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PRATARMĖ

Didžiausių Mato SiančiausRo suriaRfos pasaRoįamosios tau- 
tosaRos daiį sudaro šioye Rnygoye spausdinami /uoRai bei aneR- 
dotai, saRmės, padavimai, pasaRoįimai ir atsiminimai ;̂o užra
šytos pasaRos išspausdintos Rnygo/e „šiaurės Lietuvos pasa- 
Ros", V., i974). Tų žanrų Rūrinius M. SiančiausRas ypač mėgo 
dėi pažangių antidvarininRišRų ir antiRieriRaiinių idė;ų, šmaiRš- 
taus humoro, giaudžių ryšių su gimto/o Rrašto istori/a ir mito- 
iogi/a.

Siame ieidinyįe sReibiama medžiaga pateiRta rinRinėiiais, 
Ruriuos buvo sudaręs pats M. SiančiausRas. Dėi įvairių priežas
čių rinRė/as didžių/ų daiį tautosaRos Rūrinių yra užrašęs po Re- 
iis Rartus. Leidiny/e pateiRiami pirmieįi užrašymai, o /ie beveiR 
visada ir yra sudėti svarbiausiuose /o rinRiniuose. PasiRarto- 
/antys užrašymai, nors neretai sudaro nau/us tų pačių Rūrinių 
variantus, nespausdinami, išsRyrus atve/us, Rai tie užrašymai 
tarpusavy iabiau sRiriasi. RinRinėiių, įų sRyrių ir atsRirų Rūri
nių pavadinimai dažniausiai paiieRami paties rinRėįo. Pavadi
nimai, sugaivoti ieidinio parengė/ų, rašomi iaužtiniuose sRiiaus- 
tuose.

RinRiniai ieidinyįe susRirstyti į tris sRyrius. Pirmame sudėti 
tie, Ruriuose dominuo/a /uoRai bei aneRdotai, antrame — saR- 
mės ir padavimai, trečiame — pasaRoįimai ir atsiminimai. Tarp 
/ų pasitaiRo ir Ritų žanrų Rūrinių. SRyrių vidu/e rinRiniai išdės
tyti maždaug chronoiogišRai.

Leidinys sRiriamas moRsio reiRaiams, todėi stengiamasi iš- 
iaiRyti pateiRiamos medžiagos autentišRumų. Kartu norima, 
Rad ;is būtų prieinamas RieRvienam tautosaRa besidominčiam 
sRaityto/ui. Tad teRstai ieidiny/e pateiRiami dabartinės iiteratū-
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rinės Aaibos rašyba. SAyryba irgi ivarAoma pagai dabariinės 
iiieraiūrinės Aaibos .normas, Aariu siengianiis išiaiAyii ir Ano 
iiAsiian perieiAii originaio saAinių siruAiūrų, specifines iauio- 
saAos Aaibos ir apsAriiai šneAamosios Aaibos siniaAsės ypa- 
iybes.

M. SiančiausAas fauiosaAg daugiausia rašė savo gimių/a iar- 
me — pereinamųya iarp vidurio ir šiaurinių vaAarų auAšiaičių 
su aišAia šiaurinių vaAarų auAšiaičių eiemenių persvara. Reda- 
guo/ani /o užrašymus ieAsius, visur išiaiAomos sporadinės ir ne 
visai dėsningos iarmės /oneiiAos ypaiybės, būieni — dvibaisių 
suvienabaisė/imo aive/ai Aai Auriuose prieiinAsniuose ir /ung- 
iuAuose, pvz.; prė fiiieraiūrinė/e Aaiboye— prie), ;egu 
f; e i g u); dažnai pasiiaiAaniis gaiinio priebaisio nuAriiimas 
įvairiuose iarnybiniuose žodeiiuose ir iam iiArose prieveiAsmių 
grupėse, pvz.; i fi r), d a fdari, A a fAadJ, a u Aš i y fauAš- 
iyn̂ , i oi y fioiynj, iauAa fiauAani, žemė fže- 
mėn); nedėsningas žodžio pradžios e veriimas į a, pvz.; agiy- 
nas fegiynas), asu fesui; aisAiruose žodžiuose pasiiai
Aaniis priebaisio r Aieiinimas prieš dvibaisį e i, pvz.; g r a i i 
fgreiij, ir iabai dažnas priebaisio i Aieiinimas prieš iarmės 
e, ei, pvz.; Aiauias fAiauiesi, iaisi  fieisiij.

Nuo iieiuvių iiieraiūrinės Aaibos M. SiančiausAo iarmė sAi; 
riasi ypač dideiiu gaiūnių irumpinimu. Redaguoyani ieAsius, 
siengiasi šį iabai būdingų iarmės bruožų beni iš daiies aispin- 
dėii, išiaiAani ioneiišAai suirumpinias gaiūnes iuomei, Aai /os, 
rengėyų nuomone, neiruAdo sAaiiyioįui suprasii ieAsio, pvz.; 
viens / auns vaiAiuAs, paiinA fpaiinAai, šoA 
fšoAaJ ir i. i. Visais Aiiais aive/ais dėsningai ioneiišAai su- 
irumpinios iarmės gaiūnės paAeisios iiieraiūrinės Aaibos aii- 
iiAmenimis, pvz., iarmės formos daiAia, mana, sAaiia 
Aeičiamos į daiAio, mano, sAaiio, iarmės i a p e, n e- 
še — į iapė, nešė, iarmės gaivas,  duonas fvns. 
AiimJ — į gaivos,  duonos; Aarves fvns. Aiim. ir dgs. 
vardj — į Aarvės; Ao/es fvns. Aiim. irdgs. vardj— į Ao- 
/ o s. NuoseAiiai iiieraiūrinės Aaibos aiiiiAmenimis Aeičiami ir 
suirumpinii vadinamie/i nosiniai baisiai, pvz., iarmės viena 
diena Aeičiama į vienų dienų, Aarve — į Aarvę,
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turėtu — į turėtų,  neše — į nešė ir f. f. Beje, nesu
trumpintus nosinius baisius M. Siančiauskas kartais yra ir pats 
pažymėjęs.

Skeibiamuose teistuose ištaikomos visos originaio morfoio- 
ginės ypatybės—skirtingi nuo iiteratūrinės kaibos priešdėiiai, 
pvz., papryžedi s  fpaprieždisj ,  priesagos, pvz.; gy- 
vuoiys fgyvuiysj, obeiys fobuoiysj, rūgštėiė 
(rūgštynėj,  šat t eni s  fšaitinisj, kamiengaiiaiirgaiū- 
nės, pvz.: i švakaros  fišvakarėsj,  viešnė (vieš
nioj, tavės ftavęsj, būdavai  fbūdavoj, prapuoio 
fprapuoiėj,  saugo t uos fsaugotųsj ir t. t.

ištaikomas ir vadinamasis morfoioginių gaiūnių trumpini
mas, pvz.: gatvo (g aivoj  ej, duobė fduobėjej, pir
ty fpirtyjej,  miškuos fmiškuosej, rankom fran
ko m isj ir t. t.

fonetinis bei morioioginis tyčių įvairavimas, kartais ir iek- 
sinė sinonimika, daugetiu atvejų atsiradę dėt gretimų tarmių 
įtakos fpavyzdžiui, kai užrašinėta iš kitur gyvenančio žmogausj 
ar iiteratūrinės kaibos poveikio, irgi patiekamf. Antai šatia 
s t r i u g a s randame pavartota s t r iukuodegė,  šatia 
g r e i b ę — griebę,  šatia esu — asu, šatia betąsant į  — 
beiesųs; Al. Stančiauskas rašo gryčia f kaip sako vietos 
žmonėsj ir g r i n č i a, d a i n i a v o ir, iiteratūrinės kaibos pa
veiktas,— dainavo,  į ir retkarčiais — i n. O iš raštų per
imtas formas nuo, mane, tave, save Jis vartoja kone 
visur ir tik kartais parašo tarmiškai no, savi.

Nekeičiama ieidinyje ir M. Stančiausko teksika. Patiekami 
fonetiškai skirtingi nuo iiteratūrinės kaibos tarmės žodžių va
riantai, pvz.: apuotus  fapvatusj, eikšt ė faikštėj, 
t ežiuvi s  ftiežuvisj, pt as t akė  fptaštakėj, škar- 
mats fskarmatasj,  vėsuts  fviesutasj, žiuvis fžu- 
visj, hibridiniai dariniai, pvz.: kaimynka fkaimynėj, 
padėkavonė fpadėka, dėkoj imą sj, saviškai tarmės 
adaptuoti tarptautiniai žodžiai ir skobniai, pvz.: giminazi- 
Ja fgimnazijaj,  Jezavi tas  fjėzuitasj, kotiera 
fchoieraj, krapesor i us  fprofesoriusj,  kumpa- 
ras fkamparasj,  puš t a t i e t a  ir kt. Tarminiai ir šiaip
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retai vartojami žodžiai bei mažiau žinomos svetimybės paaiški
nami žodynėiyje. J jį nedėti tie iiteratūrinėje kaiboje nevarto
jami žodžiai, kurių reikšmė yra aiški ar paaiškėja iš konteksto, 
taip pat tie, kurių iiteratūrinės kaibos atitikmenį yra šaiia pa
teikęs M. Siančiauskas, pvz.; rūbsiuvys,  stanga,  ne
pakantrus/  sauiė pačiame staty; skripyčių,  arba 
smuikų, formos niekas  „nieko sau, nebiogas", i a- 
b i d u s „iabiausiai" ir p i r m i d u s „pirmiausiai" redaguojant 
sukirčiuotos, kad skaitytojas jas skirtų nuo niekas,  i a- 
b i a ū s „iabiau" ir pi rmiaūs  „pirmiau".

ištaikoma visa Al. Siančiausko užrašytų tekstų sintaksinė 
sandara. Neiiečiami ir tie sakiniai, kurie kaibos sraute pasa
kotojo nėra kaip reikiant apdoroti. Tekstų papiidantys žodžiai, 
frazės, pridėti redaguojant, rašomi iaužtiniuose skiiaustuose.

Nekeičiamos iiteratūrinės kaibos atitikmenimis savitos tar
minės, taip pat iš kitų kaibų atėjusios konstrukcijos, pvz.; tė
vo nabašninks  „veiionis tėvas", nuo pusė f = pusės) 
rėžių; kas par žvėr į  f =per žvėris); nė po kamne-  
rokuoj „nieko nereiškia"; pasiėmęs su savim geižį — prosų 
i y g i a i „drauge".

Medžiagų ieidiniui atrinko ir tekstus parengė Norber t as  
Vėi ius ir Ada Seseiskytė,  redagavo Kostas A i e k- 
s y n a s. J vadų, paaiškinimus parašė, rodykies sudarė N. Vė
iius, žodynėiį — K. Aieksynas. Redaguojant kaibiniais Mausi
mais konsuitavo tų vietų, iš kurių skeibiama tautosaka, tarmę 
gerai pažįstanti Aidona Jonai tytė.  Ji taip pat recenza
vo spaudai parengtų rankraštį. Aptariant medžiagų ir jų ren
giant spaudai, prisidėjo ir kiti Lietuvių kaibos ir iiteratūros 
instituto Tautosakos sektoriaus bendradarbiai.



M. SLANCIAUSKO UŽRAŠYTA PASAKOJAMOJI 
TAUTOSAKA

(ANEKDOTAI, SAKMĖS, PASAKOJIMAI)

Tauri savamokslio kaimo siuvėjo Mato Slančiausko asme
nybė, sunkus gyvenimo kelias ir visuomeninė bei folklorinė 
veikla jau buvo aptarta mūsų mokslinėje literatūrojê . Dauge
lis rašiusiųjų apie M. Slančiauską svarbiausiais jo asmenybės 
bruožais laiko veiklumą, optimizmą, nepasitenkinimą varginga 
padėtimi, žavėjimąsi kova už socialinę bei nacionalinę laisvę. 
Šie asmenybės bruožai uždėjo antspaudą ir jo, kaip tautosakos 
rinkėjo, veiklai. Rinkdamas visų tautosakos žanrų kūrinius, di
džiausią dėmesį jis vis dėlto kreipė į nepasakinę liaudies pro
zą— į juokus bei anekdotus, sakmes, padavimus, atsiminimus 
bei pasakojimus — ir užfiksavo jos daugiau kaip 600 kūrinių. 
Domėtis šiais žanrais M. Slančiauską skatino ir svarbiausi so- 
cialiniai-politiniai poslinkiai, vykę XIX a. pabaigos Lietuvos 
kaime, visuomeninės minties raida. Kylantis nacionalinio išsi
vadavimo judėjimas vertė žmonių protus gilintis į esminius 
savo tautos bruožus, jos savitą kultūrą ir istoriją, o socialinė 
kova skatino įsisąmoninti klasinę visuomenės sudėtį, atskirų 
klasių padėtį visuomenėje ir jų santykius. Todėl ir tautosakoje 
imta ieškoti kūrinių, kuriuose būtų vaizduojami socialiniai po
baudžiavinio kaimo santykiai, atsiskleistų gimtojo krašto isto-

* 2r. Norbertas Vėl ius.  Matas Slančiauskas ir jo pasakos.— Kn.: Šiaurės 
Lietuvos pasakos. Surinko Matas Slanči auskas .  Parengė Norbertas V ė- 
l ius ir Ada Sesel skytė .  Redagavo Kostas Al eksynas .  V., 1974, 
p. 9—36. Straipsnyje pateikiama ir M. Slančiauską liečianti literatūra.
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rija, mitologija. O visa tai ir buvo randama minėtų žanrų ku
riniuose.

M. Slančiauskas vienas iš pirmųjų lietuvių folkloristikos 
istorijoje intensyviai ėmė rinkti j uokus  bei anekdotus,  
sudarinėjo atskirus jų rinkinėlius arba skyrius didesniuose pa
sakojamosios tautosakos rinkiniuose. Kartu buvo renkamos ir 
į tuos pačius rinkinius dedamos nuotykių pasakos, nesusikal
bėjimai ir kitokie kūriniai, kurie atspindėjo liaudies linksmumą, 
humoristinį požiūrį į vaizduojamus įvykius. Tikriausiai XIX a. 
pabaigoje anekdotai pačių pateikėjų (ir užrašinėtojų) dar ne
buvo laikomi savarankišku tautosakos žanru. Kartu su kitais 
humoristiniais kūriniais juos sekdavo tie patys linksmi patei
kėjai. Sprendžiant iš M. Slančiausko medžiagos, jų būta ne vie
no, ir mėgdavę pajuokauti, ne tik kalbėdami apie piršlybas, 
vestuves ir kitus smagius įvykius, bet ir tada, kai, atrodo, labiau 
derėtų rimtis, susikaupimas (pvz., kai kalba nukrypdavo apie 
sunkią vargingųjų padėtį, mirtį). Humoras, kaip ir daina, saldi
no rupią kaimišką duoną, padėjo kęsti vargus. Juokaujantis 
žmogus pasijusdavo pranašesnis ne tik už sau lygius, bet ir už 
aukščiau to meto luomų hierarchijoj stovinčius caro valdinin
kus, kunigus, ponus ir bajorus.

M. Slančiauskas surinko per 150 juokų bei anekdotų, kurių 
dauguma spausdinami šioje knygoje. Juose šaipomasi iš įprastų 
žmonių ydų — kvailumo, gobšumo, šykštumo, veidmainiavimo, 
plepumo, užsispyrimo, tinginiavimo. Linksmos, valiūkiškos, o 
kartais ir piktokos, sarkastiškos juoko strėlės žeidžia visus — 
nepaisoma nei lyties, nei amžiaus, nei luomo, nei tautybės. Ir 
vis dėlto kai kuriuos „herojus" M. Slančiauskas labiau mėgo ir 
apie juos užfiksavo žymiai daugiau juokų bei anekdotų, negu 
kiti rinkėjai. Vieni iš jo pamėgtų „herojų" yra ponai, kunigai. 
Dažnokai svarbiausiais anekdotų veikėjais yra moterys ir kita
taučiai. Be abejo, tai parodo ir tų „herojų" populiarumą ano 
meto tradicijoje.

Palyginti daug M. Slančiauskas surinko juokų bei anekdo



tų, kuriuose iškeliamas paprasto, vargingo valstiečio, berno ar 
vežėjo išmintingumas, o turčiaus neišmanymas (54, 55, 116, 
162)2, kur šaipomasi iš ponų kvailumo (77, 179), ištvirkimo 
(56), pagyrūniškumo (34), tuščio etiketo laikymosi (49). Su ne
slepiamu pritarimu M. Slančiausko anekdotuose pasakojama, 
kaip valstietis ponui palinki gyventi tiek dienų, kiek išgyveno 
metų (136), kaip jis ponaitį vadina kraugerio vaiku (352) ir pan. 
Su tokiu pat pasitenkinimu vaizduojama, kaip matininkas arba 
varguolis apstato šykštų kunigą (99, 166), kaip jį apvagia ir ap
mulkina gudrus čigonas (37, 39), pajuokia vaikas (100).

Nemažoje anekdotų dalyje svarbiausieji jų veikėjai krečia 
juokus bažnyčioje (150), formaliai atlieka krikščioniškas parei
gas (33, 35, 50, 62, 74, 148), nežino elementarių religinių tiesų 
(110, 111), nepagarbiai kalba apie šventus daiktus (125) ir pan. 
Nors juokas šiuose kūriniuose nukreiptas ne tiesiog prieš pa
čias krikščionybės dogmas, tačiau vien tai, kad apie jas kalba
ma šio žanro kūriniuose, rodo susilpnėjusią liaudies pagarbą 
joms. Yra ir tokių kūrinių, kuriuose tiesiog šaipomasi iš kunigų 
dviveidiškumo (154, 155), lupikavimo (99), net iš kai kurių reli
ginių dogmų (123).

M. Slančiausko pomėgio juokams apie moteris bei kitatau
čius nederėtų aiškinti jo pažiūrų ribotumu. Be abejo, viduram
žiška ideologija pagrįsta valstybinė ir bažnytinė teisė ugdė nie
kinamą pažiūrą į moterį ir kitos tautybės (svarbiausia — kitos 
religijos) žmones. Tai paveikė ir liaudies juokus bei anekdotus. 
Tačiau M. Slančiausko pateiktuose kūriniuose ši pažiūra men
kai tejuntama. Šaipomasi ne apskritai iš moterų ir kitataučių, 
o tik iš atskirų jų ydų. Pašiepiamas moterų užsispyrimas (20, 21, 
22), plepumas (26, 132), nekantrumas (144, 317), nešvarumas 
(12), tinginiavimas (17, 19, 175). Patraukiamas per dantį kita
taučių gobšumas (92), pagyrūniškumas (85), nenuovokumas (57, 
78, 114, 115). Vyrų tos pačios ydos išjuokiamos nė kiek ne švel
niau. Be to, nevengiama iškelti ir moterų bei kitataučių gudru-

 ̂ Skliaustuose nurodomas šiame leidinyje išspausdinto kūrinio numeris.

9



mo. O čigonas net yra tapęs savotišku gudrumo simboliu (37— 
42, 44, 47, 58, 119).

M. Slančiausko užrašyti juokai ir anekdotai, kaip ir apskri
tai dauguma šio žanro kūrinių, pasižymi įtaigumu, komiškų si
tuacijų įvairumu ir netikėtumu. Vienur komiška situacija suku
riama, kai herojus tikisi padaręs arba padarysiąs neįvykdomą 
dalyką: bernas mano pagimdęs veršį (127); mergaitė, norėdama 
ištekėti, viliasi žiemą pernakvoti ant stogo (5) ar sugauti de
šimt žvirblių (4). Kitur komiškumas susidaro, hiperbolizavus — 
net iki absurdo — kokią nors herojaus ydą. Antai vaidingi su
tuoktiniai, po metų prisiminę tuščią ginčą, vėl ima muštis (20); 
ir skęsdama užsispyrėlė moteris, iškišusi ranką iš vandens, ro
do, jog pieva ne kaip skuste nuskusta, o kaip kirpte nukirpta 
(21). Dar kitur komiškumą sukelia herojaus nesusigaudymas 
situacijoje (88, 94, 95). Tačiau beveik visada komiškumą su
stiprina herojaus pretenzingumas, hiperbolizuotas savo vertės 
įsivaizdavimas. Pretenzijų ir tikrosios žmogaus vertės neatitiki
mu yra pagrįstas daugumos šiame tome spausdinamų anekdotų 
komiškumas. Kaip vieną iš grakščiausių pavyzdžių galima nu
rodyti anekdotą „Širšonas ir ponas" (77).

Iš šio pavyzdžio ryšku ir kita spausdinamų kūrinių humoro 
ypatybė — j o įvairiapusiškumas. Komiška situacija minėtame 
anekdote susidaro ne tik dėl pono pretenzingumo, bet ir dėl jo 
nenuovokumo: širšę jis palaiko beveik žmogiška būtybe, o 
mėšlavabalį — širše. Panašiai ir anekdote „Malda bajoriška" 
(179). Komišką situaciją čia sukelia bajoro tuščias pretenzingu
mas (būdamas girtas, didžiuojasi prieš dievą savo bajoryste), 
kvailas nesugebėjimas atskirti skirtingų dalykų (zakristijono ir 
dievo), staigi jo dvasinės būsenos metamorfozė („Dieve, kuo aš 
kaltas, kad tu mane tokiu sutvėrei"), kuomet švysteli netgi prie
kaištas dievui kaip žmogaus su visom jo ypatybėm kūrėjui, ir 
pagaliau — visas tokios bajoro kalbos kaip maldos traktavimas. 
Daugiasluoksniškumas sustiprina komiškumą, praplečia esteti
nio suvokimo galimybes.
JO



M. Slančiausko juokai bei anekdotai patraukia ir savo gy
venimiška psichologine potekste: nesudėtinga, atrodo, netgi pa
viršutiniška komiška situacija neretai išreiškiami gilesni žmo
gaus elgesio ir mąstysenos motyvai (88, 149). O kai kurių anek
dotų, kaip antai „Bernas ir pusbernis" (87), „Senelė ir giltinė" 
(107), „Jaunieji" (144), „Pakibino" (145) ir kt., netgi siužetinį pa
grindą sudaro komiškas atskirų žmogaus mąstymo ir elgesio 
normų įprasminimas.

Tradicinių liaudies juokų bei anekdotų paplitimo arealas 
siauresnis, negu sakmių ar pasakų, gyvavimo periodas trum
pesnis. Todėl nenuostabu, kad dauguma M. Slančiausko užfik
suotų siužetų yra žinomi tik lietuviams. O maždaug ketvirta
dalis jų iš viso, atrodo, yra originalūs,— bent jau dabar turimais 
duomenimis, daugiau niekieno neužfiksuoti.

Užrašinėdamas juokus ir anekdotus, M. Slančiauskas elgėsi 
laisviau, negu, sakysim, užrašydamas pasakas. Todėl juose la
biau atsispindi užrašinėtojo beletristiniai sugebėjimai, pažiū
ros, asmenybė. O kai kurie kūriniai, pavyzdžiui, „Jaunikaičio 
kojos" (68), „Suvalgyti protai" (120) ir kt., atrodo, yra jo paties 
sukurti. Prie juokų bei anekdotų rečiau pateikiamos ir met
rikos.

Sakmės ir padavimai M. Slančiauską visų pirma patraukė 
savo istoriškumu, giliais mitologiniais klodais. Sąmoningo tau
tosakos rinkėjo kelią pradėjęs kaip tik sakmėmis, jis neužmiršo 
jų per visą gyvenimą. Įskaitant ir skirtingus tų pačių siužetų 
variantus (kurie nespausdinami šioje knygoje), M. Slančiauskas 
užrašė daugiau kaip 400 šių žanrų kūrinių. Tai iškalbingas skai
čius, turint galvoje dar kuklią to meto lietuvių tautosakos rin
kimo apimtį.

M. Slančiauskas taip pat vienas iš pirmųjų lietuvių folklo
ristikos istorijoje pradėjo domėtis e t i ologinėmis  sak
mėmis ir užfiksavo beveik pusę iki šiol žinomų jų siužetų. Jo 
užrašytose ir šioje knygoje spausdinamose etiologinėse sakmė-



se, nepaisant išorinio krikščionybės kevalo, atsiskleidžia filo
sofinės mūsų liaudies pažiūros svarbiausiais visatos sąrangos, 
žemės, žmogaus ir gyvybės kilmės klausimais, stichiškai mate
rialistinė pasaulėžiūra, pastabumas ir įžvalgumas. Čia, be popu
liarių, vėliau ir kitų rinkėjų ne kartą užfiksuotų siužetų, yra ir 
tokių, kurių kiti rinkėjai mažai teužrašė arba iš viso nepaste
bėjo (82, 130, 157, 195, 199, 282, 364). Kai kurios etiologinės 
sakmės, pavyzdžiui, „Apsakyms apė pradžią pasaulės" (436), 
„Dievas ir Liucius" (437), sudarytos iš daugelio siužetų bei mo
tyvų. Dabartiniu metu, pakitus jų sandarai ir funkcijoms, šie 
siužetai kartais priskiriami ne sakmių, o pasakų sferai. Tai rodo 
buvusį etiologinių sakmių polinkį jungtis į savarankiškus cik
lus ir leidžia daryti prielaidą, jog, gal būt, egzistavo net vienin
gas didžiulis ciklas apie pasaulio ir atskirų jo objektų kilmę. 
Šiam ciklui, ko gera, priklausė ir kai kurios pasakos, kurios vė
liau, atitrūkusios nuo jo, gerokai pakito ir tapo savarankiškais 
kūriniais.

Kadangi etiologinės sakmės šiuo metu baigia nykti iš mūsų 
liaudies atminties ir tautosakos rinkėjams jau bepavyksta už
fiksuoti tik pabiras jų nuotrupas, M. Slančiausko ir kitų jo 
amžininkų surinkti šio žanro kūriniai lieka svarbiausiu šaltiniu, 
tyrinėjant viso žanro specifiką, jo kilmės ir raidos problemas.

Žymiai daugiau, negu etiologinių, M. Slančiauskas užfiksa
vo mi tol oginių sakmių,  kurios XIX a. buvo labai pa
plitusios liaudyje ir sudarė vieną iš populiariausių lietuvių pa
sakojamosios tautosakos žanrų. M. Slančiauskas surado ir užra
šė sakmių beveik apie visas Lietuvoje žinomas mitines būtybes: 
laimes, laumes, velnius, aitvarus, slogučius, užkeiktų pinigų 
sargus, numirėlius. Aptiko retų sakmių apie personifikuotus 
gamtos reiškinius, vilktakus, raganas ir burtininkus, nepapras
tus gyvūnus.

Dauguma M. Slančiausko užrašytų ir šioje knygoje spausdi
namų mitologinių sakmių tradicinės, žinomos visoje Lietuvoje, 
o kartais ir kitur Europoje. Tačiau atskiras jų ypatybes, ypač
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mitinių būtybių interpretavimą, jose neretai yra paveikusios ir 
vietos tradicijos. Pavyzdžiui, velnias, be įprastinio ponaičio 
(311, 482), ožio (261), zuikio (481) ar žalčio (286, 287) pavidalo, 
kartais jose pasiverčia rupūže (443), lydeka (266). Rupūže kar
tais įsivaizduojamas ir aitvaras (227, 228). Pasitaiko užuominų, 
kad laumės buvusios su ragais kaip ožkos (211) arba, kaip ir 
velniai, lupa moterims odą (214, 215). Yra ir originalesnių siu
žetų, menkai žinomų arba visai nežinomų kitose Lietuvos vie
tose: apie raganos išpažintį (220), šarka pasivertusią raganos 
dukterį (221), varna pasivertusį aitvarą (232), apie nuogą vai
kelį švendryne (260, 479), „šėliojimąsi" su laumėmis (265), apie 
supamą velnią (292), velnio laikomą tvorą (308), su tabokmakiu 
atmuštą vilktaką (323) ir kt. Niekieno daugiau neužfiksuotos 
sakmės apie puščius (231), atžangus (391), perkūno nutrenktą 
piemenę (419), pergudrautą burtininką (420).

M. Slančiausko sakmėse pasitaiko archaiškų detalių, pade
dančių geriau suprasti senąją lietuvių religiją ir mitologiją. Iš 
jų galima spręsti apie seniau egzistavusį medžių kultą ir jo 
glaudų ryšį su mirusiųjų kultu (434, 446), apie mirusiųjų kulto 
ryšį su ugnies garbinimu ir židiniu (448), apie aukojimą lau
mėms arba kitoms pirtyje gyvenančioms dvasioms (213), apie 
kaukų ryšį su žalčiais (234, 455), vilktako buriamąją galią (323).

M. Slančiauskas intuityviai suvokė mitologinių sakmių spe
cifiką — jų meninio audinio, sekimo tradicijų savitumą — ir 
užrašydamas stengėsi kiek įmanoma ją atspindėti. Jo sakmės 
atskirom pastabom, veiksmo vieta, veikėjų (žmonių) pavardėm 
ir pagaliau kasdieniška, gyva, nuo įprastinės buities beveik ne
siskiriančia kalba glaudžiai susijusios su aplinka, kurioje buvo 
kuriamos ir sekamos. Tai tarsi paskiros kasdieninio gyvenimo 
akimirkos, tačiau ne eilinės, o ypatingos, kuriose paprastam 
žmogui neva tenka susidurti su nepaprastomis, antgamtinėmis 
būtybėmis. Mitologinės sakmės tuo ir įdomios, kad jose siekia
ma suderinti nesuderinamus dalykus: fantastinį pasaulį su rea
liuoju. Stebuklinėse pasakose realybė sufantastinama, paver



čiama stebuklu, o mitologinėse sakmėse fantaziją ir stebuklą 
siekiama surealinti, paversti kasdieninio gyvenimo faktu. Ir tai 
pasiseka, nes sakmių kūrėjams ir saugotojams tikrasis ir fan
tastinis pasaulis dar nebuvo du visiškai skirtingi dalykai. O vie
nas šių sakmių tikslų ir buvo supažindinti klausytojus su neva 
egzistuojančiu mitiniu pasauliu. Štai kaip įtikinamai vienoje 
sakmėje pavaizduotas neįtikimiausias dalykas:

Tamašauckas senis mano tėtušio nabašninkui sakąsis (iš Kančiūnų sodžiaus), 
kad jis kur ten ganęs bandą, mažas būdams, ir praganęs teliukus. Jis par visą 
naktį jų ieškojęs po mišką, po krūmus, po lazdynus, po papartynus. Jau auštant 
jam dimt ant mislies, kad jo teliukai toj ir toj vietoj. Nuėjęs ir atradęs. Dau- 
giaus žinąs, kur jo matušė verkianti, jo nesulaukdama, ir ją pasitikęs. Parėjęs 
namo, kojas nusiavęs, nagines išpurtęs, paskui ir nieko nebežinojęs: mat, ir tą 
paparties žiedą su dumblais iškratęs. O ta naktis buvus tai švento Jono nak
tis. (236)

Perpratęs mitologinių sakmių specifiką, M. Slančiauskas 
suvokė ir vienkartinių, dar neturinčių tradicinio siužeto atsi
minimų (memoratų) tipo sakmių reikšmę ir daug jų užfiksavo 
savo rinkinyje „Juodosios knygos". Tuo tarpu net šiandien kai 
kurie tautosakos rinkėjai nekreipia į juos dėmesio, manydami, 
kad tai ne tautosaka, o tikri atsitikimai. Ir daugumas šių ver
tingų kūrinių, plačiau nepasklidę ir neužrašyti, laikui bėgant, 
išblunka iš žmonių atminties arba miršta kartu su jais.

M. Slančiausko kaip tautosakos rinkėjo nuopelnus padidina 
ir jo užmojis rinkti pasakoj imus bei atsiminimus.  
Jau XIX a. pabaigoje jis pastebėjo jų didelę tautosakinę ir pla
tesnę — istorinę etnografinę vertę.

M. Slančiausko užrašytuose pasakojimuose ir atsiminimuose 
dar stipriau, negu juokuose ir anekdotuose, pasireiškia jo indi
vidualusis kūrybinis pradas. Tradicijos ir improvizacijos santy
kis šio žanro kūriniuose apskritai labai sudėtingas, mūsuose dar 
niekieno netyrinėtas, o M. Slančiausko atveju dar komplikuo- 
tesnis; skirtingos ir šio žanro kūrinių funkcijos.

Vienus M. Slančiausko pasakojimus ir atsiminimus tiksliau 
būtų vadinti individualia, o ne liaudies kūryba. Tai savotiški



istoriniai, etnografiniai atsiminimai apie praeitį (499, 500, 504, 
506, 507), apie M. Siančiausko gerai pažįstamų valsčių skirtingą 
ekonominę padėtį ir iš to kylančius psichologinius, etnografi
nius skirtumus (505), apie vaikų auklėjimą (484, 486), kunigų 
dviveidiškumą, žiaurumą, išnaudotojišką prigimtį (488—490, 
496), pačių žmonių tamsumą (495—498). Šiuos atsiminimus 
M. Slančiauskas rašė švietėjiškais agitaciniais tikslais, be abejo, 
ketindamas paskelbti. Kai kurie iš jų ir buvo išspausdinti ano 
meto spaudojê . Jų funkcija didaktinė, informacinė. Savaime 
aišku, prie jų nenurodomi jokie pateikėjai. Ir vis dėlto tai nėra 
grynai individuali kūryba, nes juose gausiai naudojamasi jau 
sakytine tradicija tapusiais pasakojimais, daug kas čia matuo
jama kolektyvinės estetikos ir psichologijos mastu. Todėl šie 
kūriniai skelbiami kartu su tautosaka.

Kiti M. Siančiausko užrašyti atsiminimai ir pasakojimai yra 
tradiciškesni, labiau atitinkantys šio žanro reikalavimus ir, be 
abejo, priklausantys tautosakos sferai. Tai atsiminimai apie 
marus (509—512), sunkią baudžiauninkų dalią (503), nusidėjėlių 
baudimą (489, 502), pasakojimai apie pirmuosius traukinius 
(520), neįprastus atsitikimus su žvėrimis (515—517). Archaiški 
atsiminimai apie baudžiauninkų padėtį iki Lietuvos—Lenkijos 
padalijimo ir Tyzenhauzo laikais (501). Šiems atsiminimams bū
dingas senovės idealizavimas, ją priešpastatant sunkiai Tyzen
hauzo laikų priespaudai.

M. Siančiausko užrašyti juokai ir anekdotai, sakmės, atsi
minimai ir pasakojimai dar labiau, negu pasakos, išsiskiria iš 
visos lietuvių pasakojamosios tautosakos. Didele dalimi jų savi
tumą nulėmė nepaprastai originalus repertuaras — daugiau 
kaip penktadalis visų kūrinių yra vieninteliai užrašymai. Tai 
labai retas reiškinys, turint galvoje didelį tautosakos kūrinių 
mobilumą, tų pačių siužetų išplitimą net tolimiausiuose pasaulio

s M. Slančauskas.  Iš Bežemio užrašų.—,,Skardas", 1907, Nr. 6, 
p. 85—86; Nr. 10, p. 151—152; 2i žė [ = M. Slančiauskas] .  Joniškis.— 
,,Vilniaus žinios", 1908.11.17.
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kampeliuose. Matyt, M. Slančiauskas, artimai bendraudamas su 
savo pateikėjais, sugebėjo išklausti retų, archaiškų dalykų, 
kurių nepavyko aptikti daugeliui kitų rinkėjų. Be to, jis įžvelgė 
neilgai gyvuojančių tautosakos kūrinių — atsiminimų tipo sak
mių, juokų bei anekdotų, pasakojimų ir atsiminimų — reikšmę. 
Ilgainiui dauguma šių kūrinių buvo užmiršti, ir iki mūsų dienų 
išliko tik vieninteliai M. Slančiausko užrašymai.

Iš dalies M. Slančiausko užrašytos pasakojamosios tautosa
kos savitumą nulėmė ir jos sąveika su gretimų tautų folkloru. 
Pavyzdžiui, latvių įtaka jaučiama sakmėse apie aitvarą (227, 
228), laumes (214, 215). Su finougriškom tradicijom sietinos sak
mės ,,Siūlos kai velnias į kūmus" (321), „Sušaukti numirėliai" 
(365) ir kt. Pasitaiko siužetų, kaip tik labiau paplitusių lietuvių 
ir slavų kraštuose (8, 54, 318, 322, 340 ir kt.).

Šiame leidinyje spausdinama M. Slančiausko užrašyta pasa
kojamoji tautosaka išsiskiria ir savo kalba. Nemaža kūrinių 
M. Slančiauskas užrašė ne tiesiog iš pateikėjų lūpų, o iš atmin
ties. Šitaip renkant tautosaką, suniveliuojamas atskirų patei
kėjų stilius, lengvai sužalojamas pats siužetas, pažeidžiamas 
kalbos individualumas. Iš tiesų, beveik visoje M. Slančiausko 
surinktoje pasakojamojoje tautosakoje dominuoja užrašytojo 
tarmė. Tačiau nuo didesnio neigiamo poveikio šiuo atveju 
M. Slančiauską apsaugojo jo valstietiška kilmė, buitis ir pasau
lėjauta. Visą laiką gyvendamas tarp paprastų kaimo žmonių, 
per daug nuo jų nesiskirdamas nei savo mąstysena, nei išsila
vinimu, jis buvo tiesiog suaugęs su visomis kaimo tradicijomis. 
Vaikystėje iš tėvo, motinos ir kitų artimųjų jis dešimtis kartų 
girdėjo tuos pačius juokus ir anekdotus, sakmes ir padavimus, 
užaugęs pats ne kartą kitiems juos pasakojo. Todėl kai reikėjo 
užfiksuoti, jie laisvai nevaržomai ėmė lietis iš atminties. Dau
geliu atvejų M. Slančiauskas ne perpasakojo iš kitų girdėtus? 
o užrašė savo paties žinomus kūrinius. Ir perpasakodamas kū
rinius pateikė gyva, vaizdinga kalba, kokia pats kalbėjo, nesu
žalodamas jų siužetų, pavienių vaizdų ir visos meninės visumos.



M. Slančiausko bendradarbis, tautosakos pateikėjas ir rinkėjas Jonas Trumputis





Jeigu M. Slančiauskas savo užrašytoje pasakojamojoje tautosa
koje kiek ir suvienodino atskirų pateikėjų individualybes, tai 
geriau, negu bet kas kitas, išlaikė atskirų kūrinių žanrines ypa
tybes, jų savitą stilių ir kalbą. Pavyzdžiui, jo mitologinės sak
mės užrašytos paprasta šnekamąja kalba, kuri mažai tesiskiria 
nuo gyvosios kasdieninės kalbos. Imkim kad ir sakmę „Išvaryti 
svirpliai" (382):

Pociūnų sodžiuj, joniškiečiuos, pas Skablacką buvę jaujo daugybė svirplių. 
Vieną kartą atėjęs ubags pas juos ir įsiprašęs į nakvynę. Buvęs ruduo, kuliams 
laiks. Nuėjęs su šeimyna į jaują gulti, sakąs:

— Aje, kas čia pas tamstas toki daugybė tų paukštelių! Juos reik išginti...

Tuo tarpu juokų ir anekdotų kalba labiau nugludinta, kon- 
densuotesnė, lakoniškesnė. Pavyzdžiui:

Pievose pati sakanti:
— Oje, kad čia gražiai špoks gied.
Pats:
— Čia ne špoks, čia strazds.
Pati:
— Špoks.
Pats:
— Strazds...
Špoks—strazds—špoks... Ir ėmė muštis, nu muštis. Teip prisimušę, teip pri- 

simušę... (20)

Tačiau ir vienur, ir kitur kalba vienodai gyva, tarsi natūra
liai srovenanti iš kaimo žmogaus lūpų. Joje, kaip ir kasdieni
nėje šnekoje, pasitaiko ir nelietuviškos kilmės žodžių, kartais 
siauresnių dialektizmų, bet jų nedaug ir jie netrukdo supras
ti kūrinio. Beje, M. Slančiausko pasakojamosios tautosakos kal
ba kartais derinama ir prie ano meto rašomosios kalbos, tačiau 
tiek mažai, kad tas derinimas paskęsta tarminiuose dalykuose.

Nors M. Slančiausko užrašyta pasakojamoji tautosaka savita 
tiek atskirais siužetais, tiek jų perteikimu, stiliumi bei kalba, 
tą savitumą sunku iš karto pastebėti, nes jau nuo sena ji 
mums gerai pažįstama. Per vadovėlius, įvairiausius tautosakos 
rinkinius ji įsiliejo į visą lietuvių pasakojamąją tautosaką ir 
tam tikra dalimi formavo jos bendrą sampratą.



M. Slančiausko užrašyta nepasakinė proza, kaip ir pasakos, 
buvo pradėta skelbti dar XIX a. pabaigoje. Jos skelbimu rūpi
nosi J. Basanavičius. Daugiausia šios tautosakos kaip tik ir 
buvo paskelbta jo rinkiniuose „Lietuviškos pasakos"̂  ir ,,!š gy
venimo lietuviškų vėlių bei velnių"̂ . Specifinis šių leidinių pro
filis nulėmė ir skelbiamos medžiagos atrinkimą. „Lietuviškose 
pasakose" buvo išspausdintos M. Slančiausko užrašytos etiolo
ginės sakmės apie dievo ir velnio veiklą, kuriant pasaulį, ir mi
tologinės— apie raganas, laumes ir laimes, aitvarus (apie 100 
kūrinių). Rinkinyje „Iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių" 
daugiausia skelbiami tikėjimai, papročiai ir sakmės apie numi
rėlius, velnius, vaiduoklius (daugiau kaip 40 kūrinių). M. Slan
čiausko rankraščių, iš kurių J. Basanavičius ėmė sakmes savo 
„Lietuviškoms pasakoms", neaptikta. Medžiaga, paskelbta kny
goje „Iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių", imta iš atskirų 
lapų, M. Slančiausko 1901—1902 m. siųstų J. Basanavičiuî .

J. Basanavičiaus leidiniuose spausdinama medžiaga labai 
menkai teredaguota, tik suvienodinta rašyba ir paliesta viena 
kita fonetinė ypatybė.

Nemaža M. Slančiausko pasakojamosios tautosakos XX a. 
paskelbta buržuazinio lietuvių folkloristo J. Balio parengtuose 
lietuvių tautosakos rinkiniuose. Leidinyje „Lietuvių liaudies 
sakmės" Įdėta didesnė M. Slančiausko užrašytų etiologinių sak
mių ir mitologinių sakmių apie velnią dalis — atitinkamai 33 ir 
19 kūrinių; anekdotų rinkinyje „Lietuvių sąmojus"—9 anekdo
tai?. O leidiniuose „Istoriniai padavimai" (Chicago, 1949), „Dva
sios ir žmonės" (Bloomington, 1951), „Lietuvių mitologiškos 
sakmės" (London, 1956) paskelbta 24 padavimai ir mitologinės 
sakmės.

* Lietuviszkos pasakos. Surinko J. Basanaviczi us .  Shenandoah, Pa., 
I, 1898: II, 1902.

s Iš gyvenimo lietuviškų vėlių bei velnių. Surinko J. Basanavičius.  
Chicago, 1903.

c LKLIR F 2—434.
? Lietuvių liaudies sakmės, I. Parengė J. Balys.  K., 1940; Lietuvių sąmo

jus. Liaudies anekdotai. Spaudai paruošė J. Balys.  K., 1937.



M. Slančiausko užrašytos pasakojamosios tautosakos ran
dame beveik visuose tarybinės santvarkos metais išėjusiuose 
folkloro leidiniuose. Tarybinius folkloristus ji patraukė ne tik 
savo vertingomis meninėmis ypatybėmis, bet ir idėjiniu kryp
tingumu, ryškiais socialiniais ir antiklerikaliniais motyvais. 
Viena kita jo užrašyta sakmė, pasaka bei anekdotas buvo pa
skelbti ,,Lietuvių tautosakos rinktinėje"̂ , o keliolika antikleri- 
kalinių atsiminimų, pasakojimų, juokų bei anekdotų — antire
liginės lietuvių tautosakos rinkinyjê . Įvairiapusiškiau M. Slan
čiausko pasakojamoji tautosaka reprezentuojama akademinia
me penkių tomų leidinyje „Lietuvių tautosaka". Ketvirtame to
me paskelbta apie 30 M. Slančiausko užrašytų juokų bei anek
dotų, padavimų, pasakojimų ir atsiminimų̂ . Čia stengtasi iš
laikyti skelbiamų kūrinių autentiškumą, stiliaus originalumą.

Visuose apžvelgtuose leidiniuose buvo paskelbta apie 200
M. Slančiausko užrašytos pasakojamosios tautosakos kūrinių, o 
įskaitant tų pačių kūrinių pakartojimus — daugiau kaip 250. 
Toks palyginti didelis M. Slančiausko užrašytos tautosakos kie
kis paskelbtas neatsitiktinai. Kaip jau minėta, savo retumu, 
originalumu, taip pat gyvu, liaudišku stiliumi ji nuo sena trau
kė tautosakos specialistų dėmesį. „Slančiausko rinkiniai <...> 
turi nepaprastai gausingos brangios medžiagos iš visokių liau
dies poezijos sričių ir daug tokios, kuri mokytiems rinkėjams 
retai arba ir visai nėra prieinama",— rašė 1913 m. žymus suo
mių folkloristas A. Niemis".

M. Slančiausko užrašyta pasakojamoji tautosaka neprarado 
savo vertės ir šiandieną, nors, išsiplėtus tautosakos kaupimui ir 
į pagalbą pasitelkus modernią fiksavimo techniką, jos suren-

s Lietuvių tautosakos rinktinė. Ats. redaktorius K. Korsakas.  Paruošė 
Amb. Jonynas,  A. Mockus,  B. Uginčius,  M. Vymerytė.  V., 
1954.

s Dangus, kunigai ir liaudis. Paruošė K. Grigas ir S. Skrodenis.
V. , 1963.

Lietuvių tautosaka, IV. Vyr. redaktorius K. Korsakas,  šio tomo re
daktorius L. Sauka.  Medžiagą paruošė L. Sauka,  A. Sesel skytė,
N. Vėl ius,  K. Vi ščini s .  V., 1967.

" A. R. Niemi .  Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimai.—„Mūsų tautosaka",
VI. K., 1932, p. 129.
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karna nepaprastai daug. M. Slančiausko rinkiniai — iškalbingas 
mūsų tautosakos istorijos puslapis, rodantis daugelio žanrų 
(juokų bei anekdotų, etiologinių ir mitologinių sakmių, pada
vimų, pasakojimų ir atsiminimų) gyvavimo ir raidos tendenci
jas XIX a. pabaigoje — XX a. pradžioje. Kartu tai neblėstančio 
grožio puslapis, kuris dar ne vienai skaitytojų kartai teiks daug 
estetinio pasigėrėjimo, rodys mūsų liaudies kūrybinius sugebė
jimus, jos išmintį ir sąmojį.

Norber/as Vėb'us



I

PASAKOS JAUNŲ MERGELIŲ 
IR SENŲ BOBELIŲ

1. SKRIED RIED RATINĖLIS

Viena mergela eidavus kas naktį į kūtę verpti, kai kiti su
migdavę. Vienąkart nuėjus į kūtę, užsidegus žvakę ir pamačius, 
kad kasžin kas už karvių užlindęs, žmogystė gul. Daugiaus ji 
teip nusigandus, teip nusigandus, ale bijojus bėgti laukan, kad 
jis ją pasiginęs neužmuštų. Daugiaus ji beverpdama išsimislijus 
ir ėmus dainuot:

Skrled rled rafinėlis.
Kada suverpsiu,
Kada išausiu plonas droballes,
Kada sau krailelį sukrausiu,
Kada nuiekėsiu už pikio vyrelio,
Kada mane lups,
Aš iada rėksiu,
Sauksiu savo broiaiiį;
— Dovydai! Dovydai! Dovydai!!!

Teip išdainiavus vieną kartą ir vėl iš naujo tuos pačius žo
džius dainiavus, vis ant galo labiausiai šaukdama rėkdama „Do
vydai" ir „Dovydai". Teip jai bedainiuojant ir bešūkaujant, iš- 
budę grinčioj miegantieji ir tas jos brolis Dovyds su kitais, at
bėgę į kūtę, klausią:

— Tai ko tu čia šūkauji?
Ši sakanti:
— Gi žiūrėkit, kas ten už gyvuolių gul.
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Daugiaus jie žiūrią — toks vagis su barzda pasieny. Tas sa
kąs:

— Nežinojau, kad tu toki mandri. Tu tuoj būtum šalta pa
likusi.

2. BARZDA TARP KUODELIŲ

Kita mergela vakare sutemus nuėjus į klėtį pakulų kuodelį 
nakčiai verpt atsinešti. Bečiupinėdama po kuodelius, užgreibus 
barzdą. Sakanti:

— Tas šiurkštus kuodelis,— lai bus dėl Onės, aš pasiieškosiu 
sau švelnesnio.

Pasiėmus kuodelį, atėjus į grinčią, pasakius vyram:
— Eikiat į klėtį — ką jūs ten atraste.
Tie visi nuėję — atradę tokį vagį pakulėse įlindusį su didela 

barzda ir suėmę. Tas sakąs:
— Nežinojau — aš tave ant vietos būč nudėjęs.

3. [TINGINYS IR DARBŠTI MERGAITĖ]

Kitą kartą ėjęs ponasdievs su šventu Petru ir radę tinginį 
šaly kelio beguliantį. Prašę kelio parodyt. Tas tinginys parodęs 
jiems kelią gulėdams su koja, sakęs:

— Eikit ten,— ir gana.
Paėję toliaus, į sodžių. Įėję į grinčią, radę mergaitę sprau- 

niai besiruošiančią. Tos paklausę kelio — ta ko graičiausiai iš
bėgus, juos pavedus, parodžius, kokiu keliu eiti.

Daugiaus švents Petras sakąs:
— Tai, pone dieve, ans vyriškis tingėjo ir iš vietos pasiju- 

dyt, atsikelt mums kelį parodyt su ranka, o ta mergaitė tiek toli 
pabėgo.

Ponasdievs sakąs:
— Nu, o dėl to ans tinginys tą mergaitę paims, ves už pačią.
Švents Petras klausiąs:
— Tai kodėl, pone dieve?
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Ponasdievs atsakęs:
— Todėl: kad jis tokią pat tinginę gautų, tai jie abuodu 

badu numirtų, o kad tą gaus, tai ji sau ir jam duoną uždirbs.

4. OHO! VIENĄ TURIU — DEVYNIŲ BEREIK

Vienai mergelai kas ten pasakęs:
— Kai sugausi dešimt žvirblių, tai tada ištekėsi.
Daugiau nu ji tykot, nu tykot — vieną kaip-ne-kaip susičiu-

pus. Daugiaus džiaugdamos sakanti:
— Oho, dėkui ponui dievui! Jau vieną turiu, devynių 

bereik!

5. KAD KAIP ŠIĄ NAKTELĘ PARKENTBC

Buvus labai šalta viduryj žiemos. Pasakęs viens jauns vai- 
kiuks tei jaunai mergaitei:

— Pargulėk šią naktį ant viršaus stogo, tai rytoj aš tave pa
imsiu sau už pačią.

Ta gulėdama paršalus, sakanti:
— Utititi! Kad kaip šią naktelą iškentėčia, jau rytoj su jau

nu berneliu lovelėj gulėsiu.
Daugiaus sušalus ir nukritus žemėj, pūpt.
Kas nenutuok, tą visi apjuok. (Pryžodis.)

6. NE TAVO DUOTĄ RYJU — MATUŠĖS

Viena motina, laisdama savo sūnų marčios ieškoti, įkišus 
į kišenį duonos kampą ir pusę žąsies, sakydama:

— Gal teks išalkti, tai galėsi, iš trobos išėjęs, užsikąsti.
Vienoj vietoj mažai gavęs valgyti, išėjęs laukan, ant pama

to valgąs. Tuokart lauke liję. Jaunoji išėjus į priesenį ir, galvą 
iš priesenio iškišus, sakanti:
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— Belyją.
Jaunasis, žąsį plėšdams, sakąs:
— Ne tavo duotą ryju — matušės!

7. NEGRIEŠYK DIEVUI — NAMIE DAUGIAUS

Viens jaunikis, būdams vienakis, įsakęs savo draugui pirš
liui:

— Kad aš ką sakysiu, girsiuos, kai kur nujosme, tai tu man 
vįs pritark, sakyk: „Negriešyk dievui — tu da namie ir dau- 
giaus turi."

Kai nujoję pas kokią jaunąją, ėmęs šis girtis pro šį, pro tą, 
o piršlys vis jam priduriąs:

— Negriešyk dievui — namie dar ir daugiaus turi.
O ta jaunoji neeinant už jo ir neeinanti. Teip jis nebeišma

nąs, ką besakyti, kaip begirtis. Sakąs:
— Sesait, kodėl tamsta manim baidais: ar dėl to, kad aš 

viena akia?
Piršlys pridūręs:
— Negriešyk dievui — ir antrąja nelabai teprimatai.
Ir pabaigę rokundą.

8. JAUNIKIS KIAUŠĮ ANT KĄSNIO, ŽIRNIUS PAR 
PUSĘ PARSIPIAUDAMS

Viens jaunasis buvęs labai godus ant valgymo. Nujoję su 
piršliu pas jaunąją. Ta įnešus jiem kiaušių bliūdą privirusi. Tas 
jaunikis tuoj greibiąs, daužiąs ir katrą kiaušį ant vieno kąsnio 
praryjąs, tą suėdęs, vėl kitą ir kitą. Tam piršliui gėda, net akys 
kaistančios.

Toj vietoj nesutikę, išjoję kitur. Tas piršlys, keliu jodams, 
tą jaunąjį mokąs:
24



— Kad tu teip negražiai valgai: kiaušį ant vieno kąsnio. Tu 
žiūrėk, kaip kiti žmonys, kaip aš valgau, tai ir tu teip valgyk.

Nujoję į kitą vietą. Užėjęs pasninks, padėję šutytų žirnių. 
Dabar tas jaunasis žirnį, pasidėdams ant stalo, parsipiaudams, 
par du, par tris kąsnius vieną suvalgęs.

9. VIENS GIRIONS NAMIE SU ŽVAKE PUTRĄ 
UŽSIKULDAMS VALGĘS, PAS KITUS...

Viens jaunikis, lankydamasis pas turtingą mergaitę, vis gir- 
davęsis labai, kad šio namuose ne tiek asą. Kad ir ką jam, ge
riausius daiktus rodydavę: ar grūdų klėtis pripiltas, ar mėsos 
paltis iškabinėtas,— vis jis sakydavęs ir sakydavęs:

— Mano namuose da daugiaus yra,
Ta mergaitė, norėdama tos teisybės daeiti, apsitaisius uba

giškai ir, nuėjus į jo vietą, įsiprašius ant nakvynės. Jo motina 
verdanti vakarienę. Parėjęs iš lauko tas jos jaunasis, motina 
klausianti jo:

— Kuo aš čia, vaikei, tą putrą šiandien užkulsiu?
Sūnus:
— Ar nežinai? Yra stalčiuj žvakės gals — ir užteks.
Šiji girdėdama tiktai juokiantis, ir gana. Jau kai kada atjo

jęs pas ją, ėmęs girtis, ši sakanti:
— Namie ir žvakigalio užtenk putrai užkulti.

10. [RAKTAI KUODELYJE]

Jaunikaitis pas vieną mergaitę kada apsilankydavęs, ta vis 
verpdavus ir verpdavus. Sakydavus du, tris kuodelius ant die
nos suverpianti. Šis ėmęs klėties raktus vieną kartą už jos kuo
delio ir užlaidęs, užkišęs. Į antrą nedėlę tenukakęs apsilankyti. 
Visi bedejuoją, kad antra nedėlė no jo ano apsilankymo raktų 
klėties neberandą. Šis priėjęs, iš už kuodelio greitosios verpė
jos ištraukęs ir atidavęs.
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11. ŠKAC NEPURPSOJUS

Ant vienos mergaitės žmonys šnekėję, kad ji asanti akla. Ir 
atjoję pas ją vieną kartą piršliai. Šiai pas jaunąjį už stalo sė- 
džiant, motina pametus adatą. Ieškant nesurandant. Jaunoji, už 
stalo sėdėdama, sakanti:

— Matuš, ot, ot adata, pas duris, po slanksniu, pas aguo
nos grūdą.

Motina ten ir atradus. Paskui išsikėlus iš užstalio daugiaus 
meilių svečiams paieškot. Besiruošdama, bebėgiodama pripuo
lus prė stalo, mušus su ranka par druskinę:

— Škac tu, biaurybe, nepurpsojusi.
Ir numušus druskinę nuo stalo žemėn — mislijus, kad katė.

12. MENKLĖS NUO ALKŪNIŲ —NUO ŠIRDIES

Viens jaunikis, nujojęs kartą pas savo jaunąją, ėmęs dejuo
ti, kad jam širdį smaugią. Jaunoji sakanti:

— Ką gi čia tamstai reiktų duoti, kad sugytum?
Šis sakąs:
— Man tiktai reiktų duonos menklės, kur no minkymo pasi

likus ant rankų nenumazgota.
Ši greitai rankoves atsiraičius, nuo alkūnių ėmus nusigran- 

džius ir duodanti. Šis sakąs:
— Jau aš sugijau, nebereik man.

13. PYŠIAI JOJ, KUI ŠUOTA, DUNDUKULA

Trys seserys buvusios didelės šlekės. Viena, pamačius at
jojant piršlius, sakanti:

— Pyšiai joj.*
Antra:
— Kui šuota?*
Trečioji:
— Dundukula.*
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14. DEGIS, BIZA, KULA, JOKIM NAMO

Trys jauni negražiom pavardėm joję ant vaišių: Degis, Biza 
ir Kula. Susitarę pavardžių nesisakyti. Jiem besivaišinant ir ci
garus berūkant, vienam užsidegęs švarks, antras pamatęs sakąs:

— Brolait, degi!
Šis atsakęs:
— Kad aš Degis, tu — Kula ir Biza,— jokim namo!

15. KAD PO STALU RIET AI BUTŲ ČYSTI

Viena motina, savo sūnų išlaisdama marčios ieškoti, pa
sakius:

— Vaikei, apsižiūrėk, kad po stalu būtų rietai čysti, tai ta 
ir bus gera gaspadinė.

Šis nujojęs ir <...> [žiūrįs] rietu.

16. KO VIŠTŲ NESUPARĖDKAVOJI

Viena mergaitė užsipuolus vaikiuką, kad ją imtų'*. Šis sakąs:
— Aš labai piktas, manės neatsilanksi.
Ji žadėjus atsilankti. Vieną vakarą pareinąs nuo darbo, 

visur apžiūrėjęs, apžiūrėjęs gerai, pažvelgęs ant laktos, sakąs:
— Kodėl vištos nesuparėdkavotos? — ir pagavęs ją lupt. 
Antrą vakarą pareinąs — ši pamačius užlipus ant aukšto, nu

tas vištas parėdkavot, sukyt, kad vienodai būtų sutūpusios. Šis 
vėl periąs:

— Kam tu vištas rikdai, kirkini!
Matai, kad vyrs nenorės ambų ieškoti, tai neras, o kai norės, 

tai niekur neišsisuksi.

17. PETRAI, O PETRAI, AR YR TAVO PATI NAMIE

Petro pati buvus tinginė. Petras pasisėjęs kokį gorčių linų. 
Rudenyj jis pačią vis ugzdinąs, kad eitų jų nusirauti. Ši nuėjus, 
su ranka apsirodžius: ,,Čia rytojui, čia porytui, šiai dienai ne
bėr",— atsigulus ir parmiegojus tą dieną. Antrądien nuėjus,
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teip pat: „Čia rytojui, čia porytui, šiai dienai nebėr",— ir ve! 
gulus ir pargulėjus. Trečią dieną teip pat... Bet pavakarėj Petras 
nuėjęs, radęs bemiegančią ir nupiovęs jos par pusę sijono. Ši 
atbudus, atsikėlus žvalgantys, žvalgantys ir ėmus pati savės 
klaustis:

— Ar Petrienė, ar ne Petrienė?
Daugiaus, parbėgus namo, klausianti Petro:
— Petrai, o Petrai, ar yra tavo pati namie?
Petras atsakęs:
— Yra, yra.
Ši bėgus ir išbėgus kasžin kur...

18. KAS LANKTĮ KIRS, TO PATI MIRS

Pats savo pačią bardavęs, kad tingianti, neverpianti. Pati 
atsakydavus:

— Aš turiu daug suverptų, tik bėda, kad tu man lankčio ne
padirbi.

Pats tuoj išėjęs į mišką lankčio pasikirsti. Pati užuolankom 
vėl nubėgus į mišką, pirm bėgdama, sakanti:

— Kas lanktį kirs, to pati mirs, kas lanktį kirs, [to pati 
mirs]...

Pats pabūgęs, kad jo pati nenumirtų, ir parėjęs namo.̂ Pati 
pasistorojus sruogelą suverptų gijų, katilą pridėjus pakulų, vir
šum — gijas, liepus vyrą kurstyt ugnį ir sakius:

— Tu dabok, kad kalala par katilą neparšoktų.
Pats, mislydams, kas gi iš to bus, tyčia tą kalalą parkėlęs. 

O pati žiūrėjus, kada jis tą padarė, ir ėmus rėkti:
— Kam tu laidai kalalą paršokti! Žiūrėk — visos gijos į pa

kulas pavirto.

19. ATATATA, BUVAU NUŠALUS

Pati buvus tinginė, kad sau marškinių nesusiverpus, tiktai 
dėvėjus kokiais škudurliais. Paprašę kokie giminaičiai į veselę. 
Susišnekėję su patim, kad reik žąsį ant marškinių apmainyt. 
Vyrs išsinešęs baltą žąsį. Ši vis žiūrianti ir žiūrianti, kaklą ištie-
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sus, kada jai tuos marškinius parneš. Pamačius par lauką po pa
žasties parbaltuojant, marškinius nusivilkus pablink po degan
čiu pečium. Vyrs parein, parsineš žąsį — ši plika. Vyrs ein į ve- 
selę, ir ji neliektas. Susirišęs į šiaudų kūlį, nusinešęs ir pastatęs 
pas duris. Veselninkai, išeidami lauka, šlapinąsi ant to kūlio. 
Viens išėjęs — ši sakanti:

— Buvau nušalus, atatata, dėkų, sušildė.

20. STRAZDS, ŠPOKS — STRAZDS, SPOKS

Pievose pati sakanti:
— Oje, kad čia gražiai špoks gied.
Pats:
— Čia ne špoks, čia strazds.
Pati:
— Špoks.
Pats:
— Strazds...
Špoks — strazds — špoks... Ir ėmę muštis, nu muštis. Teip 

prisimušę, teip prisimušę.
Antrą metą ten pat pati atsidūsėjusi. Pats klausiąs:
— Ko tamsta teip labai atsidūsėjai?
Pati:
— Gi kad tamsta mane dėl to špoko labai primušai.
Pats:
— Kad čia strazds gied.
Pati:
— Špoks.
Strazds — špoks...— iš to vėl muštis, muštis, ir gana.

21. SKUSTE SKUSTA, KIRPTE KIRPTA

Eidami par nupiautas pievas. Pats:
— Čia gražiai nupiauta, kai skuste nuskusta. 
Pati:
— Ne, kai kirpte nukirpta.

29



— Kai skųst nuskusta!
— Ne, kai kirpt nukirpta.
Einą par upę lieptu. Pats:
— Nelinguok — įkrisi.
Pati:
— Linguosiu, linguosiu! — pūpt ir įkritus. Pats vėl:
— Kai skuste nuskusta.
Pati, jau pasinėrus vandenyj, rodanti, pirštus iškišus:
— Kai kirpte nukirpta.

22. KUR TU, BOBA, EINI? — BALIŲ DEGTI

— Kur tu, boba, eini?
— Balių degliot!
— Tai kad vandenio pilnos.
— Pasiutimą genu!

23. [ABU LABU TOKIU]

Pats buvęs didelis gėrėjis, pati niekaip jo negalėjus užtūrėti 
nuo to. Pasimislijus: „Gerai, kad geri tu, gersiu ir aš." Pats pra
gėręs arklį — pati karvę, pats ožką — pati avį, pats gaidį — pati 
vištą. Ant galo nebeturią ko pragerti. Ėmę rokuotis:

— Kas gi bus iš tokio mudviejų gyvenimo? — ir pradėję 
gerai gyventi.

24. MEILYTIS MEILYTI NEŠA —PETELIAI BRAŠKA

Pats numiręs, nešą į kapus. Bet viens nešęs ir tos pačios jau- 
kytinis. Pati verkus:

— Meilytis meilytį neša, meilyčio peteliai braška. Pasilsėk, 
meilytėli, kad peteliai nebraškėtų.
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25. AR TAMSTA KOSĖJAI, AR ČIAUDĖJAI

Pati norianti važiuoti į vaišes, pats — ne. Pati barantys, lojo- 
janti patį. Pats stogą lopąs, spalius nešiojąs ir perdžiąs. Paskui 
pats pasižadėjęs su jąja važiuoti. Pati kantana: šnekanti, juo- 
kiantys. Atsiminus klausianti:

— Ką tamsta, ant stogo lipinėdams: ar kosėjai, ar čiaudėjai?
Pats:
— Čiaudėjau.
Pati:
— Ant sveikatų sveikataitės.

26. [PATI BE UŽTŪROS]

Po veselės pati sakiusys pačiam:
— Kad kažin ką tu man padarytum, aš nieko ant tavės ki

tiems nesakyčia.
Pats buvęs mieste, nusipirkęs kelias skariukes. Parvažiavęs 

ir papiovęs savo ožį kūtėj, paguldęs ir užklojęs su maišais. Pa
čiai parodęs tas skariukes ir pasisakęs: kromininką parvažiuo- 
dams parvežęs, namie papiovęs ir kūtėj paguldęs. Ir įprašęs jos:

— Tu tiktai niekam nesakyk!
Paskui ėmęs ant jos bartis, ambų ieškoti ir taisytis mušti. Ši 

išbėgus ant ūlyčios, ėmus rėkti:
— Mano pats, tas nelabasis, kromininką papiovė ir dabar 

mane nor užmušti!
Sodžiaus žmonys susibėgę pasiklausę, davę esesoriui ir ured- 

ninkui žinią. Tie atvažiavę rado ožį papiautą. Pats pasisakęs, 
dėl ko teip padaręs. Turėjęs gardaus alaus iš veselės — visus 
gerai pamylėjęs, o savo pačia daugiau nebeįsitikėjęs.

27. KO VELNS PAR ŠEŠIUS METUS NESUVEDĖ Į NEZGADĄ, 
TAI BOBA IŠ VIENO KARTO

Ko velns par šešius metus nesuvedė į piktumą, tai boba iš 
vieno karto ir už tai gavo nuo velnio stiklo čeverykus.



Matai, teip buvę. Susiženiję [pats su pačia] ir gyvenę gra
žiai čielus šešius metus vis geruoju, velns niekaip jų nesupyk- 
dinęs ir papirkęs bobą. Pačiai ta pasakius:

— Dabar tave pats myl ir da tave labiaus mylės: tu gatavai 
pasidėk po galvų britvą, o naktyj, kai jis užmigs, nuskusk jam 
nuo pagerklio gyvplaukius.

Ši tuoj paklausius ir teip padarius. Ta boba, jos vyrą patikus, 
sakanti:

— Tavo pati šią naktį tave papiaus, žiūrėk, jau po poduška 
rasi ir britvą,— pasidėjo.

Šis žiūriąs po galvų — britvą yra. Atsigulęs, užsimerkęs — 
pati ir ėmus graibytis apė pagalvį. Šis už vėzdo. Nu jiedu muš
tis, nu muštis! Par visą savo amželį sutikimo nebeturėję.

28. ŠTEL, AŠ TAU DAUG1AUS NESAKYSIU...

Viens vedęs labai piktą pačią, bet apsimislijęs, kaip ją iš 
karto užveikti, kaip jis su jąja galės nesimušęs amžių pargy- 
venti. Šiaip padaręs. Tuoj po veselės nuėję abuodu į kūtę. Pasi
painiojęs jam po kojų teliuks — šis sakąs:

— Štel, aš tau daugiau nesakysiu! — ėmęs ir užmušęs. Pasi
painiojęs paršas, sakąs:

— Ikš, aš tau daugiau nesakysiu! — ir tą tuoj užmušęs. Pasi
painiojęs gaidys — sakąs:

— Štiš, aš tau daugiau nesakysiu! — ir tas tuoj gatavs.
Pati mislijanti: „Dieve ratavok! Aš asu pikta, bet jis ir už

mane piktesnis." Subūgus, ir jiedu par amželį, ant viens kito 
pikto žodelio nesisakydami, pargyvenę.

29. KAI AŠ BIEDNA, MAN VISI TRYS PRAVERS

Vieną neturtingą mergaitę trys jaunikiai dabojęsis ir visi 
prė vinčialgų stoję prė grotelių. Kunings klausius:

— Tai katrą aš čia tau dabar pririšiu?
Si j i sakanti:
— Kai aš toki biedna, man visi trys pravers.
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30. KAS DABAR BAŽNYČIOJ? —PATS PASIUTIMS

Kalvis ir kraučius įsimylėję vieną mergaitę. Ši, katras im, 
už to ein. Kalvis laike šliūbo pasamdęs kitą, kad kraučiui už 
čebato aulo užlaistų karštą gelažį dėl to, kad prė kraučiaus jo 
mykamosios nepririštų. Užlaidus gelažį, tas kraučius prė gro
telių ėmęs su koja trept, trept, daugiau bėgęs ir išbėgęs iš baž
nyčios. Kas ten paklausęs:

— Kas dabar bažnyčioj?
Šis:
— Pats pasiutims!



TAUTIŠKOS JUOKŲ PASAKĖLĖS, 
ARBA ANEKDOTAI

31. [KIEKVIENAI GALVAI SAVAS PROTS]

Žyds važiavo nuo kalno su kopūstų vežimu. Kreivu keliu į 
pakalnę bevažiuojant, ir apvirto vežimas. Tos kopūstų galvos, 
į pakalnę katra sau beridėdamos, išsisklaidė. Žyds sako:

— Nu, tai dabar pamačiau, kad ir kopūsto galvai katrai 
savas prots, tai norėk, kad žmogaus galvo teip nebūtų.

32. [TEISME]

Vienąkart susimušę karčemo begerdami, nuėję ant sūdo ir tą 
žydą karčemninką nusivedę par liudininką. Sūdąs klausiąs 
žydo:

— Ką tu matei? Ką tu žinai? Katras jiedu muštynę pradėjo?
Žyds:
— Ponas sūdąs, aš visą ko žinau, aš visą ko mačiau, aš visą 

ko iš pat pradžio pasakysiu, kaip ten buvo. Atėjo Jons, paėmė 
pusę kvortos arelkos ir ger. Atėjo Petras, paėmė kvortą arelkos 
ir vėl ger. Begerdami ir pradėjo jie ten šnekėt pro ratus, pro 
arklius, pro kumeles, pro stiprumą, pro greitumą — pif paf ir 
susimušė.

Sūdžia sako:
— Tik tu čia pasakyk: kas muštynę pradėjo?
Žyds:
— Oi, aš visą ko žinau, aš viską pasakysiu, ponas sūdąs! 

Atėjo Jons, paėmė pusę kvortos [arelkos ir ger]. Atėjo Petras, 
[paėmė kvortą arelkos ir vėl ger. Begerdami ir pradėjo jie ten 
šnekėt pro ratus, pro arklius, pro kumeles, pro stiprumą, pro 
greitumą] — pif paf ir susimušė.

34



Sūdžia:
— Aš tavės neprašau sakyt kito ko, tik pasakyk, katras 

jiedu muštis prasidėjo?
Žydas, po kiek kartų atkartodams, nieko neparodė, kaip tik

tai pif paf, ir gana. Sūdžia supykęs išvarė visus lauka. O žyds, 
nė vienam, nė antram nenusidėjęs, sugrįžo namo.

Tiek.

33. UBAGO MALDA

Kitą kartą kalbąs poterius ubagėlis, šalyj kelio atsisėdęs. 
Daugiaus bėgąs keliu žmogus. Pribėgęs prė to ubagėlio ir duo
dąs kapeiką — sakąs:

— Še, pasimelsk, kad man dievas padėtų išbėgti.
Tas nubėgęs. Šit pribėgąs vėl kits — ir tas duodąs kapeiką, 

sakąs:
— Še, ubagei, pasimelsk, kad man dievas padėtų aną suvyt. 
Tas ubagas sakąs:
— Dieve, padėk ir bėgančiam, ir vejančiam!
Tas sugrįžęs klausiąs:
— Jug aš tau daviau kapeiką, kad aš jį suginčia?!
Ubags sakąs:
— O man ans pirma davė, kad jis išbėgtų.
Ir tiek, ką gi daugiau besakys.
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SAVAITRAŠTIS M ANO

34. [PONS IR MU2IKS]

Mužiks:
— Didelis daiktas, kad jūs čia esate ponais ir mums vargšus 

žudote, kankinate; ateis laikas, kad visi pekloj degsite.
Pons:
— Pons yr pons, pons, ponu buvęs, ir bus ponu. Kad ir pek

loj bus, jis vis bus ponu; ir pekloj mužiks ponui slūžys.
Mužiks:
— Teisybė, pon!—Juokdamasis:—Pons katile sėdės, o 

mužiks jam ugnį kurstys.— Arba: —Tamsta katile sėdėsi, o aš 
tamstai ugnį pakurstysiu.

35. SPAVIEDNB

— Tai, kunigėl, kad lindau į sodną, prasiplėšiau biškį ga- 
radus — buvo čiūda! Bet kai prisiskyniau pilną antį obelių, 
grūšnių, pamačiau gaspadorių atsigenant — man nebėgai išlįst 
pro mažą spragelą, tai ir buvo bėda!

36. [PAVOGTAS ŠNIŪRAS]

Cigons:
— Pavogiau, kuningėl, šniūrą! 
Kunings:
— Kas buvo prė to šniūro? 
Cigons:
— Ragai!
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Kunings:
— Kas prė tų ragų? 
Cigons:
— Karvė!..

37. [IŠVARYTA KIAULĖ]

Cigons:
— Kiaulą išvariau iš žirnių!
Kunings:
— Gerai! Tai atlaidus apturėjai.
Kunings, parėjęs namo, rado savo gaspadinę besibarant, be

keikiant, kad cigons pasisukęs į kleboniją ir išgreibęs mėsą iš 
žirnių katilo.

38. [ŽĄSINĄVAS IŠ PO PEČIAVO]

Cigons:
— Gaspadinėle, ar pažinai tamsta tą Žąsinavą, katras gyve

no po Pečiavo?
Gaspadinė:
— Nė pažinau, nė man jo reik pažinti.
Cigons:
— Tai gerai, gaspadinėle, tamsta jo ir nebepažinsi: ans par- 

sikėlė į Tarbėnus.
Čigonui išėjus, gaspadinė pasigedo po pečium savo kepamo 

žąsiuko neberadus.

39. [PAVOGTAS KUNINGO DZIEGORĖLIS]

Cigons nukabinęs dziegorėlį kuningui besispaviedodams. 
Sakąs:

— Tėveli dvasiškas, pavogiau dziegorėlį,— verkdams. 
Kunings:
— Atiduok, kad pavogei.
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Cigons:
— Taigi, prašom, ponaii!
Kunings:
— Tam duok, kano jis yra!
Cigons:
— Daviau — kad neima!
Kunings:
— Kad neima, tai žinokis.
Cigons nuėjo sau. Kuningas pasimislijęs pasižiūrėt, kelinta 

valanda,— nebėr dziegorėlio. Tai tik atsiminė, kad jam davė, o 
jis neėmė.

40. [TARŠKU BARŠKU BABULIA1]

Cigons, vienus pačius vaikus radęs ganyklose bandą bega
nančius, ėmęs šokti. Tai vaikai labai juokęsis. Matąs, kad jiem 
patink,— ėmęs labiau šokti ir dainiuoti:

Taršku baršku babuiiai,
Paminėsle, vaikuiiai,
Alano seno buvimą 
ir /autelio vogimą.

Cigons tol šoko, tol dainavo, kol gyvuoliai suėjo į krūmus, 
į kūlynus. Palikins piemenis besijuokiančius ir besimokančius, 
pasiėmęs jautį, nusivedė sau.

41. [OK, NENUP1AUNU]

Cigons, radęs gaspadinę vieną pačią namie, ėmęs šokti. Ta 
ėmus juoktis. Cigons sakąs:

— Poni staršiniene, laisk mane į savo klėtį ant balkio pa
šokti, tai tamistai daugiau juokų bus.

Gaspadinė:
— Eik, eik šok, žinokis.
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Cigons ant balkio klėtyj šok ir dainiuoj:
Radau gerq graspadinę —
Kišk ir visą po rudine.
Ok, nenupiaunu.

Gaspadoriui ir kitiems namiškiams namo parėjus, ėmus sa
kytis savo juokus iš čigono šokinėjimo ir dainiavimo. Visi ėmę 
spėt*, kad tai mėsa bus klėtyj nukabinta nuo karties. Teip ir 
buvę.

42. [TIKTAI PAR TVORĄ NEMESKIT]

Gaspadorius su savo sūnum nuėję į klėtį ir radę čigoną be
dejuojantį, kad jam dantį labai skaudį. Tiedu netik:

— Tu,— sako,— vogti čia įlindai.
Cigons:
— Ponaliai, ką noriat, tą man darykit, tiktai par tvorą ne

meskit.
Šiedu pasimisliję: kodėl jis to bijo, kas gi jam būtų par blo

gumą iš to,— ėmę ir išmetę. Cigons:
— Dėkų, ponaliai! Bėda man buvo tamstų klėtyj, dabar jau 

bėdos nebeturiu.

43. [TAMOŠIUS PRAKEIKTAS]

Čigonai šakyniškiuos gyveno, sodžiuj Diržių. Vieną darg- 
nuotą žiemos naktį atėjęs viens par lauką į Gedvydžių sodžių, 
pavogęs avį iš kūtės, nešės namo, bet, pasiklydęs po laukus, ne
sijuto nė juste, kaip sugrįžo atgal į Gedvydžius ir pas tą patį 
gaspadorių, kano buvo ta avis. Įnešęs į priesenį, pametęs nuo- 
sprando, sakąs:

— Tiego, Mariuke! Žiūrėk, ką man dievas davė.
Gaspadoriai buvę jau atsikėlę gaidgyste. Išėję pasižiūrėt su

šakaliu — žiūrią, kad jų avis papiauta. Ėmę šnekėt:
— Žiūrėkit, žiūrėkit — cigons mūsų avį papiovęs.
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Cigons:
— O kas čia gyvena?
Gaspadorius:
— Jasiškis.
Cigons:
— Jasiškis! O kas čia mane atnešė?
Jasiškis čigoną suėmė ir surišo.
Išaušus dienai, atėjus ir pati to čigono. Ėmus ji jį barti:
— O tu Tamošiau prakeiktas! Augini sūnus kaip ąžuolus — 

užkirtai kelį aniems!

44. [KAS KĄ DIRB, TAS ANT TO IR STOVĮ

Ten pat šakyniškiuos čigonai išvogę mėsą. Dieną žmonys 
nuėję kratyti. Išieškoję, iškratę, bet niekur neradę. Cigons ku
bilą pasistatęs, savo sermėgą įsidėjęs ir min, talaškuoj kubile, 
šnekėdams:

— Ko čia, vyručiai, noriat pas mumis savo mėsą rasti: juk 
kas ką dirb, tas ant to ir stov.

Ten būdami, nesupratę, bet išėję ir dasimisliję. Sugrįžę at
kėlę tą kubilą ir radę duobę iškastą ir tą mėsą sudėtą.

45. PAS PONĄ DU ČIGONAI

Pons:
— Kas išgers tą mano arielkos kvortą?
Viens cigons:
— Aš!
Pons:
— Kas tą mano bulką pyrago suvalgys?
Tas pats cigons:
— Aš, ponuti!
Pons:
— Kas tuos mano akmenus sukraus į krūvą?

4o



Čigonai abu tyli. Pons:
— Kas, kas?..
Tas pats cigons:
— Joni! Aš jau užėmiau du darbu, tu, Joni, užsiimk trečią.

46. [VELNIO BITYS, VELNIO MEDUS]

Cigons, pas gaspadorių par šienapiūtį atėjęs, pasisakęs, kad 
jis už du, už tris šienpiovius galėsiąs atpiauti, tiktai duok man 
gerai pavalgyt. Nuėję į pievas, gaspadorius pūstos dalgį ir 
piaun. Cigons:

— Ne, gaspador, duok, pirma mes pusiaurytį pavalgysme.
Susėdę pavalgę. Po pusiauryčio gaspadorius im dalgį. Ci

gons:
— Ne, gaspador, pavalgę pasilsėkim, pagulėkim. Jug žinai: 

kad aš kilsiu, tai parplėšme.
Atsigulę ir gulią abuodu. Žiūriąs gaspadorius, kada jo tas 

smarkusis darbininks kils prė piovimo. Atnešę jiem beguliant 
ir pusrytį — nebėr kada piaut, reik ir vėl valgyt. Pavalgę pus- 
rytį, gaspadorius — piaut. Cigons:

— Ne, gulkimės, dabar žolė nuo saulės sušutus. Jug tamsta 
žinai, kad aš ir nuo pietų už du, už tris atidirbsiu.

Ir gaspadorių tinginys suėmė, gulas vėl abuodu. Atėjo ir 
pietūs. Cigons:

— Gaspador, ar nejunti: jau pietūs, valgykim.
Gaspadorius:
— Kad nieko da nedirbom.
Cigons:
— Kas buvo — da vakars toli, atidirbsme.
Vėl sukilę pavalgę. Gaspadorius:
— Nu, eisme piaut.
Cigons:
— Ne, dabar pats postuvys, saulė pačiame staty, karšt, žo

lė sudžiuvus, visi šienpioviai į pavėsius lend — reik ir mums 
pokaičio lig pavakarei prikrist.



Gaspadorius guliąs ir mąstąs*, ką čia dabar su tuo savo šien- 
pioviu būtų padaryti. Atsikėlęs, nuėjęs į mišką ir pamatęs aukš
tai medyje drevėj širšas. Atėjęs pas čigoną ir sakąs:

— Ar tamsta neprimanai prė bičių? Aš miške apėjau.
Cigons:
— Oja, mano tėvas buvo bitininkas, o aš du kartu už j; bi- 

tininkesnis.
Nuėję abuodu, pasikirtę žaginį*, pasistatę — cigons ir pri

lipęs. Gaspadorius žaginį atėmęs į šalį. Kai apipuolę apnikę tą 
čigoną širšos — tas tik rėkiąs ant šakų:

— Gaspadorėli, dėk man tas kopėčias, dėk man tas savo ko
pėčias!

Gaspadorius tik juokiąsis, ir gana. Cigons pūpt iškritęs iš to 
medžio ir apsvaigęs. Gaspadorius su biaurumais sutepęs jo lū
pas. Cigons atsigavęs, apsilaižęs sakąs:

— Velnio bitys, velnio medus.

47. [PONASDIEVS IŠKLAUSĖ ČIGONO]

Klebonijoj reikėję keturių piovėjų, kad par dvi dienas iš
plautų savo pievą. Trys jų pačių buvę, ketvirtas pasisukęs ci
gons. Nuvažiavę visi, ir taisosi gaspadorius piaut. Cigons:

— Ne, gulkimės pasilsėti.
Gaspadorius:
— Aš jau daug metų kai čia piaunu, silsėtis nėr kada. Par 

dvi dienas neišpiausme — klebons barsis.
Cigons:
— Klausyk manės, o vis bus gerai. Gulkimės ir silsėkimės.
Gulėję, pusrytį pavalgę, ir vėl gaspadorius rūpinąsis, kad

reik piauti: ir teip par dvi dienas nebeišpiausią keturi, o penk
tojo nėr iš kur pasisamdyti. Cigons:

— Gaspador, nesirūpink: ant mano atsakymo. Tamstai bėdos 
nebus, tik turėk kantrybę. Kad aš sakau, tai ir bus gerai. Nebe 
pradėti nepradėkim tų pievų piauti.

Nu, ir gulią visi keturi abi dienas pavalgydami. Po dviejų 
dienų parvažiavę namo. Klebons klaus:
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— Ar jau išpiovėt?
Tuoj cigons:
— Ponali kuningėli, kad rėžėm, tai rėžėm — gul visa išklota.
Klebons visus pamylėjęs ir užmok čigonui, kiek suderėta.

Cigons užsimetė, kad jam duonos kepalą pridėtų dėl jo pačios 
ir vaikų. Klebons liepė duot iš klėties. Cigons kartu nusekęs,— 
kad jam ir mėsos kokią paltį. Klebons liepęs atpiauti kokį bry
zą. Cigons, pamatęs sviesto pošką, užsimetęs, kad jam sviesto 
duotų. Klebons liepęs ir sviesto duoti. Cigons, pamatęs tris ar 
keturius palivonus medaus pilnus, prašąs ir prašąs, kad jam 
vieną puodą atiduotų. Klebons supykęs sakąs:

— Meskit lauka tą biaurybę!
Tuoj cigons ant kelių atsiklaupęs, susiėmęs rankas, melstis:
— Pone dieve, išklausyk maldos mano! Duok, kad ant tos 

pievos, kur mes nuplovėme, vėl visa žolelė stačia atsistotų. Po- 
nediev, išklausyk maldos mano, o balsas mano tegul nueina 
į ausis šventas tavo!..

Klebons juokiąsis:
— Neklausys tavės ponasdievs, ne.
Cigons parsižegnojęs ir nuėjęs sau.
Nusiunč grėbėjas — tos atrand visą pievą stačią. Parėjusios 

klebonui sako. Tas ir tik, kad čigono ponasdievs išklausė.

48. [ČIGONAI NAKVYNĖJ]

Buvę du broliai, kas labai pakeleivius priimdavę: pavalgy- 
dydavę, parnakvydavę ir, ant kelio išleisdami, po auksiną įdė- 
davę.

Vieną kartą užėję pas juos ant nakvynės du čigonai. Teip 
ir tuos pamylėję, parnakvinę ir po 15 kapeikų ant kelio įdėję. 
Tiedu ir ant antros nakties į nakvynę čia sugrįžę. Šiedu teip pat 
juos parnakvinę, apdovanoję išleidę. Bet paskui jiedu šnekąsys 
savitarpyj:

— Tie čigonai ir vėl pas mums bus. Bet ką mes su jais pa
darykim? Kai da ateis, sakykimės par pusę visą dubą pasidalinę.

43



Ant trečios nakvynės ir ve! tiedu čigonai yra. Šiedu sakos, 
kad mes dubą parsidalinom, mudu iš vieno neberokuojamės, 
nebegaliam abiejų priimti. Čigonai:

— Nu, paniučiai, tai galiat viens vieną, kits kitą priimti, tik 
priimkit...

Šiedu ir priėmė. Viens savojui išviręs labai gardžiai: mėsos 
ir dešrų ir visako, antrasis pablandęs į vandenį avižinių miltų 
nesiaustų putrą. Stalą par vidurį parsirašę su kreida pusiau: tas 
mano, o tas tavo gals, kad tu par mano rubežių niekur neeitum. 
Viens čigoną savo myliąs su gardiniais ir glostydams prašąs, 
kad tiktai, sveteli, valgyk ir valgyk. Antras savąjį svetį prašąs 
ant antro galo:

— Prašau ir tamsta valgyk, aš, nuo savo brolio dabar tiktai 
atsiskyręs, neturiu pavilgo, prašom, valgyk...

Šiedu prašę, prašę, nusižiūrėję kur tolyn. Ir pamatęs [gaspa- 
dorius], kad tas cigons nuo avižienės putros siek už kilbaso 
šmoto. Tas gaspadorius tuoj tam čigonui pokš į antausį:

— Kam tu sieki nuo mano svečio!
Antrasis:
— Kad tu mano svečią muši, tai aš tavo svečiui dukart,— 

pokš, pokš į ausį. Tas pripuolęs šio čigonui tris. Šis daugiaus. 
Ir išmetę viens vieno, antras antro svečius laukan.

Daugiaus tie čigonai lauke pagavę savitarpyj muštis:
— Ko tu nenukentei, nuo mano torielkos nesiekęs?! Tu kitą 

naktį būtum galėjęs pas manąjį parnakvot, o aš pas tavąjį.

49. [KAIP UOGAS VALGO]

Kitą kartą viens žmogelis nunešęs į dvarą uogų uzboną. Pa- 
nela, nuo jo priėmus, eidama į kitą pakajų, kamarą, tik kabi
nanti su sauja ir kišanti į dantis. Daugiaus užsipylus ant porce- 
linės torielkos, su spilgela pasismeigdama, išėjus prieš tą žmo
gų ir valganti. Ir klausianti:

— Ar teip, žmogel, pas tamstas mužikai uogas valgo?
Žmogus:
— Ne, panyt! Teip, kaip tamsta pirma, kai su sauja kabinai.



50. [UBAGO DEJONĖ]

Ubags, karčemoj pasigėręs, dejavęs:
Ugi dieve mcmo, kq aš padariau.-
Kiių dūšias beraiavodams, savo pražudžiau.

51. [KAS TU PAR UBAGĄ]

Ubags ant ubago baras:
— Ubags, ubags! Kas tu par ubagą? Penkti šešti metai, kai 

paliko ubags, ir jis ubags. O mano pamilijų pamilijos, tėvų tė
vai buvo ubagai, ir aš ubags, tai da kur ubags!

52. [TU BE MANĖS, AŠ BE TAVĖS]

Ubags, Kalvarijoj iškapotas par pasturgalį, išeidams atsi
sveikino:

— Sudiev, Kalvarijėle, tu be manės, aš be tavės. Daugiaus 
į tą šventą vietą nebgrįšiu.

53. [UBAGŲ BARNIS]

Du ubagai ir ubagė šnekas:
— Nueisme į tą dvarą, gausme sūrį kietą.
Viens:
— Aš griaušiu, griaušiu, tau paduosiu.
Antras:
— Aš griaušiu, griaušiu, tau paduosiu.
Ubagė:
— Aš griaušiu — griaušiu — griaušiu — vėl — tau — pa

duosiu!
Ubagai abuodu:
— Tai kodėl tu teip ilgai griauši?
Ir pagavę tą ubagę su lazdom mušti ir teip primušę, teip pri

mušę, kad toji led pasivilkus.
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54. [PADALYTA ŽĄSIS]

Viens vargužis žmogelis, norėdams nuo pono kokios myles- 
tos, nunešęs žąsį į dvarą. Pons sakąs:

— Nu, padalyk, kaip mums išpuola.
Žmogus pasimislijęs — nupiovęs galvą, sakąs:
— Ponas esi visų galva — tamstai galva. Poni vis pakajuje 

sėdžia,— poniai subinę nupiovęs padavė.— Du ponaičiai, tie eis 
į svietą lendravoti — tiems kojas pripuola gauti. Dvi panelės, 
tos kai paukšteliai išlėks,— tom dviem nupiovęs padavęs po 
sparną.— O man pačiam tiktai vidurys paliko.

Tas padalinims ponui patiko, ir jam dovanojęs visą donių — 
mokestį vienuolika rublių.

Išsigirdęs jo kaimynas turtingas, kad ponui su viena žąsia 
tas nususėlis įtikęs,— šis susimetęs į ratus bent penkias nuve
žęs. Pons sakąs:

— Nu, gerai, kad atvežei, bet padalyk mums, kaip išpuol.
Šis mislijęs, mislijęs— nieko neišmislijęs. Pons sakąs:
— Važiuok namo ir pasakyk savo tam kaimynui, jis lai atei- 

nie mums padalyti, kaip išpuola.
Atein tas ir pradėjo savo darbą:
— Žąsys penkios. Pons, poni, du ponaičiai, dvi panelės — 

tai šeši. Iš viso vienuolika. Aš vienas — tai asam dvylika. Da- 
lysmės po tris. Pons ir poni, žąsis trečia. Du ponaičiai, žąsis tre
čia. Dvi panelės, žąsis trečia. Aš viens, man dvi žąsys.

Pons sakąs:
— Gerai,— ir vėl už išdalinimą tą žmogelį apdovanojęs.

55. [DOVANOS KARALIUI]

Vieno vargingo žmogeliaus darželyj užaugęs milžiniškas — 
baisiai didelis — ridikas. Tas žmogelis gražiai atkasęs, kad šak- 
nelų nepagadytų, išrovęs, įsivertęs į ratelius ir nuvežęs pas ka
ralių, atidavęs pasigirdams, kad toks didelis tik karaliui tepri- 
guliąs. Karalius jam labai padėkavojęs, pamylėjęs ir labai apdo
vanojęs. Tas žmogelis džiaugdamasis parėjęs ir turtingai gy
venęs.
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Jo kaimyns išsigirdęs turtininks, kad tą nabagą teip kara
lius už tokius niekus apdovanojęs, jis pasimislijęs, išprovijęs 
gražią karietą su šešiais arkliais ir nuvežęs ir jis karaliui dova
nas. Karalius ir jam padėkavojęs ir priešais, kaipo turtingam 
žmogui, liepęs tą ridiką vežtis namo.

56. [MUŽIKŲ IR PONŲ TĖVAI]

Pons:
— Kodėl visi mužikai už ponus menkesni?
Mužiks:
— Kad jie po vieną tėvą tetur!

57. [PRAKEIKTA RŪGŠTIS]

Cigons, atėjęs į namus, prisispyręs prašė gaspadinės, kad 
jam duotų alaus gerti. Gaspadinė, jo negalėdama atsikratyti, 
padavė kailiaraugių kipę* prisėmus. Cigons atsigėręs nusi- 
prunkštęs:

— U-u, gaspadinė! Sūru, rūgštu, plaukuotu! Ar daug tu turi 
vaikų?!

Gaspadinė:
— Buvo, bet ponasdievs visus atėmė.
Cigons:
— Ne, ne dievas kaltas, bet tavo pačios prakeikta rūgštis 

anuos išžavino.

58. [VAIKO GAILESYS]

Cigons ant jomarko, vaiką savo ant kuino užsodinęs, vari
nėj ąs, kapodams su makaru kuinui par šonus ir vaikui par kin
kas. Vaiks, ant nugaros kuino sėdėdams, netverias, rėk. Cigons 
visiem girias:

— Ar matot, paniučiai, koks mano arklys geras! Tas mano 
vaikas verkia, gailias jo, kad aš noriu tą išmainyti arba par
duoti.
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59. [KAS TAU DARBO]

Pakeleivis važiuots apsinakvojo pas sodžiaus ūkininką. Gas- 
padninks buvo ambinyks, bet ir pakeleivis nepėsčias.

Parnakvojus rytą duod ir pakeleiviui pusrytį. Gaspadorius 
duoną riek ir deda vis ties svečiu ir prašo prisispyręs valgyt ir 
valgyt. Pakeleivis:

— Dėkų, užteks, kam čia tamsta man teip daug duonos 
rieki.

Gaspadorius:
— Gi kas tau darbo,— pokš į ausį.— Mano duona, mano 

barščiai, kad aš tau noriu, duodu, o kad ne, eik sau, važiuok 
laukan.

Pakeleivis, visako užtenkamai gavęs, išėjo ̂ kinkytis savo 
ašvienio ir važiuoti savais keliais. Bet ką jis dirba? Jis savo gy- 
vuoliui mauna ir mauna pavalkus ant pasturgalio, tie nestov, 
netūrias, krenta žemėn. Gaspadinė pamačius ėmė šaukti savo 
vyrą:

— Gaspador, tėvai, širdyt, ką tamsta padirbai tam žmoge
liui? Uždaužei ausis! Matai, žiūrėk — jis nebežino, kur reik pa
valkus savo ašvieniui užmauti!..

Gaspadorius priėjęs:
— Mulki, ką tu čia dirbi?! Ar tu nebežinai, kur reik pa

valkus užmauti?!
Pakeleivis pokš, pokš į antausį:
— O kas tau darbo! Mano pavalkai, mano gyvuolys, kur 

aš noriu, ten maunu!
Teip atsilyginę parsiskyrė.

60. [GAVO, KO NORĖJO]

Pas vieną dvarponį pakeleiviai gaudavę greit nakvynę. Tas 
tuoj duodavęs valgyt, bevalgant imdavęs mušt ir išgindavęs.

Viens tyrinėtojis pasaulės, apė tai išsigirdęs, pasinorėjęs 
žinot, už ką gi jis be reikalo tuos pakeleivius daužo. Ir šį pons 
priėmęs, pavalgydinęs, parnakvinęs ir išlaidęs nė mušęs, nė 
nieko. Šis sugrįžęs ir klausiąs:
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— Del ko kiti pakeleiviai, pas tamstą nakvoję, man skun
dės, kad gavę mušt ir nežino, už ką. Bet ir aš to nedasekiau: 
kodėl manės nemušai?

Pons:
— Del to, kad tu nebuvai toks kvailys, kaip kiti. Jiems pa

duok valgyt — jie sako: „Prašom ir tamsta, pon! " Kam jie mane 
prašo ne prė savo gero! O tu teip tame dalyke buvai gudresnis. 
Bet ko nori, to pas mane gausi: še kūloką į sprandą, ir važiuok 
sau sveikas.

61. [PAMOKĖ]

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

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

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

— Mat, vaikei, nenorėjai vieną kartą pasilenkt prė patka- 
vos — dabar lenkeis šimtą kartų.

62. [LAI PASIMOKYK]

[Šnekas] Kazimiers ir Antanas, du broliai. Kazimieras:
— Antan, pirkim mišeles už dūšeles savo gimdytojų. 
Antans:
— Kaziukai brolait! Jei mūsų gimdytojai danguj, tai anie 

nebereikalauja, jei pekloj, tai jiems nieko nebepadės, o jei čys- 
čiuj, tai lai* pasimokyk!..
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63. [JONS IR KOTRĖ]

Jons:
— Kotre, ar tu man patinki?
Kotrė:
— Aš nežinau... Bet tu man tai ne!

64. [ZAKSOK]

Žydas samdo berną ir apsako savo visus darbus šiteip:
— Pas man ne taip, kaip pas mužikus: pas man mažai dar

bo. Rytą atsikelsi, arklį, karves pašersi — zaksok. Vandenio mo
terim prineši — zaksok. Puspūrę sumalsi — zaksok. Nuvažiuosi 
į mišką, medžių parveši, prikaposi, į grinčią ir į kuknę prine
ši— zaksok. Pusrytį pavalgysi, karves pagirdysi — zaksok. Į 
mišką nuvažiuosi, pusašę prikirsi — zaksok. Vakare parvažiuo
si, gyvulius apsišersi, eik į vidų — zaksok. Moterim vandenio 
prineši — zaksok,— ir 1.1, ir 1.1.

65. [VOKIEČIO SAPNYS]

Ėjęs žmogus su vokiečiu keliu. Ant ryto jiemdviem jau reik 
skirtis, bet paršelis keptas da jų abiejų nebuvo suvalgytas. 
Žmogus:

— Katras mudu, pon, rytoj tą paršelį imsmės sau?
Vokietys:
— Ja, katras gražesnį sapnį mudu šią naktį susapnuosme, 

tas tą paršelį pasiimsme sau.
Ant ryto atsikėlęs vokietys klausiąs:
— Ja, bajori, kokį tu šiąnakt sapnį sapnavai?
Žmogus:
— Ko čia, pon, žiūrėt mano sapnio, aš prastas žmogus, pras

tas mano ir sapnys.
Vokietys:
— Ja, bajori, aš gražų. Aš buvau danguj, mane ponasdievs, 

motina švenčiausia mylėjo, aniuolai ir visi šventiejie šokinėjo, 
aš gražiai — man gražus buvo sapnys.
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Žmogus:
— Ir aš buvau danguj. Žiūriu — tamstą ponasdievs, motina 

švenčiausia ir visi šventiejie myi, šokinė j, džiaugias, linksminas, 
o manės nieks nemato. Pasimislijau: „Pons pareisi atsigėręs, pa
valgęs, o aš ne." Parėjau, parėjęs ir suvalgiau tą paršelį.

Vokietys supykęs:
— Peklė aš buvau! Tai kad pasiutęs žmogus — ir suėdė 

paršelį!

66. [TETIRVINĄS]

Žmogus, į Rygą važiuodams, radęs ant kelio juodvarnį ir 
įsidėjęs į vežimą. Priėjęs vokietys klausiąs:

— Kas tas par paukštelis?
Žmogus:
— Tetirvins.
Vokietys:
— Kiek brangus?
Žmogus:
— Dvi grivinos.
Vokietys:
— Du grivinų?! Še, aš tau duosius tris — ar imi?
Žmogus:
— Imu.
Vokietys su paukščiu nešins nuėjo sau linksmas, kad pigiai 

nupirkęs tetirviną. Biškį paėjus, susitiko savo pažįstamus. Tie 
jam parsakė, kad tas nėra tetirvins, bet juodvarnis. Tas, su sku
ba sugrižęs prė to žmogaus:

— Ja, bajori, ar tu man pardavei juodvamį už tetirviną?
Tas žmogus, pabūgęs, kad prė jo neprisikibtų policija, su

kreipęs lūpas:
— Koks tas buvo tetirvins?
Vokietys:
— Važiuok tu sau po šimto velnių! Anam buvo toki ser

mėga, toki kapeliuša, tik ne toki kreiva lūpa.
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67. [MEDAUS VAGYS]

Žmonys prisekę vagis, katrie buvo jų medų išvogę, ir nesu- 
iaidė į vieną vietą, kad jiedu nesusitartų, kaip gintis.

Viens nuo tolo:
— Koks tas buvo medus?
Antras šaukdams atsiliepė:
— Gi ar tu neregėjai, kur ant tvoros tupėjo, rudu gurkliu, 

ilgu snapu!
Visi girdėdami:
— Matai, jiedu nė žinote nežino, koks tas medus, o mes ant 

jų sakom, kad jie išvogė.

68. [JAUNIKAIČIO KOJOS]

Vakar <...> buvau Gruzdžiuose, mačiau jaunikaitį gražiai 
apsirėdžiusį, bet jo kojos spindėjo kai veidrodis — išrodė gra
žesnės už visą jo stuomenį ir galvą. Į karčemą tiesiai traukė.

69. [KALBU IR AŠ]

Ką tiktai ką pavogė. Visi susitarė:
— Kalbėkim poterius — ar neparodys mums ponasdievs 

vagies.
Visi suklaupę kalba. Viens balsiai:
— Vagie, kodėl tu nekalbi?
Vagis:
— Kalbu ir aš!

70. [NUŠAUTAS VAGIS]

Ganyklose vagis, prieš arklį atsiklaupęs:
— Ponediev, padėk, motina švenčiausia ir visi šventiejie! 

Dvidešimt keturius gražiai suvartojau, kad ir penktąjį teip pat 
pasivestų!
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Pasimeldęs ir lenkęsys imti iš gelažinių. Vaikis, kano arklys 
buvo, iš už kūlyno paukš iš muškietos — vagis keverkš ir nusi- 
stibiriavo. Ten pat pakavojęs, prakasęs duobę. Tai vis po tam 
par dvidešimt penkius metus vaidinusios žebelos, tai šis, tai tas 
pasirodydavę. Mat, tai da jis būtų dvidešimt penkius metus gy
venęs ant svieto. Tai kiek jis būtų iškadų pridirbęs žmonim!

71. [KAD SĖDOM NESIRGO A, O STAČIAS NEMIRČIA]

Viens, ubagui duodams alūžną:
— Pasimelsk, ubagei, kad sėdom nesirgčia, o stačias ne- 

mirčia!
Tas ubags nežinojęs, bet kiti jam pasakę, kad tas buvęs va

gis. Tai jis prašęs pasimelst, kad jį kas nutvėręs kojų nepa
laužtų arba nepakartų.

72. [IR VAGIS MITINS, KOL PAKARS]

Mergei, tekančiai už vagies, gynę:
— Neik tu už jo: jis vagis.
Ji atsakius:
— Ir vagis mitins, kol pakars.

73. [TASAI VAGIS IŠ SADOS]

Vagis iš Sados* miestelio nuėjęs kur ten į bažnyčią. Gir
džius — ubags, poterius kalbėdams, kalb:

— Garbė būk dievui tėvui... teipo būk ir visados ir ant 
amžių...

Tam vagiui vis rodąsis: ,,Tasai vagis iš Sados, ir jo sūnus 
Antans." To vagies sūnus ir buvęs Antans. Jis nuo to karto lio
vęsis vogti, kad jau jį visi ubagai įspėlioj.
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74. [ATLEISK, VIEŠPATIE, TĄ MANO KALTYBĘ]

Viens žmogus neidavęs į bažnyčią. Vieną kartą, einant pro 
bažnyčią, užpuolę šunys, šis ir įbėgęs. Atsiklaupęs ir meldęsys: 

— Pone dieve, niekaip nebūčia ėjęs į tavo šventus namus, 
kad manės nebūtų šunys įginę. Atleisk, viešpatie, tą mano kal
tybę!

75. [PUSRYČIAI UŽ OŽKĄ]

Žmona vedusys ožką. Prisivedus prė grintelės, prisirišus 
ožką, pati įėjus į vidų. Radus kitą žmonelą besitaisant pusrytį 
valgyt. Sakanti:

— Kad kas man duotų pusrytį pavalgyt, aš atiduočia savo 
ožką.

Ta žmona pamislijus: „Pakentėsiu tąkart, bentgi ožką gau
siu." Davus savo pusrytį. Ši pristojus, tą bliūdą išsrėbus, dau
giau atsisėdus sakanti:

— Blauzdas pripyliau, kad loska, daugiau duok valgyt.
Ta antroji žmona:
— Tegul tave bala su visa tavo ožka, veskis sau — tu mano 

visą ką suėsi.
Ši ir išsivedus, juokdamos apgavus.

76. [SUSAMDYTA ŠEIMYNA]

Viens žydas kada kur apėmęs ūkę ir ėjęs bernų samdyti. Pa
sitikęs vieną žmogų, klausius:

— Ar tu negalėtum stot pas mane už berną?
Žmogus:
— Galiu.
Žyds:
— Kuo tu vardu?
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Žmogus:
— Kazius.
Žyds:
— Še tau rublį, eik ant mano kūtelės gulk, aš eisiu daugiaus 

pasamdyt.
Žyds nuėjo. Tas žmogus užuolankom jam priešais. Žyds pa

sitikęs:
— Ko aš noriu sakyt: ar nestotum tu pas mane už berną? 
Žmogus:
— Kodėl ne.
Žyds:
— Kaip tamstos vardu?
Žmogus:
— Juozis.
Žyds:
— Še tau rublį, eik ant mano kūtelės, rasi ten Kazį ir gulk, 

aš eisiu dar vieno pasamdyt.
Žydas nuėjo, šis ir vėl, vingį metęs, jam priešais. Žyds pasi- 

tikdams:
— Prašom prabočyt, ko aš tamstai žadu pasakyt: ar nesto

tum pas man par berną?
Žmogus:
— Stosiu!
Žyds:
— Ko tamsta vardu?
Žmogus:
— Nieksnėr.
Žyds:
— Še tamstai rublį, eik ant mano kūtelės, ten rasi Kazį, Juo- 

zį ir tu būsi, Nieksnėr, ir gulėkit, aš ateisiu prikelt.
Ir parsiskyrę jiedu nuėjo katras sau.
Žyds, parėjęs namo, ein kelt savo šeimynos ant kūtelės. Pri

ėjęs šaukin:
— Kazius, Juozis, Nieksnėr — vyrai, kelkiat!
Šaukinęs, šaukinęs ir užsilipęs ant tos savo kūtelės, bo nieks 

nėr, nieks nėr. Supratęs, kad <...> apgavo, ir gana.
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77. [ŠIRŠONAS IR PONAS]

Kitą kartą dvaro darbininkai, nuėję par šienapiūtį į pievas 
piauti, visi susitarę savo poną apgauti. Parbėgęs namo pristo- 
vas pasakęs ponui, kad širšons darbininkus primušęs — nelai- 
džiąs šieno piaut. Pons:

— Pala, pala, aš jam nujosiu užduosiu su kančiuku, tai jis 
pamatys.

Atjojąs, darbininkai gulią pakūlyniais, vaitoją primušti. 
Pons prijojęs:

— Parodykit man tą jūsų širšoną — aš jam parodysiu!
Privedę prė apušės, saką:
— Iš tos drevės išlend ir muš mums.
Su medžiu į tą skylę pamaišę ir nubėgę. Kai apipuolusios tą 

poną visos širšos — primušusios ir arklį, ir patį poną.
Pons, parsivilkęs namo, ilgai sirgęs. Kai pasveikęs, pamatęs 

šūdvabuolį lekiantį, sakąs:
— Dzindoby*, širšon! Tu, mano pievas bepiaudams, juodus 

švarkus įsitaisei. Jug tu, kad mane mūšai, tiktai rudus teturėjai.

78. [PĖTNYČIA]

Maskoliuks, ant kvatieros stovėdams, nenorėjęs pėtnyčioj 
sausai valgyt, sakęs:

— Pakaži, kuda eta piatničia*, aš ją pamokysiu! 
Meškininkai buvę mešką daržinėj prisirišę. Gaspadorius

maskolių nuvedęs ir parodęs:
— Šitai pėtnyčia!
Maskolius arty — meška į glėbį, nu lamdyt, nu lamdyt,— 

ką tiktai gyvs tas maskolius iš meškos išsitraukęs.
Į kelintą dieną pasitikęs juodą kiaulą su paršeliais einant. 

Pasitraukęs, kepurę nusiėmęs, sakąs:
— Zdrastu, piatnica i malenki piatniciuki!*

56



79. [STARŠINAS]

Vienam sodžiuj vaikesai savitarpyj vieną buvę prasimanę 
jauną vaikiuką pravardžiuoti staršinu. Duodant į maskolius 
prisustvoj, ir pats staršinas, jau žinodams to apjuokos vardą, 
jį pašaukė:

— Įveskit šę „staršiną".
Prijomčikai įvedus paklausė:.
— Kodėl tave staršinu vadina?
Šis atsakęs:
— Kad teip mane visi apjuokdami vadina, užtat ir pons star

šinas iš manės pasijuokavo.
Ponai liepę staršinui nusikabyti savo ordarą ir jam prisegti 

prė krūtinės, o tą buvusį staršiną priėmę į maskolius*.

80. [PRISIMETĖ KAI ČIGONUI MOTINA]

Čigonė sena verkia ant turgavietės. Policeiskis priėjęs klaus:
— Ko tu, boba, raudi?
Si:
— Mane sūnus atmetė...
Policeiskis:
— Parodyk, katras!
Čigonė:
— Ot tas, kur ant to gražiojo arklio j odinėj.
Policeiskis priėjęs:
— Ar tavo ta motina?
Cigons:
— Ne, nepažįstu...
Policeiskis pasiguldęs išdavė trisdešimt į subinę. Cigons at

sikėlęs, pabučiavęs senei į rankas:
— Ar aš pasiutęs buvau, kad aš savo motinos, gimdytojos, 

nepažinau?!
Ir prisimetė kai čigonui motina. (P r y žodi s.)
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ŠIS IR TAS

81. DU KALVIAI 

Viens gyrės, ir antras netylėjo:
— Tu kalvis! Aš kalvis! Bet kas pirmąjį kūjį nukalė, tas 

tai... visų kalvių buvo kalvis!!!

82. [PIRMASIS KRAUČIUS]

Ponasdievs žmogų sutvėrė pliką. Tuoj reikėjo drabužiais 
aptaisyt — kraučiaus. Bet kas buvo pirmuoju kraučium? Pats 
ponasdievs! Užtaigi dabar visi kraučiai prė stalo dirb.

83. [GERI KALENDORIAI]

Kalendorių rašytojis senis miršt. Ogi jo sūnelis jaunutis apė 
jį gūduriuoj, verk:

— Tetyte, tu miršti! Aš ką darysiu, kad tu manės to amato 
neišmokinai, katruo mane auginai?!

Tėvas:
— Vaikei, tiktai nerašyk par kalėdas lytaus, o par šventą 

Joną sniego, ir bus geri kalendoriai.

84. [KAIP KALENDORIUS RAŠO]

Ten, kur kalendorius rašo, yra labai aukšti mūrai išmūryti 
prė didžiųjų miestų. Ten ant pat viršaus asanti lova, tai toj 
viens gulėdams vis žiūriąs ir žiūriąs į žvaizdes, į padanges. Tai 
ten tie ir kalendorius parašo. Bet ten, kur tose lovose gulią, asą
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labai mokyti. Vieną kartą, tam žiūrovui lovoj nesant, kiti, jį 
išmėgydami, po visų keturių lovos kojų padėję po obelos lapą 
ir, kai jis atsigulęs, nieko nesakydami, klausos visi, ar jis su
pras. Atsigulęs tuoj ir sakąs:

— Nežinau, kas gal būti! Didelą atmainą matau: ar žemė 
kėlės, ar dangus leidės, bet jau nebe taip, kaip buvus!

Viršum gulėdams, sakąs, toj lovoj į padangę žiūrėdams, 
o kits apačioj rašąs. Apatinis rašydams ir susmirdęs. Viršutinis 
gulėdams sakąs:

— Rašyk pavietrę: jau smirdž...
Apatinis ir rašo.
Jug ką kalendoriuose rašo, tai vis išsipildo: rašo lytų — ir 

lyj, tiktai, žinoms, kad ne pas mums, tai kitur; arba pagadą — 
teip pat.

Katrie arčiaus drukavoti kalendoriai, tai žinoms, kad tie ge
naus laiką atrokuoj. Tie, mat, ant mūsų krašto rašo. O tie, kur 
Prūsuos drukavoti, tai tie nuo mūsų toli, užtai tie pas mums 
retai ir teatspėj.

85. [VIETOJ KALENDORIAUS]

2yds:
— Ui, aš neperku niekada kalendorio. Man yra du vaikai: 

Jonkelis ir Joskelis. Jiedu man iš vakaro pasako! Viens pasako: 
„Bus ryte lytus!"—antras: „Ne!"—aš ir žinau: ar pas vieną, ar 
pas kitą ir bus teisybė.

86. DAKTARAS IR KUNINGAS

Daktaras:
— Ohoho! Sunkiai rodo — nieks neserga.
Kunings:
— Teisybė! Dievo rykštė ir ant manės, nieks nemiršta!..
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Po kokio laiko vėl jiedu susėjo. Daktaras:
— Kuninge, bus gerai! Viens turtininks netoli mūsų serga. 

Aš pas jį buvau — gydžiau, 25 rublius gavau, bet jis nebeišgys, 
mirs — bus ir tau!

Kunings:
— Atatata! Seniai pasiilgau mirusiųjų, net akys nušvito 

man!!!

87. [BERNAS IR PUSBERNIS]

Bernas ir pusbernis abuodu lauke dirbo, bet jiems nieks pus
ryčio neatnešė. Jiedu savitarpyj šnekėjos. Bernas:

— Tai kad barsiuos, tai barsiuos, parėjęs namo.
Pusbernis:
— Ir aš netylėsiu.
Parėjo jiedu namo ir susėdę už stalo. Bernas:
— Nešk duonos!
Pusbernis:
— Ir aš teip sakau!
Bernas:
— Pilk barščius!
Pusbernis:
— Ir aš teip sakau!
Pavalgę vėl jiedu ir išėjo į lauką prė darbo. Bernas:
— Tai kad bariaus, tai bariaus!
Pusbernis:
— Ir aš netylėjau!

88. [KAD TAVE VELNIAI]

Trys susėdę prie karštų riebių barščių (riebūs negaruoja). 
Viens šaukštą sriūbt — tam akys į aukštą parvirtusios. Tas 
sakąs:
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— Kas tai dangaus aukštybė!
Antras sriubt — sakąs:
— Kas tai svieto mandrybė!
Trečias išsrėbęs savo šaukštą ir, burną išplikęs, sukeikęs, 

sakąs:
— Kad tave velniai, dantis išplikau!

89. [VAIKAI IR MIRŠTANTIS TĖVAS]

Tėvs serg, blogs, prė mirimo. Vaikai apstoję visi verk, raudž 
ir klaus:

— Tetyt, kai tamsta numirsi, kaip, kur mes tamstą paka- 
vosme?

— Meskit lauka.
— Tai kad šunys suės!
— Įduokit man vėzdą į rankas.
— Tai kaip tamsta beatsiginsi, nebegyvs būdams?
— Jau kad aš nebegalėsiu atsiginti, tai man apė tai ir nebe- 

rūp. Kaip, kur padėste, tai dėl savės, o ne dėl manės!

90. [DEŠIMT SUNŲ IR DEŠIMT VYTELIŲ]

Tėvs turėjęs dešimt sūnų. Papiovęs dešimt vytelių, surišęs 
į vieną kūlelį ir davęs vienam sulaužyt. Tas lankstęs, lanks- 
tęs — nieko neįveikęs. Padavęs antram — tas tiek pat. Trečiam, 
ketvirtam — pavieniui ligi dešimtojo,— nė viens nieko nepa
daręs. Paskui tėvs vyteles palaidęs iš kūlio ir padavęs po vieną. 
Tuoj greibę katras savo vytelą, puču pučais, trakš trakš ir su
laužę. Nu, tai tėvs vaikams ant galo teip pasakęs:

— Vaikai mano, teip ir jūs po mano galvos: jei gyvenste iš 
vieno ir tūrėstės iš vieno, kaip tos vytelės, tai jums nieks nieko 
nepadarys, bet jei išsiskirstyste katras sau, tai teip būste silpni, 
menki, kaip tos vytelės, po vieną kaip sulaužėt.



91. [TRYS TĖVO PATARIMAI]

Viens turtingas tėvas mirdams sūnui savo pasakęs:
— Niekam „padėk dievs" nesakyk, vis naujais debatais dė

vėk ir tankiai valgyk duoną su medum.
Po numirimo tėvo sūnus kiek begalėdams stengės tėvo pri

sakymus išpildyt. Kad ir apė pietus ėjo į lauką pro susiedus su 
jų darbininkais dirbančiais, niekur nė vienam „padėk dievs" 
nesakė. Tuos debatus biškį apdėvėjęs, naujus tuoj provijos. 
Tankiai duoną su medum valgė. Bet ėjęs ir ėjęs kaskart į dides
nius vargus ir suvisu nubiednėjęs. Daugiau klausiąs šio, klau- 
siąs to rodos: kas čia yr, ką čia reiktų daryt.

Viens žinovs jam pasakęs, ką tie jo tėvo žodžiai nužym. 
Niekam „padėk dievs" nesakyt yra tai: eiti prė darbo anksčiau
sia, pirma kitų, kad nė vienam nereiktų sakyt „padėk dievs". 
Vis naujais debatais dėvėt yra tai: kada būsi dėvėjęs su deba
tais, nepamesti purvinų, bet nučystyt, nušveist, padėti į vietą — 
kad kada ausies, vėl būtų kaip nauji. Tankiai valgyt duoną su 
medum yra tai: niekada nevalgyk, kol nėši išalkęs, o kada būsi 
išalkęs, kad ir duoną su druska pasisūdydams valgysi, tai teip 
pat bus gardi, kaip ir su medum. Teip tas sūnus paklausęs to 
žinovo išaiškinimų savo tėvo prisakymų ir prasigyvenęs, pali
kęs turtingas.

92. [KĄSNIS —RUBLIS]

Seniai, kitą kartą viens tėvs numirdams sūnui savo pasakęs:
— Saugokis kruogelio rudbarzdžio ir pono plikakakčio.
Tas sūnus, norėdams išmėginti tuos tėvo žodžius, tyčia nu

ėjęs pas kruogelį rudbarzdį ir paprašęs valgyt mėsos. Kruogelis 
jam padavęs. Sis pakaštavojęs sakąs:

— Tai kur gardi mėsela — kąsnis rublio verts.
Kruogelis prisėdęs šalyj jo skaitąs jo kąsnius ir rašąs sau.

Pavalgęs klausiąs, kiek reiks užmokėt už pavalgymą. Tas sakąs:
— Tamsta pats sakei: kąsnis — rublis, o va pas mane užra

šyta, kiek tamsta kąsnių suvalgei.
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Ir to! jo nepalaidė, kol jis užmokėjo, kiek reikalavo. Dabar 
jis atsiminė, kad tai buvo tėvo teisybė.

Einąs namo — pasitikęs poną važiuojantį. Šis, pastebėjęs, 
kad tas pons buvęs plikakaktis, nusigandęs — bėgti, mislydams: 
„Kruogelis rudbarzdis mane nunuogė, pons plikakaktis nubaigs 
mane." Pons tuoj liepęs savo kučierių vytis:

— Ko tas žmogus nuo manės bėg?
Pasiginęs, atsivedęs pas poną. Pons klausinėj ąs:
— Ko tu nuo manės bėgai?
Šis pasisakęs viską. Tas pons jį liepęs sėstis į savo vežimą ir 

vesti parodyti, kur yra tas, kas tave nunuogė. Nuvažiavę. Pons 
prašąs mėsos išvirti valgyt ir, par kruogelio petį mušdams, 
klausiąs:

— Mauša, kaip brangus bus tas tavo petelis?
Kruogelis:
— Ui, rublis!
Pons:
— Kučier, atnešk man šoblę.
Kruogelis:
— Ui, ką tamsta, pon, dirbsi su savo šoble?
Pons:
—, Kirsiu tavo petį lauka.
Kruogelis:
— Ui, jug tamsta prašei mėsos išvirt.
Pons:
— Prašiau, bet jug aš tau tavo petį rodžiau.
Kruogelis:
— Ui, gevalt! Aš nebegyvens!
Pons:
— Aš teip suderėjau.
Kruogelis:
— Pon, dovanok!
Pons:
— Tai kodėl tu iš to žmogaus tiek daug atėmei už vieno kar

to pavalgymą piningų?
Kruogelis:
— Ui, jis pats man žadėjo.
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Pons:
— Jis tau žadėjo, o aš su tavim susiderėjau.
Kruogelis:
— Aš jam piningus atiduosiu, tiktai tamsta man petelį 

dovanok.
Kruogelis atidavė visus jo piningus, o pons jam pasakė:
— Vaike, apsimislyk, kur kokį žodį sakyti, tai ir nereikės 

bijotis nė kruogelio rudbarzdžio, nė pono plikakakčio.

93. [VYTAUTO IŠRINKIMAS KARALIUM]

Kad kitą kartą rinkdavę į karalius, tai kam žvakela užsideg
davus, tas ir būdavęs karalium.

Vieną kartą rinkę mūsų krašte karalių. Ponai tūrėję rankose 
žvakes, o viens žmogus nešęsis iš miško vyčių kūlį. Tam besi- 
nešant, ir ėmusios tos vytys degti. Tai daugiau jį visi uždėję 
karalium, ir jis buvęs pavarde Vytauckas. Rodos, sakė, kad tas 
Vytauckas labai buvęs gers dėl prastų žmonių, teisings.

Tai bus Vytautą tarp prastų žmonių pasakoję iš prastų ki
limo paėjusį.

94. [KAS ŠAUK, TEŠAUKIE]

Važiavę iš turgaus pats su pačia. Jau abu buvę gerai dūšias 
užtaisę. Bevažiuojant pati par ratų galą ir iškritus. Voliodamos 
ant kelio, šaukiant rėkiant, o pats tiktai arklius judinąs, plie
kiąs, sakydams:

— Kas šauk, tešaukie, kas rėk, terėkie, mudu, boba, va
žiuokim.

95. [KOJA KOJELĖ]

Važiuodami iš turgaus jau įtraukę pats su pačia ir susitarę 
dainiuoti. Pati vyro klausianti:

— Širdeliau, tai ką mudu dabar dainiuosme?
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Pačiam koją, iškeltą iš ratų lauka, rats* įsuko — tas ir ėmęs 
rėkti:

— Koją! Koją! Koją!..
O pati jam tiktai pritarianti:
— Kojelę, kojelę, kojelę...
Beštukavojant tas žmogelis ir paliko ubags.

96. [IŠSPRĘSTAS GINČAS]

Du vaikai, radę valakišką riešutą, ginčijos, norėdami tą kat
ras sau turėti. Priėjęs senis, pasiklausęs jų priežasties, pasiža
dėjo jiems abiems padalyti. Paėmęs riešutą, išsiėmęs savo peilį, 
parskvarbino, parplėšė, pats suvalgė branduolą, o jiem pada
lino po pusę kevalo. Ir abu kantani, abu džiaugias.

97. [KIAULIENAS IR ŠUVA]

Vargingo žmogaus kiaulienui turtingo šuva nutraukęs uode
gą. Padavus ant sūdo, turtingasis sūdžiai geras magaryčias 
pastatė. Stojus ant sūdo, pons sūdžia nesuprantąs ir nesupran
tąs, kaip ten buvo, vis klausinėjąs ir klausinėjąs tą uždavėjį:

— Ką, ką, ką? Kaip, kaip, kaip?
Tas žmogelis, niekaip nebemokėdams, nebegalėdams išaiš- 

kyt, sakąs:
— Ot teip, kad aš būčia kiauliens, o tamsta, pon sūdžia, 

būtum šuva ir tamsta imtum man uodegą ir nutrauktum.
Sūdžia:
— Aha! Tai dabar suprantu suprantu, žinau žinau. Pasiga- 

dykit.

98. [U2 TUOS MILTUS, U2 TAS KRUOPAS]

Vienos turtingos mergaitės nieks iš jaunųjų vaikiukų ne- 
vesdavęs šokti. Atėjus čigonė — ši tai pasiguodus. čigonė 
sakanti:
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— Duok tiktai man miltų ir kruopų, tai daugiaus visi tave 
ves.

Ši tai davus, ko prašė. Da čigonė pridūrus:
— Eidama į nibrą*, prisirišk gelžinį serdečninką į savo 

tarpkojį, tai tamsta pamatysi, kaip ves.
Ši teip viską pasidarius ir nuėjus. Ir čigonė paskui. Bet ji 

visiems vyriškiems šokikams tyloms pasakius viską, lai tiktai 
tą mergaitę vestų šokti, o ši padainiuosianti gražiai. Nu, tie visi 
ją vest šokt — čigonė dainiuot:

Už tuos miltus,
Už tas kruopas 
Serdečninkas 
Aplink kinkas 
Tabalai,
Alaskatai.

99. [KUNINGAS IR KAMARNINKAS]

Tas kamarninks* buvęs pakviestas pas kleboną laukų par- 
mieruot. Ir tąkart atėjęs žmogelis vargšas, atnešęs ant pakavo- 
nės du rubliu. Tas kunings anė kaip už du, sakąs:

— Eik, koč iš žemių iškasęs, atnešk.
Tas žmogelis ir verkiąs, ir prašąsis, kad jis niekaip, nė iš kur 

nebegaliąs gauti. Kunings varąs šalin, o kad ne — užstatyk savo 
kailinius. Žmogus ir buvęs besivelkąs. Kamarninks ir pabrukęs 
tam žmogeliui tą rublį, kuningui nematant, tas ir padavęs. Ku
nings juokiąsis ir rodąs: mat, kaip su mužikais reikią apseiti.

Kamarninks, apmieravęs laukus, imąs iš kuningo 40 rublių. 
Kunings sakąs:

— Ar pasiutai?
Kamarninks:
— Ogi tamsta kaip? Kad iš vargingo, beturčio žmogeliaus 

žiemos laike kailinius vilkai!
Tas kamarninks ir atėmęs savo. O sakąs:
— Kad nebūčia pamatęs teip tą vargšą spaudžiant, tai aš 

buvau mislijęs, kaip jau kuningui, čystai dykai palikti.
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100. [KUNINGAS IR VAIKAS]

— Vaikei, še, aš tau duosiu obelį, pasakyk man, kur yra 
ponas dievs?

Vaiks:
— Aš tamstai du obeliu duosiu — pasakyk man, kur nėra 

pono dievo?!

101. PAKTA

Petras:
— Ar gerai išėjo šįmet su pakta? 
Povils:
— Gerai: nė įdūrė, nė įspyrė.

102. [TINGINĖ DUKTĖ]

Vienos neturtingos motinos buvus duktė tinginė ir kalala. 
Ta duktė niekada niekur ir prašoma, ir vadinama neeidavus prė 
darbo. Vieną sykį motina nuo ūkininkų išsiprašius, kad joms- 
dviem daleistų nuo dirvų varpų pasirankiot, bet ir čia duktė 
motinai striukai atsisakius neisianti. Motina:

— Taigi, vaikei, pasimislyk: ką mudvi valgysme par žie
mą, kad tu niekur neeini ant uždarbio?!

Duktė:
— Ogi, mamait, tamsta numirsi, kalalą vilks pagaus, o aš 

ištekėsiu, ir gana.
Atėjus žiema — nė motina numirus, nė kalalės vilks paga

vęs, nė duktė ištekėjus už vyro. Duktė gulianti alkana, vėjas 
langenyčią bluzginąs, ir klausianti motinos:

— Mama, mama, kas čia beldžia: bene varpų kas vadin 
rinkti?
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103. [MINKSTESNBS RANKELES]

Dvi seserys ištekėjusios už vyrų. Jų vaikai buvę vienai visi 
sūnūs, antrai — visos dukterys. Jųdviejų vyrai užtai ant jų py
kę ir baręsys, kad nemaišyti vaikai. Vienu kartu da atsitikusios 
krikštynos*. Seserys, norėdamos savo vyrams džiaugsmą pada
ryt ir nuo savės jų piktumus ir barnius nustumt, vaikus sumai
niusios. Iš to jų abiejų vyrai buvę kantani. Jodvi pamainytus 
vaikus gerokus paauginusios.

Kartą dukterų motina pamačius, kad ta duktė išmainytoji 
neparlipa par lipynę. Ši priėjus ir parkėlus. Dukterėlė sakanti:

— Tamstos, tetulyt, rankelės minkštesnės už mano ma
maitės.

Ta sesuva sakanti:
— Sės, tavo rankos mano vaikui kietos, o mano rankos — 

tavo vaikui. Atsimainykim!
Ir atsimainiusios.

104. [SUMAINYTI VAIKAI]

Vieno kokio grapo ar kuningaikščio buvusios visos dukte
rys, o sūnaus nė vieno nebuvę. Tas pons savo pačią labai ėmęs 
į nagą, kad ji jam sūnaus nepagimdžius.

Tropijęsis vieną kartą tai poniai ir jos kalvienei krikštynas 
laikyti. Ponios teip pat buvus duktė, o kalvienės — sūnus, tai ji 
kalvienei geras magaryčias pastačius, ir sumainiusios vaikais. 
Tas pons labai buvęs kantanas, kad jo pati sūnų pagimdė. Bet 
kaip tie vaikai paaugėję į piemenų didumą, tas pons tą sūnų su 
savim šen ten vežiojęs, o pas kalvį ta duktė bandą ganius.

Vieną kartą jiedu važiavę par gražų beržyną. Tas jo sūnus 
sakąs:

— Aje, tetuš, kiek čia būtų anglių, tuos beržus sudeginus!
Tas tėvs ir mislijąs: „Kas tas par šneka to vaiko."
Kitu būriu, eidams pro piemenis, pamatęs tą mergišką — kal

vio bandą ganydama, kad ji du piemenius susiginčijusius besū- 
dijant, jų reikalą, ir jam patikęs jos nusprendimas. Parėjęs
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namo, pasisakęs savo pačiai apė vieną ir antrą atsitikimą, pri
gyventą su tais dviem vaikais. Pati puolus jam į kojas, sakyda
ma, kad tas sūnus yra kalvio vaikas, o to kalvio duktė tai mūsų. 
Aš, tamstos bijodama, su kalviene sumainiau, o dabar jų darbai 
ir kalbos parodo teisybę.

Tas tėvas ir liepęs atsimainyt.

105. [LAIMINGI MARŠKINIAI]

Viens pons daug dvarų turėjęs — buvęs labai turtingas. Bet 
jis vis sirgęs ir sirgęs rūpesčiais, nerimasčiais, ir vis markat- 
nas — suknebęs, suškipęs. Daktarai jį gydę, gydę — nieko ne- 
gelbėję. Viens pasakęs:

— Pasiieškok marškinių nuo žmogaus be rūpesčio ir būsi 
sveiks.

Nu tas pons siuntinėt savo tarnus pas kitus ponus, ar ne
rastų kur kokio be rūpesčių — ne, nerado niekur iš jam lygių
jų. Siuntė jis pas tokį poną, katras už jį dubultai daugiaus dvarų 
ir turtų tur. Tas atsakęs:

— Man rūp, kad aš da trissyk daugiaus da įgaučia.
Siuntęs da pas kitą, katras tribultai visko daugiaus už jį

tur,— ir tas teip pat atsakęs:
— Man rūp, kad aš da trissyk daugiaus da įgaučia.
Teip niekur nieko negavę, jo tarnai grįžtą namo ir atradę 

ant kelio linksmų smagų bešokinėjantį nudriskusį nuplyšusį 
vaikiną. Jo klausią:

— Gal tu, žmogelis, be rūpesčio gyveni, kad teip linksmus, 
smagus esi?

Tas atsakęs:
— Oja, aš esu be rūpesčio! Kas man šiandien rūpės: bele 

asu sveikas ir pavalgęs!
Tarnai sušukę:
— Ajė, tai labai gerai! Mes seniai tokio ieškome! Tai tu 

parduok mums savo . marškinius — mes tau brangiai užmo- 
kėsme!

Atsisegiojęs vyrelis pasirodė ir pasisakė:
— Tai kad aš marškinių neturiu — pliks!!!
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106. [PUPA BURNOJ]

Marti ant motinos vyro vis urzdavus, kad daug suėdant, vis 
ėdanti ir ėdanti. Savo vyrui sakydavus:

— Tavo motina viena tiek suėd, kaip mes visi.
Vyrs ir atsakydavęs kokį žodį už motiną savo: kad senatvė, 

be dantų, nebeįkand, ji kol suvobuiioj, ir vėl tylėdavęs — ar 
vajavosis katrą kartą su pačia. Vieną kartą marti, parijus pus
rytį anksti:

— Matus, eme į daržą pupų laužt!
Motina:
— Martait, kad aš da nepa valgiau...
Marti:
— Tu visą dieną rysi.
Nuėjusios į daržą. Ta motina vėl tas pupas žlebenant ir žle

benant — marčiai ant jos pikt ir pikt. Marti:
— Matus, eme ant pietų!
Motina ir einanti kramtydama. Lipusios par tvorą — motina:
— O kad tave balaitė: vieną pupelą, tuoj atėjus laužt, įsidė

jau į dantis, mirkiau, mirkiau, buvau atmirkius, žadėjau val
gyt — dabar iš burnos kasžin kur iškrito.

Marti:
— O kad tave bala, da anksti pietūs — grįžkim, matuš, pupų 

laužt.

107. [SENELĖ IR GILTINĖ]

Viena sena motina sakydavus:
— Mane giltinė užmiršo! Kur ta surukėlė ir paliko, kad 

manės nebeatsiim?
Teip ji dejavus, marčios vaiką supdama. Marti, vis girdė

dama, vieną kartą apipešus plunksnas nuo vištos ir įleidus į 
gryčią ir klausantys už durių. Motina sakant:

— Giltinait motinait, nepiauk manės: aš sena, sudžiuvus, į 
mano kaulus dantis atsikąsi. Piauk geriaus marčios vaikelį: 
minkšti kauleliai, čiulpų daugiaus gausi.
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108. [STIKLINĖ NUODŲ IR OŽIO TAUKŲ]

Kitą kartą du susiderėję: viens — nuodų stiklinę išgert, 
kits — ožio taukų. Tas, kur nuodus gėrė, pirm laiko prisiskutęs 
ridikų lovį, išgėręs, atsigulęs ir tais suskųstais ridikais visas 
apsidėjęs — trečioj dienoj ir atsikėlęs gyvs ir sveiks, bet tie ri
dikai buvę visi mėlyni. O tas, kur ožio taukus gėrė, tuoj nieko 
nejutęs, bet paskui ėmę smaugt, smaugt širdį, ir numiręs. Dak
tarai išrevidavoję, atradę — apė širdį apšalę, apgargėję, ir gana.

109. [VARLA ANT ŠIRDIES]

Vieną žmogų, širdžia smaugiant, daktarai apmarinę ir iš- 
skriodę, radę varią apkabinus širdį ir bečiulpiant. Daktarai ne
išmanę, kaip ją reiktų nuimti. Viena sena žmonela sakanti:

— Pasistatykit zerkolą, padėkit vandenio bliūdą — ji, pa
mačius zerkole kitą varią, šoks į tą vandenį, ir bus po visam.

Mat, kartais kitame šmote boba už mokytus daktarus geriaus 
išmano.

110. [DIEVO VARDAS]

Kunings:
— Kuo vardu ponasdievs? 
Antanėlis:
— Tikrai bene Silivas... tras!

111. [NEPAŽINAU]

Boba subato prieš Velykas:
— Kur tamstos einat?
Mergaitės:
— Į budės.



Boba:
— Gi kas mirė? 
Mergaitės:
— Ponasdievs.
Boba atsidūsėjus:
— Amžinatilsi Nepažinau.

112. [ĮŽEISTAS PONAS] 

Žmogus bažnyčioj:
— Pon, šit par tamstos kalnierių utėlė bėg. 
Pons:
— Tylėk, žmogelis, še tau rublį.
Žmogus palūkėjęs:
— Pon, šitai tamstai blusa bėg.
Pons:
— Tylėk, durniau, aš su šunim negulėjau.

113. [BLUSA]

A: — Ką tu čia sugavai?
B: — Blusą.
A: — Kodėl balta?
B: — Kad jauna.
A: — Del ko nešok?
B: — Kad durna. (Kad nemok.)

114. [LIUTERO SUTIKTUVES]

— Ja, kad aš nuėjau į katalikų bažnyčią, tai man kunings 
su visom grožybėm priešais išėjo,— pasigyrė liuteras latvis, na
mo parėjęs.

Tai buvo procesija.
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115. [KALVARATNINKO PATI]

Vokietė, pasisiūdinus iš trijų kailių siaurus kailinėlius, su 
puikybe ėjo į katalikų bažnyčią. Tropijo par mišias — sumą ant 
evangelijos laiko, visi žmonys stojas, jai taku einant. Ji mislijo, 
kad tai ją guodoj dėl teip gražių kailinėlių, ir sakanti:

— Nestokitės, nestokitės, žmoneliai, aš nesu didelė poni, aš 
esmu kalvaratninko pati.

116. [SUMANUS KUČIERIUS]

Kitą kartą vergijos* laikuose pono kučierius prašęs, prašęs 
savo pono, kad jam duotų gyvenimo vietą. Pons klausiąs jo:

— Ar tu mokėsi gaspadorauti?
Tas atsakęs:
— Mokėsiu.
Pons:
— Še tau tris kapeikas, ir kad būtų mano arklys pašertas, 

pečius iškūrentas ir tu pats pavalgęs.
Kučierius už kapeiką nupirkęs šieno ir už ėdžių teip užkišęs, 

kad arklys tegalėjo matyti, bet neprisiekė tuoj suėsti. Už antrą 
kapeiką nupirkęs žvakelę, uždegęs ir pastatęs po pečiaus, lai 
žib. Už trečią kapeiką pasiėmęs duonos ir su vandeniu suvalgęs. 
Pas poną nuėjęs ir pasisakęs, kad viską išpildęs. Tas pons ėjęs 
pats apžiūrėti arklio. Kučierius parodęs šieno už ėdžių. Pons 
sakąs, kad biškis. Kučierius sakąs:

— Už kapeiką daugiaus nieks neduos.
Ėjęs pečiaus pamatyti. Kučierius parodęs, kad kūrenas — 

žiburiuoj. Pons sakąs:
— Nuo tokio kūrenimo troba negal būt šilta.
Kučierius:
— Už vieną kapeiką mandriau ir negal iškūrent.
Pons klausiąs jo paties:
— Nu, kaipgi tu pats esi pavalgęs?
Kučierius:
— Už vieną kapeiką nusipirkau duonos, su vandeniu suval

giau, ir gana.
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Pons:
— Už kapeiką mažai.
Kučierius:
— Iš ubago nusipirkau.
Pons:
— Gerai moki gaspadorauti — gausi dubą. 
Ir davęs.

117. [GERA DARBININKĖ]

Motina:
— Ot, mano duktė kad audž, tai audž: tišku taškais ein. 
Duktė:
— Mama, jau man viena gijela betūrias!
Motina:
— Ausk, ausk, vaikei, kol ta pati nutrūks.

118. [PIRM LAIKO PARSIPRAŠĘ]

Gaspadorius samdo berną. Bernas:
— Aš ilgai kojas aunu, tamsta nepyk.
Gaspadorius:
— Aš kartais, įgėręs šalto vandenio, pasišumiju — ir tu 

nepyk.
Bernui ilgai kojas aunant, gaspadorius, šalto vandenio atsi

gėręs, ėmė mušt. Jau pirm laiko buvo parsiprašę viens kito.

119. [GUDRUS ČIGONAS]

Cigons su žmogum joję ant jomarko. Cigons sakąs:
— Aš, poniuti, pamislijau kitus pajukyti. Kai prijosme šitą 

kruogą — karčemą, nusėdę nuo arklių, mudu sumuškim rankas 
ir sušukim „lyko", daugiaus išgersme magaryčias, įėję į kruogą.

Tas žmogus nieko nemislijęs iš to blogo būti. Prijoję prė 
kruogo: nusėdę nuo arklių, sumušę rankas ir surikę juokdamies
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„lyko". Visi ten buvę žiūrėdami juokės. Kruoge magaryčias iš
gėrę, ein prė arklių — cigons ir imąs to žmogaus arklį. Žmogus 
nenor duot. Cigons:

— Visi, vyručiai, girdėjot, matėt, kad mudu rankas sumu
šėm, „lyko" padirbom.

Ir žmonys čigonui pritarę. Cigons arklį žmogaus atsiėmė. 
Žmogelis verkdams čigono kuiną skrambalą nusivedė.

120. [SUVALGYTI PROTAI]

Kunings:
— Jūs, visi tie šios gadynės raštininkai, esat bepročiai, ir 

gana.
Parapijonis M.:
— Ponuti, katrų protus tamsta suvalgei, tie pas tamstą.

* * *

121. [DŪMAIS IŠLEISTI PININGAI]

Viens brolis pypką kūrenęs ir visą savo uždarbį su dūmais 
ant vėjo išleidęs. Antrasis brolis labai piningus skūpojęs ir tau
pęs kiek begalėdams, dėstęs grašį prė grašio. Po kokių trejų 
metų jau tas antrasis turėjęs susidėjęs kokį septyniasdešimt 
rublių. Nuėjęs ant jomarko ir nusipirkęs arklį gražų už visus 
tuos savo piningus. Ir sakąs tam savo broliui:

— Ar matai, brol, kiek tu piningų ant vėjo su dūmais išlai- 
dei, o žiūrėk, kokį aš gražų arklį nusipirkau, kad piningus tau
piau.

Nu, ką gi, tas jau ir nieko nebėgai beatsakyti, tyl, duodas 
kaltu,— smūtnas. Tas, žinoms, išlaidž savo arklį į ganyklą, ir 
tuoj pirmą naktį vilks ir papiaun. Dabar tas verk raudoj savo 
prypuolio. Tas antrasis — nė šio, nė to, mislij tiktai: „A mat, 
brolait, bareis ant manės, kam aš savo užpelną ant vėjo išlei
džiu,— ot ir tavo tiek pat."



122. DAVATKIŠKAS ATSIDŪSĖJIMAS

Ui dievulėliau, kai pamisliju ant myriaus, tai šūds vyriškis! 
Bet kai pamisliju ant vyriškio, tai šūds ir myrius! Tai sutvėrė- 
jaus sutvėrims!

123. [SUDEGĘS SEREDŽIUS]

A: — Ar tamsta, dėde, girdėjai, kad, sako, Seredžius su
degęs?

B: — Kas čia par dyvus, vaikei, duok dieve, kad ir pėtnyčia 
sudegtų!

124. [PRYPUOLIS]

C: — Aš tai ir nežinau, kas tas gal būt prypuolis.
D: — Tai argi par savo amžių ir nieko nėši turėjęs?
C: — Ne, nė kokio nesu!
D: — Tai argi nė kokio gyvuolio nelaikei?
C: — Neturėjau savo nė vištos.

125. DU ŽEMAIČIAI

E nešas mūkelę nusipirkęs.
F: — Kyk, brolau, mokiejes už tun munkelį? 
E: — Dvi berlinki, brolau!
F: — Ar mata, ir tij velniuką pabringi!

126. GASPADINB IR MERGE

Gaspadinė:
— Stok, duktyt, pas mane. Kad ir aš vieną karvę teturiu, bet 

būsi pas mane pavalgius ir pieno, ir sūrio, ir sviesto.
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Mergė nuėjus — ir par visus metus visada žili barščiai, kai 
ožkos akys. Sakanti:

— Samdydama sakeis, viso bus: ir pieno, ir sūrio, ir svies
to,— o dabar kaip žili barščiai, tei žili.

Gaspadinė:
— Vaikei, aš nieko nuo tavės nekavoju. Kiek karvaitė 

duod — ir pieną, ir sūrį, ir sviestą — supilu į barščius, ir srėbk.

127. SALDUS P1ENS

Berns, pas gaspadorių stodams, išsiderėjęs, kad jam vis duo
tų valgyt saldų pieną. Gaspadinei, ilgai beduodant jam vis 
saldų pieną, [pagailę, ir] pasiskundus kokiai kaimynkai. Ta, su
sėjus jį vieną patį, sakanti:

— Vaikei, tu nesrėbk vis saldų pieną, bo tau bus veršis.
Tas vaikis pabūgęs nuo veršio ir išbėgęs iš to gaspadoriaus. 

Nubėgęs kur ten ant nakvynės ir nematęs vakare, kad kur ten 
grinčioj patamsyj gulėjęs veršis. Vidurnaktyj, pačiame įmigyj, 
tas veršis prikrapinęs prė to vaikio ir ėmęs guliantį žlebent, žįst 
graibytis. Tas nusigandęs mislijo, kad tai tas jam žadėtasis. At
sikėlęs niekam nieko nesakęs ir išbėgęs. Gaspadoriai, rytą atsi
kėlę, svečio neberadę, bet jo čebatus teradę užmirštus, pamisli- 
ję, kad tai tas jų veršis tą svečią suėdęs. Tuoj papiovę tą savo 
veršį.

128. VARGINGAS ATSIDŪSĖJIMAS

— Ai ai ai, kad aš par visą savo amželį nesu gavus duonos 
su sula ligi soties pavalgyt! Tai šiaip, tai teip, tai šioki, tai toki 
priežastis. Kada buvo duonos ligi privalgant, t. y. rudenyj, tai 
tada sulos nebuvo! O kada buvo sulos ligi atsigeriant, t. y. pa- 
vasaryj, tai tuolaik duonos nebeturėjau!

Tai mat, kaip vargšam... Pertekėliui rodos juokai, o bet tei
sybė!
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129. KITĄ KARTĄ

Viens karalius auginęs savo sūnų labai dievobaimingai, nie
kur moteriškos jam nerodęs, kol tiktai užaugęs į pilną vyrą. 
Daugiaus išsivedęs ant parodymo visų savo gėrybių, turtų ir pa
duotųjų. Visur apvedžiojęs po visą karalystę, po savo dvarus, 
parodęs visus savo vaiskus. Ant galo pagalės, po visų parodų, ir 
pamatęs tas jo sūnus labai gražią jauną mergaitę ir klausiąs:

— Tėtušėli, gi kas ten teip gražu? — rodydams su pirštu į 
mergaitę ir su linksmomis akelėms žiūrėdams.

Tėvs, jį norėdams nugandinimu nudrausti, sakąs:
— Vaikei, ten ta tai peklos žąsis...
Sūnus atsidūsėjęs:
— Ai ai, tėveli, kad ir man tokios reikėtų!..

130. SENIAI SENIAI

Kitą kartą viens pons du mažutėlius vaikelius uždaręs augi
nęs ir visiems, kas kada prė jų ėjo ar valgyt davė, buvę už
drausta myriu, kad nieks nė vieno žodžio prė jų ir su jais nesu
šnekėtų. Tie vaikai augdami patys ir pradėję kalbėtis lotyniškai.

131. ABRINAKIAI

Viens akrots, marėms važinėdams, pasiklydęs ir sustojęs prė 
kokios ten toli salos viduryj marių. Tas akroto vyresnysis — 
kapitons — liepęs dešimčiai vyrų iš to akroto eit ir pasižiūrėt, 
kas čia par tą salą. Daugiaus tie dešimtis eidami vis lipę* po
pierius prė medžių, kad galėtų atgal sugrįžti prė to savo akro
to. Ėję, ėję toli toli ir užėję tokias gelžies trobas — daržines. 
Vaikščioję šie apė tas trobas ir pamatę vieną tą abrinakį par
genant avių pulką. Tas parginęs, atsirakinęs tą savo gelžinę 
daržinę, susivaręs avis ir jiems mojuojąs: eikit į vidų,— mat, 
jie negalėję susišnekėt. Daugiaus ir uždaręs, užrakinęs. Tuoj 
pečių užkūręs teip, kad tas užkaitęs raudonai. Tas abrinakis pa-
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siėmęs iešmą gelžinį, smauks vieną iš jų pamovęs ir pametęs 
po tuo pečium. Daugiaus iškepęs pats ėdąs ir šiem duodąs, lie
piąs valgyt. Nu, ir reik jiem verkiant valgyt. Daugiaus tas abrin- 
akis paėdęs atsigulęs ir užmigęs. Šie kokie trys susitarę, paėmę 
iš kertės pastatytą gelžies štangą, viens negalėjęs nutūrėt — 
teip sunki buvus. Užstatę ant akies, kai dūrę — ir išmovę jam 
tą akį. Tas atsikėlęs, grabu grabais atsidaręs duris ir šaukinąs 
tas savo avis lauka. Avys einančios, o jis vis par nugaras ir 
braukiąs su ranka. Buvę aštuoni kailiai žali, o devintasis sausas. 
Tie aštuoni su tais žaliaisiais ant nugarų užsikloję ir išėję par 
slanksnį su avim laukan, o tas devintasis su sausu užsiklojęs — 
tas ir parmanęs, su ranka greibdams, ir nusitvėręs. Daugiaus nu 
rėkt, nu rėkt — čir čir! O tie aštuoni atlikę bėgt pagal tuos savo 
prilipytuosius popierius prė medžių. O tie abrinakiai, su tokiais 
varpais kai su žagrėm džangu džangais skambydami, genąsis 
juos. Šie pribėgę prė krašto — jau jų akrots besijudinąs iš vie
tos eiti, mat, nebesulaukdams šių. Jie mojuoją su rankom, kad 
laivelą jiems atsiųstų. Tik spėję, į laivelą susėdę, prė akroto 
privažiuot — ir tie abrinakiai paskui priplaukę, kabinęsis į ak- 
rotą. Iš akroto šauną su pūčkom — kaniulėm. Tie abrinakiai pa
sinėrę į vandenį ir, vėl iškilę, plaukę ir plaukę į marę paskui ak- 
rotą kokius tris—keturius viorstus.

Tai teip viens sens saldotėlis verkdams sakinėjęs, kad tikro 
savo brolio mėsos valgiau.

132. PASAKŲ PASAKOS

Pats rytą atsikėlęs skundžias savo pačiai:
— Ar žinai ką, tu mano širdelyte, kokį aš navatną sapnį šią

nakt susapnavau! Netes man pačiam gėda ant to ir pamislyti. 
Kasžin kas iš to bus. Da kasžin tamstai ar sakyt, ar ne?

Pati:
— Totą, tai kam gi daugiau tamsta, dūšelyt, pasisakysi, kad 

ne man! Jug aš, tai žinai, kad niekam nesakysiu...
Pats:
— Ale jegu tamsta neiškęsi nepasakius kokiai savo kū- 

maitei?
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Pati:
— Totą, balandėli, nesakysiu, kaip mane gyvą matai!
Pats:
— Tiktai niekam nesakyk! Aš šią naktį susapnavau, kad 

kiaušį padėjęs, ir kasžin kas iš to bus, kas ne.
Pati tuoj apkabinus pabučiavo:
— Totą, dieve gelbėk, kad aš tokį negražų sapnį kam sa- 

kyčia.
Bet ką tiktai jiedu pasimalonėję parsiskyrė, tuoj pati, uode

gą užmezgus, šio to prasimanius pas savo gerąją myliamąją 
kūmaitę [nubėgo], aptroškus, apdusus, nusigandus; mažai ką 
daugiaus bešnekėjus, tuoj ėmė trokšti pasakoti apė kiaušius, 
tiktai užgindama, kad ji niekam nešnekėtų.

— Mano kūmutėla, kad tamsta žinotum, koks mums šian
dien negerums ant širdies pasidarė. Kasžin, kas čia bus, kas 
nebus: mano pats šią naktį tokį biaurų sapnį susapnavęs, ir jis 
pats tik vaikščioj nusigandęs, kai koją įsikirtęs. Atsikėlęs spiau- 
dės, spiaudės. Tiktai tamsta niekam nešnekėk: manasis šią naktį 
du kiaušiu padėjęs. Tiktai, kūmait, čia kalbam, čia tegul paliek- 
tie, kas bus, tas — valia pono dievo!

Ir išbėgo. Si parbėgo namo — antroji pas trečią:
— Mano kūmutėla, kokius juokus aš tamstai pasijuoksiu: 

kad mūsų kaimynui navatnas sapnys šiąnakt buvęs. Pati, apge- 
sus aptroškus, pas mane šįryt atbėgus, pasisakė, kad jos pats 
tris kiaušius padėjęs.

Ta pas kitą — jau keturius ir t. t. Kol sugrįžo atgal, tai pats 
buvęs pridėjęs kiaušių, kiek tame sodžiuj buvę kaimynkų.

133. [PIEMUO PATS ŽINO]

Kiti sako:
— Ką tamsta žinai?
— Ot, man tas ir gers žmogus sakė!
— Nu, ogi kas jam sakė?
— Jam tai jo pati, gaspadinė sakė!
— Nuo ko gi ji girdėjo?
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— Jai jos pačios mergė sakė!
— Gi kas mergei sakė?
— Piemuo!
— Kas piemeniui?
— Jis ir pats žino...
Ir tam gals.

134. ŠVENTO JURGIO SMAKAS

Kitą kartą viens karalius kur ten radęs labai gražią varlalą. 
Parsinešęs namo ir įlaidęs į sklainyčią — ta tuoj pilna priaugus 
tos varliukės. Paskui įlaidęs į bliūdą — ir tas tuoj pilns priau
gęs. Daugiaus įlaidę į šulnį — ir tas priaugęs tos vienos varliu
kės. Iš šulnio išgreibę, įlaidę į koželką — ir koželka priaugus. 
Paskui iš tos koželkos nukeldinę į prūdą — ir tas prūdas pilns 
priaugęs. Tai tas buvęs smaks, katrą švents Jurgis nudūręs.

Tas smaks iš visų pamilijų jau buvęs po žmogų prarijęs. Nu, 
ėmę visi rėkt ant karaliaus: kodėl iš jo pamilijos da nesą nė 
vieno praryto?!

Karalius ir pastatęs savo dukterį. Tai švents Jurgis tos ka
ralaitės pasigailėjęs ir nudūręs tą smaką.

Švents Jurgis buvęs turtings su savo dvarais, užtai ir kara
laitės gailėjos. Buvęs da jauns, užtai, musėt, ir gražias paneles 
mylėjo. Bet kad tas šventasis būtų tą karalaitę apsipačiavęs, tai 
ir bobų „biblija" tyl.



PASAKOS DA IŠ BAUDŽIAVŲ ATSIMINIMŲ

135. PIKTAS UŽVEIZDA

Buvęs iš tų pačių žmonių pono uždėtas ant kitų darbininkų 
užveizda. Ir jis buvęs labai nedoras, piktas — labai mušdavęs 
žmonis lažauninkus. Kartą šnekąsys darbininkai:

— Kad bent tas nusprogtų — ar nebūtų kits, pastojęs į jo 
vietą, geresnis.

Tas ir išgirdęs juos bešnekant. Sakąs:
— Aš ir numiręs da jums kailį išlupsiu.
Teip po kokio laiko jis ir suserga, ir jau juntas, kad mirsiąs. 

Ir prašąs žmonių:
— Kad aš gyvendams buvau toks nedoras — žmonių lupi

kas, tai, mane pakavoję, ant mano kapo spragilą užstatykit ant 
mano atminimo.

Kai jis numiręs, pakavoję, duobkasiai ant jo pasakymo atsi
minę ir užstato spragilą ant jo kapo. Ateina kuningas, pamato:

— O ką jūs čia padirbote?
Tie duobkasiai teisinas: kad jis prieš mirsiant teip reikalavo. 

Kunings — nė klausytis. Guldo duobkasius prė žemės, išper kai
lį, ir tiek.

Daugiaus visi žmonys atsiminė, kad jis žadėjo jiems ir nu
miręs kailį išlupti.

136. PONO PAVINČIAVONĖ

Kitą kartą viena poni įrokavus savo geram mužikui, kad jis 
įeitų pas jos poną su Naujais metais jį pavinčiavoti, ir {moki
nus, kad tuos žodžius teip pasakytų:

— Kiek, pon, dienų gyvenai, kad da tiek metų gyventum! 
Tas mužikas, įėjęs pas tą poną, sakąs:
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— Kiek, pon, metų gyvenai, kad da tiek dienų gyventum! 
Tas pons supykęs — mušdams išginęs laukan iš savo kam

bario.

137. PIRD2IUS

Buvęs toks ūkininkas, vadinams Pirdžius. Tas nunešęs į dva
rą ponui donių užmokėti dvylika rublių. Pons sakąs:

— Tu išpersk dvylika kartų tąja pradžia — aš tau tuos pi
ningus, tą dvylika rublių, dovanosiu.

Pirdžius to pono pasiprašęs:
— Kad aš pritruksiu, ar aš galėsiu nuo ko nors pasiskolinti?
Pons sakąs:
— Ovšum, geriaus.
Visi — pons, poni, ponaičiai, panelės ir kiti dvariškiai — ap

stojo jį į ratą, juokias, klega. O tas pirdžius perdžia ir skaito: 
viens, du, trys — lig vienuolikos, o visi teip juokias susiriesda
mi. Dvyliktą sakydams, bast panelei besijuokiant su pirštu į pil
vą — ta bumpt. Tai ir visa dvylika. Panelė iš tos gėdos nubėgo 
į savo pakajų ir užsidarė duris.

Tas pons tam žmogui visą donių ir dovanojęs.

138. TĖVO PATARIMAI

Tėvs numirdams savo sūnui pasakęs:
— Ponui piningų neskolyk, pačiai teisybės nesakyk ir ne

vaiko neimk sau už vaiką.
Jis, norėdams parsitikrinti tuos savo tėvo žodžius, darė viską 

priešingai. Turėjęs šimtą rublių, pons jo paprašęs — jis tuoj 
tam ir paskolinęs. Jam vaikų nebuvę — pasiėmęs svetimą, au
gintinį. Dabar pons jam ir taisąs priekabius. Pons, kur išvažiuo- 
dams, jį paliektąs savp dvare užžiūrėtojum. To pono buvęs koks 
ten paukštis labai myliamas. Šis tą paukštį paslėpęs, o kokią 
vištą nusmaugęs, parnešęs savo pačiai, padavęs išvirti, saky
dams:

— Tu tik niekam nesakyk: aš tą pono myliamą paukštį su 
durim nuvėriau — paragausme, koki ta jo gardi mėsa bus.
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Ta jo pati tuoj pas savo kaimynes, šio to prasimetus, nuėjus, 
tuoj sakanti:

— Kūmute, žinau, kad tamsta niekam nesakysi, tik aš tams
tai pasakau: mano pats su durim nuvėrė dvare pono tą myka
mąjį paukštį, dabar mes virsme, paragausme, koki gardi bus jo 
ta mėsa. Tik tamsta, kūmutei, niekam to nesakyk!

Tuoj to sodžiaus visi gyventojai ir kiti aplinkiniai išsigirdo. 
Ir pats pons, kitur būdams, gavo žinoti. Tuoj pons parvažiavęs 
namo, jam pasisakęs, kad už to paukščio nužudymą jį pakarsiąs.

Dabar šis parėjęs namo, ką turėjęs piningų susitaupęs, visus 
sudėstęs į tris lygias krūveles ir sakąs:

— Viena mano pačiai, antra sūnui,— o apė trečią nieko ne
besakąs. Tas sūnus jo klausiąs:

— Kam tą trečiąją paliksi?
Tas sakąs:
— Ogi tam, kas mane pakars.
Tas sūnus:
— Tai man palik, ir aš tamstą galiu pakarti.
Nu, tai dabar jis supratęs, kad jo tėvas jam teisybę šnekėjo. 

Ir jis tuoj tam ponui tą jo paukštį atidavęs, pačiai daugiaus tei
sybės nebesakęs ir tą savo sūnų augintinį išginęs.

139. BAUDŽIAVŲ SODIETIS

Važiuoja ūkininkas prė dvaro klėties* zaksoti, o jo netepti 
ratai girgžda:

— Ar gausiu, ar negausiu, ar gausiu, ar negausiu...— iš 
lengvo.

O kada jam jau dirsių pūrą įpylė, jis, į savo ratus įsimetęs, 
važiuoja skubinai namo, o jo ratai greičiau girgžda:

— Garbė dievui, garbė dievui, garbė [dievui], bei gavau...

140. [RATŲ KALBA]

Kad iš namų važiuodavai su sunkiu vežimu, o neteptais ra
tais, tai šiteip jo ratai girgždėdavai:
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— Pirks pons de-guto, pirks pons de-guto...
O kai namo važiuodavai:
— Nė pirko, nė nieko, nė pirko, nė nieko...

141. SIUVĖJAI

Kitą kartą du jauni vyriukai, nuo maskolių — rekrutų sau
godamies, išalkę valgyti. Įėję pas vieną ūkininką, sakąsis esą 
siuvėjai, prašą darbo. Tam reikėję kailinius siūti. Tuoj jiems da
vė valgyti, pavalgius padavė kailius. Tiedu apė siuvimą nieko 
nežino. Viens, paėmęs kailį, čiupinėj, šiaip, teip varto ir sako:

— Kad aš nerandu, kur to kailio kaklas.
Antras greibęs ištraukęs iš jo tą kailį, jam pūpt par spran

dą, sakąs:
— Ar tu aklas, ar nematai, kur kaklas?
Tas kapt visus kailius į glėbį, pro duris bėgt, o šis, jį muš- 

dams, vytis. O tie namiškiai tik juokias, į juos žiūrėdami, ir 
gana. O tiedu bėgę ir nubėgę į mišką.

142. ARKLĮ PAR AKIS PAVOGĖ

Viens žmogus aręs lauke pamiškyj, ir ateinąs kits iš miško 
pas jį. Ir teip jis nuo širdies skundžias, kad jam vagis arklį par 
akis, lauke beariant, pavogęs. Šis dyvijas: kaip tai beariant iš 
rankų galėjęs pavogti? Tas rodąs:

— Ot šiteip. Priėjo, iškinkė,— ir jis dabar kinko,— paskui 
užsėdo,— ir jis užsėdęs. O tas žiūr ir dyvijas, kaip tas, užsėdęs 
jo gyvuolį, į mišką nujojo. Ir tiek.

143. [GUDRI MOTINA]

Atjojo piršliai. Susodino už stalo, ir klaus jų motina:
— Ko norėste, sveteliai: ar tarprietyj šutusio, ar iš uodegos 

smukusio (sviesto ar kiaušinių)?
Šiedu susižiūrėję į viens kitą ir nebežinoję, ką čia reik at

sakyti.
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144. [JAUNIEJI]

Žemaičiai važiuoja po vinčialgų namo. Jaunoji klausia savo 
jaunojo:

— Juoni, Juoni, už kų tu mani pajieme: ar už pači, ar už 
mergi?

— Už pači!
— Tai kuodel tu munies neglamžųjį?
— Numy paspiesu!
— Numy kitu kartu.

145. PAKIBINO

Žemaitė:
— Ir muni, muotinel, šiaulytis pakėbėna!
— Kap?
— Ans man druože su mytu par galvą — kuo tik nepavirtau.

146. ŽEMAITĖS MALDA

Žemaitė, atėjus į Gruzdžių bažnyčią par švento Roko atlai
dus, atsiklaupus prė jo altoriaus, meldės:

— Šventas Ruoka, duovenuok mun šiauliški vyra: su rau- 
duona justa, su jūdas batas, su ilga sermiega, su kapuzine ke
pure.

147. [KAIP KUNINGBLIS SAKE]

Sena mergė davus kuningui gerą padorką, kad jis par pa
mokslą užsakytų, kad jauni zėnai imtų senas merges, o senie- 
jie — jaunas, kad nė jokių skirtumų nedarytų. Kunings užsakė. 
Viens jaunas vaikynas sakąs:

— Kad nieks nesulauktų, kad aš imčia seną mergę!
Ta mergė sakanti:
— Jau nebus teip, kaip tu sakai, bet teip bus, kaip kunin- 

gėlis sakė.
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148. [KUNINGO PAMOKSLAS]

Viens kunings labai gražius pamokslus bažnyčioj sakydavęs, 
kad žmonys tuoj visi krisdavę prė žemės ir imdavę visi verkti. 
Koks ten pons sakąs, kad nė viens kunings tokių gražių pa
mokslų nepasakąs, kaip jis. Tas kunings sakąs:

— Aš galiu ir tokį pamokslą pasakyti, kad viena pusė baž
nyčios verks, o kita pusė juoksis.

Tas pons sakąs:
— Tas niekada negali būti!
Kunings:
— Teip bus!
Pons:
— Ne!
Ir jiedu susiderėjo*.
Atėjo sukalbėtoji šventė, tas kunings įsilipo į sakyklą ir pa

liko sakyklos dureles atviras, o pats sau nusmaukė nuo kinkų 
kelines ir praskleidė savo parskeltus sutonus — marškiniai iš
lindę. Kai jis ėmė sakyti pamokslą, tuoj visi, parkritę prė žemės, 
ėmė rėkti, o tie, kurie matė to kuningo užpakalį, be jokios tvar
kos visi juokias, nesitverdami savuose kailiuose.

Ir teip tas pons pralaimėjo, o kuningas išlošė.

149. [NE TOS PARAPIJOS]

Viens kunings sakęs bažnyčioj labai graudų pamokslą, o 
viens vaikynas stoviąs stačias kai baslį prarijęs, o daugiaus visi, 
prė žemės sukritę, tik verkią, tik verkią. Kunings sakąs ant to 
vaikio:

— Argi tau akmino širdis, kad tu negali susigraudyti?
Tas vaikis atsakęs:
— Sakyk, geradėj, drąsiai, aš ne tos parapijos.



150. [AR TU, DURNIAU, PALIAUK, AR TU, PLIKAKAKTI,
PASITRAUK]

Bažnyčioj kunings pamokslą sako. Viduryj bažnyčios sto
vėjęs plikakaktis, o iš užpakalio jam viens štukorius su rugio 
varpa, savo seilėms pasišlapindamas, par tą plikę teks, parvel
ka— tas mano, kad musė, sau su delnu vėl pliokš par kaktą. 
Tas vėl jam su varpa — šis su savo plaštaka sau pliokš. Visa 
bažnyčia* juokais nesitver — juokias. Kunings matydams sakąs:

— Ar tu, durniau, paliauk, ar tu, plikakakti, pasitrauk.
Tas vėl su tąja varpa jam tėkš — šis sau su plaštaka pokš.

Ir vėl kunings sakąs:
— Ar tu, durniau, paliauk, [ar tu, plikakakti, pasitrauk].
Ir teip šis sakinys baigias.

151. [ŽVARBIS]

Viens pakeleivis gulėjęs* pas žemaitį daržinėj. Rytą tas že
maitis klaus to pakeleivio:

— Nu, kū, bruolau, ar nepajiemi tavies šį naktin žvarbis?
— Nepajiemė,— sako keleivis.— Dėdėj į užmušau, mažiukas 

nubiega.
Buvus apluoke kumelė su kumeliu — tą žemaitis ir atrado 

užmuštą.

152. [SAULĖ MĖNESĮ PAGAVO]

— Kažin kas šią naktį, girdiejau, traukštelieje ir viaukšte- 
lieje.

— Tad ar tu nežiną, bruolau, kad šią naktį saule mienesį 
pagavo.

Nueina į kūtę, randa — kūtės lubos įlūžusios ir karvė ir ver
šiukas prislėgti.
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153. [VELNIAS PAMOKSLININKAS]

Buvę ten kokioj bažnyčioj dideli atlaidai. Daug daug kunin- 
gų buvę ten susivažiavusių, žmonių — be skaitliaus. Bet ten ne
buvę tokio kuningo, katras tokiai daugybei svieto gerai galėtų 
pamokslą pasakyti. Klebonas labai rūpinos.

Šit pačiame sumos laike ir atvažiuojąs iš kasžin kur nepa
žįstamas, toks žalus kuningas tiesiai į kleboniją. Klebonas ten 
pat buvęs. Jiedu pasisveikinę ir ką reik sušnekėję. Klebonas 
klausiąs:

— Ar negalėtum tamsta šiandien mūsų bažnyčioj pamokslą 
pasakyti?

Nepažįstamasis kuningas atsakęs:
— Kodėl negalėsiu — galiu.
Klebonas sau ramiai nuėjęs į bažnyčią. Tas svetys paprašęs 

gaspadinės, kad jam degtinės duotų. Ta padavus butelį. Svetys 
tą bežiūriant tuoj ištuštinęs. Prašąs daugiau. Gaspadinė pasta
čius antrą. Svetys ir tą ištuštinęs, da prašąs. Padavus trečią. 
Svetys ir su tuo apsidirbęs — palikęs mėlynai raudons. Svetys 
nuėjęs į bažnyčią, į zakrastiją, apsitaisęs, kaip tik reik lipti į sa
kyklą, ir įlipęs. O gaspadinė davus žinią klebonui, kiek tas sve
tys išgėrė degtinės. Dabar klebonas su kitais kuningais tik žiū- 
rią į jį ir klausosi, ką jis ten teip pasakys. O šis parsižegnojęs, 
paskaitęs evangeliją ir toliaus ėmęs sakyti pamokslą tais žo
džiais:

— Pasigėriau, pasigėriau, pasigėriau! O ko aš pasigėriau? 
Motinos švenčiausios ašarų pasigėriau!

Daugiaus kaip ėmęs sakyti apė visokius griekus — teip, kad 
už mažiausį griekelį vis pekloj būsi, pražūsi. Visa bažnyčia, visi 
žmonys nusigandę sukritę prė žemės, verkią, šaukią, rėkią — 
matos visi, ką nė viens nebebus išganytas, visi prapuolę, ir gana. 
Kuningai tik klausos, klausos ir šnekas: ką čia su juom reik pa-



daryti — jis visus žmonis sukiaidys. Suskambinę su varpeliu, 
kad jis parstotų sakyti, o šis ne,— vis sakąs ir sakąs. Suskam
binę antrą kartą — tiek pat. Ir tretį kartą — vis tiek. Daugiaus 
ėmę kuningai jį ir užkeikę. Nu, tai daugiaus jis ir nebegalėjęs 
sakyti ir niekur iš vietos pasitraukti. Suėmę kietai.

Tas, mat, svetimasis kuningas buvęs velnias. Ir jis kunin- 
gams teip pasisakęs:

— Dabar buvau pusę bažnyčios patraukęs į pragarą, o kad 
da būčia pusę valandos sakęs, tai būčia visus sau laimėjęs.

154. [GIRTAS PAMOKSLININKAS]

Kunings jezavitas kokioj ten bažnyčioj par didelius atlai
dus nuvažiavęs pamokslo sakyti ir toj klebonijoj išgėręs tris 
butelkas degtinės. Ir, įlipęs į sakyklą, pradėjęs pamokslą tais 
žodžiais:

— Pasigėriau, pasigėriau, pasigėriau! O ko aš pasigėriau? 
Žmonių ašarų pasigėriau!

O kad toliaus ėmęs pamokslą sakyti, tai tik žmonys verkę, 
prė žemės prikritę, ir gana. Teip graudžiai, teip gražiai, kad 
nieks ant svieto nebūtų galėjęs tokio pasakyti.

155. [ŠVENTOS DVASIOS PRISIGĖRĘS]

Sekminės buvę, atlaidai kokioj ten bažnyčioj, ir teip daug 
buvę ten žmonių. Buvę daug ir kuningų. Tas klebonas nebuvęs 
apsirokavęs su kuningais, kas pamokslą pasakytų, užtai ir bu
vęs labai rūpestingas. O jau buvus bažnyčioj suma. Šit tame pa
čiame laike ir atvažiavęs iš kasžin kur nepažįstamas kuningas. 
Su klebonu pasisveikinę. Tuoj klebonas ir priminęs jam savo 
reikalą:

— Ar negalėtum tamsta šiandien mūsų bažnyčioj pamokslą 
pasakyti?

Svečias apsiėmęs:
— Kodėl ne, aš galiu.
Klebonas jam užtai padavęs rublį ir nuėjęs sau į bažnyčią.
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Svetys gaspadinės paprašęs užgerti degtinės. Ta padėjus 
jam karapinką. Jis tą išgėręs, prašąs daugiau. Ta pastačius jam 
antrą — ir tą išgėręs. Prašąs da. Ši padavus ir trečią. Svetys ir 
su tąja teip pat apsidirbęs. Gaspadinė mananti: „Kas čia bus iš 
to kuningo, kad jis teip raudons, kai ugnis, ir išsipūtęs." Ji da
vus apė tai žinoti ir klebonui. Bet nėr ko daryti. Nuėjęs svetys 
į bažnyčią, apsitaisęs, įlipęs į sakyklą ir, evangeliją parskaitęs, 
ėmęs pamokslą sakyti:

— Gėriau, gėriau ir prisigėriau!.. O ko aš prisigėriau?.. Dva
sios šventosios aš prisigėriau!..

Visi kuningai klausos, o jis tik sakąs ir sakąs apė dvasią 
šventą — teip gražiai, kad nė viens kunings iš tų ten buvusių 
nebūtų galėjęs pasakyti, kaip tas svečias nepažįstamasis pasakė.

156. VĖJAS

Gaspadinė nešė miltus iš klėties su gelda. Vėjas papūtė ir 
išdulkino visus jos miltus iš tos geldos. Ta gaspadinė padavė 
vėją ant teismo. Teisėjai pašaukė abu ant to teismo. Gaspadinė 
atėjo, bet vėjo nebuvo, ir nieks nežino, iš kur jis pučia ir kur 
jis pučia, nė kur jis gyvena. Bet tie teisėjai sumanė nuo ten 
esančių žmonių pasiklausinėti. Tuoj pasišaukę ūkininką, pa
klausė:

— Ar tau vėjas reikalingas?
Tas atsakė:
— Mažai, tik rudenyj, kada klojime grūdus vėdinu, o dau- 

giaus man vėjo nereikia.
Nu, tai su tuo tiek. Teisėjai pasišaukė kalvį ir jo klausė:
— Ar tau vėjas reikalingas?
Kalvis atsakė:
— Kada man reik vėjo, tai aš turiu savo vėją — dumplas, 

su tom pasipučiu — kito vėjo man nereikia.
Teisėjai:
— A, tai tau vėjas nereikalingas.
Pasišaukė malūnininką ir jo klausė:
— Ar tau vėjas reikalingas?



Tas atsakė:
— Kaipgi: kad man vėjo nebūtų, tai man badu reiktų nu

mirti.
Teisėjai:
— Kad tau vėjas teip reikalingas, tai tu sau tą vėją ir val

dyk, kad jis nepustytų kitiem iš geldos miltų, ir tu tai bobai 
skriaudą atlygink.

157. APĖ BLAIVIAS MOTERIS IR GIRTUS VYRUS

Seniai jau seniai, kada ponasdievs ant žemės su savo apašto- 
lais — su šventu Petru ir Povilu — vaikščiojo, jie beeidami at
rado kur ten „blaivių moterų" susirinkimą — sueigą. Tos mo
terėlės ko ten susiginčijusios ir iš to susipykusios: lojojos, kei
kės ir susipešė, da ir... rodės.

Toliaus jie paėję rado vyrų sueigą. Vyrai beveik visi girti 
buvo. Kas jų buvo tarta, tas nutarta, ir nė kokių ginčų pas juos 
nebuvo. Jie visi tik maloniai gėrė, sveikinos, bučiavos, ir gana.

Toki moterų sueiga ponui dievui ir jo apaštolams nepatiko, 
ir pasakė, kad moterų sueigų nebūtų, bet tiktai vien vyrų, ir 
gana.

158. [SUTURĖTAS VAGIS]

Buvęs kokioj ten bažnyčioj švento Antano paveikslas iš 
brangaus daikto* — aukso ar sidabro — padarytas. Vagis, nak
tyj į tą bažnyčią įlindęs, norėjęs tą šventąjį pavogti. Bet šventas 
Antanas nusitvėręs tą vagį už rankos ir tūrėjęs. Rytą žmonys 
į bažnyčią atėję ir radę teip juosdu susikabinusius bestoviant.

159. [BAUSMĖ VAGIUI]

Kitur vagis į bažnyčią įlindęs ir atplėšęs karbonką pas panos 
švenčiausios altorių ir į kišenį susipylęs piningus. Tuoj pana 
švenčiausia kapt jį už čiupros ir tūrianti. Kai atėjęs į bažnyčią
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rytą zakrastijonas, ir radęs. Tuoj jis davęs žinią kuningams, ir 
daugiaus žmonių ten susirinkę. Tada klausę (žinoms, kuningai) 
panos švenčiausios, ką dabar tam vagiui reikią daryti. Pana 
švenčiausia sakanti:

— Reik jam akis iš kaktos išspausti.
Kaip tas užsibaigė — nežinia.

160. [VELNIUI PAŽADĖTAS SŪNŪS]

Kitą kartą buvęs ūkininkas. Jis turėjo berną, mergę ir pie
menį. Kad jie vieną rytą rudenyj atėjo iš klojimo į grinčią pus
ryčio valgyt, tai gaspadorius atsiminė, kad jis užmiršęs klojime 
savo tabokos maką. Tas ūkininkas sako piemeniui:

— Bėk tu atneši mano maką — man reiks pavalgius pypkę 
užsikurti.

Piemuo nubėgo į klojimą — randa, kad kaimyno gaidys, prė 
iškultos krūvos pristojęs, kviečius belasąs. Tas piemuo, paėmęs 
maką, kai ėmęs duot tą gaidį — teip primušęs, kad vos gyvą be- 
palikęs. Ir, atėjęs į trobą, sako:

— Kad žinotumėte, ogi atradau kaimyno gaidį belesantį 
mūsų kviečius. Ale kad daviau, tai daviau su tuo maku — ko 
tik neužmušau.

Po pusryčių eina ūkininkas į klojimą ir žiūria, kad toks gra
žus paukštis tupia medyj. Ir klausia:

— Ko tu, paukšteli, teip smūtnas tupi? Būtum gražus, bet 
kad toks smūtnas!

Tas paukštis sako jam:
— Ką gi aš nebūsiu smūtnas, kad tavo piemuo mane ko ne- 

užmušo su tavo tabokos maku. Aš ir pirmiau buvau silpnas, no
rėjau prė tavo kviečių pasigaut, tiktai atėjo tavo piemuo ir 
nuvarė mane ir da teip skaudžiai primušo.

— Aš nekaltas: kam lesei, manės nepasiprašęs.
— Nu, tai dabar prašau, gaspadorėl, palesyk mane tris die

nas su mėsa, o aš tau atsimokėsiu.
Ūkininks nusinešė tą paukštį į vidų ir lesina. O ta gaspadinė 

pyksta. Išlesinus tris dienas, tas paukštis sakąs:
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— Sėsk man ant kupros, aš tave nešiu atsimokėti.
Užsėdo ant nugaros, par kiemą palėkė ir numetė. Sako

paukštis:
— Da mitink tris dienas, da esu par silpnas.
Tas paukštis buvo velnias. Vėl gaspadorius jį išmitino tris 

dienas. Gaspadinė da labiau užpyko — varo jį iš namų su visu 
paukščiu. Gaspadorius vėl užsėdo jam ant kupros. Paukštis neša. 
Panešęs par kluoną, paukštis kalba:

— Vėl da esu par silpnas, mitink da tris dienas.
Ūkininkas da jį išmitino tris dienas. Dabar ūkininkas atsi

sako savo pačiai ir sūnui sudiev, užsėdo ant to paukščio. Paukš
tis, jį panešęs par lauką, sako:

— O, dabar tai galiu lėkti: devynias dienas su mėsa išmitau. 
Ir neša tą ūkininką. Nešė, nešė ir prinešė prė savo dvaro ir

sako:
— Čia mano dvaras, man yra trys seserys. Kad tu įeisi pas 

vieną, ji tau duos aukso, bet tu prašyk jos sidabro. Įeisi pas ant
rą — tau duos sidabro, tu prašyk vario. Įeisi pas trečią — tau 
duos vario, tai tu prašyk popierinės skrynelės.

Jis ir įeina pas vieną seserį. Ta sako:
— Ačiū, kad mano brolį devynias dienas išmitinai, aš tams

tai duosiu aukso.
Sis atsako:
— Aš esu prastas žmogus, kam man auksas, duok man si

dabro.
Tai ta sesuva siunčia jį pas antrą. Jis įeina pas antrą. Ta 

jam sako:
— Ačiū, kad mano brolį išmitinai devynias dienas. Girdė

jau, kad norėjai sidabro?
— Kam man sidabras — aš esu prastas žmogus, duok man 

vario.
Ta vėl jį siunčia pas trečią seserį, ir vėl teip pat — ta jam 

siūlija vario. Šis ir tai teip pat atsako:
— Aš esu prastas žmogus, duok man popierinę skrynaitę. 
Trečioji ir įdavė jam tą popierinę skrynaitę. Nu, kaip tik jis

jau eina namo, tuoj vėl tas paukštis išbėgo ir sako jam:
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— Kad dabar gavai tu tą skrynaitę, tai tu tol jos neatvožk, 
kol tu pareisi į savo namus. Kai pareisi į savo namus, tai tada 
atvoži.

Dabar jis einąs, einąs namo. Jau atėjęs puskelą ir manąs 
sau: „Gal pribiaurota ta skrynutė." Ir atvožęs. Ziūria, kad tos 
skrynutės nebėra, tiktai namai gražūs, tuose namuose dideli 
langai ir stiklo priešduris — gonkos. Tose gonkose sėdžia jo sū
nus ir verkia. O šis negalia prė jo prieiti nė su juo kalbėti, nė 
jis pats paeiti nebegalia. Stovią, ir gana. Tiktai žiūriąs, kad vėl 
tas pats paukštis atbėgo ir sako:

— Nu, ką dabar padarei? Kam vožei skrynaitę? Tai dabar 
pasižadėk man, o kad ne, tai sūnų savo man pažadėk.

Šis:
— Geriaus sūnų prižadu.
Tas paukštis tuoj suvožė skrynaitę ir vėl liepė eiti namo. 

Pareina namo, ant savo pleciaus ir atvožė tą skrynaitę. Vėl teip 
pat tokie gražūs namai, stiklo gonkos, sėdžia jo sūnus ir verkia. 
Jau dabar jis galia ir prieiti, ir kalbėti. Ir klausia savo sūnaus:

— Tai ko dabar verki? Matai, kokius gražius namus pa
stačiau.

Sūnus sako:
— Ne tu pastatei, bet velniai par tris adynas pastatė. O kam 

tu mane velniui pažadėjai tarnauti ant 12 metų? Kad jau paža
dėjai, tai reik joti.

Išjojęs, tai jis ir joja. Prijojo prė miško, jau temsta. Pamatęs 
tokią mažą trobelę. Prijojęs įeina į vidų, žiūria — sėdžia senela. 
Pasiprašė į nakvynę, ir jį priėmė. Pasisakė, iš kur esąs ir kur 
jojąs. Pasisakė, kad jį tėvas velniui pažadėjo, ir parnakvojo. 
Ant ryto taisos išjoti. Ta senela jam ir sako:

— Tu dabar ne jok, kai bus vidurdienis, tai tada galėsi joti. 
O kai tu josi par lauką, tai tu pamatysi upelį. Tame upelyj pluk- 
dysis trys panos. Tų dviejų panų bus vieno krūvo drabužiai, o 
vienos skyrium. Tu tos vienos ir paimk drabužius ir neduok, kol 
ji tau išmes iš vandenio šnypštukėlį, bo ji tą su savim tur.

Teip jis ir padarė. O kai ji išmetė jam tą šnypštukėlį, tai ir 
pasakė:
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— Kai tau mano senis tėvas užduos ką dirbti, tai tu apsi- 
šluostyk su tuo šnypštukėliu*, ir aš tuoj pas tave pribūsiu.

Jis nujojo. Išeina senis velnias ir klausia:
— Nu, ką, mano sūnau, ar jau atjojai?
— O ką darysi,— šis atsakė,— kad reik, tai reik.
Velnias:
— Nu, tai, sūnau mano, tu šią naktį mano stogą apdenk su 

aguonų grūdais, ir kad kožnas grūdas būtų su vinia parkaltas. 
O kad nepadarysi, tai pražūsi.

Jis tuoj apsišluostė su šnypštukėliu, ir atsirado ta pana ir 
sako jam:

— Eik ir gulėk.
Ant ryto išeina senis velnias lauka — žiūria, kad apdengtas 

stogas.
— Nu, tai gerai, o ateinančią naktį tai tu man, kur ot anoji 

girė, tai tu aną iškirsk, medžius sukapok, sukrauk į krūvas, iš
ark, išekėk, pasek kviečius, nupiauk, išdžiovink, parvežk namo, 
iškulk, sumalk, iškepk pyragus, duosi man valgyti,— nepada
rysi, tai pražūsi.

Šis vėl apsišluostęs su tuo šnypštukėliu, ir vėl tuoj pribuvo 
ta pana ir jam liepė eiti gulti. Ant rytojaus senis kai rado visą 
ką padarytą, tai išėjęs sako:

— Sūnau mano, tai dabar galėsi eiti sau namo, kad teip tu 
visą ką padarei — tiek pat, kai par 12 metų.

Ir abudu su tąja pana parėjo namo ir apsivedė ir gerai gy
veno.

161. JURGIS BESOTIS

Kitą kartą buvęs toks Jurgis, vadinams besotis. Del to jį va
dindavai besočiu, kad jis prisėsdavai valgyt, tai jam reikdavo 
čielo katilo barščių ir čielo kepalo duonos, ir tai da jam būdavai 
mažai. O kada jau suaugo į metus, pasivadinęs kokį kaimyną, 
išvažiavo į piršlius. Važiuojant par laukus, piršlys Jurgiui sako: 

— Kad nuvažiuosme pas paną, tai tu žiūrėk daug ne
valgyk.— Mat, kitą kartą vis teip piršlius mylėdavai: pirma
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duodavai kiaušinius, o paskui žirnius.— O kad aš tau užminsiu 
ant kojos, tai tu susiturėk nuo tokio valgymo.

Dabar, jiems atvažiavus, padėjo pirma žirnius. Tas Jurgis 
suvisu lėtai tevalgo, vis par pusę su peiliu parsipiauna ir valgo. 
O kai padėjo kiaušinius, tai Jurgiui katras kiaušis viens kąsnis. 
Tas piršlys pastebėjęs užmynė jam ant kojos. Jurgis ant vieno 
karto nustojo valgęs ir teip nuėjo gulti. Bet jis naktį negalėjo 
užmigti, kad labai valgyt norėjo. Jis matė, kad ant lentynos yra 
pastatyta puodynė su pienu. Kada visi sumigo, Jurgis siekė tą 
puodynę ir ant savės užsivertė ir tą puodynę sudaužė. Gaspa- 
dinė manė, kad katė tą pieną nuvertė, bet, žiburį užžibinus, pa
matė, kad čia Jurgio besočio darbas. Ir piršlys su didele gėda 
tuoj kinkė arklį ir greitai — toj valandoj, vidurnaktyj—ir iš
važiavo namo, o daugiaus su Jurgiu piršlauti nebevažiavo.

162. [ŪKININKAS BE KANTRYBĖS]

Ūkininkas buvęs toks be kantrybės, kad jis visada pirmiaus 
savo berno išalkdavęs ir imdavęs dejuoti, kad valgyt noriąs. 
Tam ūkininkui rods būdavai, kad tas jo bernas imtų pirma de
juot, valgyt prašyt, ir jis vis negal išmanyti, kaip tą savo berną 
įveikus, ūkininkas kartą prasimanęs pats valgyti minkštimą, o 
bernui duoti plutas. Tas bernas, būdams prė kantrybės, valgo, 
pavalgo ir vis nieko nesako, kol ateina laikas valgyti. Ir teip 
toliau vis. Bet ūkininkas teip pat vis pirma berno pradeda de
juoti, kad valgyt noriąs. Nu, ūkininkas vėl sugalvojo: gal tas 
bernas [sotus], kietų plutų pavalgęs,— jam pilve teip greitai ne- 
ištęžta, neišsileidžia, ėmęs bernui duoti minkštimą duonos, o 
pats plutas valgyti. Bernui vis tiek. Ūkininkas kaip dejavęs, vis 
ir dejuoja. Už tai, kad be kantrybės.,

163. [PAGERINTAS VALGIS]

Ūkininkas ir bernas lauke arė. Gaspadinė, norėdama savo 
vyrui pagerinti, nešdama pusryčius į lauką artojams, išvirus 
košės, ant dugno įdėjo taukų ir nunešė. Arčiau arė bernas. Tau
kai, šiltoj košėj ištirpę, iškilo ir bernui pateko, gaspadoriui pa-
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dugnės — sausa. Antrą kartą, išvirus kisielių, ta gaspadinė už
dėjo viršum medaus ir nunešė pirma gaspadoriui. Bet kisielius 
karštas, medus ištirpo ir ant dugno nuskendo, o gaspadoriui ne
teko — vis par tos gaspadinės nežinojimą.

164. [GUDRUS TEISĖJAS]

Pas vieną ūkininką bernas tarnavęs 15 metų. Kai kada rei
kiant ūkininkas iš to berno algos pasiskolindavęs ir vėl jam 
atsiteisdavęs. Ir jau kokį kartą buvęs išimstęs ligi trijų šimtų 
rublių. Tas ūkininkas su tuo savo bernu, lauke besidarbuodami, 
pailsę ir susėdę ant akmino pailsėt. Ir susišnekėję apė tas savo 
skolas, ir tiek. Tas bernas ūkininko paprašęs skolą grąžinti, 
ūkininkas nebenoriąs — ir susipykę. Bernas ūkininką padavęs 
į teismą. Prieš teisėją ūkininkas ginas — lai tas bernas prirodo 
su liudininkais. Bernui liudininkų nėr. Jis tik sako:

— Jug mudu teip ir teip šnekėjom, tada ir tada, ant to ak
mino susėdę, tavo paties lauke dirbdami.

Ūkininkas sako:
— Nė aš žinau nė kokio akmino, nė aš su tavim šnekėjau,— 

nu, ir viskas.
Teisėjis, parsiklausęs jųdviejų kalbų, siuntė tą berną pas tą 

akminą nueiti ir vėl sugrįžti tuoj. Bernas išėjo, ūkininkas pasi
liko. Po valandos teisėjas klausia to ūkininko:

— Ar jau bus tas bernas nuėjęs pas tą akminą?
— Nu, da ne taip greitai — toli da tas akmuo.
Teisėjas:
— Tu pirma sakeis nežinąs nė kokio akmino, tai kaip tu da

bar žinai?!
Ūkininkas mukt mukt ir nebemoka kaip begintis.
Teisėjas ir priteisė bernui skolą sugrąžinti.

165. [PRITRŪKĖLIS IR PARTEKĖLIS]

Vienas pritrūkėlis nuėjęs pas kokį partekusį žmogų dešimt 
rublių pasiskolinti ir gavo. Bet to buvo toks paprotys — ką jis 
mąsto, tą ir šneka. Eidams laukan par duris, sakąs:



— Aš tau vieną kartą pasikloniojau ir gavau, o tu man ir 
dešimt kartų kloniosies ir vis negausi.

Tas partekėlis susipratęs ir šį sušaukęs:
— Girdi! Jug aš tau ne visus piningus padaviau, grįžk šen, 

suskaitysme.
Tas sugrįžęs padavė tuos piningus, partekėiis susikišo į savo 

kišenį, ir viskas. Tas pritrūkėlis eina sau namo dej uodams, kad 
apsigavęs, kam paklausęs atgal grįžti.

166. [APGAUTAS KUN1NGAS]

Kur ten, kokiame miestelyj gyvenęs žydas apdriskusiuose 
nameliuose arti šventoriaus. Tos bažnyčios kuningėlis kartą, su
sitikęs tą žydą, sakąs:

— Man negražu pasižiūrėti, kad tavo tokie palaikiai namai 
čia pat prė mano bažnyčios,— argi tu negali naujus pasistaty
dinti?

Žydas:
— Kuningėli, aš esu biednas žydelis, aš negal. Būk tamsta 

toks geras, toks malonus: paskolink man piningų, aš pabuda- 
vosiu sau gerus namus. Aš tamstai duosiu 10 procentų.

Kuningėlis sutiko ir davė žydui tiek, kiek jam reikėjo. Tik 
įprašė to žydo:

— Kad nieks nežinotų, kad aš tau tuos piningus daviau.
Žydas pasižadėjo:
— Ui, tik aš ir tamsta težinosme.
Žydas pasistatė gerus namus. Tik klebonas stebiasi: kodėl 

jis neužveda nė kokio gešefto, ir, susitikęs vėl tą žydą, klausia:
— Kas tau yra, kodėl tu nepradedi nė kokios prekybos?
Žydas:
— Kuningėli, kad nebeturiu piningų.
Kunings:
— Gausi, še — tik žiūrėk, kad nieks nežinotų.
Žydas:
— Nieks nežinos, tik tamsta ir aš.
Žydas, gavęs piningus, užvedė kromą, ir gešeftas eina ko 

geriausiai.
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Kuningas po kokio laiko ima žydui minavoti, kad imtų pi
ningus jam grąžinti. Žydas jam atsako:

— Jug tamsta sakei, kad nieks tų piningų nežinotų, ir ne- 
reik jų niekam žinot.

167. [FALŠYVI PININGAI]

Vienam parapijonui prireikė mokesčiui dvidešimt rublių, 
o jis tų neturėjo ir, niekur pasiskolint negaudams, nuėjo pas 
savo kleboną. Paprašė. Klebonas atsisakė, kad neturiąs, kad ir 
jam pačiam da reikėtų, kad kur gautų pasiskolinti.

Tas žmogus nuėjęs į smuklę ir atsisėdęs dūsaująs. Žydas jo 
klausiąs:

— Žmogau, kas tau kenk?
Tas ir pasiskundęs, kad klebonas atsisakęs jam paskolint 

tiek ir tiek piningų. Žydas nusijuokęs ir jam sakąs:
— Ar tu man duosi rudenį kviečių pūrą? Aš tau piningus 

paskolinsiu.
Žmogus prasidžiaugęs ir prižadėjęs duoti. Dabar žydas sakąs:
— Nu, tu žiūrėk, kad nueisiu pas jūsų kleboną, ar aš negau

siu iš jo piningų.
Žydas nuėjo pas tą kuningą ir gavęs parsinešė tris šimtus 

rublių ir tam žmogui parodęs. Dabar tas žmogus nuėjęs pas tą 
kuningą ir sakąs:

— Kodėl tamsta man dvidešimt rublių nepaskolinai, o tam 
žydui tris šimtus rublių paskolinai?

— Už tai, kad tie piningai, kur žydui daviau, buvo falšyvi, 
o tavės nenorėjau su tokiais apgauti.

Tas žmogus parėjęs pas tą žydą ir pasakęs: kunings teip 
sakė, kad tie piningai buvę falšyvi. Žydas:

— Na, gerai, še tau dvidešimt rublių, ir eik sau namo. Man 
nuo tavės nebereik nė to kviečių pūro.

Tas žydas, nuėjęs pas tą kuningą, sakąs:
— Kuningėli, tamstos tie piningai iš tikro buvo falšyvi. Ma

no duktė juos pažino ir pametė po kūrenantis krosnies, ir sude
gė. Tai dabar nė tamstai, nė man nebebus bėdos. Nebėr ko 
bijoti.
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168. [KUNINGAS IR GUDRUS PIEMUO]

Kuningas važiuodamas šaly kelio radęs piemenį kiaules ba- 
ganantį. Kuningas sakąs:

—' Paganyk dievs!
Piemuo atsako:
— Ačiū!
— Kano tu vaiks?
— Katės!
— Kodėl teip?
— Aš esu sūnus!
— Kano sūnus?
— Tėtušio, matušės!
— Kokio tėtušio, matušės?
— Tokio, kur duoną druską duoda!
— Ką daugiau tu turi?
— Turiu da brolį, seserį ir senutį!
— Ką dirb tavo tėtušis?
— Stačius gulom guldo!
— Ką dirb tavo matušė?
— Su sijonu vėjus gaudo!
— Ką dirb tavo brolis?
— Lomas gilin, kalnus pildo!
— Ką dirb sesela?
— Pernykščius juokus garbsto!
— O ką dirb tavo senutis?
— Negyvus pamet, gyvus nešiojas!
— Nu, kaip tas viskas yra?
— Tėtušis miške medžius rauna, brolis griovius kasa, matu

šė kiaulėm žoles renka, sesela su vaiku, senutis utėles muša.

169. PASAKĖLA BE GALO

— Pasakyk pasaką.
— Pasakysiu pasakėlą apė baltą gaidelį.
— Nu, sakyk.



— Ne ,,nu, sakyk", bet aš tau pasakysiu pasakėlą apė baltą 
gaidelį.

— Sakyk daugiau.
— Ne ,,sakyk daugiau", bet aš tau pasakysiu pasakėlą apė 

baltą gaidelį.
— Nebenoriu, niekada nebenoriu aš tavo pasakėlės.
— Nesakyk ,,nebenoriu, niekada nebenoriu", bet aš tau pa

sakysiu pasakėlą apė baltą gaidelį.
— Eik sau su savo pasakėla.
— Nesakyk ,,eik sau..."— ir 1.1., ir 1.1.

170. IR AŠ TEIP

A: — Aš nuvažiavau į mišką.
B: — Ir aš teip.
A: — Aš nukirtau medį.
B: — Ir aš teip.
A: — Aš parvežiau namo.
B: — Ir aš teip.
A: — Aš padirbau lovį.
B: — Ir aš teip.
A: — Aš padėjau kiaulėm.
B: — Ir aš teip.
A: — Aš įdrėbiau jovalo.
B: — Ir aš teip.
A: — Kiaulės ėdė.
B: — Ir aš teip.
A: — Ir tu ėdei...

171. KETVERGO BAŽNYTELA

Kad aš ėjau, ėjau, beeidams radau ketvergo bažnytėlą. Sie
nos mūravotos, aslos brukavotos, lašinių durys, kilbasų raktai. 
Išėjo toks kunings smetonuota galva. Ir aš tam kuningui lyžt, 
jis man tykš. Aš jam nutraukiau čebatą, jis man liepė nueiti 
pas rakytą, aš ten gavau kitą. Tuos ir dabar tebedėviu.
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172. RAUDA

Vyrui numiršta trečia pati. Duobkasiai išmetę ant duobės 
krašto kaukuolę. Vyras, paėmęs į rankas, rauda:

Ar čia mano Uoneies,
Ar čia Kuoireies 
Ta makauieie*?
Ui ui ui...

Duobkasiai sako:
— Taigi, taigi, tu čia pažinsi, kad tavo Uonelės ar Kuotrelės?
— Kaipgi aš nepažinsiu, veiziek — da ir cviekas tebiera, 

kur aš anai į galvelę įkaliau.
Ziūrią — ir atradę tokią didelę vinį į tą kaukuolę įkaltą.



„VALIO" PASAKOS

173. TINGINE

Kitą kartą gyvenus toki motina, kad ji savo duktės nė kokio 
darbo neišmokius. Ta jos duktė ir didelė užaugus, bet vis gul
davus ir gulėdavus. Kad ir ją motina kaip bardavus, ji nieko 
nerokuodavus.

Kartą motina labai supykus ir ją nusivedus ant kryžkelio su 
žabais nukoroti. O ji buvus labai graži. Bet, motinai besitaisant 
dukterį koroti, privažiavęs toks jaunas gražus ponaitis. Tas Mau
siąs motinos:

— Už ką gi, motin, tu ją dabar teip korosi?
Motina sakanti:
— Už tai, kad ji didelė darbininkė — verpėja, par naktis 

nemiega, o jai negaliu spėti darbo pristatyti. Jau ji man ir sa
manas iš sienų suverpė, o daugiau aš jai nebeturiu ko beduoti 
darbo.

Tas ponaitis sakąs:
— Kad ji toki darbininkė, tai jos nereik mušti, o kad tau, 

motin, ji nereikalinga, tai man ją atiduok, aš turiu daug ver
palų.

Motina sakanti:
— Atiduodu tamstai, žinokis, ponaiti
Tas ponaitis įsisodinęs sau ją į gražią briką, parsivežęs į savo 

dvarą. O ta motina džiaugdamos parėjo, ją, tokią tinginę, nuo 
savės nusikračius.

Tas ponaitis, ją namo parsivežęs, tuoj davė jai ratinį ir at
nešė pundelį pakulų ir pasakė, kad lig ryt ryto tos būtų suverp
tos. Ši apė verpimą nieko nežino ir verkia atsisėdus. Šit, ten jai 
beverkiant, ir įeina trys laumės ir klaus jos:

— Ko tu dabar čion teip verki?
Ta joms pasisako, kad teip ir teip, tas ponaitis man ot tas 

pakulas lig rytoj ryto uždavė, kad būtų suverptos.



Tos laumės jai sakančios:
— Jei tu mums ant savo vestuvių prižadi pakviesti, tai mes 

tas pakulas tau suverpsme.
Ši j i sakanti:
— Kodėl ne: kad tiktai bus kada mano vestuvės, tai aš jums 

tuoj ir pakviesiu.
Tos atsakančios:
— Bus, kaip nebus, su tuo pačiu ponaičiu tamsta apsivesi. 

O dabar tik tamsta gulkis ir miegok lig rytoj ryto, kol mes 
atnešme.

Laumės išsinešusios tas pakulas, o ant rytojaus da prieš die
ną ir beatnešančios, teip gražiai, plonai suverpusios.

Ateina tas ponaitis rytą, atranda viską — teip gražiai su
verptos ir į sruogas išlenktos. Tas ponaitis tik dyvijas: kaip tai 
galėjo teip greitai ir teip gražiai padaryti.

Antrą vakarą tas ponaitis atneša jai linų pundelį ir vėl pri
sako, kad ligi rytoj ryto būtų suverpta. Jam išėjus, ši vėl verk: 
ką ji dabar darys, ką padarys. Atein pas ją vėl tos trys laumės 
ir klaus:

— Tai ko dabar vėl verki?
Ši joms parodo, kad šiai nakčiai yra atneštas linų pundelis 

suverpti. Ir dabar tos laumės jai rokuoj:
— Cit, neverk, kaip su pakulom buvo gerai, teip bus ir su 

linais — mes ant laiko suverpsme, o tamsta gulkis ir miegok 
ligi rytoj ryto.

Teip pat da prieš dieną jau verpalai gatavi atnešti. Tas po
naitis atėjęs labai džiaugias, kad tokią greitą verpėją į savo 
dvarą gavęs. Tretį vakarą beatnešąs vilnų pundelį ir vėl ant 
greitųjų, lig rytoj ryto kad būtų suverptos — teip pat jai pri
sako.

O šiai vis toks ir toks pat striokas, ir vėl verk. Laumės teip 
pat vėl pas ją [atein] ir sako:

— Ko tu beverki? Mes ir vilnas suverpsme, o tu manykis 
apė vestuves: jau ponaitis ant to taisos su tamsta vestis. Tiktai 
mūsų, kai jau sakėm, ant savo vestuvių neužmiršk pavadinti.

Ši jų klausianti:
— O kur aš jums galėsiu rasti?



Laumės sakančios:
— Ogi vakare išeisi ant kiemo, sušvelpsi, o mes ir pribūsme. 

O kad ponas tamstos paklaus ant mūsų, kas mes tokios esam, 
tai tamsta pasakyk jam: „Mano tetulės." O dabar tiktai eik 
gulkis ir gulėk.

Jai da tebeguliant, vilnos suverptos, gatavos. Ponaitis, rytą 
atėjęs, rado — viskas gerai, gatava.

Dabar ponaitis jau jai pasisako, kad jis žada su jąja taisyti 
vestuves, ir klausos, ką ji apė tai šnekės. O šiai to tiktai ir be- 
reik, kad tik ją ima,— eina, ir viskas. Teip tas ponaitis tuoj su- 
sikvietė savo gimines — ponus, apsisakė jiems, kad ji toki di
delė darbininkė, jis ją ves įsau už pačią. Tie jo giminės — ponai 
visi jam pritarė, tuoj taiso ir vestuves.

Pakvietė ir jos tėvą, ir motiną ant tų vestuvių. Motina jos 
tik džiaugias, kad ji teip mokėjo tą ponaitį su savo pamelavimu 
apgauti, o jos tinginei dukteriai toki laimė atsitiko.

Po vinčiaus vakare dabar ta jaunoji poni, išėjus ant kiemo, 
sušvilpino — tuoj tos visos trys laumės ir pribuvo. Kai ji jas 
įsivedė į vidų, dabar jos ponas klausia:

— Kas jos tokios yra?
Ši atsakė:
— Tai mano tetulės.
O jos buvusios tokios: viena buvus labai storom lūpom, 

antra buvus labai ilga nosia, o trečioji — labai plačia subine. 
Dabar tas ponas jų, tų laumių, klausinėjąs:

— Kodėl tavo teip labai storos lūpos?
Ta sakanti:
— Kad aš labai pakulas verpiau, tai man tas beseiliojant, 

bešlapinant, spaliai išdraskė ir lūpos teip storos pasidarė — 
išvirto.

Antros klausęs:
— Kodėl tau teip ilga nosis?
Ta sakanti:
— Kad aš vis linus verpiau, tai man linus belaižant, bedai- 

linant, ir ištįso nosis.
Trečios klausė:
— Kodėl tau teip subinė plati?
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Ši sakanti:
— Kad aš vis vilnas verpiau, prisispaudus sėdėjau, užtai 

teip man ir išsiplėtė.
Nu, tai tas ponas po vestuvių tos savo tinginės ir nebeliepęs 

nieko verpti, bijodams, kad nepaliktų panaši kad ir į vieną iš 
tų trijų savo tetulių.

174. TRYS TINGINIAI

Kitą kartą gyveno teip: tėvas, motina, ir jų buvo trys sūnūs 
ir visi trys tinginiai. Kad ir juos tėvas geruoju ar piktuoju prė 
darbo ragino ir prašė, bet jie vis tingėjo ir gulėjo. Tėvas jiems 
nebeduoda nė valgyt. Nu, tai tada jie ir išėjo į platų pasaulį. 
Ir eina jie sau keliu par laukus, par miškus. Ir beeinant jiems 
ateina vakaras, o jiems čia priešais didelis miškas, ir čia niekur 
anė jokio gyventojo, nė kokios pastogės nematytis šalikelėse. 
Eina ir eina vis kas kartą toliaus į tą mišką ir randa šaly kelio 
tokią didelę pilį. Eina arty prė tos pilies — nieko niekur nema
tytis, nė šuo ant jų nė amt nesuloja. Prieina prė durių — neuž- 
rakytos. Atsidarę įeina į vidų — teip pat nieko nėra. Eina į antrą 
kambarį — ir čia teip pat nė gyvo žmogaus, nė šunies, nė ka
tės — nėr nieko, ir gana. Ir toliau da vėl kambarys. Eina ir į tą 
tretįjį. Čia tame tas pats —nė gyvos dūšios nebuvo, bet čia 
buvo viduryj stalas, visokioms gėrybėms apkrautas: valgymais 
ir gėrimais. Nu, tai dabar jie jau numano: kad čia da ir nėra, 
bet bus kada kas nors gyvas. O kad dabar niekur nieko nėra 
ir jie buvo jau gerai išalkę, tai sėdo prė stalo, tuoj ėmė kašta- 
voti tų gėrimų. Visi buvo saldūs gardūs. Jie gėrė ir valgė, kiek 
tik norėjo.

Nu, tai dabar jie, gerai atsigėrę, pavalgę, žvalgos, kur čia 
būtų gaunama prigulti. To trečiojo kambario šalines duris atsi
vėrę, randa ten tris lovas vienais šilkais parėdytas: šilkų prie
galviai, šilkų paklodės, šilkų užklodės. Bet jie, būdami pavargę, 
nusirėdę ir gulas katras viens į lovą. Tinginiam, gerai atsigėrus, 
pavalgius, minkštai atsigulus, tai jau geriau nebereik.
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Ką tiktai jiems sugulus, da jie tebešnekas,— ir išgirdo par- 
žvangant, parskambant. Privažiavo prė durių, sustojo, ir sušne
ko moteriški balsai:

— Iš kur tie svečiai pas mus čia apsilankė!
Šie visi trys iš to nusidyvijo, kad jos, da į vidų neįėjusios, 

jau žinojo, kad kas pas jas viduj yra. Tai buvo tos trys mote
riškės. Suėjusios į vidų, nusirėdė, pavalgė ir visos trys suėjo 
į guliamą kambarį ir, jiems nieko nesakydamos, nusivilko lig 
vienų marškinių ir visos trys į tas lovas pas šiuos atsigulo. Par- 
miegojusios naktį, rytą jos visos pirma atsikėlė, nusiprausė bur
nas, vandenį išliejo ir jiems tyro vandens praustuvus pripylė, 
ir [jie] atsikėlę nusiprausė. Visi susėdę prė stalo, pavalgė, atsi
gėrė. Dabar jiems iš tų moteriškų viena teip pasakė:

— Jūs čia galiat gyventi, valgyti ir gerti, tik mūsų neatsi- 
siekit, neužkabinkit, tai viskas bus gerai.

Jos visos trys išėjo pro duris, ir vėl suskambėjo, sužvangėjo 
ir nuūžė kai vėsulas. Dabar šie trys tinginiai pasilikę vaikščioja 
sau: ir gul, ir ger, ir valgo, kiek nor, ir šnekas:

— Mums čia labai gerai: tūriam viso ko pilnai ir nieko 
nieks neliep mums dirbti, ne teip, kai pas mūsų tėvą kad buvo
me— ten mūsų nelaidė tingėt, barė, riejo. Bet kasžin, kas jos 
tokios yra...

Ta diena praėjo, šit jau ir vakaras. Suskambėjo, sužvangėjo 
karietos, bet jie tų nemato ir nežino, ar ten trys, ar mažiaus. 
Suein į vidų visos trys ir ima juos laukan varyti. Sako:

— Mes jums sakėme, kad jūs čia gerkit ir valgykit, tik mūsų 
neatsisiekit. Kam jums reikėjo mums užkabyti?

O lauke girdėtis baisiausia audra: žaibai, perkūnija, lytus 
kai su viedru verčia. Viena iš tų trijų moteriškų ėmus šių dviejų 
prašyti, kad da šį kartą jiems atleistų — nevarytų. Dar tą naktį 
juos palikusios. Teip ir to šturmo lauke nebebuvę girdėtis. Teip 
vėl, kai susitaikinę, vakarienę pavalgę ir vėl sugulę visi, kaip 
ir praeitą naktį, į savas lovas. Ant ryto teip pat jos pirma atsi- 
kėlusios, burnas nusipraususios, jiems tyro vandenio praustu
vus pripylusios. Šie nusiprausę. Daugiaus visi susėdę prė stalo: 
pavalgę, atsigėrę, ir jos išeidamos jiems teip pat sako:
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— Gyvenkit, gerkit ir valgykit, tik mūsų neatsisiekit, neuž- 
kabykit, tai ir viskas bus gerai.

Joms išėjus, suskambėjo, sužvangėjo, ir ve! jie vieni par 
dieną — ger, valgo, tinginiuoj, ir gana. Ir vėl im šnekėti pro 
savo čion gerą gyvenimą ir vėl pro tas moteriškas atsimena: 
kas jos tokios čia būtų?.. Atėjo ir vakaras. Jos ir vėl namie — 
paržvangėjo ir vėl šiuos ėmė laukan varyt. Lauke toks pat buvo 
baisus, kai ir vakar vakarą, šturmas: lytus, žaibai, griaustinis. 
Bet iš jų antroji pasigailėjus, ėmus prašyti, kad da šią naktį pa
siliktų: kur jie tokio audro nueis, o ant ryto tai galės eiti, kur 
jų akys matys, kur kojos neš. Ir jie tą trečią naktį pargulėjo 
teip pat, kaip ir anas dvi. Ant ryto teip pat sukilę nusiprausė, 
pavalgė. Ir tuoj po pusryčio nebelaiko: eikit sau, ir gana,— 
varo. Bet viena sakanti:

— Aš savoj ui duosiu šitą mašnelę*. Kada tau reikės pinin
gų, pakratysi ją, ir tiek birės auksinių, kiek tik norėsi.

Antroji sakanti:
— O aš savojui duosiu šitą skotertėlą. Kada norėsi valgyti, 

tai tu ją pasitiesi ant žolyno ir ko tik pamislysi, to tau ant tos 
skotertėlės gert ir valgyt bus.

Trečioji:
— Ir aš savojui duosiu kepalušėlį. Kad jį užsidėsi ant gal

vos, tai nieks tavės nematys.
Dabar jie, joms pasidėkavoję, nuėjo sau. O jos su savo ka

rietoms nuskambėjo, nužvangėjo vėl sau.
Tas rytas jiems buvo toks gražus, toks malonus: saulaitė 

švietė skaisti, maloni. Jie kiek ten tuoj paėjėję — tuoj tas pir
masis išmėgins tą savo mašnelę, makelėlį. Papurtė, pakratė — 
byra. Šiedu pilnom saujom susisėmę tuos — gerai. Toliaus pa
ėję, rado gražų žolynėlį. Dabar antrasis pasitiesė savo skoter- 
tėlį, ir ko tiktai jis panorėjo, pasakė, ant skotertėlio ir yra: gert 
ir valgyt viso ko. Visi trys susėdę pavalgė, atsigėrė. Dabar ir 
tas trečias išmėgys savo kepalušėlį. Užsidėjęs ant galvos ir 
klaus šių dviejų:

— Ar jūs mane matote?
Tiedu žiūr, dairos — niekur jo nemato. Užsidėjo antras — 

teip pat, ir trečias — tiek pat nesimatos. Visi trys dabar žino,
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kad tie daiktai jiems geri ir reikalingi. Ir eina toliaus keliu. Jau 
jie toli toli kai nuėjo, rado didelį didelį miestą. Tame mieste 
karalius gyveno. Ir jie tame mieste nusipirko piečių, pasimū- 
rijo namus ir klėtį su trims aruodais ir tuos tris aruodus iš to 
savo makelio prisikratė auksinių piningų.

To karaliaus duktė buvus didelė kartauninkė. Ji viename 
viešbutyj vis lošdavai kartomis su grapais, su kuningaikščiais, 
ir ji vis išlošdavai iš jų, kiek tik katras piningų turėdavai. Dabar 
ir šis su tuo savo maketėliu nuėjo į tą viešbutį. Vieną ir kitą 
dieną mato, kad ta karalaitė visus aplošia. Nu, ir jis panorėjo 
pakartuoti. Bet jiedu kiek lošė, tiek, kad ji jį vis nulošė, o jis 
vis jai iš savo to maketėlio piningų nepritrūksta, kiek tik reik, 
tiek prikrato. Dabar ta karalaitė, pargrįžus vakare iš to vieš
bučio, savo tėvui pasisakė, kad tokį ir tokį susitikus, kartoms 
lošdama, kad kiek ji jį aplošus, o jis iš savo tokio makeliuko 
jai piningų vis prikratęs. Dabar tas karalius sakąs tai savo duk
teriai:

— Kad jis toks yra, tai tu gali iš jo tą makeliuką išgauti 
teip: tu jį užsiprašyk pas save į namus ant vaišių ir ant nakvy
nės, o naktį tu, jam bemiegant, iš jo ir pavogsi iš kišenio.

Tai ta karalaitė ir padarė. Kai ji nuvažiavo į tą viešbutį ir 
lošė kartoms su grapais ir kuningaikščiais ir kai visus aplošė, ir 
šis priėjo. Jiedu kiek tik lošė, jis jai piningų vis priteko iš savo 
mašnelės* prikratyti. Jau ir vakaras. Ir ji jį prašo pas save ant 
nakvynės. Tas ir sutinka pas ją važiuoti. Kai nuvažiavo, kara
laitė jį gerai pavaišino, pamylėjo ir į savo lovą prašo pargulėti. 
Jiedu sugulo, bet ta karalaitė tol juto, nemiegojo, kol tik tas 
užmigo. Tada atsikėlus iš jo kišenio išėmė tą jo makelėlį. Tas 
rytą atsikėlęs, greibęs į kišenį — nebėr jo makeliuko. Jis ima 
ant jos bartis. Ši tuoj pašaukė miestsargį, tas jį ir išmet lauka. 
Bet jis jai atsisukęs sako:

— Kas yra tas makelėlis, tai menkniekis, juk piningų nepa- 
valgysi. Aš turiu tokį skotertėlį: kad tą ant žolynėlio pasitiesi, 
tai ant to bus ko tikt panorėsi,— tą paminavosi, ir bus viso ko 
gerti ir valgyti, ir ten gal gerti ir valgyti visi žmonys, ir visiem 
užteks.

Dabar ta karalaitė ir vėl ima prė jo gerintis, lipšniuotis, kad
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jis pas ją vėl ant nakties ateitų ir atsineštų jai parodyti tą savo 
skotertėlį. Jis, parėjęs namo, savo broliam nesisako, kad kara
laitė pavogė nuo jo tą makelėlį. Bet jis vakare, jiems nežinant, 
eidams pas tą karalaitę, pasiima ir tą skotertėlą. Nusinešęs pasi
tiesė ir ko tiktai pareikalavo, ką paminavojo, viso ko tuoj ir 
yra: gerti ir valgyti. Dabar ta pana ant nakties su juo ir vėl į 
lovą, ir vėl ji laukia, kada jis tiktai užmigs. Jam užmigus, ji ir 
tą skotertėlą nuo jo nukavojo — pavogė. Ant ryto jam ėmus 
dejuoti, ant jos bartis, ta vėl pašaukus miestsargį — išmeta lau
kan. Jis išmestas atsisukęs jai šnekąs:

— Tai kas tas, vis niekniekis. Ale aš turiu tokį kepalušėlį, 
kad užsidedu, tai nieks manės nemato.

Ta karalaitė išgirdus ir vėl ima prė jo meilintis, kad ateitų 
pas ją ant nakvynės ir kad atsineštų jai parodyti tą savo kepa
lušėlį. Šis teip pat, parėjęs namo, broliams savo nieko nesako. 
O vakarui atėjus, pasiėmęs tą kepalušėlį — ir vėl pas ją ant 
nakvynės. Ta karalaitė teip pat tą kepalušėlį išmėginus, išsimie- 
ravus, pavalgę, atsigėrę, [ji atsigulė] su juo į lovą, o vidurnaktį 
ir kepalušėlį nukavojo — pavogė. O šiam rytą atsikėlus, ėmus 
dejuot to kepalušėlio, ji pašaukus savo miestsargį, teip pat vėl 
jį laukan išmetė, ir gana.

O dabar jau ir jo broliai pasigedo, kad tų jų gėrybių niekur 
pas juos nebėra, ir suprato, kad tai tas jų brolis viską bus pra
radęs, prauliavojęs. Užtai šiedu jo nebeįsileidžia nė į vidų: eik 
sau, kur nori, užtai, kad tu mums teip padarei. Nu, ką dabar jis 
bedarys,— ein sau, nė pats nebežinos, kur eiti. Nuėjęs į tokią 
balą, į tokius krūmus — nieko nėra. Išeinąs ant tokio kalne
lio— teip ten jam ėmę gardžiai obeliai kvepėti. Žiūriąs — ten 
pat toki graži obelė, pilna obelių, o tie jos obeliai tokie dideli, 
tokie gražūs — raudonpusiai. O jis, ten bevaikščiodams, buvo 
išalkęs valgyt. Nusiskynęs kelius tuos obelius. Tuoj vieną su
valgęs — tuoj jam ant kaktos ragas išaugęs penkiais sieksniais 
ilgumo. Suvalgęs antrą obelį — išaugęs antras ragas toks pat. 
Suvalgęs trečią — išdygus uodega toki pat — penkiais sieks
niais ilga. Nu, ką dabar jis bedarys — nebegali jis nė par krū
mus išlįsti su tais savo ragais, da ir uodegą reik vilkti. Pamatęs 
ten pat netoli tokią menką nuskurdusią obelėlą miškinę. Tokie



jos obeliai negardus. Nu šis prė tos šiaip teip lįsti par tuos krū
mus, prilindęs, keletą nusiskynęs. Vieną suvalgęs — tuoj jam 
viens rags ir nukritęs, kitą suvalgęs — antras rags nukritęs, tre
čią suvalgęs — nukritus ir uodega.

Dabar jam dėjos į protą, kad jis su tais obeliais gal ir tą 
karalaitę įveikti. Prisiskynęs tų gražiųjų, kvepiančiųjų obelių 
ir tų nuskurdėlių miškinių, apsitaisęs ubagiškai ir, nusinešęs į tą 
miestą arti karaliaus pilies, atsisėdęs šaly gatvės, kur ta pana 
važinėja į tą viešbutį* kartoms lošti. Tai kad ten prikvipo nuo 
tų obelių gražiųjų gardžiausių kvapų pilna ta gatvė. Tuoj žmo- 
nys užuodę ein prė jo pirkti. Kad jo paklausė, kiek brangūs, 
šis atsakė:

— Vienas šimtas rublių.
Zmonys nusijuokę eina tolyn. Teip nieks iš jo tų obelių ir 

neperka. Privažiuoj ir ta karalaitė — ir užuodė teip gardų kva
pą, pamatė teip gražius obelius. Tuoj už tris obelius tris šimtus 
rublių užmokėjus, tuoj ir ėmus juos valgyti. Bet tik vieną su
valgius— tuoj viens ragas penkiais sieksniais jai ant kaktos 
išdygęs. Antrą suvalgius — toks pat, trečią suvalgė — tuoj 
uodega penkiais sieksniais išaugo. Teip ji dabar toki paliko ra- 
gota ir uodeguota, kad ji nebetilpo nė karietoj sėdėti. Kučierius 
ją parsivežė atgal namo į pilį. Karalius nusigando, kad jo duktė 
nebėgai niekur pro duris įtilpti. Užtaisė jai ant pleciaus iš lentų 
tokią būdą kai bonę. Ieško daktarų, kad kas apsiimtų jai tuos 
ragus su tąja uodega nuimti, bet nė viens neapsiima. Dabar šis 
apsitaisęs su gerais drabužiais, nuėjęs į tą viešbutį ir girdžius 
šnekant, kad karalaitės toki ir toki liga ir bėda, kad nė daktarai 
neapsiimą jos pagydyti. Šis klausęs, klausęs ir sako:

— Kas čia pas jums par daktarus, kad jie tokios niekų ligos 
negal pagydyti. Aš tai esu daktaras! Mūsų karalystėj kiek to
kiom ligom sergančių buvo, aš visus pagydžiau ir tą jūsų kara
laitę tuoj galiu pagydyti.

Kas ten buvo, tie ponai išgirdę nubėgo pas karalių, pasakė, 
kad tame ir tame viešbutyj yra toks daktaras iš kitos karalystės 
atvažiavęs ir apsiima tą karalaitę tuoj sugydyti. Karalius liepė 
tuoj savo kučierių kinkyti arklius ir pats sėdo ir nuvažiavo į tą 
viešbutį ir žadėjo tam daktarui užmokėti tris milijonus rublių.



Gerai, ir šis už tuos piningus apsiima. Ir nuvažiavo in karaliaus 
dvarą. Dabar tas daktaras liepė pristatyti prė tos bonės šilto ir 
šalto vandenio iš karaliaus rūmų kuknės ir sustatė saldotą prė 
saldoto nuo tos bonės ligi kuknės, kad ko tik reikės, ir būtų 
jiems pristatyta. O į tą bonę jis tik viens, daugiau niekam neva
lia įeiti. Dabar jis, tą karalaitę plikai išvilkęs, sako:

— Tu turi tris nuodėmes, ir už tas tau reik dabar atkentėti.
Karalaitė sakanti, kad ji nė kokių nusidėjimų neturianti —

neatmenanti ir nežinanti. Šis kai pagavęs su kančiuku, pagavęs 
duoti — ši ir ėmus sakytis, kad vieną tokį menką makelėlį iš 
kur ten pavogus. Nu, tai jis jai sako:

— Atiduok.
Ji jam sako, kad ten ir ten yra padėtas. Dabar šis sako, kad 

tas jam būtų pristatytas. Pasako saldotams — tuoj tie viens 
kitam, ir ant galo ten pilyj suieško ir pristato jam. Jis pasižiūr, 
tas pats — gerai. Pasiima sau. Duoda jai tų vieną laukinių obe
lių suvalgyti, ir tuoj viens ragas jai nukrito. Dabar jis jai sako:

— Tai da tu turi dvi nuodėmes*.
Ši ginas nežinanti nieko. Jis ją vėl su kančiuku dybavoj. 

Kai jau gerai prilupęs, ta vėl vieną prisipažinus — kad vieną 
grieką da atsimenanti: tą skotertėlį nuo vieno tokio žmogaus 
esanti pavogus. Šis tuoj:

— Atiduok.
Ji pasakius, kur yra padėtas. Tas tuoj saldotam. Ir vėl viens 

kitam ir pristato skotertėlį. Jis, paėmęs į rankas, mato, kad tas 
pats. Duoda jai antrą obelį tų miškinių suvalgyti. Ta suvalgė — 
ir jai antras ragas nukrito. Dabar jis jai sako:

— Matai, kad da turi vieną grieką, kad tau uodega tebėra 
prisikabinus.

Ši vėl tiek pat ginas — nežinau, ir gana. Šis vėl ją ima su tuo 
savo kančiuku lupti. Ant galo, kai jau tiek daug ją prilupo, tiek 
besirado jai bekenčiant, ir tą prisipažino, kad turianti da tokį 
kepalušėlį pavogus, ir tą pasakė, kur yra padėtas. Šis ir tą liepė 
saldotams pristatyti. Tie jam pristato, jis pasižiūrėjo — tas pats. 
Tuoj jai uždavė suvalgyt tretį miškinį obelėlį — ir tuoj jai ta 
uodega nukrito, ir viskas.
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Dabar jis ją su šiltu ir šaltu vandeniu, su muilu tyrai nuplo
vė, numazgojo, kad tai nė mėlynių, kančium padarytų, nebe
buvo žymu. Dabar ji paliko toki graži, da gražesnė, nekai pirma 
buvo. O jis jai prigrūmojo, prigraudino, kad nieks nežinotų, 
kaip jis ją gydė nuo tų ragų ir uodegos.

Karalius jam užmokėjo tris milijonus rublių už pagydymą 
jo duktės.

Kai parėjo jis namo pas savo brolius su visais tais savo ir 
anų daiktais ir da tiek piningų, tai jie ir nusitinginiavo visi trys, 
savo amželiais niekur nieko nebedirbdami, ir gana.

175. PATI TINGINĖ

Vieno vyro pati buvus tinginė. Jai buvę daug vilnų nesu
verptų. Ji, nenorėdama verpti, tas nunešus į mišką ir į žemes 
kavojanti. O jos vyras paskui ją nusekęs ir, tankynėj* pasislė
pęs būdams, sakąs:

— Vilnos, vilnos, vilnos...
Pati sakanti:
— Vilnos, paukštait, vilnos.
Kai parėjo namo, vyras pėrė jai kailį, kol vilnas parsinešė 

iš miško ir suverpė.

176. NEVALGA

Kada vyras pareidavo namo nuo darbo valgyti, tai vis jis 
rasdavai savo pačią namie beguliančią. Ji sakydavusis serganti, 
nenorianti. Dabar ji pati važiuojanti pas savo motiną, o tas vy
ras nubėgęs į mišką, par kurį ji važiavo, ir, ten įlipęs į medį, 
sakąs:

— Šventa nevalga, kur tu važiuoji?
Pati sakanti:
— Valgau, pone dieve, valgau. Kai vyro nėra namie, val

gau,— po du svaru lašinių suvalgau ir dabar turiu sūrį kišenyj.
Kai parvažiavus namo, tada vyras ją spyręs kartu valgyt 

su savim.



177. TINGINYS

„Tinginiui dalis yra, pikčiurnai nėra."
„— Še, tinginy, kiauši'
— Ar nuluptas?" fP r y ž o d ž 1 a 1J

Tinginys gulėjo ir jau buvo išalkęs. Ponas dievas jam iš 
dangaus išmetė bulkelą duonos. Tinginys tingėjo atsikelti tą 
sau pasiimti, jis norėjo pilvu prišliaužęs tą duonos bulkelą pasi
imti. Bet, jam šliaužiant, vis ta bulkelą tolyn nuo jo traukės. Jis 
artyn — ji tolyn. Tas jau ir atsistojo ir ėmė gainiotis. Besigai- 
niodams ir gerai sušilo, kol ant galo bulkelą pasidavė jam pa
imti.

178. [DU ŽMOGAUS GALAI]

Kitą kartą viens karalius, bevažinėdams po savo karalystę, 
rado beganančius bandą vieną seną žmogų — tai viršininkas — 
ir da kelius mažus vaikus — tai piemenėlius. Liepė savo kučie- 
riui apsistoti. Klausė tas karalius to viršininko:

— Koks yra galas žmogaus?
Tas viršininkas karaliui atsakė:
— Žmogaus yra du galai ir abu tokie — vienodi.
Karalius klausė:
— Kaip tai du galai ir abu vienodi?
Viršininks atsakė:
— Teip yra du galai. Kad aš buvau mažutis, da dantų netu

rėjau, tada mane motina su koše šėrė, maitino, o dabar jau išbi- 
rėjo mano dantys, duonos nebeįkandu ir vėl tegaliu košę val
gyti. Kada paaugau didesnis, ėmiau bandą ganyti,— šit ir dabar 
pasenau, ir vėl bandą ganau. Šitie visi mano piemenėliai, kada 
pasenės, ir jie teip pat bandą ganys. Teip tai ir yra žmogaus 
gyvenimo du galai ir abudu tokie — vienodi.

Karalius pasakė:
— Seniukai, tavo teisybė, duok šen tu savo tabokos pypką 

prisikišti.
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Senis padavė. Ir senis viršininkas ėmęs savo skiltuvą ir 
titnagą ir kempinę, įskėlęs ugnį, uždegė karaliui pypką.

Karalius, seniui už viską pasakęs „ačiū", nuvažiavo savais 
keliais. Ir tiek.

179. MALDA BAJORIŠKA

Girts bajors, įėjęs į bažnyčią, prė pat grotelių didžiojo alto
riaus meldžias:

— Viešpatie dieve, atlaisk mums kaičias mūsų,— matai, kad 
ir aš šiandien asu girtas, ale ne bele koks žmogus, bet bajoras!

Zakrastijons, už altoriaus stovėdams, sako:
— Kad ir bajors, kad dums!
Bajors nusižemindams:
— Dieve, kuo aš esu kaltas, kad tu mane tokiu sutvėrei. 

Amen.
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MITAI

[DIEVAS IR VELNIAS]

180. KAS TADA BUVO, KOL SVIETO NEBUVO DA

— Kas tada buvo, kol svieto nebuvo?
Atsakė Grigalienė, senė 80 metų, 1888 metuose:
— Nieko nebuvo, nieko. (Rodydama, su sauja į orą gniauž

dama.) Ponasdievs iš nieko visą svietą sutvėrė. O kol nebuvo 
nė dangaus, nė žemės, tai ponasdievs tada gyveno savo galybėj, 
ir gana.

181. PONASDIEVS NUSISPIOVĘS, IŠ TO RADOS LIUCIUS

Kitą kartą, kol da niekur nieko nebuvo, tiktai viens ponas
dievs. Ponasdievs, eidams pavandeniu, nusispiovęs. Grįždams 
antrą kartą tuo pačiu šmotu, atradęs žmogystę. Klausiąs:

— Kas tu toks esi?
Tas atsakęs:
— Ir aš nežinau, kas aš esu.
Ponasdievs:
— Iš kur tu atsiradai?
Tas:
— Ir aš nežinau, iš kur aš atsiradau.
Atsiminęs ponasdievs, kad jis toj vietoj kada tenai nusispio

vęs, ir suprato, kad tai iš to tas galėjo atsirasti. Nu, tai sakąs 
ponasdievs:

— Aš čion nusispioviau, kaži kada eidams, ir tu iš to atsi
radai, tai tu esi vardu Liucius. Tai dabar turi tu man padėti, ką
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tiktai aš dirbsiu. Dabar lįsk tu čion į vandenį ir išnešk man du 
akminiuku.

Liucius nulindęs ligi dugno vandenių ir išnešęs du akminiu
ku. Ponasdievs paėmęs iš jo ir ėmęs tuos du į kits kitą trinti. 
Trinant iš tarp tų dviejų akminiuku ėmę birėti aniuolai. Ponas
dievs pritrynęs didelą daugybę aniuolų ir nusivedęs į dangų su 
savim. O tuos du akminiukus įmetęs vėl į vandenį.

Liucius pasilikęs ir mislijęs: „Pala .pala, argi aš su tais akmi- 
niukais tokių nemokėčia pasidirbti." Ir įlindęs vėl į vandenį 
ieškoti ir atradęs išsinešęs lauka, pradėjęs į kits kitą čyruoti. 
Ir ėmę teip pat tokie pat aniuolai birėti ir pribirėję toki pat 
daugybė, kaip ir nuo pono dievo. Nu, šis jau ir džiaugias.

Ponasdievs, kada-ne-kada į tą šmotą atgrįžęs, žiūriąs žiū- 
riąs — iš kur čion toki daugybė tų aniuolų. Klausius Liuciaus, 
iš kur šie atsiradę. Sakąs Liucius:

— Gi aš su tais pačiais akminiukais prisitryniau, kaip ir tu.
Ponasdievs supykęs, tuoj pradūręs kiaurąjį pragarą ir su- 

murdęs Liucių su visais jo aniuolais, ir jie paliko visi velniais.

182. LIUCIUS PRISIKABINĘS PILNUS DANTIS ŽEMIŲ

Kitą kartą, kol da nieko nebuvo ant svieto, o jau ponasdievs 
mislijo pasaulę tverti. Liucius, ant pono dievo žiūrėdams, apė 
tai numanė. Prisiartinęs tarė:

— Jei ką, pone dieve, žadi dirbti, laisk ir man, ir aš padėsiu.
Ponasdievs atsakė:
— Gerai, gerai, nu, tai tu lįsk į vandenį, iš dugno prikabinęs 

pilnas savo saujas išnešk man žemių.
Liucius tuoj į dugną vandenių, prisikabino pilnas saujas že

mių ir dantis savo prisikabino, mislydams: „Pala, pala, matysiu, 
ką tu, dieve, dirbsi, tą ir aš patropysiu."

Išnešęs žemes, iš saujų atidavė ponui dievui. Ponasdievs pa
klausė:

— Ar daugiaus žemių nebeturi?
Liucius, suspaudęs dantis:
— Mu.
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Daugiaus ponasdievs tas žemelas šen ten viršum vandenų 
pabarstė, iš to atsirado sausa graži žemė, pradėjo visokios žolės, 
visokie medžiai žaliuoti, augti.

O Liucius nuo tolo žiūrėjo, kas iš to pono dievo žemių bars
tymo bus. Bet kaip tiktai ėmė ant žemės viskas augti, ir Liu
ciaus dantyse žemės ėmė augti, pūstis, jam dantis plėšti. Jis 
nebetverdamas lėk pas poną dievą, prašo:'

— Pone dieve, ką čia dabar man reik daryti? Nebegaliu 
tverti, man burna pusiau sprogsta!

Ponasdievs sako:
— Gi kam žemes dantyse nuo manės užslėpei?
Liucius nesitverdams rėkia draskos. Nu, ponasdievs jam 

sakąs:
— Dabar spiauk į tokias vietas, kur nieks negalėtų užeiti.
Daugiau tas Liucius kai spiovęs, ir pasidarę tose vietose

kiaurynės, bedugnės, pelkės.

183. LIUCIUS KOL NEBUVO PONUI DIEVUI NUSIDĖJĘS, TAI 
JIS BUVĘS VARDU LIUCIJUŠAS

Kol tas Liucius nebuvo prieš poną dievą nusidėjęs, tai buvo 
vardu Liucijušas arkaniuols, o kai nusidėjo, tai paliko vardu 
Liucius, velnių kuningaikštis. Ir jis vis pradžioj svieto kilniojo 
maištą prieš poną dievą. Tai šit, kur yra dabar vadinami Pilies 
kalnai, šit Jurgaičių, Luponių ir daug kitur,— tai vis jo darbai, 
ten audrom apverstos mūsų bažnyčios ir čieli sodžiai. Dabar 
juos, visus velnius, ponasdievs, numirdams ant kryžiaus, suda
rė j peklą.

Kitą kartą labai daug velniai darė pikto ant žemės. Dabar, 
dėkų ponui dievui, žemela apsičystijo.

184. PONASDIEVS METĘS GRUMTELĮ — NULĖKĘS
PAUKŠTELIS, VELNS METĘS AKMINĖLĮ — NUKRITUS

RUPŪŽĖ

Ponasdievs metė grumtelį — nulėkė paukštelis. Velns metė 
akminėlį — nukrito rupūžė.



185. PONAS DIEVAS TVARTUS TVERĘS, VELNS LIPĘS 
BIAURIUS GYVUOLIUS

Ponasdievs tvėrė tvartus*, o velns visokius gyvuolius lipė: 
juodus, negražius, stubulunkius, neparskeltom nagom. Prisili- 
pęs, prisigniaužtavęs, čielą balą prisistatęs ir juokiąsis iš pono 
dievo:

— Ką gi tu, dieve, varysi j tuos savo tvartus, kad tu nė 
kokių gyvuolių neturi?

Daugiau velns, toj baloj betupėdams, ir užsnūdęs.
Ponasdievs tuo tarpu sutvėręs muses ir užlaidęs ant tų jo 

gyvuolių. Tie visi ko greičiaus į tuos pono dievo tvartus ir su
bėgę. Atsimainę: palikę gražūs, margi, su parskeltom nagom.

Velns nubudęs žiūriąs — nebėr nė vieno jo gyvuolio. Einąs 
pas poną dievą žiovaudams, sakąs:

— Bene atbėgo, pone dieve, pas tamstą čion mano gyvuo- 
lėliai?

Ponasdievs sakąs:
— Eik žiūrėk į mano tvartus, jei rasi, varykis.
Velns įėjęs žiūriąs,— kad ir yra, bet ne jo: visi gražūs, margi, 

su parskeltom nagom. Ir išėjęs sau, nebeprisipažinęs ir ne- 
beėmęs.

186. VELNS PASIDIRBĘS JUODĄ OZKELĄ

Velns pasidirbęs juodą ožką ir pasistatęs ant tvoros. Ponas
dievs, eidams pro šalį, barkštelėjęs su lazdela jai į tarpragį, ta 
nušokus į daržą. O ta ožkela palikus balta kakta, tai yra žebra 
galva.

187. VELNS VILKĄ PADIRBĘS

Velns prašęs pono dievo, kad jam laistų ką nors sutverti. 
Ponasdievs jam laidė vilką. Velns nuėjęs į mišką, nudirbęs, nu
taisęs iš samanų. Bet kad tas vilks buvęs negyvs, velns ėjęs pas 
poną dievą klausti, kaip jį reiks gyvą padaryti. Ponasdievs 
sakąs:
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— Priėjęs pasakyk: ,,Vilke vilke, praryk mane",— ir bus 
gyvs.

Velns priėjęs ir sakąs tylom:
— Vilke vilke, praryk mane,— velns balsiai sakyti bijojo.
Tas vilks vėl nekušt. Šis dar ein pas poną dievą, kad nekuš

tąs. Ponasdievs sakąs:
— Sakyk balsiai, ir kuštės.
Velns priėjo, pasakęs balsiai:
— Vilke vilke, praryk mane.
Tas vilks tuoj šokęs ir prarijęs tą velnį.
Zmonys sako, kad vilks velnio plauką turiąs, užtai žmogus, 

vilką pamatęs, nušiurpsti, nusigąsti.

188. VELNS UODUS PADIRBĘS, PONAS DIEVAS —BLUSAS

Velns kitą kartą sakęs:
— Pone dieve, aš padirbsiu tokius smulkius musulėlius, kad 

tu jų niekaip neatsigysi.
Ponasdievs sakąs:
— Padirbk, padirbk.
Velns padirbęs daugybę uodų ir palaidęs naktyj. Ponasdievs 

susikūręs ugnelą — uodai par dūmus nė viens neiną. Daugiaus 
ponasdievs sakąs:

— Nu, aš sutversiu mažus vabalėlius — tu ar atsiginsi?
Velns:
— Aha, atsiginsiu.
Ponasdievs sutvėręs blusas, tas kai palaidęs, tai velns vos 

ant vagelio susirietęs iškentėjęs.

189. SUTVĖRIMS ŽMOGAUS

Kitą kartą ponasdievs nulipęs iš molio žmogų, papūtęs dva- 
sę — tas tuoj palikęs gyvs. Velns, tą matydams, teipogi nu- 
gniaužtavęs. Nu pūstyt dvasę, nu pūstyt — jo žmogus kaip ne
kušt, teip nekušt. Daugiaus tas velns supykęs nu spiaudyt ant 
to savo žmogaus, nu spiaudyt. Apspiaudęs palikęs ir nuėjęs sau.



Ponasdievs atėjęs atradęs tą velnio lipytąjį žmogų nubiau- 
rytą, nuspiaudytą. Išvertęs vidų į lauką, lauką — į vidų ir pa
pūtęs dvasę, ir tas palikęs gyvs.

Tai dabar visi tie skrepliuotiejie, dusulingi žmonys paeiną 
nuo to velnio lipytojo žmogaus.

190. PONASDIEVS VAIKĮ SU MERGE Į MEŠKAS [PAVERTĖ]

Vaikis* su mergela šėliodamasys pamatę poną dievą keliu 
ateinantį, sulindę po tiltu jį nugandyti. Einant per tiltą ponui 
dievui, sunernėję kai meškos. Ponasdievs sakąs:

— Kad jau jūs noriat gandytis, tai būkite meškoms.
Tuoj šiedu iš patilčio — nėr nėr, dvi meškos į mišką ir nu

bėgo.

191. ŽMOGUS KIRTO OBELĖLĄ

Žmogus nuėjęs į mišką kirsti obelėlės. Obelėla prašos:
— Nekirsk tu manės, kuo tik norėsi, galėsi būti.
Žmogus:
— Aš noriu būti desėtninku.
Obelėla:
— Eik, būsi.
Parein namo — atrand šio beieškančius pakelti į desėtnykus. 
Šis pabuvęs desėtninku — sakąs: niekai, baikos. Vėl nuėjęs 

pas tą obelėlą kirsti. Obelėla vėl prašantis:
— Nekirsk manės, kuo tu tiktai norėsi, galėsi būti.
Žmogus:
— Man negerai būti desėtninku, aš noriu būti akonumu. 
Obelėla:
— Eik namo, jau tavės ieško į akonumus.
Šis parėjęs — tuoj jį ir padėję akonumu.
Biškį pabuvęs — ir vėl jam nebepatink, ein vėl kirsti tos 

obelėlės. Obelėla vėl prašos:
— Nekirsk manės, kuo norėsi, galėsi būti.
Žmogus:
— Aš noriu būti karalium.
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Obelėla:
— Eik greitai namo, jau ta vės ieško.
Šis parėjęs — beiešką jo karalium dėti.
Karalium pabuvęs, mislijąs: „Karalius ant vienos karalystės, 

o popiežius — ant viso svieto, tai aš geriaus noriu popiežium 
būti." Ir vėl nuėjęs obelėlės kirsti. Obelėla sakanti:

— Nekirsk manės, kuo norėsi, tuo paliksi.
Žmogus:
— Aš noriu popiežium būti.
Obelėla:
— Eik namo, jau ta vės ieško.
Parėjo — atrado beieškant, ir paliko popiežium.
Popiežių būdams, pamatė, kad ponasdievs už viską didesnis, 

ir panorėjo ponu dievu būti. Ir da nuėjo tos obelėlės kirsti. Obe
lėla klausė:

— Kuo gi da nori būti?
Šis pasakė:
— Ponu dievu.
Obelėla:
— Būk šunim!
Tuoj jis, jo pati ir vaikai pavirto į šunis. O jo tarnai, juos 

visus susigaudę, parsivedė namo.
Užtai visi ponai šunis myl.

192. KITĄ GADYNĘ VISI MEDELIAI ŠNEKĖJO

Kitą kartą visi medeliai kalbėję. Tai, sako, būdavai, žmogus 
nueis į mišką ko nors nusikirsti, eis prė to medelio — tas prašos, 
eis prė kito — kits prašos. Ir pareidavo namo dyks, nieko nenu- 
sikirtęs. Ponasdievs, matydams, kad žmonims blogai ein, atėmė 
nuo medžių kalbą.

193. VELNS NEGALĖJO IŠTART „ŠERMUKŠNIS"

Ponasdievs velniui liepęs visų medžių vardus ištarti. Velns 
kitų ištaręs. Bet ponasdievs sakąs:

— Šermukšnis.
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Velns sakąs:
— Mukšnis.
Ponasdievs sakąs:
— Nu, tai tu to mukšnio ir bijosi.
Užtai ir dabar velns šermukšnio bijo.
Nė su kokiu medžiu velnio neatsiginsi, kaip tiktai su šer

mukšniu. Kad tiktai su šermukšniu velniui vieną [kartą] su
duosi, jis tuoj sako:

— Pridėk antrą.
Niekada velniui mušant nereik sakyt: „viens, du", bet jei su

davei vieną ir antrą, tai skubinai dėk ir trečią. Arba mušdams 
vis sakyk: „Viens, viens, viens",— tai teip jį įveiksi, o kitaip ne.

194. EŽYS NUO SAULĖS TEKANČIOS GAVO ŽARUOTUS 
PLAUKUS, ARBA ŠERIUS DYGLIUOTUS

Gal būt, kad pirmą kartą saulė tekėjo, tada kai koks gyvuo- 
lėlis stovėjo arba gulėjo, tai tokius plaukus sau gavo. Kaip va 
ežys stovėjo ant viršaus kalno ir pirmiausiai pamatė saulės spin
dulių žarus, užtai jis visas tokiais smailiais žarais pasišiaušęs. 
Katrie gulėjo ant samanų, tiems minkštos vilnos.

195. ŽEMĖ PRAŠĖ PONO DIEVO PALENGVINIMO

Kad po sutvėrimo pasaulės daugel svieto prisiveisė, žemė 
ėmė ponui dievui skųstis, kad nebeištūrėsianti. Ponasdievs jos 
išklausė, laidė paskandą. Potam kad prisidaugino svieto, vėl 
žemė prašė pono dievo palengvyt. Ponasdievs užlaide marus. 
Dabar teipogi prisiplatino žmonių, ir žemė pono dievo prašė pa
lengvyt. Ponasdievs žadėjo, bet kažin kuom ir kada.

196. ŠUNIES DALIA ŽMOGUS MINTA

Pradžioj svieto kitą kartą, sako, augdavę javai tokie, kad 
ant viso šiaudo būdavus viena varpa, grūdai nuo viršūnės ligi 
žemės. Kai piaudavę, daug labai grūdų pasilikdavę prė ražienų.
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Žmonys ėmę ant pono dievo rūgot, kad daug dievo dovanos 
einą ant niekų. Ponasdievs atėjęs pas žmogų į dirvą, ten ir su
niuks buvęs. Daugiau ponasdievs su ranka nuo apačios šiaudo 
pabraukęs į aukštą grūdus nuo šiaudo ir klausiąs žmogaus:

— Ar tiek?
Žmogus:
— Ne.
Vėl ponasdievs pabraukęs aukščiaus, klausiąs:
— Ar tiek?
Žmogus:
— Ne.

Trečiąkart pabraukęs:
— Ar tiek?
Žmogus:
— Ne.
Ketvirtą kartą jau būtų ponasdievs čyst nubraukęs, bet šu

nelis, ten būdams, kapt ir apžiojęs galą tos varpos, sakydams:
— Pone dieve, lai būk nors mano dalis.
Tai tiek tos varpos ir dabar bėra. Visi žmonys tiktai gyve

name šunies dalia.

197. RUGIUS NUPIOVĘ, GERIAUSIĄ GUBĄ SUDEGYDAVAI

Kitą kartą žmonys, rugius nupiovę, tuoj ko geriausią gubą 
sudegydavę. Tai ant ateinančių [metų] javai kad augdavę — da 
geresni. Vienam žmogui kokį metą nepavykę javai, buvę pa
prasti. Tas supykęs ir sudeginęs visų blogiausią. Tai ant ateinan
čių metų tiktai vienos smilgos tebuvę.

198. PONASDIEVS LAIDĘS VIENĄ KARTĄ ŽMOGŲ 
SAVO VIETOJ PABŪTI

Viens žmogus kitą kartą vis mislijęs: bepigu ponui dievui, 
kad jis viską žino, viską mato, viską gal. Teip jam ponasdievs 
vieną kartą sakęs:
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— Nu, kad teip tu ant manės sakai, tai aš tave savo vietoj 
iaisiu būti.

Ir pasodinęs aukštai ant kokio debesio krašto, kur galiama 
apmatyti buvo visą svietą. Tiktai jam pasakęs ponasdievs:

— Kad ir kaip, ką, kur matysi, vis turėk kantrybę.
Teip tas žmogus apmatęs, apžiūrėjęs visą svietą. Matęs 

visur visokias nedorybes, palaistuvystes, skriausmus ir žmogžu
dystes.

Paržiūrėjęs visą svietą, atsiminęs ant savo namų. Ir žiūriąs — 
jo kaimynas benešąs iš jo dirvos javus į savo rėžį. Ir nebegalė
jęs ištvert nieko nesakęs, sušukęs:

— Ką tu čia dirbi?!.
Tas jo kaimynas ir pavirtęs ant vietos, kai nuo perkūno nu

trenktas.
Ponasdievs atėjęs jam sakąs:
— Ar matai, kad sakei, man bepigu; tu to mažo skriausmo 

nuo savo kaimyno negalėjai iškentėt, o man... Ką tik matei ant 
viso svieto nedorybių — vis tai mano skriausmai. Kad aš teip 
neturėčia kantrybės, tai visą svietą perkūnais išmuščia.

SENELIS

199. SENELIS PARMAINĘS PONUS Į DARBINYKUS

Kitą kartą buvę labai daug ponų. Vieną kartą žmogelis piau- 
nąs javus, o penki ponai, visi su kančiukais, prisistoję stovią, 
barą ir mušą, strajiją, kad skubytuos greičiaus. Einąs senelis 
pro jų šalį, tie ponai jo klausią:

— Pasakyk mums, senei, ką mes tūriam daryti, kad tas kamo 
šmots, mužiks nespėj mums duonos uždirbti, kad ir kaip mes jį 
raginam ir mušam?

Senelis atsakęs:
— Ot teip padarykit: jūs visi penki stokit prė darbo, o jis 

viens lai būn ant jūsų ponu, tai jūs geriaus išsimaityste.
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200. SENELIS PADARĖ TREJOPAS MOTERIŠKAS

Kitą kartą, kad visur buvo vieni miškai, tarpmišky gyvenę 
tėvs, motina į jų viena duktė. Kol ta jų duktė buvo maža, jie 
gyveno ramiai, bet, jai paaugus, ėmė pas juos lankytis trys jau
ni vyriškiai. Tie visi ją noria gauti katras sau už pačią.

Vieną kartą visi trys pas juos susiėję paviešėjo, o iškeliau
dami tėvui pasakė:

— Tetuš, tu apmierkavok gerai su savo dukteria, nes [jei] 
mes katras jos negausme, gal būt blogai. Po savaitės kad atgal 
sugrįšme, kad jau būtų viskas.

Tėvs pasilikęs mislij šiaip, mislij teip, bet vis niekai: duktė 
viena — žentai trys. Nebegalėdams nieko ištaisyti, baigiantys 
savaitei, išėjo verkdams į mišką iš rūpesčio. Beeidams rado po 
ąžuolu sėdentį senelį. Tas klaus:

— Ko tu, žmogeli, teip rūpestings?
Šis atsakė:
— Kad aš nieko negaliu ištaisyti: trys vyriškiai nor imti 

mano vieną dukterėlę, o katras jos negausiąs, tas padarysiąs 
blogai. Davė man terminą ant savaitės, o aš da nieko nežinau.

Senelis jam tarė:
— Nesirūpyk. Parėjęs namo, uždaryk į kamarą savo duk

terį, kalą ir kiaulą, o rytoj, atjojus jaunikiam, visas tris išleisi, 
ir tau bus gerai.

Žmogus, namo parėjęs, teip padarė. Ant rytojaus atjoj jau
nikiai. Tėvs atidaro savo kamarą — išein iš tos trys neišskiria
mos mergaitės, vienokio augumo, vienos asabos, kad nė pats 
tėvs su motina, nė tie žentai negal išskirti: visos trys vienodos. 
Dabar visi kantani, visi džiaugias. Katras pasiėmęs sau mergaitę 
vedė už pačią ir išsivėdlavo katras viens į savo namus.

Praleidus keletą metų, tėvs su motina pasiilgę savo dukte
rėlės. Motina namie pasiliko, tėvs ėjo paieškot ir aplankyt. Iš
ėjo ir, beeidams par miškus, rado tarpmiškyj laukuose vieną 
artojų beariantį, nuskretusį ir apiplyšusį. Priėjęs pasakė „pa- 
dėkdievs", ir susišnekę jiedu atsirokavo giminaičiai. Zents už
prašė tėvą į namus. Kai parėjo, tuoj duktė priėjus tėvą pasvei
kino, užėmė mylėt, sako:
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— Kodėl matušaitė niekada neapsilanko?
Tėvs bemyliams, bevaišinams stebias į savo dukters užsi- 

vedimą: kad ji suskretus, su visu kuo susivėlus, vaikai ir pats 
sutrini ir mutrini, valgymai sumaišyti, sujaukti, kai kiaulių jo- 
vals. Tėvą kad ir mylėjo, ir vaišino, bet jam nepatiko, nes jis 
numanė, kad čion ne jo dukteraitė, bet tai tikra kiaula jo. Todėl 
atsisveikinęs išėjo toliaus.

Beeidams par miškus, atrado tarpmiškyj laukuos vėl artojų 
beariantį, išblyškusį, nusiverkusį, tertum visų nubartą, kai gai
džių nukapotą. Priėjęs pasakė ,,padėkdievs", ir susišnekėjo 
jiedu, atsirokavo giminaičiai. Zents užprašė tėvą į namus. Duktė 
priėjus tėvą pasveikino, sako:

— Kodėl matušaitė pas mums niekada neapsilanko?
Tėvs bemyliams ir bevaišinams stebias į savo dukters užsi- 

vedimą. Jinai pati maž ką gero namie daro, tiktai kiekvieną, 
kas jai pasisuk, riej, loj ir bara — ar jos vaikai, ar pats, vis jai 
tiek pat. Tėvą kad ir mylėjo ir vaišino, bet jam nepatiko, nes 
jis numanė, kad čion ne jo dukteraitė, bet ta tikra kala jo. Todėl 
atsisveikinęs išėjo toliaus.

Beeidams par miškus, atrado tarpmišky laukuose da artojų 
beariantį — žaliūką, švaistų ir linksmų. Priėjęs pasakė „padėk- 
dievs", ir susišnekėjo jiedu, atsirokavo giminaičiai. Zents už
prašė tėvą į namus. Duktė priėjus tėvą pasveikino, sako:

— Kodėl matušaitė pas mums neapsilanko?
Tėvs bemyliams ir bevaišinams stebias į savo dukters užsi- 

vedimą. Čion jam visaip kaip patiko, nes kur tiktai jis pažvel
gė, visur buvo gražiai ir žmoniškai. Pasivaišinęs ilgai, pasiža
dėjo abuodu su motinėla aplankyti.

Iš tos priežasties ir po šiai dienai matome pas moteriškas 
šiokį trejopą užsivedimą.

201. SENELIS ŽMONIS MOKYDAMS ĖJĘS DARBŲ

Senelis eidams pamatė artojų su jaučiais beariantį: vieną 
vagą par visus laukus [varęs] ir atgal dyką arklą nešęs į antrą 
galą. Senelis pamokė pasitaisyt verstuvę ir iš abiejų galų arti.
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Atėjęs į namus, atrado mergelą beaudžiančią be nyčių, be skie
to,— par gijas su pirštais ataudus bekaišiojančią. Senelis ją 
pamokė, kaip pasitaisyt nytis, skietą, šaudyklą'* ir t. t.

Po kelių dienų senelis, sugrįžęs pas artojų, paklausė:
— Kas tave, vaikei, išmokė teip gražiai arti?
Jis atsakė:
— Anądien toks senelis apsistojo ir pamokė, labai jam dėkų. 
Senelis jam pasakė:
— Ir dirbsi, ir atilsį turėsi.
Nuėjęs pas tą mergelą, paklausė:
— Kas tave, vaikei, išmokė teip gražiai austi?
Ji atsakė:
— Ogi aš pati.
Senelis jai pasakė:
— Dirbsi, dirbsi ir neturėsi atilsio.

202. SENELIS ĖJO, ŽMONIS LAIMYDAMS

Senelis, keliu eidams, rado bagočių geroj, gražiai išdirbtoj 
žemėj javus besėjantį. Sakąs:

— Padėk dievs, žmogeli Čia tamstos gera žemė, kad ponas- 
dievs duos, gal užaugti geri javai.

Bagočius atsakęs:
— Kas tau darbo, seni. Tokio žemėj, aš žinau, kad čia ir be 

pono dievo davimo užaugs.
Par to bagočiaus dirvą tas senelis nuėjęs toliau. Toliau be- 

eidams, radęs pavargėlį besėjantį blogoj žemėj, menkai išdirb
toj. Sakąs:

— Padėk dievs, žmogeli Tavo menka žemela, kasžin, ar 
užaugs kas čion.

Pavargėlis atsakęs:
— Dėkų, dėkų, senei. Kad ponasdievs duos, ir užaugs.
Po to sušnekimo senelis nuėjo savais keliais.
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Laike piūties bagočiaus dirvoj nieks nebuvo, tiktai to sene
lio pėdose, o to pavargėlio dirvoj javai tokie gražūs, kad net iš 
dirvos virst laukan. Tas bagočius sakęs:

— Kad aš būčia žinojęs, kad tas toks senis, aš jį būčia už 
čiupros po visą savo dirvą išvalkiojęs, tai būt man visur geri 
javai.

203. SENELIS PARODĖ, KAD PILVS DIRB

Eidams senelis par svietą radęs artojų beariantį. Tas senelis 
jį pašnekinęs, pasakęs „padėk dievs", klausęs, ar gerai ein. Tas 
žmogus jam atsakęs:

— Eitų nė šio, nė to, bet kad to pilvo nebūtų, tai ir nereiktų 
teip sunkiai dirbti.

Senelis sakąs:
— Gi aš tau tą pilvą galiu išimti, kad tu nori.
Žmogus prisiėmė. Tas senelis jo pilvą išėmęs ir pametęs ant 

dirvono ir nuėjęs sau. Žmogus tuoj juntąs, kad jis nebenoriąs 
valgyti. Parėjęs namo, gulos kur į šiaudus ir gulėjo, kol atsi
bodo beguliant,— kokias tris dienas. Kad jau išgulėjo, nebeno
rėjo miego, labai ilgu jam paliko. Mėgino eiti prė darbo — 
krypst į šalį. Mislij: „Kas dabar bus: neturiu pilvo, nebėra nė 
sveikatos."

Senelis, po kelių dienų atgal sugrįžęs, klausęs to žmogaus:
— Nu, kaip tau dabar ein be pilvo?
Tas žmogus atsakęs:
— Blogai.
Senelis:
— Tai ar būtų gerai, kad aš tau tą pilvą atgal įdėčia?
Žmogus atsakęs:
— Būtų.
Senelis tą žmogų nusivedęs pas pilvą ant dirvono ir parodė, 

kad visą tą dirvoną jau tas pilvas buvo išplėšęs, ir pasakęs:
— Tai ne tu dirbi, bet tavo pilvas.
Ir įdėjęs.
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MILŽINAI

204. MILŽINO VAIKS ATRADO MAŽUČIUS ŽMONIS

Kitą kartą milžino vaiks, vaikščiodams po laukus, radęs 
žmogų su jaučiais beariantį. Susikišęs į savo pirštinės nykštį ir, 
parsinešęs namo, rodąs savo tėvui:

— Žiūrėk, tetuš,— sakąs,— kokius aš čion vabuolėlius lauke 
radau susikibusius žemelas berausančius.

Tėvs atsakęs:
— Vaikei, čia ne vabuolėliai, čia tai žmogus su dviem jau

čiais dirvas aria. Po mūsų kartos tai visi tokie bus, kai mes iš- 
nyksme.

205. MILŽINO BERNAS PRAŠĖ ANT VESELĖS

Viens milžins taisės sau kozas*. Nusiuntęs berną pas savo 
brolį milžiną ant veselės paprašyti. Bernui nuėjus ir paprašius, 
klausęs brolis:

— Ar daug darėte alaus?
Bernas:
— Tris prūdus.
Brolis:
— Kiek arielkos?
— Keturias koželkas.
— Ogi sviesto?
— Penki žardai.
— Kiek piovėt mėsos?
Berns:
— Da nepiovėm, bet treti metai, kai penki vyrai vieną jautį 

iš miško veda, ale tiktai ragai jo dabar tematyti.
— Ogi ar daug bus muzikantų?
Bernas:
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— Keturi metai, kai šeši vyrai vieną dūdą puč, tai ant vese- 
lės pradės berbti.

Milžino brolis delnus sumušo — taukš ir parsprogo delnai 
jo. Sakąs:

— Ne, nebeeisiu. Kad jau iš vien apsakymo suplojus delnai 
parsprogo, o kad nueisiu į veselę, kas bus?

206. LINKAIČIŲ SODŽIAUS LAUKE DVEJI KAPMILŽIAI

Joniškės* parapijoj, Linkaičių sodžiaus lauke, yra treji sen
kapiai. Iš tų dveji vadinas Kapmilžiai, vieni nuo kitų tolumo 
par viorstą.

Kitąkart tose vietose gyvenę du milžinai. Jiedu, nuo savo 
namų neeidami, viens kitam pasidalydavę kirvius, kaltus, piūk- 
lus ir grąžtus.

LAIMES

207. LAIME LEME: TRIJŲ METŲ ŠULNYJ PRIGERS

Kitą kartą, gimus vaikeliui, ir išgirsdavę po langu laimes 
lemiant.

Vieną kartą gimęs pono didelio sūnus, ir išgirdę po langu:
— Tas bus kuningu.
Antra:
— Ne, bus kareiviu.
Trečia:
— Ne, tame šulnyj prieš jų duris prigers.
Ir nutilo.
Tas pons tą šulnį užvertęs, užtaisęs, kad jo nė žymės nebūtų. 

Po trejų metų ant tos šulnio vietos tas vaikelis pakritęs ir nebe- 
gyvs.
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208. LAIMĖ LĖMĖ: KOL MEDUOGALĖLIAI SUSIKURENS

Gimus vaikeliui, pirtyj kūrenusis ugnela, ir išgirdusios balsą 
už lango: „Kol meduogalėliai susikūrens",— bobaitė su motina 
to vaikelio. Ir suprato, kad tie meduogalėliai susikūrens, tai tas 
vaikelis ir numirs. Užtai jodvi tuoj juos užgesino ir pakavojo 
motina į savo skrynią. Motina numirdama jam paliko tą skrynią.

Tas vaikelis užaugo ir pačią vedė. Pačios motina atėjus ap
žiūrėjo jo skrynią, atradus meduogalėlius, pasidyvijo — kam tie 
čia sudėti. Daugiaus jodvi, motina ir jo pati, pakišo po ugnies 
ir sudegino. Tas vyrs ant to būrio parėjo namo, pavirto ir nu
mirė.

209. TURTINGO TĖVO SUNUI NIEKS NESIVEDĖ

Kitą kartą turtingas tėvas turėjęs vieną sūnų, o tam sūnui 
nieks nesivesdavo, ką tiktai tėvs jo jam pavesdavęs. Tėvs pa- 
mėgydams pavedęs jam didelį akmenį, savo kluone asantį. Tas 
jo sūnus ir su tuo akminu kantans, džiaugias, jis ant jo nuei- 
dams kojas apsiaunąs, nusiaunąs. Kokį laiką pabuvęs ir tas 
akmuo pražuvęs.

Tėvs, nebesumanydams, ką veikti, siuntęs tą savo sūnų pas 
laimę dasižinot, kas tai yra ir kas gal būt. Vaikelis nuėjęs pas 
laimę, ta jam pasakius:

— Būk pas mane tris dienas.
Šis ir stovėjęs. Pirmą dieną ta laimė buvus labai turtinga, 

visa ko partekus, apsirėdžius; gert, valgyt, ko tik širdis nor, 
visa yra. Antrą dieną vidutiniškai yra, ale ne par daug. Trečią 
dieną suvisu nieko nebeturėjus, nė sau pavalgyt. Ir pasakius:

— Tai tu toj dienoj gimęs esi.
Vaikelis klausęs:
— Tai ką man reik daryt?
Laimė jam pasakius:
— Ta mergaitė, kur pas tavo tėvą tarnauja, tai yra gimusi 

toj pačioj turtingojoj dienoj. Ją paimk tu sau už pačią. Tavo 
giminės jos nevelys, bet tu nieko jų nežiūrėk, imk, ir gana. Kad



laukuose sėsi ar ką kita dirbsi, vis jai sakyk: „Tai ant tavo da
lios." Tai tau vesis, o kitaip ne.

Šis teip ir padaręs: kad ir giminės gynę, paėmęs, ir gana, tą 
mergaitę. Paskui ką sėjęs, ką dirbęs, vis sakęs:

— Tai ant tavo dalios.
Tai jam teip vedęsis, javai augę, ir palikęs labai turtingas. 

Pati jam priešinusys:
— Čia tavo, čia mano dalis.
Bet šis:
— Ne, tavo dalis.
Pati prisispyrus liepus:
— Nu, sėk ant savo dalies.
Šis paklausęs, pasėjęs, ir nieks nebuvę.

210. ČIŪČIA LIŪLIA UŽMIRŠUOKLBLIS, PALIKUOKLĖLIS...
IR TYČIOLIKA

Kitą kartą vieno pavargėlio žmonela, eidama šieno grėbti 
į mišką, nusinešus mažą savo vaikelį ir, pasidėjus pakūlyny, 
skubinai šieną par dieną grėbus lig sutemai. Vakarui užėjus, 
bėgo greitai namo prė gyvuolių susivarinėti. Tą savo vaikelį 
užmiršus ir palikus. Parėjus namo, susivarinėjus gyvuolius, kai 
suvisu sutemė, atsiminus, bet į mišką bijojo beeiti. Išėjus į pa
kluones klausantys, ar neišgirs berėkiant. Išgirdus:

— Čiūčia liūlia užmiršuoklėlis, palikuoklėlis.
Rytą anksti be dvasės nubėgus pamatyt, kaip tą savo vai

kelį — ar gyvą, ar nebegyvą — atrasianti. Atradus linksmų, 
sveiką, visą šilkuose aprėdytą.

Jos kaimynka išsigirdus, teip pat savo mažą vaikelį paėmus, 
išėjus šieno grėbti, bet ji buvus turtinga. Ir ji teip pat lig va
karo grėbus, vėlai parėjus namo, o tyčia savo vaikelį palikus. 
Sutemus išėjus į pakluones, klausantys ir išgirdus:

— Čiūčia liūlia tyčiolika, čiūčia liūlia tyčiolika.
Rytą nueinant — atradus vaikelį nusmaugtą ir visą maitkau

liais apkrautą.



LAUMĖS

211. ŠIĄ GADYNĘ, DĖKŲ PONUI DIEVUI, ŽEMELĖ 
APSICYSTIJO

Aje, vaikeliai, šią gadynę, dėkų ponui dievui, žemela apsi- 
čystijo. Ale kitą kartą,— dieve ratavok! Tai būdavai, sako, par 
dieną kaip-be-kaip, [bet] atėjo vakars, tai būdavai, sako, baugu 
iš namų koją iškelti. Pritemė, eik — tuoj, sako, tai laumę, tat 
raganą ir sutiksi.

— Tai ar ne tos pačios laumės ir raganos buvusios?
— Ne, laumės buvusios su ragais, kai ožkos, tiktai (rodo su 

rankom prieš savo krūtinę didumą) su krūtim, kai moterys.
— Tai ką jos darydavo, tos laumės?
— Kad jų nieks nesupykydavai, tai jos nieko nedarydavo, 

tiktai paupiais skalbsis, ir gana. Ale kad kas jas supykydavo, 
tai sunku nuo jų išbėgti. Subatvakariais iš pirties tai skubinai 
visi eidavo namo, kad laumės neužeitų.

Vieną kartą laumės periančiosios pirtyj — viens pusbernis 
tyčia, jas pagandydams, prasivėręs pirties duris ir, subinę pri
kišęs, pyrst ir susiperdęs. Tos laumės tuoj visos ėmusios rėkti:

— Tyčiopirdis, tyčiopirdis, stipinvyris.
Šis bėgti, jos gintis. Laumės jo nepaginusios, bet jis ant 

akėčvirbalio nusidūręs.

212. ĖJUS LAUMĖ Į VESELĘ

Kitą kartą ėjus laumė į veselę ir susitaisius keliu eiti su 
kokiu ten jaunu vyrišku. Laumė nešės maišelį, pilną gardžių 
pyragų prikištą. Tam vyriškiui kvėpėte kvep, o jis negal vis 
apmislyt, kaip nuo jos galėtų nučiupti. Ėmęs ją pačią klausinėti:

— Kad žmogus ką nors laumei padarytų ir įbėgtų į rugius, 
ar laumė jį sugautų?

Laumė atsakius:
— Sugautų.
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— Nu, o kad į kviečius?
Laumė:
— Sugautų.
— O kad į miežius, į avižas, į grikius ar į žirnius?
Laumė:
— Vis tiek pat sugautų.
— Taigi kad į linus?
Laumė:
— Į linus? Į linus negal įeiti.
Vyriškis:
— Tai laumė galėtų prakeikti tą žmogų?
Laumė:
— Ne, negalėt, šunies balsas neis į dangų.
O jiedu šnekėdamiesi ėję par apsėtus laukus. Tas vyriškis 

matąs, kad nebetoli jau dirva, su linais apsėta, sakąs:
— Duok man, laumait, aš tamstos maišelį panešiu, jau tams

tos rankelės pavargo.
Laumė jam ir padavus panešti. Šis nešęs, nešęs, kol prė linų 

priėjęs. Prė linų priėjęs, strykt ir įšokęs. Laumė pirma jį ge
ruoju prašius, kad atiduotų, bet šis, nuėjęs į vidurį linų, atsisė
dęs ir ėdąs. Nu ta laumė, apsukui tų linų bėgiodama, keikti, nu 
keikti. Sis atsakęs:

— Keik, keik, jug žinai, kad šunies balsas neis į dangų.
Daugiaus ta laumė sakanti:
— Ėsk, ėsk, tiktai man maišelį atiduok.
Tai šis, tuos pyragus išvalgęs, maišelį išmetęs iš linų lauka. 

Ta laumė pagriebus savo tuščią maišelį ir nubėgus sau. Ir šis 
daugiau, iš tų linų išlipęs, nuėjo savu keliu.

213. KAS JOMS PIRTYJ GERĄ PADARĖ, TĄ 
APDOVANODAVAI, O KAS NE...

Kitą kartą, kol laumės buvusios, tai jos subatvakariais į pirtį 
ateidavusios, kai moterys išeidavę. Tai jom kad kas gerą pada
rydavę, ir jos geru atsimokėdavę.
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Viena mergela, išeidama iš pirties, padėjus šilto vandenio, 
muilo, tai, ant ryto nuėjus, radus jai padėta visokių parėdnių, 
šilkinių kaspinų.

O kita mergela išeidama pirtyj susiperdus, sakydama:
— Da čia tuos velnius priimti į pirtį.
Tuoj tos laumės šią gintis, ji — bėgti. Nepaginusios. Mergela 

kriste parkritus par vartus, tos laumės norėjusios pagreibti, ne- 
pagreibusios, tai tų vartų lantą su dantim iškrimtusios.

214. LAUMĖS ELENAI PIRTYJ SKŪRĄ NULUPO

Vieną kartą visos moterys nusipėrusios, o Elena da pasilikus 
pirtyj periantis ir teip periantys švakš, švakš su vanta. O, mat, 
į pirtį įėjusios trys laumės,— viena periantys, o dvi tai Elenai 
skūrą lupančios. Visos moterys apsivilkusios šaukiančios:

— Elen, Elen, skubykis!
Laumė atsiliepiant:
— Palaukit, palaukit, tuoj, tuoj, jau baigiu pertis.
Vėl pasėdėjusios šaukiančios, ir vėl teip pat atsiliepę. Nebe- 

sulaukdamos moterys žiūriančios, prasivėrusios duris, į pirtį — 
kai metus laumė jom į akis su tos Elenos skūra. Visos nusigan
dusios ir išbėgusios namo.

215. LAUMĖS MOTINAI PIRTYJ SKŪRĄ NULUPO
Man mano motina, da aš mažas tebebuvau, pasakojo, kad 

viena motina subatvakariais ilgai verpdavus. Kad jos dukterys 
sakydavusios:

— Matušėl, eme jau gultis,— motina atsakydavus:
— Palūkėkit, dukterėlės, kuodelį pabaigsiu.
Vieną subatvakarį nuėjusios visos į pirtį. Dukterys visos 

nusipėrusios, motina bo periantys, periantys. Dukterys apsivil
kusios, apsitaisiusios ir ilgai laukusios priepirtyj. Šaukusios:

— Matušėl, eme namo!
Pirtyj atsiliepę:
— Palūkėkit, dukterėlės, paskutinį nagelį nubaigsiu!
Dukterys prasivėrusios pirties duris, žiūriančios, kad jų mo

tinai visa skūra nulupta.
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216. GASPADINEI NEDELIA KAULUS SULAUŽĖ

Kita gaspadinė iš subatos į nedėldienį tą vakarą ilgai verp
davus. Atėjus vieną kartą ubagė įsiprašius į nakvynę. Gaspa
dinė nuvedus ją į klojimą ant šiaudų pargulėt. Tą vakarą nesu
laukę namiškiai saką:

— Tai, mat, užsišneko su tąja ubage.
Rytą nebesulaukdami ėję į klojimą žiūrėti. Atradę: viduryj 

klojimo ta ubagė besėdžianti, gaspadinės visus kaulus sulaužius 
ir apė save aplinkui apsidėjus. Ir pasakius:

— Aš asu Nedėlia. Kad ji vis įtraukdavai į nedėldienos rytą 
beverpdama, už tai aš jos kaulus sulaužiau.

Ir prapuolus.

RAGANOS

217. RAGANŲ KITĄKART DAUG BUVĘ

Raganos kitą kartą, būdavai, išvakarose tai į kiaulas pasi- 
vertusios lakstys, tai į šarkas, o švento Jono naktyj tai visos iš 
viso svieto susilėkdavai ant Šatrijos kalno. Ten jos rėkaudavo, 
šūkaudavo, krykštaudavo, muzikas grajydavo, ugnis kūrenda
vo,— visas Šatrijos kalno viršus žibėdavęs. Kad jos ant ko su- 
pykdavusios, tuoj tą pagadydavusios, iš karvių pieną atimda- 
vusios. O jos buvo iš tų pačių moterų,— gaspadinės ir jų dukte
rys. Paskui, kai jas ėmė naikyt, niekaip, sako, negalėdavę: nė 
užmušti, nė nukirsti, nė, po kubilu užvožus ir žemėms apmetus, 
nutroškyti; į vandenį įmetus, kad tik, sako, nors samtį prigreibs, 
ir nebepriger, ir nebeskęst. Tai, sako, tiktai galėdavę su šiaudais 
apmetus sudegyt, bet, sako, širdis tai niekada nesudegs — visa 
sudegdavus, o širdis apgargėjus, apšalus ir stov. Ale vis, sako, 
į vandenį mes — nepriger, tai tuoj ir sudegydavo.

Taigi ar tos raganos tiktai moteriškos tebuvusios? Buvę ir 
vyrai raganiai, žiniai vadinęsys.

Vieną kartą žmogui arkliai prapuolę. Tas nuėjęs pas žinį 
pasiklaust, kur jo arkliai būtų. Žinys atsakęs:



— Ateik rytoj rytą anksti, aš tau pasakysiu.
Tas žmogus, nebenorėdams kojų blaškyti, nebeėjo namo, bet 

į to paties žinio pašalį nuėjęs ir atsigulęs. Tas žmogus naktyj 
pabundąs iš miego, girdžius, kad tas žinys išėjęs iš trobos lauka: 
švelpiąs ir perdžiąs, šaukiąs kažiką. Ir atėjęs pas jį, bet tas žmo
gus nematęs, kas jau — mat, pikta dvasia. Daugiaus jiedu ėmę 
šnekėtis.

— Kur to ir to žmogaus arkliai? — žinys paklausęs.
Tas atsakė: ten ir ten. Da tam žiniui pasakęs:
— Gi ir tas pats žmogus dabar girdž, jis tavo paties pašalyj 

gul.
Tas žmogus atsikėlęs,— bėgti: pabūgęs, kad neateitų jo žiū

rėti. Arklius, kur pats girdėjo, ten ir atrado.

218. RAGANOS PASITEPUSIOS PAŽASTIS IR IŠLĖKUSIOS 
ANT ŠATRIJOS KALNO

Viena gaspadinė ir jos duktė buvusios raganos; o viens ber
nas ilgus metus pas jas slūžijęs ir buvęs su jomis labai gers. 
Vieną kartą švento Jono Vilijos vakare susivirinusios josdvi 
kaži kokių žolių puodelį, daugiaus iš to puodelio abiedvi pasite
pusios pažastis ir išlėkusios. Tas bems ir numatęs jas teip pada
rant, ėmęs ir jis teip pasidirbęs: pasitepęs sau pažastis, ir jis nė 
juste nepasijuto, kai atsidūrė ant Šatrijos kalno. Žiūriąs — visas 
kalns ugnia žėruojąs, daugybė svieto, šok, dainuoj, muzikos 
grajij. Tuoj jį pamačiusios ta jo gaspadinė su savo dukteria. 
Ėmusios klausinėti:

— Kaip tu čia galėjai atkakti?
Sis pasisakęs, kad pasitepęs pažastis su tom pačiom žolėm, 

kur jasdvi matęs pasitepant. Kitos raganos norėjusios jį užmuš
ti, bet josdvi parprašiusios. Užsodinusios ant labai gražaus ark
lio ir palaisdamos pasakiusios:

— Nesakyk „tpru", kol namo parjosi.
Šis teip lėkęs, teip lėkęs — tik švelpiąs vėjas pagal ausis. 

Prilėkęs prė vartų, subūgęs, kad jo tas arklys nenumestų, ir pa
sakęs „tpru!". Ir pavirtęs į aglišakį tas jo arklys. Tai ledva-ne- 
ledva trečioj dienoj namo parėjęs.
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219. RAGANA IR VAGIS PAR VESELĘ

Vieną kartą par veselę vagis atėjęs jaunojo arklio vogti, o 
ragana — jaunosios pagadyti. Ir susiėję abuodu po seklyčios 
langu. Ragana klausianti vagies:

— Kaip tu pavogsi tą arklį?
Vagis atsakęs:
— Kai atjos, prisiriš prė tvoros, šėriks da neįves į kūtę, aš 

užsėsiu ir nujosiu.
Vagis klausiąs raganos:
— Kaipgi tu tą jaunąją pagadysi?
Ragana pasakius:
— Kai išves iš už darželio, ves už didžiojo stalo, visi vesel- 

ninkai tryps, jaunoji sučiaudės, nė viens jai „ant sveikatos" ne
pasakys, tuokart aš ją ir pagadysiu.

Vagis nebeėjęs arklio vogti, bet laukęs, kol jaunoji sučiau
dės. Kai sučiaudėjus, šis atsakęs, už lango būdams:

— Ant sveikatos!
Ragana ėmus rėkti:
— Vagis ein arklio vogti, vagis ein arklio vogti!
Visi veselninkai išgirdę, išbėgę, raganą nutvėrę ir sudeginę, 

o jaunasis savo arklį vagiui atidavęs.

220. ĖJUS RAGANA SPAVIEDNĖS

Ėjus ragana spaviednės, pasisakius kuningui:
— Vieną uogelą suvalgiau įsiurbusią, antrą siurbstančią. 
Tas kunings buvęs jauns, to neparmanęs. Paskui pasisakęs 

senesniam, tai tas jam išguldęs, kad tai toji buvus ragana: vieną 
seną, antrą jauną buvo žmogų pagadinus.

221. RAGANOS DUKTĖ Į ŠARKĄ PASIVERTUS

Viena mergičkė, raganos duktė, bandą ganydama, kitiems 
piemenims sakius:
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— Čion pas jums atlėks šarkela, ji čyst arti prė jūsų pri
bėgs, tiktai jūs jos nemuškit.

Teip pasakius ir nubėgus nuo jų į šalį. Ir atlėkus šarkela, 
ir labai arti prė piemenų, po tarpus landžius, duoną iš nagų 
traukus, paskui ir nulėkus. Ir vėl atėjus ta pati mergička. Pasa
kius visų žodžius, katras piemuo ką šnekėjo. Pasakius, kad jų 
duboj visi teip žiną, ir samdyta mergela žinanti, tiktai viens 
samdyts zėns nieko nežinąs.

Daugiaus, namo parėję, visi piemenys namo bandą parginę, 
namiškiam pasakinėję. Tuoj viso sodžiaus žmonys susitarę, tuos 
visus suėmę ir sudeginę, tiktai to zėno* ne. Ir samdyta mergela, 
vedama ant ugnies, rėkus:

— Aš nieko nežinau, buvau vieną štukelą išsimokius, dau
giau nieko nežinau!

Bet nieko neklausę žmonys, visus sudeginę. Tai, kai parde- 
gus ugnis, tų visų širdys buvusios čielos, apšalusios, apgalė
jusios su ledais, o ta mergela su visa širdžia sudegus, nieko 
nelikę.

VILKTAKAI

222. VILKTAKAI UŽGERTI BŪDAVĘ VANDENIU

Vilktakai būdavę iš tų pačių žmonių. Vilktaks galėdavęs tą 
savo ligą ant kito užmesti, teip: jei, gerdams vandenį, jis ant 
bele kokio žmogaus, šalyj jo stoviančio prė gėrimo, pasakys 
„sveiks", o tas atsakys „dėkų", tai nuo to laiko jau šis ir nebe
bus vilktaku, bet tas, katras atsakė „dėkų".

Vilktakai į būrį vilkų dienoj ir šviesioj naktyj negalėdavę 
prisitaikyt, kiti vilkai juos piaudavę, tamsioj naktyj nepažin- 
davę, galėdavę būti par viena.

Vilktakai šalto vandenio bijodavę. Kad kas pirtyj žinodams 
ar iš nežinių ant vilktako šliukšterėdavę su šaltu vandeniu, tuoj 
tam vilktakui uodegos gals pro dantis kyšt, kyšt'*.

Vilktaks gyvuolį paplaudavęs, bet neėsdavęs. Žmonys, teip 
radę, žinodavę, kad tai čia vilktako darbai.



223. PUIDELA VILKTAKS

Jakiškių sodžiuj (joniškiečiuos) buvęs nedidelio augumo 
gaspadorius Puida, ir jis buvęs vilktaks. Vieną kartą par šien- 
piūtį krovęs vežimą šieno pievose, ir užėjus jam ta aitra, kad 
jam reik kanečnai į vilktaką pasiversti. Teip jis mergelai, ant 
vežimo asančiai, padavęs grėblį ir pasakęs:

— Kad atbėgs pas tave vilks, tai tu jį su atvirkščių grėbliu 
ginkis, bet skaudžiai ir su dantim jam nekirsk.

Tai pasakęs, nuėjęs į krūmus. Šit ir atbėg vilks ir nor par 
smurtą ant vežimo užšokti. Ta mergela ėmus labai gintis, kirst 
su grėblio dantims stačiai, sukapojus tam vilkui galvą, ir gana.

Daugiaus šit tas žmogus (Puidela) ir ateinąs iš kūlynų visa 
sukapota, sukruvyta galva. Atėjęs pas vežimą, barąsys ant tos 
mergelės:

— Kam reikėjo tau teip tam vilkui stačiai į galvą su grėblio 
dantims mušti?

Kad kur rasdavę gyvuolį papiautą, o neėstą, kiti sakydavę:
— Tai čia Puidelės darbai.
Kad jam pirtyj su šaltu vandeniu koks pusbernis užliedavęs, 

jis šlekiuodams atsakydavęs:
— Vylai, nesisėliokit, nustokit,— nes jam uodega tuoj kyšt, 

kyšt.

AITVARAI

224. KUMEL KLIOCKI

Aitvarai buvę tai velniai, kurie kokiam žmogui piningus, 
grūdus, sviestą ar ką kita par jo amžių nešdavę, o po to numi
rimo tas velns jo dūšią sau nusinešdavęs. Bet tuos aitvarus Teik
davę gerai mityti.

Viena gaspadinė išvirus lašiniuočių*, varškėčių ir raguolai- 
čių su sviestu, nešdavus ant kūtės, su bliūdu padėdavus. Jos 
berns vieną kartą ją pasekęs ir sulig padėjimu tuos kleckus iš-



valgęs, o tą bliūdą pridėjęs arkliamėšlių. Daugiau, nulipęs žemė 
nuo kūtės, klausąsis, kas ką sakys. Ir pradėję du šnekėti. Viens 
sakąs:

— Kumel kliocki.
Antras:
— Kežio š...
— Kumel kliocki.
— Kežio š...
Daugiaus išlėkdami ir uždegę.

225. GAIDYS ANT KLABATĖS — MARTI UŽMUŠUS

Viens jauns žmogus pačią jauną vedęs ir su pačia savo gra
žiai gyvenę, tiktai to vyro motina spirdavus tą savo marčią 
katrą rytą geldas išmalti. Bet ji maldavus ir maldavus, o geldos 
pilnos ir pilnos. Pasisakius kokiai savo kaimynkai. Ta ją pa
mokius:

— Su saula grabnyčių žvakę uždegti ir puodu pasivožti, o 
pamalus, pamalus atvožus apsišviesti.

Ši teip ir padarius. Kai apšvietus ir pamačius: ant klabatės 
gaidys bevemiąs į geldas grūdus. Daugiau kai davus tam gai
džiui su miliniu ir užmušus ir užmetus giminėj kamaroj už 
kubilų.

Pajutus tą, motina ėmus skųsti ją sūnui, kad tavo pati gaidį 
užmušo. Sūnus atsakęs:

— Gerai, kad ir užmušo, nes ją įveikė, nabagę.
Tas gaidys išlėkdams uždegęs tuos namus, ir ta motina su

degus.

226. EITVARAS SVIESTO PRIVĖMĘS

Pas vieną žmogų buvęs pokylis. Viešnes nuvedę į klėtį gulti. 
Tos gulėdamos teip greitai neužmigusios ir išgirdusios be- 
kriaukšiant. O ten buvę keli čysti, išmazgoti bliūdai padėti.
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Rytą atsikėlusios žiūriančios, kad tie visi bliūdai pilni sviesto 
privemti. Kai nuėjusios į vidų, apkrovę torielkas atnešę sviesto, 
tos niekaip negalėjusios valgyt.

227. RUPUŽĘ SUSMAIGĖ PO PEČIUM

Šimkūnų sodžiuj (pas mus, joniškiečiuose) tuoj po pavietrės 
slūžijus už pusmergę mano prosenutė Sviklyčia (paskui du vyru 
nugyvenus: Baranaucką ir Močių). Jai pas tą gaspadorių Teik
davę katrą rytą po sieką* sumalti. Vieną rytą, semdama pečių, 
žiūriant — rupūžė rapu rapu į galą. Ši su kačerga ar su pagaikš
čiu sumušus, subadžius ir išmetus lauka. Daugiaus rytą gaspa- 
dinė atsikėlus barantys ir vis ieškant ambų. Si vis atsakant:

— Žinau, žinau, ko baries.
Daugiaus gaspadinė ir nutilus.

228. GASPADINĖ ŠAUKĖ RUPŪŽĘ: „GAUŠI, GAUŠI"

Viens ubags nuėjęs į Kuršą'*, prašąsys pas latvį į nakvynę. 
Nepriėmę. Vienkiemis, o jau tems vakars,— kur benueis. Nu
ėjęs į jų jaują ir atsigulęs po ardu. Šit gaspadinė prietemo atne
šus bliūdžiuką sviesto, smetonės padėjus ir ėmus šaukti:

— Gauši, gauši, gauši!
Šit iš už pečiaus didžiausia rupūžė prė to bliūdžiuko. Ta 

gaspadinė ir išėjus sau. Tas ubags greibęs tą rupūžę, pabliežęs 
po pečiaus, o pečius pilns buvęs žaruojančių anglių. Daugiau 
kai sprogus ta rupūžė, prismirdus pilna jauja, ir tas ubags nebe
gulėjęs, bet nakčia išėjęs sau.

229. EITVARUI PLIKĄ SUBINĘ PARODŽIUS

Daugums sakos matę aitvarą einant. Aš nesu matęs. Sako, 
kad tamsus, tai pilns, o kad šviesus, tai tuščias.

Kad kas jam pliką stuburgalį parodą, jis tuoj pametąs, ką 
turiąs, o jei nieko neturiąs, tai tą žmogų utėlėm aplaidžiąs.

Viena mergela teip padarius, tai jai piningų krūvą pabėręs.



230. EITVARAS IR ŽALTVISKA

Zagariečiuos girdėjau vadinant šviteliu, o gruzdiečiuos — 
žaltvikša. Man rodos, pas mums girdėjau — žaltviska.

Juozapats Staponaitis iš sodžiaus Račių, gruzdiečių, sakė, 
kad vis tas pats asąs, tiek švitelis, tiek žaltviska, tiek aitvars.

231. PUSČIAU, PIRŠTINES PALIKAI

Buvę kitą kartą puščiai. Vieną kartą [žmogus] įeinąs į tuščią 
klojimą, išgirdęs sakant:

— Puščiau, puščiau, pirštines palikai, pirštines.
Tie puščiai išpustydavę tuoj iškultus grūdus, kad, vėtyt 

atėję, tik vienus pelus berasdavę, o krūva sustumta kaip buvus, 
tebebūdavus.

232. VARNA KLOJIME ŽIRNIUS LASE

Vieną kartą gaspadorius vėtąs žirnius ir užsibloškęs kur. 
Įlėkus varna, vieną žirnį paėmus, sakant: ,.Vieną pūrą sula
siau",— antrą —„du", trečią —„tris" ir teip lig dešimties. Gas
padorius su šluota kai laidęs tai varnai, tai didžiausia krūva iš 
jos išbirėjus.

ŽALČIAI

233. ŽALČIŲ KITĄKART BŪDAVĘ GRINClOJ

Kitą kartą labai daug buvę žalčių. Kad vakare vaikams ant 
aslos padėdavę putros ar kito viralo su bliūdeliu valgyt, tai žal
tys, iš papečkio išlindęs, priėjęs prie jų bliūdžiuko ir lakdavęs. 
Daugiaus vaiks su šaukštu kaukš tam žalčiui par kaktą, tas ir 
vilkdavęsis — čykš, čykš čypdams atgal po pečka.

Į4510. M. Slančiauskas



234. ŽALTYS UŽTRUČIJĘS 7 PUODYNES PIENO

Viens gaspadorius buvęs supykinęs tą savo namuose žaltį 
(tas buvęs apė Pumpėnus), tas buvęs užtručijęs 7 puodynes ant 
lantynos pieno. O kaip ten jį parprašęs, šis visas puodynes apsi- 
riesdams parspaudęs.

Kituos kraštuose asą kaukai — ne tai žalčiai, tiktai tokie 
striuki, kai katės pūkuoti.

PAPARTIES ŽIEDAS

235. PAPARTIES ŽIEDAS

Papartis tiktai vieną kartą ant metų, švento Jono naktyj, te- 
žydžia. Ir jis yra labai smulkus, kai aguonos grūdelis. Kas jį tur, 
tas visaką žino. Kad kas jį nor sau turėti, tai reik nueiti iš vakaro 
prieš šventą Joną į papartyną, nusinešti grabnyčių žvakę, baltą 
paklodę pasitiesti, su šermukšniniu medžiu, kaip užsiekiant su 
ranka, ratą apsukui save apsiskrieti, žvakę užsidegti ir par naktį 
knygą skaityti arba poterius kalbėti, saugotis nieko blogo nepa- 
mislyti. Par naktį tą, apė ratą apstoję, visokios baisybės snapus 
sukišę tur, bet jų nereikią bijoti, tai būsią gerai. Ant ryto, kai 
išauš, tai galėsi atrasti ant savo paklodės. Nu, tai tada visaką 
ir žinosi.

236. TAMAŠAUCKAS SENIS

Tamašauckas senis mano tėtušio nabašninkui sakęsis (iš 
Kančiūnų sodžiaus), kad jis kur ten ganęs bandą, mažas būdams, 
ir praganęs teliukus*. Jis par visą naktį jų ieškojęs po mišką, 
po krūmus, po lazdynus, po papartynus. Jau auštant jam dimt 
ant mislies, kad jo teliukai toj ir toj vietoj. Nuėjęs ir atradęs. 
Daugiaus žinąs, kur jo matušė verkianti, jo nesulaukdama, ir ją 
pasitikęs. Parėjęs namo, kojas nusiavęs, nagines išpurtęs, pas
kui ir nieko nebežinojęs: mat, ir tą paparties žiedą su dumblais 
iškratęs. O ta naktis buvus tai švento Jono naktis.
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[UGNIS]

237. UGNIES VARDS —ŠVENTA GOBIJA

Šventa Gobija ugnies vards. Kas žino ugnies vardą, tas, ne
duok dieve, ugnelei pasikėlus, gal sutūrėti.

238. IŠ PO PEČIAUS UGNIS IŠEINANT PRASIVĖDYT

Kai kada, pečiui kūrenantys, išein iš po pečiaus visa ugnela, 
išėjus išvaikščioj po palubę, išein iš grinčios, išvaikščioj po 
pastoges ir vėl, sugrįžus atgal, po pečium palend, ir kūrenas, 
kaip pirma kūrenęsis pečius. Tai teip ugnela vėdinąs. Tiktai ne- 
reik surikti, nereik nieko sakyti. O kad suriktum, tai ugnela tuoj 
kabytuos į stogą ar į ką kita. Vaikščiodama po palubę ir po 
pastoges, vis šnek: blu blu blu blu.

[VELNIAS]

239. NEBĖR ČIUKUČIO, KUKUTIS UŽMUŠO

Viens žmogus nuo velnio pasižyčiojęs piningų. Sukalbėjęs, 
kada ir į kokią vietą atnešti, į mišką; atnešus šūkauti, švilpauti, 
tai tas velns ir ateisiąs atsiimti piningų. Tas žmogus nunešęs ant 
sukalbėto laiko į tą vietą, miške ėmęs šūkaut, švilpaut, bet nieks 
nesirodąs. Daugiaus išgirdęs negreitai:

— Nebėr Čiukučio, Kukutis užmušo. Neškis tu tuos sau pi
ningus.

240. KAZIMIER, KAZIMIER, ŠE PININGUS

Mūsų giminaičiu Močius Kazimiers su savo pačia važiavę 
namo iš Joniškės* tuoj po pavietrės par sodžių Jakiškių, nes 
kitą kartą ten kels ėjęs. O Jakiškiuos da daug pūstaučių tebe
buvę iš pavietrės. Jis sakąs savo pačiai:
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— Kaip man dabar piningų reik, tai kad ir iš velnio gaučia 
piningų, žyčiočiaus.

Iš Jakiškių kokios pūstaučios išbėgęs kumeliuks, paskui jų 
ratus ir sekąs. Jiedu ėmę džiaugtis: mat, koks čia jaukus kume
liuks. Tas kumeliuks jau į jų tarpą galvą įkišęs. Šie paglostę. 
Kumeliuks ir pirmąsias kojas į jų ratus įsikėlęs. Šiedu ir supra
tę, kas čia par kumeliuką. Ėmę kalbėti „Aniuols pasveikino", su 
botkočiu lauka mušti, ir pražuvęs. Parvažiavę namo, naktį atsi
gulę — išgirdę išvakaros ant aukšto — trinkt, trinkt, trinkt:

— Kazimier, Kazimier, še piningus!
Šie nusigandę iš miego, ėmę poterius kalbėt. Paskui pati ba- 

rusis ant paties: kam reik niekus šnekėt.

241. TADA ATIDUOSIU, KAI NUO VISŲ MEDŽIŲ 
LAPAI NUBIRĘS

Viens žmogus pasižyčiojęs nuo velnio piningus, ir padarę 
terminą: kai nuo visų medžių lapai nubiręs, tai tada žmogus 
velniui piningus atiduos. Velns rudenį, kai ant medžių lapų 
nebelikę, atėjęs pas tą žmogų piningų prašyt. Žmogus parodęs, 
kad da ne nuo visų medžių lapai nubirėję, tebėr ant aglių, pušų 
ir kadagių*. Velns purtęs, purtęs, bet nieko nepadaręs. Teip ir 
iš to žmogaus velns skolės nebeatgavęs.

242. RAUKSIU EŽERĄ, KAD VELNIAI NEBEIŠLĮSTŲ

Vaiks, bandą ganydams, ant krašto ežero atsisėdęs, vejąs 
apivarą. Velns prė jo priėjęs, klausiąs:

— Ką tu čia, vaikei, dirbi?
Šis atsakęs:
— Rauklą veju, rauksiu ežerą, kad velniai nebeišlįstų. 
Velns sakąs:
— Aš tau duosiu piningų, kiek tau reik, tik tu nerauk ežero. 
To vaiko kepalušėlis buvęs kiauru viršum, jis padėjęs ant



duobelės ir liepęs pripilti. Daugiaus tas velns pylęs, pylęs, nevet 
jam atsibodę, kol tą pilną duobelą pripylęs,— par tą kiaurą ke- 
palušėlį visi subirėją į tą duobelą.

243. TĖVS SUNŲ PRISTATĘS PRĖ VELNIO MOKYTIS AMATO

Tėvs sūnų savo užauginęs be jokio mokslo prė darbo. Paskui 
su motina sutarę laist prė tokių darbų, kur langvesnis amats, 
kad ir su paties velnio galybe būtų padaroms. Šit ir atsiradęs 
toks meistras, kas jų vaiką visaip kaip apsiėmė išmokyti.

Po kokio laiko tas jų sūnus parėjęs išmokęs. Sakąs tėvui:
— Tetuš, nebetoli jomarks. Aš pasiversiu į labai gražų jautį, 

tamsta mane nuvedęs parduok, už kiek suderėsi, tiktai sieto 
neparduok.

Šis pasivertęs į labai gražų jautį, tėvs nusivedęs ant jomar- 
ko. Žydai apspitę derėti ir suderėję už 50 rublių. Bet tėvs sakąs:

— Aš jum sieto neparduosiu.
Žydai saką:
— Kas iš to tavo sieto, mums jo nereik.
Tėvs sietą nusirišęs, piningus paėmęs, parėjęs namo. Žydai 

su keturlinka virve nusivedę, prisirišę prė tvirto stulpo. Riez- 
ninks atėjęs jo piauti, pustąsis peilį, pas jį atsistojęs. Šis sakąs:

— Nešėrę, negirdę mane piauste!
Pasipurtęs, ir nutrukusios virvės. Pasivertęs į karvelį ir par

lėkęs namo.
Atein kits jomarks — šis vėl tėvui sakąs:
— Aš pasiversiu į labai gražų arklį, mane, tetuš, nuvedęs 

parduosi, tiktai kamanų neparduok, kad ir kiek piningų duotų 
kas.

Šis pasivertęs, tėvs nuvedęs. Ir ėmęs derėt pats jo pons — 
tas, kur jį išmokė to amato. Tą arklį suderėjęs už šimtą rublių. 
Tėvs sakąs:

— Aš kamanų neparduosiu.
Pons sakąs:
— Tai kas tos tavo kamanos, aš tau duosiu penkiasdešimt 

rublių.



Tėvs — ne.
— Aš tau duosiu šimtą rublių.
Tėvs — ne. Pons:
— Aš tau duosiu du šimtu rublių.
Tėvs ir atidavęs. Piningus paėmęs ir parėjęs sau namo. Pons 

kritęs ant nugaros to arklio, nu jodinėti, nu jodinėti stogais ir 
visur kur. Nujojęs pas kalvį, prisirišęs ir sakąs kalviui:

— Nukalk patkavas po pundelį gelažies, o uknolius — kad 
ligi kelių lįstų.

Kalvio duktė vieną uknolį išnešus jam parodyt, sakanti:
— Matai, arklait, kokius tau uknolius kals.
Šis jai atsakęs:
— Atsek man kamanų pažandę ir numauk kamanas.
Arklys pasivertęs į karvelį ir nulėkęs. Tas pons pajutęs, pa

sivertęs į vanagą — gintis. Pasiginęs ant ežero. Karvelis pasi
vertęs į ešerį, kritęs į vandenį. Vanags — į lydeką. Nu jiedu 
ten gaudytis, nu gaudytis — čielus trejus metus. Tas lydeks tai
sos prė galvos — ešerys atsukąs uodegą, pastatęs šerius — 
lydeks ir nebegaliąs praryti.

Ten netoli karalaitės taisiusis veselė, ir atvažiavus ta kara
laitė su mergelėm skalbtis. Besiskalbiant tas ešerys pasivertęs 
į aukso žiedą ir užšokęs ant skalbiamo zoslano. Skalbėja viena 
paėmus sakanti:

— Panel, žiūrėk, koks čia gražus žiedas iš vandenio iššoko.
Karalaitė:
— Duok, duok man.
Paėmus ir užsimovus ant savo piršto. Lydeks ir pasižiūrino.
Prieš pat veselę atein pons lydeks, pasivertęs į kukorių, ir, 

prė karaliaus priėjęs, sako:
— Aš išvirsiu ant vieno karto vienam katile dvylika patro- 

vų, tiktai man po veselės atiduok tamsta tą žiedą, kur tamstos 
duktė tur ant piršto.

Karalius prižadėjo. Baigiantis veselei, tas žieds ant piršto 
karalaitės prašnekęs:

— Kad mane tamsta duosi tam kukoriui, tai numesk par 
savo tarppirštį ant žemės.
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Ta karalaitė duodama numetė ant žemės — tas žieds pavir
tęs į pūrą aguonų, tas kukorius — į gaidį, nu lašt tas aguonas, 
nu lašt. Sulasęs pusę pūro ir pasikreipęs ant šono tas gaidys. 
Tas antras puspūris pasivertęs į vanagą, pagavęs tą gaidį,ka
poti. Iškapojęs akis, visą sudraskęs, pasivertęs į žmogų ir, pasi- 
dėkavojęs karalaitei ir tam karaliui, išėjęs sau. Namo parėjęs, 
pasisakęs tėvam, kad daugiaus nė į ką nebevartysiąsis.

Tas mokytojis ir pons jo buvęs velns.

KRIKŠČIONIŲ [MITINĖS BŪTYBĖS]

244. [VARLĖS KILMĖ]

Kad motina švenčiausia bėgus į Egiptą su savo sūnum, radus 
žmogų šalyj kelio rugius besėjantį, pasakius:

— Padėk dievs, žmogel! Rytoj ateisi ir piausi tuos rugius.
O mergela biržijus. Ir da pasakius motina švenčiausia:
— Kai tuos rugius piausi, kad atsigintų mane kokie neprie

teliai ir klaustų: „Ar nenubėgo tuo keliu, bene matėt moteriškę 
su sūnum?"—pasakyk jiems: „Kai tuos rugius sėjom, matėm, 
tada nubėgo."

Ant rytojaus atein gaspadorius, žiūr — gatavi, pribrendę, 
nunokę. Pasiėmęs šeimyną ir piaunąs. Beplaunant pamatę — 
atbėg, atsigen. Ir sustoję ties jais ir paklausę:

— Ar nematėt, ar nenubėgo čion tuo keliu moteriškė su 
sūnum?

Mergela atsiliepus:
— Vakar nubėgo.
Gaspadorius sakąs:
— Tylėk kai varlė nelojus!
Ta mergela ir pavirtus į varią. O tiem ginėjam pasakęs:
— Kai tuos rugius sėjau, tai tada, mačiau, nubėgo.
Tie misliję, misliję: „Kada tuos rugius sėjo, dabar jau 

piaun,— kur mes ją bepavysme." Ir sugrįžę atgal.
Tai užtai, mat, varlė toki, kai mergela.



245. [ARKLYS IR JAUTIS]
Kad motina švenčiausia bėgus su savo sūnum, pribėgus prė 

upės, radus arklį beėdantį. Sakanti:
— Arklai, parnešk mane par tą upę.
Arklys atsakęs:
— Mane nuo darbo ką tiktai palaidė, man reik paėsti, ne

nešiu.
Pasakius motina švenčiausia:
— Tu dirbsi ir ėsi, o atilsio neturėsi.
Priėjus prė jaučio beėdančio. Sakanti:
— Jautei, parnešk mane par tą upę.
Jautis sakąs:
— Sėsk man į tarpragę.
Ir parnešęs. Kai parnešęs, pasakius jam:
— Jautei, tu ir dirbsi, ir ėsi, ir pailsėsi.
Užtai dabar arklys vis ėd ir ėd, dieną naktį palaists, o jautis 

užėd, užėdęs ir gromuliuoj sau atsigulęs.

246. KAS KO BUVO PELNĘS, TO GAVO

Kad kitą kartą vaikščiojo ponasdievs su šventu Petru ant 
žemės. Pamatę: pons važiavo su karieta, to pono iškrito čiels 
maišas piningų. Viens žmogus paskui ėjęs, radęs, paėmęs ir nu
sinešęs į mišką. Tas pons paskui pasigedęs, atsisukęs važiavęs 
ieškot ir patikęs kitą žmogų keliu einantį, katras suvisu neži
nojo tų piningų, užspyręs:

— Tu radai! Kur tu dėjai mano piningus?
Tas žmogus sakos nežinąs. Pons:
— Tu meluoji! Tu vagis!
Daugiau pagavęs mušt, su kojom spardyt, primušęs, pridau

žęs ir palikęs.
Šventas Petras klausia pono dievo:
— Pone dieve, dėl ko gi teip? Ans, piningus pagriebęs, nu

bėgo, o tas apė tuos piningus nieko nežino, jį teip pripėrė?
Ponasdievs atsakęs:
— Ans buvo piningų reikalingas — ans piningų gavo, o tas 

mušimo — tas mušimo gavo.

152



247. ŠVENTĄ PETRĄ VESELNINKAI PEŠIOJO

Kad kitą kartą ponasdievs su šventu Petru ir šventu Povilu, 
kai da tebevaikščiojo ant žemės, nuėję į veseiės kiemą. Šventas 
Petras užsimetęs nakvot tam kieme. Ponasdievs sakąs:

— Bus blogai, veselninkai girti neduos mums ramumo.
Šventas Petras: ne, čia būsią gražu, prė muzikos. Ir apsigulę.

Pataisę kamaroj jiems lovą. Ponasdievs atsigulęs viduryj, šven
tas Povils pasienyj, šventas Petras už krašto, kad geriau galėtų 
muziką girdėti.

Šit veselninkai įeidami ir ėmę šventą Petrą už plaukų pe
šioti. Šventas Petras ponui dievui nieko pro pešimą nesakąs, 
ėmęs dejuot, kad jam šalt palikę, noriąs į vidurį gulti. Ponas
dievs užlaidęs.

Šit vėl veselninkai, į tą kamarą suėję, tylom šnekąsys:
— Pirma tą kraštinį pešėm, dabar peškim vidurinį.
Ir vėl šventą Petrą nupešę. Šventas Petras, šventam Povilui 

apė savo pešimą nieko nesakydams, ėmęs sakytis, kad jam vi
duryj šilt asą, kad užlaistų į pasienį. Šventas Povilas užlaidęs.

Ir da vėl veselninkai, atėję į tą kamarą, šnekąsys tylom:
— Šį kraštinį ir vidurinį jau pirmiau nupešėm, dabar peš

kim pasieninį.
Ir vėl šventą Petrą nubaigę pešti.
Tai užtai švento Petro maliavonėms ant kaktos plaukų kuš- 

kelis pamaliavots.

248. KO ŠNYPŠČ ANT ŠVENTŲJŲ

Kad pons Jėzus ėjęs su savo apaštolais, ir vilks pasitikęs 
prašęsis, kad ir jį priimtų į apaštolus. Ponasdievs priėmęs.

Daugiau einą par sodžių — žąsinas iškišęs galvą par tarp
vartę ir šnypščiąs. Vilks jam kapt galvą ir nutraukęs. Ponas
dievs sakąs:

— Tai ką tu čia padirbai?
Vilks atsakęs:
— Tai ko jis šnypščia ant šventųjų.
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Ponasdievs sakąs:
— Kad paplovei, tai eik ir suėsk.
Vilkas beėsdams nuo apaštolų pasilikęs, nebematęs, kur jie 

nuėjo.

249. CIGONS <...> VIENĄ VINĮ PAVOGĖ

Kitą kartą kryžiauninkai žydai poną Jezusą norėję čystai iš- 
kryžiavoti, keturiom vinim prė kryžiaus prikalti. Bet ten pasi- 
tropijęs būti cigons, tas ir pavogęs vieną vinį, tai trim beprikalę 
poną dievą. Tai užtai dabar čigonui valia vogti.

ŠATRIJA, KITI PILIAKALNIAI IR KITOS PASAKOS

250. ŠATRIJA, ŠATRASLYNS IR NEVERDAUCKAS

Iš Luokės bažnyčios po visam ėjęs namo Neverdauckas pro 
Šatrijos kalną, par upelį Šatraslyną lieptu. Ir susitikęs ant pat 
vidurio liepto tokį didelį žmogų. Tas vadinąs Neverdaucką ris
tis. Šis turėjęs du rožančių: vieną ant kaklo, antrą rankoj. Iš 
rankos tą ir užkabinęs ant kaklo tam didžiojui. Tas tuoj ir ėmęs 
mažyn, mažyn trauktis. Neverdauckas ėmęs kumštavoti, kai pa
likęs čyst mažutis, mušti, bemušdams parsivaręs namo, įstūmęs 
į kamarą. Ant ryto nusivaręs pas kuningą — žinoms, vėl muš- 
dams ir daužydams. Bet kunings tuoj liepęs jį palaisti. Never
dauckas nuėmęs nuo jo savo rožančių — tas mažiuks tuoj ir 
prapuolęs.

Klausiau Antosės:
— Argi dabar niekada nieks nieko nemato švento Jono 

naktyj ant Šatrijos kalno? Sako, kitąkart ten daug raganų susi
lėkdavę, visokias šviesas žibindavę, ugnis kūrendavę, visokiais 
balsais šūkaudavę?

— Ne,— sako Antosė,— kitąkart, sako, tai teip buvę, dabar 
ne. Dabar tiktai vidurvasariais ponai tai ten savo balius kel, 
uliavoj.



251. [RAGANOS ANT ŠATRIJOS ŠVENTO JONO NAKTĮ]

Viens senis pas Šatrijos kalną sakęs: kitąkart labai ten tos 
raganos žiburiavusios švento Jono naktyj ir visaip rėkavę. Pas
kui kas metą mažiau, mažiau ir ant galo čyst nustoję.

Ant to kalno asą pailgi apuoloki akminėliai kiauri, tuos va
diną raganų papeliais. Moterys tuos renkančios ir gydančios 
priemėčius, išgąsčius.

252. LUPONIŲ PILELE

Nuo Šiaulių ant Gruzdžių šaly kelio yra sodžius Luponiai. 
Viduryj sodžiaus [yra] už trobas ir visus medžius aukštesnis 
kalnas, vadinamas Luponių kalns. Netoli kalno — nedidelė upe
lė, ir ta Luponė. Tas kalnas Luponių ir šiandien* matoms daikts, 
jog buvo piliakalnis, nes abu galai aukštesni. Jo pamatai užima 
trijų pūrų vietą, o ant viršaus pasėja pūrą javų.

Pas vieną gaspadorių šlūžijus piemenėla nedidela, o rudenyj 
nepatropijus javų kulti, užtai gaspadorius supykęs ir išmetęs iš 
klojimo pro duris lauka. Paskui žiūrią — tos mergičkos nebėr 
ir nebėr — čielas tris dienas. Po trijų dienų atsiradus. Klausią:

— Kur tu buvai pražuvus?
Ši sakanti:
— Luponių pilelėj.
— Tai kaip tu ten nuėjai?
— Gi kaip mane gaspadorius išmetė iš klojimo, aš verkiau, 

ir atėjo ponaitis, mane ir nusivedė.
— Tai ką tu ten dirbai?
— Gi pristatė riešutų malt — nepamaliau, statė žvirzdų 

grūsti — nepagrūdau, ir palaidė mane.
— Taigi daugiau žmonių ten ar yra?
— Yra daug, kiti grūd, kiti mal.
Kitą kartą ten girdėdavę ir gaidį giedant tam Luponių kalne.
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253. PILIES KALNAS JURGAIČIŲ — DOMANTŲ LAUKE

Nuo Šiaulių ant Meškuičių šalyj kelio Domantų sodžiaus 
lauke prė pat Jurgaičių sodžiaus lauko yra kalnas, vadinamas 
Pilės kalns, arba Jurgaičių kalns. Tas kalns jau nuo senų laikų 
visas apstatyts kryžiais eilų eilėms — ne tiktai mediniais, bet ir 
akmeniniais. Jau 1831 metuos mano tėvo nabašninks sakės 
matęs teip pat, kaip ir dabar, kryžiais apstatytą. Jam tada sakęs 
koks ten seniuks, [sutiktas] pas tą kalną, [į jį] žiūrėdams:

— Dabar, mat, jo viršus su didela loma, o aš atmenu, kad 
ant jo viršaus galėjo matyti varną vaikščiojančią.

Ant to kalno nieks nabašninkų nekavoj, bet tie kryžiai ap
statyti vis iš apžadų; ir 14 stacijų abrozdėliai ten prė tų kryžių 
prikabinėti. Daug iš aplinkui ir iš toliaus ten daro apžadus ligo
niai: nueiti aplankyti, pasimelsti, keliais pavaikščioti kryžius 
nuo kryžiaus.

254. [VAIKAS KALNE]

Ant viršaus to kalno kitą kartą buvus skylė. Ten vieną kartą 
motina nuėjus su dviem vaikais mažais vedina; ji pati meldusys, 
o tie vaikai besiridinėdami viens į tą skylą ir įkritęs. Daugiau 
motina nubėgus prė žmonių, tie atėję, įlaidę virvę, tas vaikelis 
įsikabinęs, ir ištraukę su kryžium aukso užkabytu ant krūtinės. 
Sakęs tas vaikelis, kad tai ten viduj labai gražu, kai bažnyčioj, 
ir žmonių piln.

255. [PIEMUO KALNE]

Kitą kartą piemenys, bandą ganydami, susitarę [ir vienas 
apsiėmęs] su šniūru į tą skylą įsilaist. Žadėjęs sujudyt šniūrą, 
tai tada lai trauk kiti lauka. Įlindęs — laukę, laukę, kada ju- 
dys,— nieks nejudin. Ištraukę — viens stuobrys be galvos.
i 56



256. [MIŠIOS PILIES KALNE]
Vieną kartą pas tą kalną artojus aręs ir pusryčio laike pa- 

silaidęs pasiganyt jaučius. Pavalgęs pats užsnūdęs. Atsibudęs 
žiūriąs — toki žmona jo jaučius bevarinėjanti tolyn nuo to kal
no. Šis atsikėlęs einąs artyn, žiūriąs — tam kalne durys atidary
tos. Klausiąs tos žmonos:

— Aš ar ten galiu eit pasižiūrėti?
Sakant:
— Gali, tiktai išeidams neatsižiūrėk atgal.
Įeinąs į tą kalną, žiūriąs — kunings mišias belaikąs, žvakės 

ant altoriaus žib, varpeliais skambin, žmonių daugybė meldžias. 
Ir šis, pasibaigus mišiom, ėjęs lauka: eidams girdžiąs, kad pas
kui jo taušku tauškais visi ein. Šis tarpdury ir atsižiūrėjęs. Tuoj 
buldu buldais ir užgriuvę, ką tiktai jis pats paspėjęs savo ka- 
valšis išnešti.

257. [AUDRŲ APVERSTOS BAŽNYČIOS]

Daugums sako, kad tai kur tie kalnai, tai ten kitą kartą bu
vusios bažnyčios, tai asančios vis audrų apverstos. Tai kitąkart, 
mat, velniai labai daug galėję. Tas jau buvo labai seniai, kol ne
buvo žemė apsičystijusi. Gal prieš pono Jezuso užgimimą. Kitur 
asą sodžiai ir miestai audrų apversti.

Luponių kalne išarę bažnyčios karūnos galvelą ir kapos 
kabę.

258. DABUŽIŲ PILKALNIS

Krenčino* parapijoj, Dabužių dvaro lauke, arti sodžiaus Ro- 
bonių'*, tarp dviejų upių — Tetulos* ir Ūgės — yra aukštas kal
nas, vadinamas Piliakalnis. Ten vasarą postuvio laike Tetulos 
lankose ganę arklius dvaro dviejaus: J. Mingaila ir kits. Draugą 
palikęs pas arklius, Mingaila nuėjęs už upės par tiltą pas tą Pi
liakalnį, ir jam lygiai buvęs didelis šuva Tibiks. Šiam vaikščio
jant apė tą kalną, jo Tibiks ėmęs urzdėti ir lodams ant kasžinko
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pulti, bet šis nieko nematęs. Teip jį suėmus baimė, ir traukęsys 
atbuls par tiltą pas savo draugą, pas arklius. Bet ant tilto tas jo 
Tibiks pagavęs rietis, piautis, piestu atsistojęs ristis, o nieko 
nesimatę, su kuo.

Teip buvo atgal 20 metų*.

259. [PONAITIS ANT PILIAKALNIO]

Pas tą patį Piliakalnį Dabužių lauke koki ten moteriška pa- 
vasaryj rinkus rūgštėlas dėl barščių ir pamačius ant to kalno 
ponaitį stoviantį. Tas, jai bežiūriant, ir paršokęs į antrapus 
upės. Ši nusigandus ir bėgus greitai į šalį.

260. IŠ PLIKIŲ PLIKELIS

Žmogus ėjęs par švendryną ir radęs besėdžiantį pliką vai
kelį. Tas žmogus jo klausiąs:

— Kas tu toks esi?
Atsakęs:
— Iš Plikių Plikelis!
Švendrės linguojančios, tas vaiks ka ka ka ka nusijuokęs ir 

pražuvęs.

261. OZELIS NABAGĖLIS SUŠALĘS, SUŠLAPĘS

Lyjančio pavasaryj piemuo ant kelmo radęs ožkelį bebliau- 
nantį, susirietusį. Paėmęs, nešdamasis sakąs:

— Oželis nabagėlis, sulijęs, sušalęs, sušlapęs!
Tas ožkelis jam ir ėmęs mėgdytis:
— Oželis nabagėlis, sulijęs, sušalęs, sušlapęs.
Tas vaiks nusigandęs kai davęs į žemę.

262. CIUKA, CIUKA, STRIUKUODEGE

Vienam ežere sugavę labai didelą žiuvį su striuga uodega, 
namie susūdę jos mėsą. Naktyj ir ėmę po paežerį šaukyt:

— Ciuka, čiuka, striukuodege!
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Ir šaukindams atėjęs į namus, po langu ėmęs prašyt:
— Atiduok mano kiaulą.
Tie žmonys ant ryto nuvežę tą susūdytą žiuvį, į ežerą suver

tę. Daugiaus ir nieko nebegirdėję.

263. ATKED, ATKED — NUKED, NUKED

Kitą kartą arklininkai pas arklius kūreno ugnį apsėdę ir iš
girdę par mišką atrėkaujant:

— Atked, atked, atked.
Žiūrią visi, kas čia pas juos atkedys. Atbėgus viena pati 

galva, išsiviepus į ugnį ir žiūrianti. Tiktai viens arklininks su 
degančiu meduogaliu taukš par snukį. Daugiaus ta galva nu
bėgdama tolyn:

— Nuked, nuked, nuked,— ir nukedinus sau.

264. TAS NEUŽPEČETYTS

Kur ten apė Rikybos* ežerą gulėję arklininkai kokioj darži
nėlėj ant šieno. Visi miegoję, tiktai viens buvęs nemigęs, jutęs. 
Pakapt ant tos nampusėlės toks kažin kas laibakinkis ir ėmęs, 
prė katro vieno prikišdams nosį, sakyti:

— Tas užpečėtyts, tas užpečėtyts.
Ant vieno pasakęs:
— A, tas neužpečėtyts!
Greibęs tuoj už kojų, bliežęs žemė. Ant ryto tą atradę — 

galva į žemę įsismeigus, kojos aukštyn pasistačiusios.

265. KAS YRA, AR NEPAŽĮSTI? EIKŠ PASIŠĖLIOTI

Apė Luponius ėjęs viens zėns vakare, arklius išvedęs, namo 
ir patikęs mergelą nepažįstamą. Šis, eidams pro šalį, žiūriąs į ją. 
Ta mergela klausianti:

— Ko žiūri, ar nepažįsti?
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Sis sakąs:
— Nelabai pažįstu.
— Nu, tai,— sakant,— eikš pasišėlioti.
Tas zėns tuoj, apinasrius pasimetęs, prie jos šėliotis, nu jiedu 

šėliotis, nu šėliotis par visą naktį,— nebelaidžiant, ir gana. Ant 
ryto atradę tą zėną ką tiktai gyvą. Trečioj dienoj ir miręs.

KITO SKYRIAUS

266. MERGELA ATSIKAIŠIUS ĖJO PAR GRIAUSTINĮ

Kitą kartą labai griaustinis griovęs. Mergela ėjus par lauką, 
sijono padalkas atsikaišius, o žaibai teip pliekią jai į akis, teip 
pliekią. Išgirdus balsą:

— Pasilaisk sijoną!
Ta mergela pasilaidus, ir iškritęs lydeks. Paėjus kelius žings

nius, tuoj taukš perkūns į tą lydeką, ir gana.

267. STRIELČIUS IR PERKUNS

Vieną kartą griaunąs didelis griaustinis ir lytus labai lyjąs. 
Atsistojęs po egle strielčius ir kenčiąs. Šit kai tiktai nugriaunąs 
griaustinis,— netoli didelis medis jo buvęs su dreve,— iš tos 
drevės katins iškišęs galvą ir mėgdąsis:

— Ve, ve ve ve.
Tas strielčius savo muškietą parsiprovijęs su sidabro kulip- 

ka ir laukiąs. Kai tiktai nugriovęs griaustinis, tas katins iškišęs 
galvą mėgdytis — šis taukš į tą katiną, ir ištiškėjęs. Daugiaus 
nustojęs griaustinis griaut, žaibai pliekt, tas strielčius ir einąs 
sau namo. Eidams sutikęs žmogų, tas jam sakąs:

— Tai dėkų, kad nušovei tą biaurybę! Aš jį iš trečios kara
lystės atsivariau, o vis negalėjau prisitaisyti. Tai daba še, aš 
tau duodu tris kulipkas. Su tom tą gali padaryti: pasidėk vieną 
ant delno ir į kokį didžiausį daiktą papūsk, tuoj to ir nebeliks.
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Ir nuėjęs sau. Tas strielčius paėmęs ir vieną išmėginęs: pa
sidėjęs ant delno ir į labai didelį ąžuolą papūtęs — tas išėjęs 
į smulkiausias skeliaudėlas. O dvi kulipkas padėjęs kasžin ko
kioj bažnyčioj.

268. ŽMOGUS GAVĖJO IR ŽINOJO, KAS KAIP MIRŠT

Viens žmogus pasninkavęs čielus metus, kad gautų nuo 
pono dievo žinot apė žmonių myrių, katras kokiu smerčiu miršt, 
ir parkandęs ne savo laike vieną kviečio grūdą. Ir pasakęs jam 
ponasdievs, kad nežinosi, negerai išpasninkavai. Tas žmogus 
antrus metus pasninkavęs, tai jau gerai išpasninkavęs. Tik jam 
pasakęs ponasdievs, kad jis apė tai kitiems nesakinėtų.

Vieną kartą mirštąs žmogelis biednas. Ten buvęs ir tas žinąs 
žmogus, ir iš dvaro poni. Tas marinamasis žmogus teip sunkiai, 
teip ilgai mirštąs. Ta poni sakanti:

— Matai, kaip tas mužikas biauriai miršt! O mano anądien 
pons kad mirė, tai niekas nejuto.

Tas žinovs ir neiškentęs nieko prieš tą ponią nesakęs. Sakąs:
— Tamstos ponui velns atėjęs su kūju davė į kaktą — dūšia 

iššoko, jis pagreibęs ir nusinešė, o to žmogeliaus dūšelę aniuo- 
lėlis siuntinė j tam sąnarėliui atsisveikyt, kitam. Užtai jis ilgai 
miršt.

Daugiau tam žmogui ponasdievs ir nebelaidė žinot, kam jis 
kitiems pasakė.

269. VELNIAI PONO VALGĮ IŠĖDĘ

Viens pūstelninks matąs, kad kas rytą ir vakarą velnių bū
riai pro jo šalį nuein ir parein. Vieną kartą paskui kitų velkąsys 
toks šlubis velns. Tas pūstelninks jo ir klausius:

— Kurgi jūs teip kas rytą ir vakarą vis einate?
Tas jam pasakęs:
— Matai, to dvaro pons niekada prieš valgymą ir po val

gymo nežegnojas, tai mes nueinam, jo tuos valgymus suėdam,
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o į jo bliūdus, torielkas pridergiant, tai jis tik mūsų š... gyvs. 
Užtai jis, kad ir driūts, į pilvą nupoškęs, o vis serg ir serg. Ale 
tik tu jam nepasakyk, tai man būt blogai.

Kada matei, kad tas pūstelninks iškęstų nieko nesakęs! Nu
ėjęs į dvarą pas tą poną, radęs beguliantį, išsipūtusį, sergantį. 
Sakąs:

— Jei tamsta, pon, prisiimsi, aš tamstą išgydysiu.
Tas pons su laba rodą — tiktai gydyk. Tas pūstelninks pa

sakęs, kad tamstai nieko kito nereik, tiktai prieš valgymą ir po 
valgymo katrą kartą parsižegnoti. Tas pons paklausęs, ėmęs 
žegnotis — palikęs jam valgyms gardus, prė širdies pritinkams, 
ėmęs driūtums slūgti, ir čyst sugijęs.

Daugiau tas velns atėjęs, ėmęs ant to pūstelninko bartis:
— Tu liežiuvninke, ir palojai tam ponui! Kada tik nueinam, 

vis jis prieš ir po valgymo žegnojas, mums kelintą kartą be 
reikalo kelionė.

Daugiau tie kiti velniai pagreibę tą šlubį velnį, pagavę dau
žyt, visaip mūčyt. Saką:

— Tai tavo liežiuvis tą padirbo, tu tam pūstelninkui palojai.
Pagreibę ir nusitempę sau.

270. NUMIRĘ PONS IR MUŽIKS NUĖJO Į DANGŲ

Vieną kartą numirę pons ir mužiks ir nuėję abuodu į dangų. 
Nuėję pas duris ir stovią. Šit ateinąs švents Petras. Pravėręs 
duris, pasižiūrėjęs ir sugrįžęs. Išgirdę — atgrajij, atgrajij gra
žiausiai. Atidaręs duris švents Petras, tą poną ir įlaidęs, tam 
mužikui liepęs palaukti. Tas pasilikęs mislijąs: „Tai matai, toki 
mada, vis po vieną telaidžia."

Šit sugrįžęs švents Petras viens pats, atidaręs duris ir liepęs 
jį eiti į vidų. Tas mužiks įėjęs ir rūgojąs šventam Petrui:

— Mat, sako, kad danguj visi būsią lygūs, o dabar matau, 
kad kas pons ant žemės, tas ir danguj šanavojams.

Švents Petras sakąs:
— Cit, cit, ta pašanavonė ne dėl to pono, bet tiktai mes pa

tys dėl savės linksminamės. Mes mužikų po šimtą katrą dieną 
į dangų priimame, o poną tiktai par šimtą metų vieną sulaukiam.
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271. PONS IR MU2IKS PEKLOJE

Pons, ant žemės gyvendams, išsistorojęs raštą, kad jam būtų 
valnia valgyt su mėsa gavėnioj, ir valgęs. Jo mužiks jį pamatęs 
valgant, ir jis gavėnio valgęs su mėsa.

Numiręs mužiks ir nuėjęs į peklą. Šit numiręs ir pons — ir 
tas nuėjęs į peklą. Pons pasitikęs ir klausiąs to mužiko:

— Už ką gi tu esi pekloj?
Mužiks:
— Gi kai pamačiau tamstą gavėnioj valgant su mėsa, ir aš 

valgiau, už tai ir asu pekloj.
Pons sakąs:
— O aš turėjau ir iš pono klebono raštą, bet visi velniai iš 

mužikų padėti, nepažįst rašto ir nežiūr, tiktai temp mane, ir 
gana.

272. PUSTELNINKS IR PININGAI

Vieną kartą pūstelninks pamatęs piningus degant. Jis, bėg- 
dams tolyn, rėkęs:

— Smertis, smertis!
Trys žmogžudžiai, tą pamatę, saką:
— Tai kur nevisprotis, piningus degant mato, bėg tolyn ir 

da rėk, kad smertis.
Šie trys priėję ir ėmę kast. Bekasdami susitarę vienam eiti 

į miestą atnešti arielkos ir valgymų. Tas nuėjęs. Sutaisęs arielką 
ir valgymus su nuodais, teip sau mislydams: „Kai jie begerdami 
ir bevalgydami numirs, tai man vienam tie piningai paliks." 
Šiedu vėl susitarę: „Kai jis iš miesto pas mums atgrįš, mudu jį 
užmušme, mudviem dviem piningai atliks." Teip ir padarę: tiedu 
tą užmušę, o paskui jiedu begerdami numirę.

Daugiaus kada-ne-kada tas pūstelninks užėjęs tą vietą, žiū- 
riąs — piningai iškelti ant viršaus ir tokie trys vyrai bedrybsą.
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273. KAS GERAI PADARYS — DEL SAVĘS, IR KAS 
[BLOGAI — DEL SAVĖS]

Kitąkart miške buvęs pūstelninks. Jam viena poni vis siun- 
tindavus valgymus par savo tarną. Tas pūstelninks nieko dau- 
giaus nesakydavęs, kaip tiktai: ,,Kas gerai padarys — dėl savės, 
ir kas blogai padarys — dėl savės." Ta poni, nė kokios daugiaus 
padėkavonės negirdėdama už ilgus laikus jo mitinimo, vieną 
kartą supykus ir sutaisius valgymus su nuodais ir jam nusiun
tus. Mislijanti: „Tegul, tegul, kaip dabar tau bus: „kas gerai 
padarys — dėl savės, kas blogai padarys — dėl savės".

Pargrįžus tarnui, klausia:
— Ką dabar sakė?
— Tą patį,— tams atsakęs.
Poni:
— Nu, nu, jis atras dėl savės.
Tas pūstelninks vis savo laike tevalgydavęs, iš senųjų val

gymų da jam buvę, o tą, nežinodams apė nuodus, pasidėjęs ant 
tolesnio laiko.

Tos ponios sūnus buvęs išjojęs medžioti ir pasiklydęs miš
kuose. Ar trečio dieno užjojęs pas tą pūstelninką paraikęs, pra
šąs jo:

— Valgyt ar neturi ko?
Pūstelninks sakąs:
— Turiu, turiu, užvakar poni, tamstos motina, man atsiun- 

tino, prašau valgyt.
Tas ponaitis bevalgydams ir numiręs. Pūstelninks nieko pik

to nežinodams, bo žiūriąs, žiūriąs. Ir ateiną iš dvaro pas tą pūs
telninką, beieškodami ponaičio. Pūstelninks parodęs nebegyvą. 
Sakąs:

— Daviau jam valgyt, kur poni man paskutinį kartą atsiun
tė valgymą, bevalgydams ir numirė.

Dvariškiai pagrįžę poniai pasakę. Ta atsiminus:
— Gerai sakė tas pūstelninks: „Kas gerai padarys — dėl 

savės, ir kas blogai padarys — dėl savės."
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274. ČIA TAU, PONE DIEVE, ČIA MAN

Mat, kitą kartą kaip žmonys melsdavęsys.
Viens vaikelis, šokinėdams par griovelį, kalbėjęs:
— Šit tau, pone dieve, šit man, pone dieve, šit tau, pone die

ve, [šit man, pone dieve]...
Važiavęs pro šalį vyskups ir pamatęs jį teip darant. Tas vys- 

kups išmokęs jį „Tėve mūsų" kalbėt ir nuvažiavęs sau. Ant ry
tojaus tas vaikelis ir užmiršęs tą maldelę, genąsys tą vyskupą. 
Atrand, kad jau tas vyskups ant marės į akrotą įsėdęs, vande
niu važiuoj. Šis bėgt, vandeniu gintis tą vyskupą. Vyskups, pa
matęs viršum vandenių atbėgant, sakąs:

— Nebebėk, vaikei, nebebėk! Tavo geros maldos, garbink 
poną dievą, kaip moki!

275. MELDĖS, GREBĖSTUS SKAITYDAMS

Ėję kas naktį du žmonys vasarą ant kūtės gulti. Tas viens 
kas rytą ir vakarą kalbėdavęs poterius, o antrasis nemokėjęs ir 
klausiąs to:

— Ką tu čion, aukšty žiūrėdams, vis rytais ir vakarais kalbi?
Šis, nenorėdams sakyti teisybės, sakąs:
— Gi grebėstus skaitau.
Nu, šis daugiau katrą rytą ir vakarą tuos grebėstus skaityt, 

kad ir kur bus buvęs, vis atbėgdams savo laike suskaitąs. Dau- 
giaus ponasdievs to, katras grebėstus skaitė nuo širdies, maldą 
priėmė. O to, kad ir poterius kalbėjo, bet kad tam pavydėjo, 
neišklausė maldų.

276. [GIESMES IR DAINIUŠKOS]

Kitą kartą mergelės ėjusios iš dvaro. Vienos mokėjusios gie
dot, o kitos nemokėjusios. Tos mokančiosios tom nemokančiom 
pavydėjusios ir nepriėmusios giedoti,— vienos pačios giedoju
sios. O tos, nemokėdamos giedot, ėmusios dainiuoti. Padainia- 
vusios sakančios:
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— Tegul bus ponui dievui ant didesnės garbės, motinai 
švenčiausiai!

O tos juokiančiose: mat, ponui dievui ant garbės dainiuškos!
Daugiaus tų maldą, katros dainiavo, ponasdievs priėmė. O 

kur pavydėjo giedoti ir iš tų apieravojimo juokės, paliko malda 
atmesta.

277. [VELNIO DAINOS]

Einančios mergelės į dvarą. Pana švenčiausia giedanti „Ady- 
nas" šalyj kelio ant akmino. Tos mergelės pasiklausiusios, ir jos 
išmokusios ir giedojusios, tai pana švenčiausia linksmi buvus, 
niekur!..

Daugiaus kitą kartą velns krūmuos netoli kelio, vakare mer
gelėms einant iš dvaro, dainiuojąs. Jos išgirdusios, ir jos daina
vusios. Ziūriančios — pana švenčiausia beverkianti, niekur!

278. AR VELNS MANE PAGUNDĖ Į DVARĄ EITI

Einanti pirmą kartą jauna mergaitė į dvarą, teip linksmi, 
juokdamos. Pasitikus seniuką, tas klausiąs:

— Kurgi, vaikei, teip linksmi eini?
Ši atsakius:
— Į dvarą, senelait, į dvarą.
Senis sakąs:
— Neik geriau, bo gailėsies.
Ši atsakius:
— Eisiu, eisiu, negailėsiuos,— ir nuėjus.
Pabuvus, ir nuėję blogai. Daugiaus einanti verkdama namo 

ir patikus vėl toj pačioj vietoj tą seniuką. Tas sakąs:
— Ar aš tau nesakiau, kad neik, bus blogai.
Ši, visu balsu rėkdama:
— Kas buvo, kad tamsta sakei, bet mane velns pagundė! 
Tas senis jai taukš į ausį:
— Ar aš tave gundžiau!
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NUO NAUJO

279. VELNS POVĄ IŠRĖDĘS

Kitą kartą velns povą visaip kaip gražiausiai išrėdęs su viso
kių auksų, sidabrų plunksnoms, bet tiktai patiną, o patelką ne
bespėjęs išrėdyt — buvęs kelias plunksnas įkišęs, ir tos pačios 
iškritusios, nes gaidys pragydęs.

Užtai povos mėsa nevalgoma.

280. KITĄKART ADOMS, SU PIRŠTU PRADURĘS, GRŪDĄ 
ĮSODYDAVĘS, ALE KAD AUGDAVĘ

Kitą kartą kad ponasdievs iš rojaus Adomą su Ieva išvaręs, 
tai kad jis tiktai su pirštu žemę prasismaigydavęs, ale kad javai 
augdavę, tai augdavę.

281. ADOMS EKĖJO, VELNS EKEČIAS SPAUDE

Kitą kartą Adoms traukiąs savim ekėčias. Velns užsigulęs 
spaudžiąs. Ponasdievs ant velnio pasakęs:

— Tpru!
Tas velns ir palikęs arkliu. Ponasdievs ir padavęs Adomui:
— Še,— sakąs,— tą arklį pats valdyk ir savo vaikams palik. 
Tai užtai, mat, arklio mėsa nevalgoma, kad iš velnio.

282. KAD ADOMS, PIRMĄ VAGĄ IŠVARĘS, ATSIŽIŪRĖJO

Kad Adoms, pirmą vagą išvaręs, nebūtų atgal atsižiūrėjęs, 
tai būtų žmonys turėję sotį. Bet kad atsižiūrėjo, pamatęs pilną 
vagą prikritusią visokių paukštelių ir gyvuolėlių, sakęs:

— Tai neužteksiu tos vienos vagos, reik ir daugiaus praarti. 
Antrą išvaręs — trečią ir 1.1.
Užtai ir dabar katram vienam vis rods daugiau ir daugiau.
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283. GYVUOLIAI ŠNEKAS

Daugums šneka, kad kalėdų naktyj gyvuoliai šnekąsys (žmo
gaus kalba) ir visas vanduo pavirstus į vyną.

Vieną kartą išeinąs par kalėdas vidurnaktyj žmogus laukan, 
žiūriąs — sodnai žaliuoj, visos obelos ir grūšnės žydžia. Įėjęs į 
vidų tą stebuklą kitiems papasakot. Išėję visi laukan — kaip 
buvęs šaltis didžiausis, teip ir tebebuvo.

Tai, mat, ta valanda tuokart buvo, kurioje sūnusdievs užgi
mė.

284. ŽMOGUS ANT KŪTES KLAUSĘSIS

Viens žmogus tyčia, ant kūtės užlipęs, klausęsis, kada tie 
arkliai pradės ką kalbėti. Ir pradėję. Viens sakąs:

— Aš rytą anksti vešiu šmotą žmonių į bažnyčią.
O antrasis sakąs:
— Aš rytoj vešiu tą lavoną į kapus, kur dabar mūsų klausos. 
Daugiau iš to tas žmogus nusigandęs ir miręs.

285. UŽGAVĖNĖM IŠ GYVOS OŽKOS MĖSA UŽSIGAVĖJĘS

Viens žmogelis neturtingas neturėjęs nė pieno, nė mėsos — 
kuo užsigavėt par užgavėnes. Išsipiovęs iš savo ožkelės kinkos 
mėsos ir užsigavėjęs. Ta jo ožkela tuoj ir sugijus. Velykoms at
ėjus, teip pat išpiovęs, bet jo ožkela tuoj nusprogus.

T ai, mat, par užgavėnes — ta viena diena, o Velykos — kada 
turėsi, tada atsigavėsi.

286. UŽGAVĖNIŲ VAKARE MĖSOS ĮSIKANDĘS

Viens žmogus pasiklausęs kuningo par spaviednę:
— Ar būtų valia pelenijoj, iš dantų išsikrapščius, mėsą su- 

valgyt?



Kunings sakęs:
— Valia, gali valgyt.
Šis Užgavėnių vakare atsiguldams įsikandęs čielą kumpį 

mėsos. Ant ryto atsibudęs, atradęs žaltį.

287. ŽALTYS ANT KAKLO UŽSIKABINĘS

Vieną kartą susitarę iš subatos į nedėldieną žvejot. Žvejoję, 
žvejoję lig išauštant. Viens vadinąs namo, antras neinąs, sakąs:

— Paspėsme.
Saula patekėjus ir pakilus — šis vėl vadinąs namo. Tas tei- 

pogi:
— Paspėsme.
Jau ir priešpiečiai. Tas nenoriantysis eiti namo nusimušęs į 

akmenį koją, pakeikęs:
— Kad tave velniai, teip nusimušau koją.
Traukė ant krašto tinklą — kasžin kas iš tinklo švykš ir nu

lėkė itin toli. Tas viens sakąs:
— Gana, eikim namo.
Antrasis:
— Pala, pala, reik eit pasižiūrėt, kas tas toks, kur teip toli 

nulėkė.
Tas einąs sau, o šis priėjęs — ir užsirietęs jam ant kaklo 

žaltys.
Daugiau jį vis smaugiąs, čiulpiąs. Kad į bažnyčią eidavęs ar 

į pirtį, tai žaltys už durių pasitikdavęs, o jis iš bažnyčios ar iš 
pirties laukan, tai jam ir vėl žaltys ant kaklo. Tai kunings vieną 
kartą jį užkeikęs, ir nukritęs tas žaltys žemė.

288. ŽMOGUS KELIAIS Į RYMĄ NUĖJĘS IR PRAPUOLĘS

Kitą kartą ėjęs keliais viens žmogus į Rymą, kad ant jo kelių 
nieko — nė skūros, nė mėsos — nebebuvę, tiktai vieni kaulaliai. 
Kur jis ėjęs, visur jam buvęs tiesus kels: par vandenis, mares, 
upes ir ežerus. Kai įėjęs į Rymo laukus, ėmę varpai patys zva-
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nytis. Įeinant į miestą, išeinąs iš karčemos viens girts jau žmo
gus. Šį pamatęs, sakąs:

— Mat, kur švents žmogelis, nevet patys varpai zvanij.
Šis atsakęs:
— Ir aš pats žinaus, kad asu švents, nekai tu, latre laidoke. 
Daugiaus tas gėrėjis palikęs šventu, o tas palikęs prakeiktu,

kad pasikėlė į didystę.

289. SENS TĖVS VIRŠUM VANDENIO ĖJĘS Į BAŽNYČIĄ

Kitą kartą viens tėvs sens buvęs, niekada neeidavęs į bažny
čią, bet namie poterius vis kalbėjęs ir kalbėjęs, prė pečiaus sė- 
dėdams. Vienąkart vaikai jo ir išvarę jį po nevalia į bažnyčią. 
Šis einąs tiesiai par vandenis: par upes, par balas, par griovius, 
niekur nė kojų nesušlapęs — viršum vandenio. Bažnyčioj besi- 
melsdams, nusimislijęs, pasižvalgęs, ant kitų nusižiūrėjęs ir su- 
griešijęs. Einąs namo — kur tik ant vandenio užeinąs, tuoj ir 
šlampąs kojas, ir grimztąs. Parėjęs namo, sakąs:

— Vaikeliai, nebevarykit manės į bažnyčią, nes aš ten nė 
just nejutau, kaip sugriešijau. Geriaus vis prė pečiaus poterė
lius kalbėsiu.

290. KOKS KARALIUS LIEPĘS SENUS TĖVUS ŽUDYT

Kad kitą kartą koks karalius buvęs įsimanęs senus žmonis 
žudyti. Vienas sūnus turėjęs jau seną tėvą, tam labai buvę gai
lu, tai jis jį vis kavojęs, kad jo nenužudytų pajutęs tas karalius.

Vieną kartą užėję labai blogi metai, tai nebebuvę nė iš kur 
rugių sėklos gauti. Tas sūnus ir dejuojąs, ir tėvo rodos klausią- 
sis: ką dabar reiktų daryt? Tėvs sakąs:

— Vaikei, jug iš anų gerų metų, kur tebėra prikrauti kūlių 
du daržingaliai, tada čyst neiškūlėm, tai dabar iškulkit, ir bus 
sėklos.
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Iškūlę kokius keturius gorčius. Daugiau tėvs sūnui liepęs 
sėsti ant arklio ir, viduriu savo rėžio jojant, sėti, kad užtektų 
savo visiems laukams. Parjojęs tėvui pasisakęs, kad jau teip 
padirbęs. Nu, daugiau tėvs jį liepiąs:

— Eik dabar pasiklausyk, ką jie šnek.
Sūnus išėjęs klausąsys, ausį prė žemės pridėjęs, girdžiąs:
— Tu, brol, pasitrauk, tu, brol, pasitrauk.
Parėjęs tėvui pasakęs. Tėvs sakąs:
— Nu, tai gerai.
Daugiaus kai ėmęs žaliuot visas jų lauks, o kitų nieko nėr, 

tušti laukai. Tuoj dasižinojęs ir pats karalius, užpuolęs ant šio:
— Iš kur tu gavai tiek sėklos?
Šiam nebėr ko besakyt, reik prisipažint, kad tai tėvą turėjęs 

paslėpęs, tas jam tokią rodą davė, iš kur gaut sėklos. Tai nuo 
to būrio ir užgynę senuosius žudyt.

291. KODĖL TU PIRMA TEIP NESAKEI

Viens žmogus iš bėdos nuėjęs pasikart į mišką. Užmetęs 
šniūrą ant medžio šakos, nerdamasis ant savo gerklės, sakąs:

— Ponediev, padėk!
Aniuolai užsilipę ir nulaužę tą šaką. Kai nulūžus šaka, sakąs:
— A kad tave velniai!
Velns tuoj ir atsiliepęs:
— Tai kodėl tu pirma teip nesakei!

292. NEPLIKYKIT, NEPLIKYKIT MANĖS

Viens žmogus turėjęs paprotį vis kojas supti, sėdėdams ant 
suolo. Vieną kartą, jam besupant, palikę labai sunku, ėmę jį 
spausti. Daugiau žmonys ėmę krapyt su švęstu vandeniu, ir ėmęs 
velns, į pastalį lįsdams, rėkti:

— Neplikykit, neplikykit manės.
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U2 KEIKIMS PININGŲ

293. [DVYLIKA VIŠTŲ GALVŲ]

Viens išsikasęs po kokiu ąžuolu miške duobę ir ėmęs iš namų 
piningus atnešdams pilti. Jo susieds užėjęs ir, nusivilkęs pliks, 
įsilipęs į tą ąžuolą ir laukiąs, kada jis pabaigs piningus pilti. 
Pabaigęs ir tą duobę užkasęs, sakąs:

— Be dvylikos galvų nieks prė tų mano piningų neprieis.
Tas plikasis, ąžuole būdams, atsiliepęs:
— Ar žvirblių galvų?
Šis:
— Ne, žmonių.
Plikasis:
— Ar varnų galvų?
Šis:
— Ne, žmonių.
Ir daugiau klausinėjęs. Ant galo klausęs:
— Ar ant vištų galvų?
Šis:
— Lai būk kad ir vištų.
Ir nuėjęs sau. Tas plikis tuoj iš medžio išsilipęs, apsitaisęs, 

parėjęs namo, nusukinęs dvylikai vištų galvas, atnešęs pame
tęs, tuos piningus išsiėmęs ir vartojęs.

294. [KAS SUĖS]

Kits pakavojęs piningus ir apdergęs, pasakęs:
— Kas tą mano š... suės, tas lai vartos tuos piningus.
Ten pat buvęs kits žmogus krūmuose. Tas į šalį, šis — prė to 

jo š..., parsivilkęs namo, dėjęs į duonkubilį, suminkęs į duoną, 
iškepęs ir su visa savo šeimyna suvalgęs. Daugiaus išsiėmęs 
tuos pinigus ir vartojęs.
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295. [TA PAČIA RANKA]

Viena motina jau prieš savo mirimą, kad nieko nebuvę tro
boje, savo piningus užkasus po savo lova ir sakanti:

— Kas mano ranka tuos piningus atkas ir manės pliks verks 
numirusios, tai tas galės tuos piningus vartoti.

Pakavojus tuos piningus ir nebegalėjus nė į lovą įlipti, ten 
pat padribus.

Jos marti visaką girdėjus ir mačius. Įėjus klausianti:
— Kas tamstai, matušėl, pasidarė?
Motina:
— Mat, vaikei, teip pat nuslabnėjau.
Neilg trukus ir numirus. Kaip tik numirus, tuoj ta marti ją 

pasivilkus po lova, su jos ranka atkrapščius tuos piningus. Dau- 
giaus aptaisę paguldę ant lantų. Ta marti kai tik pradedanti 
verkti, tuoj ir nusidraskanti drabužius plikai nuo savės. Zmonys 
aptaisą. Ši verkiant ir vėl nusidraskant. Žmonys saką: „Tai, mat, 
gailesys savo vyro motinėlės."

Daugiaus tuos piningus ir suvartojus sau.

296. [PININGAI PELUDĖJE]

Viens gaspadorius turėjęs sūnų, į kuningus laidžiamą. Tas 
sūnus buvęs parvežtas iš siminarijos namo. Kur jis ten vaikš
čiojęs apė klojimą, žiūriąs — jo tėvs peludėj išsikasęs duobę ir 
piningų įpylęs. Šis ten įmetęs savo no rožančiaus kryželį ir nu
ėjęs sau. Tėvs kiek ten tų supylęs piningų ir užkeikęs. Tas sū
nus išėjęs į kuningus, o tas jo tėvs labai nubiednėjęs. Sūnus 
parvažiavęs, įsišnekęs su tėvu:

— Kaip tai palikai dabar toks biednas? Kitąkart buvai labai 
turtingas, kur tuos piningus savo padėjai?

Tėvs neprisipažįstąs. Sūnus sakąs:
— Bene pakavo j ai kur peludėj?
Tėvs sakąs:
— Kad ir pakavojau, bet dabar ir pats nebeprieinu.
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Sūnus užsidėjęs stulą, paėmęs švęsto vandenio su krapylu, 
knygą, sakąs:

— Erne, tetuš.
Nuėję. Šis skaitąs ir krapijąs. O tėvui liepęs:
— Kask ir semk piningus.
Daugiaus sėmęs, kol tiktai tą kryželį išsėmęs. Daugiaus tie 

piningai džingu džingu kasžin kur nuskambėję.

297. [SKRYNIA PININGŲ]

Viena mergela ėjus šventą dieną, sumos laike, par krūmus. 
Ziūrianti — čiela skrynė piningų atidaryta. Ši pripuolus se- 
miantys į skraistą ir nešanti namo. Vėl atėjus prisisėmus, vėl 
parnešus. O jai ten besemiant, nutrūkęs nuo rožančiaus kryže
lis. Trečiąkart kai sugrįžus, ir atpuolęs velns, sakąs:

— Semkis, semkis piningus, tiktai kryželį išsisemk.
Ta mergela prisisėmus skraistą piningų, pasiėmus ir kryželį. 

Daugiaus tas velns taukš ir uždaręs tą savo skrynę ir užraukęs į 
žemes.

298. [NEPADĖJĘS NEIEŠKOK]

Kitą kartą viens žmogus radęs ant akmino parašyta: „Kas tą 
akminą atvers, ras daug piningų pakavota." O tas akmuo buvęs 
labai didelis. Su dideliu vargu kaip-ne-kaip atvertęs. Ant antros 
pusės to akmenio radęs parašyta: „Nepadėjęs neieškok."

299. [KATRĄ ČIA SMEIGSME]

Algamistruitis ir kiti keli vyriškiai susitarę eiti piningus 
kasti. Bet sakę: jagu kas gandys? Algamistruitis sakąs:

— Kad ir kas rodysis, kad ir kaip gandys, nebijokim ir nie
kur nebėkim.
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Nuėję, kasą ir pamatę atvažiuojant keturius vyrus. Ties jais 
apsistoję, nuėję į mišką, trauks, trauks kai šienveržes kartis ir 
ateiną tiesiai ant jų. Saką:

— Katrą dabar čia smeigsme?
Jie patys atsakę:
— Aigamistruitį!
Tas aigamistruitis bėgt, daugiau ir kiti visi paskui jo.

KAS, KAIP, KUR GANDIN

300. APB GANDINIMUS PAKARUOLIŲ

Tankiausiai žmonis gandina tokiose vietose, kur koks yra 
sau pats galą pasidaręs. Arba jei ir kits kur kokį vagį nušauna 
arba užmuša, tai kiek tas metų būtų gyvenęs ant svieto, tiek 
metų naktimis žmonis vedžioj, klaidin. Kai kada toks nelaikis 
žmogų, vieną einantį, genas arba pasitikęs vadin ristis, važiuo
jant ant ratų ar rogių galo atsistoj. Nelaikis daugiau spėko 
netur, kaip kad jis būtų turėjęs gyvs būdams, tiktai tiek, kad 
nelaikis nepriilsta, nes jis su velnio galybe. Žmogus jį sulauži, 
sumini — jis atsikėlęs ir vėl šok.

Vieną kartą pakuršė (užjoniškyj) buvęs dikts vyrs, pavarde 
Gerbenis. Tas kruoge atsigėręs, pavalgęs, eidams namo, sakąs:

— Dabar asu aš teip tvirts, kad ir su pačiu velniu galėčia 
ristis.

Einąs laukagalėm namo — šit ir patikęs tokį aukštą. Ir sakąs 
Gerbeniui:

— Eikš pasiristi!
Šis ir einąs. Susiėmę, ritęsis ritęsis ilgai. Nelaikis ėmęs pra

šytis:
— Gana, laisk.
Palaidęs. Pabuvęs nelaikis — ir vėl ristis. Šis ir vėl ritąsis. 

Gerbenis sakęs: būtų laibs, bet tiek stamantrus, kai vinis. Ir vėl 
nelaikis ėmęs prašytis laist pasilsėt. Pasilaidę. Gerbeniui jau ir 
pagirios išdulkėję, mislijąs: kas čia tik bus. Pabuvęs ir vėl tre
čią kartą vadinąs:



—Erne ristis.
Gerbenis sakąs:
— Ponediev, padėk, motina švenčiausia ir visi šventiejei, 

eikš gi tu, šatono mace!
Nelaikis sakąs:
— Kam gi tu su teip daug? Eikš, kaip pirma, viens ant vieno.
Ir nebeėjęs.

301. [GANDINIMAI ANT VIRŽYNŲ KALNELIO]

Joniškės* parapijoj, arti Rudiškių filijinės bažnyčios, Rudiš
kių sodžiaus laukagalio miškelis vadinasi Viganės, tose — kal
nelis Viržynai, tame kavojami nuo senovės pakaruokliai ir kiti 
nelaikiai. Ten apė tą šmotą nuo senovės žmonys pasakoja, kad 
labai daug gandydavę. Naktims arklininkai, arkligonėj būdami, 
matydavę ožkas, katinus, ugnį iš žemės kylant. Kits iš tų gandi- 
nimų ir į ligas išėjęs. Gasparą Slančaucką kasžin kas toks bal
tas, sutemus arklių ieškant, ėmęs gintis par krūmus, šis tik pa- 
spėjęs įpulti į arklininkų krūvą. Iš to Gaspars Slančauckas ilgai 
sirgęs, o paskui plaukus į virvelas suveltus lig pusė amžiaus 
nešiojo.

Nuo senovės nelaikiam kirsdavę galvas žemėn ir į tarpkojį 
įdėdavę, kad jie nesigandytų. Bet baikos, niekai; nelaikis, atėjus 
savo laikui, tuoj sėdąsis ir galvą, iš savo tarpkojo pasiėmęs, už- 
sidedąs ir kyląs gandyt. Tiktai reikią kniūpsčią į duobę įguldyti, 
tai nelaikis ant kelių nesiklaupsiąs ir negalėsiąs žmonių gandyt.

VĖL SENOVĖ

302. TEISYBĖ IR NETEISYBĖ

Buvus kitą kartą teisybė ir neteisybė. Josdvi vieną kartą 
abi vienu keliu ėjusios. Jodvi abiedvi turėjusios po ryšelį, ku
riame abiem buvę po bulkelą duonos. Jomdviem beeinant, at
ėjęs laiks valgyti. Teisybė norėjus katra savo valgyt, bet netei
sybė sakius:
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— Susidėjusios valgykiam. Dabar valgykim tavo, o kitą 
kartą mano.

Susėdusios pavalgė iš teisybės bulkelės. Atsikėlusios ėjo 
toliau. Beeidamos vėl išalko. Jau teisybė norėjo valgyt iš bul
kelės neteisybės, bet neteisybė atsisakė:

— Kai suvalgysme tavąją bulkelą, tai tuokart valgysme 
mano.

Teisybė vėl susigadijo. Pavalgiusios ėjo toliaus. Beeidamos 
vėl išalko. Bet neteisybė teisybei nebedavė duonos, sakydama:

— Jei tu man duosi savo akį išgriežti, tai duosiu pavalgyti.
Teisybė iš karto nesidavė, bet, toliaus ėjus ir paralkus, atida

vė savo akelę išgriežti.
Pavalgius ėjo toliau su viena akia. Vėl beeidama išalko ir 

paraiko, ėmė teipogi teisybė neteisybės prašinėti duonos. Bet 
neteisybė sakė:

— Tu man vėl [duok] savo akelę išgriežti, duosiu pavalgyti.
Teisybė alkus, alkus ir atidavė.
Yr ant svieto teisybė, bet kad akla.

303. SENIS SU SENE TEN, KUR PERKŪNS GR1AUN

Kitą kartą gyvenę seniukas su savo seniuke vienoj pirtelėj 
ir pasisodinę po plautų pupelą. Ta išdygus ir išaugus ligi plau
tų. Jie atėmę plautus — pupela išaugus ligi lubų. Jie praplėšę 
lubas — išaugus ligi stogo. Jie pradrėskę stogą. Daugiau ta jų 
pupela išaugus ligi pat dangaus.

Paskui jiedu susapnavę, kad jiedu liptų tąja savo pupela, 
tai jiedu įliptų į patį dangų, tiktai kad jiedu nė vieno žodžio 
nesusišnekėtų, o jei šnekėsis, tai neįlips.

Ir ėmę lipti. Lipę, belipant ta seniuke ėmus savo seniuko 
klausti:

— Tėvai, tėvai! Ar paėmei tu savo pypkelą ir mano taba- 
kerkėlą?

Senis da tylėjęs, bet senė vis klausus ir klausus. Senis atsi
liepęs:

— Paėmiau.
Tuoj abudu puc, puc ir nukritę.
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Daugiau tas senis nu duot, nu duot tą savo senę, ko nety
lėjo. Numušęs, numušęs ir teip prigraudojęs, kad daugiaus nė 
vieno žodelio, kol tiktai įlips į dangų, nebešnekėtų. Senė jam 
prižadėjus, ir vėl lipę. Daugiaus lipę, lipę, užlipę ant debesų. 
Radę ten ugnelą besikūrenančią pas tokią koželkėlą. Apė tą 
koželkėlą šaukštelių apdėta, tokie rateliai besą pas tą koželkėlą. 
Tas senis priėjęs prė tos ugnelės, užsikūręs pypkelą, ta senė 
atsisėdus į tuos ratelius, pasiuosčius tabokėlės ir sakanti:

— Seniukai, pavežiok tu mane su tais rateliais.
Tas seniuks tuoj savo pypkelą su nagu bakš, bakš pasibadęs, 

tuoj kibirkštys iššokusios, paėmęs tuos ratelius, dir, dirrrrr par 
*visus debesius — visa koželkėlą ėmus siūbuot, tie šaukšteliai 
vožinėtis. Tai iš to yra žaibai, griaustinis ir lytus. Tai ir po šiai 
dienai tie seniukai ant debesų tebevažinėjas ir važinėsis.

304. MĖNUO PRITRAUKS

Nerodyk į mėnesį su pirštu, nes jis tuoj pritrauks. Jug ma
tote, kad tai ten yra viena mergela su nėščiais pritraukta. Viens 
žmogus pasakęs naktį:

— Kad dabar mėnuo šviesiai švieč.
Mergela, vandenį nešdama su nėščiais ir su pirštu į mėnulį 

rodydama, sakanti:
— Mano užpakalis šviesesnis, kas čia par šviesa.
Mėnuo tuoj ir įtraukęs ją į savi.

305. VELNS SU ŽMOGUM BANDŽIULIAVĘS

Kitą kartą kur ten žmogus su velniu susitikę ir ėmę rokuotis 
apė bandžiulystę. Ir susibandžiuliavę: ėmę sodinti, sėti ant pu
sės daržus ir laukus. Vieną metą sodinę bulbes — tos teip gra
žios užaugusios. Rudenyj žmogus velnio klausiąs:

— Tai kaip čia dabar mudu parsidalysme?
Velns:
— Gi aš atsiimsiu visas viršūnes, o tu su apačia žinokis.
Tas žmogus ir susigadijęs. Velns nusipiovęs lazdas ir nusine

šęs. O tas žmogus prisivertęs pilnus pašalius savo bulbių.



Antrą metą sėją lauke pupas. Vėl gražios buvusios. Rudenyj 
velns atėjęs sakąs:

— Tu, žmogau, pern buvai mandrus, mane apgavai, tu šį
met piaukis viršūnes, aš nusirausiu apačias.

Tas žmogus vėl kantans: nusipiovęs visas ir atsiėmęs, o 
velns išsiraustęs visas šaknis, nieko neradęs ir nulėkęs sau.

Trečią metą ožkom bandžiuliavęsys. Tos jų ožkos privedu
sios daugybę ožkelių. Velns rudenyj atėjęs, sakąs:

— Nu, kaip dabar mudu dalysmės?
Žmogus sakąs:
— Ir aš nežinau.
Velns sakąs:
— Meskim iš kūtės lauka, katras kiek išmesme, tai to tie ir 

bus.
Žmogus:
— Ką gi čia daryti? Meskim, meskim.
Ėmę mest. Žmogus kol vieną ar du išmetęs, velns visu glė

biu greibęs visą bandą ir išbliežęs lauka. Daugiau ir nebežiną, 
katrie katro išmesti. Žmogus pasimislijęs, sakąs:

— Taigi tu, mesdams lauka, ar savo ožkelius žymėjai?
Velns:
— Ne.
Žmogus:
— Gi aš į pauodegį vis, katrą vieną išmesdams, įbraižiau.
O daugiaus buvę ožkaičių, Įir likę] tam velniui tiktai kokie 

du ar trys ožiukai. Tas velns nu nenor tam žmogui paduot, 
sakąs:

— Erne ristis!
Žmogus:
— Tu mano senos tetulės neparistum.
Velns:
— Parodyk, kur ji yra.
Žmogus nuvedęs į mišką ir parodęs mešką lauže begulian- 

čią. Sakąs:
— Biškį papešiok, ir atsikels.
Tas velns peštelėjęs — kai šokus ta meška ant jo, greibuš ir 

sulamdžius. Velns išsisukęs sakąs:
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— Nu, bėkim lanktynėm, katras mudu greitesnis.
Žmogus:
— Eik tu, eik, tu mano mažojo vaikelio nepralenktum. 
Velns:
— Parodyk, kur jis yra.
Tas žmogus jį nuvedęs į krūmelius ir parodęs guliantį zuikį. 

Velns klausiąs:
— Kuo tas tavo vaiks vardu?
Žmogus sakąs:
— Mikšiuks.
Tas zuikis, pajutęs prieinant, atsikėlęs — bėgt, velns, paskui 

bėgdams:
— Mikšiuk, palauk, Mikšiuk, palauk!
Tas zuikis dulkėjo ir nudulkėjo, ausis pastatęs.
Tas velns parbėgęs į peklą, atsinešęs didžiausį gelažinį kūjį:
— Nu,— sakąs,— katras mudu tą kūjį aukščiau išmesme. 
Žmogus sakąs:
— Mesk, mesk tu pats pirma, aš paskui.
Velns kai metęs kasžin kur — nebematęs, kai aukštai išme

tęs, kai kritęs, kasžin kur į žemes įlindęs. Tas žmogus sakąs:
— Nu, ištrauk.
Velns ištraukęs ir padavęs. Tas žmogus nė pakuštyt nega

lėjęs. Įsikabinęs į kotą ir žiūriąs į aukštą. Velns:
— Ko žiūri? Ko nemeti?
Žmogus:
— Žiūriu ot į aną debesėlį, kur ant mūsų atein. Ten gyven 

mano brolis šventas Petras, kalvis, tai kai aš jam užmesiu, tai 
toks daikts jam reikalings, susigadys.

Velns, pasigreibęs tą savo kūjį, fort į peklą, ir gana.

306. KAS NESIŠLUOSTO NUSIPRAUSĘS — TĄ VELNIUI

Velns ponadievo prašęs, kad jam tą žmogų atiduotų, katras 
burnos neprausęs ein valgyt.

— Ne,— ponasdievs sakąs,— aš tą tau atiduosiu, katras nu
siprausęs nesišluostos.
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Velns ėjęs tokio ieškoti, bet niekur tokio neapėjęs. Pamatęs: 
viens, arklius ganydams, bumą prausias. Ėmęs jo arklius į iš- 
kadą ginti — bene užmiršiąs burną nusišluostyt. Kada matei! 
Pamatęs, kad jau arkliai arti iškados, bėgąs rėkdams:

— Tprus kur! Tprus kur!
O čia su marškinių rankove tik braukiąs par burną ir brau

kiąs,— teip ir nusišluostęs. Teip velniui nieko ir neteko.

307. VELNS ŽMOGUI GERĄ DARĘS

Velns vis girdžiąs — kas tikt blogai atsitink, tuoj žmonys 
saką: „Ar velns čia teip ir padirbo."

Eidams velns vieną kartą par purvyną radęs įsmukusį blogą 
kuiną, kad nė tas kuins savo amžių nebebūtų iš tos pelkės iš
ėjęs, ir žmogus sunkiai tebūtų ištraukęs. O velns išvilkęs, da 
vandenyj čystam numazgojęs ir ant sauso kalniuko pastatęs. Ir 
džiovindams klausąsys tyčia: tegul, ką gi dabar tas žmogus, at
radęs teip nukuoptą tą savo kuiną, kalbės?

Po valandos atein tiesiai tas žmogus, atrand ant sauso kalne
lio sušlapytą savo gyvuolį ir sakąs:

— Ar velns tave ir sušlapino ant tokio sauso kalnelio!
Velns neiškentęs atsiliepęs:
— Tiek jums gerą, tiek blogą daręs, bo velns kalts, velns.

308. [VIS VELNIAS KALTAS]

Buvus vėtra, ėmus žmogui seną tvorą verst lauka. Velns ma- 
tydams atrėmęs su savo kupra ir tūrėjęs par visą naktį. Auštant 
susisukęs vėjas, ir pavirtus. Žmogus rytą išėjęs lauka, pamatęs, 
sakąs:

— Aje, ar velns čia tą tvorą ir pavertė?!
Velns atsiliepęs po tąja tvora:
— Man ir kupra sulūžo, par naktį betūriant, o tau bo tiek, 

tiek.



309. [VELNIAS KENČIA MERGOS SOPULĮ]

Kunings važiavęs par tiltą — girdžiąs, kad vaitoj kasžin kas 
po tiltu, sten. Išlipęs žiūriąs šis. Klausiąs:

— Tai ko tu čia čiūdijies?
Velns atsakęs:
— Gi aname sodžiuj mergela gimdo vaiką, tai aš už ją so

pulius kenčiu, kad jai langviaus būtų.

310. DIDELĖ UTELĖ

Pas vieną poną į sviesto kubilą įkritus utėlė ir, ten ilgai be
būdama, labai didela užaugus. Tas pons padavęs kitiems ponams 
žinias, kad susivažiuotų pas jį pasižiūrėti, kas par žvėrį pas jį 
atsirado. Susivažiavę iš visur daugybė ponų, bet nė viens ne
pažinęs, kas par tą jo žvėrį. Atvažiavęs ir velns, į poną pasiver
tęs, tas sakąs:

— Gi utėlė. Žiūrėkit, va mano,— iš pakaušio išsiėmęs, rody- 
dams,— trijų mėnesių, akurat — toki pat.

311. ČIA, ČIA, ČIA

Mergelai imant ukvata kartis, ši pasisakius kuningui. Ku
nings klausiąs:

— Kokioj vietoj?
Mergela:
— Jaujoj po ardu.
Kunings sakąs:
— Užrišk šniūrelį ant mažojo piršto ir pririšk prė ardo.
Mergela teip ir padarius. Ką tiktai ji prisirišus — šit ponai

tis par klojimą su čebatėliais taukš, taukš, taukš pribėgęs, rodąs 
jai po gerkla:

— Čia, čia, čia riškis.
Ši nusigandus, kai bėgus lauka, tai nevėt mėsą nuo savo 

pirštelio nusmaukus.
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KITS KAS

312. APE BUVUSIŲ TRYLIKA MĖNESIŲ

Kitą kartą vis būdavę trylika mėnesių, tiktai maskolius su
mažinęs, kad mažiaus tereiktų duot saldotams žalavenės.

Kai kitą kartą Teikdavai bėgti pas kaimynus ugnies, rytą 
atsikėlus. Viens pavargėlis ūkinyks atsikėlęs rytą, einąs ugnies 
pasiieškoti. Žiūriąs— jo lauko gale smilkstą, ugnis kūrenas. Pa- 
mislijęs: „Eisiu ten, kas gi tokie ten kūrentų." Nuėjęs žiūriąs — 
trylika vyrų apsėdę upė ugnį ir šildos. Šis priėjęs artyn, juos 
pasveikinęs ir atsisėdęs prė jų ugnies.

Daugiau įsišnekę apė metus, apė mėnesius. Klausinėję to 
žmogeliaus tie vyrai:

— Kokie mėnesiai geri, kokie blogi?
Tas žmogelis jiems vis atsakęs:
— Vis, kas tikt yr nuo dievo laista, vis yra geru, aš nieko 

apė tai neišmanau.
Pasišnekėję. Tie vyrai davę jam ugnies ir pasakę:
— Parsinešęs namo, berk tą ugnį į vidurį aslos.
Žmogus pasidėkavojęs jiems, atsisveikinęs ir, parėjęs namo, 

pabėręs tą ugnį savo viduryj aslos. Sulig pabėrimu tuoj viduryj 
aslos atsiradus didžiausia krūva auksinių piningų.

Tuoj savo vaiką nusiuntęs pas savo kaimyną turtingąjį pūro 
pasižyčioti tiems piningams pamieruoti. Sumieravęs ir liepęs 
nunešti. Tas turtingasis mislijąs: „Iš kurgi tu kokių dirsių būsi 
gavęs." Norėdams žinoti, apvertęs kniūpsčią pūrą, patrankęs į 
klėties grindas, ir iškritę iš už lankų keli auksiniai piningai. Tas 
nevet nusigandęs. Tuoj ėjęs jo klausti:

— Kurgi tu gavai tų tokių piningų?
Tas vargšas apsisakęs visą teisybę: kaip jam rytą ugnies ne

buvę, kaip jis ėjęs pas kaimynus, kad pamatęs smilkstant, nu
ėjęs radęs trylika vyrų, kaip pasišnekėję, kaip jį liepę su tąja 
ugnia padaryti ir kaip iš to piningai atsiradę.

Tas turtingasis mislijąs: „Kad tau teip išėjo, žiūrėsiu, ar ne- 
nusiduos ir man teip padaryti." Vakare išgesinęs ugnį. Rytą atsi
kėlęs, puodšukę pasiėmęs ir einąs pas kaimynus. Žiūria — lau

ras



ko gale smilkst dūmai, ugnis kūrenas. Nu, šis jau džiaugdama- 
sys bėg pas tą ugnį: „Gausiu ir aš auksinių piningų begales." 
Nubėgęs atrand trylika vyrų apė tą ugnį besėdžiant. Prašo ir jį 
ten prisėst. Im klausinėti apė metus ir apė mėnesius: kokie geri, 
kokie blogi. Tas turtingasis jiems apsako visą teisybę: kad va
saris ašaris, gruodžius nugrubėlis, gyvuoliai, tuose mėnesiuose 
turėti, yra apsiašaroję, nugrubę, nesveiki. Tai vienus girdams, 
kitus peikdams, apsakė, koks jauns mėnuo, priešpilnis, pilns ir 
gals, arba dielčius. Davę ir jam ugnies, liepę parsinešus bert į 
aslą. Šis su dideliu džiaugsmu parsinešęs, kai bėręs į vidurį 
aslos — liepsna kai šokus, tuoj visi jo namai ir visos trobos ant 
vieno karto užsiėmusios. Sudegę viskas.

313. PAR DEŠIMT METŲ SU VIENU MIEŽIO GRUDU 
GASPADORIŲ IŠ LAUKŲ IŠVARYS

Viens bernas pristojęs pas gaspadorių ant metų tarnauti (už 
kokią algą, nežinau). Rudenyj bekuliant viens miežio grūdas 
įlėkęs jam į burną. Tas bernas sakąs tam savo gaspadoriui:

— Kur dabar man įlėkė į dantis miežio grūds, tai man tam 
grūdui duok nuo pradžios gerą vietą, kur tiktai aš norėsiu pasi
sėti ir jo sėklai lig dešimties metų, tai aš už tą vien pas tave ir 
tarnausiu 10 metų.

Ūkininks susigadijo. Berns pavasary} tą savo grūdą pasodi
nęs į rasodninką, [tas] par vasarą iškeravęs, išaugęs,-r- rudenyj 
nuėmęs ir ištrynęs čielas rieškučias. Antrą pavasarį pasisėjęs 
tuos savo miežius darže — teipogi labai gražūs užaugę, rudenyj 
iškūlęs čielą sieką. Trečią metą pasisėjęs pakluonės — kad teip 
gražūs, teip gražūs augą.

Gaspadinei, [žiūrint] į tuos berno miežius, palikę jau pikt. 
Arti rudenio vieną gaidygstę pasimislijus, išbėgus į pakluones, 
atsigulus, pagavus voliotis po tuos miežius berno ir teip išvo
liojus, padirbus kai vieną patalą.

Rytą saula patekėjus žiūrianti, kad tie berno miežiai čystai 
išvolioti. Klausianti mėnesio:

— Ar tu nematei, kas čia naktį tuos berno miežius išvoliojo?



Mėnuo atsakęs:
— Kol aš buvau ant dangaus, buvo sveiki, ir palikau svei

kus nusilaisdams. Jei būt matęs sietyns, jis parbuvo ligi išauš
tant ant dangaus.

Klausianti saula sietyno. Tas pasisakė matęs, kaip gaspadinė 
atbėgus, kaip išvoliojus. Klausianti saulė sietyno:

— Taigi ar tu jai nieko nedarei?
Sietyns:
— Gi aš jai mečiau su kereliu.
Saulė sakanti:
— Tai gerai.
O tai gaspadinei, namo bėgant, užkliuvus koja už kelmelio ir 

biškį nusigrendus. Iš to ėmus tinti koja, paskui ir visa sutinus ir 
numirus. To berno miežiai atsistoję, susigavę ligi piaunant. Ru
denyj iškūlęs jau kelius pūrus. Ir teip lig dešimties metų viens 
apsėjęs visus savo gaspadoriaus laukus, pradėjęs nuo vieno 
miežio grūdo.

314. SAULA, VEJAS IR ŠALTIS

Žmogus eidams radęs tris šaly kelio besėdenčius: du vyriš
kus, vieną moterišką. Praeidams pasakęs:

— Tegul bus pagarbyts...— ir einąs sau. Šie pasilikę ir ėmę 
ginčytis. Viens sakąs:

— Man sakė.
Antras:
— Man sakė.
Trečias:
— Man sakė.
Daugiau šį šauk:
— Palauk!
Gintis, suginę klausią:
— Katram čia tu mums sakei „Tegul bus pagarbyts"? 
Žmogus:
— Gi aš visiem sakiau.
Šie:
— Ne, vienam, kad vieną kartą tesakei.



Šis pasimislijęs sakąs:
— Gi tam smailakepuriui.
Tuoj tas antras vyriškis:
— Nu, gerai, aš tave sušaidysiu.
Tas tai buvęs šaltis. Ta moteriškoji:
— Aš tave sudegysiu.
Ta buvus saula. O tas smailakepuris buvęs vėjas. Sakąs:
— Tu jų nebijok, žmogel, aš tave gelbėsiu.
Tuoj ėmęs šaltis šalt. Vėjas teip tyliąs, teip tyliąs,— šalčiui 

atsibodę bešąlant, ir nustojęs. Paskui ėmus saula kaityt, paga
vęs ir vėjas pūst — kad ir kaip šilta, kad vėjas puč, žmogui pa
čiam laike gyvent.

315. SAULA IR VĖJAS

Saula ir vėjas derėjęsis, katras nuvilksiąs žmogui sermėgą. 
Vėjas pirms ėmęs pūsti, gan pūtęs smarkiai, gan palangva, žmo
gus bo su sermėga, su sermėga. Tikt saula ėmus šildyt — žmo
gus tuoj ir nusivilkęs.

316. AR TU, BROL, NERADAI PININGŲ?

Viens brolis buvęs turtings, antras pavargėlis. Tas turtin
gasis norėjęs visaip prakurt tą savo brolį vargšą: dalijęs grū
dais, duona ir piningais,— bo tas pavargęs, pavargęs. Tas tur
tingasis pamislijęs, pamatęs ateinant keliu jį ir pametęs ant vi
durio kelio didelį čeraslą piningų, sakąs: „Mažum, kai ras, jam 
geriau vesis praturtėti",— pats šaly kelio pasislėpęs. Kai brolis 
nuėjęs, žiūriąs, kad tie jo piningai ant kelio tebedrybso, pasi
ėmęs ir parėjęs namo. Klausiąs:

— Taigi ar tu, brol, neradai piningų? Aš toj vietoj, kur tu 
nuėjai, buvau pametęs.

Šis atsakęs:
— Gi aš ties tuo šmotu pamislijau, kaip tie akli gal keliu 

paeiti, užsimerkiau ir tą šmotą praėjau.
Tai mat, kad ponasdievs nepaded, o žmogus nieko negal gero 

padaryti.
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317. UBAGAI: KAD ADOMS SU IEVA NEBŪTŲ [NUSIDĖJĘ]

Ubagai, keliu eidami (du: ubags ir ubagė), šnekąsys:
— Kad nebūtų Adoms su Ieva sugriešiję, nebūtų nuo pono 

dievo užginto vaisiaus suvalgę, ir mums dabar nereikėtų teip 
vargti po svietą.

Pons, išgirdęs juos du teip bešnekant, pasivadinęs pas save, 
pasodinęs į gražų kambarį, aprėdęs gražiais drabužiais, duodąs 
gert ir valgyt — ir visa ko, ko tiktai jūsų širdis norės, papra
šykit, bus pristatyta. Ir užvožęs su bliūdu kitą bliūdą, pastatęs 
ant stalo, sakąs:

— Tiktai čia nežiūrėkit. O kad čia pasižiūrėstės, tai nukoro- 
siu ir išginsiu.

Nu, jau šie kokią dieną, kitą sau ger, valgo, silsias, gul. Bet 
po kelių dienų ta ubagė ir ėmus savo vyrui rokuoti:

— Retai kas čia pas mums įeina, pasižiūrėkim mudu, kas čia 
tuose bliūduose suvožta.

Atkel — paukštelis spurst ir išlėkęs pro atvirą langą.
Nu, jau šiemdviem ir gana,— nebeger, nebevalgo, tiktai mis

ti j: kaip čia jiedu gaus išsprukti iš to pono pakajaus. Tas pons 
ein, rand šiuosdu teip nusiminusius, smūtnus. Klausiąs:

— Kodėl judu šiandien tokie nuliūdę?
Šiedu tyl, nieko nesako. Pons ir numanęs, kas čia do daikts 

pasidaręs. Žiūriąs į bliūdus — tuščia. Pašaukęs tarnus, išpėręs 
gerai abiem pasturgalius, padavęs lopus ir išginęs. Sakąs:

— Mat, jūs baratės ant Adomo ir Ievos, gi kodėl patys tokie 
nepakantrūs,— ir gana.

318. ŠVENTAS JURGIS PAS PONĄ DIEVĄ JOJ

Kitą kartą švents Jurgis jodinėdavęs su labai gražiu arkliu, 
su brangiu balnu ir aukso kilpom, o ir tankiai jodavęs pas poną 
dievą.

Viens žmogelis buvęs darbininks ir piningų be reikalo ne- 
tekšliavodavęs, o biednas ir biednas. Kartą, šventam Jurgiui 
jojant pas poną dievą, užėjęs ant kelio ir prašąs, kad paklaustų
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pono dievo, kodėl jis negaliąs prasigyventi. Šventas Jurgis pri
sižadėjęs ir nujojęs.

Po kokio laiko pamatęs parjojant ir, užėjęs ant kelio, Mau
siąs:

— Ar paklausei?
Švents Jurgis:
— Užmiršau.
Kitą kartą pamatęs jojant, vėl užstojęs ant kelio, įprašęs, 

kad paklaustų. Švents Jurgis vėl prisižadėjęs. Žmogus, patyko
jęs parjojant, vėl užėjęs, klausiąs:

— Ar paklausei?
Švents Jurgis užmiršęs.
Trečiąkart jojant, užstojęs, teipogi prašąs. Švents Jurgis 

teipogi prisižadąs. Bet tas žmogus jau juomi nebeišsitikiąs:
— Palik man savo balno kilpą, tai aš žinosiu iš tikro, kad 

tamsta pono dievo paklausi.
Švents Jurgis atsegęs ir padavęs. Nujojęs pas poną dievą, 

pasišnekėjęs, kas jam reikė, ir einąs joti namo. Reik spirtis į 
kilpą — kilpos nėra. Vėl grįžtąs pas poną dievą paklausti, ko 
tas žmogus nuo jo vis prašinėja. Pono dievo paklausęs, jam po- 
nasdievs atsakęs teip:

— Žmogus yra sutvertas ant darbo, todėl ir jis su savo dar
bu negal daugiaus uždirbti, kaip tiktai sau išsimaityti. O norė- 
dams daugiaus turėti, tai tur vis nuo kitų pasukinti, tai tik bus 
turtings, kitaip ne.

Švents Jurgis parjodams jau dabar pats sustojęs pas tą žmo
gų, parsakęs, kaip jam ponasdievs sakęs. Žmogus viską išklau
sęs ir suprato, kas jam bus ant naudos.

Švents Jurgis prašąs dabar savo kilpos. Tas žmogus jam 
sakąs:

— Nė tamsta pas mane palikai, nė nieko.
Švents Jurgis kad ir kaip rokuojąsis, žmogus nebenor nė 

šnekėtis, ginąsis, ir gana. Švents Jurgis atsiminęs ir pono dievo 
žodžius, nujojęs sau.

Dabar žmogus su tąja kilpa pas žydą, sakąs:
— Aš tau atnešiu visą balną su tokiom kilpom.



Tas žyds duodąs 50 rublių, tik atnešk. Žmogus, 50 rublių ga
vęs, neš pas kitą žydą, tam vėl pardavoj tą kilpą balno, vėl gaun 
50 rublių. Ir teip, pas tą, pas kitą benešiodams, palikęs turtingu.

319. ŠIAULIŲ BAŽNYČIOS VARPAI EŽERE

Šiaulių bažnyčios varpnyčioj kitą kartą buvę du labai dideli 
varpai. Jų vardai buvę: viens Jons, antras Kundrots. Švedai 
kitą kartą norėję vieną išvežti į savo kraštą. Vežę žiemos laike 
par ežerą ir įlūžę. Daugiau kai imdavę bažnyčioj zvanyt kitais 
varpais, ir tas, ežere būdams, atsiliepdavęs ir skambėdams. Baž
nyčios varps sakydavęs didysis:

— Jonai, Jonai, Jonai...
Ežere:
— Kundrot, Kundrot, Kundrot...
Vienąkart susisapnavę kuningui, kad išeitų su visais bažny

čios parėdniais ir gražybėm kokį rytą, tai tas varps išsikelsiąs 
ant krašto. Išėję visi kuningai, apsirėdę su bažnytiniais drabu
žiais, su mistrancija, su kryžiais, su karūnoms, su žvakėms, lau
kę išsikeliant. Ir išsikėlęs, pasirodęs, bet ir vėl nuskendęs. 
Daugiaus žiūrią, kad viskas buvę išnešta, tiktai žvakių gesina
mojo nebuvę išnešę. Paskui lindęs į vandenį naras pasižiūrėt 
jo. Atradęs: žaltys ant širdies užsirietęs, ir gana.

320. ŠIAULIŲ BAŽNYČIA KADA NUSKĘS

Asą pasakyta, kad Šiaulių bažnyčia, kai prieisiant pilna žmo
nių, ir nuskęsiant. Ji ant ežero stoviant, o da lig šiol pilna ne
prieinant, nesant buvus priėjus.

321. SIŪLOS KAI VELNS Į KUMUS

Vienam tėvui vargužiui gimęs vaiks. Šis einąs pas tą, einąs 
kitą į kūmus prašyti, bet jo nė viens nepasigailiąs.
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Daugiau einąs par lauką — pasitikęs nepažįstamą. Tas klau- 
sinėjąs:

— Kur, ko eini?
Tas žmogelis jam savo reikalą apsisakęs. Šis sakąs:
— Tai aš tau eisiu į kūmus.
Bet tas žmogus įvydęs, kad jam viena skylaitė nosyse, tai 

supratęs, kad jis yra velns. Tas žmogus, nenorėdams, kad jis 
eitų į kūmus, ėmęs sakyt:

— Aš ir kuningą pas save paprašysiu.
Velns:
— Tai kas yr? Aš vis į jūsų bažnyčią įeinu.
Žmogus:
— Aš ir poną dievą pas save paprašysiu.
Velns:
— Tai ką tas seniuks man darys? Nebijau.
Žmogus:
— Aš ir motiną švenčiausią pas save pasiprašysiu.
Velns:
— Ta žmonela niekam nieko nedaro.
Žmogus:
— Aš ir visus šventuosius pas save paprašysiu.
Velns:
— Tai kas tas yra? Šventiejie tavo savo vietoj bus, o aš 

savo vietoj, ir gana.
Žmogus mislijęs, mislijęs, kas gi čia bus, kad jis nieko ne

bijo. Da vėl pamislijęs, sakąs:
— Aš ir perkūną pas save pasiprašysiu.
Ehe! Velns sakąs:
— Tai kam jo reik?
Žmogus:
— Teip pat.
Velns:
— Tai aš pas tave neeisiu, kad tą dundulį žadi prašyti, jis 

pikts, spardos.
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322. PARSIKBLĘS Į KITĄ VIETĄ — VARGĄ UŽMIRŠĘS

Viens žmogus, vis vargiai gyvendams, pasimislijęs: „Parsi- 
kelsiu į kitą sodžių, ar nevesis geriau?" Ir viską išsikraustęs. Į 
lauką išvažiavęs — palikę rankom šalt. Atsiminęs, kad pirštin- 
palaikes užmiršęs. Sugrįžęs pasiimti, pasiėmęs, einąs — šit nuo 
pečiaus kasžin kas šlamšt ir nudribęs. Sis atsisukęs žiūriąs ir 
klausiąs:

— Kas čia?
Tas atsakęs:
— Aš, tavo vargs.
Žmogus greitai pro duris — ir uždaužęs. Tas vargs ėmęs 

rėkti:
— Koją! Koją! Koją privėrei, koją!
Žmogus ir pasigailęs, duris palaidęs. Tas šmukš pro duris ir 

sekąs paskui. Nu, ką daryti, kur tik žmogus bėgąs, paskui ir 
paskui tas jo vargas.

Tas žmogus važiavęs per mišką. Pamislijęs, pagreibęs kirvį 
iš savo vežimo, tvojęs į galvą tam savo vargui ir nukirtęs. Iška
sęs po beržu ten duobę, įvertęs ir užkasęs.

Daugiau susišnekėjęs su savo pačia ir vaikais, kad reik grįžt 
atgal į senąjį gyvenimą, kad vargą užmušo. Ir sugrįžę. Daugiau 
kai jiems pradėję vestis gerai gyventi!

Ten šalyj jo gyvenęs jo brolis turtings. Tas ėmęs justi, kad 
jo brolis pasigavo, ėmęs užvydėti. Atėjęs pas šį, klausiąs:

— Kaipgi tu, brol, pasigavai?
Šis viską apsisakęs: kaip buvęs beeinąs kitur gyventi, kaip 

pirštines palikęs, kaip vargs paskui sekęs, kaip tą užmušęs ir 
kur pakavojęs po beržu.

Tas paėmęs lopetą, nuėjęs, iš po to beržo ir iškasęs. Einąs 
sau namo — tas vargs paskui jį ir sekąs. Šis rodijąs, kad eitų 
vėl į aną kiemą, kur buvęs,— tas vargs nė girdėt negirdžiąs, se
kąs paskui jį, ir gana. Šis puolęs duris savo uždaužt. Vargs ėmęs 
rėkti:

— Koją! Koją privėrei, koją!
Tas ir pasigailęs, palaidęs. Tuoj vargs į grinčią, tuoj ant pe

čiaus užsilipęs ir atsisėdęs. O tas turtingasis teip nuvargęs, 
ir gana.
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323. SU TAK MAK VILKT AKĄ UŽMUŠĘS

Pons su kučierium važiavęs. Buvęs priešais mišks. Pas kruo- 
gą sustoję, ir priėjęs prė jų žmogus nepažįstams, klausius:

— Ar nebijai tamsta, pon, par tą mišką važiuoti: čia tankiai 
vilks užpuol?

Pons:
— Tai ko aš bijosiu, aš turiu gerus ginklus.
Nepažįstamasis:
— Tai kokius ginklus tamsta turi?
Pons:
— Turiu muškietą, turiu porą puštalietų, turiu kardą ir da 

turiu tak mak.
O tai tas pats klausėjys buvęs vilktaks, jis tuos visus gink

lus, kurių vardus suprato, visus pakerėjo, tiktai nesupratęs to, 
kas tak mak. Kai įvažiavę į mišką, ir užpuolęs vilks. Pons šau
nąs iš muškietos ir iš puštalietų — negal. Kertąs su kardu — 
negal. Pagreibęs tak mak, pagavęs duot — tuoj atsigynęs.

O tas jo tak mak buvęs tabokmakis, kurio vilktaks nesupra
to, kas par daiktą, ir negalėjo pakerėti.

32.4. ŠVENTA GOBIJA

Kits teip žmonis gaudinėjęs. Sušlapinęs pusę saujos linų, 
sausąjį galą uždegęs ir, lig pusei nudegus, sušukęs:

— Šventa Gobi ja, nustok!
Ir toliaus nebedegę.
Kits, nežinodams sušlapyt, uždegęs ir šaukinęs:
— Šventa Gobija, sustok, nustok!
Bet degę ir sudegę.

325. ŠVENTOS AGATOS DUONA

Šventos Agatos duona — apsigynimas nuo ugnies. Žmonys 
sako, kad tas, kas šventos Agatos duoną nuneš prė ugnies, tai, 
apnešęs apė ugnį, lai ein kur į laukus, o kas sugrįžt į tarptro-
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bius, paskui tą ir ugnis parsek. Kur čieli sodžiai nudegę, sako, 
kad su šventos Agatos duona parbėgę par sodžių, ir ugnis par
sekus, visas trobas degydama... Tai, mat, pagelba šventos Aga
tos duonos!

326. [SUTURĖTA UGNIS]

Kitoj vietoj, užsidegus trobai, žydai paėmę paprastos duo
nos su druska, apėję, vėduodami rankoj, ir pasakę:

— Daugiaus nebedegs.
Ir nebedegę, užtekę to vieno klojimo sodžiuje Jauneikių.

327. KAS TAU SAKĖ? — TAS IR TAS

Girdž, kad zvanij, o nežino, kokioj* bažnyčioj.— Girdž, kad 
šneka, o nežino, kur, kas, kaip.

— Kas tau tą kalbą šnekėjo?
— Man sakė A., bagots, gers žmogus.
— Nuo ko jis girdėjo?
— Jam sakius jo pati B.
— O kas jai sakė?
— Jos mergaitė X.
— Nuo ko ta girdėjus?
— Jai sakęs piemuo Z.
— Gi kas jam?
— Piemuo ir pats žino!
Man sakė gers žmogus.— Sena merga! —Pats Meška Pilyps 

man sakė!

* * *

328. [VELNIO SUKLAMPASUOTI AKMINAI]

Velniuks par vandenį tai bėg paviršiumi, o ant akmino užli
pęs— kliumst. Užtai laukuose daug suklampasuota akminų. 
Kitam akmine nevet žymu visa velnio pėdela — čebatėlis su 
korkela tokia smailia.
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329. [VBSULAS]

Jau vėsuls tai nėra dors daikts, jis yra ar šis, ar tas. Kode? 
Kad, sako, viens žmogus, vėsului sukantys, pro šalį eidams, me
tęs su peiliu į tą vėsulą — tas jo peilis ir nebenukritęs žemėn. 
Bet tas žmogus, kai nuvažiavęs į Mintaują rudenyj su javais, 
pas vieną kupčių pardavęs, grūdus išpylęs, įeinąs į vidų — tuoj 
jam vokietys išnešęs tą jo peilį ir padėjęs ant stalo ir sakąs:

— Ja, bajore, žiūrėk, kad daugiaus teip nebedarytum. Aš 
išleidžiau savo gizelį pasižiūrėt, ar geri javai pas jums auga,— 
tu jam meti su peiliu. Tu, bajore, galėjai man gizelį nudurt...

330. [ŽINAU, ŽINAU]

Strielčius miške, ant kokios ten medžioklės būdams, susikū
ręs ugnį ir sėdžiąs. Išgirdęs rėkiant:

— Žinau, žinau!..
Tas strielčius turėjęs sidabrinę kulipką. Tuoj užsiprovijęs 

savo muškietą su tąja. Kaip tiktai atlėkęs ties juo viršum me
džių, tuoj surikęs: „Žinau!"—tuoj šis į tą balsą tiesiai pokš ir 
šovęs. Ir nukritus žmogaus kinka pas tą strielčių, ir pasakęs 
nulėkdams:

— Tavo ščėstis, mano neščėstis.

331. [ŽMOGUS GERA GALVA, DIDELIU PILVU IR 
TVIRTOM KOJOM)

Kitą kartą buvęs viens žmogus su labai gera galva, su dide
liu pilvu ir su labai tvirtom kojom. Ką jis ten padaręs kitiems 
žmonims, tie jį apsūdiję vežiot po svietą, už kojų prisirišus. 
Tai daugiaus kai jį čia vežę par Lietuvą, par Kuršą į Maskoliją, 
tai jam, par Lietuvą vežant, galva nutrūkus, par Kuršą — pilvs 
iškritęs, o par Maskoliją — ir kojos nubaigusios trūkt. Tai užtai 
dabar lietuvių geros galvos, latvių dideli pilvai, o maskolių 
stiprios kojos.
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332. PRANAŠYSTES SENŲJŲ

1. — Pupa apsivertė — žiūrėkit, vaikai, kada atsivers, tai 
tada viskas atsimainys ant senovės, ant geresnio.

Vaiks:
— Tai kada ji apsivertė? Kai aš žiūriu, bo teip, teip.
Seniuks:
— Ne, vaikei, ne teip. Aš atmenu, kada pupos grūds ankštyj 

stovėjo, smaigalį nusukęs į ankšties smaigį, o dabar, mat, kad 
atbulai atsisukę.

Vaiks:
— Tai kada ji atsivers?
Seniuks:
— Kasžin kada, bet reik jai atsiverst.
Pryžodis. Apsivertė kai pupa.
2. Tai mat, mano tėvo nabašnyks ir numirė bešnekėdams, 

kad jis vieną tokį senį girdėjęs sakant:
— Žiūrėkit, vaikai, dabar pupa apsivertė. O pamatyste, kas 

bus toliau. Es kirminai mažuosius medelius, tai bus prispaudims 
ant mažųjų žmonių daugiaus, ims ėsti didžiuosius medžius, tai 
bus varginims ponų.

Nu, mat, vaikai, ar neišsipildė, ką tas man sens žmogus tada 
sakė? Pirma ėdė kirminai alksnius, karklus, tai vargino, spaudė 
mužikus. Dabar nuėdė kirminai čielus miškus eglynus*, užtai 
dabar ponus spaudž.

3. Mat, ar neišsipildė, ką seniejie sakė: Kur sodelis, ten dva
relis, kur kalnelis, ten kruoįgelis*.

4. Matai, kad dabar viskas ein silpnyn, netvirtyn. Medžiai 
nebestov teip ilgai, kaip kitos kartos. Randi kartais žemėse 
ąžuolą ar kitą kokį anė biškio nesupuvusį, o dabar įkąsk, pasta
tyk iš ąžuolo stulpą — po kelių metų ir nupuvęs, ir nuvirtęs. 
Kad da seną ąžuolą įkasi, tai da biškį ilgiaus pastovės.

Užtai ir žmonys šios gadynės nebe tokie tvirti prieš senovės. 
Ale, sako, prieš sūdną dieną tai tokie žmonys paliksią, kad de
vyni vyrai eisią vieno gaidžio mušti.

5. Viskas, ką tiktai seniejie kalbėjo, tai šią gadynę ir išsi
pildė. Sakė, pirmiaus dirbs akmino kelią, daugiaus — gelžies,
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be ležiuvio kalbės, oru lakstys, be arklių važiuos; nu, mat, 
dabar ar ne teip ir yra? Šašiejus — akmino kels, ir gelžinis kels, 
ir be arklių važiuoj, ir be ležiuvio susikalb — telegrapais, ir oru 
laksto.

6. Da seniejie sakė: sviets paliks besotis, išars, išdraskys ke
lius, ežias, griovius, balas. Nu, ar dabar ne teip yra? Kur kitą
kart buvo keliai, grioviai, balos — dabar išarė, išdraskė.

7. Sermėga sermėgą sūdys — nebebus nė kokios teisybės.
8. Sakė: nebebus malonės, vaidysis broliai su broliais, tėvai 

su vaikais, sviets bus pasilaidęs. Teip ir yra: provojas dėl že
mės, brolis brolio nebekenčia, vaikai tėvų, tėvai — vaikų, visur 
keiksmai, muštynės, razbajai, girtybės, vagystės, palaistuvystės.

9. Sako: prieš sūdną dieną atsiieškosiąs kožnas savo tėvy
nes — karalystes. Iš žiemių kampo kilsiąs nedidelis karalėlis, jis 
užkariausiąs...

Sako, kad atsiieškosiąs kožnas savo karalystę, ale paskui 
kai kilsis viens, tai užeisiąs* visą svietą.

10. Daugiaus tai jau būsianti pabaiga svieto. Važiuosiąs 
Arcikristusas su pečium, po tuo pečium kūrensiantys ugnis, tai 
kurs jam pasižadėsiąs, tai tam nieko nedarysią, o katras jam 
nepasižadėsiąs, tai tą tuoj po tuo savo pečium mesiąs. Bet aniuo- 
lėliai nelaisią sudegti, tuoj tą lauka ištrauksią ir į dangų pas 
poną dievą nunešią.

Da piemenėliai sako:
— Aš niekaip tam Arcikristusui nepasižadėčia, ka ir jis 

mane tuoj po pečium savo pamestų. Kas buvo!., aš nesudegčia... 
Mane aniuolėlis tuoj pas poną dievą nuneštų.

11. Prieš sūdną dieną pirma būsią labai geri metai septyneri, 
o paskui tai nieks nebeaugsią, žmonys badu išmirsią. Daugiaus 
iš dangaus nukrisianti ugnis ir žemė visa par 12 stuomenų iš
degsianti. Daugiau 12 vėjų pradėsią pūst, 12 perkūnų pradėsią 
griaut, tai daugiau ir prasidėsiąs sūds pono dievo.

Ogi po sūdnos dienos ar jau nieks nebegyvent ant žemės?
Sako, kad gyvensią tie, kur be krikšto numiršta (jie į peklą 

neeis, kad be griekų, o į dangų neis, kad be krikšto).

i 96



* * *

333. [GYVATĖ NOJAUS LAIVE]

Kitą kartą, kai buvę didiejie plūdai, tai tada Nojus, akrotą 
budavodams, užmiršęs vieną vinį užkalti. Daugiaus kai visus 
gyvuolius ėmęs po porį, o gyvatės nenorėjęs priimti, bet kai 
vanduo ėmęs veržtis pro tą skylą į vidų, tai jis supratęs, kad ir 
gyvatė jam reikalinga. Priėmęs į akrotą, o ji su uodega savo 
užkišus tą skylą ir pratūrėjus, kol tiktai vanduo išdžiuvo.

334. [ŽMOGUS ŽIUVIES PILVE]

Kitą kartą žmogus važiavęs par marę su laive. Turėjęs me
džių toj laivėj, kad galėtų sau valgyt išsivirti. Daugiaus jam pa
sipainiojus toki didela žiuvis, daugiaus jį ir prarijus su visa tąja 
jo laive. Jis daugiaus sakąs:

— Oje, mane čion prarijo!
Daugiaus pasimislijęs, susikūręs ugnį, atsipiovęs tos žiuvies 

mėsos, ėmęs kepti, virti. Tuoj ta žiuvis jį ir išvėmus ant žemės.

335. [PRIEŽASTIS]

Žmogus, važiuodams keliu, girdžiąs:
— Smertis yra, priežasties nėra,— kasžin kas dejuoj pagal 

kelią vikšrynėj.
Ėjęs pasižiūrėt. Besklaidydams vikšrius su ranka, prasipio- 

vęs pirštą. Iš to piršto visa ranka užsivietrijus, susirgęs. Parva
žiavęs namo ir numiręs. Ot ir buvo priežastis.

336. [BAUSME]

Ponasdievs pakorojęs vieną moteriškę, kad advente užsiga
vėdama labai daug parsivalgius mėsos ir pieno. Daugiaus ji visą 
adventą ligi kalėdų parsirgus*.
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Kitą kartą žmogui buvus užsirietus gyvatė ant kaklo, nieks 
jos negalėjęs nukrapštyti. Tas žmogus nuėjęs pas Saliamoną 
karalių. Saliamons karalius ėmęs klausti:

— Už ką tu jam užsirietei?
Gyvatė ėmus šnekėt gulėdama. Karalius sakąs:
— Kai tu prieš karalių gulėdama šneki!?
Gyvatė tuoj stačia ir atsistojus. Saliamons tuoj čiaukš-su 

savo špoga jai galvą ir nukirtęs.

338. [DANGAUS AUKŠTUMAS]

Kitą kartą Saliamons karalius ieškojęs dangaus aukštumo. 
Saliamons karalius auginęsies tokį didelį paukštį gripą čielus 
trejus metus. Daugiaus užsisėdęs ant nugaros to paukščio, pasi
movęs mėsos šmotą ant pagaikščio, iškėlęs į aukštą ir rodąs. Tas 
grips paukštis nu kilt prė tos mėsos, nu kilt. Kėlesys, kėlesys 
teip aukštai, kad paukščio sparnai ėmę svilti nuo saulės karš
čio, o Saliamons išgirdęs dangiškus kanto rus giedant ir graji- 
jant. Ir išgirdęs balsą, sakantį:

— Saliamonai, laiskis žemėn, lig dangaus neatlėksi.
Daugiaus Saliamons mėsą nulaidęs žemyn — ėmęs tas paukš

tis žemyn lėkti ir nusilaidęs.

339. [MARĖS GILUMAS]

Negavęs dangaus aukštumo išmieruoti, Saliamons mieravo 
marės gilumą. Nusikaldinęs labai ilgą lanciūgą, pririšęs prė 
akroto, o pats įsisėdęs į tokius stiklinius namiukus ir laidęsys 
į dugną. Laidęsys, laidęsys, ir prieinąs prė jo vėžys, sakąs:

— Saliamon, kelkis laukan, aš nelaisiu marės gilumo išmie- 
ruot, aš pakirpsiu lanciūgą.

Saliamons neklausąs. Vėžys priėjęs vieną pusę lanciūgo su 
savo žirklom ir nukirpęs.

— A mat,— sakąs,— kad neklausysi, teip ir kitą pusę nu
kirpsiu.

337. [GYVATE IR SALIAMONAS]
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Šis bo laidžiąsys [laidžiąsys], vėžys vėl sakąs:
— Saliamon, kelkis laukan — pakirpsiu ir antrą pusę lan- 

ciūgo.
Šis nieko nesakąs, tik laidžiąsys ir laidžiąsys. Vėžys priėjęs, 

čvinkt ir antrą pusę nukirpęs su savo žirklom. Saliamons nusi- 
laidęs į marės dugną ir tupiąs savo stikliniuos nameliuos. Nie
ko nebeišmislijąs, kaip galėtų laukan iš marės dugno išsikelti.

Tuo kartu pekloj viens velns nukeipęs. Palikę jo du vaikai 
ir tiems vaikams — to jų tėvo kurpės ir kepalušėlis. Tiedu vai
kai nuėję pas patį Lipicierių, kad jiems parskirtų, bet tas neiš- 
mislijęs. Daugiaus tiems pasakęs:

— Jūs tiktai nueikit ant žemės, pas Saliamoną karalių. Jis 
dabar marės dugne, jį iškelkit laukan, tai jis jums dykai tą tei
sybę išskirs.

Tiedu tuoj į marės dugną, atradę iškėlę ant sausos žemės. 
Saliamons klausiąs:

— Tai ko judu nuo manės dabar norėste už tokį gerą pa
darymą?

Šiedu atsakę:
— Nieko kito, tiktai parskirk mums šitą tėvo palikimą.
Saliamons klausiąs:
— Tai kam tie kepalušėlis su tom kurpėm reikalingi?
Velniukai atsakę:
— Su kurpėm toms apsimovęs, akies mirksnyj tris šimtus 

mylių gali nubėgti, o su tuo kepalušėliu užsidėjus, tai nieks 
nematys.

Saliamons:
— Duokit man pasimieruot tas kurpes.
Šie padavę. Saliamons:
— Duokit man ir tą kepalušėlį pasimieruot.
Ir padavę. Saliamons tuoj švilpt nuo jų į šalį, ir gana.

340. [SALIAMONS IR LIPICIERIUS]

Saliamons numiręs ir nuėjęs į peklą. Lipicierius sakąs:
— Nu, Saliamon, tu gudriausis ant svieto buvai — ar nega

lėtum apmislyt, kaip poną dievą pririšti galėtumėm?
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Saliamons:
— Totą, oje, kode! ne? Tiktai tu paliepk savo kalviams 

drūčiausį lanciūgą nukalti.
Lipicierius prisakęs, kad tokį ir tokį nukaltų. Kalę, kalę tre

jus metus, įkasę driūčiausį stulpą viduryj peklos. Dabar Mau
siąs Lipicierius Saliamono:

— Kaip mes dabar jį prieisme pririšti?
Saliamons sakąs:
— Reik pirma išmėgyti. Jug ir tu esi stiprus, pirma tave pri- 

rišme, tu patampyk. Jei nenutrauksi, tai gal ir ponasdievs ne
nutrauks.

Lipicierių pririšęs, pritaisęs ir liepęs pasitampyt. Tai kai 
pasitempęs, tas lanciūgs pūkš ir nutrūkęs. Saliamons sakąs:

— A tnat, jug ponasdievs da ir už tave tvirtesnis, kaip jį 
nutūrėsi?

Nu, Lipicierius prisakęs savo kalviam, kad da driūtesnį nu
kaltų. Šie vėl nukalę. Saliamons vėl Lipicierių pririšęs, liepęs 
išmėgyt, ištampyt. Lipicierius pasitampęs — ir vėl nutrūkęs. 
Saliamons pamislijęs, sakąs:

— Užteks to paties, tiktai reik tokį didelį kūjį nukalti, kad 
kai tas lanciūgs tempsis, kad tas kūjis tuoj į kaktą muštų.

Teip padirbę. Lipicierių pririšę ant to paties lanciūgo, su
virinę— tas kūjis į kaktą, Lipicierius ir nebenusitraukęs. Sakąs:

— Dabar laisk mane, galėsime ir poną dievą pririšti.
Saliamons sakąs:
— Ne, geriaus tu būk pririštas, ponui dievui nieks nieko 

negal padaryti.
Daugiaus velniai supykę ant Saliamono. Saką:
— Tai tu čia pas mus, ilgai bebūdams, visus priraišiosi,— ir 

išmetę bruzdu bruzdais laukan.
Tai dabar vis tais žmonių griekais, toms šiukšlalėm, par 

visus metus ir degio velniai tą lanciūgą. Tiktai par Velykas, kai 
kunings pragys pirmą kartą ,,aleliuja",— ir vėl čiels, kaip buvęs.
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Viena moteriškė buvus iš numirusių atsikėlus ir da kokius 
metus pagyvenus. Kad teip šį tą šnekėdavę, tai ji gražiai atro- 
kuodavus. O kad jos paklausdavę apė aną svietą, kaip ten po 
myriaus yra,— kad ji norėdavus kam ką atsakyti, tai tuoj jai 
prots ir susimaišydavęs. Matai, kad nevalnia pasakyti, kas ten 
yra.

341. [IŠ NUMIRUSIŲ ATSIKĖLUSI]

342. [ŽMOGĖDROS]

Viena motina išlaidus savo dukterį į tokį kraštą, kur žmo
gus žmogų ėdąs, bet ji nežinojus. Daugiaus nuėjus apsilankyt. 
Ta jos duktė išvirus jai pamylėt pusę savo vaiko. Ta motina 
teip nenorianti valgyt, apsimetus liga. Sakanti:

— Eisiu namo, eisiu namo.
Ir išgirdus ji tą savo žentą dukteriai bešnekant:
— Nelaiskim matušės namo. Mat, serg. Jegu ant kelio nu

mirs, geriaus ryto rytą papiausme, patys su savo šeimyna kau- 
lalius nugriaužinėsme.

Ta motina išgirdus, naktyj miego nebeužmiegant. Vidurnak
tyj, kai visi sumigę, ji atsikėlus ir išbėgus namo. Rytą tas žents 
atsikėlęs, neberadęs ginęsys, bet ši paspėjus namo parbėgti.

343. [GYVAS PALAIDOTAS]

Viens žmogus nuėjęs į tokį kraštą ir apsiženijęs. Tuoj ten 
pripylę smilties čebatą ir čeveryką — katras pirma prakiūrąs, 
tą gyvą ir vež į kapus kavoti. Šio ir prakiuręs čebats — šį ir 
vežą į kapus. Jis buvęs kraučius, pasiėmęs su savim gelžį — 
prosą lygiai ir, grabe gulėdams, užsidėjęs ant krūtinės. Ir nuve
žę jį ir padėję į tokį skiepą.

Daugiaus naktyj kasžin kas šmaukš jam su tokiu iešmu 
tiesiai į širdį, ir atsikorė tas iešmas į prosą. Daugiaus jam nieks 
nieko ir nebedaręs. Sis pagulėjęs, pagulėjęs ir atsikėlęs, tą ant-
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vožą nuvertęs į šalį. Daugiaus vaikščiojąs po tuos grabus, po 
nabašninkus. Ir išgirdęs kur ten ką betratinant. Ziūriąs, žiū- 
riąs —kiaula nabašninką išsitraukus ir beplėšianti. Jis tą kiautą 
pabaidęs — ta nuo jo nusigandus šmakš pro skylą. Ir jis pro 
tą skylą išlindęs ir parėjęs į tuos savo namus.

Ir atradęs jau savo pačią kitą besiimant vyrą. Šis po tarpą 
tų veselninkų vaikščiojąs — nieks jo nematąs. Kad ir ką kalbi
nąs, nieks jam nieko neatsakąs. Paėmęs savo vaikus nešiojąs — 
teipogi nieks nieko nesaką, ir gana. Daugiaus ir parėjęs į savo 
kraštą.

344. [PRAKEIKTAS VAIKAS]

Tėvs negaliąs savo vaikų prakeikti, motina tai galianti. Vie
ną kartą supykinęs vaiks savo motiną, ta ant jo pasakius:

— Kad tu viduryj savp jaunų dienų prapultum!
Tas par savo šliūbą ir pražuvęs, ir nieks jo niekur nebematė 

ir nebežinojo, kur jis paliko.

345. [PLAŠTAKĖ IŠ BURNOS]

Du gulėję. Viens miegojęs, antras ne. Tas ir matąs, kad iš 
to miegančiojo burnos išlėkus plaštakė. Laksčius šen, laksčius 
ten ir įlindus į akminų krosnį. Išlėkus iš ten, vęl palaksčius, 
atlėkus atgal ir į jo burną pašmakš atgal vėl įlindus, tas ir at
budęs. Sakąsys:

— Tai kad sapnavau, tai sapnavau. Buvau šen, buvau ten, 
buvau į tokią akminų krosnį įlindęs, ten daugybę piningų radau.

O tas antrasis matęs, ir į kokią krosnį. Daugiaus atėjęs, tą 
krosnį atkraustęs ir atradęs ten daugybę piningų. Tai, mat, par 
sapnį žmogaus dūšia visur vaikščioj — laksto.

346. [VELNIO NEŠTAS AKMUO]

Mėdginų sodžiaus lauke balose yra akmuo labai didelis. Tai 
tą velns nešęs ant Pašvitinio bažnyčios durių užversti, bet kai 
įėjęs į balas, ir nukliumpęs, ir gaidys ėmęs giedot — nebespėjęs.

202



347. [DU MOKYTOJAI]

Varnių siminarijoj viens klieriks buvęs nublogęs. Ėmęs jo 
vyskups klausinėt:

— Kodėl tu teip sublogęs?
Tas atsakęs:
— Kad mane tas kunings, kur mums mokin, labai su moks

lu spaudi, par naktis nelaidi miegoti, vis moko ir moko.
Vyskups pasišaukęs tą kuningą, ėmęs barti. Šis sakąs:
— Aš par naktį pats guliu — kaip aš jį spausiu su mokslu.
Klausią to klieriko:
— Kokioj adynoj atein pas tave tas kunings tavės mokyt?
— Kai saula nusilaidi, kokioj trečioj adynoj,— šis atsakęs.
Daugiaus po to vakare nueiną kuningai ir tas jo mokytojus

ir atradę — prė stalo pasisodinęs bemokinąs, akurat toks pat, 
kai tas jo tikrasis krapesorius. Kai susiėję jiedu į krūvą, ir susi
maišę, kiti kuningai jų nebeišskirią. Jiedu ginčijąsys, saką:

— Tu velns, tu velns.
Atsaką:
— Aš pravors, aš pravors.
Daugiaus ėję mišių laikyt. Abu laiką ligi pakylėjimo, bet 

par pakylėjimą velns ir nebegalėjęs pakelt ostijos. Sakęs:
— Visą svietą langviaus pakeičia, nekai tą jūsų duonos 

šmotelį!
Nu, tai daugiau po mišių jam kuningai davę su lazdoms, po

terius kalbėdami, su švęstu vandeniu palaistydami.

348. [IŠBURTAS KAREIVIS]

Viena mergela į Naujus metus tą vakarą girdėjus, kad reikią 
ilgai į zerkolą žiūrėti, tai pamatysianti tą, katras ją ves už pačią. 
Teip ir padarius: pasistačius zerkolą ant stalo. Žiūrėjus, žiūrė
jus ir pamačius ateinantį kareivį — apicierių tiesiai pas ją. Tas 
priėjęs, padėjęs savo kardą ant to stalo ir nuėjęs sau.

Po dvejų metų atėję kareiviai stovėt ant kvatierų, ir ąkurat 
tas pats apicierius ją įsistebėjęs ir vedęs už pačią. ' ;



Po kokių metų, išėmus iš savo skrynios, paduodanti jam tą 
kardą ir apsisakant, kaip jai kas atnešęs. Tas apicierius parsi- 
klausęs ir supykęs, sakąs:

— Man tas kardas pirm trejų metų pražuvo, bet kas pas 
tave atnešė, tas buvo velns. O kad tu su velniais gyvenai, tai 
man tavės nereik.

Griebęs ir nukirtęs jai galvą.

349. [AR JAU BAIGI]

Susiderėjusios mergela su mergela prieš kokią šventę marš
kinius pasisiūti ir apsivilkti. Šiai besiuvant, ir ėmęs kasžin kas 
klausinėt už lango:

— Ar jau baigi?
Ši bo siuvant, siuvant. Pasiuvus, apsivilkus ir nebegyva.

350. [DAVATKOS PAMOKSLAS]

Kitą kartą viena davatka išsistorojus iš vyskupo pamokslą 
sakyt, bet tos bažnyčios kunings jai pavydėjęs ir paliepęs 
meistrui apačią ambonos pataisyt atkišamą.

Ta įlipus ir ėmus sakyt:
— Aš dabar, mielos klausytojos, pasiėmiau pasakyti apė 

visą galą žmogaus; ko negirdėję, išgirste, ko nematę, pamatyste.
Kunings pripuolęs ir atkišęs apačią ambonos — ši ant savo 

drabužių ir pasikabinus, visas plikas kinkas lauke ir kyturiuo- 
janti.

Teip ir buvo.

351. [PARDAVĖJAS IR PIRKĖJAS]

Žmogus jautį vedąs ant turgaus, skubinąsys. Ėjęs pons Jėzus 
su šventu Petru. Šventas Petras sakąs:

— Kad tas žmogus skubinas, tai skubinas.
Pons Jėzus atsakęs:
— O to jaučio kupčius da be kelinių tebegul.
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352. [PAKALBINTAS PONO VAIKAS]

Kitą kartą, kada žmonys į lažas ėjo, tai viena poni tokio štu- 
koriaus žmogaus prašanti:

— Žmogel, pakalbyk tu mano vaikelį.
Tas sakąs:
— Kad aš, poniušyt, nemoku.
Poni:
— Kaip moki, teip kalbyk.
Šis:
— Nu, gerai. Tu velniūkšti, velniūkšti, tu kraugerio vaiks, 

kraugerio vaiks!
Poni sakanti:
— Gana, gana, tai jaugi ir nemokąs.

353. SENOVĖS ŠTUKOS MUZIKANTŲ

Pas mums nuo senovės grajydavo veseles ir nibrus po vieną 
smuikorių, arba skripkorių, katrą muzikantu vadino ir tebeva- 
din, o jo skripyčių, ar smuiką, vadin muzika. Tai mat, tokie mu
zikantai par veseles kai susieidavai iš abiejų pusių, arba šalių, 
imdavos savo mokslus ir galybes rodytis. Viens rėž labai — ant
ras da labiau, viens kel savo striūnas aukštyn — antras da aukš
čiau. Pasidarė tarp dviejų muzikantų ginčas ir vaina. Veselnin- 
kai nebešok, bet žiūr į tuos ir juokias: tegul, katras katrą čion 
užsiveiks. Teip bevaržant, ir im vienam ir antram trūkt Striūnos 
arba, jei Striūnos tvirtos, o pats skripyčius slabnesnis, tai tam 
im narstytis ir lūžti pasamonai. Tas, matydamasis par savo prie
šininką nuo visų išjuoktu, im ant antrojo sakyti, kad tai jis jam 
su velniu, su velnio galybe tokias štukas padaręs.

Ir teip vieni pasakoj, kad kitą kartą muzikants muzikantui 
padaręs, kad visos Striūnos nulakstė, arba pati muzika suiro, 
arba suaugę visi pirštai to ar ano rankos į krūvą. Tas nuliūdęs, 
nebežinąs, ką bedaryt, vaikščiojąs. Kukorka klausianti:

— Kas tau pasidarė?
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Sis pasisakęs. Ji pamokius, kad su, savo smičium par ano 
striūnas pabrūkštelėtų. Ir atsigavus jo ranka, sugriautoji mu
zika. Klausiąs gaspadorius:

— Kode! tu negrajiji?
Tas atsakęs:
— Kad man ans tokią ir tokią štuką padarė.
Gaspadorius jį suėmęs į nagą, pradėjęs mušt:
— Kam tu sugriovei jo muziką? Žiūrėk, kad sutaisytum. 
Tas pabijojęs, surinkęs visus sąnarėlius, padėjęs ant pečiaus,

uždengęs su savo šnypštuku. Po valandos ir išgirdę jau striūnas 
skambinant: pim pim pim! Nudengęs šnypštuką, im muziką — 
ir sveika. Grajij abuodu kai broliai par veselę ligi galo.

Tai mat, kokių štukų kitąkart buvo! O kodėl dabar jų ne
bėra?*

354. SENOVĖS STRIELClŲ ŠTUKOS

Viens buvęs toks strielčius, kad kur tiktai jis ką pamatė, 
tolių toliausiai kas kur jam ką parodė — paukštį, žvėrį ar kokį 
miškinį gyvuolėlį,— jis užtaisė savo muškietą, ir gatavs.

Vieną kartą buvę susiėję bent keli strielčiai, ir jie kiti susi
tarę: viens, jo muškietą paėmęs, į skalkas — jo buvus dubul- 
ta — įdėjęs minkštas akminines skeliaudes, o titnagus išėmęs. 
Nes kitą kartą nebuvo pistoninių muškietų. Išėję visi ant lau
ko, ir tam didžioj ui strielčiui parodę aukštai lakioj ant du kar
velius ir liepę jam nušaut. Šis taukš taukš iš vienos, iš antros — 
balso neišdavęs, bet tiedu karvelėliai nukritę ant žemės. Tas 
supykęs ir pasakęs:

— Dabar lai būk, bet kas tą padarė man, tai aš jį velykų 
rytą nušausiu.

Šis nusigandęs — ką darysiąs? Nubėgęs pas kitą tokį žinovą 
ir pasisakęs, kas jam par bėda. Tas sakąs:

— Jis tave nušaus, kur tu būsi — ar troboj, ar tarp žmo
nių,—vis tiek, kad ir kasžin kur toliausiai būtum.— Bet jam 
davęs tas žinovs šūvį parako ir pasakęs: — Nueik į mišką sulig 
diena, atsisėsk po medžiu, o tą parako šūvį pasipilk ant delno ir
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turėk atkišęs. Tai kai atlėks kulipka ir nukris ant parako tavo 
delne, tai tuoj imk tą paraką į savo muškietą susipilk ir tąja pa
čia kulipka užsiprovyk ir šauk į tą pusę, iš kurios pas tave 
atlėkė.

Šis nuėjęs į mišką, užsipylęs tą paraką ir sėdžiąs po medžiu. 
Saulai tekant, bakt ta kulipka jam ant delno ir nukritus. Šis už- 
siprovijęs, kaip buvo pamokyts, pokš į tą pusę. Paskui ir išsi- 
girdęs, kad nušovęs, o tas buvęs už trijų mylių.

Kitąkart galėdavę muškietom užtūrėt ugnį. Padaryt, kad 
būtų nemari muškieta. Padarydavę, kad šratai nelįsdavę, tiktai 
plunksnos sudulkėdavę, ir gana.

355. [RAUDONLUPIS GONGAS]

Pas Laumakius kasžin kada (gruzdiečiuos) buvęs didelis 
strielčius. Išėjęs šventądien prieš pietus ant zuikių, ir ėmęs ne
toli gončas skalyt, o jis neturėjęs. Ir ėmę zuikiai jam bėgti: 
tuoj viens, antras, trečias ir toliaus lig dvylikos. Visus iššaudęs 
ir susikrovęs į malkinę. Ir pats [gončas] ant galo atbėgęs — 
baisus, biaurus, lūpos raudonos, ležiuvį iškišęs ilgą, kokį pus
antros pėdos. Vaks vaks vaks ir gasuojąs, apsukui jį bėgiodams. 
Tas strielčius įsidėjęs į muškietą iš rožančiaus savo „avinėlį — 
traicę — bačkelą" ir šovęs į tą gončą. Tas gončas kai rūkęs ska- 
lydams par mišką — iham iham ir nuamsėjęs.

356. [BESIPURENANTIS PAUKŠTIS]

Anapus Joniškės*, prė šašiejaus, Dobeikių miške Mikols Ba- 
čenskas vakare sėdėjęs ant zuikio. Ir išein iš tankynės juods 
didelis paukštis ir purenąs. Sis išties muškietą šauti — tas atgal 
į tankynę šmakš. Šis vėl nulaidž muškietą — paukštis teip pat 
purenąs, purtos. Kaip tiktai šaut — paukščio nebėr. Ligi kokių 
trijų kartų teip buvę. Bačenskas nusispiovęs ir ėjęs namo.

207



357. [ATSITIKIMAS MIŠKE]

Pas Lygumus [buvęs] Kostantins Bačenskas, strielčius, po 
ponu Karpiu. Jau bus koks 50 metų atgal, kai teip buvo. Ba
čenskas nešęs gromatą, pono lieptas, į dvarą Naujamiestį. Buvę 
kelio kokias dvi dienas raitam joti. Reikėję joti par mišką kokią 
mylią ilgumo. Jam prijojant prė to miško, matęsis ant lauko: 
juods šuva tupiąs, o lapė apė jį kabinę j antis, šėliojantis. Įjojus 
jam į tą mišką, kasžin kas toli sušukęs:

— Ū!
Ir šis atsiliepęs:
— Ū!

Paskui ir vėl:
— Ū!

Šis jau nieko nebesakąs. Ans vis „ū" ir „ū"—pats šaukiąs, 
pats atsiliepiąs, o vis prė jo artyn traukiąsys. Ir ėmęs šaly jo 
par balą, par liekną pliaukš pliaukš bristi, šūkaudams par visą 
tą mišką. Už miško to buvęs kruogs,— arti to kruogo prapuolęs.

Tam kruoge jam pasakę, kad daugel tame miške asą numū- 
čiję, katrie nežinodami ten naktį keliaują.

358. [JUODABARZDIS SENIS]

Pats Marcijons Liulis nuo savės pridūrė tokius juokus. Jis, 
ganydams bandą, palaidęs savo draugą, antrąjį medsargio pie
menį, ant pusryčio. Tas pavalgęs atėjęs priilsęs, nusigandęs: 
kad, jam ateinant, pas tą eglę, ant kelio nulūžusią, iškilęs senis 
su juoda barzda. Sis bėgt — tas senis gintis, pasiginęs davęs į 
kuprą. Abuodu nuėję pas tą eglę — nieko neradę.

Paskui tas pats piemuo, išsivertęs kailinius, ropa ant šio 
puolęs, gandydams iš po kerplėšos. Marcijons nusigandęs buvęs 
ir iškėlęs vėzdą jį mušti. Tas atsistojęs — šis pažinęs ir nebe- 
mušęs.

Va pasakos, va gandinimai iš kur kyla.
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359. [UBAGAS ANT KRYŽIAUS]

Buvus diena biauri, dargnuota, snigę liję. Ėjęs ubags pro 
kryžių, atsidūsėjęs nuo širdies, sakąs:

— Pone dieve, koki čia tau kančia tokioj biaurioj dienoj 
ant kryžiaus kentėt. Kad aš galėčia, aš už tave pakentėčia.

Tuoj ponasdievs jį ir padėjęs į savo vietą: taigi kentėk, kad 
jau tu teip žadi. Tas ubags ir stov pono dievo vietoj.

Važiavęs pons ir pametęs ties tuo kryžium piningus. Paskui 
ėjęs žmogus — paėmęs ir nubėgęs į mišką su tais piningais. Kits 
žmogus vėl ėjęs paskiaus. Tas pons pavažiavęs — pasigedęs 
piningų. Atsisukęs atgal ir susitink tą žmogų ties tuo kryžium. 
Sako:

— Tu radai mano piningus, atiduok!
Tas netur, iš kur jis duos. Tas pons jį mušt, teip primušęs, 

teip primušęs. Tam ubagui labai pagailę to žmogaus, kad jį ne
kaltai teip labai primušo, ir nebeiškentė j ęs neatsiliepęs:

— Tas, kur tavo piningus paėmė, nubėgo į mišką...
Ponasdievs tą ubagą už čiupros — nuo kryžiaus.
— Kodėl tu nekenti, kad žadėjai? Tas pons buvo verts pa

metimo, užtai pametė, ans buvo verts radimo, užtai rado, o tas 
buvo verts mušimo, užtai gavo.

Ir tiek. Mat, kas ko verts, to ir gaun. O tam ubagui — eik 
sau vėl ubagais, ir gana.

360. DŪŠIA

Viens žmogus vis mislydavęs: „Kokia ta yra dūšia, argi aš 
jos negaučia kada pamatyti?"

Vieną kartą teip jis neįgalėdams, skausmais suimtas, atsigu
lęs į lovą savo ir atsikėlęs sveiks, atsisėdęs prė pečiaus. Šit įėję 
pati ir vaikai jo, ėmę visa galva rėkti, verkti, kad jų tėvs numi
ręs. Šis atsikėlęs, bėgąs prė jų ir sakąsys:

— Štai aš asu, ko jūs rėkiat!
Bet tie ant jo nė žiūrėt nežiūrią, nė jo matą, tiktai kasžin 

kokį lavoną mazgo ją rėkdami ir saką, kad jų tėvs numiręs. Ap-
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rėdę, pasiguldę ant lantų tą nabašninką, iš sodžiaus jo visi kai
mynai susiėję ir giedą. Ir šis tarp jų atsisėdęs giedąs, ale į jį nė 
viens nežiūriąs nė jam nieko sakąs. Šis pasimislijęs, nuėjęs pas 
savo gerąjį kaimyną ir kalbinąs jį, bet ir tas ant jo nežiūriąs 
nė jam nieko neatsakąs. Kad teip, tai šis einąs pas kuningą. Tas 
apsitaisęs ant mišių eiti. Šis kalbinąs kuningą — ir kunings jam 
nieko neatsakąs. Pareinąs namo — jau visi besitaisą tą nabaš
ninką laist į kapus. Ir šis su jais taisos ir laidžias ligi bažnyčios. 
Pas bažnyčią atvožę grabą. Einanti jo pati ir vaikai to lavono 
bučiuoti, eisiąs it šis. Priėjęs bučiavęs — ir nesijutęs, kaip atsi
sėdęs. Pasijutęs grabe besėdžiąs, palydovai, apstoję jį, begiedą.

Tai mat, koki dūšia!

361. [ŽMOGAUS KŪNAS]

Kitą girdėjau pasakojant, kad kas ten atsigulęs prė čysto 
Šaltenio atsigert vandenio. Atsigėręs atsikeliąs — žiūriąs, kad 
po juo toki baisi biaurybė bedrybsanti. Šis nusipurtęs ir einąs 
tolyn. Beeidams pasitikęs labai gražų vaikiuką. Tam ėmęs apsi- 
sakyt savo prypuolį apė matytą baisybę. Tas jam sakąs:

— Tai ten tas buvo tavo kūnas, o tu esi jo dūšia.
Sis netikiąs. Nu, tas vaikiukas sakąs:
— Erne žiūrėt, aš tau parodysiu.
Nueiną. Yra. Daugiaus sakąs tas vaikiuks jam:
— Lįsk tu į tą ir pamatysi, kad tavo kūnas.
Šis nenoriąs. Bet tas vaiks jį prilenkęs, įmurdęs. Tas atsikė

lęs— nebe yra tos biaurybės nė to vaikiuko. Ir parėjęs namo.
Matai, dūšia aniuolą mato, o kūns nebėgai matyt.
Tiek.

362. [NUBAUSTAS PONAS]

Viens pons, savo dvarus turėdams, buvęs pikts ant ubagų ir 
biednųjų. Sakydavęs:

— Tokiu niekada nepasiliksiu.
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Vieną kartą išėjęs į savo sodną, ten buvus koželka. Jis pa
matęs toj koželkoj gražią antį beplaukančią. Šis nusivilkęs dra
bužius, brendąs ją sugauti. Ta antis — prė jo drabužių ir, pasi- 
vertus į žmogų, velkantys su tais jo drabužiais. Šis po greitąja 
laukan, jam neduot. Bet nieko nemačij. Tas ein į jo rūmus, o šis 
pliks sek paskui. Kaip nuėjo į rūmus, tą visi vadin ponu, o šį 
plikį gen laukan. Kad ir šis sakos: „Aš asu pons",— bet jį visi — 
jo pati, vaikai ir tarnai — par berazumį skaito. Ir kur tiktai jis 
ein, nieks jo nebepripažįst už poną.

Kur ten susigreibęs kokius lupatus, apsiškarmaliavęs ir iš
vaikščiojęs ubagais trejus metus. Po trijų metų susitikęs tą 
savo vietininką poną, tas jam pasakęs:

— Nu, jau tu parmanei smoką, koki yra ubagų ir vargšų 
duona.

Nusivilkęs, atidavęs jam jo drabužius, o pats pasivertęs į 
antį ir nulėkęs sau.

* * *

363. [VILKO KILMĖ]

Kad ponasdievs nulipęs pirmąjį žmogų, papūtęs į jį dvasią, 
tai tas žmogus ir palikęs gyvs. Velns pamatęs poną dievą lipant, 
teip pat ir jis gniaužtavęs ir nulipęs. Daugiaus ėmęs pustyti 
dvasią į tą savo lipytąjį žmogų, bet tas niekur nekuštėjęs iš 
vietos. Daugiaus tas velns supykęs, davęs tam savo žmogui par 
pakaušį su kūloku — tas ir sulinkęs dvilinks. Pats nuėjęs sau. 
Ponasdievs, eidams pro šalį, pamojavęs su lazdela tam velnio 
nulipytojui — tas susijudinęs bėgt. Nubėgęs į mišką ir palikęs 
vilku.

Žmonys sako, kad vilks velnio plauką turiąs, užtai, jį pama
tęs, žmogus tuoj nusigąsta, nušiurpsta.
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364. [MALATA — VELNIO PIEMENĖ]

Malata juodoji ganius pas velnį bandą ir praganius visus jo 
gyvuolius. Tai velns jai kai metęs su akminiuku į pakaušį ir 
pramušęs kruvinai. Tai užtai juodosios malatos ir dabar dar 
raudons pakaušis. O ji vis lekiodama dar tebešaukin tuos vel
nio galvijus:

— Tprus, tprus.



JUODOSIOS KNYGOS

Iš senovės yra padavimo;, kad lai būk buvę 7ciiqAar/, kdq 
gadynę tokios knygos; juodi Vaišiai, o baiii rašiai. O dabar aš 
tiktai jtaipq iq rašau, bei popieris patiek baiias, nes /uodo ne
gabu gauii 7900 meiuose.

A

365. [SUŠAUKTI NUMIRĖLIAI]

Jau seniai Kyburių sodžiuj, žagariečiuos, gyveno ir tebegy
vena latvis Vaišvilas. Jis turėjęs kitą kartą ,.juodąsias knygas". 
Skaitęs ir palikęs ant stalo. Jo bernas įėjęs, radęs ir ėmęs skai
tyt. Ir ėmę nabašninkai į trobą eiti, ir priėjus pilna troba. O jis 
nemokąs, kaip juos atstatyt. Tie klausią:

— Kam tu mums čia atšaukei? — Šis bo skaitąs, skaitąs. Jie 
prašą: — Duok tu mums darbo!

Jis išbarstęs aguonų puodą, ten radęs pastatytą, ir liepęs su
rinkti. Tie ir tas tuoj akių gale surinkę vėl prašą. Jis nebeturiąs 
ko daryt. Tie jau jam prė gerklės taisąsys. Jam jau didžiausis 
striokas. Šit kur buvęs, kur nebuvęs pats Vaišvils įeinąs ir, atra
dęs tokią baisybę, tuoj griebęs iš nagų jo tas knygas, atsivertęs 
tą lakštą, ėmęs skaityt — tuoj ir ėmę visi tie numirėliai viens po 
kito žūt, žūt ir visi išėję sau. Daugiau [Vaišvils] davęs su tąja 
knyga tam savo bernui par kaktą. Sakąs:

— Kad nežinai, tai nė į rankas neimk.
Ir pakavo j ęs tą savo knygą.
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366. [JUODAKNYGIS PAKSTYS]

Komariškiuos, žagariečiuos, Pakščio nabašninks turėjęs tas 
„juodąsias knygas". Jis visaką žinodavęs. Vieną kartą numiręs 
koks ten netoli jų žmogus, o nebespėjęs pasakyt, kam ką pa- 
liektąs. Daugiau tas Pakštys nuėjęs pas tą ant lantų paguldytą 
numirėlį ir išklausęs viską.

367. [MURO BOKŠTAS]

Kitąkart gimęs sūnus kokio ten didelio pono: karaliaus ar 
kuningaikščio. Jo sūnui laimės nulėmusios, kad tas kai užaugs 
lig 17 metų, tai jį perkūns užmuš. Daugiau tas karalius pamū
rijęs tokį tvirtą mūro bokštą, kad galėtų tas jo sūnus tame nuo 
perkūno pasislėpti. Bet atėjus tai dienai, tas karalius suiškęs to 
savo sūnaus uždaryt į tą savo bokštą, o šis prapuolęs, ir gana. 
Atein atein toks juods, baisus debesys su žaibais, su perkūnais. 
To vaiko nėr ir nėr. Kai užėjęs tas debesys, davęs perkūns į tą 
jo mūrą, kad išsiaižę į visas puses, ir tiek.

Parėjęs debesys, po lytaus ir atsirandąs tas jo sūnus. Klau- 
siąs tėvs:

— Tai kur tu buvai par tą didžiausį šturmą?
Vaiks juokdamasis atsakęs:
— Gi darže po kopūsto lapu.

368. [PIENAS IŠ APINASRIŲ]

Vieną kartą, anksti rytą ganyklose bandą ganant, eidama 
moteriška su rankom pirma bandos rasą braukant ir sakant:

— Aš pusę pieno atimu, aš pusę pieno atimu.
Eidams pas arklius, viens zėns matydams ėmęs braukt rasą 

su apinasriais ir sakąs:
— Aš visą pieną atimu, aš visą pieną atimu.
Daugiau jis, kai parėjęs namo, pakabinęs apinasrius ant va

gio — ir bėgąs piens iš tų jo apinasrių.
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369. [KUNINGO MOTINA RAGANA]

Kitą kartą Meškuičiuos Korsakienė buvus ragana, o jos sū
nus buvęs kuningu. Vieną kartą parvažiavęs namo tas kunings 
ant vaišių. Namiškiai pasikėlę pokylį ir susiedus pasiprašę. 
Viens susieds nueidams pasiėmęs devyndrekio — velnio šūdo, 
nuėjęs ir įmetęs į židiny degančias anglis, o kitam susiedui pa
sakęs duris užremti. Ans užrėmęs. Tuoj ta Korsakienė ėmus 
klaust:

— Kas čia, kas čia?
Bėgt pro duris — negal, tuoj ten pat ir pavirtus. Kunings 

sakąs:
— Koki ji yra, toki, o man bo motina, motina.
Ir išnešę lauka.

370. [VAIKELIS SU „ZOPOSTU"]

Raganos špygos labai nekenčiančios, nemėgstančios.
Vieną kartą mažas vaikelis stoviąs ūlyčioj, rankelas į kiše- 

nėlius susikišęs, o turėjęs į špygas pataisęs. Eidama ragana pro 
šalį kapt jam už skvernelio sermėgėlės — sakanti:

— Ana, mat, ir tu, vaikei, su zopostu.

B

371. [VILKTAKAI]

Kiti sako, kad vilktakai turėdavę kur krūmuose kokius lan
kus ar kilpas, tai jie par tas išlįsdavę, pabėgiodavę vilku ir vėl 
atbėgę par tą pačią atgal atlįsdavę ir vėl [būdavę] žmogum. O 
kad kas tą jo kilpą kur kitur pakuštindavai, tai tas vilku ir nu- 
sibėgiodavai.
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372. [SKRENDANTIS EITVARAS]

Eitvarai yra matomi vakarais ir par visą naktį draikioj as 
oru. Kad eitvaras pilns eina, tai tamsus, o kada tuščias, tai švie
sus. Eitvaro pirmgalys driūts kai buožis, o uodega kai pagaikš
tis paskui driekias. Kad puiks žmonių pamato eitvarą einantį ir 
nė viens nerodo kitiems, nepasidyvij, tai tuokart visi į jį ilgai 
gal žiūrėt, kol tiktai jis kur nusidriekia. Bet kad tik pasakys kas 
rodydams: „Ot ot, eitvars eina",— tai tuojaus ir nė viens nebe
matysi. Kad kas, eitvarą einantį pamatęs, jam pliką subinę pa
rodo, tai tuoj jis ir išmeta, ką tik neša. Eitvarai neša piningus, 
grūdus, sviestą, pieną ir t. t. Bet kad tuščias eina, o jam pliką 
subinę parodo, tai tą utėlėm aplaidžia. Teip viena mergela, pa
mačius eitvarą einantį, parodė — ir kokį puspūrį išbėręs ant jos 
utėlių.

373. [KAD TAU VELNS Į ŠIRDĮ ĮLĮSTŲ]

Eitvarus galėdavę nusipirkti. Viens gaspadorius nuvažiavęs 
į Rygą ir iš vokiečio kupčiaus nusipirkęs. Tas vokietys jam 
liepęs:

— Kai parvažiuosi namo, tai, prė vartų apsistojęs, šauk: 
„Pati, o pati, eikš atkelk vartus, kad tau velns į širdį įlįstų!"

Gerai. Jis parvažiavęs namo, prė vartų sustojęs, šaukiąs:
— Pati, o pati, eikš atkelk vartus, kad tau velns į užpakalį 

įlįstų!
Daugiaus tas eitvars kai ėjęs iš jo, tai jam nosį nunešęs.

374. [STEBUKLINGA ŽOLĖ]

Yra toki žolė, kad žmogus koks ją tur, tai tas viską žino teip 
pat, kaip ir paparties žiedą turėdams. Ją teip tegali rasti: kad 
par šienapiūtį, beplaunant šieną, niekur neužkliuvęs dalgis išsi- 
tver, daugiau, paėmus tas visas tuo kirčiu nuplautas žolas, reik 
mesti į bėgantį vandenį, ir kad visos kitos žolės plauks pavan-
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deniu, o toji viena plauks prieš vandenį, tai ir bus ta pati. Ją 
pasiėmęs, tuoj viską žinosi: kur žemėse piningai, kur kame pa
dėti. Kur tiktai eisi, visur tau bus valioj: visokie uždarymai ir 
raktai — tai nieks. Užtai ir vagys, katrie tą žolą tur, tai jie nie
kur nieko nė po kam nerokuoj —visur, kur tiktai jie eina, ten 
jiems valioj.

375. [GYVAČIŲ MIEGAS]

Vieną kartą žmogus žiūriąs, kad gyvatės vieną žolą pauos- 
tančios rudenyj ir einančios gulti. Daugybė ten tų gyvačių 
buvę. Kaip jau visos pauosčiusios nuėjo, ir šis pauostęs. Tas 
buvo kur kokiame liekne. Parėjęs namo į savo kluoną prė pa
šalių, o teip jį suėmęs miegs. Nuėjęs į daržinės galą, už kūlių 
užlindęs ir atsigulęs. Daugiaus jo namiškiai nieko nežiną, kur 
jis būtų palikęs — prapuolo, prapuolo, ir gana.

Pavasarį žmonys, po kluoną vaikščiodami, imą šnekėti, kad 
jau matę ir gyvates gyvas. Tas žmogus iš už kūlių bruzdu bruz
du, sakąs:

— Kad jau gyvatės gyvos, tai jau ir man reikals keltis.

376. [ATŽINDŽIAI]

Atžindžiai, tie tai tur blogas akis. Atžindys kur į ką pasižiū
rės, pasistebės, pasigėrės — į kokį gražų gyvuolį ar į vaiką, ar 
teip į kokį žmogų,— tai tas tuoj ir sunyksta, sublogsta. Tuoj im 
džiūti, vysti, ir po visam... Tai tam, kas tokias blogas akis tur, 
tai nereik niekur žiūrėti ir nė iš ko gražaus gėrėtis. Ant jo visi 
pyksta, skersakiuoj, jį visi lojoj.

Atžindys tai labiausiai yra pirmasis motinos vaiks. O kad jį 
motina nuo savės žindomą atskyrė, paržegnojo, pabučiavo, tai 
ir viskas. O vėl kad po kokios dienos kitos, gailėdamos jo rėki
mo, paim žindyt, tai tas jau ir bus tokių blogiausių akių žmogus. 
Da kad ir teip, nebūtinai paržegnojus, motina savo vaiką, ne
žindžius kokią dieną, vėl paimi, ir tai nebegerai — jau biškį 
blogs žmogus, su blogom akim pasidaro.

217



377. [NUŽIŪRĖTA KARVĖ]

Trumpaičiuos Dikmanienė (vokietė) sako:
— Parein namo karvė iš ganyklos (karvė buvo gera ir iš 

dvaro ganyklos Rimšeliu, gerai pieno davė). Ir žmogus, eidams 
keliu pro šalį, sakąs: „E, kad čia gera karvė!" Daugiau,— sako 
Dikmanienė,— einu milžt — gi bėg piens iš spenių tai mano 
karvei. Nu, ale aš tuoj ir atgavau: tuoj milžau par aukso žiedą 
ant nagų paskutinės kojos karvės.

378. [NUŽIŪRĖTA DUKTĖ]

Rygoje 1898 metą ant Peiziksalos sakės Indriulaitienė, kad 
jos duktė buvus labai graži. Važiavus su purmonu, ir kokie po
nai, pro šalį eidami, saką: ,,E, kad čia moteriška graži!" Tai nuo 
to laiko jos duktė ėmus džiūt, džiūt ir sunykus. O tada buvę 
tuoj po vinčialgų.

379. [NUGAILĖTA TELYČIUKĖ]

Krampių sodžiuj, joniškiečiuos, sakės Bulienė, jie pirkę iš 
kaimynų kokią telyčiukę, bet anie gailinęsys, nenorėję par
duoti, tai jiems ta karviukė ir neėjus rankoj, ir nusidžiuvus, 
nusinykus.

C

380. PAPARTIES ŽIEDĄ ATRASTI

Reik, kad par kalėdas ar velykas, ar sekmines, su šakaliais 
bežibinant, iš netyčių šakalio antras gals užsidegtų, tai tą šaka
lį, užgesinus abu galu, pasikavoti ir laikyti ligi prireikiant. Šven
to Jono naktį nueiti į papartyną, kur juodom pašaknėm. Tame



atsisėdus, su tuo šakaliu aplink savi apsirėžti ratą, kiek tiktai, 
užsieki su ranka, tai par tą ratą nieks neprieis. Šilkinę skarą 
sau pasitiesti ant kelių ir tris adynas laukti: 10, 11 ir 12. Ateis 
koki noriants baisybė kai didelis kalnas arba koks mūras ir su
grius ant tavės, tai jau bus tas žiedas. Tik nereik nusigąsti, ne- 
reik bėgti. Nueinant ir pareinant, reik, kad nieks nežinotų ir 
nieko nesutiktum.

381. KAD, MUZIKANTUS SUPYKINUS, STRIUNAS 
NUTRAUKYTUM IR MUZIKĄ SUARDYTUM

Reik pradžioj rugių žydėjimo pasieškot, katra varpa pir
miausiai pradės žydėt, tai tą pasižymėti, kol bus rugiai plauna
mi, tada nusiskynus laikyti, kol prireiks. Dabar kokio veselio 
jegu paprašius: ,.Muzikante, pagrajyk!"—atsakys: „Aš čia vi
siem girtuokliam ir grajysiū..."— tai tada jam ir gal tą štuką 
padaryt. Dabar muzikantas grajij sau dėl kitų, nieko nežino- 
dams. O štukmeistris, tą savo varpą pasiėmęs, žengdams par 
slanksnį, kad koja viena prieseny, o antra seklyčioj, parkąs vie
ną grūdą tos varpos, tai viena Striūna, o kad du, tai dvi, o kad 
keturius, tai visos keturios nutruks, o jei daugiaus, tai visa jo 
muzika eis po velnių į skutus.

D

382. [IŠVARYTI SVIRPLIAI]

Pociūnų sodžiuj, joniškiečiuos, pas Skablacką buvę jaujo 
daugybė svirplių. Vieną kartą atėjęs ubags pas juos ir įsiprašęs 
į nakvynę. Buvęs ruduo, kuliams laiks. Nuėjęs su šeimyna į jau
ją gulti, sakąs:

— Aje, kas čia pas tamstas toki daugybė tų paukštelių! Juos 
reik išginti.

Kiti juokdamies saką:
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— Išgink, jei gali.
Ubags paprašęs žirnių virkščių kuškio. Piemuo nubėgęs at

nešęs. Tas ubags ėmęs su tom virkščiom apė pečių apmalšęs, 
aptrynęs šnabždėdams ir išmetęs pro langą laukan ir langą pa
likęs atvirą. Tai daugiau kai pradėję tie visi svirpliai pro tą 
langą lėkti laukan. Lėkę, lėkę ir išlėkę visi lig paskutinio.

383. [GRĮŽTANTIS PONAS]

Šaukėnų parapijoj, dvare Pavainiškių*, [buvęs] pons Ge- 
lumbauckas. Bus jau tam 6 metai atgal* — susipykęs su tuo po
nu to dvaro kumietis ir, važiuodams ant abarių su šiaudų veži
mu, pasitikęs poną ant to tilto, prisukęs vežimą prė pono ir 
numetęs nuo tilto. Tas pons ir užsimušęs. Tą poną pakavo j o ant 
kapų jo skiepe, bet tas ėmė kas naktį pareiti namo į savo dvarą. 
Zmonys ėmė kuningui klebonui sakyti. Klebons pasiėmęs jį at
statyti. Liepęs dviem vyram būti, ir jie visi trys vakare jau be
einantį tą poną pasiviję už pusviorsčio nuo kapų. Tuoj kunings 
ėmęs skaityt maldas, krapyt su švęstu vandeniu, ir tas nabaš- 
ninks sugrįžęs į savo skiepą. Tie vyrai jau nebetoli to skiepo 
pabūgę ir nubėgę. Kunings, viens pats pasilikęs, nusigando, ir 
ant rytojaus kilo burnoj rožė. Ir ant galo nukirto tam ponui gal
vą, tai jis daugiaus niekada neberodės.

384. [APSAUGA]

Jankūnų dvaro melninks vokietys kalęs vinis į žemę par 
pėdą viena nuo kitos tolumo iš savo grinčios lig melnyčios ir 
sakęs, kad jam dabar nė koks vanderzelnis nieko nebegalėsiąs 
padaryti. Mat, yra pričinios!

385. [AUKŠTYNLINKAS PEILIS]

Aukštynlinkas peilis — kiti sako, kad tai asą negerai, dėl 
to, kad kas tąkart gimstąs, tas asąs nelaimingas ar su peiliu
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pasipiaunąs. Užtai peiiį reik keravoti, kad teip padėtas nesto
vėtų. Kits sakęs, žiūriąs, kad viens ir kits peilis jo paties ant 
stalo aukštynlinki stovią, tai jam tuoj kokie ten barniai ir šir
dies skausmai buvę.

386. [TURTIN1NKO PININGAI]

Viens turtininks kitą kartą miške tankynė piningus paka
vo j ęs ir apdergęs. Sakąs:

— Kas tą mano š..., į atžagarią vyženą įsidėjęs, namo parsi
vežęs, į duoną įsikepęs suvalgys, tai tas mano tuos piningus 
vartos.

Tas nuėjęs sau.
Viens vargužis ten, tuose krūmuose, su vyžom apsiavęs 

buvęs, tą jo š... į savo vyženą įsikrapštęs, parsivilkęs namon, 
tuoj į duonkubilį su miltais, suminkęs į duoną, iškepęs, ir suėdę 
visi su savo vaikais. Daugiaus išsikasęs tuos piningus ir varto
jęs sveiks, nieko nevodiję.

E

387. [BURTAI SU PAUKŠČIAIS]

Šįmet, 1900, tuoj po velykų mano kaimynka Stanaitienė atsi
nešė pas mane, rodo tris škarmaliukus ir klaus manės:

— Bene pažįsti, kano tie būtų, ar ne Tamašaucko? Aš tuos 
radau savo darže su sąšlavom atneštus.

Sakau:
— Nepažįstu!
— Mat,— sako,— kokie tai žmonys! Užtai mes jų vištų jau 

seniai seniai, katrą metą vasarą niekaip negaliam ir negaliam 
iš to daržo atsiginti. Ką tik mes ten pasėjam: ar pupas, ar mie-
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žius, ar kitus javus,— vis jų vištos nules ir nules. Jau seniai 
mums viens žmogus sakė, kad tai asą aplaidims...

— Tai kaip ten gal aplaisti? — klausiau. Ji:
— Gi, matai, velykų rytą, prieš saulės tekėjimą, iššlavęs 

kur tas šiukšles nunešęs pabarsto, tai iš tos vietos jų vištų ir 
nebeatsiginsi.

— Tai kasžin? — aš sakau. Ji:
— Aha, tikra teisybė! Mums jau seniai tas žmogus sakė 

(nepasakė, kas toks), kad ir žvirbliais gal aplaisti, kur kas nor.
— Nu, nu, kaipgi teip galėtų? — aš. Ji:
— Gi reikią su kokia palkela velykų rytą anksti, prieš sau

lės tekėjimą, išbarškyt po pastoges, išbaidyt visus žvirblius ir 
tą palkelą į keno nori kviečius, nors į laukugalą nunešęs, įmesi, 
tai jau tenai tie žvirbliai ir lėks, nebeatsiginsi par visą vasarą... 
Aha, mums tas žmogus sakė, kad viens kur tenai teip negaliąs 
ir negaliąs savo kaimyno vištų atsiginti iš pakluonių: ką tik jis 
tenai pasėjąs, vis nulašančios ir nulašančios katrą metą. Teip jis 
vieną metą velykų rytą labai anksti nuėjęs tyčia pasaugot. Šit 
jo kaimynas da su tamsa ir beatnešąs šiukšlas ir vištas į maišą 
susikišęs ir pakratęs viską ant jo dirvos. Tas kai šokęs, greibęs 
tuoj su vėzdu ir išmušęs tas jo vištas. Teip tamsu buvę, kad tos 
vištos nemačiusios, nė kur bėgti.

Ji rodė po mūsų sodžių tas skiautis kitiems ir kalbėjo tą 
pačią kalbą. Aš aiškinau, kad tai antra tikyba rados mūsų so
džiuje. Senoji — kas ein į bažnyčią velykų rytą. Naujoji — kas 
ruošias su šiukšlėm, vištom ir žvirbliais po namus.

388. [GADINA KARVES]

Pėtnyčio prieš šventą Joną Juozienė Vištartienė, atėjus pas 
Karolienę Ceputienę, prašanti švęstų žolių — devintinio vaini
kėlio— pasmilkyt karvėms, kad šį vakarą latvės jos karvių ne- 
pagadytų, kad pieno neatimtų.

Gerkė (vokietys) su Paniene (latve) sako, kad jiems lietuviai 
katalikai (leišiai) tai šį, tai tą pagadiną, užkerėją.
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389. [GADINTOJA RUBINIENĖ]

Sakės man Povilas Ginkus iš Toliočių, kad jo kaimynė latvė 
Rubinienė pagadinus: 1) Du paršu jo garde pasižiūrėjimu. Nuo 
to laiko jo tie paršai mažai jovalo beėdę, tiktai iš migio šiaudus, 
[r papiovę radę tiktai žarnose šiaudus. 2) Karvės nė matyt ne
mačius, tiktai jie jai pasisakę, kad jau turėjus [veršį]. Nuo to 
laiko ta jų karvė nebedavus pieno, tiktai išrūgos tekėjusios. 
Nešęs vaistų iš Pugulio — latvio (Vogei), ir tas sakęs, kad karvė 
asanti pagadyta. Tai nuo to iš trijų spenių atsigavęs pienas, o 
iš ketvirtojo nebeatsigavęs. 3) Vėl da vieną paršą pagadinus 
kaip ten.

Tai Ginkus pasakęs Rubinienei:
— Jei da tu man daugiaus teip darysi, tai aš pasiieškosiu 

tokio vanderzelnio, katras tau padarys, kad tu verksi! Minėk 
mano žodį!..

Rubinienė atsakius jam:
— Kad aš nieko nežinau ir nieko nedariau.
Ginkus sakąs:
— Kas tavo yra, ar akys blogos, ar kas... Tai tu daugiaus į 

mano gyvuolius nebežiūrėk, ir tiek.

390. [PAGADINTA KARVĖ]

Mančių sodžiuj Lašinskienė, latvė, atėjus pas Striupeikienę 
pasiskolyt stiklinės. Ši nedavus. Ta latvė ir pagadinus jos kar
vę: tuoj pieno ir nebelikę. Parvežę daktarą Pugulį — latvį (Vo
gei), tas sakęs, kad karvė asanti pagadinta. Davęs vaistų, bet 
nieko negelbėję. Tai negraitai pasakius Jankūnų žydelka Roke, 
kad reik arklio patkavą užkaityti raudonai, į puodą įdėjus, 
milžti tą karvę ant tos patkavos. Melžant karvė kojas paraičius, 
mažuma daugiaus piens atsigavęs.

391. AT2ANGAI

Žali, raudoni, mėlyni siūlai, ant takų padraikyti, tai buvę 
senovės raganų padarai.
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Vieną kartą bernas su savo gaspadine susipykęs, o ta buvus 
ragana. Toji jam tuos atžangus ir pataisius, jis ir užėjęs ant tų. 
Tai jis nuo to laiko tap tap, tap tap ir nusibėgęs visą savo am
žių. Kad ir jis atsisėsdavęs valgyt, bet vis su tom savo kojom 
ir nusitapnojęs — nerimęs ant vietos.

392. EITVARAS

Vienam gaspadoriui vis iš aruodo grūdai slūgstą ir slūgstą. 
Jis vieną kartą grabnyčių žvakę dieną po puodu pasivožęs toj 
klėtyj. Vakare sutemus nuėjęs, atvožęs, apšvietęs ir radęs tokį 
juodą gaidį raudonais brantais iš to aruodo grūdus belasantį. 
Gaspadorius klausiąs:

— Iš kur tu esi?
Gaidys atsakęs:
— Iš Bandorių Luobos!
Daugiau kai pagavęs duot su pančiu, tai nevet iš sparnų 

ugnys einančios. Tai daugiau išlėkęs ir atgal nebesugrįžęs.

393. [IŠVEŽTI SVIRPLIAI]

Kur ten daug svirplių buvę. Ubagė atėjus, vieną svirplį įsi- 
dėjus į savo naginę, kas paskui vilkos, prė kojos pririšta, išve
žus, ir nebelikę.

394. [IŠVARYTOS ŽIURKES]

Petraičių bambalynėj, žagariečiuos, buvę labai apstojusios 
žiurkės, kad stogus buvusios išėdusios. Atėjus toki latvė žinovė, 
paėmus pagaikštį su visa šluota iš kertės, nusimetus sijoną, su 
vienais marškiniais apsižergus tą pagaikštį, apjojus aplinkui. 
Tuoj tos visos žiurkės išėjusios lauka, ji ir nuvarius visas į 
beržynę.
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395. [VELNS JODO ARKLIUS]

Kad velns arklius im jodinėti kūtėj, tai reik šarką prikalti 
prė kūtės durių, dalgį ant arklio nugaros aukštynlinką* pririšti.

Kad arklius velns joj, tai vis tas arklys, katrą joj, par naktį 
sušilęs, net garbanots, ir vis tapnoj ir tapnoj su kojom tap tap, 
tap tap.

396. [ZUIKIS]

Viena gaspadinė pasiuntus savo mergelą į paupį sąnašų par
nešti pagraibius puodynėm pašutyt ir prisakius, kad, eidama 
namo, tiktai atgal neatsižiūrėtų. Ta mergela pasigraibius tų 
sąnašų ir einant namo. [Ir] teip jai rods atgal atsižiūrėti. Ir nebe- 
iškentus, atsižiūrėjus. Ziūrianti, kad toks didelis zuikis paskui 
ją besekąs. Ji teip nusigandus, teip nusigandus ir pabėrus tas 
sąnašas. Parbėgus namo ir pasisakius tai savo gaspadinei, kad 
atsižiūrėjus ir tą didelį zuikį pamačius ir pabėrus tas visas są
našas. Ta gaspadinė ant jos barusys, kam ji atgal žiūrėjo, kad ji 
jai buvus uždraudus žiūrėt. Daugiaus ta mergela, eidama spa- 
viednės, kuningui pasisakius, tai jai kunings pusę metų išriši
mo nedavęs. (Už ką?)

397. [NUMIRĖLIO RANKELĖ]

Bačiulienės nabašninkė Toliočiuos turėjus tokią mažą vaiko 
rankelą (nabašninko). Su tąja kiek, puodynę prikošus pieno, ap- 
skriedavus, tai tiek ir būdavę smetonės.

F

398. APĖ EINANČIUS PININGUS

Tankiai girdėtis, kad par jomarkus ar kur kitur užmok pi
ningus <...> koksmakliorus — šit, pasižiūrėjęs už valandos, 
ir neberandi visų arba mažiaus berandi piningų.
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Kiti sakos, kada ten buvę gavę tokį piningą, kad už jį perki, 
ką nori ir kiek nori. Užmokėjai tą piningą, žiūrėk į savo kiše- 
nį — ir vėl jis besąs.

Nu, tai kad nori tokį piningą nusikratyti, tai jį reik nunešti 
kur į kokią marmalynę ir tenai mesti, nežiūrėti, kur jis nukris, 
ir eiti namo, atgal neatsižiūrėjus. O kad tiktai atsižiūrėsi, tai 
tuoj ir vėl bus jis tavo kišenyj.

Daugel da girdėtis, kas buvę gavę tokius piningus 20 ka
peikų, 5, 3 kapeikas.

399. EINANČIUS PININGUS PAŽINTI

Kad gerai žiūri į tokį piningą, tai pamatai tokį burbulytį 
viduryj ar kur prė krašto burbsiantį, tai tas ir yra toks pinings.

Tai kad jį nori nutūrėti, tai reik jį tarp pirštų rankoj suspau
dus neštis, į antį prė pliko kūno įsidėti arba apspiaudžius dėti 
į piningų mašnelą, tai nė jis pats išeis, nė jis kitų piningų išves.

400. [KAIP PASITAISYTI EINANČIUS PININGUS]

Kad nori, tai ir pats gali tokius einančius piningus pasitai
syti. Pavasary}, kai pradeda varlės poruotis, tai, paėmęs vieną 
porį, įdėk į jų tarpą piningus, kokius nori, ir su juodu vilnoniu 
siūlu apvyniok jas, velykų rytą nunešk į skruzdyną ir įkąsk. 
Skruzdėlės atsigavusios nuės mėsą tų varlių, tai švento Jono 
dienoj nuėjęs susiieškosi tuos piningus, ir bus jau einą.

401. PRISIVILIOT AR ATSTUMT KĄ

Sugavus šikšnosparnį, nunešti į skruzdyną įkasti, o pats sau 
galvą suvynioti su kokiu lakatu, kad nieko negirdėtum ten cy
piančio pas skruzdyną to šikšnosparnio. O ant rytojaus atėjęs, 
atrasi tiktai kaulalius. Tarp tų rasi vieną kobiniuką, tai su tuo,
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ką norėsi, patrauksi ir priviliosi. O antrą rasi kai kačergiukę, 
su tuo kauleliu tai atstumsi, kad ko nebenorėsi mylėti: mergės 
ar vaikio.

402. KAD NIEKS NEMATYTŲ

Velykų naktį reik juodą katiną, į katilą įdėjus, aklinai užtai
sius, virint, kol tik visi kaulaliai išsinarstys. Daugiau tuos kau- 
lalius po vieną kraustyt laukan iš katilo ir į save žiūrėtis. Katrą 
kauliuką paėmęs savės nematysi, tai tą nebedėk ant žemės, bet 
kavok pas save. Tą kaulalį pas save turėdams, kur įeisi, nieks 
tavės nematys, ką nori, tą gali imti.

403. [KAIP PAMATYTI RAGANĄ]

Kad patys ankstybiejie žirniai pražys, pats pirmiausis žieds, 
tai tą nusiskint ir turėt pas save. Tai, par šventą Joną nuėjęs į 
bažnyčią, pamatysi raganą, katra turės milžtuvę ant rankos.

404. KAD ZUIKIAI VESTUOS ŠAUDYTI

Kitą kartą vienam vedas labai zuikiai šaudyt, o antram ne
vedąs. Tai šis prašo ir prašo antrojo tos štukos pasakyt, o tas 
jam meluojąs — gaudinėjąs: tai reikią jo šunies nosį įkišti į šio 
gončo mėšlą, tai kitaip kaip. Šis vis tą padarąs, ką jam tas žino
vas liepiąs, ir jam kaip nevedąs, teip nevedąs, ir gana. Ant galų 
galo užsispyręs kietai, kad pasakyk, ir gana. Tas žinovs sakąs:

— O kad tu nedarysi, kaip aš tave liepsiu?
Šis sakąs:
— Viską darysiu, ką tik sakysi.
— Nu, tai gerai, o kad nedarysi, tai aš tave nušausiu. 
Nusivedęs į mišką, pralupęs medyj luobą ir įstatęs kumoni-

kantą ir sakąs:
— Šauk! Jei tu į tą nešausi, tai aš tave nušausiu.
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Šitas ištiesęs muškietą — žiūriąs, kad kumonikantas kruvins, 
o velns ten pat jau zuikį, už ausų nusitvėręs, atjojąs ir tūriąs. 
Šis greitai pamislijęs, nuo kumonikanto atsukęs muškietą į tą 
savo mokytoj;, pakš ir nušovęs. Daugiau nuėjęs pas kuningą, 
pasisakęs. Kunings liepęs ten pat iškasti duobę ir pakavot. 
Sakąs:

— Šunim buvo, šunim ir paliko.
O tą kumonikantą parsinešęs namo kunings.
Kiti, sako, kumoniją paršaun, kiti — mūką ant kryžiaus kur 

lauke ar miške, kad tik zuikiai vestuos.

405. [APSIAŠAROJĘ ZUIKIAI]

Tokius zuikius, ir į Rygą nuvežęs, negali parduoti, kur su 
velniu nušauti: asą apsiašaroję, apsiverkę ir da vis ašaros te
kančios. Tokius vokiečiai pažįstą ir saką: „Ja, tas yr su velniu 
nušautas."

406. ŽOLĘ TOKIĄ KAD TURĖSI, TAI KASŽIN KĄ 
GALĖSI PADARYT

Mažus ežio vaikus radęs, užtverk kokio noriant aukštumo 
tvorelę aplink juos, žolę vidaus pusėj sulig žeme nupiauk ir 
palik par naktį. Ant ryto atėjęs, jau ir neberasi ten nė vieno, 
bet rasi ten atneštą to senio ežio tokią žolę. O kad ją turėsi, tai 
galėsi įeiti par kasžin kokias gelžis, o uždarius atidarysi ir t. t.

407. [STEBUKLINGAS AKMINĖLIS]

Juodvarnio vaikus radęs lizde, tai vieną ten pat po šaka pa
kark teip, kad jis būtų išsižiojęs. Tai senis varnas, nenorėdams 
to matyti, susiieškos tokio akminėlio ir atnešęs įspraus tam savo 
vaikui į gerklą, kad jis jo nebematytų, ir tas juodvamuitis ne
bebus matomas. Tai kad nueisi ant rytojaus, tai ir nebematysi,
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bet reik graibyti toj vietoj, kur buvai tą pakoręs. Atradęs išimk 
iš gerklės to juodvamuičio tą akminėlį. Tai kad tą akminėlį prė 
savės turėsi, tai gali eiti, kur nori, nieks tavės nebematys: ar 
į kokias kaznas prė piningų, ar kur kitur.

408. [VELNIO KEPURĖ]

Velnio kepurę kad turėsi, tai kad ją užsidėsi, tai nieks ne
matys— eik ar par jomarkus, kur ką paimsi, nieks nematys. 
Velykų naktyj eidams į bažnyčią, nusinešk kartas ir visas prisi- 
rišk prė krūtinės, tiktai vieną — būbinų galvinį — turėk rankoj 
ir apė bažnyčią par prisikėlimą visus tris kartus teip apeik. Par 
pakylėjimą, kada kunings pakel švenčiausį sekrementą, ir tu tą 
savo galvinį kartu pakelk. Tai tada ir pamatysi velniuką šalyj 
savės stoviantį su kepure. Tai tuoj aus reik griebti nuo jo tą ke
purę, o tą galvinį numesti žemėn. Nuo to velniuko reik greitai 
pasilenkti, saugotis, kad galvos nenutrauktų, ir bėgti laukan, 
saugodamasis, kad ant kokio žmogaus neužpultum, nesuklup- 
tum. Ir viskas.

409. [MEDŽIOTOJŲ BURTAI]

Kad nori, kad zuikiai vestuos šaudyt, kai nueisi ant zuikių, 
atsisėsi laukti, tai iš savo pakojų pasisemk žiupsnį žemių, jei 
žiema, tai sniego. Tai tą dabar įpilk į vamzdį savo strielbos ir 
išberk. Tai daugiau zuikiai tiktai bėgs ir bėgs tau, tiktai spėk 
šauti.

410. [RAGANOS PĖDSAKAS]

Kad randi ant sienos kai smetonės uždrėbta (kempę iš pū
vančio balkio), tai žinok, kad ragana pas tave buvus. Tai, į ant
rapus sienos išėjęs, pamieruok tiesiai į tą vietą ir durk, tai ta 
ragana bus ant vieno karto pagalam.
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O kad nori, kad ji pas tave ateitų, t. y. nori žinoti, kas ji toki 
yra, tai reik tą smetonę į ugnį įmesti, o ji tuoj ir ateis, šio to 
prasimetus pasiskolint. Bet jai nieko neduoti, tiktai išlojoti ir 
išvaryti iš grinčios ir iš savo kiemo, dabojant, kad ji pati ko 
nepasigreibtų, nuo tavės neišsineštų. Bo, mat, jai širdį smaug, 
jai jau blogai, o kad ji ką pasigreibs nuo tavės, tai jai ir bus 
tuoj geriaus.

411. PAŽINTI RAGANĄ

Kad koki boba, supykus ir į vidų įbėgus, im bartis, akis į 
visus meta mirkčiodama ir jos apatinė lūpa dreb, tai ta jau 
ragana.

412. [RAGANŲ AKYS]

Raganų akys vis tokios raudonos, siauros. Ir lėlaičių nema
tyt. Kad ir yra, bet, į jas žiūriant, tai ten ta lėlaitė atžagariai 
matyt, žemyn galva. Ir raganos asančios be papų.

G

413. [GĄSDINA PIKTOJI DVASIA]

Gulėjom, sako, ant kūtės dviejaus: aš ir mūsų vaikesas. 
Buvom jau gerai įmigę ir pajuntam, kad belinguojančios visos 
kūtės lubos, sienos ir stogas, kad nevet trata vien. Tas mano 
draugas nusigandęs šoko nuo kūtės ir nubėgo į vidų, o aš guliu 
sau, užsiklojęs galvą, ir gana. „Kaip tu, dieve, duosi, teip,— 
misliju,— jug žmogus par pono dievo valią niekur nepražūsi." 
Daugiaus lingavo biškį ir apsistojo. Aš klausaus — tiktai man
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brūkš, užklodą nuo manės ir nutraukė. Aš vėl pasiėmęs užsiklo
jau ir vėl guliu. Daugiaus paskui da sulingavo ir nustojo, aš ir 
užmigau.

Mat, kad būtų ir mane pikta dvasia nugandinus, kad ir aš 
būčiau nubėgęs, tai ji ten ir būtų apsigyvenus, vis ir būtų gan
dinus. Bet aš buvau girdėjęs, kad teip gandin, tai nereik bijoti, 
nereik bėgti. Tai nuo to karto nieks ten mūsų [kūtėje] ir nebe- 
vaidinos, nebegandino.

414. [PAKELEIVIAI]

Kitą kartą arklius pasilaidžiau beržynėlyj ir pats ten pat ant 
keliuko atsigulau. Guliu, užsiklojęs galvą,— šit ir ėmė ten kažin 
kas trinkt trinkt apė mano arklius vaikščioti. Aš vieną kartą, 
pakėlęs galvą, pasižiūrėjau — nieko nematyt, ir vėl, užsiklojęs 
galvą, guliu. Šit ir vėl ėmė trinksėt. Aš da pasižiūrėjau — gi 
mano arkliai matyt, nieks kits nesimatos. Aš užsiklojau galvą ir 
vėl guliu. Tiktai man kapt už kojų, dži dži dži nuo kelio ir pa
vilko į šalį. Aš tuoj atsistojęs žvalgaus, žvalgaus — gi nieko 
nematyt, ir gana.

Tai, mat, kad ant kelio, tai niekada nereik gulėti, bo šiokie 
tokie pakeleiviai valkiojas. Visi teip sako.

415. [ATSPĖTI VAGYS]

1901 metą pavasaryj Gedvydžių sodžiuj pas Šakyną pavogė 
4 arklius. Tie nuskriaustieje nuėjo į Žagarės miestelį prė kart- 
metės. Toji jiems teip gerai numetė, visą teisybę kai sakyt pa
sakė, kad tie ir tie trys jauni vyrai — iš jūsų pačių sodžiaus: du 
juodais plaukais ir ten pat susiedijo gyven, o tas trečias tai vi
duryj sodžiaus, balts, geltonais plaukais ir geltonais ūsais. Visi 
trys žinomi. Tai dabar tarias tie gaspadoriai tiems vagims nedo
vanoti: sudėję piningus, duos ant mišių prė švento Antano į 
Kretingą 12 rublių.



416. [BURTŲ PERDAVIMAS}

Kurše sena latvė atidavus savo priežinias jaunai latviukei 
teip: vienos dvi susėjusios jaujoj, ir ta senoji tai jaunajai išsa- 
kinėjus, iškalbėjus visas savo žinias ir priežinias, o ant galo ta 
senoji jaunąją liepus išsižioti ir putus jai dvasią ir spiovus.

Tas jų ceremonijas matęs viens vaikis, ten pat jaujoj kertėj 
patamsyj būdams.

417. AKIS APMONIJ

Kitą kartą važiuoją žmonys su linais į Rygą, į kelionę — 
matą, kad pas vieną karčemą daugybė žmonių sustoję juokias 
ir žiūrią. Tie privažiavę, sustoję ir klausią:

— Tai ko jūs čia žiūriat? Ką jūs čia matot? Iš ko jūs čia 
juokiatės?

— Gi,— saką,— žiūrėkit, ans kumedans lend par balkį!
O šie kai žiūrią — tiktai tas einąs ropa pagal balkį, ir gana. 

Šie saką:
— Žiūrėkit, kad jis pasilankęs pagal balkį lend.
Tiems visiem ir atsidarę akys, visi jį pamatę.
Daugiau tas komedans sakąs:
— Gi žiūrėkit, jūsų vežimai dega!
Šie žiūrią — kad visi jų vežimai liepsnose. Supuolę išdraskę 

visus linus iš vežimų. Paskui žiūrią, kad tie jų linai nė svilte 
neapsvilę. Tas jiem apmonijo akis, ir gana.

418. [KARALIENĖ GELBĖTOJA]

Ėję kur ten kada ten, labai dideliam perkūnui trenkiant, 
griaustiniui griaunant, keturi vyrai. Viens tuoj ėmęs kalbėt: 
„Sveika, karaliene, motina mielaširdystės." O tie trys juokiąsys, 
saką:

— Tave ta karalienė ir išgelbės.
Tuoj perkūns visus tuos tris trinkt trinkt trinkt ir nutrenkęs.
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* * *

Viena piemenė bandą ganius. Ji kai tik pamatydavus debesį 
su griaustiniu ateinantį, kad ir šilta būdavus, ji tuoj su savo lo- 
puotu švarkpalaikiu apsivilkdavus — tas debesys ir nueidavęs 
pro šalį.

Vieną kartą kyląs toks juods debesys su griaustiniu. O vis 
toki kaitra, pagada būdavus, jau lytaus labai reikėję, piemenys 
tą jos lopuotį ir pakavoję. O jau užein tas debesys viršum, o [ji] 
šito savo driskio ieškant rėkdama. Neradus. Debesys užėjęs — 
tuoj perkūns trinkt į ją ir užmušęs.

Tai paskui, kai jos tą lopuotį žiūrėję, radę tris kumonijas 
už tų jos lopų užkištas.

419. [NUTRENKTA PIEMENĖ]

420. [PASLĖPTI DALGIAI]

Iš Liolių parapijos sakė. Ten pas juos <...> piovę šieną. 
Vakare dalgius susmeigę ten pat pievoj ir saką:

— Kas norės paimti kokį dalgį pačiupinėt, tą mes rytoj rytą 
ir atrasme čia bestoviantį.

Šie žinoję, kaip gal paimti: nusivilkę pliki, naktyj visus tuos 
dalgius ėmę ir sukišę į samanas. Rytą tie neberadę saką:

— Ot, tas buvo už mums gudresnis, kas tą padarė.
Paskui kokių magaryčių mums buvo.

421. [BURTAI PRIEŠ LAPĘ]

Jankūnų bambalynėj prė krūmų vasarą lapė daug vištų iš
gaudo. Aniemet gyveno čia latvė Ančienė. Ji paėmus šluotą iš 
papryžedžio apnešė aplinkui, po kelias šakeles pamėtydama, 
ir pasakė:

— Tai dabar lapė nė vienos vištos nebepagaus, kol aš čia 
būsiu.
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422. [NUŽIŪRĖTAS PARŠAS]

Jankūnų bambalynėj šią vasarą (1901) susirgo kano ten par
šas. Viena bambalienė, atėjus nuo Vilniaus, patarė rožančių į 
vandenį pamirkyti ir tą paršą aptrinti, ir būsiąs sveiks, nes tas 
asąs blogom akim paržiūrėts ar teip kano pagadyts.

423. [RAGANA BAČIULIENĖ]

Aš tarnavau par pusbernį pas latvį Daukšą Toliočiuose. Apė 
šventą Joną vasarą eidams arti, pamačiau ant vartų šulo* gerą 
gumulą sviesto. Pasakiau gaspadinei. Ta tą sviestą sukrapštė 
į kokį ragą ir pametė kūrenantys po pečium. Šit neilgtrukus ir 
atein Bačiulio vaiks su viedru vandenio. Daukšienė klaus:

— Tai kad tu iš mūsų vandenio niekada nenešdavai. Kam 
tu dabar neši?

Tas vaiks atsakė:
— Svečių pas mums yra, mama virs arbatą.
Bet Daukšienė jam vandenio nedavė ir išvarė iš savo kiemo. 

Po valandos vėl sugrįžo su dviem viedrais ir prašo vandenio. 
Nu, gaspadinė ir laidė, bet kai pasisėmė, tai nuo abiejų viedrų 
po stiklinę nusėmė ir supylė atgal į šulnį.

Paskui ir išgirdom, kad Bačiulienė serga. Tai kokį latvį iš 
Kuršo parvežę, tai tik sugydė.

424. [EINANTIS RUBLIS]

O kad išėjau į vaiską, Arlovskoj* gubernijoj mačiau, kad 
viens šaučius pirko skūrų iš kromo, užmokėjo rublį ir išėjo. 
Tas kromininks tuoj tą rublį su kokia yla prakalė ir pamovė. 
Daugiaus tas rublis sukos, sukos ir sukos. Ir sako tas kromi
ninks:

— Nė tu manės, nė kito daugiaus nebeapgaudinėsi.
Tai mat, kaip buvo tada.
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425. [UŽBURTI ARKLIAI]

Latvis medsargis parvedęs žmogaus arklius iš iškados į kūtę 
ir ten pat pas kūtę įsmeigęs palaužęs tris alksnio žabgaliukus 
atžagarius. Tas žmogus savo arklius atsivadavęs ir parsivedęs 
namo. Ir kai tik palaidęs, išvedęs į ganyklas, tai daugiau ir vėl 
tie arkliai pas tą latvį ir pas tą latvį.

Slūžijus pas tą latvį mūsų kartos mergela katalikė. Ta ir pa
sakius tam žmogui:

— Aš mačiau, kad tas latvis teip ir teip: tris alksnio žabelas 
palaužęs į žemę atžagarias įsmeigė. Ir tu, jo arklius parsivedęs, 
teip padaryk ir pamatysi, kas bus,— ir tau bus gerai.

Tas žmogus teip padaręs. Tai daugiaus ir to latvio arkliai 
einą pas tą žmogų ir stovią. Tai daugiau tas latvis tam žmogui 
teip pasakęs: ,

— Nė aš tau, nė tu man teip nebedarykim...
Tai mat, kad teip tikėsi, tai teip ir bus, kad ir nieko neži

notum.

426. [VAISTAI NUO D1LUONIO]

Kurše man gyvenant, atėjus latvė prašo manės duonos ko
kio šmotelio. Aš jos klausiu:

— Kam to šmotelio tau reik?
Ji man sako:
— Vaiks mano diluoniu* serga, tai man reikėtų tą duoną 

vogtinai vogti iš kokių devynių ar dešimties dėl pataisymo va
nos, o kad nėra kur teip gauti pavogti, tai teip pat iš kitų pra
šinėjų.

427. [SUGĖDINTA GYVATE]

Kurše latvės karvei gyvatė įkirtus į tešmenį. Ta pasisakius 
kitai tokiai, katra žino. Ta žinovė nuėjus į tą vietą, kur tai kar
vei įkirto, ir, rykštelę pasilaužus turėjus rankoj, atsišaukus tą
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gyvatę. Ta gyvatė atšliaužianti teip gėdinga, savo buožę krai
pydama. Ta latvė ant tos gyvatės sakanti:

— Griete, ko tu padariji!* — ir tai gyvatei užkirtus su žabe- 
la. O kai parėjus namo, jau ta karvė buvus sveika.

428. [KATINAS PUODE]

Iš Pažiužmės* rusė, atėjus pas Gluodinienę j Opulskių kie
mą*, klausianti:

— Kelias tamsta karves melži?
Gluodinienė atsakius:
— Devynias.
Rusė:
— Tai turi pieno daug!
Gluodinienė parodžius kiek. Rusė sakanti:
— Tai mažai iš devynių karvių! Aš tamstą pamokysiu, kad 

būtų daug. Tuščią puodynę pakask kūtėj po mėšlu, su dangčiu 
uždengus, ir tada pieno turėsi daug.

Gluodinienė teip ir padarius. Tai karvės kad ėmusios pieno 
duot — teip daug, teip daug.

Daugiau pats Gluodins, eidams spaviednės, pasisakęs kunin- 
gui. Kunings jam liepęs:

— Kai pareisi namo, pasižiūrėk, kas tam puode yra.
Kai atkasęs mėšlą, dangtį atidengęs, tai katins purkš purkš 

iš to puodo ir išlėkęs. O karvės nuo to laiko ir nustojusios pieną 
duot.

429. [ARKLIŲ KALBA]

Kiti sako, kad par kalėdas visas vanduo pavirstąs į vyną, 
tas tik asąs vieną valandėlą.

Par kalėdas teip asą: visi medžiai, krūmai ir sodnai žaliuo
ją, žydžią, visi gyvuoliai šneką žmonių kalba.

Vieną kartą viens žmogus užlipęs tyčiai ant arklių kūtės, 
norėdams žinot, kaip, ką tie arkliai kalbėsis. Viens arklys sakąs:
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— Su manim šiandien žmonys važiuos anksti į bažnyčią. 
Antrasis sakąs:
— O aš vešiu į kapus tą, kur dabar mūsų kalbos klausos. 
Tas, teip išgirdęs, nusigandęs, iš to susirgęs ir numiręs.

430. [ATKERŠIJO]

Kitą kartą važiavę žmonys į kelionę į Rygą ponų laikuose. 
Tada po daug — čielas partijas patvadų — važiuodavai. Išva
žiuoją par tokį mišką. Viens tame pulke buvęs toks žinovs. Jis 
ir pamatęs, kad vienam dvare iš bravaro par kaminą ein dūmai, 
gars. Jis jau, mat, ir žinojo, koki ten dabar arielka ein. Jis savo 
peilį įsmeigęs į beržą, ir ėmus iš to beržo arielka tekėt. Visus 
sustabdęs — tik, liepiąs, eikit ir gerkit. Arielka buvus labai ge
ra, tvirta. Visi prigėrę, pasigėrę, girti.

Daugiaus tas žinovas kai ėmęs raitytis:
— Širdį, širdį skaudu! — rėkti. Šaukiąs, prašąs:—Pasigai

lėkit, bėkit į tą dvarą, prašykit tą bravarninką, kad man atleis
tų, aš nebetversiu, mirsiu...

Visi girti, kol jie susitarę, kas ten važiuos, kas ten eis... Nu, 
jau kokie du nubėgą į tą dvarą. Žiūrią — tas bravaminks savo 
kailinius, pasikabinęs ant vagio, beperiąs, bedaužąs. Tie tuoj 
suėję į vidų, puolę jo prašyt, kad atlaistų anam. Tas bravar- 
ninks sakąs:

— E, rakalis, man tokią škadą — ant 10 rublių pačios ge
rosios arielkos — padarė.

Daugiaus kai jį paprašę, tai ir aną atlaidę — nebedraskės.

431. [GAIDYS BALKĮ VELKA]

Prieiną kur ten žmonys prė būrio žmonių — visi žiūrią ir 
juokiąsis. Šie klausią:

— Kas čia yra, ko jūs juokiatės?
Anie saką:
— Ar nematote, kad gaidys balkį* velk.
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Šie saką:
— Tas gaidys šiaudą prikabintą trauk, ne balkį.
Visi ir pamatę, kad ne balkis, bet šiauds tam gaidžiui pri- 

kabytas. Tas štukorius išgirdęs tuoj tam vienam sakytojui kapt 
į lūpą ir įkabinęs tokią didelą spyną. Daugiau ir labai jo prašės, 
kol ją, tą spyną, išėmė iš lūpos.

432. [VAIKŠČIOJA LYNU]

Mat, vis tai akis apmonij, ir gana. Kits ten vaikščiojąs aukš
tai aukštai ištemptu lynu, tą daugybė žmonių apstoję žiūrią ir 
juokiąsis. Viens žmogus iš šalies prieinąs — matąs, kad ant še
šėlio to lyno ant žemės vaikščioj, ir gana. Tai mat, ką tie ku- 
medninkai savo akims apmato, tai tiem ir apmonij akis, o kad 
kas iš šalies priein, da jų nepamatyts, tai tas ir mato, ką jie daro.

433. [PRILEISTAS VANDUO]

Yra tokių kumedninkų, kur pilną trobą vandenio prilaidž. 
Kur ten viens toks teip padirbęs: vanduo tik kyląs kyląs į aukš
tą. Daugiaus tie žmonys, kurie ten buvę, lipą ant suolų, ant pe
čiaus, o čia vis tas vanduo kyląs ir kyląs aukštyn. Viens no 
pečiaus, mokėdams gerai plaukt, pabūgęs, kad neprigertų, šo
kęs plaukt — būbt ant žemės ir nukritęs. Mat, tai troba kai 
dūmų prilaista buvus, ir gana.

Asančios tokios žolės. Sako, reikią tų vabuoliukų, kur ant 
alksnių vasarą pūkais apsivėlę, tų reikią buteliuką prikišti, su 
korkiu užkorkavoti, į žemes įkasti ir čielus metus laikyti. Tai, 
kai akiši, ir eis kai vanduo iš to buteliuko toks rūks. Kiti kitus 
vabuoliukus šakinėj.

434. [SENELIŲ MEDŽIAI]

Kad kas kokį didelį medį savo namuose nukert — seną ąžuo
lą ar kitą kokį medį, tai reik už senučius prosenučius atminimą 
padaryt —už tuos, kas sodino tą medį. O kad nepadarysi atmi
nimo, tai numirs kas nors tuoj iš tų namų.
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Joniškės parapijoj, Jauneikių sodžiuj, Maižių kieme parda
vė ąžuolą už 12 rublių 1902 m.— malūnui volą. Ir jiems pasivai
dinęs jų senelis*: par sapną pas juos atėjęs į jų klėties pastogę 
ir atsisėdęs. Tai jie iš to pabūgę ir visus 12 rublių ant mišių ati
davę, kad kas iš jų namų nenumirtų.

435. [APAKĘS PININGŲ KASĖJAS]

Apė Kuršėnus viens žmogus iškasęs iš žemės piningus po 
obelėla. Kits buvęs ant jo pikts, tai nuėjęs tą duobę ir užkasęs. 
Ans ir apakęs.

436. APSAKYMS APE PRADŽIĄ PASAULĖS

Sako, kitą kartą buvęs vis dangus su žeme susimaišęs, tai 
ponasdievs žemę paspaudęs žemyn, o dangų pakėlęs aukštyn, 
tai tada ir pasidarė katras sau: kur dangus — dangus, kur že
mė — žemė.

Žmogų ponasdievs nulipęs iš žemės. Tas gyvenęs rojuj tre
jus metus viens pats. Ir palikę jam vienam labai ilgu. Tai jis ir 
prašęs pono dievo, kad jam kitą žmogų sutvertų. Ponasdievs 
jam išlaužęs šonkaulį ir sutvėręs moterišką.

Daugiaus tiedu žmonys — Adoms su Ieva — sugriešiję. Po
nasdievs jiems užgynė nuo vienos Obelės obelius skinti. Ieva 
nuskynus obelį Adomui davė. Adoms kai valgė, jam kąsnis 
kakle ir apsistojo — užtai ir dabar vyram kakle tas kąsnis atsi
kišęs matytis (gerklės gals).

Ponasdievs juosdu kai išvarė iš rojaus, tai jiedu žemę arė. 
Ieva arklą traukė, tai jai viržiai šonus pratrynė ir Adoms su 
botagu kiaurai prakapojo. Tai Ieva verkdama ėmė prašyti pono 
dievo, kad ji nebegalianti ištūrėti. Ponasdievs jos pasigailęs, 
atėjęs parodęs pas akminą du žalčius beguliančius ir sutvėręs 
iš tų arklį ir kumelą, tai Adoms daugiaus su tais arkliais aręs ir 
akėjęs žemę.

Ponasdievs Adomui pasakęs:
— Kai išvarysi pirmą vagą, tai atgal nebeatsižiūrėk.
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Adoms ir neiškentęs: atsisukęs, atsižiūrėjęs ir pamatęs pilną 
vagą visokių paukštelių, vabalėlių, kirminėlių — pilną vagą 
prikritusią, į jį bežiūriančius. Adoms nusigandęs ir mislijąs: 
„Kaip aš čia jų tokią daugybę viens išmitysiu." Ir varęs antrą 
vagą, ir trečią ir teip toliaus. Tai užtai ponasdievs žmogui visa 
ko paliko, bet „gana" nepaliko.

Adoms, matydams, kad jam vis vargai ir vargai, juo toliaus, 
juo daugiau, pasimislijęs: „Eisiu į vandenį",— kad jį kirminai, 
siurbėlės suėstų. Įbridęs į vandenį — apkibęs jo visas kūns siur
bėlėm, ir laukiąs, kada jam gals bus. Šit atlėk atlėk aniuols ir 
sako jam:

— Žmogau! Ką tu čia darai? Bėk greitai namo, jau tavo pati 
bėdo, tau sūnus gimst.

Tas greitai šokęs lauka, nusibraukęs visus tuos kirminus 
nuo savės, parbėgęs tuoj pas savo pačią.

Ponasdievs atėjęs pas Ievą ir sakąs:
— Duok tu man tą savo vaiką, aš jį parmesiu par stogą, tai 

jis bus už visus gyvuolius greitesnis.
Ieva sakanti:
— Neduosiu, neduosiu, geriaus dvejus trejus metelius ant 

rankų nešiosiu, bet par stogą mesti neduosiu.
Užtai teip ponasdievs ir paliko: visų gyvuolių vaikai, tuoj 

ant svieto atsiradę*, vaikščioj, bėginėj, o žmogaus vaikai po 
dvejus, po trejus metus ne vaikščioj — ir nešiojas motinos ant 
rankų.

Aniuolus ponasdievs sutvėrė iš plaštakėlių, o velnius — iš 
raguotų vabuolų. Ir tie velniai pirma buvo aniuolais, bet kad 
jie vis prieš poną dievą priešinos, audras vertė, tai ponasdievs 
juos pakorojo — nustūmė į peklą. Jie tris dienas, tris naktis kai 
sniegs snigo iš dangaus.

Kitą kartą ponasdievs vaikščiojo ant žemės, žmonis moky- 
dams, kaip kokį darbą reik dirbti.

Einąs vieną kartą senelis ir radęs žmogų beariantį — par 
visus laukus vieną vagą bevarantį. Tuoj tas senelis ir pamokęs 
jį, kaip reik verstuvę prisitaisyt, neilgą varstą užsiimti, ir nu
ėjęs toliaus.
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Nuėjęs į sodžių, radęs: mergela audeklą į tvorą įsidėjus, be- 
painiojanti. Tas senelis pamokinęs, kaip reik į staklas įsitaisyti 
nytis, skietą. Teip pasitaisė, ir ein gerai.

Eidams toliaus, radęs: gaspadinė vištelius išsiperinusi, vištai 
papilvą bedraskanti, plunksnas bepešiojanti, papų beieškanti 
vištyčiam žindyti. Senelis pamokinęs kruopas iš miežių pasi
taisyti ir vištyčius lasyti.

Toliaus eidams, radęs meistrus trobas bebūdavo j ant. Buvęs 
balkis* striugas. Tie meistrai du vienam gale, du antram kir
vius į tą balkį* sukirtę ir tempią. Senelis juos pamokęs, kad 
balkį neištempste, bet jį reik pridurti.

Toliaus paėjęs, radęs namus pabudavotus, ir gaspadorius, 
gaspadinė su vaikais ir visa savo šeimyna su rėčiais išbėgą į 
kiemą, apsisuką ir bėgą į vidų. Klausią:

— Ką jūs čia teip dirbat?
Tie atsakę:
— Noriam šviesą į grinčią įnešti, bet kad niekaip negaliam 

ir negaliam.
Senelis juos pamokęs langus iškirsti — ir bus šviesi, nerei

kės nė nešti.
Kitur radęs, kad stogą apdengę su nekultais rugiais — tie 

kai sužėlę, suaugę. Daugiaus tas gaspadorius susitelkęs į talką 
savo kaimynus, jaučiui ant kaklo virvę užnėrę, betrauktą ant 
stogo, kad tas jautis tuos rugius nuėstų. Senelis juos pamo
kinęs:

— Kad jūs teip tą jautį nusmaugste, bet nupiaukit tuos ru
gius, numeskit žemėn — tas jautis ir suės.

Eidams pro pavargėlį, tas senelis radęs javus besėjantį blo
go žemė. Sakąs:

— Padėk dievs! Žmogel, čia tavo bloga žemė, kasžin kas 
čia užaugs!

Žmogus atsakęs:
— Dėkų dėkų, senei, kad ponasdievs duos, ir bus.
Tai kad užaugę ko geriausi javai.
Toliaus paėjęs, radęs turtingą besėjantį javus gero žemėj. 

Sakąs:
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— Padėk dievs, padėk dievs! Čia tamstos gera žemė, kad 
ponasdievs duos, gal geri javai užaugti.

Turtingasis atsakęs:
— Aš žinau, kad čia ir be dievo davimo geri užaugs.
Senelis skersai jo dirvos ir nuėjęs. Tai tiktai tose pėdose jo

geri buvę javai, o daugiaus visa ta dirva buvus dyka — nieko 
nebuvę. Daugiaus sakąs tas:

— Kad būčia žinojęs, tai aš tą senį būčia už čiupros po visą 
tą savo dirvą išvalkiojęs.

Kitą kartą buvę visi tokie javai, kad nuo apačios ligi viršū
nės buvę vieni grūdai — viena varpa. Tai žmonys rūgo j ę ponui 
dievui, kad daug grūdų einą ant niekų. Ponasdievs atėjęs ir 
ėmęs nuo apačios į viršų braukti ir klausęs žmogaus:

— Ar tiek?
Žmogus sakąs:
— Ne!
Pabraukęs vėl klausęs:
— Ar tiek?
— Ne!
Vėl:
— Ar tiek?
— Ne!
Daugiaus ponasdievs supykęs būt visą nubraukęs, tiktai 

šuva kapt ir apžiojęs. Sakąs:
— Tiek tebūk nor dėl manės, kad žmogui nereik.
Tai tiek tos varpos ir tepaliko, kiek šuva apžiojo. Šiaudui — 

tie kelaliai, kur ponasdievs stabčiojo. Užtai dabar yra sakoma, 
kad žmogus gyven šunies dalyje. Šunies dalis žmogui tėra.

437. [DIEVAS IR LIUCIUS]

Kad kitą kartą ponasdievs vaikščiojęs su Liucium. Jiedu 
buvę tikri broliai. Liucius buvęs didesnis, o ponasdievs mažesnis. 
Tada ponasdievs ir praaugęs Liucių viena nakčia — par mažąjį 
pirštelį didesnis. Mat, Liucius jį vedžiojęsys, auginęs. Tai dau
giau, kai ponasdievs palikęs diktesnis ir galingesnis už Liucių, 
tai jis visą savo galybę įgijęs. Tai daugiaus jiedu vis ilgai vieni
242



du vaikščioję ir vaikščioję viršum vandenių, jiems ir atbodę 
bevaikščiojant. Ponasdievs vis teip mislijęs ir mislijęs, o Liuciui 
nieko nesakęs, nesišnekėjęs. Liucius ir ėmęs jo klausti:

— Tai ką gi, pone dieve, čia teip viens pats misliji? Pasakyk 
ir man, kad ką darysme, tai vis abuodu daugiaus galėsme pa
daryti!

Ponasdievs sakąs:
— Nu, tai gerai, aš misliju dabar pasaulę sutverti. Tai tu 

dabar lįsk į vandenis ir įlįsdams pasakyk: „Vardan dievo",— 
tai kai nulįsi į dugną vandenių, atrasi smilčių, tai su vienu nagu 
pasikabink tų smilčių ir išnešk man.

O tam Liuciui buvę labai ilgi nagai ant rankų ir ant kojų. 
Daugiau tas Liucius sakąs:

— Mat, ar seniai jis buvo už mane mažesnis, aš jį užsive- 
džiojau, užauginau, o jis dabar liep man sakyti „vardan dievo". 
Tai aš geriaus sakysiu „vardan mano".

Liucius, teip pasakęs, lindo į vandenis ir niekur žemės ne
rado. Ir iškilo vėl pas poną dievą, sako:

— Niekur neradau žemės.
Ponasdievs sakąs:
— Kaip tai neradai? Jug po vandeniu yra žemė. Gal ne teip 

sakei, kaip aš tau liepiau,—„vardan dievo"?
Liucius sakąs:
— Sakiau, bet kad nėra, ir gana.
Ponasdievs sakąs:
— Nu, nu, dabar teip pasakyk ir lįsk — atrasi.
Liucius lįsdams vėl teip pat sakęs: „vardan mano",— ir 

šmurkšt į vandenį. Lendąs, lendąs, bet dugno kaip nėra, teip 
nėra. Ir vėl išsikėlęs iš vandenių, nieko neradęs. Ein pas poną 
dievą, sako, kad nesą po vandeniu dugno, nesą žemės. Ponas
dievs sakąs:

— Tu man vis meluoji ir meluoji. Tiktai lįsk į vandenį, teip 
pasakęs, kaip aš tau liepiu: „Vardan dievo",— tai rasi ir pasi- 
greibęs ant savo vieno nago ir išneši.

Nu, jau Liucius matąs, kad jau niekaip nebėgai išsisukti, ne
pasakius tų žodžių, ir sakąs:

— Vardan dievo!
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Lindęs ir tuoj radęs žemės. Ir pasikabinęs tos žemės ant 
dviejų savo nagų — sakąs: ,,Matysiu, ką gi tas ponasdievs dirbs 
iš tų žemių, tai ir aš tą patį padarysiu." Nuo vieno nago susi
pylęs sau į dantis, o nuo antro ponui dievui atidavęs. Ponas
dievs tas žemelas paėmęs, tuoj pabarstęs viršum vandenių, ir 
pasidarius sausa, graži žemė. Ernus želt, žaliuot, žolės, medžiai 
augt. Daugiaus gi ir Liuciui dantyse tos žemės ėmusios augt, 
pust, plėšt jam visą burną — snukį. Ėmęs rėkt gvoltas. Ponas
dievs žiūriąs ir klausiąs:

— Kas čia tau taip pasidarė?
Liucius nebegaliąs nė žodžio pasakyt, tik rodąs sau į dan

tis ir rėkiąs. Ponasdievs pamatęs ir supratęs, kas čia jam par 
štuką. Sakąs:

— Spiauk kur sau į užpakalį, kur nieks negalėtų užeiti.
Liucius atsisukęs atgal, kai spiovęs — ir pasidarius didžiau

sia, baisiausia duobė. Jis ir žiūriąs ten. Ponasdievs jį ir kumšte
lėjęs— tas ir įsmukęs. Nu daugiaus šokinėt, nu dirbtis — iš tos 
duobės niekaip negaliąs ir negaliąs [iššokti]. Ponasdievs, ant 
krašto stovėdams, tiktai juokiąsis, ir gana, iš tos jo stangos ir 
sakąs:

— Liuciau, sakyk: „Vardan dievo",— ir iššoksi laukan.
Liucius da neklausąs, tik šokinėjąs ir šokinėjąs. Ponasdievs

vėl jam sakąs:
— Liuciau! Sakyk: „Vardan dievo",— ir tuoj būsi lauke.
Nu, jau matąs, kad savo stanga nieko neveiksiąs, ir pasakęs:
— Vardan dievo.
Ir tuoj strekt ant krašto ir lauke.
Daugiaus ir vėl einą su ponu dievu abudu. Einą tokiuo pa

upeliu ir radę tokius du akminėlius. Ponasdievs tuos pasiėmęs 
ir ėmęs į kits kitą skelti. Ir ėmę kibirkštys šokti, o iš tų kibirkš
čių pasidarę aniuolai. Kiek kartų ponasdievs skėlė, tiek buvę 
pulkų aniuolų. Daugiaus ponasdievs tuos akminėlius numetęs 
į tą upelį ir nuėjęs su tais savo aniuolais. Liucius susiieškojęs 
tuos du akminiukus, kai pagavęs skelti, tai prisiskėlęs tokią 
daugybę — bent devynius pulkus tų savo aniuolų. Bet jo buvę 
tokie negražūs, baisūs, juodi — tokie pat, kaip ir jis pats. Dau
giaus ponasdievs vaikščioj su savo pulkais, o Liucius — su savo.
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Daugiaus ponasdievs nuėjęs ant tokio kalnelio ir nulipęs iš 
molio žmogų. O Liucius, nuo tolo atsistojęs, žiūriąs, ką ten po
nasdievs padirbęs, bet artyn su savo pulkais nedrįsęs eiti. Po
nasdievs sakąs:

— Nu, Liuciau, eikit jūs visi tam žmogui, kur aš nulipiau, 
pasikloniokit, tai mes galėsme visi į vieną kuopą susimaišyti.

Liucius einąs artyn ir juokiąsys, sakąs saviemsiem:
— Matote, ko tas ponasdievs neprasimanys.
Priėję visi artyn, tuoj Liucius pirma, o tie jo aniuolai paskui 

ir ėmę spiaudyt, skrepliuot, snargliuot ant to žmogaus, pono 
dievo nulipyto. Saką:

— Ką jis čia niekus padirbo, o da mes jam eisme kloniotis.
Ir tei jie visi gatavai nuo pono dievo atsiskyrę, nebeklausę,

ėmę sau šėliotis: kelt balius, nibrus su muzikom, su linksmy
bėm. Ponasdievs ant jų labai supykęs ir nugrūdęs į tą jo praga
rinę duobę visus. O tie pono dievo aniuolai nusigandę sugie
doję:

Dieve aukščiausis,
Dieve mieiiausis,
Kq aš tad veiksiu,
Kur pasidėsiu,
Kad gyvenimo 
Pasibaigs dienos?..

Tai nuo .tų žodžių velniai vieni į peklą, kiti ant žemės, o kiti 
ant oro pasilikę. Tai dabar kad ant žemės sau žmonys galą pasi
daro— pasikar, pasipiaun, nusišaun ar kaip kitaip nusinuo- 
dij,— tai visi tie darbai tų velnių, kas ant žemės ir ant oro. Tai 
kad koks velns ant to žmogų prigundo, tai tas jau yra ant že
mės atsibuvęs ir ein sau į peklą pas kitus savo draugus. Gi kas 
žmonis naktį paklaidin, vedžioj po balas, tai vis darbai tų vel
nių, katrie čia da tebesivalkioj.

O tą žmogų, kur tie velniai apibiaurojo, tai ponasdievs tą 
vėl par nauja pargniaužtavęs, parminkęs ir vėl pataisęs gražų 
tokį, koks buvo pirma nulipytas, ir į tą papūtęs su savo dvasia — 
tas ir palikęs gyvs. Ir ponasdievs jį į rojų pastatęs, kur jam visa
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ko buvo gert, valgyt ir visokių medžių su obuoliais, su 
grūšnėm, su uogom. Daugiau ponasdievs klausius jo:

— Ar dabar čia tau gerai?
Žmogus sakąs:
— Būtų nė šio, nė to, tiktai kad man vienam ilgu.
Daugiau jam ponasdievs iš jo šonkaulio padirbęs pačią ir

paguldęs šaly jo, jam bemiegant. Nu, tai jis labai džiaugęsis, 
kad graži buvus.

Pirmųjų žmonių skūra buvus toki ant viso kūno kai nagas, 
užtai jiem nė drabužių nereikėję. Kai sugriešiję, tai tiktai beli
ko tų nagų žmogui ant pirštų galų, ir pasijuto, kad pliki asą.

438. [PASĖTI ARMINAI]

Kitą kartą, kad buvęs svietas labai pasilaidęs, tai ponasdievs 
akminus pasėjęs, ir tie akminai viena nakčia tokie užaugę, kokie 
dabar po mūsų laukus yra. Tai žmonys nusigandę, ėmę prė po
no dievo šauktis, tai tie akminai daugiaus ir nebeaugę. O teip 
kad jie vis būtų augę, tai būtų visa žemė vienu akmenų palikus.

439. [LAUMĖS PAUPIUOSE]

Kitą kartą kad laumių buvę, tai žmonys, kaip tik saulė nusi- 
leisdavai, ir nebegalėdavai iš savo namų niekur išeiti, o kad iš
eidavai, tai tuoj tos laumės sudraskydavusios į šmotelius.

Jos ir dienoms paupiais skalbdavusios savo žlugtus. Kad 
kada žmogus, pro jas eidams, pasakydavęs: „Padėk dievs, pa
nos laumės, giedra diena, balts žlugts!"—tai jos atsakydavu
sios: „Dėkų dėkų, prašom pareidams čia apsilankyt!" Tai parei- 
dams, kas jų nebijodavęs, kad užeidavęs į tą vietą, ir atrasda- 
vęs ten padėtą gražiausį skotertį ar rankšluostį.

Prieš sūnaus dievo užgimimą, kol griaustinio nebuvo, tai 
tada visokių painiavų būdavai, o kai griaustinis atsirado, tai 
tada viskas nuo žemės nusivalė.
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440. NESITIKĖTAI TOKĮ BURTININKĄ SUŽINOJAU

1904 m. 8 [dieną] vasario joniškiečiuos, Trumpaičiuose, pa- 
mūšiečiuos, pas ūkininką Pirantą nedėldienoj buvo balius — 
sugrąžtai po vestuvių. Ant to pokylio buvo sukviesti tiktai jų 
artimiejie giminaičiai ir Rudiškių filijalista kuningas Martynas 
Švėgždė. Teip jie ten, užstalyj besišnekėdami, sušneko ir pro 
burtus. Nekurie tiems priešinęsys, bet kuningas Švėgždė savo 
manymą šiteip apsakęs.

Pas latvius yra daug burtų. Jie akių pasižiūrėjimu padaro 
kitiems blogą. Jis sako:

— Džiugių sodžiaus Našliūnas (mums žinomas) važiavęs į 
Joniškį ant klūpojamų ar kalvarijos atlaidų. Jam latvis, pro šalį 
pravažiuodams, pasižiūrėjęs į jo arklį — tas jo arklys stakt ir 
apsistojęs ant vienos vietos ir nebeeinąs. Našliūns išlipęs iš 
ratų, apsižiūrėjęs — niekur nieko blogo nematąs. Įsėdęs va
žiuot — jo arklys kaip neinąs, teip neinąs.

Jam ten besimonijant, šit atvažiuojąs iš užpakalio kits toks 
latvis. Tas klausiąs:

— Kas tau čia nutiko?
Našliūns pasisakęs, kad teip ir teip. Tas tuoj latvis išlipęs iš 

savo ratų, priėjęs, apglaudęs, apglostęs tą šio arklį — arklys 
ir einąs.

Ir da kunings striugai pasakė, kad latviai mok nuo karvių 
pieną atimti arba nuo pieno Smetoną ir 1.1.

Kunings Švėgždė ginąs savo šeimyną, kad vakarais nuo ka
pinių saugotuos...

441. [„MAGARYČIOS"]

[Tai buvę] Kiauklių sodžiuj (Šakynos parapijoj). Ėję par 
sodžių du <...> romikai ir pamatę Navicko apluoke du erži
lus*, ką tik išromytus. Įėję į grinčią ir prašą to ūkininko, kad 
jiems duotų magaryčių. Navickas klausiąs:

— Tai už ką?
— Kad neduosi, tai mes tau teip padarysme, kad tavo tie 

arkliai neeis ant gero.
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Navickas tuoj už kačergos iš kertės — tie pro duris laukan. 
Šis palydėjęs par kiemą, pro vartus, subarškinęs, ir tiek.

Šit po valandos viens ir sugrįžtąs. Duodąs Navickui rublį 
ir prašąs atleisti, nebepykti, kad jiedu, nieko nežinodami ir ne
mokėdami, o žadėjo ką ten jam blogą padaryti,— o tamsta kad 
žinojai, tai mums ir padarei.

Navickas klaus:
— Tai kas jums yra?
Romiks sako:
— Tai tertum tamsta ir nežinai, kad mano draugas tamstų 

vidurlaukyj draskos, jam širdį smaug. Duok greitai tamsta jam 
vaistų, kad jis nenumirtų.

Navickas:
— Tai ką aš jam duosiu, kad aš nieko nežinau?
Romiks:
— Žinai, žinai! Imk rublį ir duok kokių noriant vaistų. 
Navickas nebeatsikratydams pasėmęs iš barštinio kubiliuko

barščių, įdėjęs pussaujį druskos, sugrūdęs pipirų, česnakų ir 
da šio to, pritaisęs malkinyką* ir liepęs:

— Še, nešk, duok išgerti, ir bus sveikas.
Romiks rublį ant stalo padėjęs palikęs, išėjęs ir nebesu- 

grįžęs.

442. [GIRNAKALIO „VELNIAS"]

Pas Radvilą Šilmikiuose (Gruzdžių parapijoj) <...> nukalęs 
namines girnas ir prašąs paviržio. Radvils:

— Tai už ką? Kas suderėta, aš tau užmokėjau, ir gana.
Tas juokdamasys:
— Kad neduosi paviržio, tai aš ant tavo tų girnų užtupdy- 

siu velnį — tu ir nebegalėsi su tom malti.
Ir parsiskyrę. Antrą kartą susitikę — ir vėl tą pačią kalbą 

paantrinę. Radvils klausiąs:
— Nu nu, parodyk man, kur tas tavo velns yra.
Tas, į muilo šmotą rodydams:
— Ot mano velns, ot mano velns. Aš, to muilo saują susi-



skutęs, nueisiu pas tave ir, tau nematant, supilsiu į girnų eketę*, 
kelius kartus apsuksiu — tu su jom grūdų ir nebepamalsi.

Tai su tokiom štukom daug ką gal padaryti. Kalviui nema
tant, įmes į žaizdrą vario šmočiuką — tas nebėgai gelžies su- 
viryt. Šienpioviui su variniu patrinsi par dalgio ašmenis — tas 
nebegalės šieno papiauti ir 1.1.

443. [RUPŪŽĖ KIŠENĖJE]

Kad kada, einant par laukus ar miškus, yra didelis griausti
nis — žaibai pliek, perkūns spir,— tai reik: apsižiūrėti savo ki- 
šenius, ir moteriška tąkart negal eiti, atsikaišius savo drabu
žius — sijoną. Kišeniuose tur būt kas nors įdėta: škarmaliukas 
ar kas kitas. Jei jau nu nebėr ko, tai reik įsidėti kokių žolių 
ar lapų.

Vieną kartą einąs žmogus su tuščiais kišeniais, o čia griaus
tinis griaunąs ir griaunąs ir žaibai vis apė jo nosį pliekią ir plie
kią. Jis žegnojąsis ir žegnojąsis, poterius kalbąs ir kalbąs, bet 
vis nieko negelbią, ir gana. Pamislijęs savo kišenius apsigrai
byti — viename ir radęs rupūžę. Tą išmetęs lauka, ką tik kelius 
žengsnius nuo jos paėjęs — tuoj į tą spyręs perkūnas. Tai teip 
jis ir atlikęs gyvs.

444. [KATINAS SIJONO ATLANKĖ]

Kitur mergela ėjus teip par griaustinį, sijoną atsikaišius. 
Apė ją teip labai žaibai pliekę, griaustinis spardęsis. Ji savo 
sijoną pasilaidus — ir iškritęs juodas katinas. Į tą tuoj griaus
tinis spyręs.

445. [BURTININKO MIRTIS]

Buvęs kur ten didelis burtininks latvis. Jis jau dėl tų savo 
burtų nebegalėjęs numirti, susenęs, parsenęs, kokią ketvirtą 
kartą savo giminės pragyvenęs ir niekaip nebegalėjęs numirti. 
Žydas jo klausiąs:
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— Kodėl jūs, pon, nenumirštat?
Jis:
— Kad nieks mano mantos nepaima.
Žydas:
— Duokit man!
Tas latvis padavęs jam savo piningus ir čielą maišą knygų, 

popierių. Tuoj tas žyds su visa tąja manta nubėgęs į mišką, o 
tas latvis išdulkėjęs, ir nieko nelikę.

* * #

446. [MIRUSI KAIMYNĖ VINKŠNOJ]

Dabar* dveji metai, kai numirė Reibeniuose* viena žmona. 
Tai ji pasivaidinus savo kaimynei* par sapną, kad ji ten pat, 
senoj vinkšnoj*, kenčianti čysčių ir prašius, kad, pro tą eidama, 
kalbėtų „Amžiną atilsį".

447. [PĖDAI U2 ARDKILIO]

Vieno gaspadoriaus jaujoj katrą rytą kuliant vis pasitikda
vę du pėdai už ardkilio ir pasilikdavę mets nuo meto. Vieną 
kartą susimanęs pusbernis, kad tuos reikią išmesti. Išmetęs, ir 
iškūlę vienkart su kitais. Daugiaus ir pasirodžius dūšia par 
sapną tam gaspadoriui. Sakanti:

— Jau nuo 50 metų tai kentėjau dūmuose tavo jaujo čys
čių, ir tiktai trijų dienų bereikė kentėt, o dabar vėl ant 50 metų 
pametei po spragilu kentėt.

448. [DŪŠIA UGNIAKURYJ]

Vienuose namuose ugniakuryj vis par naktis kalbėdavai ir 
kalbėdavai poterius, ir nieks nesuprato, kas tai yra, ko ta dūšia 
reikalauja. Vieną kartą apsigulęs ten zokonyks, tai ir nusiklau
sęs, kad ji vis kalb ir kalb poterius ir nepasako ant galo „amen".
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Tas ir pasakęs. Daugiau ta dušaitė jam padėkavojus ir pasisa
kius, kad ji buvus tų namų gaspadinė, tiktai, poterius kalbėda
ma, vis užmiršdavus pasakyt „amen".

449. [KERDŽIAUS KŪNAS]

Viens toks seniuks kerdžius ganęs sodžiuj bandą ir numiręs 
beganydams. Ir nuėjęs į dangų. Ponasdievs jį ir pasiuntęs savo 
kūno pasižiūrėt. Jis nuėjęs — radęs tokį biaurybę bedrybsantį. 
Ir nebepažinęs savo kūno.

450. [AKLOJO UŽKASTA DUOBĖ]

Kad kas piningus pamatęs degant arba teip kur žemėse ra
dęs iškasa, o išėmęs piningus, tą vietą užkas, užtaiso, tai tas 
žmogus apanka. O kad kas žino, kaip užkasti, tai tas neapanka. 
Užtai daugumas, piningus išėmę, vis palieka tą vietą atvapą.

Žagarės parapijoj Budraičių sodžiaus Simonaitis pas Benos- 
kalnį, eidams iš Žagarės, atsisėdęs ant pakriaušio ir pamatęs 
ten pat piningus bedegant. Jis tuos ir iškasęs, išėmęs. Daugiau 
jis, bijodamas, kad neapaktų, atsivedęs aklą žmoną ir tą liepęs 
užkasti tą duobę. Jis jai už tą darbą pamokėjęs. Tai teip tiktai 
žmogus, piningus išėmęs, tegal išsigelbėt nuo apakimo.

451. [ĮSTABIOS ŽMOGYSTOS]

Apė 1866 metus ir paskiaus buvo apsimetę Pakapės mies
telyj gyvenanti dvi įstabios žmogystės: viens — Juozapėlis zo- 
koninks, o antras — kunings, velnių varinėtoj us, kurio vardo 
nežinau. Juozapėlis gydė visokias ligas su namų žolėm, liep
damas jiems patiems susirinkus susivirinti ir gerti: rožes, mal- 
vas, yzopus ir 1.1., juodas vilnas, vyną, ir tiek. Daugiaus visiems 
pas jį ateinantiems sakinėjo apė dūšias jų giminaičių, čysčiuj 
kentančių; kitiems sakinėdavai, kad iš tavo giminės da tebėra 
čysčiuj nuo senų laikų kokie du ar trys vyskupai, keli ten ku-
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ningai — už juos reik tiek ir tiek dešimtų mišių užpirkti, bet 
čia, mūsų krašte, mišios labai brangios — man atnešk tiek ir 
tiek — 20, 30 ar 50 rublių, tai aš tuos piningus nusiųsiu, kur po 
pusę rublio mišios laikomos, tai tada tavo giminaičių bus dūšios 
išgelbėtos. Žmoneliai, apė tai gavę žinoti, bėgdavai skubinai 
namo piningų tiek storotis, kiek jiems buvo pasakyta, ir tuoj 
jam nešdavai, tankiausiai pasiskolinę. Sako, kad kiti šimtus 
rublių nešę, turtingesniejie, tam šventam ir stebuklingam žmo
gui ir teip tikėjos, kad savo giminaičius į dangaus karalystę pa
sodinsią. O jis tuos piningus kur norėjo, ten padėjo. Kiek tada 
buvo kalbos apė jo stebuklingą visko žinojimą. Bet, sako, buvo 
jam toki sena tetula, ta pirmiaus atėjusių išsiklausinėdavai ir 
tam šventoj ui pasakinėdavai,— tas ir žino, kas turtingesnis, kas 
beturtis ir 1.1., kam ko reik, kam ką skaudu...

Tas velnių varinėtojis kunings teip pat buvo stebuklingas, 
garbavots. Kaip tie bepročiai žmoneliai buvę nuo jo šventytu 
vandeniu liejami, ligi kiaurai parmerkiant. Kaip tie, jį pamatę, 
keikdavę, o jis juos su kokiais ten šventais įrankiais mušdavai. 
Tie visi šnekalai būdavę nuo piktos dvasios par burnas tų ligo
nių ir t. t.

Tas Juozapėlis ir dabar tebegydo, kur nedėlė, kur mėnuo po 
žmonis pasivalkiodams.

Dabar šitai tam lygi atsiradus Barbė, arba Barbola. Pirma 
ji gyveno apė Papilę, dabar — apė Kužius, apė Amalių stanciją. 
Ta merga asanti biauri, nusivėlus, su dviem vaikais,— bet ligo
niai ją ponia vadiną,— ir labai pikta: keikianti, lojojanti pas 
ją ateinančius. Sakanti: „Ko jūs čia ateinat, ar aš jūsų prašau!" 
Gydanti su činčibierais, vitrijolu ir šilvasariu. Labiausiai pas ją 
vyrai einą, važiuoją pasiklausti, kas kur matęs piningus degant, 
kaip tuos galima atrasti, kaip kur iškasti. O ji teip aiškiai pasa
kanti, kai būt toj vietoj pati buvus: tai ten, pietų ar vakarų ša
lyj, kelias eina, tenai, toj pusėj, toks medis yra išaugęs, kur ten 
akmuo esąs didelis, kitur didesnis ir t. t., ir t. t. Liepianti pamė
tyti žalius, raudonus, mėlynus siūlus toj vietoj, kur matė kas 
piningus degant, o antrą kartą atėjusiems pasako, kad po tokiu 
ir tokiu siūlu kask ir atrasi piningus. Tas viskas ir dabar pas 
mus yra!
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452. [DIEVO PASAKOS, VELNIO MĮSLĖS]

Kitą kartą ponasdievs ėjo, pasakas sakydams, o velns — 
mįsles mindamas.

453. [VELNIO RANKA]

Vieną vakarą kur ten teip mįslas minę ir minę. Ir įkišęs pro 
langą kažin kas ranką ir sakąs:

— Įspėkit, kano ta ranka?
Visi daugiau spėję, spėję, bet niekas negalėjęs atspėti. 

Buvęs lopšyj mažas nekalbąs vaikelis, tas ir pasakęs:
— Velnio ta ranka!
Tai daugiaus tas ir ištraukęs tuo tą savo ranką ir nubėgdams 

pasakęs:
— Jūsų čėstis, mano nečėstis, kad jums tas vaiks buvo ir 

atspėjo.



KAS GIRDĖTIS IŠ SENOVĖS

454. [ŽALČIAI IR VAIKAI]

Kad kitą kartą, sako, mūsų krašte buvę daug žalčių. Sako, 
kad vaikai valgydavę ant aslos, tai, sako, žaltys iš papečkio 
išlindęs, prišliaužęs ir lakdavęs iš jų bliūdelio. Tai, sako, vaiks 
su šaukštu tiktai kaukš* par kaktą tam žalčiui — tuoj, sako, tas 
atgal čypdams atsisukęs ir eis į papečkį.

455. [ŽALČIŲ IŠVAIZDA]

— Kokie jie buvę?
— Sako: kituos kraštuos jie ir dabar asą — tokie striuki, 

driūti. Bet juos kitur ne žalčiais vadiną, ale kaukais. Panevėžio 
paviete — apė Pumpėnus, apė Pušalotį* — tai vasarą moterys, 
daržą ravėdamos, tarpežiuos po du, po tris randančios. Jie asą 
su didelėm galvom, kai katės.

— Nu, tai prė ko gi jie labiaus galėtų prilygti: ar prė katės, 
ar prė gyvatės?

— Prė gyvatės, tiktai jų asančios galvos didelės ir kai su 
blėčia — žibančios. [Esą] be plaukų, be kojų.

456. [ŽALČIŲ KERŠTAS]

Šit dabar, mūsų atminime, Maniūšių sodžiuj Kazlaucko kie
me buvę 10 dukterų. Tai vieną kartą vasarą ir išlindęs žaltys iš 
papečkio. Jie ir užmušę. Tai jų tą vasarą ir išmirę keturios tos 
dukterys. Tai tada visi šnekėjo, kad dėl to Kazlaucko kieme 
teip išmirę.
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457. [ŽALČIO PROTAS]

Tie žalčiai kiaušius dėdavę. Jons Baravyks, apė Pumpėnus 
gyvenęs, man teip sakė, kad žaltys kur ten buvęs ne vieto tuos 
savo kiaušius susidėjęs. Gaspadinė ir pakėlus iš tos vietos į 
kitą. Tas žaltys, neberadęs tų savo kiaušių, ir užtručijęs buvęs 
septynias puodynes pieno, ant lantynos padėtas. Ta gaspadinė 
atidėjus tuos kiaušius į tą pačią vietą. Tas žaltys kai atradęs 
tuos savo kiaušius, tai užlipęs ant lantynos ir apsiriesdams par- 
spaudęs visas tas septynias puodynes. Tai, mat, jis gerą darė 
tai gaspadinei, bo kad jis tų puodynių nebūtų parspaudęs, tai 
visi būt numirę, kas tiktai to pieno būtų valgę.

458. [KUR DAUG ŽALČIŲ]

Kur ten toli Maskolijo asą žalčių daug. Jie asą tokie baltom 
kaktelom, kai katės. Kai vaikam įpylę valgyt paduodą ant aslos, 
tai žalčiai, iš papečkio išlindę, priėję ir laką iš bliūdelio. Dau
giau vaiks su šaukštu suduodąs — ir einą atsisukę į papečkį.

Vienąkart žalčio kiaušius kas ten radęs kur padėtus, suspau
dęs, tai ta gaspadinė teip barusys, teip barusys, sakius:

— Dabar tas žaltys supyko ant manės, palaižė puodynes, 
kur aš pieną pilių.

459. [ŽALČIO KIAUŠIAI]

Kitą kartą tie žalčiai po visas trobas būdavę. Jie po du kiau
šius dėdavę pavasarį. Tai par mėšlavežį, mėšlą mėždami, kai 
rasdavę mėšle, tai vėl atidėdavę į tą pačią vietą, mėšlą atkabi
nę*. O kad tuos kiaušius žalčių sutraiškydavę, tai tuoj to gaspa- 
doriaus gyvuoliai išnykdavo*.

Pirmiaus tai būdavę tokios gyvatės. Jos žmogui nieko neda
rydavusios, tiktai jas rasdavę: lovoj kartais kur susirietusią* 
beguliant; kartais lopšy ant vaiko susiraičius gulėdavus. Tai
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kad tiktai kas prieidavę arba vaiks pasikuštydavęs, tai ji tuoj 
ir šiiauždavus, runguodavus žemėn.

O tie žalčiai buvę tokie: galvos jų kai kačių, su keturiom 
kojom, tiktai uodegos kai gyvačių ir su pūkeliais apipūkavę.

460. [ŽALČIAI KAIP KATĖS]

Visi šnek, kad tie žalčiai, pas mus kitąkart kur buvę, bo ne 
tokie, kai gyvatės, ne tokie. Jie buvę kai katės: su didelėm gal
vom, su keturiom kojom, tiktai uodegos kai vandenio driežų — 
paplokštos ir žemyn nulinkusios.

461. [ŽALČIAI UŽ PANEVĖŽIO]

Iš Linkuvos miestelio Staniulis ir kiti šnekėjo, kad už Pa
nevėžio ir dabar asą žalčių. Ir pas juos, kol buvę miškų, žemė 
da buvus neišdirbta, vis rūdynės, smiltynės, tai tada užtai visur 
buvę žalčių. Žmonys užtai jiems nieko nedarydavę, kad bijo
davę, kad žalčiai pieno neužtručytų arba ko kito blogo nepa
darytų. Žalčiai ne tokie buvę, kai gyvatės, žalčių galvos kai 
ančių ir uodegos smailios.

462. [ŽALČIAI —LAIME]

Žmonys šnek apė senovės žalčius, būk mūsų seneliai juos 
laikę už namų gyvuolėlius, vietoj šios dienos kralikų ar marės 
kiaulelių. Žiemą laikydavę grinčio papečkiuose, vasarą leisdavę 
į daržus: kopūstus ir kitas daržoves.

Naudą tokią turėję: katras daugiaus turėjęs žalčių, tas dau- 
giaus turėjęs laimės, tam viskas geriau vedęsys: vykdavę gy- 
vuoliai ir kitoki namų gaspadorystė arba nelaimių mažiaus 
teatsitikdavę. Jei tikos kada, kad kaimyns kaimyno žaltį užmu- 
šo, tai iš to jiedu susipykos, sako:

— Tu ant manės nori nelaimes užtraukti.
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463. DRUGYS — LIGA

Drugių asą ant svieto 92. Tie drugiai vaikščioją po svietą.
Kai kada kur pradedą žmonys sirgti tąja liga, kad pradedą 

žmogų krėsti*, tai tas par miegą pamato bobą (kiti sako: pama
tą žydą ar ponaitį), ir tada pradedą joti.

Gydyms drugių ne vienoks: vieni šiuo, kiti tuo randa pasi- 
gydymą, dėl to, kad daugelis asą drugių.

464. SLĖGUTIS

Slėgutis slegiąs žmonis nakties laike par miegą. Tuoj pasi- 
rodąs žila barzda žyds arba mažas vaiks. Pradedąs visada nuo 
kojų slėgti, slinkti. Jei kas da gal paspėti surikti „gvoltas" arba 
pajūdyti ranką, arba nors ir vieną pirštą, tada slėgutis atgal 
nuslenkąs.

465. MARAS

Pirm šimto metų ar daugiaus laiko prabėgus buvę maras. Tai 
maro ženklas — žyds vaikščiodavęs su maišeliu ant kupros ne
šins. Tas žyds nešnekėjęs nieko, nė valgęs nieko, tik kur užėjęs, 
ten nieko neliko. Ne tik užėjimu naikinęs, ale kad į katrą pusę 
papūtęs dvasią, tai par devynias mylias nieko nelikę.

Maro šitą žydelį sveikam laike, kada dievs nor svietą užlai- 
kyt, tai attolinąs jį ant ledinių marių, ir ten tarp ledų vaikščio
jąs. O jei nor svietą nunaikyti, tai daleidžiąs išeiti ant žemės 
tarp žmonių, tai tada ir naikinąs.

466. KOLIERA

Kolieros ženklas asanti boba, baisiai didela ir daugiausiai 
jojanti raita. Jei kas jai gerą padarąs — ar kelią parodąs ant 
kokio miesto ar sodžiaus, ar ką kitą, jai paprašius, paslūgavo- 
jąs, tai prižadanti nekliudyti, da kartais ir to viso sodžiaus. Ko- 
liera šnekanti mūsiškai.
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467. [GUŽAS]

Kad gužas kuriuose namuose asąs, tai tie namai asą laimingi. 
Todėl sodžiuose yra tokie ukvatninkai, kad dėsto į medžius, ant 
stogų senas akėčias, senus ratus mausto aukštai, kad galėtų nuo 
kitų gužą pas save privilioti. Užded ant tų akėčių ar ant rato 
avių mėšlo — būk gužas mėgiąs tokią pradžią.

468. ŽIBINKŠTIS

Kas savo namuose kokio plauko pamato žibinkštį'* bėgio
jančią, tai tokio plauko reikią arklius ir kitus gyvuolius laikyti, 
tai tokie vedąsys.



ŠIMTAS SU VIRŠUM LIETUVIŠKAIS 
VARDAIS ŽMONIŲ LIGŲ IR 
JŲ GYDYMAI ŽINOMAIS VAISTAIS

„Mešlta seny/! — nagai aštryn." 
„Žmogus senyn — liga jaunyn. " 

[P r y ž o d ž j a l.J

469. DRUGYS

Dabar pas mums mažai kas beserga. Apė 30 metų atgal tai 
buvo drugių metai. Tada dangums sirgo, bet tikrų vaistų nega
lėdavę atrasti, pakol pats [drugys] pamesdavęs. Drugys buvęs 
toks burtininks. Sapnuojant matydavę vyrišks — moterišką, 
moterišks — vyrišką. Blogiausiai, kad kas matydavę čigoną ar 
žydą.

Viens sirgdams įlindęs į nusprogusio arklio krauklus. Atėjęs 
toks gražus ponaitis ir sakąs:

— Tokį gražų žirgelį turėjau, ir nusprogęs.
Daugiaus ir pametęs — nebesirgęs.
Galėdavę burtais pagint: pirštinpalaikę medžgalin bei kur 

su šniūreliu pakart ir nebežiūrėt atgal, eit sau; paduot turėt 
suvyniojus nežinomą daiktą, tik kad ligonis nepasižiūrėtų.

Vaistai: drugžolas — ant šilų geltonai žydž — su misa alaus 
suvirinus, gert; varlės kurkulus, kurmio kraują ir ką kitą.

470. KALTŪNAS

Kad žmogui yra kojų ar rankų nagai susitraukę, negražūs 
arba rankų ar kojų apačiose skūros suplaišėjusios,— vasarą ba
siem dėviant, kulniai suplyšt giliai; votys bei kur ant kūno są
narių atsiranda ir ilgai stov atsivėrusios. Kad, jau minavotas 
vietas užgydžius, im skaudėt paširdžius arba širdį smaugt, tai 
jau matome, kad kaltūnui nepatiko. Kartais, opas užgydžius, į
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akis supuol, ir [žmogus] lig savo myriaus paržlibinėj. Teipogi, 
kitas kokias ligas besigydant po vanus, po pirtis, plaukai ant 
galvos į veiloką ar į virvutes susivel, susitrauk,— tai jau ir tik
ras kaltūnas.

Kaltūnų patiems nuo galvos niekados nereik kirpti, mat, gal 
susimesti į akis, ar opos atsiverti, arba imti širdį tankiai smaugti 
ir t. t.

Kad kas nor patys nuo galvos kaltūnus nuimti, tai reik švęs
ta grabnyčių žvake iš apačios pasvilyti, tada tiktai kitų vietų 
kaltūns neužkenks.

Kaltūną kiekviens žmogus tūriam, tiktai kam ant vietos stov, 
tai tas ir ne juntam.

Daug žolaičių arbatėlės yra nuo kaltūno: dobiliukų, čiobrų, 
ramutėlių, puplaiškių ir t. t.

471. KOLIERA

Kolierom sergant, ger degtinę, su gurgždžių šaknims apipil
tą. Tas šaknis renk gurgždžių, kol ne žyduoliai. Trin sąnarius 
su spiritu ir kumparu.

Viens mūsų krašte kolieros metuose pasijutęs tąja liga par
imtas — nebežinąs, ką daryt, kur globos ieškot. Buvęs vasaros 
laiks, pats šienpiūtis. Buvę kluone žalio šieno kupsteliai sudėti. 
Jis į tą šieno kupstą įlindęs ir apsidėjęs visas, jis ten abiem ga
lais dirbęsis par naktį ir sušutęs ten. Ant rytojaus buvęs silpnas, 
bet jau ta liga buvus suvisu parėjus, ir išgijęs — palikęs sveiks.

Mat, šiene yra visokių žolalių, o kitos ir nuo tos ligos, gal 
būt, buvo vaistai.

472. MACICA

Yra kiekvieno žmogaus viduriuose kai varlė, bet jos šakos 
kai arklio uodega po visą kūną išsisklaidžiusios. Kad macica 
nesijudin, tai tada žmogus sveiks, bet kad ji susitrauk, tai tada 
draskos širdžia ir kitais skausmais kankinas ir žudos.
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Kitą kartą viens žmogus širdžia susirgęs. Draskęsys, dras- 
kęsys, daktarai visokių vaistų jam davę, davę, ir nieko negel- 
bėję,— numiręs. Išrevidavoję, išskriodę ir atradę kai varią, šir
dį apkabinusią betūriant. Nu daugiaus tie daktarai visokias gy
dyklas pilstyt, nu pilstyt, bet tūr ir tūr. Viena žmonela priėjusi 
sakanti:

— Nors aš ne daktars, prašau tamstas, ponai, manės dur
nos kvailės paklausyti: užpilkit ridiko skystimu.

Tie užpylę — tuoj keverkš ir nuvirtus.
Ridikų skystimais — suskųstų išsunkę — gydomės ir dabar, 

širdį smaugiant, bet retai ką greit tepagelb,— mat, kol vaistai 
nuein į vietą.



[SENOVĖS ATSITIKIMAI]

473. DIEDELIS IR BOBELE

Kad kitąsyk buvo diedelis ir bobelė. Gyveno labai biednai 
abudu. Žinoma, kitąsyk vis buvo biednesni, nes visas gėrybes 
ponai suvalydavo, o vargdienis tik turėjo kantriai kentėti ir 
laukti dievo malonės. O jeigu katras, kiek nekantresnis, sude
javo arba pasipriešino arba už ką nusikalto, tai tą jau ir lupa. 
Duoda, būdavo, kvapo pasiklausę. O jeigu kam kokia ščėstis 
atsitiko, tai ne tas džiaugėsi, katram priguli, ale ponas...

Tai pasakojo mūs tėvuks, kad viens plecininks teip pagiry 
gyveno. O teip, ot kaip lesnistvos dvaras prie girios ir prie 
upės, tai tas žmogus girioje paspendė virbinį, o Šešupėje varžą. 
Teip sau žmogelis, darbą atlikdamas, pasigaudavo pečenkos.

Vieną sykį netyčia žmogus rado pinigus, žemėje pakavotus. 
Dikčiai pinigų buvo. Žmogus viens nestengė paneštie. Reik 
sakyt ir pačiai. O jau pačiai pasisakęs, tai jau nelaimėsi. Ale jis 
sumislijo, kaip prigautie pačią. Rado virbinyje zuikį. Tą zuikį 
pasėmė, nunešė pas varžą. [Varžoje] rado lydeką. Tą lydeką iš 
varžos išėmė, o zuikį įgrūdo, o lydeką paėmęs nunešė į virbinį 
ir įdėjo. Paskui nupirko pilną maišą kringelių, naktyje pribarstė 
pilną kiemą, ant pinučių užmaustė.

Kada jau gatavai sutemo, tas žmogus pasisakė bobai, kad 
pinigų rado, ir išėjo abudu parvilkt pinigus namo. Pirmiau nu
ėjo pas virbinį — rado lydeką, nuėjo pas varžą — rado zuikį. 
Paskui nuėję kasa pinigus iš žemės. O girioje veršiai teip bliau- 
ja, teip bliauja, kad net baugu klausyt. Boba klausia:

— Kas čia teip rėkia? Aš bijau... Kad tik nieks neateitų.
— Tu kvaile,— diedas sako,— ui, ko gali bijotie, ui, tai mūs 

poną žmonės, prie medžio prisirišę, muša už tai, kad negerai 
provas daro.

Parsinešė pinigus, pasikavojo, sugulė abudu. Rykmetį die
das pirmiau atsikėlė, patrūsė po lauką, atėjęs barasi ant savo 
bobos:
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— Kudel,— sako,— tu teip ilgai guli? Ar tu nežinai, kad 
šiąnakt kringeliais lijo? Ana, jau kitos susirinko. Skubyk kelk, 
eik rinkt.

Atsikėlus pririnko pilną maišą kringelių.
Ant galo diedas uždraudė savo bobai, kad niekam nesakytų, 

kad pinigų rado. Ji prisižadėjo nesakyt. Ale pradėjo lėbauti, 
pradėjo puikiai rėdytis — kaimynkos pradėjo mislyti, iš ko teip 
prabagoto. Viena ir kita klausė:

— Kaip jūs prabagotot?
O ji iš sykio da slėpė, o paskui ir pasisakė:
— Kvaile, klausi, iš ko mes teip prabagotom. O ar tu, dūme, 

nežinai, kad mano pats pinigų rado — ką mes nelėbausim! Ale, 
susimildama, niekam nesakyk, ba mane vyras užmuš.

Ale kur tau! Ji, parėjus namo, visiems papasakojo. Ant galo 
daėjo igi ausų pono. Pons pašaukė tą bobą ir klausia:

— Ar rado tavo vyras pinigų?
— Nerado.
— O kad sakei — rado.
Iš pradžios boba gynėsi, ale kaip patiesė ant rykščių — ir 

prisipažino. Pons pašaukė vyrą ir to klausia. O jis sako:
— Ką jūs klausot durnos bobos! Ar jūs nežinot, kad ji dur

na. Tegu ji pasako, kada rado.
O jijė ant vyro rėkti:
— Pons sūdžia, nevierykit jo, jis meluoja. Mes tą naktį ra

dom, kaip kringeliais lijo.
— Matote, pons sūdžia, kad ji durna!
— O tu, biaurybe, ar nežinai, kad tą naktį radova, kaip ly

deką virbinyje radova, o zuikį varžoje? O jis, biaurybė, ginasi! 
Ir jūs, pons sūdžia, galit atsimint tą naktį, kaip jus žmonės pla
kė, prie medžio prisirišę, už tai, kad negerai provas darėt.

474. [LAUMIŲ DOVANOS]

Kitą kartą, kai da mažai svieto tebuvę, tai tada buvę daug 
laumių. Jos paupiuose skalbdavusios savo žlugtus, galvas šu
kuodavusios, klastydavusios kasas.
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Vieną kartą einąs paupiu toks jauns vaikis — dienos akim 
ir radęs laumes besiskalbiančias. Jis joms sakąs:

— Padėk dievs, padėk dievs! Laumaitės daumaitės, šiandien 
graži diena, bus balts žlugts!

Laumės atsakiusios:
— Dėkų, dėkų, broliukai! Ateik ryto į tą vietą — atrasi di

deles tau dovanas.
Jis ant ryto ten nuėjęs ir atradęs visą sau drabužių kartą, 

ten jam padėtą: šilkinius marškinius, kelines, viršutinius dra
bužius, kepurę, nosinį ir batus.

475. [VELNIO IR MOTERS GIMINYSTĖ]

Kitą kartą, kad pons Jėzus su savo apaštolais vaikščiojo ant 
svieto, žmonis mokydams, tai tada vis būdavai užsakyta, į kurią 
vietą jis ateis pamokslų sakyti, tai tada susirinkdavai žmonys 
pirm laiko jau ten iš visų pusių. Bet, žinoms, tą labiausiai dary
davai moteriškos.

Teip vieną kartą jau buvo žinia, kad ten ir ten par mares 
atvažiuos su laive jau pons Jėzus čia pamokslų sakyt. Ten mo
terys susirinkusios ir laukė. Bet velniai joms pavydėjo — pirma 
norėjo teip pat jas nugandyt, nubaidyt, bet joms nieko nepa
darė. Paskui ėmė jas stumti, mušti — moterys ėmė tūrėtis, ir 
pasidarė ten didelis sujukims ir kibela.

Ponasdievs, atvažiavęs su laive, išlipo ant krašto, jau nor 
pradėt savo pamokslus sakyt, bet rand čia juos besimušant. Tuoj 
pons Jėzus pasiuntė šventą Petrą:

— Eik greitai ir parskirk juos ten.
Šventas Petras nuėjęs tuoj met velnius į šalį. Moteriškom — 

bei paded — jos puol da labiaus ant tų velnių, mat, moteriškas 
velniai puol. Švents Petras supykęs — šis turėjo su savim kar
dą— ėmė ir nukapojo visiem galvas: tiek tiem velniam, tiek 
toms moterim. Nuėjęs pas ponadievą. Ir klausiąs ponadievs:

— Ar jau parskyrei?
Švents Petras sakąs:
— Kad negalėjau ir nukapojau visiems galvas.
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Pons Jėzus sušukęs:
— Aje, ką tu padirbai! Eik greitai ir vėl uždėstyk visiems 

galvas.
Švents Petras, nuo pono dievo pargandyts, nubėgo su skuba, 

nebegalėjo nebe atrasti, katram kokią galvą uždėti. Kitai mo
teriškai uždėjo velnio galvą, kitam velniui — moterišką galvą, 
retai kur pasitaisė uždėti moteriškai moteries galvą, o vel
niui— velnio. Tai daugiaus nuo to laiko ir dabar teip tebėra. 
Katras vyrs gaun pačią, kur moteriškai moteriška galva, tai dė- 
kudiev. Bet katras gaun su velnio galva, tai tas gyvs pražuvęs. 
O kur velniam moteriškas galvas uždėstė, tai tos netur noro 
tekėt už vyro, tos į davatkas eina.

476. MIKULOS, ARBA ŠVENTS MIKALOJUS

Senovėj žmonys nežinoję metų nė pradžios, nė pabaigos, 
tiktai ponai: jie skaitydavę kalendorius, tai žinodavę. Viens 
pons toks buvęs, kad nusisamdydavęs gerą šeimynykštį, tai jis 
po dvejus, po trejus metus sulaikydavęs. Kai šeimynykštis sa
kydavęs:

— Jau praėjo žiema ir vasara, tai kada bus man metai?
Pons atsakydavęs:
— Kvaily, daug yra ir par vienus metus žiemų ir vasarų.
Teip tas žmogus ir vėl pas jį stov.
Šventas Mikalojus, teip daugel vietose matydams, pasipra

šęs pono dievo, kad jam leistų eiti parodyti metų galo tiem 
vargdieniam žmoneliam. Ponadievs ir laidęs. Švents Mikalojus 
atėjęs pas tokį poną, katras jau buvo daugumui samdininkų 
teip padaręs, ir pristojęs už važnyčią*. Ir teip išsiderėjęs:

— Aš dabar šiandien pristoju šešto dieno sykio** ir ateinan
tį metą šešto dieno atstosiu.

Nu, gerai. Tas pons sakąs:
— Tai kiek tu algos prašysi?
Švents Mikalojus sakąs:
— Išeidams aš tau duosiu vieną spregtį* į kaktą, ir užteks 

man.
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Tas pons pamislijęs: „Tai dėkų ponui dievui, kad aš tave 
tokį kvaiiį gavau,— kas tas tavo sprigis. Bet kurgi tu, toks 
jauns, gražus vyriuks, man par tuos metus būsi."

Par kalėdas tas pons važiuoj į bažnyčią ir į gaspadą — pons 
pas kuningą į kleboniją važiuoj. Kunings pro langą žiūr,— pons 
įein į vidų, o važnyčia arklius nuvažiuoj į laidarį. Pons su ku- 
ningu susisveikino, ir klaus kunings pono:

— Tamsta tokį gražų vaikyną šįmet nusisamdęs važnyčia?
Pons:
— Tai jau niekas: gražus, gers, gudrus. Jis, pas mane pristo- 

dams, išsiderėjo ir apė metų galą: šešto sykio pristojo ir vėl 
šešto sykio atstosiąs nuo manės.

Kunings:
— Teip, teip. Tai kiek jam tos algos suderėjai?
Pons:
— Alga — tai tik jis man juokus pasakė: jis man išeidams 

vieną spregtį į kaktą duosiąs, ir gana.
Kunings:
— Hm... Tai kasžin koks tas bus jo spregtis?
Pons:
— Hm hm... gi kasžin. Nu, jug aš jį par visus metus pama

tysiu, kas jis par vyrą. O kad matysiu, koks jis yra, tai aš turiu 
savo žvėrenčiuj tokius briedžius, tai kad jie žmogų pamato — 
tuoj puol ir nudur.

Kunings:
— Teip teip, gal būt.
Dabar tam ponui to kuningo žodžiai dėjos į protą apė tą 

spregtį. Tas pons jį siuntinėjąs prė šiokio ir prė tokio sunkių 
sunkiausio darbo, bet jis vis padarąs ir padarąs. Tam ponui jau 
ir labai baugu palikę, kas čia tik būsią.

Nu, jau vasarai baigiantis, tas pons susikvietęs iš aplinkui 
kitus ponus į savo žvėrenčių briedžių šaudyt, o tą Mikalojų 
liepęs eit pagandyt tų briedžių. Švents Mikalojus išėjęs — tuoj 
tie seniai briedžiai kokie trys puolę su ragais nudurti. Švents 
Mikalojus tuoj vienam su spregčiu į kaktą, antram, trečiam — 
ir visiems parsprogusios kaktos, ir gana.
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Daugiau tie ponai katruos šovę, nušovę, ir nebesą ko daryt. 
Švents Mikalojus išeinąs iš žvėrenčiaus. Tas pons sakąs:

— Mikalojau, tai kodėl tu briedžių nebegainioji?
Mikalojus sakąs:
— Tai kad nebėr: kur ponai nušovėt, tai nušovėt, o ant ma

nės trys puolė nudurti su ragais, tai aš tiems po spregtį į kaktas 
sudaviau, ir tie nebegyvi.

Ponai einą patys į žvėrenčių pasižiūrėti ir atrandą, kad tiem 
visiem kaktos parsprogusios, ir gana. Nu, tai dabar tam ponui 
ir utėlės numirė iš išgąsčio. Tai dabar aiškiai mato, kad ir jam 
su to švento Mikalojaus metais bus galas gyvenimo ant šios 
pasaulės.

Nu, tai daugiaus tas pons, išėjęs į laukus, atrado pamiškyj 
avižas meškų nubraukytas, nuėstas. Tas pons tuoj teip apsima- 
nęs: ,,Kad aš tą savo Mikalojų toms meškoms paduosiu, tai tos 
jį ir sudraskys." Parėjęs namo, sako:

— Mikalojau, ten ir ten pamiškyj yra avižos gyvuolių ėda
mos. Tu šią naktį turi tuos namo parvesti.

Švents Mikalojus nuėjęs, radęs tris meškas po avižas be- 
ėdant ir visas tris parsivaręs į kūtę ir uždaręs.

Tas pons nuėjęs rytą prė stainės durių ir šaukiąs:
— Mikalojau, ar buvai šią naktį pas avižas?
Mikalojus:
— Buvau.
— Ar parvedei tuos gyvuolius?
— Parvedžiau, kūtėj uždariau.
Tas pons priėjęs, kūtę atsidaręs, pasižiūrės — gi meškos tuoj 

piestu atsistojusios ant to pono ir ein viršum. Tas pons nusi
gandęs, bėgdams tik rėkiąs:

— Mikalojau, Mikalojau, gelbėk mane!
Švents Mikalojus išėjęs, suvaręs atgal tas meškas į kūtę ir 

uždaręs. Gi pons atsiminęs, kad jo yra toks ežeras velnių ap
sėstas, kad kas nuein žvejoti, tuoj tą velniai ten ir įtraukią. Tas 
pons sakąs:

— Mikalojau, eik tu man iš to ežero žiuvies prižvejok.
Švents Mikalojus pasiėmęs didelį maišą, mešką pasikinkęs

į ratus, nuvažiavęs pas tą ežerą, apsistojęs ir žiūriąs. Šit tuoj
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kokie trys velniukai ir išlindę. Švents Mikalojus tuoj kapt vie
ną tokį kupriuką ir nusitvėręs. Tie kiti tuoj smuks smuks į van
denį ir sulindę. Švents Mikalojus sakąs:

— Kad man būtų tuoj žiuvies prižvejota tiek, kiek tik 
reikiant.

Tie velniai tuoj greibę, prigaudę pilną maišą ir tuos jo ratus. 
Švents Mikalojus tą kupriuką pasisodinęs par kučierių ir va
žiuojąs su savo meška namo.

Pons pamatęs parvažiuojant, da labiaus nusigandęs, kad jau 
ir patį velnį Mikalojus parsivež namo, ir žiuvių kiek reikiant. 
Nu, jau dabar tai tas pons nebežino, ką daryt. O jau Mikalojaus 
metų gals su greitumu artinas. Pons da vieną daiktą prasima
nęs. Parašęs tokius popierius, kad karalius kalts Mikalojui tiek 
ir tiek tūkstančių auksinių piningų, padavęs šventam Mikalojui 
tuos raštus ir liepęs eit pas karalių, manydams, kad karalius su 
savo kariuomene tai jį nužudys.

Švents Mikalojus mešką pasikinkęs, tą velniuką kupriuką 
pasisodinęs par kučierių ir važiuojąs. Kai nuvažiavęs prė kara
liaus dvaro, tuo tie vaktininkai saldotai karaliui padavę žinią, 
kad toks ir toks su meška atvažiavo ir velniuks par kučierių. 
Tas karalius nusigandęs ir tuoj liepęs:

— Klauskit, ko jam reik!
Švents Mikalojus padavęs raštus — tuoj karalius liepęs pri

pilti tiek tų piningų, kiek tik reikalauta. Pripylę jo vežimą, kad 
meška nebepatrauk. Tai tą velniuką prisikinkė ir važiuoj namo.

Tam ponui vis rūp ir rūp: jegu ir tas karalius jam nieko ne
padarys, kad jam nieks nieko nepadaro. Siuntęs vieną tarną, 
kad jotų raits priešais pasižiūrėti — gal jau pamatys kur bepar- 
grįžtantį. Tas kiek pajojęs ir pamatęs, kad jau parvažiuoja. Kuo 
graičiausiai parlėkęs namo ir pasakęs ponui, kad jau Mikalojus 
nebetoli, parvažiuoja. Pons ką dabar bedarys — o jau ant ryto
jaus šešta diena sykio, jau Mikalojaus metų galas, Mikūlos. Tas 
pons turėjęs jau ir grabą gatavai,— tuoj atsigulęs į grabą ir lie
pęs lydėt į kapus.

Švents Mikalojus parvažiuoj su piningais, o poną išlydėjo 
par laukus giedodami. Švents Mikalojus parvažiavo į dvarą — 
tuoj poni, išėjus priešais, sakanti:
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— Mikalojėl, tu žinokis sau su tais piningais. Jau mano 
pons numirė, ir aš nebegyvensiu tame dvare, eisiu prė bažny
čios į špitolę gyventi, būsiu davatka.

Švents Mikalojus sakąs:
— Ne mano tie piningai, man jų ir nereik, o kad pons nu

mirė, tai aš ryto rytą nueisiu jam sudiev pasakyti.
Ta poni nusigandus, nubėgus pas tą savo poną — jau pons 

bažnyčioj ant kantapeiio* padėts grabe gulėjo. Pasakius, kad 
Mikalojus žadąs ateiti ryto rytą ir čia ponui sudiev pasakyti. 
Tas pons atsikėlęs iš grabo, nubėgęs į kleboniją pas kuningą, 
pasisakęs:

— Kas čia bus, kad Mikalojus ryto rytą ir čia ateis man su
diev pasakyti — tai tiek pat jis mane su tuo savo spregčiu 
užmuš.

Tas kunings sakąs:
— Mikalojus — tamstos bernas, mužiks, o mužiks, tai žinai, 

kaip ponui sudiev pasakys: pabučiuos į ranką, o gal ir į koją, 
radęs numirusį, ir bus gana.

Tas pons susiraminęs nuėjo vėl į bažnyčią ir vėl, užsilipęs 
ant kantapeiio, atsigulo į grabą.

Ant ryto šit ir atein švents Mikalojus į bažnyčią ir sako tam 
ponui:

— Nu, tai ko guli į grabą gyvs būdams? Jug tą gerai žinai, 
kad šiandien šešta diena sykio ir mudviejų surokuotas metų 
galas, o ką asam suderėję, tai reik ir atsiteisti. Gana tu jau esi 
daug vargdienių, pas tave tarnaujančių, nuskriaudęs, jiems 
metų galo neparodydams — po dvejus, po trejus metus už tą 
pačią algą sulaikydams. Aš esu švents Mikalojus, iš pono dievo 
išsiprašęs, ir šiandien visiems tarnaujantiems įstatau šeštoj die
noj sykio pradžią ir galą metų jų tarnystos. O tau, kaip esam 
pernai šioj dienoj suderėję, spregtį į kaktą atiduodu.

Tiktai priėjęs švents Mikalojus ponui su spregčiu pakš į 
kaktą — kakta parsprogo, tuoj tas pons kabar kabar kojas pa
kratė ir nebegyvs. O švents Mikalojus nuėjo į dangų vėl pas 
poną dievą gyventi.
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Tai užtai mes savo krašte, šiauliškiuose, vis ir turėjom Mi- 
kūlas — samdininkų metus. Seniejie sakydavai: Mikūlos — tai 
gyvų dūšių palaidims. Tu ir lauki kai piemuo Mikuliu.

Berns, sugrįžęs ant kitų metų pas tą patį ūkininką, Mikuliu 
rytą atsikėlęs, į grinčią atėjęs, drąsiai, juokus taisydams, sa
kydavai:

— Labas ryts, Mikalojus, tau išgriauš, gaspadorius (gaspa- 
doriau)!

Išeidams teip nužsivieždavęs sakyt.

477. GYVAČIŲ KARALIUS

Kitą kartą vienam krašte buvę labai labai daugybė gyvačių, 
kad ten žmonys tiktai su šikšnom apsisiuvę tegalėdavę vaikš
čiot. Daugiaus ir atėjęs viens žmogus, katras apsiėmęs jas visas 
iš to krašto išnaikinti. Kiek jis prašęs ten to užmokesčio — ar 
šimto, ar dviejų šimtų rublių,— tie žmonys apsiėmę jam užmo
kėti, kad tiktai jis iš jų krašto išnaikintų visas tas biaurybes. 
Daugiaus tas žinovs jiems liepęs iškasti tokią didelą duobę, ko
kiais keturiais sieksniais kertuotą ir tiek pat gilią. Liepęs į vi
durį tos duobės įstatyti stulpą kokiais šešiais ar septyniais sieks- 
niaiĮs. Tai jis pats ir įsilipęs į viršų to stiebo ir pasakęs tiems 
žmonims:

— Kai aš dabar sušvelpsiu, tai iš visur tos gyvatės čia, į tą 
duobę, subėgs. Ir ateis ant pat galo pats visų didžiausis — gyva
čių karalius, tai tas, į tą duobę lipdams, duos su uodega par tą 
stulpą. Tai jei aš užsiturėsiu ant to stulpo, tai gerai, o kad nu
krisiu, tai iš manės tiek. Jūs tada nieko nebelaukit, tiktai greib- 
kit šiaudus, žabus, medžius, meskit ant tos duobės, kurkit ugnį, 
ir lai viskas sudegie.

Tai teip ir padirbę. Tas žinovs užsilipęs ant to stulpo, kai 
sušvelpęs, tai kai pradėję eiti iš visų kraštų ten tos gyvatės, ir 
priėjus ta pilna duobė. Ir ateinąs ant pat galo tas visų didžiau
sis žaltys su žibančiu kryžium ant kaktos. Atėjęs ant tos duobės 
krašto, pakėlęs savo buožį, apsižvalgęs apsukui,— tas tai buvęs
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gyvačių karalius. Daugiau kai virtęs ant tos duobės, su uodega 
kai davęs par tą stulpą, tai tas stulps lingu lingu sulingavęs, su
siūbavęs, ir tas žmogus žinovs ten įkritęs. Daugiaus tie visi žmo- 
nys kai greibę — kiti šiaudus, kiti žabus, kiti malkas,— sumetę 
ant tos duobės ir užkūrę ugnį, ir sudegę viskas ten. Daugiaus ir 
palikęs čystas gražus tas žemės šmotas.

* * *

478. [SŪNUS IR MIRĘS TĖVAS]

Kareivis, atitarnavęs kariūmenėje, pareinąs namo. Ir da jis 
iš tolo savo namų pamato par langą žiburį. O buvusios jau ge
ros išvakaros. Įein į vidų — rand tėvą savo ant lentų* begu- 
liantį. Sukalb poterius atsiklaupęs, atsikėlęs pabučiuoj jam vie
ną ir kitą rankas. Ant stalo rand sudėtus degtinės gert ir valgy
mų. Jis atsisėdęs, ger ir valgo. Baigias vienuolikta valanda — 
tėvs nulaidž vieną ranką ir vieną koją, o kai numušo laikrodis 
vienuolika, tai tėvs ir atsisėdo. Sūnus vėl prėjęs tėvą pasvei
kino, pabučiavo rankas. Tėvs jo klausiąs:

— Ar jau ir tu, sūnau, parėjai iš kariūmenės, atitarnavai?
Sūnus atsakęs:
— Jau, tetyt, parėjau.
— Kaip gerai ėjo kariūmenėj?
— Gerai, tetyt!—Dabar sūnus klaus:—Tai tamsta, tėvel, 

dabar numirei?
— Numiriau! — tėvs atsakė. Ir tėvs dabar atsikėlęs nuo 

lentų, priėjęs atsisėdo prė stalo, ir abuodu ger ir valgo. Tėvs 
tik sako:

— Skubinai skubinai valgykim ir gerkim, o tu, sūnau, paval
gęs eik tuoj pakinkyk baltąją kumelę, važiuosme į veselę.

Sūnus nuėjęs pakinkė, ir abuodu susėdę išvažiavo. O ta ku
melė kad ėjo, tai padangėm, ir akim bežiūriant buvo veselėj.

Dabar kol jie kieme buvo, tai sūnus matė par langą, kad ten 
viduj ger, valgo, grajij muzikantai, sukas, šok. Įein į vidų — 
tėvs pirma, sūnus paskui,— ir tie tuoj visi veselninkai ant vieno 
karto išgriūn, kur kuris buvęs. Dabar jiedu atsisėdę už stalo,
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ger ir valgo. Pavalgę, atsigėrę ir vėl važiuoj namo, o tie visi 
veselninkai pasiliko išvirtę, nebegyvi.

Dabar tas sūnus, važiuodams namo, į tą savo tėvą kai pasi- 
žiūriąs, tai baisus: akys raudonos, o dantys jo — kai ugnies pil
ni. Teip jis jo ir klaus:

— Tetuš, kaigi tuos veselninkus gal atgaivinti?
Tėvs sakąs:
— Aš tau galiu pasakyti — jug tiek pat aš tave suėsiu. Kad 

tą kumelę papiausi ir su jos pūsle su myžalais juos aptaškysi, 
tai jie ir atsigaus.

Sūnus klaus vėlei:
— O kaip tamstą reik pakavoti, kad nebevaidintumeis?
Tėvs atsakė:
— Gerai, gerai, galiu ir tą aš tau pasakyti — jug aš tave su

ėsiu. Kad mane, įdėję į grabą, su šermukšninėms vytims kryž- 
kryžiais surište, ir yra toks medis miške driūts* su tuščiu vidu
riu, ir par aukštą pro drevę ten įkište, tai aš ir nebegalėsiu par
eiti namo.

Dabar jiedu parvažiavo namo, ir tuoj tėvs sako:
— Erne į vidų.
Sūnus atsakė:
— Reik gyvuolėlį nukinkyti, juk jis yra pavargęs.
Jis kinko ir kinko neskubindams, tiktai laiką vilkindams. 

Tėvs išbėgęs šauk:
— Nebekinkyk, eikš į vidų, reik man tave suėsti!
Da sūnus neklauso, vis kinko ir kinko. Antrą kartą išbėgęs 

tėvs da labiaus suriko:
— Skubinkis, eikš šen, nebekinkyk!
Sūnus da neklauso, da vis kinko. Tėvs išbėgęs trečią kartą 

šaukti. Sūnus, numetęs visaką, ein į trobą, pasiėmęs į rankas 
šoblą, mislydams tėvą nukirsti. Beeinant į vidų, tėvs priešais — 
ir susikibo. Bet sūnus priveikė tėvą, ir mūčijos, mūčijos, ko! 
gaidys pragydo — tėvs ir paliko ant aslos beguliąs. Sūnus pa
ėmęs nunešė, ant lentų paguldė, kaip gulėjęs. Atsisėdęs prė 
staliuko atsipūtėti ir, užgėręs šnapškio, pailsėjęs, ėjo pas kai
mynus savųjų paieškoti. Nuėjęs ir rand savo gimines. Ir klaus:

— Dėl ko jūs tėvą palikot vieną patį numirusį?
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Giminės jam atsakė:
— Užtai, kad teip jis pats mums pasakė numirdams: „Patai

syki staliuką, kad būtų viso ko, degtinės ir valgymų kad ne
trūktų ir kad nė viens čia par naktį pas mane viduj nebūtumėt."

Tas sūnus atsakė jiems:
— Del ko aš viens buvau! — ir parsivedė visus namo.
Kai išaušo diena, vežė tą nabašninką kavot. Įdėjo į grabą, 

tas sūnus tuoj su šermukšninėm vytim kryžkryžiais surišo. Įdė
jo į vežimą, sūnus užsisėdęs ant grabo ir vež į mišką. Žmonys 
sužiuro — kur jis vež tą savo tėvą, kad nevež į kapus, vež į miš
ką. Nuvežė į mišką, prė to driūtojo* medžio, ir įlaidė par tą 
drevę. O kai ten įlaidė, tai ir atsiliepė balsas iš to grabo:

— Ant amžių amžinųjų aš čion dabar.
Šermukšninį kryžkryžium pardėję ir paliko.
Nu, tai daugiau tas sūnus, parėjęs namo, pasikinkė tą bal

tąją kumelą ir įsėdęs nuvažiavo, kai žaibs nulėkė į tą veselės 
kiemą. Įein į grinčią — visi žmonys, kaip paliko negyvi, gul. 
Išėjęs laukan, papiovė tą kumelą, išėmė jos pūslę, įsinešęs į 
grinčią, aptaškė su tais myžalais — tuoj visi gyvi, ir katras ką 
daręs, savo darbą ėmė dirbti: kas grajijęs — grajij, kas šokęs — 
šok ir t. t. Jis ten nuo jų gavo geras dovanas, ir didelį šmotą 
pavežė jį su arkliais. Ir kai palaidė pėsčią, tai pusantrų metų 
ėjo, kol namo parėjo. Tas jo tėvs buvo didelis burtininks, o ta 
kumelą buvo jo užkerėta*, be galo greita.

479. [VAIKELIS ŠVENDRYNE]

Didelis Tyrelis, iš kurio upė Mūša prasideda. Tas Tyrelis 
yra kokios 2—3 mylės ilgumo nuo Šakynos ligi Joniškės* para
pijų ir koki mylė platumo tarp Žagarės ir Gruzdžių parapijų. 
Tas plotas žemės — vien rūdynės, lieknai: tai miškais ar krū
mais apaugęs, tai eikštės, samanynės, kur visokios uogos auga: 
vaivorai*, mėlynės*, braškės, bruknės, spangės* ir t. t. Daugel 
ir tokių vietų yra, kur tik marmalynės — švendrių, juodgalvių*, 
triaušių, vilkadalgių ir 1.1. — priaugusios.
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Kitą kartą ėjęs žmogus čia par tą Tyrelį, įėjęs į tokį bai
siausi švendryną. Einąs tokiu taku, gyvuolių pramintu, ir radęs 
ten tokį mažą pliką vaiką — kokių 3—4 metų. Tas žmogus jo 
klausinėjąs:

— Iš kur tu, vaikei, esi? Kas tu toks esi?
Tas vaiks atsakęs:
— Iš Plikių Plikelis!
Tos švendrės, vėjo pučiamos, ant jo kai linkstančios. O tas 

vaiks tik juokiąsys ir juokiąsys. Ir prapuolęs.

480. [ATIDUOK MANO KIAULĄ]

Tame Tyrelyj ties Miknaičių sodžium, Žagarės parapijoj, 
yra ežeras, kokių 8—9 pūrų sėjimo vietą užimąs didumo, bet to 
ežero dugnas esąs pilnas prigriuvęs visokių medžių lūžčių, žve
jai negalią žvejoti. Įvairių žiuvių ten nesą, tiktai lydekos ir ly
dekos. Su meškeriais iš aplinkinių sodžių daugums ten einą 
meškerioti.

Seniai ten kitą kartą viens su meškerių ištraukęs tokią labai 
didelę žiuvį be uodegos. Teip buvus sunki, kad ką tik tik namo 
parnešęs. Tuoj namie ją nuskutę, išskriodę, ištaisę, sukapoję, 
apsūdę ir padėję dėl rytojaus. Šit naktį ir išgirdę toj pusėj nuo 
ežero bešaukinant:

— Čiuka čiuka, striukuodege! Čiuka...
Ir atėjęs bešaukydams į tuos namus prė lango, sakąs:
— Atiduok mano kiaulą!
Tie žmonys nusigandę. Ant rytojaus nunešę tą sukapotą žiu- 

vies mėsą ir sumetę į ežerą. Daugiaus ir nieks nieko nebesakęs.

481. [ŠIAULYS IR ZUIKIAI]

Toliaus į vakarus nuo to ežero, Šakynos parapijoje, tuose 
lieknuose yra tokios kalnesnės vietos, kai kokios salutės. Apė 
1864 metus jos buvo da eikštės, miškais neapaugusios, ir aplin
kiniai sodiečiai žmonys ten savo bandas gyvuolių ganydavo. 
Tos salutės tada buvo žymu, kad kada nors jos buvo nekurios
274



ariamos, nes buvo žymu ežios ir akmenų krūvos. Jų vardai šitie: 
1) Daugėliškės, 2) Kirstinės, 3) Salos, 4) Šakaliukai, 5) Dirvelės, 
6) Ropėdos, 7) Donyliškės — 3 eikštelės, 8) Plynės — 3 eikšte- 
lės, 9) Romutaičiai — Daugmaudis, viensėdis gyventojus, 10) 
Molkačiai, 11) Kigeglynis, 12) Rasvietės, 13) Mažiejie vareliai, 
14) Didiejie vareliai ir 15) Akmens sala.

Tai iš tarp tų salučių ir upė Mūša prasideda tekėti iš vaka
rų į rytus, toliaus atsisuk į žiemį ir plauk į jūrę Baltikos.

Ant tos paskutiniosios Akmens salos kitą kartą eidavę iš 
aplinkui Šiauliai* glušokų šaudyti. Tie paukščiai esą didesnios 
veislės tetirvinai ir labai sunkiai prieinami nušauti, nes labai 
esą klusnūs: nuo tolo žmogų kvėpuojantį išgirstą.

Vieną kartą subatos vakare ten šiaulys slenkąs pilvu, kad 
ką jis ten gautų nušauti. Šit atbėgąs zuikis jam priešais ir atsi
tūpiąs. Jis tą šovęs — zuikis nė jud, nė krut. Prė to kits atsira
dęs. Šis užsitaisęs muškietą, šaun tam — teip pat. Tas šiaulys 
nebespėjąs nė muškietos užtaisyt, kai pradėję kiškiai rinktis: 
trečias, ketvirtas, penktas ir t. t. — koks 12. Tas nusigandęs 
namo bėgt — tie visi zuikiai jam paskui. Tai tik pasilikę už du
rių, kai į savo grinčią parbėgęs.

482. [PONO SIUVĖJAS]

Kitą kartą buvęs toks pons, kad jis niekur neatrasdavęs sau 
gero siuvėjo, kad jam gerai drabužius pasiūtų. Koks kada siū
davęs, vis jam blogai ir blogai. Jis tuos siuvėjus visus iškeikda
vai, išlojodavo ir išmušdavo, nieko nedavęs, išvarydavo laukan 
iš savo dvaro. Nusipirkęs jis kokius ten labai brangius sau dra
bužius siūti — gelumbes, nu, ir nebežino, iš kur čia reikėtų jam 
kokį gerą rūbsiuvį parsivesdinti.

Jam teip labai įsirūpinus, šit ir atvažiuojąs su karieta, arkliai 
ant Švarcų kokie šeši sukinkyti. Privažiavęs prė jo rūmo, susto
jęs, ir išlip iš karietos toks jauns gražus ponaitis vokiečiuks su 
aptemptom kelinėm ant blauzdų, ir visi jo drabužiai ant kūno 
jam kai gyt apgiję. Su tuo ponu susisveikinę, tas ponaitis ir 
klausius to pono:
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— Ar nereik tamstai siuvėjo?
Tam ponui net akys prašvitusios, kad toks ponaitis gražus 

pas jį siūti atvažiavo. O tas ponaitis buvęs velnias. Sakąs [pons]:
— Reik, reik, prašom į pakajų.
Kučierių, arklius ir karietą priėmė tarnai, o pons dabar tik 

džiaugias ir šnekas su tuo rūbsiuviu, kaip kokius čia drabužius 
tiktai reikės jam siūdytis. Tas siuvėjys vėl jam sakąs:

— Kokius tik tamstai reikės, aš visus greitai ir gražiai pa
siūsiu be siūlės, būsi kai apaugęs arba gyte apgijęs.

Nu, tam ponui, kai pradėjo, apmieravo apsukui visus sąna
rius, visus pakraščius nuo galvos ligi kojų. Pons sunešė visus 
audeklus ir gelumbes. Tas siuvėjys ėmė kirpti, karpyti,— viską 
į smulkiausias skiautelas sukirpo, sujaukė viską par vieną: ge
lumbes, marškinių ir kelinių audeklus. Tas pons žiūrėdams nusi
minė: kas čia tik bus. Jis nieko nebeišmano, ar sakyt ką tam 
siuvėjui, ar ne. Jis sakytų, bet kad tas siuvėjys didesnis pons, 
kaip jis pats, ir žiūriąs ir tyliąs, nieko nesakąs. Dabar kai sukar
pęs viską į vieną krūvą, tik papūtęs su savo dvasia tas siuvė
jys— ir viskas, visi drabužiai gatavi. Tas pons tik mieruojas — 
viskas pačiumier, kai gyte apgiję, ir gana. Marškiniai, kelinės 
apatinės ir viršutinės, veste, praka, paltonas ir viskas patink ir 
pritink, nieko daugiaus nebereik. Dabar tas pons su tuo siuvėju 
apsirokavo ir, maloniausiai pasibučiavę, parsiskyrė.

Tai dabar tas pons tik lauk šventos dienos, kada į bažnyčią 
važiuot. Atėjo šventa diena, pons nuvažiuoj į bažnyčią ir, nu
ėjęs į patį vidurį, atsistoj. Par visą sumą ir par pakylėjimą stov, 
kai mietą prarijęs. Dabar par patį pakylėjimą, kai pakėlė ku- 
nings ostiją, tuoj tam ponui visi drabužiai lig vienos skiautelės 
fort žemėn. Tas pons viduryj bažnyčios pasijuto čystai plikas 
bestoviąs. Didžiausia gėda, nebežino, ką daryt. Tai kad bėgęs 
lauka, prieš visus žmonis pasirodė savo visą turtą, ir tiek.

Sakoma: „Neik su velniu obeliaut — pakliudysi savo obe
lius ir maišelį."



m
MŪSŲ ĮGIMTI TIKĖJIMIŠKI FAKTAI

483. [BEKRIKŠTAI]

Pas mums, Lietuvoj ar Žemaičiuose, vaikui tuoj gimus, 
pirms rūpestys gimdytojų — kur gaut kūmus, t. y. krikšto tėvą 
ir motiną, nes vargšui, kol tuos gauna, kartais ilgai eina. Susi- 
storojus kūmus, vež į bažnyčią. Jei kūdikis silpnas, ruošias ir 
važiuoj tą pačią dieną gimimo, o jei ne, tai į antrą, trečią, kar
tais ir į nedėlę. Todėl teip skubinas, kad be krikšto nenumirtų, 
nes tokiame prypuolyj—be krikšto numirus — gimdytojai ne
bežino, kur tą lavoną savo kūdikio dėti. Į šventoriaus kapus ku- 
nings nepriims, į sodžiaus senkapius nelaidž to sodžiaus gyven
tojai, į pakluones mesti kai bestijėlą — gaila ir negražu. Tai 
tokį be krikšto numirusį arba negyvą gimusį kavoj naktį, slap
ta: ar namie kur po pamatu paraus, arba į senkapius lauke. Bet 
ir senkapiuose nėra ramaus gulėjimo tokiems, nes piemenys, 
ganydami gyvuolius laukuose, radę šviežiai žemes rausytas, iš
kas lauka, išdrasko ir, parėję namon, visiems dyvydamies ap
sako.

O kur eina dūšelės tokių be krikšto numirusių? — Į dangų 
jos neeina, nes ten be krikšto švento nė viens negal įeiti. Į čys- 
čių ir į peklą teipogi ne, nes be grieko. Tai jie teip pat kur tam
sybėse, tiktai veido pono dievo nemato, ir gana.

Tai sako, kad po sūdnos dienos, kai žmonių ant žemės nebe
liksią, tai tie bekrikštai ant žemės gyvensią.

484. [BUB1S PAGAUS]

Motinos, augydamos savo mažutėlius, ryts vakars, guldyda
mos ir keldamos, paržegnoj su savo ranka, o kad jau vaikelis 
apė pusmetį, tai jau su jo paties rankele paržegnoj. Kada apė
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metus sens kūdikis, praded kalbą versti, žegnoj su jo paties ran
kele ir liep žodžius sakyti: ,,Tėvo, sūnaus, dvasios šventos, 
amen." Suėmus vaikelio rankeles, pakel į aukštą, liep sakyti: 
,,Dėku, pone, dėkų, pone!" Bet kad vaiks, augdams stambyn, ne- 
benor tą motinos valią išpildyti, tada motina, su pirštu rodyda
ma į užpečkį ar į tamsią kertę, sako:

— Žegnokis, ot bubis, bubis išlįs, pagaus! Bijau, ui bijau — 
bubis!..

Vaiks iš baimės im visa gerkla rėkti, prė motinos glaudžias 
ir duod rankelę žegnoti. O motina apkabinus spaudž vaiką prė 
širdies, glosto ir sako:

— Neduosiu bubiui, neduosiu.
Paėmus jo rankelę, paržegnoj ir duod valgyti. Vaiks, šniurk- 

šėdams ir žiūrėdams į tamsią kertę, išpildo motinos velijimą.

485. [MIRUSIŲ VAIKŲ GAILESYS]

O kad da mažuose metuose daug vaikų numiršta, tai vienos 
motinos nuo verkimo prisitūr, sakydamos:

— Tai ko aš čia to mažutėlio verksiu ar dangaus jam pavy
dėsiu— gi dangaus gyventojus, pas poną dievą vištelių ganyti 
nuėjo.

Bet kitos teip verk, kad visu balsu rėkdamos verk, kol jos 
vaiks par sapnį jai pasirodo vandenyj ligi kaklo arba bebrai
džiojus, ar vandenį benešiojus su kokiu sūdynu ir motinai pasi
sako, kad už jos ašaras teip jam reikią kentėti. Tai tuomkart ir 
liaunas verkti.

486. [VAIKO MOKYMAS]

Jau toliaus augantį motina savo vaikelį kaskarts daugiau 
mokin poterių ir klausinėjimu „Kas sutvėrė? Kas atpirko? Kas 
apšvietė?" tiek mokin, kiek pati mok. Bet išaiškinimų nė pati 
žino apė tikėjimą, nė vaikų bėgai mokyti.
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487. APĖ GANDIN1MUS

Kaip maži piemenėliai, teip ir didiejie vieni nuo kitų tur tra
diciją. Ir teip [tiki], kad išvakarose kasžin kokios baidyklės ir 
žebelės painiojas ir žmonis gandin. Jaujose girdėtis jau daugel 
pakištų po pečium ir iškeptų, pirtyse teipogi po vieną pasili
kusį nužudo, iš kapų kilniojas nabašninkai ir žmonis gandin, o 
jau kur nuo senovės miškuose nelaikių prikavota, t. y. paka
ruoklių ir kitaip sau galą pasidariusių, tai pro tokias vietas vie
nam naktį einant, tuoj užstoj ant kelio, vadin: „Eikš pasirist",— 
arba nematomai vedžioj ir klaidin po miškus, krūmus ir balas 
ligi gaidžių, o kaip tiktai gaidys: „kakaryko!"— tik išgirsti, kur 
netoli „kikikiki" nusijuok kasžin kas, ir gana. Potam žmogui 
kai akys atsidaro ir atrandi kelią, kai iš miego atsibudęs. Tie 
nelaikiai, sako, tiek metų vedžioją, kiek būtų da ant svieto gy
venę. Kad nelaikį, kavodami į žemę, nukert galvą ir į jo tarp
kojį įded arba kniūpsčią paguldo, tai tokie nebegalią iš kapų 
beatsikelti.

Teip pat, par miškus ar par laukus einant naktį, daugums 
matę ugnis: tai lekiančias, tai kai stulpus į aukštą keliantys. 
Arba išgirsti ką bekriokiant, bešniokščiant, bevaitojant, mažu 
vaiku berėkiant, o eik tokių daiktų arty pasižiūrėti — nerasi, 
vis tolyn ir tolyn šėliodamies traukias. Kartais, viens eidams, 
pamatai didelį žmogų, šunį, katiną arba kitą kokį žvėrį ar gy- 
vuolį. Da kiti sakos matę ir apė savo namus, girdėję didelius 
brazdinimus ir baidymus ant aukšto,— rodos, kad visaką nuo 
ten ant žemės nugriovė, o išėję pasižiūrėti, nieko neradę.

Tokios kalbos, tokie davadingi apsakinėjimai mažiems vai
kams labai dedas į galvą ir pasiliekt ligi numirštant. Užtai daug 
tokių yra ir užaugusių žmonių, katrie bijo po vieną trobose gu
lėti, kur tuščia įeiti ir vakare lauka savo reikalo išeiti. Kad ir 
visi šnekam, jog par dievo valią žmogus niekur nepražūsi arba 
ponasdievs visagalis, visur yra, bet vis tų žebelių ir baidyklių 
baugu ir baugu. O ką veiks nebuvę baugu, [jeigu] nuo pat ma
žumėlės, nuo pat lopšelio —„bubis" ir „bubis". Ar augdams tarp 
saviškių, ar tarp svetimos šeimynos, rets vakars paliekta nepar- 
kalbėts apė gandinimus ir baugius atsitikimus. Ne viens, [par-
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ėjęs] nuo bandos ganymo ir poterius vakare bekaibėdams, už
simiršta, ką kalbąs, nes tie jam neįdavadyti, bet [prisimena 
kalbas], kur kas ką matė, kokioj vietoj, kokį paveikslą, kaip 
nusigando,— jau jam ir į patalą eiti baugu. Daugumai įsimisli- 
jusių ir įsibauginusių rodos naktį, kad jį jau iš patamsio kas 
grieb, nagus išplėtęs. Par tai nekuriems tropijas ir apšlapusiems 
atsikelti.

Čia ne tiktai vaikai, bet ir senių daug tokių yra, katrie prė 
vakaro bijo į klojimą nueiti pelų atnešti. Paklausus: „Tai ko 
tamsta bijai, kas ten tamstą piaus?"—atsako: „Bijau, ir gana, 
nė pats nežinau ko. Žinai, kas žmogų gandin: griekai... Aš viens 
neeisiu." Taigi maži vaikai be griekų, ko jie bijo vieni troboj? 
Tie tai bijo, kad jiems be didžiųjų ilgu.

Ant ežerų esą ponai, t. y. piktos dvasios katram ežere asan- 
čios. Ant piningų senovės, žemėse pakavotų, sėdžią nelabiejie. 
Kas, tuos pamatęs degant, ein atkasti, tuos gandin ir gainioj į 
šalį. Ant tokių piningų tėra, katrie kavotojaus užkerėti.

Jau dabar daugel jų perkūns išmušinėjo, bet vis da yra. 
Nelabiejie par griaustinį lend prė žmogaus, užtai, žaibam su
pliekus, visi žegnojas ir žegnojas: to visi bijo, kad piktybė ne- 
prilįstų, o perkūns, nelabąjį mušdams, ir žmogaus neužmuštų. 
Kai kada žaibai kryžkryžiais supliek, tai tada perkūns tuoj spir. 
Nereik eiti atsikaišius.



MUSŲ KUNINGIŠKOS TEISYBĖS

488. KUNINGIŠKIAI

Da šiandien (1890 m.) yra gyvų senių, kurie atmen tas gady
nes, kada prė bažnyčių buvo dvarai su žeme ir žmonys sodžiuo
se, po kelias dešimtis gyventojų, kitur — miesteliuose, nuo die
vobaimingų ponų bažnyčioms padovanotų. Tie žmonys vadinos 
kuningiškiai. Jie apdirbo kuningų žemę ir visą ką. Ėjo dienas 
naktis, kur tikt jiems reikėjo, ir, ką tiktai [kuningai] pramanė, 
dirbo, savo pavalgę ir apsidengę. Kada kuningų laukai buvo ap
dirbti, tada žmoneliai galėjo po strioku ir savo laukuose pasi
darbuoti. Užtai gi da ir šiandien minavoj, kad kuningiškiai kitą
kart buvo labiausiai suvargę ir sunykę. Kuningai juos spaudę, 
žudę, ko roję rykštėms ir bizūnais ir su kojoms spardę — labiau 
kankinę, nekai kiti bajorgaliai, turėdami savo žmonis — vergus.

Paklausus senųjų:
— Kaipgi jie tada sakydavo pamokslus apė tą daliką bažny

čiose, teip patys žudydami žmonis?
— Gi,— tik sakydavo,— kentėkit ir kentėkit... apieravokit 

ponui dievui, ir gana.
Kad jau, sako, bus koks kunings, tai kaip tu nori, taisyk ant 

gero, bo jam negerai ir negerai, jis tave narvoj ir narvoj.
Kiekviens senis kuningiškis da ir dabar sako:
— Labai dėkų tam mūsų* karaliui, kad jis mums išliuosavo 

iš tokio jungo kuningėlių!

489. KENGĖS

Kuningai ant savo kuningiškių turėjo valdžią medegišką, o 
ant visų parapijonų vienkart dvasišką. Ir teip, kur pasireiškė 
kokios nuodėmės ir griekai tarp parapijonų, ypačiai tarp jau
nųjų— kūniška palaistuvystė, tuos, suėmę kietai į nagą, tokį

2a?



porį dėjo į tamsius skiepus po bažnyčių lig ateinančios šventės. 
Tai dienai atėjus, prikabydavo prė bažnyčios durių su gelžies 
kengėm: vyrišką vienoj pusėj durių, moterišką — antroj, ir par 
pamokslą paliepia kunings visiem, einant iš bažnyčios, ant tų 
prikabytų spiaut į akis arba kai kada mušt su kūlokais. Prė kitų 
bažnyčių buvę ištaisyti loviai. Į tuos įguldydavę, paršaudavę 
par sprandą ir par pakinklius skląsčius, padėdavę paikų ir liep
davę po visam eiti kiekvienam ir koroti tuos įguldytuosius.

Tai kai Zubovs kuningaikštis mums užėmė, nuo Gruzdžių 
bažnyčios viens stiprus atsilupęs ir nubėgęs su visa kenge pas 
kuningaikštį Zubovą — tas tuoj ir užgynęs kuningams teip 
žmonis kankyti.

490. VAISTININKAI

Neseniai jau numirė sens kunings Meškuičiuose L-vyčia. 
Jis, iš buteliukų ištraukęs šlapią prapelį, pasūdydavo į baltus 
miltelius ir duodavo tokius vaistus nuo visokių ligų ir karbun- 
kulių. Zmonys iš aplinkui pas jį globęs. Užmokėt reikdavo ant 
katro karto po vieną rublį už visokių ligų liekarstas.

Paskiaus Skaisgiryj kunings R-vyčia, užpildams ant cukro 
iš buteliukų, gydė visokias ligas, labiaus gangrinas, t. y. kar
bunkulas. Pas tą nebuvo padėtas už vaistus mokestis — kas 
kiek davė, tiek gerai,— tankiausiai po pusę rublio ir po čielą. 
Bet jo viens parapijoms, vis nuo jo vaistus imdams, mokėjęs po 
vieną rublį. Kartą pasimislijęs užmokėjęs penkius rublius. Ku
nings nieko nesakęs — nė dėkų, nė išgriauš. Nu, antrą kartą 
atėjęs prė vaistų — užmokėjęs dešimt rublių. Tai kunings R-vy- 
čia sakęs:

— Nuo tavės par daug,— ir penkius rublius tam žmogui at
metęs atgal.

491. SŪDĄS OKRUŽNAS

Sūdė okružname Šiauliuose stov Šiaulių klebons — dzekons 
ir rusų popas. Mūsų sodžiaus 1888 metą buvo dėl muštynių ant
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to sūdo. Tuokart kaltasis — mušėjys — pripuolė prė klebono, 
tas ėmė juos gadyt, ėmė gadyt ir sugadijo, bet neteisingai — 
su savo šventais prilyginimais ir įrokavimais. (Sako, už kiek
vieną sugadijimą gaunąs dzekons po penkius rublius.) Pagal 
įstatymo liudininkams užmok už kelį. Klebons norėjo ir tą nu
sukti, bet pops prisitaisęs jį parkalbėjo ir prašė vyresnybės, kad 
užmokėtų. <...>

492. KUN1NGS IR RAGANA

Gruzdžių klebons Rakštys (Liongins Rekštys), būdams ko
kioj tenai parapijoj (ne Gruzdžiuose), išgirdęs par žmonis, kad 
tenai asanti koki boba ragana. Jis ją atsišaukęs pas save ir 
klausiąs:

— Ar tu gali mane pagadyti?
Boba atsakius:
— Galiu.
Nu, šis apsitaisęs bažnytiniais drabužiais ir pasiėmęs į ran

kas kryžių ar mistranciją:
— Nu, sakąs — pagadyk dabar tu mane!..
Daugiaus ta boba kalbėjus, šnabždėjus, daug kartų sumina- 

vojus: „Šatrija",— bet klebonui Lionginui Rakščiui nieko ne
kenkę, nevodiję.

493. TEISYBĖ

Senosios Žagarės klebons Lemeževyčia, parvežts prė ligonio 
į Damelius, nušnekęs:

— Durnius tas klebons Čižauckas (Naujosios Žagarės), kad 
jis tokį gerą daktarą Buivydį išėdė.

Moterys atsidūsusios:
— Toks jo tas gerums, kad jis (Buivydis) sakė, žmogui dū

šios nesą.
Klebons:
— Taigi ar jis atėmė, kad sako, kad nėra...
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494. STEBUKLINGA VIETA

Kur ten žmonys paskelbę, kokioj bažnyčioj ėmę stebuklai 
rodytis. Ten pradėjo labai žmonys į tą vietą iš visų pusių rink
tis: visokie ligoniai ir luoši. Zinoms, visi su apieroms, o atėjus 
reikėjo atsigert ir pavalgyti, bet pagelbos ten nė viens nejuto. 
Zmoneliai ėmė savitarpyj šnekėti:

— Sako, stebuklinga vieta, stebuklinga, o da nė vienam ne
girdėt pamačijus, nė nieko.

2yds išgirdęs atsiliepęs:
— Ko čia jūs, žmonys, šnekat, kad nemačijo! Mačijo, kaip 

nemačijo. Jau aš žinau, kad dviem mačijo: jūsų kuningui mači
jo ir man antram mačijo...

Teisybė, mačijo!



MUSŲ ĮSITIKBJIMAI

495. [KARTAUNINKĖ]

Prapuolo arklys, ieško — nerand. Bėg į miestelį pas kartau- 
ninkę bobą — ta rožančiais, kryželiais ir agnosais apsikabinė
jus. Sakos jam:

— Kad pats klebons Rupeika, išvežant į nelaisvę, man 
aštuonius rublius davė, kad aš jam pasakyčia, ar jis da pargrįš 
į Joniškį. Aš jam numečiau ant kartų, kad pargrįš.— O tai visas 
tas nurodyms ir ta jos kalba — kad žmogus kataliks už grieką 
nepalaikytų ir nuo jos nepabėgtų.

Tas žmogus užmok jai vieną rublį. Ji jam numet, kad kas- 
žin kur, už kelių laukų į kokius miškus, toks ir toks vagis tavo 
arklį nujojo. Eik ten — jį atrasi į dvaro laukus išėjusį. Parėjęs 
namo, gavo žinoti, kad jo arklys ten pat krūmuose vilko pa
plautas.

Kitus girdėtis šiokius atsakymus gavus nuo kartauninkių:
— Jūsų pačių sodžiaus, tokio augumo... tokiais plaukais... tą 

padarė.
Arba:
— Tavokaimyns,— arba:—tas žmogus, katras tau užvis 

geresnis, lipšnesnis, jis kitiems išdavė...
Tas ir įtik. Parėjęs namo, apsisako savo namiškiam, ir visi 

išsigirst. Ir teip kartais tarp geriausiai sutinkančių žmonių pa- 
kyl ant viso amžiaus piktumai, keiksmai ir nesutikimai.

496. [KUNINGO UŽTIKRINIMAS]

Arba tokiuos pat prypuoliuose neš ant mišių — ypač prė 
švento Antano. Kunings tam užtikrinąs:

— Jei da nėra iš tų laukų tavo gyvuolys išvests, tai užpev- 
no atrasi.
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Tai šitą kiek tiek numanąs žmogus gal suprasti: kad tas gy- 
vuolys tebėra tuose laukuose, tai jis da nėra ir vagies naguose. 
Todėl ir su apiera, ir be apieros jį atrasi — be užtikrinimo.

497. [ŠVENTOS MIŠIOS]

Kai kada yra sausa arba lytinga vasara, žmoneliai, greit ne
sulaukdami ko reikiant, šnekas:

— Dėkim piningus, neškim ant mišių, kad ponasdievs duotų 
lytaus arba stabdytų lytų.

Met visi piningus, neš kuningėliui. O pasakyk jiems: „Ne 
teip ant mišių, bet mes patys pasitaisykim: pameskim savo blo
gus įpratimus, nebegerkim degtinės, nejuokinkim žydų po kar
čemas, savitarpyj sutikim — nesivaidinkim, nesivajavokim",— 
visi sušunk: „Jis bedievis!.. Jis niekus šnek..." Bet kad ir kaip 
mišias perk — nė lyja, nė parstoja lyti be savo laiko. O patys 
kaip balamūtiję, teip tebebalamūtij: kas gėręs, ger, kas palais- 
tuvavęs, tebepalaistuvauja, bele tik mišias perk — ir šventas 
daiktas.

498. [PADĖJO]

Duoną šventos Agatos kuningai pašvenčia, bet nepasako, 
kaip su jąja apseiti, todėl žmonys, pasikėlus ugniai, greibią už 
tos šventos duonos ir puol prė ugnies. Jei užteko tos vienos tro
bos, tai sako:

— Kai tik nubėgau su duona šventos Agatos — tuoj ugnela 
ir apsistojo degti.

Bet jei kada daug trobų nudeg, tai sako:
— Mat, kai tiktai su šventos Agatos duona tas ar ta kai 

tik atbėgo, mato, kad vėjas ant jų trobų ugnį blašk, parbėgo 
namo — ugnis ir pasekė; arba: tuoj vėjas ir susisuko į antrą 
pusę.



NUO SENŲJŲ PASAKŲ LIGI MUSŲ ATMINIMUI

499. [ŠIAULIAI]

Šiauliai užtai Šiauliais vadinas, kad ten kitą kartą Šiaulys 
gyvenęs, o apylinkis buvęs Šiaulio valsčius. Užtai žemaičiai 
visos apyšiaulės žmonis gyventojus vadin šiauliškiais, šiauly- 
čiais. Teipogi apjuokdami sako: „Šiaulytis jūdsermiegis rudnu- 
garis",— užtai, kad nuo senovės tos apygardos žmonys laikė, 
arba turėjo, avių veislę su juoda vilna. Užtai ir jų sermėgos, kol 
naujos, buvo juodos, o pasenusios nurusdavo. Bet dabar kelius 
kartus buvo avelės išnykusios, parsimainė veisia į pilkas.

500. [GRUZDŽIAI]

O Gruzdžiai pirmiaus buvę vadinami Jarušavs. Ten valdęs 
da prė lenkų pons Tizinauzas (Tuzinauzas)'*. No Gruzdžių mies
telio ant Gorių dvaro tebėra šalikelė seni driūti klevai, tai tie 
prė Tizinauzo pasodinti.

Gruzdžiuos bažnyčios nebuvę, bet Šiupyliuose, o parapija 
buvus vadinama Zamuška. Šiupylių lauke ir dabar griovys te
bėra vadinams Zamuška.

501. [SENIAU DVARE]

Seniai, prė lenkų, teeidavę į dvarą žmonys ponams ant dar
bo tiktai ant metų dvi dienas iš kiemo, duodavo po aviną ir mo
kesčio mokėdavę po tris grašius. Ir dainiušką šiteip dainiuo- 
davę:

Ali svo/e panų 
Po baronu 
7 po iri gros*.
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Tada dvarų suvisu mažai tebuvę. Viens dvars buvęs Joniš- 
kyj, čia, kur dabar Dvaro ūlyčia vadinas, antras — Gubernijos 
dvars — pas Šiaulius...

Einant į dvarą darbininku ant dviejų dienų, gaspadinės kep
davusios ragaišius, pyragus, virdavusios mėsas, ko geriausiai 
taisydavusios, rėdydavusios, kai ant kokio pokylio einant. Mo
kesčių, pagalvių nė kokių nebuvę.

In kariauną samdyte samdydavę. Seniejie kareiviai jaunus 
vaikesus mylėdavę, girdydavę, sakydavę:

— Matot, brolaičiai, kaip mums gerai, kas mums rūp — mes 
tik uliavojam, šokam, ir gana.

Katras jų paklausydavęs, prisirašydavęs, tas jau ir kareivis. 
Išmiegojęs kad ir nebenorėtų būti — nebeatsitrauksi.

Jau paskiaus ėmę reikalauti po daugiaus dienų į dvarą — 
ėmę ant nedėlės po dvi dienas iš gyvenimo varyti. Tada gera 
mergela atbūdavus už tris gaspadorius, gaudavus ant metų algos 
no katro po du torelių. Teip kas kartą ponai dėl savo paduotųjų 
valsčionių sudaugino darbo dienų į dvarus ir sutaisė čielas la
žas— vergi jas, baudžiavas.

Laikuose Tizinauzo (bene Tūsenhausen) statę vienkart Striu- 
peikių ir Juodžių dvarus. Tada buvęs prė darbo varyms be pa- 
rėdko, be teisybės jokios: katrą užspėjo namuose, tą ginę ir 
ginę prė darbo katrą dieną, katro neradę, to neieškoję. Tai vy
rai par dienas šen ten po miškus slapstęsys, o naktims savo lau
kus ardavę ir kitus namų darbus dirbdavę. Tada buvę iš tų 
pačių žmonių uždėti pardėtiniai: vaitai, padvaiskiai ir pažinio- 
kai. Ką tie vaitai, padvaiskiai darydavę, seniejie nesako, bet pa- 
žiniokus minavoj buvusius piktais pardėtiniais: jie žmonis prė 
darbo gindavę ir su savo šikšnos kančiukais, kurių drotims ga
lai buvę susukti, visus mušdavę. Tie pažiniokai, ir Juodžių dva
ro mūrus mūrijant, atjoję į sodžius [ir], radę vyrišką namie, su 
kančiukais kapodavę ir varydavę prė darbo pačius gaspadorius, 
bet vienas moteriškas radę, neturėjo ką daryti. Nuo to laiko ir 
teberiogso Juodžių ir Striupeikių didiejie mūrai. Nieko kito į 
juos nededa, tiktai javus, iš laukų parvežę, ir iškūlę — šiaudus.

Tebešnek žmonys apė pažiniokus, kad jie žmonis, ponams 
prasikaltusius, ar žydus, karčemų randorius neišsimokančius.
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teip spausdavę: liepdavę pakabyt roges ant karties, pataisyt pa
talą, tai pažinioks atsigulęs liepdavęs supti ir liūliuoti. O kad 
negerai supdavusios žydelkos ar negražiai liūliuodavusios, tai 
pažinioks gulėdams su savo kančiuku tuoj dreks par pečius 
kirsdavęs. Liūliuodavusios kaip tikt išmanydavusios gražiaus:

Čiūčia iiūiia pažniokėiis,
Čiūčia mažutėlis/

O už tokį liūliavimą ir supimą tankiai supėja gaudavo metieną 
par nugarą.

Skaudums kančiukų buvęs toks. Buvainių sodžiuj Lukys 
buvęs pažinioku. Jį, iš valsčiaus pareinant par mišką Labiškių, 
užpuolęs vilks, tai jis su tuo savo kančiuku tą vilką nukirtęs.

502. [NUSIDĖJĖLIŲ BAUDIMAS]

Iš bažnyčios pusės suspaudims šitas buvęs. Prasikaltusius 
griešninkus, labiausiai už meilę kūnišką nevinčiavotų žmonių, 
[taip bausdavę]. Buvę prė bažnyčių durių lauko pusėj abiejose 
šalyse geležinės Rengės. Tokius kad nujusdavo kuningai, abuo- 
du prikabydavę šventoms dienoms ant apjuokimo visų žmo
nių,— da kartais prisakydavę, kad katras vienam, iš bažnyčios 
išeidami, spiautų ant veido, į akis.

Jau prė Zubovo grapo prikabinę vieną stiprų vyriškį. Tas 
savąją kengę išlupęs iš sienos ir nuėjęs surakyts prė Zubovo 
kuningaikščio, pasirodęs, pasiskundęs, o kuningaikštis užgynęs 
teip prasikaltėlius žudyti.

Paskiau įtaisę tokius lovius korojamus, su skląsčiais par 
sprandą ir par pakinklius paršaunamus teip, kad tiktai kaltinin
ko užpakalis išsikišęs <...> buvo. Par tą kirsdavo, kapodavo, 
kiek kas norėjo. Kartais bepliekiant apalpdavę — prikišdavę 
liekarstvų prė nosų ir nunešdavę į lazarietą. Mano motina sakos 
kokias dvi atmenanti girdėjus teip prikorotas.

Meškuitiečiuos girdėjau, kad ir koroti liepdavę žmonims iš 
bažnyčios einant po visam šventą dieną.
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Kuningų valsčiuose labiausiai žmonis spausdavę, žudydavę. 
Niekur teip nebuvę nuveikti žmoneliai, kai kuningiškiai. O ant 
pamokslų [kuningai] sakydavę tik:

— Kentėkit, kentėkit — toki dievo valia.

503. [VARGAI ZUBOVO DVARUOSE]

Prė mūsų pono Zubovo nuo pradžios mokesčio pagalvio ge- 
Tiemsiem vaikesams uždėjo po vieną rublį. Tie nuėję prė paties 
kuningaikščio skųstis. Tas pasakęs:

— Vaikai, liaukitės! Po mano galvos bus po penkius rublius 
ir po daugiaus, ir tai nieko nesakyste.

Jau Zubovas kuningaikštis, turėdamas visus šiauliškius ir 
t. t. po savam, kartoms pragrajijo Medumui grapui Jurdaičių 
dvarą su visais sodžiais ir miškais. Pirmiaus Medums ėmė dras
kyti sodžius, taisyti dvarus. Prė Jurdaičių dvaro išdraskė tris 
sodžius, padirbo tiek dvarų su arielkos ir alaus bravarais, pri
statė kruogų, karčemų, kiek tik reikiant. Zubovs tą patį darė: 
draskė sodžius, dirbo dvarus.

Į lažą varė kas dieną po du, po tris ir ligi penkių darbininkų. 
Ten sargybos, ten stoikos: tai prė bravaro, tai prė jaučių ir 
bandos. Par tai jau nebe dyvai, kad mūsų atmenamuose laikuo
se mažne kiekvieno sodžiaus gaspadoriaus buvo dvare duona, 
dvare arkliai ir jaučiai. Gaudavo duonai iš dvaro dirses, su no- 
sia išpučiamas, arba kiauranoses (teip tada žmonys jas vadino 
dėl to, kad, grūdus arbavojant, kur arbos vėjas išpūtė, tas dalijo 
ant duonos), kartais vieną, kartais du gorčių ant nedėlės nuo 
galvos. Dvare buvo sėklai, dvare vėplai.

Nė vieno nebuvo sau liuoso įnamio, nuo didžio lig mažo sta
tė slūžyt. Luošus ir seniukus statė po du į vieną vietą: viens tris 
dienas ir antras tris par nedėlę į lažą eiti [turėjo]. Vaikus nuo 
septintų metų statė prė gaspadoriaus bandos ganyti.

Žemė prė gaspadorių buvo pigi. Jei kas galėjo suspėti, tai 
už arielkos kvortą nuo gaspadoriaus galėjo pūrui pasisėti žemės 
gauti, ant 2 metų primokėjus vieną rublį (gorčius tada arielkos 
mokėjo vienas auksinas, arba 15 kapeikų). Gaspadorių žemė
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buvo tiktai ariama apė namus, apė pakluones. Gangreit nuo 
pusė rėžių visos laukugalės stovėjo atlaidomis. Buvo laukai vie
nos balos. Vietom laukuose [buvo] driūti medžiai — alksniai, 
arba lieknai, tai vėl tankūs krūmai, kūlynai ir šeberkštynai. Ne 
teip, kaip šiandien: žmogus par darbymetį lauke norėdams ne
gali gauti vietos, kur nuo visų akių pasislėpti, prisidengti.

Griovių žmonys mažai tekasdavo. Kur labai reikdavo, ponai 
pasamdydavo <...>. Teip ir dabar mūsų žmonys, senovės įpro
čiu, naujų nekas, senuosius užar, balas drasko. Kai užein šlapi, 
lytuoti metai — tuokart blogai, nebe čėsas [kasti]. Lytus par
ėjo — ir vėl nieko nebedaro.

Toli apė ką kitą nusisukau; grįšiu prė maitinimo ir duonos 
dalinimo. Luošiems ir našlėms su mažais vaikais pasilikus arba 
jei kur abu gimdytojai numirdavo, tai priskirdavo tokiems vai
kams senmergę arba kokią bobelą par augintoją ir tokioms duo
davo po du gorčių ant nedėlės nuo galvos tų kiauranosių iš ma
gazino, o joms reikėdavo verpt, aust, plunksnas pešiot, nėrinius 
nert, vasarą daržus ravėt ir kitus dvaro darbus dirbti. Ryts 
aušt — ir ein bobelės vaikais nešinos ir vedinos prė darbo į 
dvarą.

Gi kas tą dvare duoną supildavo? Rudenyj ėmė žmonys kul
ti — dvars uždėdavo rykulį ant viso sodžiaus klojimų, paskyrę 
iš tų pačių gaspadorių, kur da labiaus savo duonos partenkąs. 
Tas visus prižiūrėdavo, kad, kuldami ir vėtydami grūdus, neša
lintų, nevogtų, bet išvėtytus, nuvėdytus sumieruodavo, suskai
tydavo ir į savo lazdą su peiliu įkirpdavo, įrantydavo, kiek pū
rų. Tai visus į dvarą su vežimais nusivarydavo ir į dvaro klėtį 
visus supildavo. O tai [atskaičiuodavo] už skolas, išimtas par 
visus metus, lig sulaukiant savo javų, kol tiktai visą skolą atro- 
kuodavo. O daugumui ir mets nuo meto skolos vilkdavos ir di
dyn augdavo (remenentai).

O už išduotas kiauranoses ant našlių mitinimo, tai už tuos 
grūdus gaspadoriai sipkas pildavo iš dubos ir nuo dūšės pūrais 
arba gorčiais. Sipkos: ar tu ėmęs, ar neėmęs iš dvaro, turi pilti, 
kiek nuspręsta, ale gerų javų. Nu, tai tuos visus grūdus, žmonių 
suvežtuosius, dvaro akonums liepdavo darbininkams pararba- 
voti, geruosius (tavarnuosius ir raskadavus) į dvaro klėtį su-
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pilti, o dirses, su visais pelais sušlamštę, pildavo dėl žmonių į 
magaziną. Zmonys tada pabaigdavo kulti, pabaigdavo ir savo 
duoną, tai atsisukę ir vėl važiuodavę iš dvaro [imti]. Ant švento 
Martyno jau vėl važiuodavę prė dirsių. Užtai ir šiandien tą pry- 
žodį tebeminavojam:

Kad jau duonos nebregėti,
Mėsos nebe ko minėti.

Seniejie sakos kalėdom mėsos nebeturėdavę. Užgavėnes 
tankiai sausas [turėdavę] arba gaidį pasipiovę užsigavėdavę.

Da minavoj šiokią pasaką, arba atsitikimą, iš senovės. Viens 
žmogus neturėjęs ko užsigavėt mėsos. Ir turėjęs tik vieną ožką 
savo. Nuėjęs į kūtę, tai išpiovęs iš rieto mėsos šmotą ir išsivi
ręs suvalgęs. Teip jis su savo šeimyna užsigavėjęs, o jo ožka 
tuoj sugijus. Velykom atsigavėt teipogi padaręs, bet ta jo ožka 
nusprogus. Tai užtai sako: užsigavėt ta viena diena Užgavėnių, 
o atsigavėt — visos, t. y. kada turėsi, tada atsigavėsi.

Ir vėl atsiminus apė tuoj važiavimą duonos prė dvaro klė
ties, arba magazino. Suvažiavę laukdavę prė klėties sustoję 
žmoneliai par dieną, žiūrėdavę, akis ištempę, kada išeis mandra- 
vodams pongalys — akonums su dvarninku, tada visi, kepalu- 
šus nusiėmę, žiūrėdavo, katram kiek čia įpils. Įpylus akonums 
rašydavo į knygeles, o dvarninks kirpdavo arba rantydavo į 
karbas, iš medžio padirbtas. Žmonys, gavę tų šundirsių, skubi
nai važiuodavę namo. Gaspadinės namie laukdavusios, pečius 
išsikūrenusios, tuoj berti džiovinti. Kitos su skuba žalias malda
vusios. Apsiaižiusius branduolėlius prasiautusios, praniekoju- 
sios, tuoj košę virdavę. Nuo pagirnių pamilčius ir ašakas į duo
ną maišydavai — o ta duonaitė kailio raugu įrūgdavai. Tai Zu
bovo laikuose gaspadinių ponystė!.. Tada pat akonums iš žmo
nių teip juokdavęsis, sakydams:

— Išgirdau nuo tolo žmogų atvažiuojant, su neteptais ratais 
girgždant — velkas tik ką gyvas: „Ar gausiu, ar negausiu? Ar 
gausiu, ar negausiu?"—teip jo ratai girgždėdami kuldavo. Aš 
dirsių pūrą kai įpyliau, koks be važiuotojis: „Garbė dievui, gar
bė dievui, garbė dievui, bei gavau."
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Kas iš ano laiko žmonių nemuštas rykštėmis ar bizūnu atli
ko? Rets, rets! Pliekė akonums, plakė dvarninks, kapojo lavi- 
ninks, mušo desėtninks,— daužė, katras katrą užveikė: pai
koms, rykštėms, bizūnais, lazdoms ir vėzdais, plaštakoms ir kū- 
lokais — par galvas, par ausis, par snukį, par žandus ir par 
sprandą,— o jau subinė ant to ir lakinama.

Nukaitusius dėdavo, sodindavo į kaladę. Kaladės buvo dve
jopos: didžiosios ir mažosios. Didžiosios buvo — du balkiai ilgi 
išrantyti, kaip gal žmogaus kojos čiurnis įtilpti. Į tokias suso-< 
dindavę arba sudėdavę bent po kelius, ir tuos balkių galus su 
medžio vinims sukaldavo, sukylėdavo. Mažosios — teip pat pa
taisytos ir užtaisomos, tiktai vienam ant kojos uždėti. Kaladžių 
vietos buvusios dvarų jaujose ir sladaunėse.

Į akrutus, arba maskolius, imdavo vaikesus aptariamuosius: 
vagis, šeimas, palaistuvus, neklaužadas. Kad kokios vargšės, 
našlės buvo viens sūnus ir niekam blogo nepadaręs, o neturėjo 
ko į gerklą kišt revizoriui arba akonumui — tas buvo blogs, ba- 
lamūto šmots, tą nudavė į maskolius. Katrai buvo trys ar keturi 
visi blogi, visus suėmę į akrutus ir nudavė, nes buvo visi blogi, 
visi palaistuvai. Slūžba buvo, katram gerai pasivesdavo, ant 
25 metų. Vaiske buvę teip pasakyta: devynius užmušk, dešimtą 
išmokyk. Užtai jei kurs namo pargrįždavo, tai būdavo dyvai.

Bet turtingesniųjų, katrie turėjo ko įkišti į gerklę revizo
riams ir akonumams — po aviną, po žąsytį,— kad ir penki, kad 
ir šeši, kad ir paskutiniai latrai, laidokai,— tie visi geri, visi na
mie paliko.

Suėmimai in akrutus teip nusiduodavo. Ponai patyloms, gas- 
padorius pasišaukę, pasakydavo, kad tuos ir tuos suimti; jei jūs 
tų nesuimste, tai patys jų vietoj išeiste. Teip ir storodavos lig 
vieno prisakyto suimti. Imamiejie rudenio laike būdavo su at
sarga: nešiodavos su savim muškietas, puštalietas, kirvius ar 
didelius peilius makštyse. Ėmėjai eidavo naktį su kartim, su 
vėzdais, jei kur kokį troboj užspirdavo, suremdavo kartimis. 
Kurs gaudavo išsprukti, tas bėgdavo, o šie gindavos, vydavos 
par laukus, par miškus, kol kur užklupdavo. Kartais ėmėjai pa
mušdavo vaikesą, o kartais tas juos — kitą ligi smerčio nudė
davo.
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Pradėdavo gaudyt nuo 17 metų ir gaudydavo ligi 45 ir 50. 
O vis katrą naborą reikėdavo saugotis, da kartais ir tris kartus 
ant metų imdavo. Kartais kits visą laiką, kol jauns, išsisaugo
davai, ant senatvės ir pakliūdavęs. Da ir teip buvę — tėvą su 
vaiku vienkartu suimdavę ir atiduodavę.

504. [IŠDRASKYTI SODŽIAI]

Kiek Zubovas grapas išdraskė sodžių, o pardirbo į dvarus 
Gruzdžių revizorystėj? Suskaitėme devynius.

1. Rimšeliuos buvo 4 gyventojai, žemės turėjo po pusantro 
valako*. Jančiūra (žmonys jį savitarpyj vadindavo Zemžiūra 
apjuokdami), kamaminks Zubovo, aprokavęs, kaip gal užtekti 
pievų ir ganyklių dvars ir sodžiai, pardirbo į dvarą 1832 metą.

2. Sliekius — paskiaus Rimšeliu — išpūstijo, 7 kiemus par
dirbo į dvarą tas pats Zemžiūra.

3. Pauparių sodžiuj buvo 9 gyventojai.
4. Gavėnaičių sodžiuj — 6.
5. Maniūšių sodžiuj buvę 22 kiemai, 9 nudegę — tų nebe- 

laidę atgal būda votis, dvarą ant jų vietos užstatė. Sodžiaus Ma
niūšių beliko 13 kiemų.

6. Mimaičiai, sodžius — 7 gyventojai, pardirbo į dvarą.
7. Vileikiai — 2 kiemai, partaisė į dvarelį.
8. Augučiai ir 9. Medsėdai — tie du sodžiai buvo Kuršo po

nų, o gyventojai tų sodžių buvę latviai. Tuos Zubovs atpirkęs, 
gyventojus išpūstijęs, pardirbo į dvarus.

(10. Piktuižių — pastatė naują dvarą, bet sodžiaus neužka
bino.)

Seniejie žmonys apė tai šiandien atmen, ir da daug yra, 
kurie gyveno, tų vaikai, nors tada kiti ir maži, o dabar vargu- 
liuoj svetimais pašaliais. Bet visi garbavoj Zemžiūrą, kamarnin- 
ką pono savo Zubovo grapo. Žino ir vietą, kur tas jų geradėjis 
Zemžiūra žemėse apkastas,— buvęs stors, driūts, didpilvis,— 
Gruzdžių bažnyčios kapuose, didelis akmuo ant pilvo užridytas.

O kiek prė Zubovo grapo Žagarės revizorystėj išpūstijo so
džių ir pardirbo ant dvarų?



1. Žagarės miestelio buvus viena ūlyčia mūsų žmonių apgy
venta ir turėjus savo gerą lauką. Tuos gyventojus parkelė ant 
kokių žiūrų* dirvonų, dvylika kiemų pasistatė sodžių, vadina
mą Žiuri ai, arba Naujasodis, o jų laukuose pataisė dvarą ir įve
dė par akonumą poną Bružą. Nuo to tas dvaras ir po šiai dienai 
vadinasi Bružas, arba Bruždvaris.

2. Žeimių sodžiuj kiek gyventojų, nežinau, tiktai, eidams 
pro šalį, matau, kad dabar dvarelis.

3. Vaidminių sodžiaus kiek gyventojų buvo, teipogi mūsų 
seniai nepasako: ar 3, ar 4,— dvars.

4. Girminių sodžiaus 7 kiemai, dabar dvars, o aplinkiniai so
džių gyventojai vadinas girminiečiai.

505. [KOMARIŠKIAI IR ZUBAVIŠK1AI]

Sulyginsiu du valsčių, kurie dabar vadinasi vieni iš senovės 
medumiškiais (kur Zubovs kuningaikštis, nuo Katarinos kara
lienės dovanai gavęs šiauliečius ir ligi Paprūsio turėdams [že
mes], o Medumui, iš Kuršo grapui, kartoms pragrajijęs Jurdai- 
čių dvarą su visais apylinkiais, Medums grapas Komarui mar
šalkai pardavė), o dabar komariškiais. Jie katras gyventojus 
tur žemės nuo trisdešimt su viršum ligi 45 desintinų. Jų žemė 
teip gera: kituose sodžiuose molis su juodžeme; grūdas, pasėtas 
geruose metuose, atneš daugiau kaip po dvidešimtą grūdą. Ant
ros pusės tų komariškių žemė prastesnė, nes daugiau kieto mo
lio, bet kad lytaus ant čėso [yra] — gera karta užaug. Tame jų 
valsčiuj tokių su nemažom žemėm yr 85 gaspadoriai, o į gimi- 
naziją lig šiolei nė viens savo vaiko nebuvo laidęs, tiktai viens 
melninks (melnyčios randauninks). Ir tam melninko sūnui blo
gai išėjo, nes jis papročiu savo giminaičių ir kaimynų ėmė 
arielką gerti, užsiėmė su mergoms, su toms apsigaudinėjo, vie
ną prasną mergelą, tėvams nežinant, paėmė už pačią, susivin- 
čiavodino Žagarės bažnyčioj ir, pačią palikęs čia, pats išbėgo 
į Ameriką. Sako, kad tėvams parrašąs gromatas verksmingas, 
kad jam ten blogai einą. Apė pargrįžimą pas pačią nežinau. Jo 
mokslas giminazijoj—trys ar keturios klesos. Dabar iš to 85
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gaspadorių viens pirmasis laidž savo sūnų į Rygą — Al. G., ant
rą klesą. Ir su tėvu šnekėjaus, kad noriąs, kad vaiks jo į kunin- 
gus pasineštų, bet, antraip atsisukęs, sako:

— Kur vaikui patiks, ten lai einie.
O jį mokę Gruzdžių ir Žagarės klebonai:
— Kad tu nori, kad tavo vaiks kuningu būtų, tai, keturias 

klesas išlaidęs, sakykis vaikui piningų nebeturiąs, toliaus ne
begaliąs laisti, tai tavo vaiks, keturių klesų būdams, kitur nie
kur negalės eiti, kaip tiktai į kuningus...

Tie komariškiai, kurie ne girtuokliai, laisdami savo dukteris, 
duod po pasoga grynais piningais 500 rublių ir po daugiaus, kai 
ir kokias tris ir keturias laid į svietą. Bet daug tokių yra, kurie 
lepniai gyven arba prasišmuorijo ir geriausiose vietose laidž 
randauninkus, iš kokių Žemaičių atėjusius, gargždanus, arba 
žydus ar latvius, o norėdami atsigauti į savo tėvo nususintą vie
tą, klajoj po daugel parapijų, kur tiktai išgirst pininguotas mer
geles, ieškodami po 800 ir 1000 rublių. Niekur teip nėra gir
tuoklių, kartaųninkų, palaistuvių, vagių ir razbaininkų, kai ko- 
mariškiuose. Iš jų pačių teisingiejie gaspadoriai pirmesniuose 
metuose dirbo skodus ir visus aptariamuosius gainiojo į pasi- 
leną, jų atsižadėdami, nes par daug vagystė pas juos buvo išsi- 
kerėjusi. Kiti išvarytiejie nebesugrįžo, bet po karūnavoj imo 
par manipestą keli vėl pagrįžo. Bet, žinoms, dabar ramesni. Pas 
juos toks didelis įpratimas į arielką ir kartas, kad gaspadorius 
vargšas arba desintinininks, paskutinę karvę pardavęs už 9 ar 
10 rublių, pačią su vaikais namie be duonos palikęs, su tais pi
ningais nuėjęs į kruogą, ten radęs besėdenčius tokius pat savo 
draugus, tol ger, tol kartoms grajij, kol pati atėjus, jei kurs 
klauso, namo parvadin, arba kol, visus piningus pragėręs, su 
savo draugais išsikartavojęs, išsimušęs, susikruvinęs, išblogęs, 
paraikęs, ar namo parsivelk, ar, į šaiką susitaisę, [ein] kur į kū
tę arklius išlaužt arba klėties.

Vieno pasituriančio gyventojaus sūnui, nuo daugiaus kaip 
dvidešimt metų senam, sakiau:

— Jūs asat trys dideli broliai, o mažasis — kokios 10 me
tų— bėgioj po ūlyčią. Jūs laiskit jį į iškalą, į giminaziją, tai jo 
dalis jums žemės paliks.
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Jis man atsakė:
— Tai, mat, mes jį ponu padarysme, o mes patys būsme 

ubagais. Geriaus visi būkim lygūs...
Nu, tai komariškių apsėjimai, mislys ir kalbos.
Toliau sakysiu apė zubaviškių.
Zubaviškiai, arba, kaip dabar kiti sako, nariškiniečiai, kur 

jie tik gyven — gruzdiečiuos ar žagariečiuos,— jų žemės visuo
se sodžiuose nevienodo didumo. Kartais vienam sodžiuj vieni 
gaspadoriai tur po 20 desintinų žemės, kiti — po 12, arba kitam 
sodžiuj vieni tur po 30 ir po 40 desintinų, kitiems — 20—25. 
Kad ir teip labai žemė sodžių ūkininkų nelygi, bet nuo koma
riškių— jurdaičninkų kitoniška atmaina. Zubaviškiuos tankiai 
girdėtis: ir 20 desintinų turėdams, gyventojis savo vaikus iš- 
laidž mokslus arba nors kuningu pastato. Teisybė, girdėtis ir 
matytis girtybės, vagystės, žmogžudystės ir daug kitokių biau- 
rių ir piktų darbų, bet vis ne teip nuo daikto, kaip medumiš- 
kiuose.

Zubaviškiuose sodžiuj viens, pasidaręs alų, pakėlęs pokylį, 
susiprašo savo kaimynus*, o tankiai pasiprašo ir viso sodžiaus 
gyventojus, o užsipirkę mišias — ant žėlaunų pietų ir viso savo 
sodžiaus įnamius ir ubagus [sukviečia] ant tų pietų.

Medumiškiuose-komariškiuose to nėra, jie ant pokylių nie
kada nesiprašo savo kaimynų, jie su tais vis piktuoju. Kad ir 
žėlauni pietūs, iš to sodžiaus jei giminaičių nėra, tai ir ant alaus 
nebus, tiktai giminaičiai par lauką. O tas vis dedas iš panaberi- 
jos, iš puikybės, iš nesutikimo. Sakos seniejie medumiškiai, kad 
kitą kartą, kol po ponais tebegyvenę, ir jie teip pat sūtikdavę, 
kaip šit dabar zubaviškiuose.

Da komariškiuose-medumiškiuose-jurdaičninkuose gal rasti 
tokių senų bobelių, kurios gerai burtus žino. Nekuriuos mažu
mą užžymiu:

1. Kad kiaulas vakare namo gen — agurkus sodyt.
2. Kad avis vaiko nemyl, su kelinėms reik apkapoti.
3. Vištą iš kaimynų gavus, reik pamirkyt vandenyj snapą ir 

kojas, kad iš tų namų į anuos nebegrįžtų, ir 1.1.
Ten visokie gydymai su niekniekiais, su šnibždėjimais, su 

prytaisais ir pirštu vedžiojimais.
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Tie zubaviškiai sako: tai visi tie niekniekiai pas komariškius 
nuo Medumo palikimo. Kai kitąkart buvo su latviais susimaišę 
par vieną, užtai ir dabar pas juos tas pats paprotys pas senes 
bobas tebėra.

Del žemės broliai kaip komariškiuos, teip zubaviškiuose ge
ruoju nesusigadij, bet smaugias, kapojas, nirštas, provojas. Gir
dėtis ir užsimušimai lig smerčio. Tečiaus užmušėjis, piningų su- 
sigreibęs, sliedavatieliui pakiš kokį šimtą rublių, ir ein gerai 
visiem žmogžudžiams. Piningais išsimokėti nesusigadij, nes tie 
reikalingi ant pragėrimo <...> —visi smeigiąs prė žemės ir tą 
skaldos, draskos. Dabar retą sodžių rasi, kaip komariškiuos, teip 
ir zubaviškiuos, kur nebūtų nuo brolių į siaurus abrūsėlius kelių 
gyvenimų rėžiai išskaidyti. Išsiskaldžius broliai žemę gyven 
vienoj vietoj, ale ne kaip broliai, bet kaip šunys: gomiau viens 
kitą — šaukšte vandenio prigirdyt.

506. DESINTINININKAI

Ligi išduotų žmonims valnystų apė 1860 m. nuo Aleksandro 
II, mūsų karaliaus, desintinininkų niekur nebuvo. Nuo to laiko 
atsirado tokių gyventojų pilnos laukūgalės, pilni pakūlyniai: po 
vieną, po du, tris, dešimt ir po dvidešimt ir daugiaus. Prieš ma
nifestą pavargusius gaspadorius ponai išmėtė sodžiuose iš jų 
nuo senovės užgyventų vietų, o sudėjo atėjūnus, gargždanus, 
bajorus, latvius randauninkus. Cėse paviernos kamisijos katrie 
dasižinojo, nuėję atsišaukė savo vietas, tai tiems davė po tris 
desintinus žemės, iš sodžių laukų atkirsdami, arba patalpino pa
čiuose sodžiuose, jiems žemės nuo gaspadorių priskyrę. Ir nuo 
to laiko atsirado nauji sodžiai, desintinininkais vadinami.

507. [RUSIJOS]

Seniems saldotams žemės davė iš karališko — kuningiškių 
miško būtos vietos po pusantro desintino, patalpino į vieną vie
tą. Tas mišks buvo vadinams nuo senovės Gulbinai, arti Gruz-



džių, užtai ir dabar juos Gulbinais vadin. Da juos vadin Masko- 
lija, Rosija, Kazariezais, bet raštuose tos vietos, arba sodžiaus, 
vardas asąs Tulskaja Slabada. Kita toki Maskolija, arba Kaza- 
riezai,— pas Joniškį, Pociūnų sodžiaus lauke, ant zapasnos ku- 
ningiškių— karališkių žemės. Kita apė Pašvitinį toki Rusija 
asanti. Gyventojų po daugiau kaip dvidešimt.

508. KĄ ŠNEK ŽMONYS APIE ŠIUOS PONUS: KOMARĄ, 
NARIŠKINĄ IR ŠIAULIŲ GRAPĄ ZUBOVĄ

Komarą visi žmonys vadin turtingiausiu, kad jį būk visi gra- 
pai ir pats karalius vadiną „aukso kiaula". Jis kožną adyną par 
visus metus, dieną ir naktį turiąs įėjimo 25 rublius. Jis nė kokių 
naujų pabūklių savo dvaruose netaisos, da tiktai antri metai, 
kai kuliamą garinį mašiną nusipirko, laukus aria senoviškai, 
su jaučiais, ir su vytinėms ekėčioms ekėj. Jis savo dvaruose 
urėdus samdo ko pigiausius, po 75 rublius. Tas urėds ten pat 
dvare gyven ir valgo. O urėdui savo pačios dvare nevalnia lai
kyti, reik kur nors sodžiuj vietą pasamdyti,— tai vis dėl to, kad 
iš dvaro nevogtų. Bet kaip aš pats mačiau, kad žiurkė ant aruo
do nesprogsta badu — vež nuo urėdo palieptas dvaro darbinin
kas pas urėdienę miltus, grūdus ir ko tiktai reik vežimais katrą 
dieną. Laučiejie po pigiąja pasamdyti. Tie Komaro miškus teip 
išteriojo, kad tiktai pakraščiais didesni medžiai tešiopso, o jų 
viduriai — dyka pūstynė. Už pamylėjimą su arielka gaspadoriai 
prisivež sau ir Žagarės žydam kiek tiktai reikiant.

Tie visi Komaro maršalkos, pardėtiniai — urėdai jo dvarų 
ir laučiejie miškų — ne iš mokytų vyrų, bet didesniuose Ko
maro dvaruose kiaulas ganę ir prasimokę nuo senųjų urėdų 
gaspadorystės, o gavę loską nuo Zvangalavyčios, Satkūnų dva
ro komisoriaus Komaro, ir gaun aukščiaus minavotas vietas.

Komaro dvarai nušiurę.
Nariškins, Gruzdžių ir Žagarės pamieščiks, jau nuo senovės 

visokius žemdirbystės pabūklius taisos. Prė jo tėvo nabašninko 
garinį kuliamą mašiną įsitaisė ir kitokius naujus išradimus gir
dėtis ir matytis, kad tiekiasi, bet žmonys sako, kad ant piningų
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tiktai grapų ubags esąs. Miškuose ir laukuose parėdkas geras, 
gražus; teip mierkavoj, kaip gaspadinė gera, prė mėsos palties 
su peiliu priėjusi, kad būt šiandien ir rytojui.

Pats Nariškins asąs da ponaitis, ne pons — menks nuo pa
žiūrėjimo ir kurčias. Ponios neturėdams, graibstos šiokias to
kias, bele kokias <...>. Jau buvęs vieną už arklių vagies 
<...> išvartojęs, 4000 rublių pasogos davęs, į Duobelę Kurše, 
bet tas nugreibęs nuo jos pori tūkstančių rublių ir išbėgęs į 
Ameriką, pačią savo Nariškinui palikdams. Skundęsis Nariškins 
savo diadkui Urnėžiui Stungių sodžiaus, kad pritrūkstąs pinin
gų, kad rublio kišeny nesą. Urnėžis, staršinu būdams, šnekėjęs 
Žagarės volasties praulenijo prė visų sūdžių.

Šiaulių grapas Zubovas iš visų ponų — kaip žmonys sako, 
didikų — užvis garbingiausis. Jo dvarai puikiausi, ir jų darbi
ninkai tobulai aprūpinti. Įsišnekus su kokiu bambalu — dvaro 
darbininku,— nė viens ant savo pono neskundžias, blogai ne
šnek. Visokių mašinų ir žemdirbystės pabūklių visur jo dva
ruose piln. Labiausiai garbavoj žmonys jaunąjį grapą, jo sūnų. 
Tas asąs teip lipšnus, kad vargšą, ubagą patikęs keliu einantį, 
maloniai pašnekinąs lietuviškai ir apdovanojąs.

Viens sakės seniukas skietininks, vadinams Vincents Vitkus. 
Einąs keliu, savo menką tavorą nešins, ir atjojęs jaunasis ponai
tis grapas (Šiaulių grapo Zubovo sūnus) jam priešais keliu. Su
stojęs ir klausius:

— Ką tamsta čia, žmogel, neši?
Seniuks atsakęs:
— Skietus.
Grapas:
— Tai parodyk man, kokie tie skietai!
Seniuks parodęs. Ponaitis pasižiūrėjęs, rublį jam padavęs 

už patrukdinimą ant kelio, sudiev pasakęs ir nujojęs sau.



1711— 1911 [MARAI, KARAI IR KITOKIE 
ATSITIKIMAI]

„Seni mefai", „Seni godai", „Sena gadynė ".
„Jau nebeatmenami laikai."
„Jau iai nuo marų metų."
„Sens, su Judošium vienų meių."
„Kai Rygų dengė, treigiu gegnes vežė" fsakoma ant 

seno arklio J 
„Prakeikio/i užmiršto/i."
„Kas šių gadynę eina pasakoms, tai RitųRart buvo 

teisybė."
fG ir d ė ii pryžodžiai j

I. MARŲ META!

509. [GYVIEJI, NUMIRĖLIAI IR KAPOČIAI]

1711—1911. Jau bus du šimtai metų, kai mūsų krašte marai 
buvo žmonis išpiovę. Dabar jau mažai kas pas mus apė tai ir 
bešneka. Penkiasdešimt metų atgal tai daug šnekėdavai senos 
bobelės, seniukai ir, nuo tų prisiklausę, vaikai, bandas gany
dami, daug pasakų ir pasakaičių vieni kitiems sakinėdavos: 
apė seniai buvusius marus, apė švedų veikimus po mūsų kraš
tą, apė Antikristaus važinėjimą su ugnies pečium ir t. t., ir t. t.

Pavietrė! Marai! Mūsų krašte, Lietuvoj, tada labai buvę 
išmirę žmonys, kad par kelius sodžius viens kur pasilikęs gyvs. 
Tas eidavęs kelias mylias, kol vėl kitą tokį pasilikėlį susitik
davęs. Tada būdavęs didžiausis jų džiaugsmas, kad gavo žmo
gus žmogų susitikti. Ne teip, kai šią gadynę, kad brolis brolį 
gatavi šaukšte vandenio prisigirdyt — nekenčia, draskos, mu
šas, po teismus tampos...

Taigi tuose metuose ne viena liga žmonis piovus. Vieniems 
kildavę juodi gumbai — guzai, tai kad tas ligonis ištūrėdavęs



gyvs devynias dienas, tai tas ir parsirgdavęs — sugydavęs. Kiti 
teip ūmai numirdavę, kad atsiguldavę prė lūgnelio gerti ir ne- 
beatsikeldavę. Kiti iš nakties gulėję — rytą atsikėlę rasdavę 
šalyj savės gulėjusius nebegyvus.

Tada buvę badų metai. Neturėdami ką valgyti, žmonys badu 
mirę.

Tais ar kitais badmečiais būk pas Joniškį Jakiškių dvare
lyje koki ten poni virdavus skystą putrą. Žmonys paraikę, išba
dėję sueidavę būriais, tos putros pasrėbę, ten pat ir apsaldavę, 
išmirdavę.

Kiti žmonys, norėdami nuo maro atlikti gyvais, darydavę 
apžadus numirėlius į kapus laidoti, tai tie buvę vadinami kapo- 
čiais.

Kartą tie kapočiai įeiną į vieną klojimą, randą to ūkininko 
šeimyną linus beminant. Šie įėję saką:

— Padėkdievs! Ar da visi sveiki?
Tie atsakę:
— Dėkų, dėkų, da visi sveiki esam, dėkudiev!
Tuoj po to jų sušnekimo visi viens po kito brings brings ir 

išvirtę — nebegyvi.
Tie kapočiai tuos be grabų, be niekur nieko ded visus į savo 

vežimą ir vež į kapus. Į vieną duobę sudėjo ir užkasė.

510. [BĖGLIAI IR ATEIVIAI]

Kada čia Lietuvoj žmonys teip labai mirę, tai ponai išlakstę 
toli toli į užsienius, į Kuršą. Mat, Kurše žmonys tik pakraščiais 
apmirinėję, o toliaus — nieko.

Mūsų krašte, kada čia nebeliko žmonių, tai iš kitur priėjo: 
iš Prūsų, iš Kuršo, iš Lenkų.

511. [TUŠČIOS SODVIETĖS]

Iš tų marų metų daug paliko sodviečių, tarpmiškiais didelės 
eikštės, kuriose da žymu rėžių laukų būta, ežios, trūkstant žmo
nių, neapgyventos. Man žinoma: Berneliai, kur da ir ūlyčia žy
mu, ten pat Vitkūnai, dabar išarti ir Medumo grapo naujatnin-
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kai [juose] susodinti (Joniškės par.), Puodžiūnai, dabar mišku 
apsodinti (Gruzdžių par.), Gaigaliai, Degučiai, Kušiiškės (Žaga
rės par.). Ir visur ežios tarpmiškių eikštėse matomos. Visur po
nams prigul, į žmonių rankas nebeparėjo.

512. ŽALIOJI PAVIETRĖ

Aš da buvau jauna, 16—17 metų. Mes, jaunų būrelis, bežais- 
dami, besikuidami viens pasakėme:

— Ak tu, žalioji pavietre!
Tada toki seniuke, kaip dabar aš, mums subarė:
— Vaikai! Jūs nežinote, kas ta buvo žalioji pavietrė. Tada 

rugiai buvo pačiame žydėjime, ir stora karta sniego apsnigo. 
Tai tada žmonys, šniūrus susiraišioję, ėjo ežioms, braukdami 
nuo savo rugių sniegus. Bet katrie tik sniegus braukė, iš tų ru
gių nieks ir nebuvo. O katrie nebraukė, tai tiems rugiai buvę 
geri.

Tai iš to paskui buvę dideli badai ir marai. Tai toki ta buvus 
žalioji pavietrė.

II. ŠVEDAI

„Tu kai šveds."
„Ei, iu toks šveds."
(Vieni ki ių pa/ uokai j

513. [ŠVEDŲ ŽIAURUMAI]

Taigi, kai atmenu, da pirm kokį 50 metų švedai mūsų krašto 
žmonių kalbose buvo gerai minavojami. Daug pasakų ir pasa
kaičių apė juos buvo girdžiama. Kaip jie visą pasaulį buvę už
ėmę, užkariavę. Nebeturėję nė su kuomi bekariauti, šaudę su 
savo armatomis į dangų. Tai užtai ponas dievas ant jų supykęs 
ir iš dangaus perkūnais į juos ėmęs trenkti. Nuo to jiems susi
maišęs protas.

Iš Česnakavo* pana švenčiausia juos pabaukštinus.
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Kada jau švedai grįžę namo, į savo kraštą, tai jie buvę labai 
sunykę, susimaišę, kai bepročiai: kur jie ėję, ten snaudę. Bet jie 
vis savo baisius darbus dirbę, o mūsų moterys juos su vandeniu 
nuvirindavai.

Kartą švedas kur ten įėjęs pas ūkininką į grinčią. Pečiui 
besikūrenant, puodas verda prieš pečių. Buvęs gaspadinės kū
dikis* lopšy. Švedas tą mažutį paėmęs — stačiai ant galvelės 
į puodą, pats atsisėdęs ant slenksnio, kad ta žmona neišbėgtų, 
ir užsnūdęs. Snaudžiąs — ta žmona pagreibus tą verdantį puodą 
ir suvertus ant galvos tam švedui. Tas ir nusigargaliavęs.

514. [ŠVEDŲ PALIKUONYS]

Da mes turiame vieną atminimą iš švedų palikimo — tai vie
na giminė — Pirantai (Firantai). Dabar ta yra pasiskleidus Jo- 
niškės, Kriukų, Gruzdžių, Žagarės ir t. t. parapijose. Apė tai jų 
pačių padavimuose yra minavojama. Man apė tai šnekėjo senis 
Jurgis Pirantas Trumpaičių sodžiuj apė 1876 metus.

Aš jo klausiau:
— Nu, ar tamsta da atrastum Šveduose ten savo giminai

čius?
Jis man:
— Jau kasžin ar berasčia.

III. MŪSŲ SENOVĖS MIŠKAI IR JŲ GYVŪNAI

Seniai seniai, kiių karių po marų meių, kai mūsų krašie ma
žai žmonių bebuvo iikę, iai visur iada buvo didelės girės, miškai 
užaugę. Tai iada iuose miškuose daugybė buvo prisiveisę viso
kių žvėrių, gyvuoiių ir paukščių; viikų, meškų, iūšių, šernų, 
briedžių ir i. i.

Pasakėlės;

515. LŪŠIS

Kartą medinčius, eidams par mišką, radęs viename palaku
siame medyje susikopusias lūšis. Vieną nušovęs — ta iškritus
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žemėn. Užsitaisęs šaudyklą — ir antrą nušovė. Trečioji tuoj 
puolus ant jo ir apsikabinus į glėbį. Buvęs žiemos laikas, jis 
buvęs su dvejais kailiniais apsivilkęs, o lūšies nagai par abejus 
kailinius jam į kūną sulindę. Ta lūšis jį teip spaudus, spaudus 
ir jau biškį atlaidus — jis pagreibęs savo peilį ir lūšiai pilvą 
parskriodęs. Teip jis ir atlikęs gyvs ir visų trijų lūšių kailius nu
silupęs parsinešęs namo.

Lūšių kailiai buvę labai brangūs: karalių apsiautalai buvę 
su lūšių kailių pamušalais.

Kokio didumo buvo tie žvėriai, negirdėjau.

516. MEŠKA IR ŠERNĄ

„Jei eini meškos šauti, iai pirma pasitaisyk sau 
iovų, bet jei eini šėmos šauti, tai turėk gatavai gra
bų."

„Taisos ir taisos, kai meškos šaut eidams."
fPr y žodžiai,  j

Meška aplamdžius kartais da paliekta žmogų gyvą. Parsir- 
gęs, pagulėjęs lovoj, gali sugyti. Šerną gyvų nebepaliekta — 
nukerta su savo iltim negyvai.

Kitą kartą viens medinčius, į mišką nueidams, matąs, kad 
kas dieną nuo ryto ant vieno palinkusio beržo meška užsilipus, 
o ant žemės šernas — kuilis. Šerną ein į šalį — tuoj meška, nuo 
to beržo nušokus, pasivijus duod, duod jai su savo letena par 
pasturgalį. Šernas atsigręžęs ją genas — meška atgal bėg ir ant 
to palinkusio beržo užlip, šernas pasiliekta ant žemės. Ir teip 
katrą dieną lig pusdienių jos žaidžia.

Kartą, kada jos nuėjo sau, atsibodus erzintis, medinčius nu
lupęs eglės luobą ir atvirkščią ant to beržo užklojęs, pats į medį 
ten pat įsilipęs ir laukiąs ryto, kada jos, ten atėjusios, ims vėl 
kibinėtis. Rytą atėjusios. Meška tuoj šernui par pauodegį ir 
atsisukus — bėgt. Šokus ant beržo — nuo eglės luobos nusly
dus žemėn, šernas ją parplėšęs. Medinčius šerną nušovęs ir abu 
labu parsivežęs namo.
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517. MEŠKA IR VILKAI

Seniai seniai apė Gruzdžius par miškus žiemos laike važia
vęs žmogus. Mešką užpuolę vilkai. Ta meška įšokus pas tą žmo
gų į roges. Tas žmogus iškritęs laukan. Arklys bėgt, kiek bega- 
lėdams, meška važiuoj, vilkai tik vejas. Tas žmogus einąs pas
kui savo keliu, susitikęs žydą, klausiąs:

— Ar nesutikai tu ką čia bevažiuojant?
— Jūsų kunings su meškom apsivilkęs važiuoj, o tie avinu

kai paskui jam tutu tutais bėg.
Žmogus:
— Tu nepažinai: ten rogėse sėdėjo meška, o tie paskui bėgo 

vilkai.
Žydas:
— Ui, kad aš būčia žinojęs, tai aš būčia ant vietos numiręs.

518. VILKUS GAUDYDAVAI

Kitą kartą iškasdavę gilias vilkduobes, kraštus medžio sta
tiniais išstatydavai. Viduryj duobės aukštą stiebą įkasdavę ir 
ten, ant to stiebo, viršum gyvą antį ar paršą pririšdavę. Viršų 
duobės pridengdavę kokiais žabais ir šakom. Nakties laike antis 
ar paršas imdavai rėkti ar žviegti, vilkas išgirdęs puldavai ir 
teip į tas vilkduobes įkrisdavai.

519. ŠAUDYDAVĘ ŠITEIP

Būk paą Joniškį teip darę miške Vilkiaušyj. Žiemos laike 
apykalėdžiais keli vyrai, pasikinkę arklį į tam pritaisytas roges, 
pasiėmę paršą su savim ir, ant ilgos virvės prisirišę žirnių virkš
čių, ir važiuoją par tą mišką. Tuoj įvažiavę ir sužvigdę paršą. 
Viens vilks puolęs prė to kuškio virkščių — tą nušovę ir vežą- 
sys. Toliaus pavažiavę, sužvigdę — kai užpuolę daugybė vilkų! 
Katrą nušauną, tą tuoj visi sugreibią, suėdą — vėl ant šių puo
lą. Ir tą iš rogių nušautąjį išmetę — ir tą suėdę, ir paršą išmetę, 
viską, tik patys vos gyvi atlikę, bet dideliame išgąstyj buvę.
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IV. KAIP 2MONYS SUTINKA KĄ NAUJĄ

520. [NELABOJO GALYBE]

Kai pradėjo po mūsų kraštą žmonys traukiniais važinėtis, 
tada daugumas mūsųjų manė, kad tai dedas velnio spėkų. Tada 
šitokią pasakėlę girdėjos ne vienoj vietoj mūsų žmonelius pa
sakojant.

Kur ten, kada ten kunings važiavęs prė ligonio su ponu die
vu*. Buvus tolima kelionė, reikėjo gelžinkeliu važiuoti, ir tas 
kunings įsėdęs į traukinį. Tą traukinį judin, kuštin, bet trauki
nys nė iš vietos. Tai mat, kad ten yra nelabojo galybė.



TEKSTŲ VARIJAVIMO PAVYZDŽIAI

M. Slančiauskas po kelis kartus užrašinėjo tuos pačius tautosakos 
kūrinius iš atminties arba tiesiog nurašydavo iš vieno rinkinėlio į kitą. 
Kai kurias pasakas apie gyvulius ir sakmes jis dar yra sueiliavęs. Taip 
susidarė daug tų pačių siužetų kūrinių variantų. Kadangi atskiri va
riantai buvo užrašomi ne tuo pačiu metu, keitėsi ir jų rašyba. Norė
dami parodyti šį savitą naujų variantų atsiradimą, pateikiame visus 
dviejų pasakų („Pelėda"—„Šiaurės Lietuvos pasakos", V., 1974, Nr. 1 
ir „Levas ir žmogus"— Nr. 14) ir dviejų sakmių („Čiūčia liūlia užmir- 
šuoklėlis, palikuoklėlis... ir tyčiolika"— šio leidinio Nr. 210 ir „Ėjus 
laumė į veselę"— Nr. 212) surastus tekstus, jų nė kiek neredagavę. 
Nespausdinti variantai pateikiami chronologiškai, spausdinti — deda
mi po nespausdintųjų.

1

PEL'EDA

(Jono Mociaus)

Teisybę sakyt ne geda: 
Ponasdievs liepe pel'edą,
Visus lizdus parkratyti,
Atneszt graziausį pauksztytį. 
Szij par naktis parlakioja,
Par pasaulę parskrajojo, 
Niekur gražesnio negavo 
Kaip tik tikrą vaiką savo,
Tą nunesze pas Aukszcziausį 
Parodyt' už vis graziausį. 
Ponasdievs sako: „susziures". 
Bet pel'eda labjaus gires: 
„Ponedieve!* tas graziausis, 
Pauksztytis visų mieliausis; 
Nėr už tą niekur dailesnio,
Ne szvelnesnio, ne meilesnio".
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* * *

Szits paveizdas, ta pel'eda 
Dievs viską ir žmonis reda:
Katram savo yr' gražesnis,
Protingesnis ir meilesnis.—

LMD I 1063, p. 268

PELEDA

f Teisybe
Į Ką žinau sakyt negeda:
Ponasdievs liepe peledą,
Visus lizdus perkratyti 
Atnešt graziausį paukštyti.
Ši j' per naktis perlekiojo,
Po pasaulę perskrajojo,
Niekur gražesnio negavo 
Kaip tik tikrą vaiką savo.
Tą nuneše pas Aukščiausį 
Parodyt' už vis gražiausi.
Ponasdievs sako: „sušiuręs".
Bet peleda labjaus gires:
„Ponedieve! tas gražiausis,
Paukštytis visų mieliausis;
Nėr už tą nekur dailesnio,
Ne švelnesnio, ne meilesnio."

* * *

Šis paveizdas, ta peleda 
Dievs viską ir žmonis rėdo:
Katram savo yr' gražesnis,
Protingesnis ir meilesnis.

Jonas Močius
LMD I 561(1)

Kitą kart Ponasdievs pelėdai liepes: iš visu paukščių išrink kur tik 
gražesni paukšteli ir atnešk man parodyt. Peleda visus paukščius par- 
žiurejus, ne viens jei teip gražus nebuvęs, kaip tiktai jos pačios vaiks;
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tą ir nunešus pas Ponądievą parodyt. Ponasdievs sakąs: totą koks su
šiuręs, pasišiaušės! argi neberadai gražesne? Peleda atsakius: Pone- 
dieve, gana ješkojau bet nekur toke gražaus neatradau.

Jonas Močius sake.
LMD I 1060(184)

Kitą kartą Ponasdievs liepes pelėdai iš visu paukščiu vieną išrinkti 
paukštyti ir jam atnešti parodyti. Peleda j ieškojus, par j ieškojus visus 
paukščius, bet niekur tokio neatradus gražaus kai savo vaiką, tą ir 
nunešus pas Ponądievą. Ponasdievs sakes: et tiktai toks sušiuręs. Ta 
peleda kai ėmus girti: Ponedieve tas už visus gražesnis, meilesnis 
paukštytis! aš visur j ieškojau, bet niekur tokia gražaus nemačiau ir 
gana (sakyta senei Jono Mociaus Trumpaičiuos).

LKLIR F 2—434(11)

PELEDA PAS PONĄDIEVĄ

Kita kartą Ponasdievs liepes pelėdai iš visu paukščiu viena paukš
tyti kur tik gražesnį atnešti parodyti. Peleda visur lakščius, j ieškojus, 
bet niekur nevieno neradus toke gražaus kai savo vaiką, tą ir nunešus 
pas Ponądievą. Ponasdievs sakąs: „uje — koks sušiuręs!" Peleda sa
kanti: „Ponedievę! kad aš visus apmačiau, visus apžiurėjau paukščius 
ir paukštyčius, bet kad niekur gražesnio už tą mano gražebę nebe
radau.

(sake Jons Močius Trumpaičiuos) 
LMD I 566(5)

PELEDA IR PONASDIEVS

Kita karta Ponasdievs liepes pelėdai iš visų paukščiu vieną kur tik 
gražesni paukštyti atnešti parodyti. Peleda visur lakščius, jieškojus, 
bet niekur nevieno neradus toke gražaus kai savo vaiką, tą ir nunešus 
pas Ponądievą. Ponasdievs sakąs: „uje — koks sušiuręs!" Peleda sa
kanti: „Ponedieve! kad aš visus apžiurėjau, visus apmačiau paukščius 
ir paukštyčius bet kad niekur gražesnio už tą mano gražybę nebera
dau. (Sakyta Jono Mociaus).

LMD I 142(12)
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2

LIAVAS IR ŽMOGUS 

(Kazimiers Tamaszauckas.)

Liavs po girę vaiksztinejo,
Viena kart žmogų užėjo:
Sunkų darba bedirbanti 
Kirviu medžius bekertanti: 
„Padekdievs" liavs žmogui tarė; 
Žmogus nirsdams liavą bare:
,,Bjaurus žveri, tu besti j e 
Gandinies!.. Kas tavęs bije..." 
Nedors žodis szirdį liavo 
Teip labai skaudžiai užgavo,
Tu j priszokes žmogui sako:
Su kirviu kirs man į kaktą.
Žmogus isz pūstos jam tvojo 
Liavs atstraukęs nubiznojo.
Žmogus mislij': liavs tu j nudvės 
Skaudaus kirczia neisztures.
Namie eme visiems girtis:
Liavą iszbares, nukirtęs,
Ale bet teip nenutiko,
Po metų gyvą sutiko;
Liavs szauk: „žmogau, eiksz žiūrėti 
Kirczio kaktoj jieszkineti",
Kad atrasti negalėjo,
Liavs žmogui toliaus kalbėjo:
„Tavo žodis skaudus gana 
Pem' pardure szirdį mano,
Da ir dabar neužmirsztu, 
Skaudziaus kaip kirviu įkirstu".— 
Žmogus žodžio nors gailėjo, 
Atszaukti nebegalėj o.
Liavs, spėkų teisybes savo 
Pleszdams žmogų nugalavo.—
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* t* *

Piktą darius, nėr ko girtis,
Žodis skaudesnis neg kirtis.
Jug girdėt pryžodis svieto:
Žodį sakant taisyk vieta.—

LMD I 1063, p. 281—283

LIAVAS IR ŽMOGUS.

Liavs po gyrę vaikštinėjo,
Vieną kart žmogų užėjo 
Sunkų darbą bedirbanti 
Kirviu medžius bekertanti: 
„Padekdievs" Liavs žmogui tarė; 
Žmogus nirsdams Liavą bare: 
„Bjaurus žveri, tu besti j e 
Gandinies!.. Kas tavęs bije?.." 
Nedors žodis širdį Liavo 
Teip labai skaudzei užgavo,
Ta j prišokės žmogui sako:
Su kirviu kirsk man į kakta. 
Žmogus iš pūstos jam tvojo 
Liavs ats'traukęs nubiznojo.
Mislij' žmogus: Liavs tu j nudvės, 
Skaudaus kirčio neištures.
Namie eme visiems girtis:
Liavą išbaręs, nukirtęs.
Ale bet teip nenutiko,
Po metų gyvą sutiko;
Liavs šauk: „Žmogau eikš žiūrėti 
Kirčio kaktoj jieškineti."
Kad atrasti negalėjo.
Liavs Žmogui toliaus kalbėjo: 
„Tavo žodis skaudus gana 
Pern pardure širdį mana 
Da ir dabar neužmirštu 
Skaudžiaus kaip kirviu įkirstu".— 
Žmogus žodžio nors gailėjo,
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Bet atšaukti negalėjo;
Liavs spėkų teisybes savo,
Plešdams žmogų nugalavo.

* * *

Piktą darius nėr ko girtis 
Žodis skaudesnis neg kirtis.
Arba, kits pryžodis svieto:
Žodį sakant, taisyk vieta.

Kazimiers Tamašauckas.
LMD I 561(12)

Žmogus kiartąs miške medžius, atėjęs liavs sakąs: padek dievs, 
žmogelis medžius bekertąs. Žmogus sakąs: tai mat bestyje, ir jis šnek 
teipat kai žmogus; tas žmogus pro nosis sunernojo, bet liavs išgirdės 
sakąs: nu dabar žmogau, kirsk tu man į kaktą su kirviu. Žmogus tvo
jęs kad nevet kirvis sulindęs į kaktą. Tas liavs krauja tekindam nubė
gės sav į mišką. Žmogus namo parėjės giręsis: kad jis liava ir išlojo- 
jes, ir nukirtęs — tei į kakta davės kad tas liavs ir nubėgės, bet ilgai 
gyvs netversęs. Liavs pometu, tą žmogų patikės sakąs: nu žmogau 
eikšią pasižiūrėk man į kaktą, ar rasi tu tą į mano kaktą įkirtimą!? 
Žmogus priėjės žiuręs nieką nematyt, sakąs nėra. Nu sakąs liavs: o aš 
tavo to žodžio, ane kaip negaliu užmiršti... ir tu j greibes tą žmogų ir 
parplešes.— Užtai saka smūgi gali užmiršti, o žodžio negal.

Kazimiers Tamašauckas.
LMD I 1060(201)

LIAVAS IR ŽMOGUS.

Kitą kartą žmogus kertas miške medžius. Prie jas liavas sakas: pa- 
dekdievs!— Žmogus sakąs: totą, bestije sako padekdievs. Tas liavs 
sakąs: Kirsk man su kirviu į kaktą. Tas žmogus kad kirtęs tai kirvis 
liavui į kakta sulindęs. Liavs ir nuėjės sav. Šit po metu ir vėl jiedu 
susitinka tas žmogus su tuo liavu. Liavs sakąs: nu žmogau žiūrėk 
dabar man į kaktą kur tu pernei prakirtai, ar beyra koki žyme? Žmo
gus pasižiurėjas sakas: nėra niekč. Liavs sakąs: o tas žodis tavo vis 
man širdij gul. Liavs greibes tą žmogų ir suplėšęs: —Matai kad žodis 
skaudesnis už smūgi. (Sake Kazimiers Tamašauckas iš Trumpaičiu)

LMD I 566(44)
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LIA VA S IR ŽMOGUS.

Kita karta žmogus kertas miške medžius. Prie jas liavas sakas: „Pa- 
dekdievs!"— Žmogus sakas: tata, besti j e saka padekdievs. Tas liavs 
sakas: kirsk man su kirviu į kakta.— Tas žmogus kad kirtęs tai kirvis 
liavui į kakta sulindęs. Liavs ir nuėjės sav. Šit po metu ir vėl jiedu 
susitinką tas žmogus su tuo liavu. Liavs sakąs: nu žmogau žiūrėk 
dabar man i kaktą kur tu pernei prakirtai, ar beyra koki žyme? Žmo
gus pasižiurėjas sakas: nėra nieko. Liavs sakąs: o tas tavo žodis vis 
man širdij gul: ,,tata, bestije sako padekdiev". Liavs greibes tą žmogų 
ir suplėšęs.— Matai kad žodis skaudesnis ir už smūgi. (Sake Kazimiers 
Tamašauckas iš Trumpaičiu).

LMD I 142(33)

3

ClUCE LIULE UŽMIRŠUOKLELIS PALIKUOKLELIS...
IR TYCIOLIKA.

(Daug moterų sake.)

Kita karta viena pavargėlė žmoniala eidama szieno grėbti į miszka 
nusineszus mažą savo vaikelį ir pasidėjus pakulinį skubinai sziena par 
diena grėbus lig sutemai. Vakarui užėjus bego greitai namo pre gy- 
vūlų susi varinėti. Tą savo vaikelį užmirszus ir palikus. Parėjus namo 
susi varine jus gyvulius kai suvisu suteme atsiminus, bet į miszka bijojo 
beeiti. Iszejus į paklūnes klausantys, ar neiszgirs berekent. Iszgirdus: 
cziucze, liule užmirszūklelis, palikūklelis. Ryta anksti bedvases nubė
gus pamatyt kaip tą savo vaikelį, ar gyvą, ar nebegyva atrasenti. At
radus: linksmų, sveiką; visą szilkūse aprėdytą.— Jos kaimynka iszsi- 
girdus, teipat savo mažą vaikelį paėmus iszejus sziena grėbti, bet jį 
buvus turtinga. Ir jį teipat lig vakaro grėbus vėlai parėjus namo o ty- 
czei savo vaikelį palikus. Sutemus iszejus į paklūnes klausantys, ir isz
girdus: cziucze, liule tycziolika, cziucze liule tycziolika. Ryta nueinant, 
atradus vaikeli nusmaugta ir visa maitkauleis apkrauta.

PASARGA: Kitos moterys sako: kad jos nebuvuses par nakti pali- 
kuses, tiktai diena, szieną begrėbdamas užkulynų paejuses toliaus ir 
iszgirduses tūs laimių balsus belilūjent.—

LMD I 1063(1253)

Kitą kartą vargše moteriškela skubinus grėbus šieną miške par šie- 
napjutį. Vakare reik bėgti namo pre gyvuoliu. O jos mažas vaikelis 
buvęs pakulinį j paguldyts. Ji iš to strioko parbėgus namo ir tiktai



atsiminus savo vaikelį. Vakars, suteme, naktis bijo beeiti. Tiktai gu- 
duriuojent ape namus ir gana. Vidurnaktij ir išgirdus: čiuče — liule 
užmiršuoklelis, palikuoklelis čiuče — liule. Rytą išaušus nueinanti, gi, 
šilkais paredyts sav linksmus bemiegtas.

Jos kaiminka turtinga išsigirdus, kad šios vaikelį teip aprėdė lau
mes, ir ji teip pat vaiką savo nešina nuėjus į mišką šieno grėbti. Pa
sidėjus vaiką pakulynij, skubinant grebent lig vakaro, ir, vakare buk 
užmiršus parbėgus namo. Teipat ir ji naktij neuzmiegant vaikščiojent, 
klausantys ir išgirdus vidurnaktij beliliuojent: čiuče — liule tyčiolika, 
čiuče — liule. Gi rytą nueinanti ir radus nusmaugta ir maitkauleis ap
krautą.

Sake daugums ir Grigaliene senoji.
LMD I 1063(5)

Kitą kartą vargše moteriškela skubinus grėbus šieną miške par 
šienapjutį. O jos mažas va j kelis ten buvęs pakulini j paguldyts. Vaka
re skubina j bėgus namo gyvuolelius susivarineti. Jį iš tos skubos par
bėgus namon tik teatsiminus tą savo va j kelį. Vakars, suteme naktis, 
bijo beejti. Tiktaj guduruojanti ape namus ir gana. Vidurnaktij ir iš
girdus: čiuče — liule užmiršuoklelis, palikuoklelis čiuče — liule... Rytą 
atsikėlus nubėgus ko grejčiausej, gi žiurenti šilką j s paredyts sav 
linksmus bemiegtas.

Jos ka j minką turtinga išgirdus kad anos va j kelį ta j p aprėdė lau
mes ir ji te j pat savo va j ką nešina nuėjus į mišką šieną grėbti. Pasidė
jus savo va j ką pakulini j grebenti skubinanti lig vakaro ir, vakarebuk 
užmiršus parbėgus namo. Tejpat ir ši neužmieganti naktij vajkščio- 
jenti, klausantys ir išgirdus vidurnaktij beliliuojent: čiuče — liule ty
čiolika čiuče — liule. Gi rytą nuejnanti ir radus nusmaugtą ir majt- 
kaulejs apkrautą. (Sakinėjo daugums ir Grigaliene senoji).

LKLIR F 2—434(5)

Kitą kartą grėbianti skubinai viena žmonelė šieną, miške vaikelį 
pasiguldžius, nuėjus toli begrėbdama. Kiti sako ant nakties užmiršus, 
palikus jį ir išgirdus už krūmų: „čiuče, liule, užmirštuoklėlis, pali- 
kuoklėlis". Einant bijodama žiūrėti, atradus jį šilkuose parėdytą. 
Antra, bagočka, išgirdus ir nusinešus savo vaiką į mišką, pasiguldžius, 
nuėjus toli begrėbdama ir išgirdus: „čiuče, liule, tyčiolika!" skubinai 
bėgusi, džiaugdamasi rasianti parėdytą, bet radusi nusmaugtą, mat- 
kauliais apkrautą. („Šakinėj daug moterių tą pasaką.". Slančius.)

BsLP I, p. 105
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Viena neturtinga moteriškė, vasarą šieno eidama grėbti, išsinešus 
kartu ir savo mažutį vaikelį. Tą vaikelį pasidėjus pakulini j' skubinai 
grėbus šieną, o, vakarui atėjus, skubinusis namo', bijodama, kad lau
mės ne užpultu, ir užmiršus tą savo vaikelį. Parėjus namon atsiminus, 
bet jau buvo po laiku. Rūpestinga moteriškė klausiusis par naktį lau
kan išeidama, kas girdėsis, ir išgirdo balsą: „čiuče — liule užmiršuok- 
lėlis, palikuoklėlis". Nuėjus rytą atradus tą savo vaikelį linksmą, 
smagų, šilkais aprėdytą.— O antra turtinga moteriškė išgirdus, kad 
teip vienai nutiko, teip pat ir ši, pasiėmus tyčei savo mažą kūdikį, 
ir ji nuėjus į mišką šieno grėbti. Teip pat' ir ji vaikelį pasidėjus po ku- 
linu, par dieną grėbus, o, vakarui atėjus, tyče vaikelį palikina skubi
nos namo', mislydama ant rytojaus atrasenti šilkais parėdytą. Bet, 
naktij' išėjus laukan, išgirdus šiokį balsą: „čiuče — liule tyčiolika", o 
ant ryto nuėjus atrado nusmaugtą ir maitkauliais apkrautą. (M. Slan- 
čius 1884 m.).

BsLP II, p. 201

4

ĖJUS LAUME Į VESELĘ.

(Nū mano tėvo mir. 1875.)

Kitą kartą ėjus laume į veselę, ir susitaisius keliu eiti su kokiu ten 
jaunu vyriszku. Laume neszes maiszelį pilną gardžių pyragų prikisztą. 
Tam vyriszkiui kvepete kvep, o jis ne gal vis apmislit, kaip nū jos 
galėtų nucziupti, emes ję paczę klausinėti: kad žmogus ką nors lau
mei padarytu ir ibegtu į rugus, ar laume jį sugautu? Laume atsakius: 
sugautu.— Nu o kad į kvieczius? laume: sugautu.— O kad į miežius, 
į avižas, į grikus ar į žirnius? laume: vis tiek pat sugautu.— Tai gi 
kad į linus? laume: į linus! į linus ne gal įeiti.— Vyriszkis: tai laume 
galėtu prakeikti tą žmogų? Laumė: ne, negalet, szunies balsas n'eis į 
dangų. O j ėdu sznekedamies ėję par apsėtus laukus. Tas vyriszkis ma
tas, kad nebetoli jau dirva su linais apsėta, sakąs: dūk man laumait, 
asz tamstos maiszeli panesziu, jau tamstos rankialas pavargo. Laume 
jam ir padavus paneszti. Szis neszes, neszes kol pre linų priėjės, pre 
linų priėjės, strykt ir įszokes; Laume pirma jį giarūju praszius kad 
atidūtu, bet szis nuejas į vidurį linų atsisėdės ir ėdąs. Nu ta laume 
apsukui tų linų bėgiodama keikti, nu keikti.— Szis atsakęs: keik — 
keik, jug žinai kad szunies balsas n'eis į dangų. Daugiaus ta laume 
sakanti: ėsk — ėsk, tiktai man maiszelį atidūk. Tai szis tūs pyragus
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iszvalges, maiszelį iszmetes isz linų lauka. Ta laume pagriebus savo 
tuszczę maiszelį ir nubėgus sav. Ir szis daugiau isztų linų iszlipes nu
ėjo savu kelių.—

LMD I 1063(1255)

Laume ėjus į veselę ir nešusys baltą maišelį su pyragais.' Ir, beeida
ma keliu susitaisius su kokiu jaunu vaikynu. Jiedu ėję par apsėtus 
laukus. Tas emes jos klausinėt: į kokius javus negalenti laume įeiti, 
ar į rugius? ar į kviečius? ar į miežius? Laume sakanti: vis gal. Tas 
klausės: ogi į linus ar gal? Laume: į linus tai negal. Tas. vaikis sakąs: 
ogi gal ji prakeikti? Laume sakanti: tas nekas, šunies balsas n'eis į 
dangų. Daugiaus tas matas kad jau nebetoli linu dirva ir prašąs: duok 
tamsta man, aš maišelį panešiu. Laume ir padavus. Sis priejas pre linų, 
strekt ir įšokės, atsisėdės ir valgąs piragus iš to maišelio. Ta laume 
apsukui bėgiodama: nu keikt, nu keikt. Tas valgydams sakąs: keik — 
keik Laumait! jug pati sakei: kad šunies balsas n'eis į dangų! Dau
giau Laume sakanti: ėsk — ėsk, tik maišelį atiduok. Tas pyragus išval- 
ges, maišelį išmėtės lauka. Toji pagreibus ir nulėkus sav.

Senei, man šnekėjo mano tėvas.
LMD I 1063(10)

Laume ėjus į veselę ir nešusys baltą majšelį su pyragais. Ir bee j da
ma keliu susitaisius su kokiu jaunu vajkynu. Jiedu ėję par apsėtus 
laukus. Tas emes jos klausinėti: įkokius javus negalenti Laume ejti, 
ar į rugius? ar į kviečius? ar į miežius? itt. Laume vis sakanti gal,— 
gal...— Tas klausės: o gi į linus ar gal? — Laume į — į linus, taj ne
gal!— Tas vajkis sakas: ogi gal jį prakeikti? — Laume sakanti: tas 
nekas, šunies balsas n'ejs į dangų. Daugiaus tas matas kad jau nebe
toli liną j žaliuoj ir prašąs: duok tamsta man majšelį, aš panešiu. Lau
me jam ir padavus. Šis kaj prieje pre linų, strekt ir į šokesj, atsisėdės 
ir valgąs pyragus iš to majšelio. Ta laume ape tuos linus bėgiodama 
kejkenti — kejkenti. Tas valgydams sakąs: Kejk — kejk laumajt, jug 
pati sakėj, kad šunies balsas n'ejs į dangų. Daugiaus ta Laume sakanti: 
ryk — ryk, tik majšelį atiduok. Tas pyragus išvalges, majšelį išmėtės 
laukan. Toji pasigreibus ir nubėgus sav. (šnekedavaj mano tėvas).

LKLIR F 2—434(10)

Ėjus laume į veselę, koks štukorius, jauns vyriškis su jaj susitaisęs 
keliu eiti. Ėmęs klausinėti: ,,kur dabar tamsta eini"? Ši pasisakius į 
veselę. Šis sakąs: ,,duok, aš tamstą pavaduosiu, maišelį panešu". O
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buvęs teip didelis, baltas maišelis, gardžių-gardžiausių pyragų pri
krautas. Tas žmogus ėmęs jos kvost, klausinėti: ,,į kokius javus laumė 
negalianti įbristi? ar į rugius, ar į kviečius, ar į miežius; ar į avižas, 
ar į linus? Laumė atsakius: „į visokius javus gal, tiktai į linus nega
lianti". Šis sakąs: „ogi kad žmogus į linus įšoktų, ji galėtų prakeikt"? 
Laumė: „nebijok, žmogeli, šunies balsas n'eis į dangų"! Sis eidams 
pro linus, pastrakt ir įšokęs ir valgąs tuos jos pyragus! Na ta laumė, 
apsukui lakstydama, keikt, na ji jį keikt! Šis sakąs: „keikus ne kei
kus — juk žinai, kad šunies balsas n'eis į dangų". Laumė sakanti: 
„ryk, ryk, tik-maišelį atiduok!" Šis pyragų pavalgęs, maišelį jai išme
tęs; laumė pagavus savo maišelį, nulėkus sau. (Nuo Slančiaus šen.)

BsLP I, p. 109



PAAIŠKINIMAI

Paaiškinimuose pateikiamos būtiniausios žinios apie M. Slančiausko užra
šytos pasakojamosios tautosakos rinkinius ir atskirus kūrinius. Aptariamas 
rinkinių pobūdis, turinys, sudarymo laikas. Pažymimas kiekvieno kūrinio siu
žeto numeris tarptautiniame A. Arnės ir S. Tompsono pasakų tipų kataloge 
(AT), o jo nesant — J. Balio ,,Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų ka
taloge" (LPK). Sakmių siužetų atitikmenys dar nurodomi nacionaliniuose lie
tuvių (LPK), lenkų (Krz), suomių (Sim) ir norvegų (Chr) sakmių kataloguose, 
o padavimų — B. Kerbelytės lietuvių padavimų kataloge (KbK). Kai kūrinio 
siužetas tik panašus į kataloge nurodytą tipą, numeris rašomas skliaustuose. 
Kūrinio pateikėjas ir jo gyvenamoji vieta nurodoma, remiantis M. Slančiausko 
duomenimis, o šalia skliaustuose duodama paties M. Slančiausko užrašyta met
rika. Toliau eina spausdinamo teksto šaltinis. Po ženklo = pažymima, kur 
yra laikomi kiti to paties kūrinio užrašymai (dažniausiai tikslūs ar kiek pa
koreguoti nuorašai), o po ženklo = —šio kūrinio skirtingi variantai (t. y. 
tas pats pasakojamosios tautosakos kūrinys, skirtingai užrašytas). Greta lauž
tiniuose skliaustuose nurodoma, kur šis kūrinys arba jo artimas variantas 
(tuomet dedamas ženklas ^ ) yra spausdintas. Trumpai nusakomas siužeto po
puliarumas Lietuvoje, o išimtiniais atvejais — ir kitose šalyse. Siužeto papli
timas (ar originalumas, kai užfiksuotų variantų nerasta) Lietuvoje nustatomas 
iš dabartiniu metu turimų variantų, o kitose tautose — remiantis katalogais, 
retkarčiais — spausdintom studijom bei tekstų leidiniais, kurie nurodomi ko
mentaruose. Pateikiamos ir užrašytojo pastabos (kur jos yra) apie tą kūrinį 
ar jo motyvą.

Pabaigoje aiškinami žodžiai, sąvokos, realijos, taip pat kiti dalykai, kurie 
tekste pažymėti žvaigždute. Daugiausia tai M. Slančiausko aiškinimai, atkelti 
į čia iš jo užrašyto teksto. Jei aiškinimas yra išnašoje, jis pažymimas santrum
pa išn., o jei pačiame tekste — prie jo nieko nežymima. Visa, kas yra užra
šyta paties M. Slančiausko, paaiškinimuose pateikiama kursyvu.

I

PASAKOS JAUNŲ MERGELIŲ IR SENŲ BOBELIŲ

Taip pavadintas stambiausio M. Slančiausko rinkinio „Šis ir tas. Prozų 
ir poezija nuo 1874 ligi 1890 meto" (žr. p. 334) skyrius, kuriame surašytos 
pasakos apie piršlybas, vedybas ir vedusiųjų gyvenimą. Turiny jis taip ir
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vadinamas: „Pasakėlės apė ženatvę ir ženuoklius nuo jaunų mergelių ir senų 
bobelių". Jų pateikėjai nurodomi. Dauguma tai moterys, nors pasitaiko vienas 
kitas ir vyras.

Šio skyriaus kūrinių pavadinimai daugiausia surašyti iš M. Slančiausko 
rinkinio „Mitai ir pasakėlės, rankiojamos nuo 1874 metų" (LMD I 561), kur 
pateiktas viso rinkinio „Šis ir tas" turinys.

1. Skried ried ratinėlis. AT 956D.— P. Ieva Janušaitė fJieva Janušyčjaį 
LMD I 1063(1376)=LTR 1208BĮ1570).

Tradicinis lietuviams būdingos pasakos variantas.
2. Barzda tarp kuodelių. AT 956A*.— P. Ieva Janušaitė f-fa patį). LMD 

I 1063(1377) =LTR 1208BĮ1571).
3. [Tinginys ir darbšti mergaitė). AT 822.— P. Teodora Bandzaitė fSakė 

Tavadora Bandzyčlaį LMD I 1063(1375)=LTR 1208B(1569)-LMD I 565(6).
Tradicinis daugeliui tautų žinomos pasakos variantas.
4. Oho! Vieną turiu — devynių bereik.— P. Braziulienė iš Trumpaitėlių k. 

(Braziulienė Trumpcd̂ ėBų;. LMD I 1063(1378) =LTR 1208B(1572) [BLS 250A]  ̂
LKLIR F 1 — 3861(19), p. 87.

Retas anekdotas; užfiksuotas tik vienas kitas jo variantas.
5. Kad kaip šią naktelę parkentėč. AT 1479*.— P. Braziulienė iš Trumpai

tėlių k. (=vei BraziuiienėsJ. LMD I 1063(1379) =LTR 1208B(1573) [BLS 250B]  ̂
LKLIR F 1 — 3861(20), p. 88.

Anekdotas nepopuliarus nei lietuvių, nei kitų tautų folklore. Lietuvoje 
užfiksuotas tik vienas kitas jo variantas.

6. Ne tavo duotą ryju — matušės. AT 1691 A.— P. Cekanauskienė iš Pa
mūšio k. (-Cekanauckienė iš Pamūšio bam.J. LMD I 1063(1380) = LTR 
1208B(1574).

Tradicinis lietuviams būdingo anekdoto variantas.
7. Negriešyk dievui — namie daugiaus. AT 1688.— P. Cekanauskienė iš 

Pamūšio k. (-fa pati Cekanauckienė/ LMD I 1063(1381) =LTR 1208BĮ1575).
Anekdotas žinomas daugelio tautų tautosakoje.
8. Jaunikis kiaušį ant kąsnio, žirnius par pusę parsipiaudams. AT 1691B — 

P. Čeputienė (-Čepulienės/ LMD I 1063(1382)=LTR 1208B(1576).
AT katalogo duomenimis, pasaka žinoma lietuvių ir rusų tautosakoje.
9. Viens girions namie su žvake putra užsikuldams valgęs, pas kitus...—

P. Batulienė (-Bafuiienė/ LMD I 1063(1383) = LTR 1208B(1577).
Tradicinis retos pasakos variantas.
10. [Raktai kuodelyje). AT 1453.— P. Julijona Balčiūnienė (-Balčiūnienės/ 

LMD I 1063(1384) =LTR 1208BĮ1578).
Tradicinis šiaurės vakarų Europos tautosakoje ypač populiarios pasakos 

variantas.
11. Škač nepurpsojus. AT 1456.— P. Stulgienė (-Stulgienės/ LMD I 1063 

(1385)=LTR 1208B(1579).
Anekdotas populiarus šiaurės vakarų Europos tautosakoje.
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12. Menklės nuo alkūnių — nuo širdies. AT 1453***.— P. Batulienė f-Ba- 
tullenės). LMD I 1063(1386) = LTR 1208BĮ1580).

13. Pyšlai joj, kul šuota, dundukula. AT 1457.— P. Jonas Močius iš Trum
paičių k. (Sakė Jons Aloc/us). LMD I 1063(1387)-LTR 1208B(1581)-LKLIR 
F 1 — 3861(26), p. 90.

Daugeliui tautų žinomo anekdoto variantas.
p y š i a i j o j — piršliai ;o).
kui š luota — kur šluota.
dundukul a — už kubilo.
14. Degis, Biza, Kula, jokim namo. AT 1461.— P. Ona Cepulytė (Ona 

Cepulyčla). LMD I 1063(1388)=LTR 1208B(1582)-LKLIR F 1 — 3861(27), p. 91.
Anekdotas kitose tautose nepopuliarus.
15. Kad po stalu rietą! būtų čysti.— P. Ona (epulytė (Ona Cepulyčla). 

LMD I 1063(1389) = LTR 1208B(1583).
Retas anekdotas; užfiksuota tik keletas jo variantų. Humoras pagrįstas 

žodžio rlefal dviprasmiškumu.
16. Ko vištų nesuparėdkavoji.— P. Norvaišienė iš Bičiušių k. (-Norvai

šienė Iš Bičiušlų). LMD I 1063(1390)=LTR 1208B(1584).
Originalus kūrinys; jo atitikmenų nerasta nei lietuvių, nei kitų tautų 

kūryboje.
imtų — už pačių.
17. Petrai, o Petrai, ar yr tavo pati namie. AT 1383.— P. Marijona Cepu- 

tytė iš Trumpaičių k. (-*Alari/ona Cepulyčla). LMD I 1063(1391) =LTR 1208B 
(1585).

Tradicinės daugeliui Europos tautų žinomos pasakos variantas.
18. Kas lanktį kirs, to pati mirs. AT 1405.— P. Marijona Čeputytė iš 

Trumpaičių f-*). LMD I 1063(1392) =LTR 1208BĮ1586).
19. Atatata, buvau nušalus. AT 902*.— P. Marijona Čeputytė iš Trumpai

čių k/ (-*). LMD I 1063(1393) =LTR 1208B(1587).
20. Strazds, špoks — strazds, špoks.— P. Marijona Čeputytė iš Trumpai

čių k. (-*). LMD I 1063(1394) = 1208B(1588)-LKL!R F 1 — 3861(16), p. 85.
Originali pasakų apie užsispyrusią žmoną (AT 1365—1366A*) atmaina.
21. Skuste skusta, kirpte kirpta. AT 1365B.—P. Marijona Čeputytė iš 

Trumpaičių k. (-*). LMD I 1063(1395) =LTR 1208B(1589).
Tradicinis daugeliui tautų žinomo kūrinio variantas.
22. Kur tu, boba, eini?— Balių degti.— P. Jatulis (Sakė Jatulis). LMD I 

1063(1395) =LTR 1208B(1589).
21 ir 22 anekdotai M. Slančiausko surašyti vienu numeriu, nors ir nu

rodyti skirtingi pateikėjai.
Kituose šio anekdoto variantuose balas dega ne moteris, o velnias.
23. [Abu iabu tokiu).— P. Marijona Čeputytė iš Trumpaičių k. f-*J. 

LMD I 1063(1396)=LTR 1208B(1590).
Improvizacinio pobūdžio pasakaitė.
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24. MeHytis meiiytį neša — peteliai braška.— P. Julijona Balčiūnienė f-Juli
jona Balčiūnienėj. LMD I 1063(1397) =LTR 1208B(1591).

25. Ar tamsta kosėjai, ar čiaudėjal.— P. Juozas Sungaila iš Trumpaičių k. 
fJuozas Sunpailaj. LMD I 1063(1398) =LTR 1208B(1592).

Daugiau užfiksuotų šio anekdoto variantų nerasta.
26. [Pati be užtūros]. AT 1381C.— P. Juozas Kavalas iš Damelių k. 

[Sakė senis Kovais sod. Damelių). LMD I 1063(1399) = LTR 1208B(1593).
Reta pasaka; užfiksuota nedaug jos variantų tiek lietuvių, tiek kitų tau

tų tautosakoje.
27. Ko velns par šešius metus nesuvedė { nezgadą, tai boba iš vieno 

karto. AT 1353.— P. Bonivantūras Slančiauskas fBonivaniūrs Siančauckas). 
LMD I 1063(1400) =LTR 1208BĮ1594).

Daugeliui Europos tautų žinoma pasaka. Spausdinamas variantas supras
tintas, be pabaigos.

28. Stel, aš tau daugiaus nesakysiu... AT 901.— P. Pilypas Slančiauskas 
iš Trumpaičių k. f-Piiyps SiančauckasJ. LMD I 1063(1401) =LTR 1208B(1595).

Suprastintas daugeliui Europos tautų žinomos pasakos variantas.
29. Kai aš biedna, man visi trys pravers.— P. Strakšienė iš Šimkūnų k. 

f-Sirakgienė). LMD I 1063(1402) [LTt IV 230] =LTR 1208B(1596) [BLS 250C] -  
LKLIR F 1 — 3861(34), p. 96.

Daugiau užfiksuotų šio anekdoto variantų nerasta.
30. Kas dabar bažnyčioj?— Pats pasiutims. AT 1631*.— P. Juozas Sutnin- 

kas /-Sulninks Juozas). LMD I 1063(1403) = LTR 1208BĮ1597)-LKLIR F 1 — 
3861(35), p. 96.

Anekdotas žinomas lietuvių ir estų tautosakoje; Lietuvoje užfiksuotas tik 
vienas kitas jo variantas.

TAUTIŠKOS JUOKŲ PASAKĖLĖS, ARBA ANEKDOTAI

Taip M. Slančiausko pavadintas nedidelis anekdotų pluoštelis, įterptas 
į stambiausią rinkinį ,,Pasakos" (žr. Šiaurės Lietuvos pasakos, p. 419). Anek
dotai iš viso rinkinio išskirti, atskirai sunumeruoti, todėl ir šiame leidinyje 
jie pateikiami kaip savarankiškas vienetas.

31. [Kiekvienai gaivai savas prots]. AT 1855.— P. S. Vilčiauskas fS. Vii- 
čiauskoj. LMD I 1062(65) = LTR 1208AĮ65).

Retas anekdotas.
32. [Teisme]. LPK *1859.—P. A.A. fA.A.į LMD I 1062(67)=LTR 

1208A(67).
Reta pasaka.
33. Ubago maida.— P. Ignacas Briedis fSakė Ignasas Briedis). LMD I 

1062(68) =LTR 1208AĮ68) [BLS 247]-LMD I 906(19).
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SAVAITRAŠTIS MANO

Taip pavadintas 18,5X11,5 cm formato 32 p. rinkinėlis (LMD I 906), ku
riame surašyti anekdotai ir humoristinio pobūdžio pasakos. Dauguma jų retos, 
mažai teturinčios užrašytų variantų. Rinkinėlis sudarytas per dvi savaites (pra
dėtas 1893.X.24 ir baigtas 1893.XI.15), todėl ir pavadintas ,,savaitraščiu". Kū
rinių pateikėjai retai kur tenurodomi. Dažniausiai tai paties M. Slančiausko 
iš daugelio žmonių girdėti, išmokti ir surašyti dalykai. Tai rodo ir pastabos 
prie užrašytų kūrinių.

34. [Pons ir mužiks).— fNuo seniai šilą kalba girdžiama po mūsų krašto 
visus žmonis, bei gal da nieks neužrašė, apė ponų ir mužikų). LMD I 906(1).

Retas anekdotas; užfiksuota tik keletas jo variantų. Motyvas apie ugnį 
kurstantį tarną ir virinamą poną pasitaiko pasakose (žr. AT 475).

35. Spaviednė.—LMD I 906(2).
Originalus improvizacinio pobūdžio pasijuokimas.
36. [Pavogtasšniūras]. AT 1800.—LMD I 906(3).
Spausdinamas variantas sutrumpintas, pateiktas dialogo forma.
37. [Išvaryta kiaulė). AT 1807.—LMD I 906(4).
Sutrumpintas Lietuvoje populiarios pasakos variantas.
38. [Ząsinavas iš po Pečiavo]. AT 1636.—LMD I 906(5).
Tradicinis Lietuvoje populiarios pasakos variantas.
39. [Pavogtas kuningo dziegorėlis]. AT 1807A.— LMD I 906(6).
Tradicinis Lietuvoje populiarios pasakos variantas.
40. [Taršku baršku babuliaiĮ. AT 15250*.—LMD I 906(8).
Originalus lietuvių ir rusų tautosakoje žinomos pasakos variantas.
41. [Ok, nenupiaunu]. AT 15250*.— LMD I 906(9).
Originalus lietuvių ir rusų tautosakoje žinomos pasakos variantas.
spėt  — mini.
42. [Tiktai par tvorą nemeskit). AT 1624D* + 1634E*.—LMD I 906(10).
Anekdotas kontaminuotas iš dviejų dalių, kurios, AT katalogo duome

nimis, žinomos tik lietuvių tautosakoje.
43. [Tamošius prakeiktas).— LMD I 906(11).
Pasakojimas originalus, paremtas, atrodo, tikru įvykiu, o ne tradicija, 

nors lietuvių tautosakoje yra ir tradicinis pasakojimas su panašiu siužetu. 
(LPK 1627B).

44. [Kas ką dirb, tas ant to ir stovĮ.— LMD I 906(12).
Reta pasaka, nedaug teturinti užfiksuotų variantų.
45. Pas poną du čigonai.— LMD I 906(13).
Originalus anekdotas; daugiau užfiksuotų jo variantų nerasta.
46. [Velnio bitys, velnio medus). AT 1561-{-LPK *1637.— P. Stanislovas 

Meška f Sakė Sianislovs Meška). LMD I 906(14).
Pasaka kontaminuota iš dviejų dalių; pirmoji žinoma ir kitose tautose. 

Iš šios pasakos Lietuvoje kilo priežodis ,,Velnio bitės — velnio medus".
mąstąs — mlsli/ųs.
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ž a g i n į — šako/ų medį
47. [Ponasdievs išklausė čigono). Ar 1736.— P. Pranciškus Baravykas iš 

Trumpaičių k. (Pranciškus Baravyks/ LMD I 906(15) [DKL 185].
Tradicinis daugeliui tautų žinomos pasakos variantas.
48. [Čigonai nakvynėj).— P. Aloyzas Skėrys iš Gruzdžių apyl. (Alyzas Skė

rys/ LMD I 906(16).
Originali pasaka; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
49. [Kaip uogas valgo).— LMD I 906(17).
Daugiau užfiksuotų šio anekdoto variantų nerasta.
50. [Ubago dejonė).— LMD 1 906(20).
Originalus pasijuokimas.
51. [Kas tu par ubagą].— LMD I 906(21).
Originalus pasijuokimas.
52. [Tu be manės, aš be tavės).— LMD I 906(22).
Originalus lietuvių pasijuokimas, populiarus Žemaičiuose.
53. [Ubagų barnis].— LMD 1 906(24).
Ir kitoms tautoms žinomos pasakos apie kvailius (AT 1227) motyvas, pa

sektas kaip savarankiškas kūrinys.
54. [Padalyta žąsis). AT 1533.— LMD I 906(25). Plg. LKLIR F 1 — 3861(10), 

p. 75.
Tradicinis daugeliui tautų žinomos, ypač populiarios rusų tautosakoje, 

pasakos variantas.
55. [Dovanos karaliui). AT 1689A.— LMD I 906(27).
Tradicinis retos pasakos variantas.
56. [Mužikų ir ponų tėvai).— LMD I 906(28).
Originalus anekdotas; daugiau užfiksuotų jo variantų nerasta.
57. [Prakeikta rūgštis). AT 1634B*.— LMD I 906(31). 
k i p ę — rankinę.
58. [Vaiko gailesys).— LMD 1 906(32).
Retas anekdotas; užfiksuotas tik vienas kitas jo variantas.
59. [Kas tau darbo). (AT 1572C*į—LMD I 906(35) [LTt IV 235].
Reta pasaka; užfiksuota tik keletas jos variantų Lietuvoje ir Rusijoje.
60. [Gavo, ko norėjo).— LMD I 906(36).
Originali pasaka; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
61. [Pamokė).— LMD I 906(37).
Originali pasaka.
62. [Lai pasimokyk).— LMD 1 906(38).
Tradicinis reto anekdoto variantas, 
la i — fegul.
63. [Jons ir Kotrė).— LMD I 906(39).
(Originalus anekdotas; daugiau jo užfiksuotų variantų nerasta.
64. [Zaksok). AT 1855.— LMD I 906(42). Kalbos iškraipymai redaguoti. 
Retas anekdotas; užfiksuota nedaug jo variantų.
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65. [Vokiečio sapnys]. AT 1626.— LMD I 906(44).
Tradicinis ir kitoms tautoms žinomos pasakos variantas.
66. [Tetirvinąs]. AT 1865.— LMD I 906(45).
Retas anekdotas; užtiks jotas tik vienas kitas jo variantas.
67. [Medaus vagys].— LMD I 906(46).
Retas anekdotas.
68. [Jaunikaičio kojos].— LMD I 906(47).
Anekdotas lietuvių tautosakoje neturi tradicijos. Tikriausiai paties užra

šytojo sukurtas.
69. Kalbu ir aš.— LMD I 906(48).
Retas anekdotas; užfiksuoti tik keli jo variantai.
70. [Nušautas vagis].— LMD I 906(49).
Pasakojimas, atrodo, paremtas konkrečiu įvykiu. Prie jo prijungta tradi

cinė sakmė (LPK 3590).
71. [Kad sėdom nesirgčia, o stačias nemirčia].— LMD I 906(50). 
Daugiau užfiksuotų šio pasakojimo variantų nerasta.
72. [Ir vagis mitins, kol pakars].— LMD I 906(51).
Originalus anekdotas.
73. [Tasai vagis iš Sados]. f AT 1264*;.— LMD I 906(53).
Retas pasakojimas.
Sados — Sedos.
74. [Atleisk, viešpatie, tą mano kaltybę].— LMD I 906(54).
Daugiau užfiksuotų šio anekdoto variantų nerasta.
75. [Pusryčiai už ožką].— LMD I 906(55).
Improvizacinio pobūdžio pasakojimas; daugiau užfiksuotų jo variantų ne

rasta.
76. [Susamdyta šeimyna]. LPK* 1854.— LMD I 906(57). Kalbos iškrai

pymai redaguoti.
Tradicinis retos pasakos variantas.
77. [Siršonas ir ponas]. fAT 1317*;.—LMD I 906(59) [LTt IV 184]. 
Dzi ndoby — iškreipta lenkiškai (dzien dobry) — labą dieną.
78. [Pėtnyčia]. AT 1705B — LMD I 906(60).
Tradicinis reto anekdoto variantas.
Pakaži,  kuda eta pi at ni č i a— iškreipta rusiškai: Parodyk, kur 

ta pėtnyčia.
Zdrastu,  p i a t n i c a i mal enki  pi atni c i uki  — iškreipta 

rusiškai: Sveiki, pėtnyčia ir maži pėtnyčiukai.
79. [Staršinas].— LMD 1 906(61).
Atrodo, tikru atsitikimu paremtas pasakojimas, 
i maskol i us  — rekrulus.
80. [Prisimetė kai čigonui motina].— LMD I 906(63).
Tradicinis reto anekdoto variantas.
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SIS IR TAS

Taip pavadintas 18X11,5 cm formato 32 puslapių M. Slančiausko tauto
sakos rinkinėlis (LMD I 1063), piadėtas rašyti, kaip rodo data virš jo pava
dinimo, 1893 m. lapkričio 21 d. Jį sudaro anekdotai, pasakos, sakmės, pasa
kojimai. Dauguma pasakų bei pasakojimų irgi linksmo, anekdotinio pobūdžio. 
Be pasakojamosios tautosakos kūrinių, pasitaiko mįslių, patarlių ir priežodžių, 
šmaikščių posakių, etnografinės medžiagos, pora savos kūrybos antiklerikali- 
nių eilėraščių. Prie tautosakos kūrinių pateikėjai nenurodomi. Perteikiant juos, 
labiau, negu vėlyvesniuose užrašymuose, jaučiama užrašinėtojo individualybė.

81. Du kalviai.—LMD I 1063(1078)=LTR 1208B(1344).
Originalus pasijuokimas; daugiau užfiksuotų jo variantų nerasta.
82. [Pirmasis kraučius].— LMD I 1063(1079) = LTR 1208B(1345).
Originali etiologinė sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
83. [Geri kalendoriai].— LMD I 1063(1080) = LTR 1208B(1346).
Retas anekdotas, sukurtas XIX a. pabaigoje, kai mūsų kaime išpopulia

rėjo rašytiniai kalendoriai. Užfiksuotas tik vienas kitas jo variantas.
84. [Kaip kalendorius rašo].— LMD I 1063(1081, 1082) =LTR 1208B(1347, 

1348).
Originalus pasakojimas; daugiau užfiksuotų jo variantų nerasta.
85. [Vietoj kalendoriaus].— LMD I 1063(1083)=LTR 1208B(1350). Kalbos 

iškraipymai redaguoti.
Retas anekdotas; užfiksuotas tik vienas kitas jo variantas.
86. Daktaras ir kuningas.—LMD I 1063(1084)=LTR 1208B(1351) [BLS 248].
Originalus pasijuokimas; daugiau užfiksuotų jo variantų nerasta.
87. [Bernas ir pusbernis].— LMD I 1063(1085) = LTR 1208B(1352) [BLS 248Į.
Retas anekdotas; užfiksuotas tik vienas kitas jo variantas.
88. [Kad tave velniai].— LMD I 1063(1086)=LTR 1208B(1353).
Tradicinis populiaraus lietuvių anekdoto variantas.
89. [Vaikai ir mirštantis tėvas].— LMD I 1063(1087) = LTR 1208BĮ1354).
Originali pasakaitė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
90. [Dešimt sūnų ir dešimt vytelių]. AT 910F.—LMD I 1063(1038) =LTR 

1208B(1355).
Tradicinis ir kitose tautose žinomos pasakos variantas.
91. [Trys tėvo patarimai]. AT 915A.—LMD I 1063(1090)=LTR 1208B(1357).
Tradicinis ir kitose Lietuvos vietose žinomos pasakos variantas.
92. [Kąsnis —rublis). AT 1588**.—LMD I 1063(1091)=LTR 1208B(1358).
Originalus lietuviams ir rusams žinomos pasakos variantas.
93. [Vytauto išrinkimas karalium].— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas 

iš Trumpaičių k. (Man mano tėvs pasako;o, o /am kkų karių sakęs, banda 
ganant, viršininks vienas, pavarde Mingenfis/ LMD I 1063(1092) = LTR 1208B 
(1359)-LKLIR F 1 —3861(2).

Motyvas apie stebuklingą karaliaus (arba popiežiaus) rinkimą žinomas ir 
kitų tautų tautosakoje (plg. AT 567). Įdomu, kad šis motyvas (Lietuvoje retai
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pasitaikantis) susietas su istorine asmenybe — Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu 
Vytautu (apie 1350—1430).

94. [Kas šauk, tešaukie].— LMD I 1063(1094) [LTt IV 257] =LTR 1208B 
(1361) [BLS 251A].

Populiarus Lietuvoje, ypač Žemaičiuose, anekdotas (iš jo kilusi ir patar
lė), tačiau užfiksuota ne per daugiausia variantų.

95. [Koja kojelė). AT 1694.—LMD I 1063(1096) = LTR 1208B(1362) [BLS 
251B].

r a t s — iekinis.
96. [Išspręstas ginčas).— LMD I 1063(1097) =LTR 1208BĮ1363). 
Improvizacinio pobūdžio pasakojimas; daugiau užfiksuotų jo variantų ne

rasta.
97. [Kiaulienas ir šuva].— LMD I 1063(1098) [LTt IV 181]=LTR 1208B

(1364) .
Tradicinis ir kitose Lietuvos vietose žinomo anekdoto variantas.
98. [Ui tuos miltus, ui tas kruopas).— LMD I 1063(1099) =LTR 1208B

(1365) .
Užfiksuotas tik vienas kitas šio kūrinio variantas, 
n i b r ą — vakaruškų.
99. [Kuningas ir kamaminkas].— P. Telesforas Daknys iš Laumakių k. 

fSakęsis koks kamarninks Telesforui Dakniui 1893. Laumakiuoseį LMD I 
1063(1100) = LTR 1208B(1366) [DKL9].

Tas kamarni nks — t. y. kamaminkas, tai pasakojęs.
100. [Kuningas ir vaikas].— LMD I 1063(1103) = LTR 1208BĮ1369). 
Originalus anekdotas; daugiau užfiksuotų jo variantų nerasta.
101. [Pakta].— LMD I 1063(1105) = LTR 1208B(1371) [BLS 232; DKL 356]. 
Originalus anekdotas; daugiau užfiksuotų jo variantų nerasta.
102. [Tinginė duktė].— LMD I 1063(1124) = LTR 1208BĮ1373) [BLS 249].
103. [Minkštesnės rankelės].— LMD I 1063(1125) = LTR 1208BĮ1374).
Retas pasakojimas.
at s i t i kus i os  kri kštynos  — išn. Kairos dukierys, lai dukiė, kairos 

sūnūs, lai sūnus gimęs.
104. [Sumainyti vaikai]. AT 920.—LMD I 1063(1126) = LTR 1208BĮ1375). 
Pasaka žinoma ir kitoms tautoms; ypač populiari finougrų ir slavų kraš

tuose.
105. [Laimingi marškiniai]. AT 844.—LMD I 1063(1127)=LTR 1208B(1376). 
Užrašytojo pastaba: Rodos, fų užrašiau, bei ir vei rašysiu.
Tradicinis daugeliui tautų žinomos pasakos variantas.
106. [Pupa burnoj].— LMD I 1063(1136) = LTR 1208B(1386)-LKLIR F 1 — 

3681(4), p. 28.
107. [Senelė ir giltinė]. AT 1354.—LMD I 1063(1139) =LTR 1208B(1389)̂  

LKLIR F 1 — 3861(2), p. 29.
Tradicinis Lietuvoje populiaraus anekdoto variantas.
108. [Stiklinė nuodų ir ožio taukų].— LMD I 1063(1140) = LTR 1208BĮ1390).
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Improvizacinio pobūdžio pasakojimas; daugiau užfiksuotų jo variantų ne
rasta.

109. [Varia ant širdies].— LMD I 1063(1141)=LTR 1208B(1391). 
Improvizacinio pobūdžio pasakojimas; daugiau užfiksuotų jo variantų ne

rasta.
Pabaigoje: Teip misll) Ir šnek Icunsūnai ir nemokyli.
110. [Dievo vardas].— LMD I 1063(1143)=LTR 1208B(1392).
Originalus anekdotas.
111. [Nepažinau]. AT 1833B.—LMD I 1063(1144)=LTR 1208B(1393). 
Anekdotas populiarus Lietuvoje; vienas kitas jo variantas užfiksuotas ir

kitose šalyse.
112. [Įžeistas ponas].— LMD I 1063(1145) =LTR 1208B(1394).
Retas anekdotas; užfiksuotas tik vienas kitas jo variantas.
113. [Blusa].— LMD I 1063(1146)=LTR 1208BĮ1395).
Originalus anekdotas.
114. [Liutero sutiktuvės]. (AT 1870).—LMD I 1063(1147)=LTR 1208B

(1396) .
Originalus anekdotas.
115. [Kaivaratninko pati]. (AT 1870).—LMD I 1063(1148)=LTR 1208B

(1397) .
Originalus anekdotas.
116. [Sumanus kučierius].— P. Juozas Sungaila iš Trumpaičių k. 1894 m. 

(Pasakojo Juozas Sungralla 10 dieno/ sausio 1894). LMD I 1063(1149) =LTR 
1208BĮ1398).

vergi j os  — ponų klausymo.
117. [Gera darbininkė].—LMD I 1063(1150)=LTR 1208BĮ1399).
Anekdotas žinomas ir kitose Lietuvos vietose.
118. [Pirm laiko parsiprašę]. (AT 1572*).—LMD I 1063(1151) = LTR 1208B 

(1400).
Originali retos pasakos atmaina.
119. [Gudrus čigonas].— LMD I 1063(1153) = LTR 1208B(1402).
Kūrinys improvizacinio pobūdžio.
120. [Suvalgyti protai].—LMD I 1063(1154)=LTR 1208BĮ1403). 
Improvizacinio pobūdžio anekdotas; tikriausiai sukurtas paties M. Slan-

čiausko.

Rinkinėlis (LMD I 564) pradėtas rašyti 1894.111.13 ir baigtas 1894.VII.15. 
Jį sudaro anekdotai ir humoristinio pobūdžio pasakos bei pasakojimai apie 
kvailius, neišmanėlius, davatkas, liežuvautojus, mįslės ir minklės, įdomesni 
posakiai, senųjų šokių sąrašas, pasakojimai, legendos ir giesmės apie šventą 
Jurgį, paties M. Slančiausko samprotavimai, iš ko žmonės pralobsta, ko trokš-
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ta, ir 20 puslapių „Enciklepodija" apie įvairių tautų žmones. Tautosakos 
kūrinių pateikėjai retai kur tenurodomi; dažniausiai tai paties užrašytojo iš 
daugelio asmenų girdėti dalykai.

121. (Dūmais išleisti piningai].— LMD I 564(1).
Reta, improvizacinio pobūdžio pasaka.
122. Davatkiškas atsidūsėjimas. LPK *1853.— P. Petronėlė Daknienė (Pet

ronėlė Daknienė sakė). LMD I 564(2)— LMD I 902(9).
Retas pasakojimas.
123. (Sudegęs Seredžius].—LMD I 564(3) [LTt V 9073].
Daugiau užfiksuotų šio kūrinio variantų nerasta.
124. ĮPrypuolis].— LMD I 564(4).
Originalus anekdotas.
125. Du žemaičiai. LMD I 564(5).
Anekdotas žinomas ir kitose Lietuvos vietose.
126. Gaspadinė ir mergė.—LMD I 564(6).
Improvizacinio pobūdžio pasakojimas, neturįs daugiau užfiksuotų va

riantų.
127. Saldus piens. AT 1739.—LMD I 564(7).
Sutrumpintas įvairiose tautose populiarios pasakos variantas. Kituose 

variantuose svarbiausias veikėjas yra ne paprastas bernas, o kunigas ar 
ponas.

128. Vargingas atsidūsėjimas.— LMD I 564(11).
Neturintis atitikmenų pasakojimas.
129. Kitą kartą. AT 1678.—LMD I 564(12).
Tradicinis daugeliui tautų žinomo anekdoto variantas.
130. Seniai seniai. LPK 3080.—LMD I 564(13).
Originali, atitikmenų neturinti sakmė.
131. Abrinakiai. AT 1137.— P. Jonas Močius iš Trumpaičių k. apie 1860 m. 

(Man sakė Jons Močius apė 1860 m.). LMD I 564(19).
Pasaka įrašyta M. Slančiausko sudarytame vardynėlyje prie žodžio Abrin

akiai. Prieš pasaką yra paaiškinimas: Abrinakiai asų tokie žmonys ant marių, 
ant salių. Jiems asų tiktai po vienų akį kaktoį. Ta akis asantl toki dldela, 
kai abrlnė — vajonė — skučlula. Jie žmonis ėda.

Daugeliui tautų žinoma pasaka. Spausdinamas variantas sakmiško pobū
džio — pateikėjas linkęs tikėti jo tikroviškumu.

l ipę — lipdę.
132. Pasakų pasakos. AT 1381D.— LMD I 564(20).
Originalus retos pasakos variantas.
133. (Piemuo pats žino].—LMD I 564(21)̂ LMD I 1063(1374).
Originalus anekdotas.
134. Švento Jurgio smakas.—LMD I 564(26).
Reta knyginės kilmės legenda.
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Taip vadinasi 1911—1912 m. M. Slančiausko sudaryto 21X13 cm for
mato tautosakos rinkinio „Medega folklorai" skyrius (LKLIR F 1 — 3861, 
p. 65—101), kuriame daugiausia pateikiamos humoristinio pobūdžio pasakėlės, 
pasakojimai, anekdotai. Jų pateikėjai ne visur nurodomi. Tuos kūrinius, ku
rių pateikėjai nenurodyti, matyt, pats užrašytojas iš seno mokėjo. Didelę dalį 
girdėtų kūrinių M. Slančiauskas užrašė daug vėliau ir todėl laikytinas fak
tiškuoju jų pateikėju, o nurodytas pateikėjas — šaltinis, iš kurio jis išmoko. 
Kai kurie kūriniai kartojasi su 1890 m. rinkinio ,,Sis ir tas" surašytaisiais. 
Jie šiame leidinyje nespausdinami.

135. Piktas užveizda.— P. Marei jonas Batulis f Sakė seniai sens Batuiis). 
LKLIR F 1 —3861(3).

Reta pasaka.
136. Pono pavinčiavonė. AT 1698C*.— P. Mateušas Tadeušas Slančiaus

kas iš Trumpaičių k. (Seniai sakyta mano tėvo). LKLIR F 1 — 3861(5).
Originalus tarptautinio anekdoto variantas. Anekdotas nepopuliarus.
137. Pirdžius.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Sa

kyta mano tėvo). LKLIR F 1 — 3861(9).
Reta pasaka.
138. Tėvo patarimai. AT 910A.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš 

Trumpaičių k. (mano tėvo sakyta). LKLIR F 1 — 3861(11).
Originalus daugeliui tautų žinomos pasakos variantas.
139. Baudžiavų sodietis.— LKLIR F 1 — 3861(13).
Originalus ratų girgždėjimo pamėgdžiojimo variantas.
prė dvaro kl ėt i es  — į magazinų.
140. [Ratų kalba).— P. Jonas Močius iš Trumpaičių k. (Seniai sakyta 

Jono Alociaus Trumpaičiuose). LKLIR F 1 —3861(14).
Lietuvoje populiarus ratų girgždėjimo pamėgdžiojimas (žr. LTt V 8476— 

8478).
141. Siuvėjai.— LKLIR F 1 — 3861(17).
Originali pasakų apie gudrius vagis (AT 1525—1525 R*) versija.
142. Arklį par akis pavogė. AT I525B.— LKLIR F 1 —3861(18).
Tradicinis daugeliui pasaulio tautų žinomos pasakos variantas.
143. [Gudri motina). AT 876.— LKLIR F 1 — 3861(21).
Sutrumpintas ir kitose Lietuvos vietose žinomos pasakos variantas.
144. [Jaunieji].— P. Pranciškus Baravykas iš Trumpaičių k. (Sakė Pruncė 

Baravyks Trumpaičiuose). LKLIR F 1 —3861(22).
Originalus anekdotas.
145. [Pakibino).— LKLIR F 1 — 3861(23).
146. [Žemaitės malda). LKLIR F 1 — 3861(24).
Vietinės kilmės originalus anekdotas.
147. [Kaip kuningėlis sakė).— P. Aloyzas Vilčiauskas iš Trumpaičių k. 

(Biyzas Viičiauskas Trum.). LKLIR F 1 — 3861(25).

PASAKOS DA IŠ BAUDŽIAVŲ ATSIMINIMŲ
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Retas anekdotas; užfiksuota tik keletas jo variantų.
148. ĮKuningo pamokslas]. AT 1828*.— LKLIR F 1 —3861(36).
sus i derėj o — susilažino.
149. [Ne tos parapijos].— Iš savo tėvų išmoktą anekdotą užrašė M. Slan- 

čiauskas (girdėta nuo savo gimdyto)ų ir nuo daug kilų). LKLIR F 1 — 
3861(37).

Retas anekdotas.
150. [Ar tu, durniau, paliauk, ar tu, plikakakti, pasitrauk].— (Daugums sa

kos, kad )ų tėtušis ar senulis malęs !q kumedi)q bažnyčio)). LKLIR F 1 — 
3861(38).

Tradicinis ir kitose Lietuvos vietose žinomo anekdoto variantas.
Vi sa bažnyči a — visi žmonys.
151. [Žvarbis]. LPK 3445.—LKLIR F 1 —3861(39).
Tradicinis populiaraus anekdoto variantas.
gul ėj ęs  — nakvojęs.
152. [Saulė mėnesį pagavo].— LKLIR F 1 — 3861(40).
Originalus pasijuokimas.

FOLKLORAI MEDEGA 1914 METAMS

Taip pavadintas 1914 m. M. Slančiausko sudarytas 21X13,5 cm formato, 
44 puslapių rinkinėlis (LMD I 483), kuriame surašytos pasakos, juokai, anek
dotai, sakmės, pasakojimai, patarlės ir priežodžiai, keiksmažodžiai, mįslės, 
raudos, dainos. Didesnė tautosakos dalis užrašyta pirmą kartą. Po rinkinėlio 
pavadinimo pažymėta: Suk!ausinė)au, surašinė)au nuo aplinkinių žmonių Malas 
Slančauskas Reibenių sodžiaus par stot) Žagarę.

153. [Velnias pamokslininkas]. LPK 3330.—P. Teresė Slančiauskienė iš 
Trumpaičių k. (Seniai seniai savo molinų girdė/au sakant). LMD I 483(19) 
[BLLS 422].

Originalus sakmių apie velnius kunigus variantas.
154. [Girtas pamokslininkas].— P. Aleksandras Ratkus (Sakė Aleksandra 

Paikus). LMD I 483(20).
Prieš pasakojimą yra užrašytojo pastaba: los pačios rūšies (kaip sakmė 

Nr. 153).
Tradicinis Lietuvoje populiaraus pasakojimo variantas.
155. [Šventos dvasios prisigėręs]. — P. Ramašauskienė iš Skaistgirio 

1914 m. (Ši (1914) mel nuo davatkos girdėta... Sakė Ramašauskienė Skais- 
giry), davatka). LMD I 483(21).

Žr. paaiškinimą Nr. 154.
156. Vėjas. LPK 3901.— P. Ka<rdinskas iš Budraičių k. (Sakyta ūkininko 

Kardinsko Budraičių sodžiaus skaisgiriečių). LMD I 483(22).
Reta sakmė; užfiksuotas tik vienas kitas jos variantas.
157. Apė blaivias moteris ir girtus vyrus. (LPK 3045).— P. Bertulienė iš 

Reibinių k. (Sakė Bertulienė, kalvienė, iš sodž. Reibenių skaisgiriečiuos). LMD 
1 483(23) [BLLS 73].



Originali sakmės atmaina.
158. [Sutūrėtas vagis].— P. Antanas Prasčius iš Reibinių k. /Tq pasakėlq 

pasakė Antanas Prasėtus iš Reibenių sodžiaus — kada vagys Skaisgirio baž- 
nyėiq iš 3 j 4 dienq kovos nakty/ išvogė; dvi didžiqsias kupkas ir šventq 
kumonijų po aslų išbarstė ir kryžių nuo cimborijos). LMD I 483(24).

Legendos apie nubaustus šventenybių vagis XIX a.— XX a. pirmojoje pu
sėje buvo populiarios Lietuvoje, tačiau jų užfiksuota nedaug.

daikto — metalo.
159. [Bausmė vagiui].— P. Julijona Kardišauskaitė /Seniai sakyta Juli

jonos Kardišauskytės). LMD I 483(25).
Daugiau užfiksuotų panašių variantų nerasta.
160. [Velniui pažadėtas sūnus]. AT 313B.—D. Ona Tautkytė iš Skaistgi

rio 1913. /Užrašyta Onos Tautkytės 1913 m. Skaisgiryj). LMD I 483(26).
Pasaka žinoma daugeliui pasaulio tautų. Savita spausdinamo varianto 

pradžia; pabaigoj praleisti epizodai apie bėgimą nuo velnio.
šnypš t ukėl i u — nosinaite.
161. Jurgis besotis. AT 1691B+1691.— U. Ona Tautkytė iš Skaistgirio 

/Užrašė Ona Tautkytė). LMD I 483(27).
Variantas suprastintas arba sekant, arba užrašant.
162. [Ūkininkas be kantrybės].— /Seniai nuo senųjų girdėta, o gal jau 

ir pirmiau kas buvo užrašęs). LMD I 483(29).
Prieš pasaką yra pastaba: Bernų pasaka.
Originali pasaka; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
163. [Pagerintas valgis]. AT 1562A*.—LMD I 483(30).
Užrašytojo pastaba: Bernų pasaka. Tai baudžiavos laikų pasakėlės.
Originali pasakos atmaina.
164. [Gudrus teisėjas]. AT 1543D*.— P. Bukantas iš Gimbūčių k. /sakė 

Bukantas Gimbūčių). LMD I 483(31) [LTt IV 480].
Tradicinis gerai pasektas ir kitose Lietuvos vietose žinomos pasakos va

riantas.
165. [Pritrūkėlis ir partekėlis].—/Vis seniai girdėtos pasakėlės). LMD I 

483(32).
Originali pasaka.
166. [Apgautas kunlngas]. AT 1355.— P. Pranciulis iš Reibinių k. 1914 m. 

/Sakė Pranciulis Reibenių 1914 m.). LMD I 483(33). Kalbos iškraipymai re
daguoti.

Kūrinys, atrodo, paremtas tikru atsitikimu, o ne tradicija.
167. [Falšyvi piningai]. AT 1592A*.— P. Pranciulis iš Reibinių k. 1914 m. 

/Sakyta Pranciulio Reibenių 1914 m.) LMD I 483(34) [LTRn, p. 382; DKL 189].
Tradicinis Lietuvoje populiarios pasakos variantas.
168. ĮKuningas ir gudrus piemuo]. AT 921.— P. Bertulienė iš Reibinių k. 

1914 m. /Sakyta Bertulienės kalvienės Reibeniuose 1914 metų). LMD I 483(35).
Savitas daugelyje kraštų paplitusios pasakos variantas.
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169. Pasakėia be galo. AT* 2300.— P. Ona Tautkytė iš Skaistgirio f Ona 
Tautkytė). LMD I 483(36).

170. Ir ai teip—P. Ona Tautkytė iš Skaistgirio fOna Tautkytė). LMD I 
483(37).

Vaikų erzinimas populiarus Lietuvoje, tačiau užfiksuota ne per daugiausia 
jo variantų.

171. Ketvergo bažnytėla. AT 1932.— P. Marei jonas Sinickas iš Reibinių k. 
fSokė Alarci/ons Sinickas Reibeniuose). LMD I 483(38).

Sutrumpintas Lietuvoje labai populiarios pasakaitės variantas.
172. Rauda.— P. Braziulienė iš Trumpaitėlių k. f Šaky ta seniai Braziuiie- 

nės iš sodž. Trumpaitėlių joniškiečių). LMD I 483(89).
Originalus reto pasakojimo variantas.
makaul el e  — kaukuolėiė.

„VALIO * PASAKOS

Šitokio pavadinimo 15X11,5 cm formato, 60 p. rinkinėly (LMD I 565) 
surašyti įvairaus pobūdžio kūriniai (valio čia, matyt, reiškia „atskiros, nesu
sijusi os, įvairios*'). Jis dar turi paantraštę „Pasakos tinginių ir 1.1.". Sudary
mo metai nenurodyti. Prie pasakos „Trys tinginiai" yra pastaba: Sakyta mūr- 
ninko Pranio, j Žagarę einant, 1914 m. Tikriausiai rinkinėlis sudarytas netru
kus po minėtos datos (apie 1915 m.), jeigu sudarytojas dar atsimena tokias 
smulkias pasakos sekimo aplinkybes.

173. Tinginė. AT 501.— P. Ona Kipšienė-Ciauškytė f Šaky ta Onos Čiauš- 
kytės Kipšienės). LMD I 565(1).

Visoje Europoje žinoma pasaka. Lietuviškuose variantuose, kaip ir spaus
dinamame, nemokančiai verpti mergaitei dažniausiai padeda laumės,

174. Trys tinginiai. AT 566.—P. Pranys 1914 m. f Šaky ta mūrninko Pra
nio, j Žagarę einant, 1914 m ). LMD I 565(2).

Savitas daugeliui tautų žinomos pasakos variantas.
mašnel ę — portmanėiį.
mašnel ės  — maketėlio.
vi ešbut į  — traktierių.
nuodėmes  — grieku.
175. Pati tinginė.—P. Ona Doviltytė iš Skaistgirio fSakė Ona Doviltyčia— 

Skaisgirio). LMD I 565(3).
tankynėj  — tankiuos krūmuos.
176. Nevalga. AT 1373A.— P. Ona Doviltytė iš Skaistgirio fOna Dovilty- 

čia). LMD I 565(4) [DKL 269].
Tradicinis reto anekdoto variantas.
177. Tinginys.— fNuo moterų girdėta). LMD I 565(5).
Reta pasaka.
178. [Du žmogaus galai]. AT 921C.— P. Dapkus iš Reibinių k. (Sakė Dap

kus Reibeniuose). LMD I 565(8).
Originalus retos pasakos variantas.
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18,5X11 cm formato, 20 p. knygutėje (LMD I 902) surašyti pažangūs 
M. Slančiausko samprotavimai apie socialinę nelygybę, ją iliustruojančios pa
tarlės ir priežodžiai, o gale pateikiama pora anekdotų. Rinkinėlis sudarytas 
1892 m.

179. Malda bajoriška.— LMD I 902(8) [DKL 276).
Retas anekdotas; užfiksuotas tik vienas kitas jo variantas.

II

MITAI

Didžiausias M. Slančiausko sudarytas rinkinys (LMD I 1063) 15,5X12 cm 
formato 318 p., vadinasi „Šis ir tas. Prozų ir poezija nuo 1874 ligi 1890 meto". 
Jį sudaro: 1. Eiliuota prakalba (p. III). 2. Kai kurių spausdinamų kūrinių re
gistras (,,Apreiškimas mitiškų pasakėlių", p. V—XIII). 3. ,,Mitai" (p. 1—174). 
4. „Pasakos jaunų mergelių ir senų bobelių" (p. 175—190). 5. „Mūsų įgimti 
tikėjimiški faktai" {p. 191—220). 6. „Mūsų kuningiškos teisybės" (p. 221—229). 
7. „Mūsų įsitikėjimai" (p. 230—234). 8. Individuali M. Slančiausko kūryba — 
„Ailiavimai" (p. 267—300). 9. „Pasakos apė gyvulius ir paukščius" (p. 301—306).

Nors tituliniame puslapyje rašoma: nuo 1874 lipi 1890 meto, tačiau rin
kinys imtas sudarinėti ne anksčiau kaip 1888 m. (ši data jau minima pirmo
joje sakmėje) ir baigtas 1890.XI.20 (rinkinio gale įrašyta data). Atrodo, 1874 
metai įrašyti todėl, jog kai kurie į rinkinį įdėti poezijos kūrinėliai tada buvo 
sukurti (arba bent pradėti kurti), pvz., po poemėle yra užrašas: Trumpaičiuose 
pavasary; 1874 — rudeny; 1889, Al. J. Siančauskas. Kiti poezijos kūrinėliai su
kurti vėliau: po sueiliuotų sakmių ir pasakų yra data 1887—8 meio, po pa
davimų—1890 m. Nuoseklus rinkiny esančių kūrinių išdėstymas ir rašyba 
rodo, kad visas rinkinys sudarytas maždaug vienu metu, vadinasi, 1890 m. 
Tačiau tautosakos kūriniai jau buvo iš seno užrašinėjami, nes kaip pateikėjai 
minimi M. T. Slančiauskas ir M. (eputytė, mirę 1875 m. (arba seniai girdėti 
kūriniai vėliau buvo užrašyti iš atminties). Matyt, įvairiais laikotarpiais užra
šyta arba išmokta tautosaka ir individuali kūryba 1890 m. buvo surašyta į 
vieną rinkinį.

Didžiausią rinkinio dalį sudaro skyrius „Mitai", kuriame pateikiamos etio
loginės ir mitologinės sakmės, padavimai, pasakos su ryškiais mitologiniais 
bruožais. Sudarinėjant rinkinį, šis skyrius kaip tik ir buvo M. Slančiausko 
dėmesio centre, nes, pavyzdžiui, turiny atskirai išvardijami tik šio ir pasku
tinio skyriaus kūriniai. Visi skyriaus „Mitai" kūriniai turi vieningą numera
ciją, nurodomi jų pateikėjai. Kūriniai pasekti įvairiu metu; prie kai kurių 
nurodytos sekimo datos.

Perspausdinant kūriniai vadinami taip, kaip turiny, nes pačiame rinkinyje 
pavadinimai nenurodomi.
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[ D i e v a s  ir v e l n i a s ]

180. Kas tada buvo, kol svieto nebuvo da.— P. Grigalienė, 80 m., 1888 m. 
f Atsakė Grigalienė, senė 80 melų, 1888 meluose). LMD I 1063(1223) = LTR 
1208B(1468) [BsLP I, p. 7).

Paprastas tikėjimas, dar neturįs sakmėms būdingo siužeto.
181. Ponasdievs nusispiovęs, iš to rados Liucius. LPK 3001, pig. Krz 2453.— 

P. Jonas Trumpulis iš Sargūnų k. fAtpasako/o Jons Trumpuiis, ;is girdė/ęs nuo 
A. Varašaucko). LMD I 1063(1224) [̂ BsLP I, p. 7]^LMD I 561(2) [BLLS 3].

Variantas gerai pasektas, savitas.
182. Liucius prisikabinęs pilnus dantis žemių. LPK 3005, pig. Krz 2450.— 

P. Kazimieras Benelis iš Gulbinų k. f Sakė Kazimiers Beneiis iš Gulbinų). LMD 
I 1063(1225) [̂ BsLP I, p. 7—8] ^LMD I 1063(952)=LTR 1208BĮ1215) [BLLS 7].

Gerai išbaigtas Lietuvoje populiarios sakmės variantas.
183. Liucius kol nebuvo ponui dievui nusidėjęs, tai jis buvęs vardu Liu- 

cijušas.— P. Leonora Noreikaitė fSakė Levanora Noreikyčia). LMD I 1063(1226) 
[-BsLP I, p. 8] = LTR 1208B(1469)=̂ LMD I 561(4).

Sukrikščioninti senieji tikėjimai (velnius į pragarą uždaro Kristus).
184 Ponasdievs metęs grumte!j — nulėkęs paukštelis, velns metęs akminė- 

lj — nukritus rupūžė. LPK 3081.—P. Barbora Čeputytė fBarbola Čeputyčia sakė). 
LMD I 1063(1227)=;LMD I 561(5) [BsLP I, p. 8].

Suprastintas ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
185 Ponas dievas tvartus tvėręs, velns lipęs biaurius gyvuoMus. LPK 

3083.— P. Julijona Kardišauskaitė fSakė Jull/ona Kardlšauckyčla). LMD I 
1063(1228) [-BsLP I, p. 9 = LTt IV 345]-LMD I 1063(954)=LTR 1208BĮ1217) 
[BLLS 134].

M. Slančiausko užrašyti šios sakmės variantai vieni iš geriausių.
tvartus — kūles, laldarlus, slalnes.
186. Velns pasidirbęs juodą ožkeią. LPK 3090/ Krz 2491.— P. Ignacas Slan- 

čiauskas fSakė Ignacas Siančauckas). LMD I 1063 (1229) [ — BsLP I, p. 9] = 
LTR 1208B(1470) [BLLS 150]-LMD I 561(7).

Lietuvoje labai populiarios sakmės glaustai pasektas variantas.
187. Velns vilką padirbęs. LPK 3086/ Krz 2490.— P. Vincentas Kragas 

fSakė Vlncenlas Kragas). LMD I 1063(1230) [BsLP I, p. 9]=LTR 1208BĮ1471) 
[BLLS 143]=;LMD I 561(8).

Sakmė Lietuvoje populiari. Kituose variantuose velnias vilką paprastai lip
do iš molio, o ne iš samanų.

188. Velns uodus padirbęs, ponas dievas — blusas. LPK 3082.— P. Pilypas 
Slančiauskas iš Trumpaičių k. fSakė Pdyps Slančauckas). LMD I 1063(1231) 
[=;BsLP I, p. 9]=;LMD I 1063(958)=LTR 1208BĮ1221) [LTt IV 394]=;LMD I 
561(9).

Tradicinis ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
189. Sutvėrims žmogaus. LPK 3032.— P. Brigita Čeputytė fSakė Prigyta 

Čeputyčia). LMD I 1063(1232) [BsLP I, p. 9—10]=LMD I 561(10) [BLLS 41].
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Sakinė reta; užfiksuoti tik keli jos variantai.
190. Ponasdlevs vaikj su merge į meškas [pavertė]. LPK 3112.— P. Kazi

mieras Urmonas fSakė Urmons KazimlersJ. LMD I 1063(1233) [ — BsLP I, p.10] 
L̂MD I 561(11).

Tradicinis Lietuvoje labai populiarios sakmės variantas.
Vai ki s  — zėns.
191. Žmogus kirto obelėlę. AT 555.— P. Gaudentas Grigutis iš Trumpai

čių k. fGaudenls GrlgutlsJ. LMD I 1063(1234)=LTR 1208B(1472). Plg. LMD I 
324(5) [BsLP I, p. 10].

Šią stebuklinę pasaką M. Slančiauskas į rinkinį „Mitai" tikriausiai įdėjo 
dėl jos etiologinės pabaigos.

192. Kitą gadynę visi medeliai šnekėjo. 1PK 3215.— P. Batakienė iš Roč- 
kių k. fSakė Baiaklenė Iš RočkiųJ. LMD I 1063(1235) [̂ BsLP I, p. 10]=LTR 
1208B(1473)-LMD I 561(13).

Sakmė Lietuvoje nepopuliari; užfiksuota tik keletas jos variantų.
193. Velns negalėjo ištart „šermukšnis". LPK 3346.—P. Morta Kragaitė 

fMorta KragyčiaJ. LMD I 1063(1236)-LMD I 1063(1060) [BsLP I, p. 10]=LTR 
1208B(1326) [BLLS 671] -LMD I 561(14).

Sakmė nepopuliari, užfiksuota nedaug jos variantų.
194. Ežys nuo saulės tekančios gavo žaruotus plaukus, arba šerius dyg

liuotus. LPK 3127.— P. Stanislovas Meška f Sakė Slanlslovs Meškoj. LMD I 
1063(1237) [-BsLP I, p. 11]=LTR 1208BĮ1474) [BLLS 238]-LMDI 561(15) 
[LTt IV 358].

Savita sakmės versija, nedaug teturinti variantų.
195. Žemė prašė pono dievo palengvinimo. LPK 3012.— P. Juozas Pirantas 

iš Lepšių k. f Tų sakė Juozas Pirams iš LepšlųJ. LMD I 1063(1238) [ — BsLP I, 
p. 11]=LTR 1208BĮ1475) [BLLS 15A]̂ LMD I 561(16) [BLLS 15B].

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
196. Šunies dalia žmogus minta. LPK 3220/ Krz 2635.— P. Jurgis Pirantas 

iš Lepšių k. fPlranls Jurgis sakėj. LMD I 1063 (1239)—LMD I 1063(956) 
Į̂ BsLP I, p. 11]=LTR 1208B(1219) [BLLS 307] ^LMD I 561(17).

Populiarios sakmės gerai išbaigtas variantas.
197. Rugius nupiovę, geriausią gubą sudegydavai.— P. Jonas Trumpulis iš 

Sargūnų k. fAlpasakola nuo Jono Trump., sakęs JasofisJ. LMD I 1063(1240) 
[-BsLP I, p. 11] =LTR 1208B(1477)̂ LMD I 561(18).

Improvizacinio pobūdžio sakmės nuotrupa. Lietuvių tautosakoje jos ati
tikmenų nerasta.

198. Ponasdievs laidąs vieną kartą žmogų savo vietoj pabūti. AT 800.— 
P. Tamošius Stasiulis iš Linkaičių k. fSlasiulis Tamošius/ LMD I 1063(1241) 
[-BsLP I, p. 11] =LTR 1208B(1478).

Tradicinis ir kitoms Europos tautoms žinomos pasakos variantas.
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S e n e l i s

199. Senelis parmainęs ponus Į darbinykus. (LPK 3056/—P. Mateušas Ta
deušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. f Alano levo nabaštnlnkas sakė/ LMD I 
1063(1242) Į̂ BsLP I, p. 11—12]=LTR 1208B(1479) = LMD I 561(20).

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
200. Senelis padarė trejopas moteriškas. LPK* 411.— P. Karolis Gustinis 

(Sakyta Karolio Gustlnlo, latvio, jis girdėjęs nuo žemaičio/ LMD I 1063(12431 
[ = BsLP I, p. 12—13] =LTR 1208B (1480)=;LMD I 332(9).

201. Senelis žmonis mokydams ėjęs darbų. LPK 3057; plg. Krz 2469.— 
P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Nuo savo tėvo nabašt- 
nlnko girdėtas/ LMD I 1063(1244) [-BsLP I, p. 13—14; BsLP II, p. 15—16] = 
LTR 1208B(1481) [BLLS 110; LTt IV 341].

Tradicinis Lietuvoje populiarios sakmės variantas.
šaudykl ą — šautuvų.
202. Senelis ėjo, žmonis laimydams. AT 330B.— P. Brigita Čeputytė (Nuo 

Brigytos Ceputyčlos/ LMD I 1063(1245) [ — BsLP I, p. 14; BsLP II, p. 16].
Tradicinis Lietuvoje populiarios sakmės variantas.
203. Senelis parodė, kad pilvs dirb. AT 716*.— P. Jonas Kapšas iš Šaky

nos apyl. (Jons Kapšas, kraučlus, sakė/ LMD I 1063(1246) [ — BsLP I, p. 14; 
BsLP II, p. 16] =LTR 1208B(1483).

Tradicinis lietuvių pasakos variantas.

Mi l ži nai

204. Milžino vaiks atrado mažučius žmonis. AT 701; KbK 23; plg. Cbr. 
5015; SlmN 701.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Gir
dėjau nuo savo tėvo/ LMD I 1063(1247) [—BsLP I, p. 143; BsLP II, p. 218] = 
LTR 1208B(1484).

Padavimas ypač populiarus šiaurės Europoje ir Lietuvoje.
205. Milžino bernas prašė ant veselės. LPK 3713; KbK 21.—LMD I 1063 

(1248) [=BsLP I, p. 143=LTt IV 632; BsLP II, p. 218].
Retas padavimas tiek lietuvių, tiek kitų tautų tautosakoje.
k o z a s — veselę.
206. Linkaičių sodžiaus lauke dveji Kapmilžlai. LPK 3711; KbK 11; plg. 

Cbr 5020 ff; Krz 5020; SlmN 772.— P. Petras Stasiulis (Sakė Petras Sta- 
slulls/ LMD I 1063(1249) [=;BsLP I, p. 143 = LTt IV 621; BsLP II, p. 218] = 
LTR 1208B(1486) [BLMS 210].

Sujungti du padavimai: apie milžinų kapus ir kirvio pasidalijimą.
Joni škės  — Joniškio.

Laimės

207. Laimė lėmė: trijų metų šulnyj prigers. AT 934A; SimA 711.— P. Sku- 
peikienė iš Mančių k. (Sakė Skupeiklenė Alančlų/ LMD I 1063(1251) [ — BsLP 
I. p. 103—105]-LMD I 1063(7)=LTR 1208B(503) = LKLIR F-2 434(7).
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Sakmė paplitusi beveik visoje Europoje, ypač populiari pietų slavuose ir 
baltuose (2r. R. W. B r e d n i c h. Volkserzahlungen und Volksglaube von 
den Schicksalsfrauen.—„FF Communications", No. 192. Helsinki, 1964, p. 94— 
115).

208. Laimė lėmė: koi meduogalėliai susikūrens. į AT 934A). P. Skupeikie- 
nė iš Mančių k. fSkupeikienė Alančių). LMD I 1063(1251) [BsLP I, p. 104 = 
LTt IV 561]-LMD I 1063(6) = LTR 1208B(502)=LKLIR F 2 — 434(6).

Tradicinis retos sakmės, daugiausia paplitusios pietryčių Europoje, varian
tas (žr. P. W. B re dn i c h. Volkserzahlungen..., p. 17—31).

209. Turtingo tėvo sūnui nieks nesivedė. AT 460B fpiy. 947B*, 737B*).— 
P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. fScrkė mano tėvas). LMD I 
1063(1252) [-BsLP I, p. 104—105]=LTR 1208BĮ1487).

Tradicinis lietuviams ypač būdingos pasakos variantas. Motyvas apie lai
mę, savo namely skirstančią žmonėms likimą, žinomas latvių ir pietryčių Euro
pos tautų tautosakoje (2r. R. W. B re d ni c h. Volkserzahlungen..., p. 148— 
150).

210. Čiūčia liūlia užmiršuoklėlis, palikuoklėlis... ir tyčiolika. LPK 3691; 
piy. Krz 8013.—fDauy moterų sakė). LMD I 1063(1253) [BsLP I, p. 105; BsLP 
II, p. 201]=LTR 1208B(1488)̂ LMD I 1063(5)=LTR 1208B(501)=LKLIR F 2 — 
434(5).

Pasarya.- Kitos moterys sako, kad )os nebuvusios par naktį palikusios, 
tiktai dienų, šienų beyrėbdamos, už kūlynų paėjusios tollaus Ir Išylrduslos 
tuos laumių balsus belllluo)ant.

Sakmė labai populiari lietuvių tautosakoje. Tačiau beveik visuose kituose 
jos variantuose sakoma, kad vaiką apdovanoja ir nubaudžia ne laimės, o 
laumės.

Laumės

211. Šią gadynę, dėkų ponui dievui, žemelė apsičystijo. LPK 3693; Krz 
5085.— P. Grigalienė, per 80 m. fSakė; 80 su viršum metų Grlyallenė). LMD 
I 1063(1254) [-BsLP I, p. 105; BsLP II, p. 195]=LTR 1208B(1489)-LMD I 
1063(4,9) = LTR 1208B(500) = LKLIR F 2 —434(4,9)-LMD I 905(1).

Originalus Lietuvoje populiarios sakmės variantas. Jo pradžioje pateiktas 
archaiškas, niekur daugiau negirdėtas tikėjimas, kad laumės buvusios su ra
gais, kaip ožkos.

212. Ėjus laumė į veselę. LPK 3697.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas 
iš Trumpaičių k. fNuo mano tėvo, mlr. 1875). LMD I 1063(1255)—LMD I 
1063(10)=LTR 1208BĮ505) [BLMS 24]=LKLIR F 2 — 434(10) [-BsLP I, 
p. 109 = LTt IV 554].

Tradicinis, gerai išbaigtas retos lietuvių mitologinės sakmės variantas.
213 Kas joms pirtyj gerą padarė, tą apdovanodavai, o kas ne... LPK 3693, 

Krz 5085.— P. Kristina Slančiauskaitė iš Trumpaičių k. (Krlstynai sakė Urbo
nienė). LMD I 1063(1256) [̂ BsLP I, p. 108—109]=LTR 1208B(1490).
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Originalus Lietuvoje populiarios sakmės variantas (archaiškas motyvas — 
kad laumėms pirty paliekama šilto vandens, muilo).

214. Laumės Elenai pirtyj skūrą nulupo. LPK 3257/ pig. Krz 5085; Sun 
E 261.— P. Barbora Baravykaitė (Barbė Baravyko Ignaco! LMD I 1063(1257) 
[-BsLP I, p. 109] = LTR 1208B(1491) [BLLS 380].

Kituose šios sakmės variantuose dažniausiai moterims odą lupa ne lau
mės, o velniai.

215. Laumės motinai pirtyj skūrą nulupo. LPK 3257; pig. Krz 5085; Sin?
E 261.— P. Teresė Slančiauskienė iš Trumpaičių k. (Man mano motina, da aš 
mažas tebebuvau, pasako/o). LMD I 1063(1258) [ — BsLP I, p. 108]=LTR
1208B(1492) [BLLS 379].

Si sakmė M. Slančiausko nebuvo pažymėta atskiru numeriu, o užrašyta 
pastaboje (pasargo)e) prie 214 sakmės.

Žr. sakmės Nr. 214 paaiškinimą.
216. Gaspadinei Nedėlia kaulus sulaužė. (LKP 3375); pig. Sim P 11.—

LMD I 1063(1259) [-BsLP I, p. 108]=LTR 1208B(1493) [BLLS 744].
Ši sakmė M. Slančiausko irgi nebuvo pažymėta atskiru numeriu, o užra

šyta pastaboje.
Sakmė reta.

Raganos

217. Raganų kitąkart daug buvę. Pig. Sim D 691.— P. Grigalienė (Sakė 
Grigalienė senė). LMD 1 1063(1260) [-BsLP I, p. 72, 94; BsLP II, p. 147]. 
Pig. LMD I 1063(1) = LTR 1208B(497)-LKLIR F 2 — 434(1).

Sakmių apie žynius, kurie padeda surasti pavogtus daiktus, nedaug te- 
užfiksuota. Spausdinamo varianto pradžioje pateikta Lietuvoje ir kitose tau
tose populiarių tikėjimų apie raganų prigimtį ir funkcijas.

218. Raganos pasitepusios pažastis ir išlėkusios ant Šatrijos kalno. LPK 
3651; Chr 3045; Krz 3045; Sim D 1791.— P. Kotryna Močiutė (Kotryna Mo- 
cyčia sakė). LMD I 1063(1261) [-BsLP I, p. 74—75]=LMD I 1063(14) = LTR 
1208B(509) = LKLIR F 2 — 434(14).

Daugeliui Europos tautų žinomos sakmės variantas.
219. Ragana ir vagis par veselę. LPK 3282.— P. Pranciškus Mikalauskas 

(Pranciškus Alikaiauckas). LMD I 1063(1262) [ — BsLP I, p. 73—74; BsLP II, 
p. 149]-LMD I 1063(11) = LTR 1208B(506)=LKLIR F 2 — 434(11).

Daugelyje kitų šios Lietuvoje populiarios sakmės variantų jaunosios svei
katą nori pagadinti ne ragana, o velnias.

220. Ėjus ragana spaviednės.— P. Teresė Slančiauskienė iš Trumpaičių k. 
(Mano motina pasako/o). LMD I 1063(1263) [ — BsLP I, p. 74; BsLP II, p. 147— 
148]-LMD I 1063(15) = LTR 1208B(510) = LKLIR F 2 — 434(15).

Originali sakmė.
221. Raganos duktė į Šarką pasivertus.—P. Liudovika Urmonienė (Liudo- 

vika Urmonienė sakė). LMD I 1063(1264) = LMD I 1063(12) = LTR 1208B(507) 
[BIP 26] =LKLIR F 2 — 434(12) [-BsLP I, p. 74].

22* 339



Originali, neturinti atitikmenų sakmė, nors pats tikėjimas, kad raganos 
gali pasiversti gyvuliais arba paukščiais, žinomas daugelyje tautų, 

z ė n o — vaikeso.

V i 1 k t a k a i

222. Vilktakal užgerti būdavę vandeniu.— P. Jonas Močius ir Jurgis Anča 
iš Trumpaičių k. f Sakė Močius Jons, Jurgis Anča j. LMD I 1063(1265) [BsLP I, 
p. 191]=;LMD I 1063(21, 22)=LTR 1208B (516, 517)=LKLIR F 2 — 434(21).

Reti tikėjimai; kai kurie daugiau neužfiksuoti.
pro dant i s  kyšt,  kyšt  — kiii sako, kad pro subinę.
223. Puideia viiktaks. LPK 3671/ Chr 4005/ pig. Krz 4005/ pig. Sim D 

1021.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. f Mano levo na- 
bašinyks sakė). LMD I 1063(1266) [-BsLP I, p. 191]-LMD I 1063(24)=LTR 
1208B(519)=LKLIR F 2 — 434(22).

Lietuvoj ir visoj Europoj (ypač šiaurės) žinomos sakmės variantas, turis 
ryškų vietinį koloritą.

Ai tvarai

224. Kūme! kliocki. LPK 3477/ pig. Sim H 191, H 62—63, G 1381 — 
P. Stanislovas Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Siančauckas Sianisiovs sakė). 
LMD I 1063(1267) [=;BsLP I, p. 127]-LMD I 1063(27) = LTR 1208B(522) = 
LKLIR F 2 —434(25)-LMD I 905(2).

Tradicinis Lietuvoje ir Latvijoje labai populiarios sakmės variantas (žr. 
Latviešu pasakas un teikas. Pėc Anša Lercha-Puškaiša un eitiem avotiem sako- 
pojis un redigėjis prof. P. Smits (Schmidt), XIII. Riga, 1936, p. 415— 
419).

l aš i ni uoči ų — šaiinosių arba pyragų.
225. Gaidys ant kiabatės— marti užmušus. LPK 3478, pig. Sim H 71.—

P. Teresė Slančiauskienė iš Trumpaičių k. fMano moiina man sakė). LMD I 
1063(1268) [-BsLP I, p. 127] = LTR 1208BĮ1494). Pig. LMD I 1063(28) = LTR 
1208B(523)=LKLIR F 2 — 434(26).

Lietuvoje ir Latvijoje labai populiarios sakmės archaiškas variantas (žr. 
Latviešu pasakas un teikas..., XIII, p. 428—444).

226. Eitvaras sviesto privėmęs. LPK 3472/ Sim H 141.—P. Morta Sta- 
siulienė iš Trumpaičių k. (žr. LMD I 1063(26): Seniai sakė Moria Siasiuiienė 
Trumpaičiuos). LMD I 1063(1269) [=LP I, p. 127—128]-LMD I 1063(26) = 
LTR 1208B(521)=LKLIR F 2 —434(24).

Tradicinis Žemaičiuose ypač populiarios sakmės variantas.
227. Rupūžę susmaigė po pečium. LPK 3478/ pig. Sim H 71.— LMD I 

1063(1270) [̂ BsLP I, p. 128]=LTR 1208B(1495).
sieką — 6 gorčius.
Žr. sakmės Nr. 225 paaiškinimą. Rupūžėmis aitvarai dainiau įsivaizduojami 

latvių, o ne lietuvių tautosakoje.
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228. Gaspadinė šaukė rupūžę: „Gaušl, gaušl".— LMD I 1063(1271) [-BsLP 
I, p. 128] =LTR 1208BĮ1496) [BLMS 91].

Sakmė lietuvių tautosakoje neturi atitikmenų (žr. sakmės Nr. 225 ko
mentarą).

Kurs ą — Latviją.
229. Eitvarui pliką subinę parodžius. LPK 3476.— LMD I 1063(1272) 

[-BsLP I, p. 129].
Panašūs tikėjimai žinomi ir kitose Lietuvos vietose.
230. Eitvaras ir žaltviska.— LMD I 1063(1273) [-BsLP 1, p. 129]=LTR 

1208B(1497).
Panašių aitvaro vardų kitose Lietuvos vietose neaptikta.
231. Puščiau, pirštines palikai. LPK 3435.— P. Bonivantūras Slančiauskas 

(žr. LMD I 1063(31): Sakė seniai mano dėdė Boniventūras Siančauskasį LMD i 
1063(1274) [-BsLP I, p. 129; BsLP II, p. 135=LTt IV 536] =LTR 1208BĮ1498)- 
LMD I 1063(31)=LTR 1208B(526)=LKLIR F 2 — 434(29).

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
232. Varna klojime žirnius lasė. LPK 3485.—P. Gaudentas Grigutis iš 

Trumpaičių k. (žr. LMD I 1063(29): Seniai sakė Gaudenis Grigufis/ LMD i 
1063(1275) [-BsLP I, p. 128; BsLP II, p. 134]-LMD I 1063(29)=LTR 1208B 
(524)=LKLIR F 2 — 434(27).

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.

Ž a l č i a i

233. Žalčių kitąkart būdavę grinčioj. AT 285, Sim G 1501.— P. Juozas 
Gendvilas fSakė Juozas Gendviis ir kili). LMD I 1063(1276) [ — BsLP I, p. 1521.

Daugeliui pasaulio tautų žinomi tikėjimai; populiariausi Lietuvoje ir Šve
dijoje.

234. Žaltys užtručijęs 7 puodynes pieno. AT 285A*; Sim G 1401.— P. Jo
nas Baravykas iš Pumpėnų apyl. fSakė Baravyko Jonis/ LMD I 1063(1277) 
[̂ BsLP I, p. 153].

Ir kitose Lietuvos vietose žinoma sakmė. Tikėjimas apie kaukus — žalčius 
kitur neužfiksuotas.

Papart i es  ži edas

235. Paparties žiedas. LPK 3644; piy. Sim D 116, P 61.—LMD I 1063(1278) 
[-BsLP I, p. 76—77] -LMD I 1063(19)=LTR 1208B(514)=LKLIR F 2 — 434(19).

Lietuvoje populiarus tikėjimas.
236. Tamašauckas senis. LPK 3645; Krz 3100; piy. Sim P 61.— Iš tėvo 

išmoktą sakmę užrašė M. Slančiauskas. LMD I 1063(1279) —LMD I 1063(20) = 
=LTR 1208B(515)=LKLIR F 2 —434(20) [BsLP I, p. 77].

Tradicinis ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas, 
tel i ukus — veršelius.
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[Ugni s ]

237. Ugnies vards — šventa Gobija.— P. Pranciškus Grigutis (Pranciškus 
GrlguOs sakė). LMD I 1063(1280) [BsLP I, p. 129]=LTR 1208B(1499).

Tikėjimas žinomas ir kitoms Europos (ypač Rytų) tautoms.
238. Iš po pečiaus ugnis išeinant prasivėdyt. (LPK 3905J, plg. Sim G 

1111.—(Daugums sakinė/). LMD I 1063(1281) [-BsLP I, p. 130]=LTR 1208B 
(1500).

Reti, išplėtoti tikėjimai.

[Velnias]

239. Nebėr Ciukučio, Kukutis užmušo. AT 822*.— P. Juozas Jokūbaitis 
f Juozas Jokūbaitis sakė). LMD I 1063(1282) [-BsLP I, p. 32 = TD VI, p. 165] = 
=LTR 1208B(1501).

Tradicinis ir kitoms tautoms žinomos sakmės variantas (žr. J. Balys.  
Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje.— TD VI, p. 163—195).

240. Kazimier, Kazimier, še piningus.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas 
iš Trumpaičių (Alano tėvas sakė). LMD I 1063(1283) [ — BsLP I, p. 32]=LTR 
1208B(1502).

Improvizacinio pobūdžio sakmė; jos atitikmenų nerasta.
Joni škės  — Joniškio.
241. Tada atiduosiu, kai nuo visų medžių lapai nubirės. AT 1184.— P. 

Juozas Močius iš Joniškio apyl. (Sakė Alodus Juozas). LMD I 1063(1284) 
[-BsLP I, p. 32] =LTR 1208B(1503).

Pasaka žinoma ir kitoms Europos tautoms, tačiau jos užfiksuota po ne
daug variantų.

kadagių — ėglių.
242. Rauksiu ežerą, kad velniai nebeišlįstų. AT 1045 + 1130.— P. Juozas 

Močius iš Joniškio apyl. (Alodus Juozas). LMD I 1063(1285) [BsLP I, p. 29] = 
=LTR 1208BĮ1504).

Tradicinis lietuvių ir kitų Europos tautų tautosakoje populiarios pasakos 
variantas; kontaminacija pastovi.

243. Tėvs sūnų pristatęs prė velnio mokytis amato. AT 325.— LMD I 
1063(62) = LTR 1208BĮ1505).

Šiame M. Slančiausko užrašytame populiarios tarptautinės pasakos va
riante praleisti motyvai apie mokslą pas velnią ir atpažinimą.

Kri kšči oni ų [mitinės būtybės]

244. [Varlės kilmė). LPK 3188.— P. Marijona Ceputytė iš Trumpaičių k. 
(Sakė Alarl/ona Čepulyčla). LMD I 1063(1287).

Išplėtotas, gerai pasektas retos sakmės variantas.
245. [Arklys ir jautis]. LPK 3094/ Krz 2503.—LMD I 1063(1288).
Tradicinis Lietuvoje populiarios sakmės variantas.
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246. Kas ko buvo pelnęs, to gavo. (AT 759).— LMD I 1063(1290) =  LTR 
1208B(1506).

Originalus ir kitoms tautoms žinomos pasakos variantas.
247. Šventą Petrą veselninkai pešiojo. AT 791.— LMD I 1063(1291) = LTR 

1208B(1507).
Tradicinis ir kitoms tautoms žinomos pasakos variantas.
248. Ko šnypšč ant šventųjų. AT 165.— LMD I 1063(1292) =  LTR 1208B 

(1508).
Lietuviams būdinga pasakaitė, mažai teturinti atitikmenų kitų tautų tau

tosakoje.
t a r p v a r t į— vartykšiį.
249. Cigons <...> vieną vinį pavogė. AT 1638*.— (Tos pasakos nuo 

daug žmonių girdėtos; vyriškų ir moteriškų, ir yas visas maž kas būtų negir- 
dė)ęs). LMD I 1063(1293) = LTR 1208BĮ1509).

Sakmė reta; užfiksuota nedaug jos variantų.

Šatrija,  kiti  pi l i akal ni ai  ir ki tos pasakos

250. Šatrija, Šatrasiyns ir Neverdauckas. LPK 3345.— P. Antosė Gaudu- 
šytė iš Šunikių k. 1887 m. fSakė Antosė Gaudušyčia iš (Šunikių sodos) Už
venčiu parapi/os. 1887 m.). LMD I 1063(1294) [ —BsLP I, p. 73]^LMD I 
1063(1049) = LTR 1208B(1315).

Tikėjimai apie Šatrijos raganas pateikti kartu su sakme apie sugautą vel
nią, kadangi jis neva buvęs sugautas prie Šatrijos kalno.

251. [Raganos ant Šatrijos švento Jono naktį] fLPK 3651); pig. Sim D 
1841; pig. Cbr 3045; pig. Krz 3045.— P. Jonas Močius iš Trumpaičių k. 
f Močius Jons sakė). LMD I 1063(1295) [̂ BsLP I, p. 74—75; BsLP II, p. 147] -  
-LMD I 1063(13) = LTR 1208B(508) = LKLIR F 2 — 434(13).

Sakmė nepažymėta atskiru numeriu, tačiau nurodytas kitas pateikėjas, 
negu Nr. 250.

Atsiminimų tipo sakmė (memoratas).
252. Luponių piieiė. f LPK 3594); KbK 116; pig. Krz 8012.— P. Mateušas 

Tadeušas Slančiauskas ir Teresė Urbonienė iš Trumpaičių k. 1889 m. (Sakė 
mano tėvs ir Urbonienė). LMD I 1063(1296) =LTR 1208B(1510) [BIP 78].

Originalus padavimo ,,Piemuo lenda urvu į kalną" variantas.
Tas kainas Luponių keiiu einant matoms.
ir š i andi en— 1899 m.
253. Pilies kalnas Jurgaičių — Domantų lauke.— P. M. Slančiausko dėdė 

ir Morta Kragaitė fPasako/o mano dėdė ir giminaitė .Morta Kragyčia). LMD L 
1063(1297) = LTR 1208B(1511).

Pats buvau du kartu [tame kalne].
254. [Vaikas kalne). LPK 3594; KbK 136; Krz 8012.—P. Morta Kragaitė 

fMorta Kragyčia sakė). LMD I 1063(1298) = LTR 12088(1512).
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Daugumą šio siužeto variantų sudaro dvi dalys (vienas piemenukas i 
kalną lenda kepurės ieškoti, o kitas — pasipelnyti).

255. [P iem uo k a in e ] . LPK 3594; KbK 136; Krz 8012.—P. Morta Kragaitė 
(Moria Kragryčia sakė/ LMD I 1063(1299) = LTR 1208B(1512a).

Tai tarsi padavimo Nr. 254 antroji dalis, tačiau jo pradžia rodo, kad tai 
atskiras kūrinys.

256. [M išio s p ilie s  k a ln e j . LPK 3593; KbK 116; piy. Krz 8010; piy. 
Sim P 321.— f Sakęs mano dėdei žmoyus, pas fų kainų yyvenęs, i. y. iš Do
mantų ar iš Juryaičių sodžiaus). LMD I 1063(1300) = LTR 1208B(1513) [BIP 44].

257. [A u drų  a p verstos b a žn y č io s j .  LPK 3610; KbK 110; piy. Cbr 7070; 
Krz 7070; piy. Sim P 701.— P. Teresė Urbonienė iš Trumpaičių k. (Tamsa 
Urbonienė). LMD I 1063(1301) = LTR 12083(1513 )̂.

Originalus padavimo apie prasmegusias bažnyčias variantas, tačiau blogai, 
fragmentiškai pasektas.

Visas padavimų ciklas apie Jurgaičių-Domantų piliakalnį (Nr. 253—257) 
M. Slančiausko buvo surašytas vienu numeriu ir pavadinimu (7 2 . Pilės kai
nas Juryaičių-Domanių lauke), tačiau atskirai prie kiekvieno padavimo (iš
skyrus Nr. 225) nurodomi pateikėjai.

258. D abužių  p ilka ln is. LPK 3600; KbK *139.— P. Juozas Mingaila (Sakė 
Juozas Minyaiia). LMD I 1063(1302) =LTR 1208B(1514).

Atsiminimų tipo sakmė (memoratas).
K r e n č i n o  — Krinčino.
R o b o n i ų — Raubonių.
T e t u 1 o s — Tatulos.
a t g a l  20 me t ų  — 1889 (nurodyta užrašymo data).
259. [P onaitis ant p ilia k a ln io ] . LPK 3600; Kbk *139.— P. Juozas Mingaila 

(Ir tų sakė Minyaiia). LMD I 1063(1303)=LTR 1208B(1514a).
Atsiminimų tipo sakmė (memoratas). M. Slančiausko ji neišskirta.
260. Iš P lik ių  P lik e lis .— P. Brigita Ceputytė (Tų sakė Briyyia Cepufyčia). 

LMD I 1063(1304)=LTR 1208B(1515). Plg. LMD I 318(2).
Originali sakmė; be M. Slančiausko, daugiau užfiksuotų variantų nerasta.
261. O želis  n ab agėlis su ša lęs, su šlap ęs. LPK 3300; piy. Krz 8073.— (Tų 

visi piemenėliai žino). LMD I 1063(1305) =LTR 1208B(1516).
Lietuvoje (ypač Žemaičiuose) labai populiarios sakmės variantas.
262. Ciuka, čiuka, striukuodege. LPK 3420.— P. Marijona Ceputytė iš 

Trumpaičių k. (Sakė Mari;ona Ceputytė). LMD I 1063(1306) [ —BsLP I, p. 29] = 
=LTR 1208B(1517)^LMD I 318(3) [BLLD 807].

Reta mitologinė sakmė; užfiksuota nedaug jos variantų.
263. A tk ed , atked —  nuked, nu k ed . LPK 3420.— P. Nastazija Slančiauskie- 

nė (Sakius Nastazija Siančauskienė). LMD I 1063(1307)—LMD I 1063(1057) = 
= LTR 1208BĮ1323) [BDŽ 105].

Reta sakmė.
264. T as n eu žp ečėty ts . LPK 3361; piy. Sim P 431.— P. Aloyzas Čepulis 

(Sakė Biyzas Čepulis). LMD I 1063(1308)=LTR 1208BĮ1518).



Reta, krikščionybės įtakoje atsiradusi sakmė, mažai teturinti užfiksuotų 
variantų.

R i k y b o s — Rėkyvos.
265. Kas yra, ar nepažįsti? Eikš paslšėllotl. LPK 37f0; plg. Sim F 426, 

į  61.— P. Aloyzas Čepulis (Sakė F. Čepulis). LMD I 1063(1309) = LTR 1208B 
(1519) [BLMS 27].

Reta sakmė.

Ki t o  s k y r i a u s

266. M erg ela  a tsik a išiu s ė jo  par griau stin į. LPK 3453; plg. Sim F 1401.— 
P. Stanislovas Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Sakė Stan. Siančauckas). LMD i 
1063(1310)=LTR 1208B(1520) [BLMS 4].

Panašios sakmės žinomos visoje šiaurės Europoje; ypač populiarios Lie
tuvoje ir Švedijoje. Spausdinamas variantas tuo išsiskiria, kad perkūno per
sekiojamas velnias pasiverčia lydeka. Tai savita tradicija (žr. J. Bal ys .  
Griaustinis ir velnias, p. 87—100).

267. S trieič iu s ir perkūns. LPK 3452; plg. Krz 3086.— P. Mateušas Ta
deušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Alano levo nabašninks sakydavai). 
LMD I 1063(1311) [-BsLP I, p. 27—28=TD VI, p. 53—54]^LMD I 1063 
(1054) =LTR 1208BĮ1320).

Kili sako, kad las perkūns lam strieičiui palikęs leip sakęs:
— Tu užmušai mano neprietelį, o aš užmušiu lavo. Tu rylo/ pakviesk 

anl pokylio pas save iš dvaro ponų savo ir palaisyk slaių anl vidurio kiemo, 
o aš paiangva, iš ne/učių užeisiu ir /į užmušiu.

Tas slrieičius anl rylo pakėlęs pokylį, palaisęs anl kiemo slaių, nes 
graži diena buvus, pakvielęs savo ponų iš dvaro ir daugiau svečių, gėrių 
uliavo/ų. Ne/učiom užė/ęs debesėlis, žaibai supliekę, griauslinis sugriovęs, 
perkūns Irinkl į lų ponų, las ir galavs.

Sakmė, nors ir žinoma kaimyninėse tautose, populiariausia Lietuvoje (žr. 
J. Bal ys .  Griaustinis ir velnias..., p. 53—85).

268. Ž m ogus g a v ė jo  ir ž in ojo , kas ka ip  m iršt.— P. Strakšienė iš Šimkū
nų k. (Sakė Strakšienė Šimkūnų). LMD I 1063(1313) = LTR 1208BĮ1521)- 
^LKLIR F 1 — 3861(2), p. 67—68. Plg. LMD I 324(3).

Savitas pasakų apie turtingo ir neturtingo žmogaus mirtį variantas (žr. 
AT 808, 808A).

269. V e ln ia i p on o  v a lg į  išėd ą .— P. Adomaitis iš Ročkių k. (Ročkių Ado
maitis). LMD I 1063(1314) =LTR 1208B(1522).

Originali pasaka; daugiau jos užfiksuotų variantų nerasta.
270. N u m irę  pon s ir m užiks n u ėjo  Į dangų. AT 802.— P. Miliūnas iš 

Trumpaitėlių k. (Sakė Miiiūns Trumpailėiių). LMD I 1063(1315) = LTR 1208B 
(1523).

Reta pasaka; nedaug teužfiksuota jos variantų tiek Lietuvoje, tiek ki
tuose kraštuose.
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271. P ons ir m užiks p e k lo je .— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš 
Trumpaičių k. (Sakė mano tėvas/ LMD I 1063(1316) = LTR 1208B(1524).

Daugiau užfiksuotų šios pasakos variantų nerasta.
272. P ūste ln ink s ir p in in ga i. AT 763.— P. Teresė Slančiauskienė iš Trum

paičių k. (Tų pasako/o mano paties motina/ LMD I 1063(1317) = LTR 1208B 
(1525).

Tradicinis daugeliui tautų žinomos pasakos variantas.
273. Kas gera i p ad arys —  d e i sa v ės, ir kas [b loga i —  d ė l sa v ė s j .  AT 837.— 

P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Girdė/au nuo tėvo sa
vo/ LMD I 1063(1318)=LTR 1208B(1526)-LMD I 565(7).

Pasaka populiariausia Lietuvoje, nors ir žinoma kituose kraštuose.
274. Č ia tau, p o n e  d iev e , č ia  m an. AT 827.— P. Aloyzas Vilčiauskas iš 

Trumpaičių k. (Sakė Elyzas Viičiauckas/ LMD I 1063(1319) =LTR 1208B(1527).
Savitas Lietuvoje populiarios pasakos variantas.
275 M eld ės, greb ėstu s sk a ityd am s. AT 827.— P. Aloyzas Vilčiauskas iš 

Trumpaičių k. (Elyzas Vilčiauckas/ LMD I 1063(1320) = LTR 1208BĮ1528).
Savita pasakos atmaina.
276. [G iesm ės ir d a in iu šk o s]. (AT 827/— P. Julijona Kardišauskaitė (Sa

kė Juli/ona Kardišauskyčia/ LMD I 1063(1321)=LTR 1208BĮ1529).
Originali pasakos AT 827 atmaina; daugiau užfiksuotų jos variantų ne

rasta.
277. [V eln io  d a in os].— P. Nastazija Dimšienė (Sakė Nastazija Dimšienė/ 

LMD I 1063(1322)=LTR 1208B(1530)^LKLIR F 1 —3861(7), p. 73.
Originali pasaka, sukurta ryškioje krikščionybės įtakoje.
278. A r v e ln s  m ane p agu n d ė  į dvarą e iti. LPK 3340/ Sim E 1091.— P. 

Teresė Slančiauskienė iš Trumpaičių k. (Sakė mano paties motina/ LMD f 
1063(1323) =LTR 1208B(1531) [BLLS 664Į-LKLIR F 1—3861(6), p. 72—73.

N uo  n a u j o

Čia prasideda antroji M. Slančiausko rinkinio dalis, pavadinta Atsklan
da 2-ra.

279. V e ln s  p o v ą  išrėd ęs. LPK 3158; Krz 2525.— P. Juozas Močius iš Jo
niškio apyl. (Sakė Močius Juozas/ LMD I 1063(1324) = LTR 1208BĮ1532) 
[BLLS 256].

Reta sakmė; užfiksuotas tik vienas kitas jos variantas.
280. K itąkart A dom s, su  pirštu  pradūręs, grūdą Įsodyd avęs, a le  kad aug- 

d a v ę .—  P. Pranciškus Grigalius (Sakė senis Grigalius/ LMD I 1063(1325).
Originali, neturinti atitikmenų sakmė.
281. A d om s ek ė jo , v e ln s  e k ė č ia s  sp aud ė. JLPK 3092.— P. Bonivantūras 

Slančiauskas (Sakė Bonivantūrs Slančauckas/ LMD I 1063(1326).
Sakmė žinoma ir kitose Lietuvos vietose.
282. Kad A dom s, pirm ą v a g ą  išvaręs, a tsiž iū rėjo . (LPK 3056/— (Nuo na

miškių/ LMD I 1063(1327)-LMD I 1063(957) = LTR 1208B(1220) [BLLS 108].
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Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
283. G yvu olia i šn ek as. fLPK *748).—LMD I 1063(1328) = LTR 1208B(1534).
Daugiau užfiksuotų šios sakmės variantų nerasta.
284. Ž m ogus ant k ū tės k lau sęsis. A r 671D*, LPK *748.— P. Teresė Slan- 

čiauskienė iš Trumpaičių k. fSakė mano molina). LMD I 1063(1329).
Populiarios sakmės, žinomos daugeliui pasaulio tautų, variantas.
285. U žg a v ėn ėm  iš g y v o s  ožk o s m ėsa u žsig a v ė jęs . AT 7508.— P. Mari 

joną Slančiauskienė fSakė Alarfyona Siančauskienė). LMD I 1063(1330) = LTR 
1208B(1535)-LKLIR F 1—3861(2), p. 25.

Originali daugeliui pasaulio tautų žinomos pasakos atmaina.
286. U žg a v ėn ių  vak are  m ėsos įsikan dęs. LPK 3726.— P. Stanislovas Slan- 

čiauskas iš Trumpaičių k. (Sakė Slan. Slančauckas). LMD I 1063(1331) = LTR 
1208B(1536)^LKLIR F 1 — 3861(3), p. 26.

Tradicinis retos sakmės variantas.
287. Ž altys ant k ak lo  užsikab inęs. LPK 3375; pig. Sun E 321.— P. Ma- 

teušas Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. fNuo mano levo). LMD I 
1063(1332) = LTR 1208B(1537) [BLLS 729).

Originalus populiarios sakmės variantas.
288. Ž m ogus k e lia is  į R ym ą n u ėjęs  ir p rapu olęs.— P. Stanislovas Urmo 

nas iš Trumpaičių k. fSianisiovs Urmons sakėj. LMD I 1063(1333) = LTR 1208B 
(1538).

Sakmė nepopuliari, išplitusi per krikščioniškus raštus.
289. S en s tė v s  v iršum  van d en io  ė ję s  į b ažnyčią . AT 827.— P. Pranciškjs 

Grigutis fTų pasakė mano krikšio iėvs Pran. Grigufis). LMD I 1063(1334) = 
= LTR 1208B(1539).

Tradicinis Lietuvoje populiarios pasakos variantas.
290. K oks karalius lie p ę s  sen u s tė v u s žudyt. AT 981.— P. Pranciškus Gri

gutis fTas pats senelis sakė Griguiis). LMD I 1063(1335) =LTR 1208B(1540).
Tradicinis Lietuvoje ir kituose kraštuose labai populiarios pasakos va

riantas.
291. K odėl tu pirm a te ip  n esak ei. LPK 3309; pig. Sim E 151.— P. Kris

tina Slančiauskaitė iš Trumpaičių k. f Atpasakojo Krisiyna, mano duktė, nuo 
Atorlos Krago girdėjus). LMD I 1063(1336)=LTR 1208B(1541) [BLLS 612).

Reta sakmė; teužfiksuota nedaug jos variantų.
292. N ep lik y k it, n ep lik yk it m anės.— P. Kristina Slančiauskaitė iš Trum

paičių k. fKristynos, nuo Morlos Krago). LMD I 1063(1337).
Originali, neturinti daugiau užfiksuotų variantų sakmė, nors pats tikėji

mas, kad ant supamų kojų atsisėda velnias, Lietuvoje labai populiarus.

U ž k e i k i m s  p i n i n g ų

293. [D vy lik a  v ištų  g a lv ų ) . LPK 3612; Sim P 411; pig. Ciir 8010 L — P. 
Kristina Slančiauskaitė iš Trumpaičių k. fKristynos atpasakotos, /i girdėjus 
nuo Trumpaičių sodžiaus piemenų). LMD I 1063(133) = LTR 1208B(1542)^LMD 
I 1063(167)=LTR 1208B(639) = LKLIR F 2 — 434(441).
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Tradicinis Lietuvoje labai išplitusios sakinės variantas.
294. (Kas suėsĮ. LPK 3620.— P. Kristina Slančiauskaitė iš Trumpaičių k, 

LMD I 1063(1339)=LTR 1208B(1543). Plg. LMD I 1063(166)=LKLIR F 2 — 
434(440).

Tradicinis populiarios sakmės variantas.
295. [Ta pačia ranka]. LPK 3611; Sim P 421.— P. Kristina Slančiauskaitė 

iš Trumpaičių k. LMD I 1063(1340) =LTR 1208B(1544)-LMD I 1063(165)=LTR 
1208B(637) = LKUR F 2 — 434(439).

Originalus Lietuvoje populiarios sakmės variantas (kartu sujungti du už
keikimai).

Prie 294 ir 295 sakmių pateikėjas nenurodytas, tačiau atrodo, kad jas 
pasekė M. Slančiausko duktė Kristina (žr. pastabą prie 293 sakmės).

296. [Piningai peludėje]. LPK 3642.— P. Jonas Močius iš Trumpaičių k. 
(Sakė Jon Močius/ LMD I 1063(1341)-LMD I 1063(168)=LTR 1208B(640) = 
LKLIR F 2 — 434(442).

Reta sakmė, mažai teturinti užfiksuotų variantų.
297. [Skrynia piningų]. LPK 3631; plg. Sim P 361.— P. Brigita Ceputytė 

(Sakė Prigyta Ceputyčia/ LMD I 1063(1342)=LTR 1208BĮ1545).
Tradicinis ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
298. [Nepadėjęs neieškok).— P. Tamošius Skablauskas f Sakė Tamošius 

Skabiausias/ LMD I 1063(1343)-LMD I 1063(1052)=LTR 1208B(1318).
Retas kūrinys.
299. [Katrą čia smeigsme]. LPK 3642; Krz 8010; plg. Cbr 8010, plg. 

Sim P 301.— P. Juozas Petrauskas (Juozas Petrauckas/ LMD I 1063(1344).
Tradicinis Žemaičiuose ypač populiarios sakmės variantas.
Pasarga; Apė piningus užkeiktus ir įų radimų ir išėmimų rašydams galo 

nerastum; vieni šiaip sako, kiti teip. Sako, piningai pakovoti auksiniai ar 
sidabriniai aprūdi/ę vis čysti/as, užtai daugumas mato degant. Kiek aukšto 
liepsna nuo žemės kyla, tiek giliai žemėse (kasti. Daugums kitąkart ieško
dami matydavai visokias žebeias; šunis, katinus, ožius. Kitiems rodos boba 
ar kokiu gyvuoiiu, kad įam suduotum, tai į piningus subirėtų. Kiti sudavę — 
ir subirėįo. Gruzdžių vargonai iš užkeiktų piningų, su šventenybėms išimtų, 
išprovyti. Ir daug daug ilgų pasakų apė tai.

Kas, kaip,  kur gandin

300. Apė gandinimus pakaruolių. LPK 3542.— P. Mateušas Tadeušas Slan- 
čiauskas iš Trumpaičių k. 1890 m. (Sakė mano t... Teip šnekėįę už/oniškie- 
čiai prieš kokį 60 m. 1890 mete/ LMD I 1063(1346) = LTR 1208B(1546, 1547) 
ĮBDŽ 67].

Populiarios sakmės variantas; jo pradžioj pridėtas tikėjimas apie ne
laikius.

301. [Gandlnimai ant Viržynų kalnelio]. LPK 3546; plg. Sim C 601—
661.— P. Marijonas Pikelis (Sakyta nuo Mari/ono Pikelio/ LMD I 1063(1347) = 
= LTR 1208B(1548).
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Į vieną virtinę sujungta daugelio sakmių apie numirėlius ir vaiduoklius 
nuotrupos. Kūrinys didesnės estetinės vertės neturi.

J oni škės  — Joniškio.
300 ir 301 sakmė Slančiaus-ko buvo pavadintos vienu vardu „Apė gan- 

dinimus pakaruolių".

Vėl senovė

302. Teisybė ir neteisybė, f AT 613).— P. Stanislovas Slančiauskas iš 
Trumpaičių k. fStanisiovs Slančauckas). LMD I 1063(1349) [BsLPY II 56; LTt 
III 237].

Savita pasaka, aiškinanti, kodėl teisybė akla, sukurta laikantis tarptautinio 
siužeto apie du brolius.

303. Senis su sene ten, kur perkūns grlaun. AT 804A.— P. Petras Sta- 
siulis (Sakyta nuo Petro Stasiuko). LMD I 1063(1350) = LTR 1208BĮ1550).

Įdomus, gerai pasektas Lietuvoje ir slavų kraštuose žinomos pasakos va
riantas.

304. Mėnuo pritrauks. LPK 3907.— Iš savo vaikų girdėtą sakmę užrašė 
M. Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Pasakoįos tarpe savęs mano valkai). LMD 
I 106B(1351)̂ LMD I 561(118).

Užrašytojo pastaba: Kiti sako, kad tai ten asqs įtraukts Kalnas, kurs už- 
mušo savo brolį Abelį.

305. Velns su žmogum bandžiuliavęs. AT 1030+1071 +  1072+1063.— P. 
Jonas Močius iš Trumpaičių k. f Sakė Jons Močius). LMD I 1063(1322) = LTR 
1208B(1551).

Pasaka sudaryta iš keleto motyvų: vienas iš jų (apie ožkų dalijimą) 
retas.

306. Kas nesišluosto nusiprausęs — tą velniui.— LPK 3070.— P. Jonas Mo
čius iš Trumpaičių k. f Jons Močius). LMD I 1063(1353) =LTR 1208BĮ1552) 
ĮBLLS 122; LTt IV 344]-LMD I 561(120).

Reta sakmė; teužfiksuotas vienas kitas jos variantas.
307. Velns žmogui gerą daręs. AT 846, LPK 3340.— P. Pranciškus Liau- 

denskas iš Trumpaitėlių k. f Sakė Pranciškus Llaudenskas). LMD I 1063(1354) = 
=LTR 1208B(1553) [BLLS 660]-LMD 566(38)=LMD I 142(48).

Reta sakmė; užfiksuota nedaug jos variantų.
308. [Vis velnias kaitas). AT 846, LPK 3340.— P. Juozas Brazauskas (Juo

zas Brazauckas sakė). LMD I 1063(1355)=LTR 1208B(1554) [BLLS 661]̂ LMD 
I 566(39)=LMD I 142(49).

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
309. [Velnias kenčia mergos sopulį). LPK 3254; Slm B 1021.— P. Jonas 

Narutis (Jons Narutis sakė). LMD I 1063(1356) =LTR 1208B(1555) [BLLS 370]- 
-LMD I 561(123).

Sakmė nelabai populiari.
307—309 sakmės M. Slančiausko buvo pavadintos vienu pavadinimu 

„Velns žmogui gerą daręs".
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310. Didelė utėlė. AT 621.—P. Jonas Močius iš Trumpaičių k. fJons Mo
čius). LMD I 1063(1357) =LTR 1208B(1556).

Originalus daugeliui tautų žinomos pasakos variantas.
311. Čia, čia, čia. fLPK 3309).— P. Vincentas Vaičiulis fVincents Vaičiu

lis). LMD I 1063(1358)=LTR 1208B(1557) ĮBLLS 610].
Originalus sakmės apie velnio gundymą kartis variantas.

Kits kas

312. Apė buvusių trylika mėnesių. AT 751B*.— P. Pranciškus Kragas iš 
Ziniūnų k. LMD I 1063(1359) = LTR 1208B(1558).

Pasakos pradžioje yra nurodyti trys pateikėjai fSakė.- senasis Baravyks 
Juozas, Pranciškus Krapas Ziniūnų ir Piiyps Siančauckas). Tačiau tuoj po 
pirmo sakinio pažymėta: Toliau sakė Kraps. Todėl jis vienas ir laikomas pa
sakos pateikėju.

Originalus lietuviškos pasakos ,.Senelis su žarijomis" variantas (vietoj ki
tuose variantuose esančio senelio dievo čia veikia trylika personifikuotų mė
nesių).

313. Par dešimt metų su vienu miežio grūdu gaspadorių iš laukų išva
rys.— P. Bonivantūras Slančiauskas f Sakė Bonivanlurs Slančauckas). LMD I 
1063(1360)=LTR 1208B(1559)̂ LMD I 979(1) [LTRn, p. 373—374].

Originali pasaka.
314. Saula, vėjas ir šaltis. AT 298A*.— P. Mateušas Tadeušas Slančiaus

kas iš Trumpaičių k. fSakė mano levas M.T.Si.). LMD I 1063(1361) = LTR 
1208B(1560)-LMD I 566(27) = LMD I 142(34).

Pasaka reta, kiek populiaresnė baltų ir slavų tautosakoje.
315. Saula ir vėjas. AT 293.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš 

Trumpaičių k. fGirdė/au nuo savo lėvo MT SI.). LMD I 1063(1362) =LTR 
1208B(1561)-LMD I 566(28) = LMD I 142(35).

Pasaka kiek populiaresnė Latvijoje; Lietuvoje užfiksuotas tik vienas ki
tas jos variantas.

316. Ar tu, brol, neradai piningų? f AT 935**).— P. Pranciškus Liaudens- 
kas iš Trumpaitėlių k. f Sakė Pranciš. Liaudenskas). LMD I 1063(1363) = LTR 
1208B(1562).

Vienas pasakos AT 935** motyvas pasektas kaip savarankiška pasaka.
317. Ubagai: kad Adoms su Ieva nebūtų [nusidėję]. AT 1416.— P. Te

resė Slančiauskienė iš Trumpaičių k. f Sakė mano molina Taraso). LMD I 1063 
(1364) = LTR 1208B(1563)-LMD I 906(24).

Tradicinis daugeliui Europos tautų žinomos pasakos variantas.
318. Šventas Jurgis pas poną dievą joj. AT 790*.— P. Mateušas Tadeu

šas Slančiauskas iš Trumpaičių k. fNuo mano lėvo). LMD I 1063(1365) = LTR 
1208B(1564).

Reta pasaka, šiek tiek daugiau jos variantų užfiksuota tik Lietuvoje ir 
Rusijoje.
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319. Šiaulių bažnyčios varpai ežere. LPK 3610; KbK 148+151; Krz 7070; 
Chr 7070; Sim P 701.— P. Juozas Gendvilas (Sakė Gendviis Juozas). LMD I 
1063(1366) = LTR 1208BĮ1565).

Originalus daugelyje Europos tautų tautosakoje sutinkamo padavimo va
riantas, pritaikytas prie vietos aplinkybių.

320. Šiaulių bažnyčia kada nuskęs. (LPK 3610); p/y. Krz 7070; Chr 7070; 
Sim P 701.— P. Aloyzas Striupeikis (Sakė Elyzas Siriupeikis). LMD I 1063 
(1367) = LTR 1208B(1566).

Retas padavimas, nedaug teužfiksuota jo variantų.
321. Siūlos kai velns į kūmus. AT 1165.—P. Kazimieras Tautvaišas 

(Sakė Kazimiers TauivaiSas). LMD I 1063(1368) = LTR 1208BĮ1567) [TD VI, 
p. 144—145, Nr. 18].

Sakmė populiari lietuvių, šiaurinių germanų (įskaitant danus) ir finougrų 
tautosakoje. Daugumoje žinomų lietuviškų variantų velnias žmogui siūlosi 
į vestuves ir tik viename kitame — į krikštynas, kaip paprastai esti germa
nų ir finougrų tradicijoje (žr. J. Balys.  Griaustinis ir velnias..., p. 137—161).

322. Parsikėlęs į kitą vietą — vargą užmiršęs. AT 735A.— P. Mateušas 
Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Pasako)ims mano tėvo nabaši.). LMD 
J 1063(1369) = LTR 1208B(1568).

Įdomus lietuviuose ir slavuose populiarios pasakos variantas, kurio pra
džia panaši į pasakos AT 735B*.

323. Su tak mak vilktaką užmušęs. LPK 3680.— P. Mateušas Tadeušas 
Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Apsakyia mano tėvo nabaši.). LMD I 1063 
(1370)-LMD I 1063(1053) = LTR 1208B(1319) [BLMS 205].

Rinkinyje sakmė dar pavadinta ,,Tak mak" (,,Apė vilktaką").
Originali, archaiška sakmė; jos atitikmenų nerasta nei lietuvių, nei kitų 

tautų tautosakoje.
324. Šventa Gobija.— LMD I 1063(1371).
Originalus pasijuokimas; daugiau užfiksuotų jo variantų nerasta.
325. Šventos Agatos duona.— P. Veronika Petrutienė iš Jauneikių k. LMD 

I 1063(1372).
Lietuvoje populiarūs tikėjimai.
326. [Sutūrėta ugnis].— P. Veronika Petrutienė iš Jauneikių k. LMD I 

1063(1373).
Originalus lietuviams ir kitoms tautoms žinomos sakmės variantas (ugnis 

sulaikoma ne su šventos Agotos, o su paprasta duona).
325 ir 326 sakmės surašytos kartu, o pabaigoje yra pastaba: Apė iq sakė 

Varonika Peiruiienė Jauneikių, mano sesuva: brolvaikių. Abiem kūriniams 
duotas vienas pavadinimas: „Šv. Gobija ir šventos Agatos duona".

327. Kas tau sakė? — Tas ir tas.— P. Mateušas Tadeušas Slančauskas iš 
Trumpaičių k. (Pasako)o lankiai mano ievas nabašinykas M.T.Si.) LMD 1 
1063(1374)=;LMD I 564(21).

koki oj  — kairo/.
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Taip pat „Mitais" pavadintas 17X10,5 cm formato 16 p. sakmių rinki
nėlis (LMD I 1063), kuriame pasitaiko viena kita patarlė, žiupsnelis etnogra
finės medžiagos, retesnių žodžių. Sakmės nesuklasifikuotos, didesnė jų dalis 
vėliau buvo panaudota stambesniuose M. Slančiausko rinkiniuose „Mitai" 
(1880) ir „Juodosios knygos" (1900—1901). Rinkinėlis, atrodo, buvo sudarytas 
prieš minėtus stambiuosius rinkinius, vadinasi, ne vėliau kaip 1890 m. Tai iš 
dalies patvirtina ir kūrinių metrikos. Pirmojo priežodžio pateikėja nurodoma 
M. Slančiausko žmona Barbora Ceputytė, kuri mirė 1891 m. Čia perspausdina
mos tik tos rinkinėlio sakmės, kurios nesikartoja stambesniuose rinkiniuose.

328. [Velnio suklampasuotl akminai]. LPK 3288; pig. KbP46; pig. Sim IV 
1114.— P. Kazys Janusas (Kažius Janiušiuksį LMD I 1063(1048) =LTR 1208B 
(1314)-LKLIR F 2 —434(455).

Lietuviuose ir kitose (ypač šiaurės Europos) tautose populiarus tikėjimas.
329. [Vėsulas]. LPK 3903; Krz 6520; Sim D 1101.—P. Pilypas Slan- 

čiauskas iš Trumpaičių k. (Pilypas Siančauckas). LMD I 1063(1055) = LTR 
1208B(1321).

330. [Žinau, iinauĮ. LPK 3420.— R Jurgis Anča iš Trumpaičių k. (Jurgis 
Anča Trumpaič.į LMD I 1063(1058) = LTR 1208BĮ1324) [BD2 106].

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
331. [Žmogus gera galva, dideliu pilvu ir tvirtom kojom).— P. Ignacas 

Petrutis iš Jauneikių k. (Ignacas Petrulis Jauneikių). LMD I 1063(1059)=LTR 
1208B(1325) [BLLS98].

Archaiškos sakmės nuotrupa.
332. Pranašystės senųjų.— Pirma — P. Bonivantūras Slančiauskas (Boni-

ventūrs Siančauckasį LMD I 1063(1062) =LTR 1208B(1328, 1329). Antra —
P. Juozas Braziulis iš Trumpaitėlių k. (Trumpaitėiių Braziuliui Juozui ;o tėvs 
Tadavušas Braziulis sakęs). LMD I 1063(1064)=LTR 1208B(1330). Trečia — 
P. Jonas Striupeikis (Jons Striupeikisį LMD I 1063(1065)=LTR 1208BĮ1331) — 
-LMD I 483(14). Ketvi rta —LMD I 1063(1066) =LTR 1208B(1332). Penk
t a—LMD I 1063(1067)=LTR 1208B(1333)̂ LMD I 483(3,4). Šešta —LMD I 
1063(1068)=LTR 1208B(1334). Sept inta —LMD I 1063(1068) = LTR 1208B 
(1335) —LMD I 483(15). Aštunta — P. Pilypas Slančiauskas iš Trumpaičių k. 
(sakė Piiyps Siančauckasį LMD I 1063(1069) = LTR 1208B(1335). Devi nta — 
P. Mingentis (Alingenčio nabašninks) ir Pilypas Slančiauskas (Piiyps Siančauc
kasį LMD I 1063(1070, 1071) =LTR 1208BĮ1336, 1337)-LMD I 483(11, 12). 
Deši mta — (Teip girdėjau šnekant senas bobeias ir piemenėlius pas bandų, 
gaivi/us ganant). Apie piemenėlių pokalbį p. Kazys Janušas (Kazius Janu- 
šiuksį LMD I 1063(1072) = LTR 1208B(1338)̂ LMD I 483(13). Vi enuol i k
t a— (Aš nuo pat mažų dienų apė tai vis asu prisiklausęs nuo daug žmonių, 
ir tos visos pranašystės kone kiekvienam kaip prigimtas ir paprastas daik
tas). LMD I 1063(1073) = LTR 1208B(1339).
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Po aštuntos pranašystės yra pastaba: Tai Siėpsnių sodžiaus seniuks /ure
nęs tokių didėtų knygų — viskų apskaitydavęs. Atrodo, ši pastaba liečia 6—8 
pranašystes.

Gale — pastaba: Da viens senis iš kaži kur asqs sakęs, neatmenu (uba
gais atėjęs apsakinėjo jau einančių ir ateisiančių stebulių), nes jau seniai, 
da man tas nerūpėjo. Tai jis pats sakęs tūrius tokių knygų, kur viskas apė 
ateinančius daiktus asų aprašyta. Aš klausiau /o, kaip ta tamstos knyga va
dinama? „Šventa KJemenca",— atsakė jis, aie lenkiška.

„Pranašystėse" liaudiški samprotavimai, tikėjimai ir sakmės yra susipy- 
nusios su iš knygų skaitytais „šventų" ir nešventų žmonių „pranašavimais", 

egl ynus  — Tas nuėdims eglynų apė 1860 m. buvo. 
kruogel i s  — karčemėla. 
užei s i ąs  — užkariausiųs.

Šį poskyrį sudaro antroji M. Slančiausko rinkinėlio „Mitai ir pasakėlės, 
rankiojamos nuo 1874 metų" (žr. Siaurės Lietuvos pasakos, p. 498) dalis (LMD 
I 561). Joje sudėtos sakmės, legendos — daugiausia su mitologija susiję da
lykai, nors pasitaiko ir viena kita pasaka. Kūriniai surašyti po pastabos 
„Naujas rankius pasakėlių" ir tarsi pratęsia rinkinio „Šis ir tas" skyrių „Mi
tai". Visi kūriniai užrašyti 1891—1893 m.; prie kai kurių pateikiamos tikslios 
užrašymo datos.

333. [Gyvatė Nojaus laive]. AT 825.— P. Baltokas iš Kyburių k. (Gir
dėta nuo Kyburių Baltoko senioj. LMD I 561(212) [BLLS 193].

M. Slančiausko užrašytasis variantas priklauso neišvystytai sakmės „Vel
nias Nojaus laive" versijai. Kitos šios sakmės versijos variantai praplečiami 
(žaltys nori sužinoti, kieno saldžiausias kraujas).

334. [Žmogus žuvies pilve]. AT 1889G.— P. Kazius Tamošauskas, 8 m., iš 
Trumpaičių k. f Sakė 8 metų šen. Kazlus Tamošauckuitis Iš Trumpaičių j. LMD 
I 561(213).

Motyvas žinomas daugeliui tautų: lietuvių tautosakoje jis retai pasi
taiko.

335. [Priežastis]. LPK 3495/ plg. Ciir 4050; plg. Sim L 401.—P. Juozas 
Liulis iš Ročkių k. (Sakė Juozas Liūtis, medinčius pas Ročkių sodžiuj. LMD I 
561(214)=LMD I 324(19).

Retas Lietuvoje ir kitose tautose populiarios sakmės variantas (kituose va
riantuose balsas dažniausiai girdėti iš vandens, ir žmogus nuskęsta).

336. [Bausmė]. —P. Jucienė iš Rimšeliu k. (Sakė Jucienė, Rimšeliu bam- 
baiienėį LMD I 561(215).

Kūrinys nepopuliarus, sukurtas stiprioje krikščionybės įtakoje.
pars i rgus  — 7r be pono dievo koronės, nuo vien parsiėdimo gal žmo

gus sirgti ir mirti.
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337. [Gyvatė ir Saliamonas j.— P. Juozas Liulis iš Ročkių k. f Sakė Juozas 
liuiis, medsargis iš Ročkių palaukės). LMD I 561(216)=LMD I 324(18).

Originalus kūrinys.
338. [Dangaus aukštumas]. AT 920A*.— P. Mateušas Tadeušas Slančiaus- 

kas iš Trumpaičių k. (Sakyia mano ievoj. LMD I 561(217).
Retas kūrinys tiek lietuvių, tiek kitų tautų tautosakoje.
339. [Marės gilumas]. AT 920A*.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš 

Trumpaičių k. (Sakyia mano ievoj. LMD I 561(218).
Retas kūrinys tiek lietuvių, tiek kitų tautų tautosakoje.
Paprastai siužetai apie dangaus aukštumą ir marių gilumą (Nr. 338 ir 339) 

jungiami į vieną.
340. [Saliamons ir Lipicierius]. AT 803.—P. Mateušas Tadeušas Slančiaus

kas iš Trumpaičių k. (Sakyia mano ievoj. LMD I 561(219), [TD III, p. 326).
Kūrinys populiariausias Lietuvoje ir slavų kraštuose. Kituose lietuviškuose 

variantuose Liuciferį (Lipicierių) sukausto ne Saliamonas, o pats dievas.
341. [Iš numirusių atsikėlusi]. IPK 3506.—P. Ona Grigutienė iš Trum

paičių k. (Sakė Ona Griguiienė Iš Trumpaičių). LMD I 561(220) —LMD I 
324(20).

Tradicinis ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
342. [Žmogėdros]. IPK 3910.—P. Pranciška Lydeikienė (Francis. lydeikic- 

nėj. LMD I 561(221) [BLMS 213].
Reta pasaka.
343. [Gyvas palaidotas].— P. Jonas Močius iš Trumpaičių k. (Alocius 

JonsJ. LMD I 561(222).
Originalus retos pasakos variantas.
344. [Prakeiktas valkas]. IPK 3591/ f AT 445* J.—P. Mateušas Tadeušas 

Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Sakė mano ievas). LMD I 561(227) —LMD I 
979(2).

Lietuvoje populiarios sakmės apie prakeikimus tradicinis variantas.
345. [Plaštakė iš burnos]. AT 1645A; IPK 3520; Cbr 4000.—P. Mateušas 

Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. LMD I 561(228) —LMD I 561(245).
Reta sakmė; nedaug jos variantų užfiksuota ir Lietuvoje, ir kitose šalyse.
346. [Velnio neštas akmuo]. IPK 3287; KbK 32C; ply. Cbr 5010; Krz 

5011; Sim N 64.— P. Povilas Rutkus iš Trumpaičių k. (Sakė Poviis Ruikus 
Trumpaičių). LMD I 561(229) [BLLS 495, LTt IV 638].

Tradicinis Lietuvoje ir kituose kraštuose (ypač šiaurės Europos) populia
raus padavimo variantas.

347. [Du mokytojai]. (IPK 3330).— P. Juozapotas Garnius iš Zmirklių k. 
(Sakė Juozapois Garnius iš Žmirkiių). LMD I 561(230).

Reta sakmė; jos užfiksuota tik keletas variantų.
348. [Išburtas kareivis]. AT 737; Sim A 611.— P. Juozas Jučas iš Trum- 

paitėlių k. 1890 m. (Sakė Juozas Jučas, buvęs Rimšeiiuose 1890 m.J. LMD I 
561(231).
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349. [Ar jau baigi]. LPK 3375, pig. Sim P 1.— P. Morta Baravykaitė iš 
Trumpaičių k. (Sakė Morta Baravykyčia iš Trumpcučjų;. LMD I 561(232).

Originalus sakmių apie šventadirbius variantas.
350. [Davatkos pamoksiąs].— AT 1825C.—P. Marcijonas Liulis fSakė 

Marci)ons Liulis, sūnus Juozo). LMD I 561(233).
Tradicinis ir kitoms tautoms žinomos pasakos variantas.
351. [Pardavėjas ir pirkėjas].— P. Marcijonas Batulis 1865 m. fSakė senis 

Marcifons Patuks 1865 m). LMD I 561(234).
Originali pasakaitė.
352. [Pakalbintas pono vaikas].— P. Teresė Slančiauskienė iš Trumpaičių 

k. fSakė mano motina). LMD I 561(235) [LTRn, p. 392]-LKLIR F 1 — 3861(4), 
p. 71-LMD I 906(18).

Originalus anekdotas.
353. Senovės štukos muzikantų.—P. Marcijonas Liulis 1893.1.1 f 1893.1.7. 

sekė Marci)ons Liuks, gers dabar strieičius — suprask, teisybė). LMD I 561(236).
Sakmės ir pasakojimai apie vestuvėse muzikantų daromas išdaigas Lie

tuvoje labai populiarūs. Užrašytajame variante kontaminuotos dvi sakmės.
nebėra — sakmė baigiama žodžiais mukt. durn., ir gana. Matyt, norėta 

pasakyti: „mulkiai durniai" ar ,,mulkindavo durnius".
354. Senovės strielčių štukos. fLPK 3669); pig. Sim D 61.— P. Marcijonas 

Liulis 1893.1.1. LMD I 561(237).
Atrodo, kad Nr. 353 metrika tinka ir Nr. 354, nes toliau, prie Nr. 355, vėl 

pažymėta, jog sakė tas pats Mare. Liuks.
Reta sakmė; užfiksuota tik keletas jos variantų.

355. [Raudcnlūpis gončas]. LPK 3375; pig. Sim P 51.— P. Marcijonas Liulis 
1893.1.1 fsakė tas pats Mare. Liuks). LMD I 561(238) [BLLS 719].

Originali sakmė.
356. [Besipurenantis paukštis]. LPK 3375; pig. Sim F 51.— P. Marcijonas 

Liulis 1893.1.1 fsakė Mare. Liuks). LMD I 561(239) [BLLS 720].
Originali sakmė apie medžiotojų nuotykius.
Joni škės  — Joniškio.
357. [Atsitikimas miške].— P. Marcijonas Liulis 1893.1.1 fSakė M. Liuks). 

LMD I 561(240).
Originalus retos sakmės variantas.
358. [Juodabarzdis senis].— P. Marcijonas Liulis 1893.1.1 fPats Marciyons 

Liuks nuo savės pridūrė tokius )uokus). LMD T561 (241).
Originali sakmė ir pasakojimas apie netikrus vaiduoklius.
359. [Ubagas ant kryžiaus]. AT 800A.— P. Kibildis iš Trumpaičių k. 

1893 m. fsakė Kibkdis Trumpaičiuos 1893). ĮMD I 561(242) = LMD I 324(17).
Tradicinis lietuviškos pasakos variantas.
360. Dūšia. fLPK 3506).— P. Telesforas Daknys iš Laumakių k. 1893.1.24 

f Apsakinėta Teiesporo Daknio sodžių) Laumakių 24 sausio 1893 m. gruzdie
čiuos). LMD I 561(243) [-BsV, p. 62, Nr. 9] -LKLIR F 1 —3861(1), p. 65—67.

Originali pasaka.
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361. [Žmogaus kūnas]. LPK 3506.—U. 1893.1.2. LMD I 561(244). Plg. 
LKLIR F 2 — 434(2) [BsV, p. 62—63].

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
362. [Nubaustas ponas] AT 836.— P. Juozas Jučas iš Trumpaitėlių k. 

1893.1.26 (Sakė Juozas Jučas iš Trumpailėllų 1893 26 sausio). LMD I 561(246).
Tradicinis ir kitoms tautoms žinomos pasakos, ypač populiarios suomių 

ir švedų tautosakoje, variantas.

* * *

M. Slančiausko užrašytų sakmių, tikėjimų, burtų ir prietarų pluoštelis yra 
įterptas į J. Trumpulio 1887 m. sudarytą tautosakos rinkinėlį „Surinkimas šio 
ir to..." Didesnė M. Slančiausko užrašytų sakmių dalis vėliau buvo panaudota 
rinkinyje „Mitai" (1890). Tos sakmės čia nespausdinamos.

363. [Vilko kilmė]. LPK 3086.—LMD I 1063(953)=LTR 1208B(1216)
[BLLS 144]. Plg. LMD I 1063(1230).

Savitas ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
364. [Malata —velnio piemenė]. LPK 3168.—LMD I 1063(955) [LTt IV 

376]=LTR 1208B(1218) [BLLS 263].
Reta sakmė.

JUODOSIOS KNYGOS

Rinkinį sudaro septyni 18X11,5 cm formato sąsiuvinėliai, kuriuose su
rašyta mitologinės sakmės, tikėjimai, burtai ir prietarai, užkalbėjimai, keiks
mažodžiai ir kitokie su senąja mūsų mitologija susiję tautosakos ir etnografijos 
dalykai (LMD I 1063 ir vienas pluoštas — LMD I 1060). Kiekvienas sąsiuvinis 
pažymėtas atskira didžiąja raide, jų apimtis nedidelė (A — 20 p., B —16, 
C — 24, D — 32, E — 32, G — 32). Rinkinys pradėtas sudarinėti 1900 m. ir 
baigtas 1901 m. (pirmojo sąsiuvinio pradžioje nurodoma, kad rašau... 1900 me
luose, pabaigoje— 1900.19.7X, o paskutinio sąsiuvinio pabaigoje— I5.V/L1901). 
Prie daugelio sakmių pažymima, jog sakytos seniai (4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 26, 29, 30, 31...) arba girdėtos vaikystėje (23, 24, 27, 33). Dažniau
siai jos kartojasi su sakmėmis, pateiktomis rinkinio „Šis ir tas..." skyriuje 
„Mitai". Tačiau tai nėra to rinkinio nuorašai, o nauji tų pačių sakmių užra
šymai, nes sutampa tik siužetas ir kompozicija, o kalba gerokai skiriasi. Prie 
daugumos pasikartojančių sakmių nurodomi tie patys pateikėjai, tik prie kai 
kurių — skirtingi. Pvz., prie sakmės apie raganas ir berną 1890 m. rinkiny 
pateikėja nurodoma Kotryna Močiutė (Nr. 1261), o 1900 m.— Jonas Močius 
(Nr. 14); prie sakmės apie raganos išpažintį 1890 m.— užrašytojo motina 
(Nr. 1263), o 1900 m.— tėvas (Nr. 15); prie sakmės apie paparčio žiedą 
1890 m. sakoma, kad ją senis Tamošauskas sakęs užrašytojo tėvui (Nr. 1279), 
o 1900 m.— savo sūnui (Nr. 20), ir pan. Nustatant, kaip ir kada tos sakmės 
užrašytos, peršasi dvi prielaidos: 1) M. Slančiauskui tie patys (retai kada —
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kiti) pateikėjai tas pačias sakmes sekė du kartus; 2) pateikėjai sekė tik vieną 
kartą, o M. Slančiauskas jas užrašė du kartus — sudarinėdamas pirmąjį ir ant
rąjį savo rinkinius. Pastabos, jog sakmės sektos seniai, rodo, jog teisingesnė 
antroji prielaida. Antrą kartą užrašinėdamas seniai girdėtas sakmes, M. Slan
čiauskas ir suklysdavo, nurodydamas pateikėjus kitus tų pačių šeimų narius. 
Kita rinkinio „Juodosios knygos" sakmių dalis ir daugumas tikėjimų, burtų 
bei prietarų, atrodo, yra užrašyta pirmą kartą 1900—1901 metais. Šiame leidi
nyje pateikiamos tik tos linkinio sakmės, kurios užrašytos pirmą kartą.

Beveik kiekviename sąsiuvinėly yra M. Slančiausko įvadinės pastabos. 
Kadangi jos visos panašaus turinio, spausdiname tik pirmojo sąsiuvinėlio pa
stabą kaip moto visam rinkiniui.

M. Slančiausko rinkinys pavadintas „Niektikiai iš senovės", o paskui di
desnėmis raidėmis užrašyta: „Juodosios knygos". Šis pavadinimas mūsų lei
dinyje ir vartojamas. Jį, atrodo, ir M. Slančiauskas laikė svarbiausiu, nes, 
siųsdamas šias perrašytas knygeles J. Basanavičiui, jas vadina „manosios juo
dosios knygos, arba niektikiai iš senovės"—žr. LKLIR F 2 — 434(1).

A

365. [Sušaukti numirėliai!. LPK 3315/ Ckr 3020; Krz 3020; Sun D 81.— 
P. Magdalena Panienė f sakė Magdalena Panienėį LMD I 1063(2)=LTR 1208B 
(498) [LMS 145]=LKLIR F 2 — 434(2). Plg. LMD I 1063(96). LTR 1208B(589).

Spausdinamame variante, kaip dažniausiai esti suomių tradicijoje, paskai
čius juodąją knygą, sušaukiami ne velniai, o numirėliai.

366. [Juodaknygls PakštysĮ. Plg. Slm D 251.— P. Kazimiera Urmonienė 
f sakė Urmonienė KazJ. LMD I 1063(3)=LTR 1208B(499)=LKLIR F 2 — 434(3).

Originali sakmė; užfiksuotų jos atitikmenų nerasta.
367. [Mūro bokštas). AP 934.— fMan seniai mano senie/ie kalbė/o). LMDI 

1063(8) [-BsLP II, p. 194; LTt IV 559]=LTR 1208B(504)=LKLIR F 2 — 434(8).
Tradicinis daugeliui Europos tautų žinomos pasakos variantas.
368. [Pienas iš apinasrių). LPK 3653; Krz 3040.— fSeniai sakė užmiršau 

kasj. LMD I 1063(16)=LTR 1208B(511)=LKLIR F 2 — 434(16).
Tradicinis populiarios sakmės variantas.
369. [Kuningo motina ragana].—P. Teresė Slančiauskienė iš Trumpaičių k. 

fMan šnekė/o mano molina seniaij. LMD I 1063(17)=LTR 1208B(512)=LKLIR 
F 2 — 434(18).

Sakmė reta, improvizacinio pobūdžio, nors pats tikėjimas, kad raganos 
bijo devyndrekio, Lietuvoje labai populiarus.

370. [Vaikelis su „zopostu"[.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš 
Trumpaičių k. fSeniai girdė/au savo ievų sakantį. LMD I 1063(18) =LTR 1208B 
(513)=LKLIR F 2 —434(18).

Sakmė reta, improvizacinio pobūdžio, nors pats tikėjimas, kad raganos 
bijo špygos, Lietuvoje labai populiarus.
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371. [Vllktakal].— (Teip daugums šneka, girdėjau no mažutėŝ . LMD I 
1063(23) = LTR 1208B(518) = LKLIR F 2 — 434(21).

372. [Skrendantis eltvaras]. LPK 3476.— P. Stanislovas Slančiauskas iš 
Trumpaičių k. (Sakė Stanislovs Siančaus). LMD I 1063(25) = LTR 1208B(520) = 
= LKLIR F 2 — 434(23). Plg. LMD I 1063(1272).

Populiarūs Lietuvoje tikėjimai apie aitvaro išvaizdą, jo nešamo grobio 
atėmimą ir sakmės nuotrupa.

373. [Kad tau vetns [ širdį įlįstų!. LPK 3462.— P. Gaudentas Grigutis iš 
Trumpaičių k. (Gaudents Grigutis seniai sakė). LMD I 1063(30) [ —BsLP I, 
p. 128] =LTR 1208B(525)=LKLIR F 2 — 434(28).

Tradicinis Lietuvoje ir Latvijoje populiarios sakmės variantas (žr. Latviešu 
pasakas un teikas..., XIII, p. 400—415).

374. [Stebuklinga žolė]. (LPK 3667). P. Juozas Striupeikis iš Trumpaičių k. 
(Šnekėjo Trumpaičiuos Juozas Striupeikis). LMD I 1063(32) = LTR 1208BĮ527) 
[BLMS 180] =LKLIR F 2 —434(30)=;LMD I 1063(1061).

Retas tikėjimas; daugiau užfiksuotų jo variantų Lietuvoje nerasta.
375. [Gyvačių miegas]. AT 672D; fLPK 3667); Sim R 31.— P. Stanislovas 

Slančiauskas iš Trumpaičių k. (Vaikų metuose sakė Stanislovas Siančauskas 
Trumpaičiuose). LMD I 1063(33) =LTR 1208B(528) [BLMS 178]=LMD I 1063 
(1061) = LKLIR F 2—434(31).

Tai ta pati gyvatžola asanti ir ta vagių žoia... Teip girdėjau kitus šnekant 
ir Striupeikj Juozų Trumpaičiuos. (2r. sakmę Nr. 374).

376. [Atilndžlal]. Sim D 801.— P. Ginkienė iš Toliočių k. (Toiiočių Gm- 
kienė šnekėjo). LMD I 1063(34) = LTR 1208B(529) = LKLIR F 2 — 434(32). Plg. 
LMD I 1063(979).

Lietuvoje ir kituose kraštuose populiarūs tikėjimai.
377. [Nužiūrėta karvėj. (LPK 3653); Sim D 806.— P. Dikmanienė iš Šiaulių 

(Dikmanienė buvo iš Šiaulių miestenka, da ir pansinjone mokiusys, ir tai, kų 
ji man pati sakės... Bus dabar apė 16—17 metų, kai šnekėjomės). LMD I 
1063(35)=LTR 1208B(530)=LKLIR F 2 — 434(33).

Tradicinis Lietuvoje ir kituose kraštuose populiarios sakmės apie nužiū
rėtus gyvulius variantas.

378. [Nužiūrėta duktė].— P. Indriulaitienė iš Rygos 1898 m. (Rygoje 1898 
metų ant Peiziksalos sakės Indriulaitienė). LMD I 1063(36) =LTR 1208B(531) = 
LKLIR F 2 — 434(34).

Tradicinis Lietuvoje ir kituose kraštuose populiarios sakmės apie nužiūrė
tus žmones variantas.

379. [Nugallėta telyčlukė]. (LPK 3653); Sim D 806.— P. Bulienė iš Kram- 
pių k. (Krampių sodžiuj, joniškiečiuos, sakės Bulienė). LMD I 1063(37) = LTR 
1208B(532)=LKLIR F 2 — 434(35).

2r. sakmės Nr. 377 komentarą.
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380. Paparties žiedą atrasti. LPK 3644/ plg. Krz 3100/ Sim P 61.—P. Pran
ciškus Liaudenskas iš Trumpaitėlių k. (Pr. Liaud. žr. LKLIR F 2 — 434(76). 
LMD I 1063(83) = LTR 1208B(579) = LKUR F 2 — 434(77).

Originalus populiaraus tikėjimo variantas (motyvas, kad ratą reikia api
brėžti iš abiejų galų degintu šakaliu, kitur retai pasitaiko).

381. Kad, muzikantus supykinus, striūnas nutraukytum ir muziką suardy- 
tum.—P. Pranciškus Liaudenskas iš Trumpaitėlių k. 1900 m. (Pr. Liaudens... 
Jam sakės /o tėvas nabašninkas, o ;is man 1900 metuose). LMD I 1063(84) = 
=LTR 1208B(580) = LKLIR F 2 — 434(78).

Gerai perteiktas ir kitose Lietuvos vietose žinomo tikėjimo variantas.

D

382. (Išvaryti svirpliai). LPK 3666/ plg. Krz 7099; Sim D 756.—P. Pran
ciškus Krištapaitis (Sakė Pranciškus Krištapaitis). LMD I 1063(99) = LTR 
1208BĮ594) [BLMS 173; LTt IV 426]=LKLIR F 2 — 434(88). Plg. LMD 1060 
(851).

Tradicinis sakmių apie kenkėjų išvarymą variantas.
383. (Grįžtantis ponas]. LPK 3546A; Sim C 321.— P. Barauskas iš Luokės 

(Barauskas iš Luokės). LMD I 1063(122) =LTR 1208BĮ618).
Tradicinis populiarios sakmės variantas.
Pavai ni ški ų — Pavainiškės.
6 metai  atgal  — užrašau 1900.
384. (Apsauga(.— P. Ignacas Urmonas iš Trumpaičių k. (Seniai sakė sems 

Jgnacas Urmonsį LMD I 1063(123) = LTR 1208B(619) = LKLIR F 2 — 434(113).
Atsiminimų tipo pasakojimas (memoratas), neturintis tradicinio siužeto.
385. (Aukštyniinkas peilis].— P. Stankus (Stankus). LMD I 1063(124) =LTR 

1208B(620)=LKLIR F 2 — 434(114).
Populiarus Lietuvoje tikėjimas ir atsiminimų pobūdžio sakmė (memoratas), 

neturinti tradicinio siužeto.
386. (Turtininko piningai). LPK 3620.— P. Mateušas Tadeušas Slančiaus- 

kas iš Trumpaičių k. (Mano t.). LMD I 1063(166) = LTR 1208B(638) = LKLIR 
F 2 — 434(440). Plg. LMD I 1063(1339).

Savitas Lietuvoje populiarios sakmės variantas.

E

387. (Burtai su paukščiais].— P. Stanaitienė iš Trumpaičių k. 1900 m. 
fkaimynka Stanaitienė... Tiek Trumpalčluos 1900). LMD I 1060(827) = LKLIR 
F 2 — 434(132).

Atsiminimų pobūdžio sakmės (memoratai), neturinčios tradicinių siužetų.
388. (Gadina karves]. (LPK 3653)/ Sim D 806.—LMD I 1060(833) = LKLIR 

F 2 — 434(138).
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Sakmės apie gyvulių gadinimą labai populiarios tiek lietuvių, tiek kitų 
tautų tautosakoje.

389. [G adintoja  R u b in ien ė ]. (LPK 3653j/ Sim D 806.—P. Povilas Ginkus 
iš Toliočių k. 1900 m. (Sakės man pats Ginkus 1900 meluos vasario). LMD I 
1060(840) =LKLIR F 2 — 434(145).

Atsiminimų pobūdžio sakmės (memoratai).
390. [Pagadinta k arvė]. LPK 3669; Sim D 806+D 731.— P. Striupeikienė 

iš Mančių k. (sako Slriupeikienė). LMD I 1060(841)=LKLIR F 2 — 434(146).
Sakmės apie pagadintų gyvulių gydymą (kaip ir apie gadinimą) labai po

puliarios tiek lietuvių, tiek kitų tautų tautosakoje.
391. A tža n g a i.— P. Veronika Petrutienė iš Jauneikių k. (Sakė Varonika 

Petrulienė Jauneikių sodžiuj). LMD I 1060(848) =LKLIR F 2 — 434(153).
Originalus tikėjimas ir sakmė; daugiau šio kūrinio variantų neužfiksuota.
392. E itvaras.— P. Veronika Petrutienė iš Jauneikių k. (Var. Petrulienė). 

LMD I 1060(850) =LKLIR F 2 —434(155).
Reta sakmė; sakmių, kaip žmogus nutveria ir išveja gėrybes vagiantį 

aitvarą, nedaug teužfiksuota.
393. [Išv ež ti sv ir p lia i] . LPK 3666; plg. Krz 7099; Sim D 756.—P. Tadeu

šas Striupeikis iš Mančių k. (Sakė Striupeikis). LMD I 1060(851) = LKLIR F 2 — 
434(156). Plg. LMD I 1063(99).

2r. sakmės Nr. 382 komentarą.
394. [Išvarytos žiurkės]. LPK 3666; Krz 7099; Sim D 756.—P. Jonas Bi- 

jeikis iš Mančių k. (Jons Bijeikis). LMD I 1060(856) = LKLIR F 2 — 434(161).
Savitas ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
395. ĮV eln s  jo d o  ark liu s]. LPK 3683.— P. Jonas Bijeikis iš Mančių k. 

(Jons Bijeikis). LMD I 1060(867)=LKLIR F 2 —434(171).
Visoje Lietuvoje ir kaimyninėse tautose populiarūs tikėjimai (tik kai ku

riose vietose tikima, kad arklius jodo naminiai, laumės, raganos).
aukšt ynl i nką — atvirkščių.
396. [Z u ik is ]. Plg. Sim B 101.— P. Ona Paulauskienė-Kelpšaitė (Man sakė 

Keipšyčia Ona Paulauskienė, Beržynų dvaro bambalienė, o jai sakius jos mo
linos nabašninkė, o lai molinai la pati mergela sakiusys). LMD I 1060(906) = 
=LKL1R F 2 — 434(212).

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
397. [N u m irė lio  r a n k e lė ]. Sim D 31.— P. Julijona Balčiūnienė (Sakė Ju

lijona Balčiūnienė). LMD I 1060(907)=LKLIR F 2 — 434(213).
P. S. Kili sako, kad ir visų puodynę lig pat dugno su tuja numirėlės ranka 

pamaišys, ir būtų visas piens smelonė. (Seniai daugums leip šnekėjo).
Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.

F

398. A p ė  e in a n č iu s p in in gu s. LPK 3650; plg. Sim D 131—P. Galinskas 
(Beržėnų bambalynėj sakė Galinskas). LMD I 1063(177) = LTR 1208B(644)-LKLIR 
F 2 — 434(215). Plg. LMD I 561(234).
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Panašūs tikėjimai žinomi ir kitose Lietuvos vietose.
399. E inančius p in in g u s pažinti. LPK 3650.— P. Jurgis Anča iš Trumpai

čių k. (Sakė Jurgis Anča). LMD I 1063(178) =LTR 1208B(645)-LKLIR F 2 — 
434(216). Plg. LMD I 561(234).

Panašūs tikėjimai žinomi ir kitose Lietuvos vietose.
400. [K aip p asita isy ti e in a n č iu s p in in g u s). LPK 3650.— P. Aloyzas Žiogas 

iš Gruzdžių apyl. f Sakė JEMyzas Žiogs iš Beržėnų bambaiynės/ LMD I 1063 
(179)=LTR 1208B(646)=LKLIR F 2 — 434(217).

Originalus tikėjimas, kitose Lietuvos vietose neaptiktas.
401. P risiv ilio t ar atstum t ką. Pig. Sim D 881.— P. Aloyzas Žiogas iš Gruz

džių apyl. (Sakė EJyzas Žiogs/ LMD I 1063(180) = LTR 1208B(647)=LKLIR 
F 2 — 434(218).

Ir kitose Lietuvos vietose žinomas tikėjimas.
402. K ad n ie k s  nem atytų . Sim D 106.—P. Aloyzas Žiogas iš Gruzdžių 

apyl. (Eiyzas Žiogs, Beržėnų dvaro darbininks/ LMD I 1063(182) = LTR 1208B 
(649)=LKLIR F 2 — 434(220). Plg. LMD I 1063(209) =LTR 1208B(676).

Lietuvoje populiarus tikėjimas.
403. [K aip pam atyti raganą)^—P. Liudovika Slančiauskaitė (Seniai sakė 

Liudovika Siančauskyčia/ LMD I 1063(184) =LTR 1208B(651)=LKUR F 2 — 
434(222).

Archaiškas, retas tikėjimas.
404. K ad zu ik ia i v e s tu o s  šau d yti. LPK 3320; Sim B 563.— (Snekė/o, atme

nu, mano senie/ie/ LMD I 1063(185, 186)=LTR 1208B(652, 653) [BLLS 620] = 
=LKLIR F 2 — 434(223).

Savitas ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
405. [A p sia ša ro ję  z u ik ia i).— (Sakė tie palys — žr. Nr. 404). LMD I 1063 

(187)=LTR 1208B(654) = LKLIR F 2 — 434(223) (pabaiga).
Originalus, kitur neaptiktas tikėjimas.
406. Ž olę  tok ią  kad  turėsi, ta i kasžin  k ą  g a lė s i padaryt. LPK 3667.— P. Fe

liksas Tautvaišas iš Trumpaitėlių k. (Trumpaifėiių sod. Peliksas Tautvaišas/ 
LMD I 1063(206)=LTR 1208B(673)=LKLIK F 2 — 434(243).

Retas tikėjimas.
407. [S teb u k lin gas a k m in ė lis ). LPK 3667; Sim D 101.— P. Feliksas Taut

vaišas iš Trumpaitėlių k. (Peliksas Tautvaišas/ LMD I 1063(207)=LTR 1208B 
(674)=LKLIR F 2 — 434(244).

Retas, išplėtotas tikėjimas.
408. [Velnio kepurė). LPK 3667; Sim D 121.— P. Stanislovas Dovydaitis 

iš Trumpaitėlių k. (Stanisiovs Dovydaitis Trumpaitėi./ LMD I 1063(208) =LTR 
1208B(675)=LKLIR F 2 — 434(245).

Retas tikėjimas.
409. [Medžiotojų burtai).— P. Ignacas Navickas iš Trumpaitėlių k. (Trum- 

paitėiiuos Ignacas Navickas/ LMD I 1063(210)=LTR 1208BĮ677).
Retas tikėjimas.
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410. [R aganos p ė d sa k a s].—  P. Ignacas Navickas iš Trumpaitėlių k. f/. Na J. 
LMD I 1063(225) = LTR 1208B(692) = LKLIR F 2 — 434(262).

Retas tikėjimas.
411. Pažinti raganą.— P. Stanislovas Dovydaitis iš Trumpaitėlių k. fSlan. 

Dovydaitis;. LMD I 1063(231) = LTR 1208B(698) = LKLIR F 2 — 434(268).
Retas tikėjimas.
412. [R aganų a k y s ] .— P. Uršulė Liukytė iš Buivydžių k. fUršlufa Lfukyčia 

Buivydžių sodžių/, seniai šnekėtu;. LMD I 1063(232)=LTR 1208B(699) = LKLIR 
F 2 — 434(269).

Ir kitose Lietuvos vietose žinomas tikėjimas.

G

413. [G ąsdina p ik to ji d v a s ia ) . LPK 3540/ Sim B 301.— P. Jurgis Cerkaus- 
kas iš Jauneikių k. 1901 m. Ĵauneikių sodžių/ Jurgis Čerkauskas 1901 m.;. 
LMD I 1063(280) =LTR 1208B(746)=LKLIR F 2 — 434(318).

Originalus ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
414. [P a k e le iv ia i] . LPK 3540.— P. Jurgis Čerkauskas iš Jauneikių k. 

(Jurgis Čerkauskas iš Jauneikių;. LMD I 1063(281) =LTR 1208BĮ747) [BDŽ 
78] =LKLIR F 2 — 434(319).

Tradicinis populiarios sakmės variantas.
415. [A tsp ė ti v a g y s ] .  Sim D 691.— P. moteris iš Gedvydžių k. fSakius vie

na moteriškė iš to paties Gedvydžių sodžiaus;. LMD I 1063(362) =LTR 1208B 
(829) =LKLIR F 2 — 434(396).

416. [Burtų p erd a v im a s].— P. Aleksandras Rutkus iš Trumpaičių k. f Alek
sandra Rutkus;. LMD 1 1063(354) =LTR 1208B(820)=LKLIR F 2 — 434(389).

Reta, mažai užfiksuotų variantų teturinti sakmė.
417. A k is  apm onij. LPK 3663; Sim D 1656.— P. Vincentas Šapkus (V. 3ap- 

kus;. LMD I 1063(384) =LTR 1208B(851) [BLMS 182]-LKLIR F 2 — 434(434)̂  
-LKLIR F 2 — 434(621).

Lietuvoje populiarios sakmės variantas.
418. [K aralien ė g e lb ė to ja ] .— P. Teresė Slančiauskienė iš Trumpaičių k. 

fSakė man m. mano;. LMD I 1063(419) = LTR 1208B(888)=LKLIR F 2 — 434 
(448—S).

Savita, krikščionybės įtakoje sukurta sakmė.

Visą tautosaką ir etnografinę medžiagą, 1900—1901 m. surašytą į Ĵuo
dąsias knygas", M. Slančiauskas tais pačiais metais ėmė siuntinėti J. Basa
navičiui. Siuntinėjo po du didelio formato (34X21 cm), be galo smulkiai pri
rašytus lapus, pabaigoj vis pažymėdamas: ,,Teip po NN visus siuntinėsiu ligi 
galo." Visa medžiaga buvo perrašyta gana tiksliai, tik retkarčiais pakeičiant 
vieną kitą žodį ar jų tvarką (plg. LMD I 1063(4, 11, 18, 31, 33, 34, 84...) ir
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LKLIR F 2 — 434(4, 11, 18, 31, 33, 34, 78...). Vietomis sukeičiami ir patys 
kūriniai. Pasiuntęs viską, ką turėjo užrašęs (apie 450 vienetų), M. Slančiaus- 
kas medžiagą rinko toliau ir vis siuntinėjo J. Basanavičiui, tačiau ne taip re
guliariai ir po daug mažiau. Paskutiniai lapai su panašia medžiaga yra siųsti 
1910 m. kovo 7 d. Iš viso M. Slančiauskas J. Basanavičiui nusiuntė 815 vie
netų burtų ir prietarų, tikėjimų, užkalbėjimų, mitologinių sakmių, pasakoji
mų ir kitokių su mūsų senąja mitologija susijusių tautosakos ir etnografijos 
dalykų, sunumeravęs visus vieninga numeracija. Dauguma jų yra LKLIR 
F 2 — 434 aplanke. Čia spausdiname tą iš šių rankraščių išrinktą pasakojamo
sios tautosakos dalį, kuri M. Slančiausko buvo naujai užrašyta, o ne perra
šyta iš ,,Juodųjų knygų". M. Slančiausko J. Basanavičiui siunčiamuose lapuose 
įrašyta data nurodoma kaip kūrinių užrašymo laikas.

419. [N u trenk ta  p ie m e n ė ]. Piy Cbr 3035; piy. Krz 3035; piy. Sim D 246.— 
įSenie)ie šnekėįo), LKLIR F 2 —434(22)-LMD I 561(225).

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
420. [P aslėp ti d a lg ia i) . Piy. Krz 3125; piy. Sim D 971.— P. Domininkas 

Stonys iš Liolių apyl. fsakė.- Dominyks Sionys Reibeniuose iš Liolių pa.). 
LKLIR F 2 — 434(469).

Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
421. [Burtai prieš la p ę ) .—P. Juozas Šidlauskas (sakė.- Juozas Šidlauskas) 

LKLIR F 2—434(491).
Atsiminimų tipo sakmė (memoratas), neturinti tradicinio siužeto.
422. [N u žiū rėtas p aršas). LPK 3669; Sim D 731.—P. Baranauskienė fBa- 

ranauskienė). LKLIR F 2 — 434(492).
Atsiminimų tipo sakmė (memoratas).
423. [R agana B a č iu lien ė ). fLPK 3669).— P. Kvedaras iš Jankūnų k. LKLIR 

F 2 — 434(497).
Originali sakmė, nors motyvas, kad baudžiama ragana žūt būt nori ką 

nors pasiskolinti, dažnai pasitaiko.
šulo — siulpo.
424. [E inantis r u b lis) .— LPK 3650; piy. Sim D 131.— P. Kvedaras iš Jan

kūnų k. Ŝakė Kvedaras <...> Jankūnuose). LKLIR F 2 — 434(497).
Originalus ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
Arl ovskoj  — Oriolo.
Abi sakmės (423 ir 424) M. Slančiausko surašytos kartu.
425. [U žburti a r k lia i) .— P. Navickienė iš Trumpaitėlių k. fSakė Domienė 

Navickienė Prumpailėiių). LKLIR F 2 — 434(545).
Originali sakmė; daugiau jos variantų neužfiksuota.
426. [V a ista i n u o  d ilu o n io ).— P. Barauskienė iš Bijeikių k. 1902.XI.12 

fSakė Barauskienė iš Bi)eikių dvaro bambaiynė)). LKLIR F 2 — 434(594).
Pasakojimą geriau suprasti padeda prieš jį įrašytas liaudies medicinos 

teiginys: Kad vaiks sukala serya, lai reik prašyli iš ubayės, kad iš savo larbų 
duonos Irupinius iškračius aliduolų ir, iš lų irupinių vanų pafaisius, iq vaikų
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dėt — šutyt, mazgot. Alat, iš daugeriopos rūgšties susitaiso. (Sakyta Rakaus
kienės iš sodžiaus Puikių— senosios Žagarės). LKLIR F 2 — 434(593).

d i 1 u o n i u — džiova — sukata.
427. [S u gėd in ta  g y v a tė j .  Pig. Sim D 676.— P. Barauskienė iš Bijeikių k. 

1902.XI.2 (Sakė Barauskienė Bi/eikių). LKLIR F 2 — 434(596).
Griete,  ko tu padariji? — latviškai: Griete, ką tu padarei?
Savitas sakmių apie gyvatės įkirstų gyvulių gydymą variantas.
428. [K atinas p u o d e ] .— P. Liaudenskas iš Kuršėnų apyl. 1903.11.9 (Sakė 

Liaudenskas iš kuršėniškių Bi)eikių dvare/ LKLIR F 2 — 434(606).
Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų nerasta.
Paži užmes — dabar <...> sodžius, pirma dvaras (1863) Kuršėnų pa- 

rapiįoį. Norminė forma — Pažižmė.
kiemą — vienkiemį.
429. [A rk lių  k a lb a ]. AP 671D*.— (Vaiku būdams, girdėįau teip senes

niuosius šnekant). U. 1903.11.9. LKLIR F 2 — 434(618).
Zr. sakmės Nr. 284 paaiškinimą.
430. [Atkeršijo].—P, Ignacas Urmonas iš Trumpaičių k. (Sakė seniai senis 

Urmons Ignacas iš Trumpaičių). U. 1903.V.7. LKLIR F 2 — 434(620).
Reta sakmė; jos užfiksuota tik keletas variantų.
431. [G aid ys ba lk į v e lk a Į . LPK 3668/ Sim D 1636.—P. Agota Kumpytė 

iš Trumpaičių k. (Sakė Agata Kumpyčia iš Trumpaičių). U. 1903.V.7. LKLIR 
F 2 — 434(622).

Originalus žinomos sakmės variantas.
balkį  — sienoįų.
432. [Vaikščioja lynu]. — P. Teresė Slančiauskienė iš Trumpaičių k. (Se

niai sakė man mano motina — Taraso Kardišauskyčia Matavušienė Siančaus- 
kienė). U. 1903.V.7. LKLIR F 2 — 434(623).

Reta sakmė iš populiaraus ciklo apie akių dūmėjus.
433. [P rileistas v a n d u o ).— LPK 3668; Sim D 1651.— P. Stanislovas Urmo

nas iš Trumpaičių k. (Stanisiovs Urmons iš Trumpaičių). U. 1903.V.7. LKLIR 
F 2 — 434(624).

Tradicinis Lietuvoje labai populiarios sakmės variantas.
434. [S en e lių  m ed ž ia i].— Jauneikių k. girdėtą sakmę u. M. Slančiauskas 

(man sakė )ų kaimynai) 1903.V.7. LKLIR F 2 — 434(628).
Retas, archaiškas tikėjimas ir daugiau užfiksuotų variantų neturinti sakmė.
senel i s  — bočius.
435. [Apakęs piningų kasėjas]. LPK 3642; Sim P 571.— P. Karolis Baraus

kas (Sakė Karolius Barauskas). U. 1903.V.7. LKLIR F 2 — 434(634).
Sakmių, atspindinčių tikėjimą, jog, užkasus duobę, kur buvo paslėpti pini

gai, tas apanka, kas juos iškasė, nedaug teužfiksuota, nors pats tikėjimas labai 
populiarus.

436. A p sak ym s apė pradžią pasau lės. LPK (3005)+3030+3092+300! + 
+ 3002+3057+AT 1204** + 1244+1245+1210+830B+LPK 3220.—P. Puipienė
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iš Treigių k., g. 1825 m. f Sakė Puipienė iš Treigių sodžiaus, Pašvitinio para
pijos, gimusi 1825 metuos). U. 1903.V.7. LKLIR F 2 — 434(648).

Į vieną ištisinį pasakojimą sujungta daug etiologinių sakmių ir pasakų, 
kurių svarbiausias veikėjas yra senelis dievas. Kai kurios sakmės retos, tik 
M. Slančiausko teužfiksuotos ir LPK neturi atskirų numerių.

ats i radę — užgimę.
balki s — sienojus.
balkį  — rųstų.
437. [Dievas ir Liucius]. LPK 3005+3001+3002+3030+3035.—P. Kigas 

iš Gruzdžių apyl. (Kigs fKigas) is dvaro Beržėnų, darbininkas gruzdiečiuose). 
U. 1903.V.13. LKLIR F 2 — 434(650).

Į vieną ištisinį pasakojimą sujungtos kelios etiologinės sakmės. Kai ku
rios (pvz., kaip dievas pasidarė viršesnis už Liucių) kitur neužfiksuotos.

438. [Pasėti akminai]. LPK 3015.— P. Briedienę iš Ręibinių k. (sakė Brie
dienė Reibeniuose). LKLIR F 2 — 434(667).

Variantas tuo įdomus, kad akmenis sėja dievas, o ne velnias, kaip ki
tuose šios sakmės variantuose.

Pabaigoje: Būtų da ir daugiau sakęs tas žmogelis, bet nebeturėjo laiko, 
jam reikė eit prė darbo.

439. [Laumės paupiuose). LPK 3694; plg. Sim L 43.— P. Briedienė iš Rei- 
binių k. f Briedienė Reibeniuose). LKLIR F 2 — 434(668).

440. Nesitikėtai tokį burtininką sužinojau. fLPK 3669); plg. Sim D 241.— 
P. Aleksandras Rutkus iš Trumpaičių k. fSakė tame būryj buvęs Aleksandra 
Butkus is Trumpaičių). U. 1904.V.18. LKLIR F 2 — 434(717).

Po sakmės yra užrašytojo pastaba, rodanti kunigo prietaringumą: Kun. 
Svegždė par pamokslų sakinėjo ant visos bažnyčios apė „duonų Agatos", kad 
reik mokėti, ugnelei pasikėlus, kaip su tuja duona apsieiti. Neduoti kokiem 
kvailiam nesti par tarptrobius, kad ugnaia paskui nepasektų. Nes par nemo
kėjimų daug vietose girdėtis, kad daug biėdies pasidaro. Teip šnek daugumas 
bobų ir jų vyrai.

Savitas Lietuvoje populiarios sakmės variantas.
441. [„Magaryčios"].— P. Radvilas iš Silmikių k. fSakė Radviis senis iš 

Silmikių sodžiaus). U. 1904.V.18. LKLIR F 2 —434(718).
Originalus pasakojimas, paremtas ne tradicija, o konkrečiu atsitikimu.
erži l us  — drigantus.
mal ki nyką — krūzelj.
442. [Girnakalio „velnias"].— P. Radvilas iš Silmikių k. f Radviis senis iš 

Silmikių). U. 1904.V.18. LKLIR F 2 — 434(719).
Pasakojimas tuo įdomus, kad parodo, kokiom žemiškom priemonėm kar

tais būdavo padaromi neva antgamtiški burtai.
j gi rnų eketę — kiti vadin prapieste.
443. [Rupūžė kišenėje]. LPK 3453; Sim B 1301.— P. Ona Slančiauskienė- 

Zalogaitė iš Ręibinių k. fSakyta seniai Onos Zaiogienės, man sakė jos duktė 
Ona). U. 1907 m. LKLIR F 2 — 434(762).
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2r. sakmės Nr. 266 paaiškinimą.
444. [K atinas s ijo n o  a tla n k ė ). LPK 3453/ Sim JE 1301.— P. Klemensas 

Ramašauskas įNuo Kiemenco Ramašaucko/ U. 1907 m. LKLIR F 2 — 434(763).
2r. sakmės Nr. 266 paaiškinimą.
445. [B urtininko m irtis).— P. Beleckas iš Reibinių k. 1906 m. (sakė Be

leckas Iš sodž. Reibenių 1906/ U. 1907 m. LKLIR F 2 — 434(767).
Tikėjimas, kad burtininkas negali numirti, neperdavęs savo burtų kitiems, 

populiarus, tačiau jį iliustruojančių sakmių Lietuvoje nedaug teužrašyta.

* * *

Aplanke F 2 — 434 yra J. Basanavičiui siųstų lapelių su sakmėmis, pa
sakomis, burtais ir prietarais. Kitur nesikartojančių šių lapelių pasakojamąją 
tautosaką čia ir spausdiname.

446. [M irusi k a im yn ė  v in k šn o j) . LPK 3555.—P. Ona Slančiauskienė-Za- 
logaitė iš Reibinių k. fDabar sakė man mano paii/ L. 1901.XII.8. LKLIR 
F 2 — 434(5) [BsV, p. 27].

Tikėjimas, kad mirusiųjų vėlės kenčia medžiuose, ir jo pagrindu sukurtos 
sakmės Lietuvoje gan populiarūs.

Dabar — 1901.
Rei beni uose  — Reibiniuose. 
kai mynei  — susiedei. 
vi nkšnoj  — medy/
447. [P ėdai už a rd k ilio ). LPK 3555.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas 

iš Trumpaičių k. (Sakė seniai mano iėvs/ U. 1901.XII.8. LKLIR F 2 — 434(6) 
[BsV, p. 27—28].

Originalus sakmių apie atgailaujančias vėles variantas.
448. [D ū šia  u g n ia k u ry j]. LPK 3555.— P. Teresė Slančiauskienė iš Trum

paičių k. įsakydavai mano molina/ D. 1901.XII.8. LKLIR F 2 — 434(7) [BsV,
p. 28].

Retas archaiškas sakmių apie atgailaujančias sielas variantas.
449. [K erdžiaus k ū n a s].— P. Barauskas iš Bijeikių k. (Sakė Barauskls įs 

Bijeikių bambaiynės/ U. 1901.XII.8. LKLIR F 2 — 434(19) [BsV, p. 23].
Originali sakmė; daugiau užfiksuotų jos variantų neaptikta.
450. [A k lo jo  užkasta  d u o b ė ). LPK 3642/ pig. Sim P 571.— P. Juozas Plia

žas iš Gimbūčių k. įSakė Juozas Pliažas Iš sodž. Glmbūčlų Žagarės parapijos/ 
U. 1904.X.31. LKLIR F 2 — 434(7).

2r. sakmės Nr. 435 komentarą.
451. [Įstab ios žm o g y sto s) .— D. apie 1901 m. LKLIR F 2 — 434. 
Improvizaciniai pasakojimai, daugiau paremti konkrečiais faktais, o ne

tradicija.
452. [D iev o  pasakos, v e ln io  m įs lė s ] .— P. Adomas Petrutis iš Jauneikių k. 

LKLIR F 2 — 434 [BsV, p. 344—345].
453. [V e ln io  ra n k a ]. AT 8J2.*—P. Adomas Petrutis iš Jauneikių k. 

LKLIR F 2 —434 [BsV, p. 345].
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Po abiejų sakmių ir vienos mįslės yra nurodyta: Sakė Adomas Petrutis. 
Tikriausiai jis ir yra abiejų sakmių pateikėjas.

Tradicinis retos pasakos variantas.

KAS GIRDĖTIS IŠ SENOVĖS

Tai nedidelio formato (18X11 cm) 40 p. sąsiuvinėlis, prirašytas 1895 m. 
(LMD I 1063). Jį sudaro mitologinės sakmės ir pasakojimai (daugiausia apie 
žalčius ir ligas), pluoštelis retų žodžių su paaiškinimais ir 183 nusies.

454. [Ž alčia i ir v a ik a i) .  AT 285.— P. Juozas Gendvilas /Bus jau /am atgai 
arti 40 metų, kai man pasakojo Juozas Gendvits. Jis tada /buvo/ geroks pie
muo, bandų ganė, o aš da ūtyčios vaiku tebebuvau — pastaba prieš pasako
jimą). LMD I 1063(732) =LTR 1208B(1172).

2r. sakmės Nr. 233 paaiškinimą.
kauks — suduos.
455. [Ž alčių  išv a izd a ]. AT 285.— P. Braziulienė iš Trumpaitėlių k. /Sakė 

Trumpaitėiių Braziuiienė/. LMD I 1063(732) = LTR 1208B(1172).
Prieš pasakojimą yra užrašytojo pastaba: Tai dabar, ko tiktai aš pakiau- 

siu, visi atsako, kad apė tai asų girdė/ę Įžr. 454 pasakojimą]. Tai dabar kiau- 
sysmės toiiaus...

Saviti tikėjimai; niekur kitur Lietuvoje nerasta duomenų, kad žalčiai bū
tų vadinami kaukais.

P u š a 1 o t į — Pušalotą.
456. [Ž alčių  k e r šta s). AT 285A.— P. Braziulienė iš Trumpaitėlių k. /Sakė 

Braziuiienė Trump.į LMD I 1063(736)=LTR 1208B(1176).
Po sakmės pridėta kitų pateikėjų perteikta tikroviška atsitikimo inter

pretacija: /Urbonienė sakė/ kad tų vasarų / /ų kiemų karštinės įsisukusios, 
užtai tos Kaziaucko dukterys išmirusios.— Nu, bet tebėr gyvos man pažįsta
mos iš tų pačių Kaziauckyčių, aš gi /ų kada susėjęs pakiausiu, kaip ten 
buvo. Susėjęs kiausiau, atsakė; „Metai/ To meto žmonys sirgo žyvatais, i r 
jos nuo to išmirė".— P.S. Bet senųjų tokie numanymai.

Originali sakmių apie įžeistų žalčių kerštą versija.
457. [Ž a lčio  p ro ta s). AT 285A*.— P. Jonas Baravykas iš Pumpėnų apyl. 

/Jons Baravyks, apė Pumpėnus gyvenęs, man teip sakėj. LMD I 1063(737) =LTR 
1208BĮ1177).

Tradicinis populiarios sakmės variantas.
458. [Kur daug ž a lč ių ) . AT 285.— P. Kristina Slančiauskaitė iš Trumpai

čių k. /Tiek seniai, tiek toti. Sakius mano Kristynai Rimdžiuvienė Buivydžių 
sodžiuj/. LMD I 1063(738) = LTR 1208B(1178).

459. [Ž alčio  k ia u š ia i) . AT 285A.— P. Gasparas Čekanauskas iš Jankū
nų k. /Sakė Gaspars Čekanauckas iš Jankūnų dvaro /žagariečiuos/... Čeka- 
nauckui sakęs jo tėvs/. LMD I 1063(739) =LTR 1208B(1179).

Originalus žalčio išvaizdos apibūdinimas.
atkabi nę — atėmę.
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i šnykdavę — išsprogdavę.
sus i r i et us i ą — susiraičiusią.
460. [Ž alčia i ka ip  k a tė s ] .— P. Gasparas Čekanauskas iš Jankūnų k. (Sa

kė Cekanauckas... jam sakęs jo tėvs). LMD I 1063(739a) = LTR 1208BĮ1179).
Irgi originalus (kaip Nr. 459) žalčio išvaizdos apibūdinimas.
461. [Ž alčia i už P a n e v ėž io ) . AT 285.— P. Staniulis iš Linkuvos (iš Lin

kuvos miestelio Staniulis ir kiti šnekėjo... Tiek ant kelio pasitikę pašnekėjom). 
LMD I 1063(740)=LTR 1208B(1183).

Populiarūs Lietuvoje tikėjimai.
462. [Ž a lč ia i - r - la im ė ). AT 285.— P. Jonas Lydeikis iš Ražų k. 1893 m. 

fJons Lydeikis iš sod. Ražų Gruzdžių parapijos 5 vasario 1895 meto... Va 
kq užrašo nuo žmonių girdėjęs/). LMD I 1063(741) = LTR 1208B(1184).

Atrodo, kad pastaba taikytina sakmėms Nr. 462—466. Po Nr. 466 yra 
pakartoti Jono Lydeikio inicialai. Gal būt, J. Lydeikis yra ne tik šios sakmės 
pateikėjas, bet ir užrašytojas.

Archaiški, reti tikėjimai.
463. D ru gys —  lig a . (LPK 3494); plg. Sim Q 1.— P. Jonas Lydeikis iš 

Ražų k. LMD I 1063(742)=LTR 1208B(1187).
Retas tikėjimas.
krėst i  — joti.
464. S lėg u tls . LPK 3690; Sim O 201.—P. Jonas Lydeikis iš Ražų k. LMD 

I 1063(743) =LTR 1208B(1188).
Populiarūs tikėjimai.
465. M aras. LPK 3494, Chr 7080, Krz 7080, Sim O 21.— P, Jonas Lydeikis 

iš Ražų k. LMD I 1063(744) =LTR 1208B(1189).
Originalus sakmės apie marą variantas.
466. K oliera. LPK 3494; Chr 7080; Krz 7080; Sim O 21.— P. Jonas Lydeikis 

iš Ražų k. (J.L.). LMD I 1063(745)=LTR 1208BĮ1190).
Originalus ir kitose Lietuvos vietose žinomos sakmės variantas.
467. [Gužas].— P. Tamošius Stasiulis iš Linkaičių k. (Girdėjau nuo Sta- 

slulio Tamošiaus iš Linkaičių sodžiaus). Atrodo, jog ši pastaba taikytina ir 
tikėjimui Nr. 468. LMD I 1063(746)=LTR 1208B(1191).

468. Zlblnkštls.— P. Tamošius Stasiulis iš Linkaičių k. LMD I 1063(747) = 
=LTR 1208B(1192).

Lietuvoje retas tikėjimas, labiau paplitęs slavuose.
ž i b i n k š t į— šarmuonėij.

ŠIMTAS SU VIRŠUM LIETUVIŠKAIS VARDAIS ŽMONIŲ LIGŲ 
IR JŲ GYDYMAI ŽINOMAIS VAISTAIS

Tokio pavadinimo 18,5X11,5 cm formato, 40 p. M. Slančiausko prirašyta
me liaudies medicinos sąsiuvinėlyje (LMD I 1060) pasitaiko sumitologintų 
atsiminimų ir pasakojimų apie ligas ir jų gydymą. Įdomesni iš jų spausdi
nami šiame leidinyje. Sąsiuvinio sudarymo data nenurodyta. Sprendžiant iš
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rašysenos, medžiagos išdėstymo metodikos, rinkinėlis datuotinas apie 1890— 
1895 m.

469. Drugys. fLPK 3494;; pig. Sim O 1.—LMD I 1060(252). Plg. LMD I 
1063(190).

Reti tikėjimai ir sakmė.
470. Kaltūnas.— LMD I 1060(277).
471. Kollera.— P. Mateušas Tadeušas Slančiauskas iš Trumpaičių k. fMan 

leip sakė įėvas mano;. LMD I 1060(289).
Pasakojimas, atrodo, paremtas ne tradicija, o tikru įvykiu.
472. Macica.— LMD I 1060(305).
Pasakojimas originalus; panašių variantų daugiau nerasta.

[SENOVĖS ATSITIKIMAI]

LMD I 332 numeriu pažymėti atskiri tautosakos (pasakų, sakmių, tikė
jimų, patarlių ir priežodžių) prirašyti nevienodo formato lapai, kuriuos M. Slan
čiauskas buvo nusiuntęs J. Basanavičiui. Lape, kuriame surašytos šiame 
leidinyje spausdinamos sakmės apie laumes, yra laiškelis J. Basanavičiui, da
tuotas 1904 m. gegužės 18 d. Tikriausiai tos sakmės ir pasaka ,,Diedelis ir 
bobelė", įdėta į tą patį voką, maždaug tada ir buvo užrašytos. O lape, ku
riame surašyta sakmė apie velnio ir moters giminystę ir pasaka apie Mikū- 
las, yra laiškelis, datuotas 1903 m. spalio 6 d. Šie kūriniai tikriausiai tuo 
metu ir buvo užrašyti. Minimus kūrinius M. Slančiauskas, atrodo, jau anks
čiau buvo girdėjęs, o dabar iš naujo užrašė, nes 1903 m. spalio 6 d. 
laiške J. Basanavičiui sakosi radęs ,,daug pasakų užžymėtų", kurių dar nie
kam nesąs davęs, o prie anksčiau užrašytų patarlių ir priežodžių jis pažymi, 
kad tai ,,seniaus surašyti".

473. Diedelis ir bobelė. AT 1381.—LMD I 332(1).
Daugeliui pasaulio tautų žinoma pasaka, labiausiai paplitusi finougrų, 

slavų ir baltų kraštuose.
Pasakos kalbos ypatybės ir minimi vietovardžiai rodytų, kad jos patei

kėjas kilęs iš Suvalkijos.
474. [Laumių dovanos]. LPK 3694, plg. Sim L 43.— P. Barvainienė iš Trum

paičių k. fsakė Trumpaičių Barvainienė;. U. 1904 m. LMD I 332(2).
475. [Velnio ir moters giminystė]. AT 1169.— P. Juozas Stonys iš Gruz

džių apyl. f Šaky fa Juozo Slonio iš gruzdiečių;. Užrašyta 1903 m. LMD I 332(10).
Tradicinis Lietuvoje populiarios sakmės variantas.
476. Mikūlos, arba švents Mikalojus. AT 1000.— P. Juozas Stonys iš 

Gruzdžių apyl. fsakyla Juozo Slonio Gruzdžiuose;. U. 1903 m. LMD I 332(11).
Savitas populiarios, daugeliui tautų žinomos pasakos variantas.
važnyči ą — kučierių.
syki o — gruodžiaus.
s p r e g t į — sprigi.
kantapel i o — kafaiaikos.
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LMD I 142 numeriu pažymėti 4 M. Slančiausko 1903 m. J. Basanavičiui 
siųsti didžiulio formato (36,5X22,5 cm) lapai, kuriuose surašytos pasakos ir 
sakmės apie augalus bei gyvūnus ir truputis burtų iš „Juodųjų knygų" 
(Nr. 657—663). Beveik visa pasakojamoji tautosaka tiksliai (tik kai kur su
keičiant arba pakeičiant atskirus žodžius) buvo nurašyta iš rinkinėlio „Lietu
viškos pasakos apė gyvuolius" (žr. Šiaurės Lietuvos pasakos, p. 416).

Skelbiamas tik vienas kūrinys, kuris nesikartoja kituose rinkinėliuose.
477. Gyvačių karalius. AT 672 B*/ Cbr 3060; Sim D 741.— P. Jurgis Anča 

iš Trumpaičių k. fSakė Jurgis Anča iš Trumpaičių). LMD I 142(52).
Tradicinis daugeliui tautų žinomos sakmės variantas.

LMD I 318 numeriu pažymėta Pranciškaus Narvydo iš Trumpaičių su
rinkta tautosaka, tarp kurios yra keturiuose 15X23 cm formato lapuose 
M. Slančiausko užrašytos sakmės. P. Narvydo tautosaka užrašyta 1903 m., 
o M. Slančiausko, atrodo, 1902 m.

478. [Sūnus ir miręs tėvas]. fLPK 3543).— P. Aleksandras Zaloga iš Rei- 
binių k. fsakyta Aleksandros Zalogos iš sodžiaus Reibenių Žagarės parapijos). 
LMD I 318(1).

Savitas Lietuvoje populiarios sakmės variantas.
ant l entų — išn. Lentos liek ilgos — žmogaus stuomeniu. Kokias dvi-tris 

sudeda; vienus galus ant suolo, antrus ant kėdės ir ant tų paguldo negyvėlį, 
o ant „lentos" vienos tai mūsų krašte nesakai, kai Jūsų [J. Basanavičiaus] 
visur rašyta.

d r i ū t s — stors. 
d r i ū t o j o — storojo, 
užkerėta — apiburta.
479. [Vaikelis švendryne).— P. Marijona Čeputytė iš Trumpaičių k. fSa- 

kė Marijona Čeputyčia iš Trumpaičių Joniškės parapijos). LMD I 318(2). Plg. 
LMD I 1063(1304).

Žr. sakmės Nr. 260 komentarą.
Joni škės  — Joniškio, 
vai vorai  — mėlynės, 
mėl ynės  — girtuoklės, 
spangės  — spalgenos, 
juodgal vi ų — vilkakulių.
480. [Atiduok mano kiautą]. LPK 3420.— P. Marijona Čeputytė iš Trum

paičių k. (sakyta tos pačios Mar. Čeputyčios iš Trumpaičių). LMD I 318(3). 
Plg. LMD I 1063(1306).

Žr. sakmės Nr. 262 komentarą.
481. ĮŠiaulys ir zuikiai). LPK 3375; plg. Sim P 51.— P. Mateušas Tadeu

šas Slančiauskas iš Trumpaičių k. f Sakydavai mano tėvas Trumpaičiuose). 
LMD I 318(4).
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Savitas tradicinių sakinių apie šventadarbių nuotykius variantas. 
Šiaul iai  — slrielčku.
482. [Pono siuvėjas]. IPK 3356.— P. Juozas Močius iš Joniškio apyl. 

(sakė Juozas Močius, /oniškiells/ LMD I 318(5) [BLLS 685].
Išbaigtas retos sakmės variantas.

III

MŪSŲ ĮGIMTI TIKBJIMIŠKI FAKTAI

Taip pavadintas didžiojo M. Slančiausko rinkinio ,,Šis ir tas. Prozų ir 
poezija nuo 1874 ligi 1890 meto" (žr. p. 334) skyrius, kuriame pateikiami 
pasakojimai, susiję su lietuvių pagoniškais arba krikščioniškais tikėjimais. 
Juose ryškiai jaučiamos švietėjiškos antiklerikalinės M. Slančiausko pažiūros. 
Pateikėjai prie šių pasakojimų nenurodomi, nes tai paties užrašytojo girdėti 
dalykai arba samprotavimai. Prie skyriaus pavadinimo parašyta: 1890 melo.

483. ĮBekrikštai].— LMD I 1063(1404, 1405)=LTR 1208B(1598).
Įdomūs nekrikštų laidojimo papročiai, padedą suprasti sakmių apie ne

krikštus kilmę ir gyvavimą.
484. ĮBubis pagaus].— LMD I 1063(1406) = LTR 1208B(1599).
Bubis — žemaičių tikėjimuose pasitaikanti mitologinė būtybė.
485. [Mirusių vaikų gailesys). AT 769/ ZPK 3525/ Krz 4031/ plgr. Sun C 

456.—LMD I 1063(1407)=LTR 1208B(1000).
Tradiciniai senieji ir krikščioniški tikėjimai.
486. [Vaiko mokymas].— LMD I 1063(1408) = LTR 1208BĮ1601).
487. Apė gandinimus.— LMD I 1063(1409, 1410, 1411) = LTR 1208BĮ1602, 

1602̂ , 1602b).
Daug populiarių tikėjimų, sujungtų į vieną ištisinį pasakojimą. Kai kurie 

iš jų (pvz., apie ežerų ponus) labai archaiški, reti.

MŪSŲ KUNINGIŠKOS TEISYBĖS

Didžiojo M. Slančiausko rinkinio ,,Šis ir tas. Prozų ir poezija nuo 1874 
ligi 1890 meto" (žr. p. 334) skyrius, kuriame pateikiami antiklerikaliniai pa
sakojimai ir samprotavimai apie kunigų žmonėms daromas neteisybes.

488. Kuningiškiai. IPK 3744.— P. Čiuberkys iš Pociūnų k. 1866 m. f Sens 
Ciuberkys is sod. Pociūnų 1866 m.į LMD 1 1063(1423) = LTR 1208B(1607) 
[DKL 9].

Atsiminimai apie sunkų kunigams priklausiusių baudžiauninkų gyvenimą; 
įdomūs ne tik tautosakiniu, bet ir istoriniu požiūriu.

mūsų — rusų.
489. Kengės.— LMD I 1063(1424) = LTR 1208BĮ1608) [DKL 10].
Reti atsiminimai apie nekaltybę praradusių jaunuolių kankinimo įrankius, 

daugiau mums žinomus iš rašytinių šaltinių.
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490. Vaistininkai.— LMD I 1063(1425, 1426).
491. Sūdąs okružnas.— LMD I 1063(1427).
492. Kunlngs ir ragana.— P. Juozapotas Steponaitis iš Račių k. f Sakė Juo

zapoj Sfaponaifis Račių sodž.J. LMD I 1063(1429) [̂ BsLP I, p. 74]^LMD I 
1063(986) =LTR 1908B(1249).

Originalus pasakojimas; daugiau užfiksuotų jo variantų nerasta.
493. Teisybė.— P. Juozas Ka valas iš Damelių k. f Sakė Juozas Kovais Dū

melių sodž.į LMD I 1063(1430).
Anekdotinio pobūdžio pasakojimas, atrodo, paremtas tikru atsitikimu, o 

ne tradicija.
494. Stebuklinga vieta.— P. Silvestras Gutauskas f Sakė Silvesiras Guiauc- 

kasį LMD I 1063(1431) = LTR 1208B(1609) [DKL 94].
Ir kitose Lietuvos vietose žinomas anekdotas.

MŪSŲ ĮSITIKBJIMAI

Taip pavadintas didžiojo M. Slančiausko rinkinio „Šis ir tas. Prozų ir 
poezija nuo 1874 ligi 1890 meto" (žr. p. 334) skyrius, kuriame pateikiami 
senieji bei jau krikščioniški tikėjimai ir su jais susiję pasakojimai.

Po skyriaus pavadinimo yra užrašytojo pastaba: Kq mes veikiam, kad ka
da mums kas bloga aiškink? — Meldžiamės, duodam aukas arba bėgam pas 
karimečius ir buriininkus.

495. Kartauninkė.— P. Pranciškus Grigalius, 80 m. fMan sakės pais Pran
ciškus Grigalius, 80 melų sens žmogus, savo aisiiikimųj. LMD I 1063(1433) = 
=LTR 1208B(1610) [DKL 42].

Atsiminimai paremti tikrais atsitikimais su kortų metėjais, ypač popu
liariais XIX a. pabaigoje.

496. [Kuningo užtikrinimas].— LMD I 1063(1434) = LTR 1208B(1611).
Originalus humoristinio pobūdžio pasakojimas.
497. [Šventos mišios].—LMD I 1063(1435).
498. [Padėjo].— LMD I 1063(1436)=LTR 1208BĮ1612) [DKL 41].
Įdomūs M. Slančiausko samprotavimai, ką žmonės sakydavę apie gaisrus

ir šventos Agotos duoną.

NUO SENŲJŲ PASAKŲ LIGI MŪSŲ ATMINIMUI

Tokio pavadinimo 18,5X11,5 cm formato 32 p. rinkinėlyje (LMD I f 060) 
pateikiami atsiminimai apie žmonių gyvenimą Zubovo, Komaro ir Nariškino 
dvaruose baudžiavos metais. Pateikėjai nenurodomi. Atrodo, tai paties M. Slan
čiausko atsiminimai, girdėti iš namiškių ir kitų tų vietų gyventojų. Atsimi
nimai užrašyti 1888 m. (pradžioj: surašau 1888 melo, 9 dieno/ sykio, gale: 
Trumpaičiuos 15 sykio 1888 m./.

499. [Šiauliai]. LPK 3760/ KbK 160.—LMD I 1060(218).
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Reti Šiaulių miesto vardo ir gyventojams taikomo pasakymo , juodsermė- 
gis-rudnugaris" etimologizavimai.

500. [Gruzdžiai]. LPK 3765 —LMD I 1060(219).
Reti atsiminimai apie Gruzdžių praeitį.
Ti zi nauzas  (Tuzinauzas) — Tyzenhauzas.
501. [Seniau dvare].—LMD I 1060(220).
Originalūs atsiminimai, jau ryškiai sutautosakėję. Juose idealizuojama to

lima praeitis, norint ją priešpastatyti sunkiems Tyzenhauzo laikams.
M i svoje panų...— iškreiptas lenkiškas trieilis: Mes savo ponui po 

aviną ir po tris grašius.
502. [Nusidėjėlių baudimas].—LMD I 1060(221). Plg. LMD I 1063(1424).
503. [Vargai Zubovo dvaruose]. LPK 3744+3743.—LMD I 1060(222).
Teksto dalį apie sukčiavimus magazinuose pasakojo Vincentas Jatulis,

67 m., ir Vincentas Ceputis, 65 m. (Tų teisybę man sakė tie, kurie arbavoįo 
ir maišė — Vincentas Jatulis, nuo 67 metų, ir Vinc. Čepulis, 65 m.į

Tipiški atsiminimai apie baudžiavos sunkumus (lažą, magazinus, žmonių 
kankinimo įrankius, rekrutus...).

504. [Išdraskyti sodžiai].— P. Ignacas Urmonas, 80 m., iš Trumpaičių k. 
(Seniai nuo kitų buvau grirdė/ęs, bet dabar, seno žmogaus, 30 metų, Ignaco 
Urmono, Trumpaičiuose gimusio ir užaugusio, vergiįos laikuose mačiusio ir 
šiltos, ir šaltos, pasiklausdams, čia surašiau, Matavušas Slančauskasį. LMD I 
1060(223).

Atsiminimai vertingi lokalinei istorijai.
val ako — Valaku pas mus senie/ie vadin tokį žemės rėžį, kur skersai 

24 sieksniai. Kiti sako, kad valaks asus toks šmots žemės, kur 60 pūrų įavų 
galių pasėti.

žiūrų — šeberkštynų, krūmelių.
505. [Komarlškiai ir zubaviškiai].—LMD I 1060(224).
Atsiminimuose pateikiama dviejų valsčių gyventojų ekonominė, psicholo

ginė charakteristika.
kai mynus — susiedus.
506. [Desintinininkai]. LPK 3765.—LMD I 1060(225).
Atsiminimuose aprašomi tipiški visai Lietuvai reiškiniai.
507. [Rusijos]. LPK 3765.—LMD I 1060(226).
508. Ką šnek žmonys apie šiuos ponus: Komarą, Nariškiną ir Šiaulių gra- 

pą Zubovą.—LMD I 1060(227).

1711—1911 [MARAI, KARAI IR KITOKIE ATSITIKIMAI]

Tai M. Slančiausko 1911 m. sudarytas 21X13 cm formato 24 p. tautosa
kos rinkinėlis (LMD I 483), kuriame surašyti atsiminimai, padavimai ir pasa
kojimai apie marus, švedų antpuolius, gyvūnus, pirmąsias mašinas ir senųjų 
žmonių pranašystes. Visa medžiaga sugrupuota į atskirus skyrelius; pateikė
jai dažniausiai nenurodomi — tai jau iš seno M. Slančiausko mokami dalykai.
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I. Ma r ų  me t a i

509. [Gyvieji, numirėliai ir kapočiai). LPK 3742.— LMD I 483(1) [BIP 4; 
LTt IV 813]. Plg. LMD I 564(32).

Reti, įdomūs atsiminimai, M. Slančiausko dar vaikystėje girdėti iš senų 
žmonių.

510. [Bėgliai ir ateiviai). LPK 3742.—LMD I 483(1) [BIP 4].
511. [Tuščios sodvietėsĮ. LPK 3742. LMD I 483(1).
512. Žalioji pavietrė. LPK 3742.— P. Jurgaitienė iš Trumpaitėlių k. 1872 m. 

f 1372 metais Trumpaitėlių sodžių; f/oniškiečiuose) Jurgaitienė, seniuke 30— 
90 metų, teip pašnekė/oį LMD I 483(2) [BIP 5; LTt IV 814].

Retas pasakojimas.

II. Š v e d a i

513. [Švedų žiaurumai!. LPK 3778; KbK 98+99+99A; pig. Cbr 8000.— 
LMD I 483(3) [LTt IV 754].

M. Slančiausko dar vaikystėje girdėti padavimai; kai kurie motyvai (pvz., 
šaudymas į dangų) reti.

Česnakavo — Cestakavo, t.y. Čenstakavo, 
kūdiki s  — vaikelis.
514. [Švedų palikuonys). LPK 3738.—LMD I 483(3) [LTt IV 754].

III. Mūsų senovės  miškai  ir jų gyvūnai

515. Lūšis.—LMD I 483(4).
Pasakojimas paremtas ne tradicija, o tikru atsitikimu.
516. Meška ir šėma. AT 171 A*.—LMD I 483(5) [LTt IV 807].
517. Meška ir vilkai. AT 116.—LMD I 483(6).
Tradicinis ir kitoms tautoms žinomo kūrinio variantas.
518. Vilkus gaudydavai.—LMD I 483(8).
519. Šaudydavę šiteip.—LMD I 483(8a).
Pasakojimas paremtas ne tradicija, o tikru atsitikimu.

IV. Kaip žmonys sut i nka ką naują

520. [Nelabojo galybė).— ĮTaigi tokias kalbas aš pats girdėjau). LMD I 
483(9).

su ponu dievu — su švenčiausiu sakramentu.
Tradicinis pasakojimo variantas.



ŽANRINĖ SKELBIAMŲ KORINIŲ RODYKLĖ

Rodyklėje (joje kūrinių numeris surinktas juodu šriftu) kūriniai grupuoja
mi pagal tarptautinio A. Arnės—S. Tompsono, o jame nesantys — pagal J. Ba
lio lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo schemas. Kaip savarankiški 
žanrai išskiriami padavimai ir pasakojimai bei atsiminimai, kurie J. Balio ka
taloge sudėti kartu su sakmėmis. Originalūs kūriniai, neturį atitikmenų ka
taloguose, į atitinkamą skyrių dedami pagal žanrinį giminingumą.

PASAKOS APIE GYVŪNUS. AT 116 — 517. AT 165 — 248. AT 171A* — 
516. AT 285 — 233, 454, 455, 458, 461, 462. AT 285A — 456, 459. AT 285A* — 
234, 457.—460. AT 298 — 315. AT 298A* — 314. AT 672B* — 477.

STEBUKLINĖS PASAKOS. AT 313B — 160. AT 325 — 243. LPK *411 —200. 
LPK 3591 (AT 445*) —344. AT 460B —209. AT 501 — 173.—313. AT 555 — 
191. AT 566—174. (AT 613) — 302. AT 621 — 310. AT 701 — 204. AT 716* — 
2C3. AT 735A —322. AT 671D* —284, 429. (AT 671D*)—283. AT 737 — 348. 
AT 672D — 375. AT 672B* — 477.

PASAKOS-LEGENDOS. AT 750B — 285. (AT 759) — 246. AT 763 — 272.— 
449. AT 751B* —312. AT 790* —318. AT 791 —247.—351. AT 800— 198. 
AT 800A —359. AT 802 — 270. AT 803 — 340. AT 804A —303. (AT 808) —
268. AT 812* —453. AT 822—3.—177. AT 822* —239. AT 825 — 333. 
AT 827 — 274, 275, 276, 289. AT 830B — 202. AT 836 — 362. AT 837 — 273.—
269. AT 844 — 105. AT 846 — 307, 308. LPK 3726 — 286.— 134, 158, 159, 277, 
288, 336.

NUOTYKIŲ PASAKOS. AT 876—143. AT 901 — 28. AT 902* — 19. AT 
910A—138. AT 910F —90. AT 915 —91.—60, 89. AT 920 —104.— 103. 
AT 920A* —338, 339.-337. AT 921 — 168. AT 921C —178. AT 934—367. 
AT 934A —207. (AT 934A) —208. (AT 939**) —316. AT 956D—1. AT 
956A* — 2. AT 981 — 290.— 343. LPK 3910 — 342.

PASAKOS APIE KVAILĄ VELNIĄ. AT 1000 — 476. AT 1030+1071 +  
+ 1072+1063 — 305. AT 1045+1130 — 242. AT 1137—131. AT 1165 — 321. 
AT 1169 — 475. AT 1184 — 241.

JUOKAI IR ANEKDOTAI. (AT 1264*)—73. (AT 1317*) —77. AT 1353 — 
27. AT 1354— 107. AT 1365B —21. (AT 1365B) —20.—22, 23, 25. AT 
1373A—176. AT 1381 — 473. AT 1381C —26.—133, 327. AT 1381D—132. 
AT 1383 — 17. AT 1405 —18.— 175. AT 1416 —317.—16. 24, 94, 106, 172. 
AT 1453— 10. AT 1453*** — 12. AT 1456— 11. AT 1457 — 13. AT 1461 — 
14.—29, 63, 102, 117. AT 1479* —5.—4, 72, 98, 144, 145, 146, 147. AT
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1525B—142. AT 1525Q* — 40, 41.—67, 70, 71. 75, 141. AT 1533 —54.— 135, 
137. AT 1543D* —164.—96, 97. AT 1561+LPK *1637 — 46. AT 1562A* — 
163.— 162. AT 1572* — 118. (AT 1572C*) — 59. AT 1588** — 92. AT 1592A* -  
167. AT 1624D*+1634E* —42. AT 1626 — 65. AT 1631* —30.—43, 44, 60, 
61, 62, 116, 165. AT 1634B* —57. AT 1636 —38.—45, 48, 58, 80, 119. AT
1638* —249. AT 1678 — 129. AT 1688 — 7. AT 1689A —55. AT 1691B+
+  1691 — 161. AT 1691A —6. AT 1691B —8.—9, 15. AT 1694 — 95. AT 
1698C* — 136.—68, 69, 121, 352. (AT 1705B*) —78. AT 1736 — 47. AT 
1739 — 127. AT 1800 — 36. AT 1807 — 37. AT 1807A — 39.— 35, 74, 86, 99, 100, 
11C, 120, 123, 125, 149, 150, 154, 155, 494. AT 1825C —350. AT 1828*—148. 
AT 1833E—111. LPK *1853— 122. LPK *1854 (AT 1855) —76. AT 1855 — 
31, 64, 166.—85. (AT 1855) —186. LPK *1859 (AT 1855) —32. AT 1865 — 66.
(AT 1870) —114, 115.—33, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 81, 83, 84, 87, 88, 101,
112, 113, 124, 126, 128, 139, 140, 152, 170, 179, 271.

MELŲ PASAKOS. AT 1932—171. AT 1889G —334.
FORMULINES PASAKOS. AT 2300 — 169.
ETIOLOGINES SAKMES.—180. LPK 3001 — 181. LPK 3005 — 182.—183. 

LPK 3005+3001+3002+3030+3035 — 437. LPK (3005)+3030+3092+3001+ 
3002+3057+AT 1204**+1244+1245+1210+830B+LPK 3220 —436. LPK
3012— 195. LPK 3015 — 438. LPK 3907 —304. LPK 3032— 189. (LPK 3045) — 
157.— 331. (LPK 3056) — 199, 282.— 82. LPK 3057 — 201. LPK 3070 — 306.— 
452. LPK 3080 — 130. LPK 3081 — 184. LPK 3082— 188. LPK 3083— 185. 
LPK 3086 — 187, 363. LPK 3086+AT 165+200+104+103 — 581. LPK 3090 — 
186. LPK 3092 — 281. LPK 3094 — 245. LPK 3112—190. LPK 3127 — 194. 
LPK 3158 — 279. LPK 3168 — 364. LPK 3188 — 244. LPK 3215— 192.— 197, 
280. LPK 3220 — 196.
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ŽODYNĖLIS

A

abarės (si.) didelis tvartas 
agnosas (si.) medalikėlis 
akis: dienos akim dieną, šviesią dieną' 
akrotas (si.) laivas 
akrutas (germ.) rekrutas 
akurat (si.) kaip tik, tikrai 
algamistruitis (hibr.) vargonininko sū

nus
alūina (si.) išmalda 
ambos (si.) priekabės 
ambona (si.) sakykla 
apiera (si.) auka 
aptarti, aptaria, aptarė įtarti 
arbavoti, -oja, -ojo (si.) arpuoti 
ardkilis prie jaujos sienos pritvirtin

ta storesnė kartis ar rąstelis, kur 
uždedami ardų galai 

asaba (si.) veidas

B

baikos (si.) juokai, niekai 
baiamūtas (si.) išdykėlis, nedorėlis, ap

gavikas
bambaias kumetis 
bambaiynė kumetynas 
bandžiuliauti, -iauja, -iavo bičiuliauti, 

draugauti
berlinka (si.) 7V2 kapeikos pinigas 
besirastl, besiranda, besirado vos be-

ištverti
bliežti, -ia, -ė smarkiai mesti, trenkti 
biėtis, -ies (si.) skarda

bluzginti, -ina, -ino bildinant judinti, 
krutinti

bo (si.) vis dėlto; vis tiek 
braškė tekšė
brukavoti, oja, -ojo (si.) grįsti akmeni 

mis
būbinas (si.) būgnas 
bubis vaikų baidyklė, baubas 
budės budynės, šermenys 
būrys metas, kartas: Ta; nuo /o būrio 

ir užgynę senuosius žudyt

C

čerasias (si.) ryšulys, diržas pinigams, 
piniginė

čysčius (si.) skaistykla 
čystas, -a (si.) švarus, tyras; čyst, 

čystai visai, visiškai 
čystyti, -ija, -ijo (si.) valyti 
čiūdytis, -ijasi, -Įjosi fsi.J darkytis, nie

kus išdarinėti 
čiupra (si.) galvos plaukai

D

desėtninkas (si.) seniūno padėjėjas, 
dešimtininkas

desintinas (si.) tam tikras žemės plo
tas, didesnis už hektarą 

desintinininkas, -ė (hibr.) kas turi vie
ną ar nedaug desintinų žemės, 
mažažemis

dladkas (si.) pono, didiko vaiko tar
nas, kamerdineris
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dybavoti, -oja, -ojo Įsi.) mušti, plakti 
diena: suiig dienai švintant 
dikčiai (germ.) daug 
diluonis (la.) džiova 
dimt dingt, topt 
donius (si.) duoklė 
drotis (germ.) viela 
dubultas (la.) dvigubas 
duotis, duodasi, davėsi: duotis kaiiu 

prisipažinti
dūšia (si.): dūšių užtaisyti įgerti, įkauš

ti
dzekonas (si.) dekanas 

E

esesorius (si.) antstolis 

G

gadyti, -ja, -ijo (si.) taikinti 
galvinys kortų berniukas (valetas) 
gangreit beveik, bemaž 
garadas (si.) tvoros basliukas, statinis 
garbavoti, -oja, -ojo (si.) dažnai ge

ruoju minėti, girti 
gaspada (si.) sustojami namai 
gaspadninkas, -ė (hibr.) sustojamos 

vietos šeimininkas 
gaspadorystė (hibr.) ūkis 
gasuoti, -uoja, -avo labai tankiai kvė

puoti
gešeftas (germ.) darbas, verslas 
glušokas (si.) kurtinys 
gomiau įmanytų
gončas (si.) medžioklės šuo, skalikas 
grabnyčios (si.) religinė šventė 
grajyti, -ija, -ijo (si.) groti 
graudoti, -oja, -ojo grasinti 
grūšnė (si.) kriaušė
gūduriuoti, -tuoja, -iavo sielvartauti, 

raudoti
guodoti, -oja, -ojo gerbti

I, Y

įdavadyti, -ija, -ijo (hibr.) išaiškinti 
iškada (si.) nuostolis, žala; vieta, kur 

negalima ganyti 
iškala (si.) mokykla 
išsitikėti, išsitiki, -ėjo tikėti, pasitikėt! 
įtalpa turinys 
yzopas vaistinis juozapas

J

jaukytinis meilužis 

K

kaivaratninkas, -ė (hibr.) ratelių dirbė
jas

kamarninkas, -ė (si.) matininkas 
kančiukas (si.) odinis rimbas, bizūnas 
kantanas, -a (si.) patenkintas 
kapūzinis, -ė (hibr.) ausinis 
karapinka (si.) ropinė, grafinas 
karba (si.) toks skaičiavimo įrankis — 

modelis su išpiaustytais rumbiukais 
karbonka (si.) aukų dėžutė 
karbunkulius (skol.) kelių pūliuojančių 

skaudulių susikaupimas 
karta: gera karta užaugo neblogai už

derėjo
kaštavoti, -oja, -ojo (si.) ragauti 
katras, -a kuris; kiekvienas 
kavaišis: kavaišis išnešti pabėgti, išsi

nešdinti
kadyti, -ija, -ijo (la.) sunkiai, iš leng

vo eiti
keravoti, -oja, -ojo (si.) saugoti 
ketvergas (si.) ketvirtadienis 
kiaulienas kiaulė 
kibelė (la.) painiava 
kietas, -a: suimti kietai (vert.) prispir

ti, priversti
kipė (la.) geriamasis indas 
kiabatė girnų lentelė, klapatė
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klampasuoti, -uoja, -avo klampoti 
kluonas pievelė prie klojimo 
koč (si.) nors, kad 
kozos (la.) vestuvės 
koielka (si.) kūdra 
krauklai griaučiai 
kringelis (germ.) riestainis 
kremas (si.) krautuvė, parduotuvė 
kruogas (la.) smuklė 
kučierius (si.) vežikas 
kukorius, kukorka (si.) virėjas, virėja 
kvatlera (si.) butas, kambarys (daž

niausiai nuomojamas); stovėti ant 
kvatteros (kariškiams) pagal vado
vybės paskyrimą gyventi pas kokį 
nors žmogų

L

lašiniuotis pyragaitis ar virtinis su 
lašiniais

laučasis (si.) vyresnysis medžioklės 
prievaizdas

lavinlnkas (si.) šuolininkas (dešimti
ninkas, prievaizdas, paskirtas iš 
baudžiauninkų) 

lazarietas (si.) ligoninė 
led (si.) vos
lendravoti, -oja, -ojo (si.) keliauti, 

vaikščioti
lepnus, -i išdidus, puikus 
lesnistva (si.) girininkija 
loska (si.) malonė; kad Joska manda

gus kreipimasis — malonėk, -ite, 
gal malonėtum, -ėte

M

macė (si.) jėga, stiprumas 
maclca (si.) tokia liga 
magazinas sandėlis, kur žmonės atsar

gai nederliaus metams pildavo nu
statytą kiekį grūdų 

makaras rimbas, lazda mušti

makliorlus (si.) sukčius, apgavikas 
maliavonė (si.) paveikslas 
maliavoti, -oja, -ojo (si.) piešti da

žais, tapyti 
malklnykas puodelis 
malva (si.) dedešva 
mandravoti, -oja, -ojo (hibr.) būti iš 

didžiam, puikuotis
markatnas, -a (si.) liūdnas, nusiminęs 
matyti, mato, matė: kada matei frazeo

logizmas nuostabai reikšti: kur tau 
mažum (si.) gal
meduogalis apdegęs pagalys, nuodėgu

lis
meilės vaišės, valgiai ir gėrimai sve

čiams
menklė tešla
mergička (hibr.) mergaitė 
metienas (la.) smūgis, kirtis 
mierkavoti, -oja, -ojo (si.) ketinti, tai

kytis
mylesta (si.) malonė 
mistrancija monstrancija 
musėt (si.) tur būt 
mutrinas, -a nešvarus, purvinas

N

naboras (si.) rekrutų ėmimo metas 
narvoti, -oja, -ojo (si.) niekinti, biau- 

roti
naujatninkas, -ė naujakurys 
nelaikis ne laiku mirusio žmogus vė

lė; savižudis 
navet (si.) netgi
nezgada (si.) nesantaika, nesutarimas, 

kivirčas
nibras kaimo jaunimo pasilinksmini

mas
numainyti, -o, -ė mainant apgauti 

O

ordaraa (si.) skardinis užimamų parei
gų ženklas
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okružnas, -a (si.) apygardos 
ovšum (si.) vadinasi, taigi

P

pačiumier (hibr.) reikiamo dydžio, tas 
pats

padaikos (si.) apatinis drabužio kraštas 
padėti, padeda, padėjo (vert.) nustaty

ti: Pas tq nebuvo padėtas už vais
tus mokestis 

padorkas (si.) dovana 
paduotasis (vert.) valdinys 
padvaiskis (si.) prižiūrėtojas 
pagalam (la.): būti pagrotam mirti, nu

sibaigti
pagalė: ant graio pagraiės galų gale, 

galiausiai
painiava dvasia, vaiduoklis 
pakajus (si.) rūmų kambarys 
pakta (germ.) vertimasis išsinuomotų 

dvaro karvių pienu
palivonas (si.) didelis glazūruotas mo

linis puodas 
paltcnas apsiaustas
panaberija (si.) išdidumas, puikumas, 

pasipūtimas
paprastas, -a prastokas, apyprastis: ne

pavykę /avai, buvę paprasti 
pardėtinis, -ė (vert.) pareigūnas, val

dininkas
parėdkavoti, -oja, -ojo (si.) tvarkyti 
pasamonas (si.) raištis, diržas 
pasarga pastaba
pasigadyti, -i j a, -i j o (hibr.) susitaikinti 
pasigauti, pasigauna, pasigavo atkusti, 

atsigauti, sustiprėti
pasilena (si.) ištrėmimas teismo ar 

valsčiaus vyri jos nutarimu 
pastūgavoti, -oja, -ojo (si.) tarnauti 
pašalys trobesys, pastatas 
pašanavonė (hibr.) pagarba 
patvada (si.) vežimas 
paviernas, -a (si.) tikrinamasis, tikri

nimo

pavietrė (si.) maras, epidemija 
pečenka (si.) kepsnys 
petenija pelenų diena 
poška (si.) medinis, panašus į kibirą 

indas
postuvys perpietė, pokaitis 
prabočyti, -ija, -ijo (si.) atleisti 
praka švarkas 
prapis (la.) kamštis
prasimesti, prasimeta, prasimetė pra- 

simanyti kokį reikalą, kur einant 
prasišmuoryti, -ija, -ijo (hibr.) prasi

gerti
pravoras (si.) vienuolyno viršininkas 
priemėtis priemėtis, nervų liga 
prieiinios (la.?) burtai, kerai 
prijomčikas (si.) tas, kuris ima (į ka

riuomenę), priėmėjas 
prypuolis (vert.) atsitikimas, nuotykis 
prisustva (si.) įstaiga 
pro (si.) apie: Sušneko ir pro buriu s 
prova (si.): provas daryti spręsti gin

čus, bylas
provyti, -ija, -ijo (si.) taisyti; tvarkyti; 

gaminti
provotis, -ojasi, -ojosi (si.) bylinėtis, 

ginčytis
purmonas (si.) vežikas 
pūstaučia (hibr.) tuščia sodyba 
pūstelninkas, -ė (si.) atsiskyrėlis 
pustyti, -ija, -ijo (si.) naikinti

R

rakaiis (germ.) nenaudėlis 
ramulis ramunė
randauninkas, -ė (hibr.) nuomininkas 
randorius (si.) asmuo, išsinuomojęs 

smuklę
ranka: neiti ranko/ (la.) nesisekti 
raskadavas, -a (si.) vartojamasis 
ratavoti, -oja, -ojo (si.) gelbėti 
ratinėlis (hibr.), ratinis (la.) ratelis 
razbajus (si.) peštynės, rietenos 
revidavoti, -oja, -ojo (si.) skrosti
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riezninkas (si.) mėsininkas 
rykuiys (la.) kūlimo reikalų tvarkyto

jas
rodą (si.) patarimas, pamokymas 
rodąs, -a (si.): rods būti norėti 
rokunda (si.) kalba, šneka, tarimasis 
rokuoti, -uoja, -avo (hibr.) skaičiuoti, 

sakyti, paisyti; rokuotis skaičiuotis; 
kalbėtis

rūpestingas, -a susirūpinęs, turįs daug 
rūpesčių

S

senas, -a: apė metus sens maždaug 
metų

sipka (si.) pyliava
skalka (si.) titnaginio šautuvo dalis 
skieinyčia (si.) stiklinė 
skodas (si.) sueiga 
skraistas sterblė 
skrambaias sudžiūvėlis 
skūpoti, -oja, -ojo (si.) šykštėti, gai

lėti
smokas (si.) skonis
spangė spanguolė
stoiką (si.) pastotė
stubulunkis, -ė negrabus, negrakštus
sūdynas (si.) indas
susigadyti, -ija, -ijo (hibr.) susitaikinti; 

sutikti; tikti

Š

šašiejus (si.) plentas 
šeberkšt^mas krūmynas 
škada (si.) žala, nuostolis 
škipti, škimpa, škipo liesėti, džiūti 
škudurlis skarmalas, skuduras 
šmotas (si.) gabalas; daug, šiek tiek; 

vieta
šnapškis (germ.) degtinė 
šnypštukas (germ.) nosinė 
špitolė (si.) parapijos prieglaudos na

mai

štuka (si.) pokštas, juokas 
štukmeistris (hibr.) pokštininkas 
štukorius (si.) pokštininkas, išdaiginin

kas
šumyti, -ija, -ijo (si.) rėkti, bartis su 

grasinimais

T

tekšliavoti, -oja, -ojo (hibr.) švaistyti, 
kleisti, eikvoti

tiek: iš manės tiek jau po manęs, aš 
jau pražuvęs būsiu; tiek pat vis 
tiek

totą taip; vaje, va tai tau 
tribuitas, -a (hibr.) trigubas 
tropyti, -ija, -ijo (si.) pataikyti; tikti;

tropytis pasitaikyti, atsitikti 
tručyti, -ija, -ijo (si.) nuodyti

U

ugzdinti, -ina, -ino raginti, niūkti, nuo
lat priminti 

ukvata (si.) noras 
ukvatninkas, -ė (si.) mėgėjas 
uždavė jis (vert.) ieškovas (teisme) 
uždėti, uždeda, uždėjo paskirti: Bu

vęs... pono uždėtas ant kitų darbi
ninkų užveizda 

uždorius uždarymas, užraktas 
užpevno (hibr.) tikriausiai, veikiausiai 
užsimesti, užsimeta, užsimetė užsispir

ti: Šventas Petras užsimetęs nak
vot tam kieme 

užsivedimas (vert.) elgesys 
užsivietryti, -ija, -ijo (hibr.) užsikrėsti 
užsiviežti, -ia, -ė ryžtis, drįsti

V

vajavotis, -ojasi, -ojosi (si.) bartis, rie 
tis

vaktininkas, -ė (hibr.) sargybinis
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valakiškas, -a (hibr.) itališkas 
valanda: po vaJcuidos po kurio laiko 
vanderzelnis, -ė (la.) perėjūnas kerė

tojas, burtininkas
vartoti, -oja, -o ]o  leisti už vyro: Jau 

buvęs vienq už arkiių vagies... iS- 
vario/ęs

velyti, -ija, -i j o  (si.) leisti; linkėti, 
teikti

vestė (la.) liemenė
vestis, v ed a si, vedėsi sektis: /am sūnui 

nieks nesivesdavo 
vikšrynė viksvynas 
Vilija (si.) pasninkas (prieš šventę) 
vinčialgos (si.) sutuokimo ceremonija 
vinčiavoti, -oja, -ojo (si.) tuokti 
vinčius (si.) sutuoktuvės, santuoka 
virbinis kilpa žvėrims gaudyti 
vitrijolas (si.) sieros rūgštis

v od yti, -ija , -ijo  (si.) kenkti 
v o la stis  (si.) valsčius

Z

zaksoti, zakso, -o jo  būti be darbo, 
smaksoti

zėn as (La.) bernas, vaikinas 
zok on yk as, -ė; zokon in kas, -ė  (si) vie

nuolis
zopostas (si.) atsarga 
zoslanas (si.) suolas

2

ia la v e n ė  (si.) alga 
žalus, -i tvirtas, stambus 
ž eb e lė  vaiduoklis, dvasia 
žyčio tis , -lo jasi, -io jo s i (si.) skolintis
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CKA3AHHH H AHEKAOTM CEBEPHOR AHTBM

CoOpatA M a ia c  CAaHHHycKac

P e 310 M e

B KOHiĮe XIX BeKa, B ycAOBHnx noĄ*heMa 6opb6bi AHTOBCKoro HapoĄa 3a 
coipiaAbHyio H HaųnoHaAbHyio He3aBHCHM0CTb, oco6oe BHHMaHHe 6biAO o6pa- 
iųeHo Ha co6HpaHHe AHTOBCKoro HecKa30HHoro noBecTBOBaTeAbHoro (į)OAbKAo- 
pa. Toraa n B (į)OAbKAopncTHKe B03poc HHTepec K npoH3BeĄeHHRM, H3o6pa- 
įKaKHIĮHM aHTarOHHCTHHeCKHe OTHOmeHHH B nCCAepeį)OpMeHHOH AHTOBCKOH 
AepeBHe, oTpax(aiomHM HCTopmo H MH(į)OAornio poĄHoro Kpan. B HHCAe 
co6HpaTeAež Taxoro poĄa (̂ oAbKAopa HCKAiOHHTeAbHoe noAOįneHne 3aHHMaeT 
Maiac CAaHHnycKac (1850—1924), 3anHcaBnmž cBbiine 600 cKa3aHHH, AereHĄ, 
paccKa30B, npeĄaHHH, įnyTOK H aHeKĄOTOB. K co6npaHHio ycTHoro HapoĄHoro 
TBopnecTBa M. CAamnycKaca no6ŷ ĄaAH HccAeĄOBaTeAb AHTOBCKOH cTapn- 
Hbl, BblĄaiOmHHCH (į)OAbKAOpHCT H. EacaHaBHHIOC H o6lųeCTBeHHbIH AeHTeAb 
A. BaHHeŽKHc.

CKa3aHHH, paccKa3bi, my-rnn H aHeKĄOTH, 3anncaHHbie M. CAaHHRycKa- 
COM, BblĄeAHIOTCH apxaHHHOCTbIO, pa3H006pa3HeM H 3aKOHHeHHOCThIO CIÔKeTOB, 
Bbipa3HTeAbHocTbio H3biKa H CTHAH. OHH npeĄCTaBAHiOT co6oil 3aMenaTeAbHbie 
o6pa3UM AHTOBCKoro (į)OAbKAopa H HBARiOTCH HacTbio ero KAacemeCKOrO 
ĈOHĄa. nOAHMM H OTAeAbHHM H3ĄaHHeM BCR HeCKa30HHaH np03a M. CAaH- 
HRycKaca H3ĄaeTCR BnepBbie, xoTH HeKOTopbie 3anHCH M. CAamRycKaca ynce 
HeOĄHOKpaTHO ny6AHKOBaAHCb B pa3AHHHbIX H3ĄaHHRX AHTOBCKoro (})OAb- 
KAOpa.

HacTomųee H3ĄaHHe paccTHTaHo KaK Ha yneHbix-(})OAbKAopHCTOB, TaK 
H Ha mHpoKHe CAOH očmecTBeHHocTH. 3anncH ny6AHKyiOTCR B TpaHCKpnn- 
IĮHH, COOTBeTCTByiomeH HOpMaM COBpeMeHHOrO AHTOBCKoro AHTepaTypHOlO 
H3bIKa, OĄHaKO COXpaHRIOTCR cnopaĄHHecKHe (į)OHeTHHeCKHe H BCe M0ptį)0- 
AormecKne, AeKcmecKne H cHHTaKcmecKHe ocoOeHHOCTH opHrHHaAa. Bo 
BCTynHTeAbHOH cTaTbe oTMenaeTCH caMo6biTHocTb HecKa30HH0H npo3H, 3a- 
nncaHHOH M. CAaHTRycKacoM. B npHMenaHHRx yKa3MBaiOTCH HOMepa cio- 
PKeTOB ny6AHKyeMbix npoH3BeĄeHHH no KaTaAory A. AapHe — C. ToMn- 
coHa HAH no KaTaAory AHTOBCKoro noBecTBOBaTeAbHoro ôAbKAopa EL Ea- 
AHca, a HOMepa cKa3aHHH, KpoMe Toro, H no HaiĮHOHaAbHbiM noAbCKOMy,
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HopBex(CKOMy H (į)HHCKOMy KaTaAory. OTMenaiOTCR Taione pacnpocTpaHen- 
HOCTb CIÔ KeTOB H HX XapaKTepHNe OCOSeHHOCTH, o6*BHCHHK)TCH TepMHHH H 
peaAHII, npeĄCTaBAHIOnĮHe TpyĄHOCTb ĄAH nOHHMaHHR. YKa3aHH TaK^e HC- 
TOHHHKH TeKCTOB H ^aH X(aHpOBHH yxa3aTeAb ny6AHKyeMMX npOH3BeĄeHHH, 
KAaccH(į)HUHpoBaHHiJx no cHCTeMe KaTaAoroB A. AapHe — C. ToMncoHa 
H H. BaAHca.



FOLK ANECDOTES AND LEGENDS OF NORTHERN LITHUANIA

Recorded by Matas Slančiauskas

S umma ry

The recording of Lithuanian legends, jokės and anecdotes is as old as 
that of Lithuanian folk-tales. It was, however at the end of the 19th century 
that the genre was given due consideration: the fight of the Lithuanian people 
for sočiai and national freedom induced folklorists to look for works reflecting 
sočiai relations in post-serfdom village as well as the history and mythology of 
the native land. One of the most distinguished folklorists Matas Slančiauskas 
(1850—1924) recorded more than six hundred jokės, anecdotes and legends. 
J. Basanavičius, the famous folklorist and investigator of the Lithuanian past, 
and L. Vaineikis, a public man, induced M. Slančiauskas to record this kind of 
folk-lore. M. Slančiauskas' legends, jokės and anecdotes are among the best 
specimen of the folk-lore in question for their language and style, for their 
completion and variety of the plot; thus they belong to the classical stock 
of folk-lore. Most of the plots are old, original, not dealt with by other investi- 
gators. Some of them ha ve more than once been published in various periodicals 
on Lithuanian folk-lore. However, all M. Slančiauskas' narrative folk-lore 
is issued in a separate publication for the first time.

The publication is not only for specialists of folk-lore; it is for the 
general public as well. An effort has been made to maintain the published 
works authentic (sporadic phonetical, all the morphological, lexical and 
syntactical peculiarities being unedited except spelling and punctuation). The 
introductory article deals with the originality of M. Slančiauskas' narrative 
prose. The explanatory notes provide numbers of the published plots. The 
numbers correspond either to the catalogues of A. Aame-S. Thompson's folk- 
tales or to J. Balys' Lithuanian narrative folk-lore; those of the legends are 
taken from the national Polish, Norwegian and Finnish catalogues, in addition. 
The explanatory notes provide commentaries on their spreading, distinctive 
features, unclear concepts and facts. Besides, the explanatory notes contain 
indices of informants and genre-publications which are classified according 
to the schemes of A. Aarne-S. Thompson's and J. Balys' catalogues.
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