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PASLAPTINGAS SAKMIŲ PASAULIS

Rinkdama medžiagą knygai “Utenos krašto padavimai”, pa
raleliai užrašinėjau ir sakmes, nes buvo įdomu išgirsti seno
lių prisiminimus apie paslaptingus reiškinius, stebuklingas 
jėgas, būtybes: užkeiktus pinigus, vaiduoklius, velnius, aitva
rus, raganas, laumes ir kt. Tačiau sakmės ne vien fantasti
nės, išgalvotos istorijos - jose pateikiama vertingų žinių apie 
liaudies buitį, papročius, atsispindi supratimas apie ligas, jų 
gydymą, smerkiama socialinė nelygybė, gobšumas.

Paslaptingas sakmių pasaulis gana tikroviškas: nurodoma 
veiksmo vieta, laikas, įvairius įvykius mačiusių ar pačių pa
sakotojų, patyrusių išgyvenimus, vardai, pavardės, pavyzdžiui:

Jurgio Balčiūno motina Kunigunda iš Užpalių bažnyčios 
eidavo pro Genupio kalną, mat ten būdavo kelias. Tai jai ant 
rankų užšokdavo baltos katytės, kurios žaisdavo, miaukdavo, 
kol moteris praeidavo šį kalną (4).

Keliu pro Sirutėnų ežerą ėjo ubagas ir užvijo jį su karieta 
ponas Lopą (jis buvo jau miręs) (36).

Prie Šlapagirio miško, Uosepių kaime, yra kapai. Nuo senų 
laikų ten vaidendavosi.

Kartą atvažiavau iš Kauno į Molėtus, o į kaimą reikėjo pa
baigt eit pėsčiai (55)...

Tokios sakmės panašios į pasakojimus ir atsiminimus. 
Daug jų pateikiama skyriuje “Neįtikėtini atsitikimai”.

Daug sakmių, pasakojančių apie užkeiktus pinigus. Jose 

3



atsispindi žmonių tarpusavio santykiai, svajonės apie pini
gus, noras praturtėti nedirbant. Smerkiamas godumas. Ryš
ki mintis - rasti pinigai laimės neatneša.

Kai kuriose sakmėse vyrauja užkeikimo formulė: užkeiki- 
mo-atbūrimo vaizdai. Šykštus tėvas, susipykęs su sūnumi, sle
pia pinigus po akmeniu sakydamas: “Be karštos šviežios duo
nos niekas nepaims šių pinigų” (susitaikęs su sūnumi, pats 
su karšta duona atkasa pinigus, 113); Marti stebi senuką, sle
piantį duobėje pinigus, girdi: “Dieve, be mano nagų nieks ne
paims šių pinigų” (pinigai atkasami paties mirusio senio ran
ka, 112); “Kai šioje vietoje nuskęs devyni žmonės, auksas pats 
iškils” (sako, jau nuskendę aštuoni, 108).

Liaudis tikėjo, kad užkeikti pinigai vaidenasi: ožiuku (96), 
teliuku (119), baltu kumeliuku (109), baltai apsirėdžiusią rau
donais nagais moterimi (97). Vaiduoklius sugavę, žmonės pra- 
turtėdavo.

Daug kas ryždavosi ieškoti užkeiktų pinigų, tačiau ne visa
da pavykdavo nugalėti baimę, nes lobius saugojusios blogosios 
dvasios gąsdindavusios, baugindavusios ieškotojus (99, 104, 
105, 110). Rasti pinigai neatnešdavo laimės: krinta gyvuliai 
(102), naktimis troboje vaidenasi (111), varsto nepakeliami kū
no skausmai (117). Daugelis vengė užkeiktų pinigų, bijojo ne
laimės (100,106). O štai neturtingai darbščiai šeimai tarsi pats 
likimas atlygina už vargus (119).

Velnias - būtybė, kuri ir blogio įsikūnijimas, ir tik išdaigi
ninkas, krečiąs įvairius pokštus, bet nekenkiantis žmogui. Jis 
atpažįstamas iš vienos šnirplės nosyje (132,138), ožio kanopų 
(132). Gali pasiversti gyvuliu: ožiuku (125,128,133,136), ba- 
roniuku (135), avinu (129), teliuku (133). Jis - ponaitis, vaikš
tąs su lazdžiuke, siūląsis į bendrakeleivius (131, 132, 138), 
dailus jaunikaitis, geras šokėjas (137). Klaidina vėlyvą pake
leivį (127), naktimis siaučia jaujoje (142). Liaudies žmogus su
manesnis už velnią, nugali jį (130, 137, 139, 142). O visomis 
šių būtybių nedorybėmis , jų darbais išjuokiamos žmonių ydos.

Bloga būtybė ir aitvaras: iš kitų paėmęs, nešdavo turtus 
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savo šeimininkui (javus, pinigus, pieną ir kt.). Galėjo pasi
versti gaidžiu, žvirbliu, katinu. Jis susijęs su ugnimi. Štai 
aitvaras, pasivertęs gaidžiu, prinešęs šeimininkui grikių 
(140), bet merga sušeria pagaliu - “liepsna tik išėjo”. Aitvarą 
galima buvo užsiauginti (141). Fantastišku aitvaro darbu liau
dis aiškino turtinę nelygybę.

Laumės - ir piktosios, ir gerosios žemiškos būtybės. Jos tei
singos, geros, bet ir žiaurios. Neturtingos moters vaiką, nety
čia paliktą avižienoje, nuprausia, migdo, gražių rūbelių, pini
gų palieka, o tyčia paliktąjį nužudo (149). Darbščios: vėlai va
karais kultuvėm audeklus velėja (151), išskalbia moterų at
neštus rūbus (146). Kartais priekabios: kutena pačiupusios 
naktį ėjusią mergą (144), gąsdina, saulei nusileidus einančius 
žmones (145), paklaidina darbymetyje samdinę (147), saugo 
pinigus ir baugina jų ieškotojus (148).

Raganų nedorybė - avių kirpimas (152,153). Ateidavusiuos 
kirpti naktį, dažniausiai žiemą. Jei žmonės saugodavo, tai pa
siversdavo žuvim ir išeidavo iš tvarto. Atimdavo karvių pieną 
(167).

Skyriuje “Nepaprasti gyvūnai” vyrauja mintis - už gera at
lyginama geru, už bloga - blogu. Gyvatė, atsidėkodama mote
riškei už jos gerumą, atneša prie namų aukso karūnėlę (154). 
Žmogus, padėjęs meškai, ir pats jos išgelbstimas (159). Ta
čiau įžeistas vilkas atkeršija žmogui (157), už vaikų išmėty
tus iš lizdo gandriukus gandras uždega trobas (158).

“Burtininkai, ligos, tikėjimai” - šiame skyriuje pasakoja
ma, kad liaudis žinojo daug gydomųjų žolelių, tikėjo burtų ga
lia. Labai plačiai lietuviai gydė ligonius žolėmis (177,180,181). 
Iš burtininkės atsivežtu vandeniu išgydė užkeiktas karves 
(160), šermukšnio uogomis sutrukdė raganoms atimti karvėms 
pieną (167), švęstu vandeniu, šlapimu prausė karves, atgau
damos pieną (168).

Sakmės užrašomos įvairiose Lietuvos vietose, tačiau yra 
tik nedaugeliui rajonų (jų tarpe ir Utenos) būdingų siužetų. 
Tai pasakojimai apie dvynius jaučius.
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Ši tautosakos rūšis - praeities laikų liaudies fantazijos, 
tikėjimo stebuklingomis jėgomis, būtybėmis atspindys, todėl 
džiaugiuosi sutikusi žmonių, kurie dar prisimena nemažai 
išliekamąją vertę turinčių ir gana meniškų kūrinių.

Nuoširdžiai dėkoju Utenos kraštotyros muziejaus direkto
riui Baliui Juodzevičiui, Anykščių A. Vienuolio-Žukausko mu
ziejaus direktoriui Antanui Verbickui, leidusiems naudotis jų 
sukaupta medžiaga.

Esu nepaprastai dėkinga Kauno Vytauto Didžiojo universi
teto profesorei, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyr. 
mokslinei bendradarbei, habilituotai daktarei Bronislavai 
Kerbelytei, nuoširdžiai konsultavusiai rengiant šį rinkinį. 
“Utenos krašto sakmės” prisideda prie lietuvių tradicinės 
kultūros puoselėjimo; jos padės geriau pažinti Utenos kraš
to specifiką. Tokios knygos ugdo jaunimą, skatina pajusti ry
šius ne tik su abstrakčia praeitimi, bet ir su konkrečiais sa
vo protėviais, talentingais žmonėmis, sugebėjusiais išsaugo
ti ir gražiai perduoti senolių palikimą”,- teigia recenzijoje 
gerbiama profesorė B. Kerbelytė. To ir norėčiau palinkėti 
kiekvienam šios knygos skaitytojui.

Leonora Buičenkienė
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MiĮTIKETIM 
ATSITIKIMAI





1 
Padumblės raiste

Pasikorė Kuktiškėse toks žmogelis. Užkasė jį Padumblės 
raiste. Tai tas pakaruoklis ir uliodavo, kol nuo Dievo uždėta 
jam buvo gyventi. Oi bijodavo žmonės strošylos!

Kai Napriūnų kaimo vyrai važiuodavo į Utenos turgų (rei
kia gi ir geležies, ir druskos), tai visi vieningai susitardavo kar
tu važiuot, bijodavo atskirai. Susidarydavo net šeši padvadai.

Grįžta kartą vėlai pro tą raistą iš turgaus, ogi tai vieno, 
tai kito vežimo ratai nusmunka. Tai turėdavo vyrai įsidėję 
smalėkų, jais pasišviesdavo ir sutvarkydavo ratus. Ir tokie 
dalykai toj vietoj kartodavosi dažnai. Tai vyrams moterys 
patarė važiuojant pro tą raistą kalbėti poterius, maldelę mi
rusiam. Sako, tada ir nesivaidendavo. Mat, pakaruoklio sie
la reikalavo maldos.

2
* * *

Kai moterys uogaudavo Padumblės raiste, tai kur tik eida
vo, vis prie to paties išvirtusio beržo atsidurdavo. Net po ke
lis kartus taip. Sakydavo, kad tas pakaruoklis po mišką ve
džioja.
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3 
Pavėžino

Anksti rytą, dar neišaušus, žmogus keliavo į bažnyčią raro
tų. Pakeliui jį prisivijo važiuotas panaitis. Jo važis ir arklys 
buvo ko pažiūrėti. Ponaitis stabtelėjo ir prakalbino:

- Sėskis! Aš tamstą pavešiu.
- Dėkui. Nėra ko. Nebetoli, ir pėsčias nueisiu.
Bet tas nenusileido:
- Kad sakau sėskis, tai ir sėskis!
Ką darys žmogus? Įsisėdo į važį. Tiktai žiūri - jis jau nebe 

važy, bet ežero vidury bestovįs. Ir kaip jis tenai atsidūrė?
Apsigręžė atgal, išsikapanojo ir visas šlapias sugrįžo namo.

4
Genupio kalno vaiduokliai

Jurgio Balčiūno motina Kunigunda iš Užpalių bažnyčios ei
davo pro Genupio kalną, mat ten būdavo kelias. Tai jai ant 
rankų užšokdavo baltos katytės, kurios žaisdavo, miaukdavo, 
kol moteris praeidavo šį kalną. Po to katytės grįždavusios ant 
kalno, o kitą sekmadienį vėl pasitikdavusios Kunigundą.

5
* * *

Žmonės kalbėjo, kad Genupio kalne, kur pasirodydavo bal
tos katytės, gali būti užkasti pinigai.

Nuėjo keli užpalėnai, žiūri - ant kalno nuodėguliai, atseit, 
žymė, kur pinigai degė. Nu ir kasa duobę. Kasa kasa, jau sulig 
žmogaus ūgiu iškasė - tik privažiuoja prie jų ponai baltais ke- 
peliūšais.
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- Nebekaskit, statysim kartuves ir jus karsim.
Ir pradėjo stulpus statyt. Išsigando užpalėnai ir parlėkė į 

namus.
6

* * *

Mano vyro Uborevičiaus tėvas kartais ant Genupio kalno 
matydavo didelę kiaulę ratų didumo akimis. Tai bijodavo susi
tikti, saugodavęs.

7
* * *

Vėlai naktį vieną rudenį pro Genupio kalną ėjau nuo gyvu
lių namo. Šiaip šito kalno vengdavau: visokių kalbų apie jį 
buvo. Pasukau keliu į Genupio upelį. Naktis buvo šviesi, švie
tė mėnuo. Einu pro Genupio kalną. Žiūriu - ant kalno, netoli 
akmenio, sėdi koks pilkas, lyg apipelėjęs senis. Sėdi ir koją 
vynioja pilku autakoju - kojas aunas. Sustoja vyniojęs ir neaiš
kiu balsu, žiūrėdamas į mėnulį, kažką šaukia.

Paskubėjau greičiau nuo to kalno. Dar atsigręžiau. Senis 
tebesėdėjo vietoje ir kojas vyniojo - toks didelis, daug didesnis 
už žmogų. Nuo to karto vengiau nakčia eiti pro šitą kalną.

8
Balta skrynia

Mūsų mamutė Juozapota Kairienė pasakojo vieną nuotykį, 
jos pačios išgyventą.

Gal jai jau buvę penkiolika-šešiolika metų. Tarnavusi pus
merge Vėjoliškėse pas Dzivatauską. Vieną karštą rugiapjū



tės šeštadienio vakarą Vėjoliškių mergiotės susitarė paupin 
bėgti išsimaudyti. Jų buvo šešios. Visos jaunos: vyriausiai 
gal dvidešimt ketveri metai, o jauniausioji turėjo dvylika metų. 
Maudėsi ilgai, gal iki vidurnakčio, nes gan vėlai nuėjo. Švie
tė mėnulis, ir vakaras buvo ramus ir giedras. Išsimaudžiu
sios visos grįžo rugių lauko ežia namo. Tik staiga visos už
girdo keistą požeminį balsą, kuris lėtai pratęsdamas tarė vi
sus šešių merginų vardus iš eilės ir vėl tą pat kartojo. Žvelgė 
visos į tą pusę, iš kur sklido balsas, ir pamatė čia pat aukštai 
virš rugių baltą skrynią lyg karstą kokį oru plaukiant greta 
jų. Visos labai išsigando, bėgo viena kitą pargriaudamos. O 
vis tik nuo Šventosios iki Vėjeliškių bus gal apie pusantro 
kilometro. Jos bėga, ir skrynia greta; jos pavargusios stabte-
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Ii, ir skrynia stabteli. Tik Vėjeliškių panamėje, kai visos su
stojo, dingo vaiduoklis. Merginos klausinėjo viena kitos: “Ar 
tu girdėjai, kaip tave šaukė?” Po to įvykio iš šešių merginų 
keturios smarkiai susirgo, o mažoji neužilgo mirė.

9
Keista moteris

Kai gyvenom Baruvkų vienkiemy, tai netoli buvo Kopūs- 
čiario pieva ir Želvų ežeras. Toj pievoj buvo rasta žmonių kaulų 
kalnelis, ale dideli kaulai. Tose vietose vaidenosi. Tėveliui 
buvo šitaip.

Su arkliais naktigonės nusivedė ant kalnelio prie Kopūs- 
čiario. Tai gano arklius. Prie ežero augo pušis. Netoli anas ir 
atsigulė. Prieina juodai apsirengus moteris, sako:

- Eik iš čia. Čia mano vieta.
Tėvelis buvo drąsus. Galvoja, gal susapnavo. Bet mato - 

stovi moteris juodais rūbais, juoda skara. Liepia:
- Eik iš čia.
Tai abudu susiginčijo. Liest tai jo nelietė. Tėvelis, sako, 

šokau - peržegnojau tą vietą, kur gulėjau, ana šoko nuo tos 
vietos tiesiai ežeran. Tai prapuola vandeny, tai vėl ligi pu
siaujo matosi. Ilgai plaukiojo plaukiojo po ežerą ir vis karto
jo: och, och.

Tėtė pasitraukė nuo tos vietos, nebematė, ką ana toliau 
darė.

10Karieta, nudardėjusi į Šventąją

Keliaujant iš Užpalių į Dusetas, beveik kiekvienoj gūdes
nėj vietoj pilna velnių ir vaiduoklių.
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Štai Šeimyniškių sodžius ir piliakalnis. Čia senais lai
kais, sako, miesto būta. I Šventosios pusę nuo piliakalnio 
statūs skardžiai, paupės šlaitai.

Eina kartą, prieš penkiasdešimt metų, šeimyna linus 
apvarčius. Jau pavakarė. Ne vienas, keliese eina, tik mato 
- nuo piliakalnio puiki karieta leidžiasi.

- Turbūt paklydai, ponuli! Ne tuo keliu važiuoji!
O tas tik sukirto botagu ir stačiai į Šventąją nudardėjo. 

Ir nei šaukimo, nei vandenio pliauškesio...
Visokių nuotykių čia atsitinka: vienam, pasivertęs vo

kietuku, nelabasis siūlęsis balanų skaldyti, kitam į veži
mą didžiausią akmenį įvertęs, iš trečio už pinigų maišą 
pareikalavęs devynių galvų, ketvirtą visą naktį po raistus 
vedžiojęs ir tik paryčiais vos gyvą paleidęs...

11 
“Nu, brič, neštukavak”

Tauragnų parapijaj, gali Ryliškių kaima ulyčias, venoj 
traboj strošydava. Žmones negalėdava mėgot, išeidavį un 
susiedus.

Rozų Maniušis, taks pre šlektelas, saka:
- Padabosiu, kas gi ti yra. Pamatystat, kai aš pernakta- 

vasiu.
Susiderėję su vyrais ir nuvėje. Paskloje un pečkas kal

nius ir guli. Tyku, niekas ne skrabt. Tik ape vidurnaktį 
par panosį brūkšt kaip kakiais šilkais.

- Aje kaip gera. Da gi rozų brūkštalak.
Tik ža ža ža žirniai premenėj na užlų, kubilas pu pu pu 

net pasišokinėja.
- Nu, brič, padarei, tai padarei!
Išeina premenėn - žirniai su kubilu kaip stavėja, taip ir 

stovi.
- Dabosiu, kų da padarysi.
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Atsigula ir taliau miega.
Neažilga sienan tukst rozų, kitų.
- Nu, brič, neštukavak, kad duodi, tai duok.
Tai kai davė, net sienas sudrabėja.
Atsikėla Maniušis ir paraja narna, neišbuvįs.

12 
Mėlynasis kryžius

Degėsių Galvydis pasakojo, kaip kartą jam su broliu šio
je vietoje nepaprastas įvykis nutikęs.

Abu ieškoję Paskardėse arklių. Buvo pavakarys, saulė 
arti laidos. Tik kitapus upės, lygioje pievoje, mato stovint 
aukštą mėlyną kryžių. Galvydis sustojo, akis pasitrynė - 
stovi kryžius kaip stovėjęs, ir gana. Brolio klausia:

- Tu matai kryžių?
- Matau,- šis atsako.
Abu mato, ir abu gerai žino, kad čia kryžius, kad čia kaž

kas ne taip yra. Abiejų kojos - nė iš vietos. Baimė, siaubas 
suėmė. Ir šiaip žiūri, ir taip žiūri - kryžius, aukštas, tie
sus, laibas, kyla į vakarėjantį dangų. Apsisukę abu ir lekia 
namo. Dabar tą vietą žmonės Mėlynuoju kryžium vadina.

13
Baltas maišas

Kartą vienas vyras grįžo namo. Jis užsuko pas Štarą pa
rūkyti. Tenai buvo ir daugiau žmonių susirinkę. Visi pra
dėjo kalbėt. Net nepamatė, kaip atėjo naktis. Tas vyras at
sisveikino ir išėjo. Eina per Štaro girelę ir mato, kad per 
tiltelį baltas maišas slenka. Vyras pradėjo žegnotis, ir 
maišas dingo. Kaip nesavas parėjo namo ir papasakojo, kad 
Štaro girelėj vaidenasi.
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14 
Žydas ir vilkai

Važiavo žydas su arkliu. Bevažiuodamas nepamatė, kaip 
sutemo. Ir kaip tik žydui reikėjo važiuoti per Štaro girelę. 
Tik žiūri - jo vežimą vilkai apstoję. Šitie vilkai nieko nedarė, 
ale neleido važiuot. Žydas sėdi kaip sukaustytas ir bijo paju

dėti. Ir štai nugiedojo pirmi gaidžiai. Vilkai tarsi žemėse pra
smego. Žydas laimingai parvažiavo namo.

15 
Prie Daugailių Šlaitų

Neprivažiavus Daugailių, prie ežero, buvo tokie Vitkų 
dvaro Šlaitai. Keliukas ėjo pro ežerą, tai žmones ant šitų 
Šlaitų pajuokdavo.

16
* * *

Rado bobutė ant jų kapeliuką sukastą. Pakasė, pakasė jį, 
tai kai suūžė vėjas, ir kapeliuką ežeran nunešė.

17 
♦ ♦ ♦

Pro šituos Šlaitus mano senelė važiavo iš Utenos vėlai va
kare. Prastas kelias. Važiuoja palengva prieš kalniuką. Stai
ga lyg iš po žemių atsirado žmogus. Eina šalia, kojos virvėm 
apvyniotos - nei tai vyžos, nesuprast. Senelė, sako, botagą 
padgatavysiu ir vošiu, bet tas iškart dingo.
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18 
♦ * ♦

Prie to ežerėlio tekėjo upelis. Vandens būdavo tiktai pa
vasarį, o taip negilus. Ėjo kaimo mergiotė, sako:

- Pereisiu, vandens nedaug.
Kur tik koją dės - visur žmonės guli. Nepraėjo. Tai apėjo 

aplink tą vietą ir perėjo.

19 
Senkapiai Stapšėnų kaime

Stapšėnų kaimo lauke yra kalnas. Ten labai seniai, bau
džiavos laikais, buvę kapinės. Dar senelio senelis jas atmi
nė, o dabar visai išnykę. Kas nueidavęs ton vieton, girdėda- 
vęs, kaip po žemėmis dejuoja: “Ai, kaip mums sunku, apleis
ti mes. Ai, kaip mums sunku, apleisti mes”. Kartais žmonės 
matydavę tai šešėlį stovint, tai apmolėjusį kaip iš žemės iš
kastą žmogų, stovintį rankas iškėlusį.

20
Atsitikimai Triberžių kaimo vienkiemy

Suginčių valsčiuj, Triberžių kaime, buvo vienkiemis.
Tam vienkiemy, prie klojimo, buvo rasti žmogaus kaulai. 

Tai ten vaidenosi. Vaidenosi ir troboj, ir klojime. Man pačiai 
ir mano tėveliams pasirodė.

21 
* ♦ ♦

Pro šituos namus ėjo keliukas. Mano mama nusivėlino grįžt 
namo ir užėjo šitan vienkiemin nakvynės. Gyveno viena mote
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ris, vyras jos mirė, tai anas ir vaikščiodavo pale savo trobas.
Kai abi atsigulė, tai atėjo tas vyras apsivilkęs kažno ko

kiais rūbais. Užlipo ant pečiaus, bet neilgai buvo. Per koptū- 
rą nulipo, nutraukė kaldrą nuo jų, o pats pro langą išėjo. Pro 
pievą nubrido per balą. O mama su ta moterim žiūri, kas bus 
toliau. Ateina anas atgal iš pievos - pilnas kiemas zuikių. Ko 
tik anys neišdarinėjo: dūko, dūko, strykinėjo, vartaliojos.

Tai po tokios nakties mano mama daugiau nebeidavo šitan 
vienkiemin.

22
* * *

Tada man buvo aštuoneri metai. Mano tėvelis nuėjo padėt 
dirbt šitan vienkiemin. Buvo šeštadienis. Kūrenom pirtį. Nu
ėjau pasakyt, kad tėvelis eitų namo, pirtin reikia eit. Žiūriu - 
klojimo durys su skylėm ir kojos matosi po tom durim kaip ir 
gyvulio. Pasižiūriu - teliukas kokių trijų mėnesių amžiaus 
vaikšto klojime. Man rūpi jį paglostyt, o anas nesileidžia: ir 
nubėga nuo manęs, ir nubėga. Užsibuvau. Ateina tėvas pa
žiūrėt. Sakau, kad teliukas nesiduoda paglostyt. Kai taip pa
sakiau, teliukas dingo. Mamai papasakojau, kad mačiau, gau
džiau teliuką, tai ana palingavo galva, kad tam klojime jokio 
teliuko nėra.

23
Kelionė naktį

Buvo žiemos metas. Naktis. Danguje žibėjo žvaigždės. Ma
no senelis, ragindamas arklį, skubinosi namo. Staiga ant ke
lio išriedėjo kelmas. Senelis nenustebo, mat šalia kelio, miško 
pakrašty, gulėjo nupjautų medžių kamienai. Galvojo, kad koks 
žmogus darbuojasi prie medžių. Tačiau jam bežiūrint kelmas 
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pavirto kiškiu. Kiškelis, lengvai straksėdamas, bėgo palei 
vežimą. Senelis išsigando ir lyg sukaustytas stebėjo jį. Ne
trukus kiškis pavirto dideliu paukščiu su plačiais sparnais, 
panašiu į šikšnosparnį. Seneliui net šiurpas per nugarą per
bėgo. Suragino smarkiai arklį ir, atgal neatsigręždamas, nu
važiavo. Išvydęs miestelio bažnyčios bokštus, jis apsirami
no.

Tai neišgalvoti dalykai, tai tikri faktai, kuriuos papasa
kojo mano mama.

24 
Elgetos kerštas

Kartą į vienus namus užėjo elgeta ir pasiprašė naktigulto. 
Ant krosnies gulėjo senis. Jis ir atsakė jam. Elgeta kažką su
niurnėjo ir išėjo. Nieko nemanydamas, senis užmigo. Kiek ten 
jis numiegojo ir nubudo. Nubudęs nustebo - pilna gryčia van
dens. Vanduo sunkės vidun pro duris, ir vis daugyn. Pribėgo 
pilna gryčia vandens, jau lig stalo, jau ir stalą apsėmė, jau pra
dėjo siekti priekrosnį. Mato senis, kad blogai - vanduo pa
sieks krosnį, ir reiks prigerti. Taigi jis - plaukt. Girdi, pri
plauks duris ir išners laukan. Išskėtęs rankas, pasispyręs nuo 
krosnies ir - vandenin. Bet vandens kaip nebūta. Pliumptelė
jo senis tiesiai viduaslin stačia galva. Susitrenkęs ir prasiskė
lęs kaktą, suprato, kad vandens gryčioj iš viso nebuvo, o tik 
akių dūmimas paleistas elgetos. Taip elgeta atkeršijo už tai, 
kad nepriėmė naktigulto.

25 
Vaiduoklių kalnas

Avižienių kaime yra Vaiduoklių kalnas. Eini eini, būdavo, 
vakare arba naktį per tą kalnelį, niekaip išeit negali - vis ton 
pačion vieton atsiduri. Par ilga pareini, ale daug laiko praeina.

If)



26
* ♦ *

Per Vaiduoklių kalnelio vidurį ėjo keliukas. Jeigu naktį 
tekdavo eit, tai suksi suksi ratu aplink kalną - toliau nenu
eisi. Tai, žiūrėk, išgirsi - netoliese žirgai žvengia. Apsidairai 
- jokių žirgų nematyti.

27 
Vaiduoklis

Aš su savo seniu ėjau į Šilinę. Buvo pavakarys, bet dar 
gana šviesu. Einame ir šnekame apie šį, apie tą. Tiktai žiū
riu: priešais mus ateina žydas. Net krūptelėjau. Aš ir sakau 
savo seniui:

- Žiūrėk, ar ne tas Leiba ateina. Sakė, kad jis pasikorė... 
Va, kaip sumelavo!

- Tikrai jisai, o kas gi daugiau?
Su tais žodžiais išėjo iš vieškelio ir prapuolė už vasaro

jaus gubų. Palauk! Mes sutarėme patikrinti, kur gi dėjosi 
tas mūsų žydas. Išvartėme visas gubas, bet jokio žydo nesu
radome. Ir kaip jis mums pasirodė? Matyt tai matėme, bet ir 
kūnas pagaugais nuėjo, nukrėtė šiurpas.

28 
Prie nekrikštų kapelių

Labai daug šnekėdavo apie vaiduoklius. Dar mano brolis 
vyresnis pasakojo, kad nuėjo pakalnėn, Katilnyčion, arklių 
ganyt ir užpuolė jį vaiduokliai. Buvo nedideli kapeliai. Ka- 
vodavo tik tuos vaikus, kurie buvo nekrikštyti. Tai ir saky
davo, kad vaikai vaidenas. Ateina baltos ožkos ir užpuola.
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29 
Iš vandens iššokusi mergytė

Važiavo mano mama iš Noliškio kaimo pro mažą upelytę. 
Tilto nebuvo, bet pervažiuodavo, negili buvo. Privažiavo upe
lį, o iš vandens iššoko kokių vienų metų mergytė, atsisėdo 
prie mamos, pavažiuoja, pavažiuoja ir suvaitoja: acha, acha... 
Baisu pasidarė, nei kaip išmest vaiką iš vežimo, bet staigiai 
dingo; nematė, kaip išlipo, kur nuėjo.

30
Moteris, gąsdinusi senukus

Už Užpalių, Tervydžių pusėj, Remeikių kaime, buvo maža 
gryčiutė. Tenai vaidendavosi. Gyveno joje du seniukai. Tai 
kai tik vakaras ateidavo, ir nebūdavo ramybės: nuo pečiaus 
nulipdavo kokia tai moteris, išeidavo pro duris, palikdavo 
jas atidarytas. Lipdavo dažnai, kol gaidžiai užgiedodavo.

Kaimynai pasigailėjo senukų. Jie sudėjo pinigus ir pasta
tė seneliams naujus namelius, o šitą gryčiutę sudegino.Nuo 
to karto daugiau nesivaidendavo.

31 
Kluone

Buvo toks didelis kluonas. Paskiau jį nugriovė, o vietoj 
senojo pastatė kitą kluoną. Jame buvo sunešti senojo kluono 
sienojai. Vakarais, kai bobutė eidavo paimt gyvuliams šieno, 
labai bijodavo. Mat kiekvieną kartą vos įbėgęs šuniukas į 
kluoną taip baisiai lodavo, žiūrėdamas į tuos sienojus. Pasi
rodo, senajame kluone nuolat prisiduodavo.

Kartą tam kluone, ant šieno, buvo apnakvindinti du meist
rai. Visą naktį jie nemiegojo. Apačioje, kur buvo sukrautos 
girnos, mintuvai, šepečiai linams, kažkas trinksėjo, girgždė
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jo, dundėjo. Ryte jie, susitikę moteris, sako:
- Ot darbščios jūs, moterytės, visą naktį dirbot. Daugiau 

nedirbkit naktim, mums miegot neduodat.
Moterys išplėtė akis.
- Nieko mes nedirbom,- sako jos.
Daugiau meistrai nėjo į kluoną miegoti.

32
* * ♦

Kartą du broliai išvažiavo į malūną. Kai pirmasis grįžo, jau 
buvo sutemę. Nutarė nekelt namiškiu ir nuėjo miegot į šį kluo
ną ant šieno. Po kiek laiko girdi, kad atvažiavo jo brolis.

- Pasitrauk šonan. Nematai, kad aš čia.
Rytą atsikelia, žiūri - jo brolis dar tik atvažiuoja iš malūno.

33 
Paslaptingas ūžesys

Mano tėvelis dirbo Alkūnų dvare, prie Inturkės, ūkvedžiu. 
Dvaro klojime keisti dalykai dėjosi.

Išgirdo naktį undinarščikas, kad klojime kuliamoji ūžia. 
Prikėlė mano tėvą, ir šis girdi, kad ūžia. Tėvas bėga pasiė
męs raktus, bet kai atsidūrė prie klojimo durų, ūžesys nuti
lo. Ir vėl tas pats kartojosi.

34 
“Par tris kalnus”

Pirma apie pasivaidenimus daugiausia ir kalbėdavo. Ulio- 
davo, sako, laumės. Sugriebs kur nekrikštytą vaiką ir nusi
neša. “Griešnus” suaugusius vedžios po laukus apsikabinusios.

Va kur mūsų laukas, nuo Stučių į Tauragnus važiuojant, 
yra Aukštas kalnas. Važiuosi naktį pro šį kalną, pritaps koks 
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juodas šuo ar katinas ir jau tą naktį namo nebegrįši, sukalio
si po krūmus, klaidžiosi, gal tik rytą namo parsigausi. Šią 
vietą vadina “Par tris kalnus”.

35
Dvarininkas Lopą velniais važinėja

Mano tėviškė buvo trys kilometrai nuo Sirutėnų dvaro‘.Te
nai gyveno ponas Lopą. Kai jis numirė, tai jo duktė norėjo užsi- 
rašyt dokumentų ant savęs. Tai ji paprašė Juškėnų Vobuolį, 
kad nueitų į Ukamergę ir padarytų dokumentus, nes Utenoj 
tada buvo tik valsčius. Tai jis išėjo kaip tiktai dienelė ir nuėjo 
Ukamergėn apie dvi valandas, ten pridavė dokumentus, visa 
susitvarkė ir kai išėjo iš Ukamergės - eis namo, tai jis galvoja, 
kur čia dabar rast nakvynę - saulė jau visai arti leidimos, kur 
čia gaut nakvynė - labai suvargęs. Ir užvijo jį ponas. Važiuoja 
karietoj, kurmonas, pora arklių.

- Sėskis,- sako,- Vobuoli.
Jis atsisėdo, tai kai pakėlė po debesais, tik ūžia, švilpia, tik 

ūžia, sako, ir kuo greičiausia atvažiavo. Sustojo ties Dauniškio 
kapais ir sako:

- Išlipk, Vobuoli.
Tik išlipė, žiūri - tas kurmonas ir ponas su karieta nudardėjo 

per kapus ežeran: pūkšt pūkšt pūkšt per ežerą, ir jis nebematė, 
kur dėjos.

Labai nusigando, nusiminė - ir išvažiuojant labai drebėjo, 
kaip čia dabar yra.

Taip eidamas namo ką sutiko, tai ir išpasakojo savo nuoty
kius visus: kaip jį ponas įsisodino, kaip jį padebesiais vežė, kaip 
anas bijojo, kaip čionai atvežė, išleido. Kai nuėjo dvaran, pa
nytė išsigando. Sako:

- Vobuoli, aš gi tave prašiau, kad tu šiandien nuneštum, 
kodėl gi tu nenunešei?

Sako:
- Nunešiau, ale kad mane stebuklingai atvežė.
Tai jis viską nusakė, kaip užvijo Lopą su kurmonu.

* Sirutėnų dvaras apie 7 km į šiaurę nuo Utenos. Jį kažkada valdė Lopą.



- Mane,- sako,- įsisodino ir atvežė padebesiais, išleido Ute
noj prie Dauniškio kapų, tai atėjau namo, jau buvo prietema.

Tai panytė prašo:
- Tik tu, Vobuoli, niekam nesakyk, kad mano tėvas velniais 

važinėja.
- O kad,- sako,- aš jau daug kam pasakiau!

36
Ponas Lopą per ežerą pervežė elgetą

Keliu pro Sirutėnų ežerą ėjo ubagas ir užvijo jį su ka
rieta ponas Lopą (jis buvo jau miręs).

- Sėskis! - sako ponas.
Vos spėjo atsisėst - nepamatė, kaip kitoj pusėj ežero at

sidūrė - skersai ežerą pervežė ir išsodino.

37 
Jauna pana

Kaliekių kaime buvo toks Patumsis Karolis. Anas ėjo per 
Ringio upelį, o ten vaidendavosi. Žiūri - jauna pana rūbus plau
na. Jam pasirodė, kad tai kaimynė Uršulė. Bet kai pasakė “Pa
dėk Dieve”, tai ta užsidėjo ranka veidą, nusijuokė ir prapuolė.

38 
Velnio bliūdelis

Viskėnų kaime, prie Utenaičio ežero, netoli Antano Ma- 
tiuko sodybos, yra Velnio bliūdelis, toliau - Asiūklės bala, 
Ažubalė.

Kai dar žmonės gyveno kaime, nakčiai arklius jodavo Asiūk- 
lėn ar Ažubalėn. Tik suguls, būdavo, vyrai, pradės snūduriuoti, 
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tik tapu-tapu-tapu ant širmo žirgo atlekia koks raitelis. Žvagu- 
čiai tik žlega. Kitą naktį vėl: tapu-tapu-tapu. Ant bėro žirgo. 
Peržegnos, ir išnyksta. Paskui susitarė pašlakstyt švęstu van
deniu. Vos tik pašlakstė, raitelis išnyko ir daugiau nebesirodė.

39* * ♦
Velnio bliūdely yra lyg salelė - liūnelis. Po velėna gilu, galo 

kartimis nepasieksi.
Vidurnaktį iš gilumos, sako, girdėti skambant šaukštai.

40 
Prie Čivylių kalno

Ant Čivylių kalno stovėjo majokas. Kai žmonės eidavo pro 
šalį naktį, tai ant jų akmenys riedėdavo.

41 
Nekrikštytas vaikelis

Šilaikėnų kapai - nekrikštytų vaikų kapai. Ėjo moteris pro 
šalį, tai vijos vijos vaikiukas, bet prie medžio sustojo - kape
liai baigės.

42
Prie vieno ežerėlio, vadinamo Dagiuoju ar

Bedugniu

Vienas žmogus, pardavęs kiaules, važiavo iš Ignalinos 
namo. Baigiant važiuoti, prie ežerėlio, miške, tarp Min



čios ir Antabaltės, pasirodė ponas su skrybėle rankoje. Sė
di ponas karietoje, dviem arkliais kinkytoje, ir juokiasi. 
Žmogus arklį paleido risčia, sulūžo branktas, o ponas ne
atsilieka, vejasi. Vijosi iki Azarinos lauko. Žmogus, grįžęs 
namo, iš išgąsčio pusę metų sirgo.

43
Prie kito ežerėlio, taip pat vadinamo Dagiuoju

Vieną kartą, žiemos metu, ėjo žmogus iš laidotuvių pro 
ežerėlį, esantį netoli kelio tarp Minčios ir Balčių. Prie eže
rėlio sutiko žmogų. Šitas žmogus pradėjo jį mynioti. Taip jį 
myniojo gal šimtą metrų. Žmogus jautė, kad jam labai sun
ku. Taip buvo atsitikę Juozui Kavoliukui. Jis gimęs apie 
1908 m., gyvena Narutiškio kaime.

44 
Prie pilkapių

Tai buvo 1908 m., kai darbininkai statė Paminčioje tvartą. 
Jie kas vakaras eidavo namo pėsti iš Paminčios į Šeimatį. Kar
tą, einant pro pilkapius, esančius tarp Balčių ir Minčios, prie 
vieškelio, pasirodė senas, baltai apsirengęs žmogus. Jis skam
bino varpeliu. Pamatę šį žmogų, darbininkai nėjo namo.

45 
Baltas žmogus

Mockėnų kaime, netoli mūsų namų, buvo tiltas. Tai prie 
šito tilto kaimynai matydavo baltą žmogų. Ir galva baltai ap
vyniota, ir pats visas baltai apsirėdęs. Išsigąsdavo ką nors 
pamatęs ir bėgdavo.

Sako, kad toj vietoj buvo žuvęs žmogus, tai ir vaidendavo
si. Reikia pamosuot, kad vaiduoklis dingtų.
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46 
Kryžius išgelbėjo

Ugnela toj, va, vaikščiadava. Mana bralys mate. Jisai aja iš 
Vaidlanių. Nu, ti Vaidlanys yra kaimas. Tai jis aja narna jau 
naktį. Gal par mergiotes ti vakaruot būva. Ainu, ainu, saka, 
čia netoli va teip kaip ir užu tilta - toks tiltus yr ir griavys - 
Stadavu ravu vadindava. Nu, tai ir saka tokia ugnyte užsikė- 
la. Ir toj ugnyte, saka, va kaip sulig man’. Ir aina, saka, ana su 
man’, ir aina. Ir plavesuoja teip. Aš dabar ir galvoju: kas čia 
daryt’, jau man’ smertis vis tiek bus. Ainu ainu, saka, nebetoli, 
va, kryžkela ir kryžis yr. Tai dabar, galvoju, kad tik man’ un 
kryžį nulėkt’, tai kad ir mirsiu, tai pre kryžiai. Kaip aš, saka, 
atsistojau pre kryžiai ir ramiai stovju, stovi. Tai, saka, prasi
nešė pra man’, nuvėje ir nuvėje, ir prapuola.

47
Atsitikimai prie Duobių ežero

Buvau dar vaikas. Ganėm karves prie Duobių ežero ant kal
nelio. Žiūrim - per vandenį ateina panelė. Suknia graži, bliz
ga. Jau ana ir netoli kranto. Ai išsigandom! Buvom girdėję, 
kad šitoj vietoj vaidenas. Tai nubėgom už kalniuko ir mėtėm 
akmenim. O pana kaip tirpte ištirpo - dingo.

Sakydavo, kad kažkas tai arkliais pravažiuoja pro tą vietą 
ir prapuola nežinia kur.

48 
♦ * ♦

Prie Duobių ežero vaidendavos. Atjoja ant balto arklio tai 
vyras, tai moteris. Joja joja ir dingsta kaip vandeny. Matai, 
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toj vietoj stovėjo namai. Tų namų senutę nužudė, tai tuose 
namuose ir nebuvo ramybės: belsdavos ir belsdavos dieną 
naktį. Neapsikentęs giminaitis (sako, kad anas ir nužudęs 
buvo) išbėgo Amerikon. Užtat šitose vietose ir vaidenda
vos.

49 
Pajuokas

Kukliuos ganė ustovas. Aramino avelė vis lieka ir lieka 
lauke. Nuėjo Araminas ir ieško avelės, kur Milžinų kapai. 
Pamatė avelę: “Buriutė, buriutė! Buriutė, buriutė gera”... O 
ta vis tolyn, jis iš paskos: “Buriutė”...

Prie Milžinų kapų atsigręžė toji avelė: “Bariutė, sako, ba- 
riutė esu”. Tai kai bėgo atgal Araminas, net galvą beržan pra
siskėlė. Mat pajuokas buvo, ne avelė.

50
Karklų krūmas kapinaitėse

Žiogų kaime gyvenęs berniukas, vardu Andriukas. Jis bu
vęs labai išdykęs: ir tėvams, ir svetimiems žmonėms rodydavo 
špygą. Kai šis berniukas mirė, jį palaidojo kapinaitėse, kur 
laidodavę nekrikštytus vaikus, savižudžius, o kai kada ir ki
tus neturtingus žmones. Motinai vis vaidendavosi, kad jos 
miręs Andriukas ir po mirties iškiša iš žemės špygą ir rodo jai. 
Apie tai motina pranešė kunigui. Atėjo kunigas su karkline 
vytele į kapinaites. Iškišo špygą Andriukas ir kunigui. Tada 
kunigas sudavė karkline vytele per tą špygą, ir ji pradingo. 
Kunigas šią vytelę įkišo į žemę. Vytelė išleido šaknis, pradėjo 
augti. Taip kapinaitėse išaugo karklų krūmas.

Ir dabar kapinaitėse daug karklų krūmų, tai tie karklai ir 
yra nuo tos pirmos kunigo pasodintos karklinės vytelės. Žmo
nės tą karklų krūmą laikė stebuklingu.
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51
Kaip vaiduoklis senelį Rimkų niurkė

Mūsų senelis Pranciškus Rimkus buvo labai drąsus ir neti
kėjęs į vaiduoklius. Tolimesnio kaimyno Sadausko troboje nie
kas negalėdavęs miegoti. Vaiduoklis trankydavosi, nutraukda
vęs antklodę... Senelis Rimkus šaipėsi iš to ir pats nuėjo ton 
gryčion nakvoti. Kai užgesino šviesą, atsigulė, senelis išgirdo 
sienoje bildesį, paskiau žingsnius ant balanų, kurias vakaroda- 
mas suskaldė ir sumetė asloje. Lovoje gulėjo pats šeimininkas, 
o ant suolo plataus paklojo seneliui.

- Jau svečias yra...- pasakė šeimininkas.
Rimkus visą laiką balsiai kalbėjęs ir juokęsis. Staiga nutilo.
- Kas tau, Pranciškau? - paklausė Sadauskas.
Rimkus tylėjo. Tuomet Sadauskas stvėrė degtukus, uždegė 

balaną ir pribėgo prie Rimkaus. Šis gulėjo visas išbalęs ir pa- 
mėlynijęs. Kai atsigavęs, papasakojęs, kaip, kas buvę. Jis bai
gęs rūkyti, padėjęs pypkę, ir tuo momentu jį prispaudęs kažkas 
tai ir niurkęs iki sąmonės netekimo. Ir tik uždegus šviesą vai
duoklis nuslinkęs, ir jam lengva pasidarę. Nuo to karto senelis 
pradėjęs tikėti į vaiduoklius.

52
Pabaisa ant kelio

Mykolą, Varkausko tarnas - žmogus labai nemelagis - kar
tą vėlai grįžo iš Užpalių namo. O buvo rudens naktis. Tamsu, 
nors akin durk. Baigia jis privažiuoti lygumą, kur plačios Ka
niūkų kaimo pievos ir kur seni Kaniūkų kapeliai, staiga žir
klys sustoja. Mykolą ir šiaip, ir taip jį ragina, arklys prunkš
čia, piestu stoja - ir nei iš vietos. Mykolą gi žiūri - ant kelio guli 
didžiulis žvėris - pabaisa. Akimis žaižaruoja ir baisiai šnopuo
ja, plakasi, kaip šuo karštyje. Mykolą, vyras ne iš bailiųjų, ėmė 
šūkauti, triukšmą kelti, jį baidyti. Pabaisa pašoko ir per pie
vas, per upę nudūmė kaip vėjas Pyliakalnio*  link.

* Šeimyniškių piliakalnis
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53Žirgai, skridę medžių viršūnėmis

Kitą kartą Namajuška ir Kirvelis valdiškam miške prie Py- 
liaus*  kirto malkas. Kirto slapta naktį. Staiga medžiai pradė
jo ošti, kilo vėtra. Išgirdo - atžvengia, atprunkščia nuo Pyliaus 
medžių viršūnėmis žirgas. Pro jų galvas su vėju nurūko tolyn. 
Nejauku pasidarė žmoneliams, viską metė ir grįžo namo.

* Šeimyniškių piliakalnis

* ♦ ♦
Net dieną pamiškės žmonės kartais matydavo, kaip nei iš 

šio, nei iš to ant Juodupiu (miške prie Pyliaus) ima suktis vie
sulai. Nubėgs pušų viršūnėmis, ir vėl ramu, tylu, bet matyti 
tai nieko nesimato.

54 
Keturi keliai

Ten, kur dabar išlygintas kelias, kur nukastas kalnas, kur 
suka kelias prie Moko akmens, buvę kadaise miškai ir ėję 
keturi keliai. Žmonės skubėdavo tą vietą pravažiuoti dieną, 
nes naktį sutikdavę šunį arba aviną, kuris ištisą parą ve
džiodavo žmogų po mišką. Dažniausiai taip atsitikdavo gir
tiems ir vedžiodavo, kol išsipagirioja. Aplinkui miškas, van
duo, o ten, kur veda, sausa.

55 
Atsitikimai Uosepių kaime

Prie Šlapagirio miško, Uosepių kaime, yra kapai. Nuo senų 
laikų ten vaidendavosi.
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Kartą atvažiavau iš Kauno į Molėtus, o į kaimą reikėjo 
pabaigt eit pėsčiai. Ėjau ėjau, jau ir vakaras, tamsu, o aš prie 
Šlapagirio miško tik priėjau. Toliau eiti bijojau šunų. Prie 
kapų buvo rugių laukas, tankus toks, tai aš įlindau ten ir 
atsiguliau. Tai atėjo naktis, kai pradėjo įvairiais balsais cyp
ti, čepsėti, toks triukšmas, tai tik laukiau ryto. Bet vasaros 
naktis neilga, greit išaušo. Kai išaušo, viskas nurimo.

56* ♦ ♦

Netoli Uosepių kaimo buvo Samanykščio miškelis, o prie jo 
stovėjo akmuo. Visi sakydavo, kad prie šio akmenio žmones pa
stoja: tai baisi moteris pasirodo, tai navatnas šuva priešais išle
kia. Bijodavo žmonės šitos vietos. Mano seneliai sakydavo, kad 
po akmeniu yra pinigai pakasti.

Ėjau kartą pavakary, saulėlydy, kaip tik pro tą vietą. Žiūriu 
- ant akmenio sėdi koks žvėriokas: kudlotas, ale tos kudlos kaip 
šeriai, pasišiaušęs, rusvos spalvos. Ėmiau šaukti: pui, pui, o 
anas nebėga. Netoli žmonės bulves kasė, tai bėgau pašaukt, sa
kau, gal čia bus užkerėti pinigai, tik reikia sušert jam, ir išby
rės, betgi žiūrim atlėkę - žvėrioko kaip nebūta, tuščia.

Kitiems toje pačioje vietoje pasimatydavo kažkokia baisi su
sigūžusi moteris. Perbėgdavo giria iš vienos kelio pusės į kitą 
ir dingdavo. Tai arklys koks perlekia per keliūtę ir dingsta.

57
Keista avis

Už Kaldinių, prie Saliniškių vienkiemio, buvo griovos, ei
davo kelias. Ten vaidendavos. Nusivėlino kartą rudenį Kazys 
Židonis grįžt namo. Važiuoja, žiūri - vienoj griovoj avis. Paė
mė avį ir vežasi. Parsivežęs žiūri - akmuo vežime.
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58 
Triukšmas svirne

Viena siuvėja kaime siuvo pas žmogų. Nuvedė ją su učnia 
miegot svirnan. O ten, žmonės kalbėdavo, kad vaidenasi. At
sigulė jos, ilgai nemiegojo. Kalbėjo, juokės, paskui užmigo. 
Pabudo nuo didžiausio triukšmo. Nušoko kažkoks nemato
mas nuo užlų ir kad pradės kaip su lenta jas abi mušti, kal- 
drą traukti, o jos vos išlaikė kaldrą. Pabėgti negalėjo, nes 
svirnas buvo užrakintas iš lauko. Tai po to siuvėja su učnia 
sirgo dvi savaites nuo persigandimo.

59 
Pasivaidenimai Suginčių dvare

Tarnavo mano pažįstama Suginčių miestely pas dvarininką. 
Tame dvare vaidendavosi. Kai tik naktis, tai taip ir pradeda 
kažkas daiktus mėtyt. Mėto mėto, dunksi dunksi iki ryto. O 
rytą žmonės pasižiūri - visi daiktai savo vietose. Ten tarnaitės 
ilgai neišbūdavo, bijodavo. Mano draugė išėjo iš to dvaro.

Paskui tuos namus persistatė kitoj vietoj ir nebesivaideno.

60 
Neramumai kamaroje

Keista, Mockėnų kaime, Vilūnų kamaroj, naktį pradėda
vo mėtyt į lovą tai kočėlus, tai grūstuvus. Atsikelia Vilū
nai, žiūri - nieko nėra, viskas stovi savo vietoj.

61 
Nekrikštas

Važiuojant pro Alių kapines, vieniems ratas nusmukda
vo, kitiems ašis nulūždavo. Bijodavo žmonės nusivėlint. O 
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jeigu naktį tekdavo važiuoti, tai prakaituodavo vyrai iki ry
to, kol gaidžiai užgiedodavo.

Kartą pro šitas kapines važiavo Tauragnų zakristijonas, 
senas ir dievobaimingas žmogelis, bet ir jam nusmuko veži
mo ratas.

- Dieve, kam gi tu mane baudi? Ir už ką? Kas ko iš manęs 
reikalauja? - kreipėsi jis į Dievą.

Sulig paskutiniais žodžiais išeina iš kapinių mažas, ką tik 
gimęs vaikelis su virve ant kaklo.

- Ko gi tu reikalauji iš manęs? - klausia žegnodamasis zak
ristijonas.

- Švento krikšto,- atsakė vaikelis.
- Jeigu esi berniukas - būk Jonas, o jei mergaitė - būk Ona,- 

pasakė zakristijonas ir peržegnojo jį.
Vaikelis tuoj pat dingo. Nuo to laiko visi ramiai važiuoja 

pro Alių kapines.

62 
Velnias žydą kamuoja

Buvo Dovydas Ruklių karčemoj, žydas toks, didelis. Kur 
buvo Kazakevičiaus šv. Jonas, ėjo Dovydas pro šalį ir užsi
kabino kiaulė už pečių. Užduso žydas, užsikamavo. Tik pri
ėjo prie savo karčemos - sliūgt ir nuslydo nuo pečių. Po to 
nebeilgai ir gyveno Dovydas. Labai prisikamavo ir numi
rė.

63 
Lamėsto ežeras

Lamėsta ežeras yra kiaurasai vanda: kasmet būtinai jan 
turi kas nars prigert’. Un šita ežerą labai vedžioja žmonis. 
Vienųroz da mažas būdamas nulakiau kūčiam žuvų prigau
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dyt’. Brolis pirtį kūrena. Žiūrim - kaimynas par ežerų va
žiuoja, saka cukraus pirkt’. Kumela sau lapsi par ežerų. Bro
lis sumisle jį šaukt’ pirtin ir davai vytis. Kai pasvija, tai 
lunkas kai sproga ir prapuola su visu vežimu.

64 
* ♦ ♦

Ėja bernai iš veselias par ežerų narna. Žiema, matai, būva. 
Aina tiesiai un mūsų medžius. Aina aina, žiūri - Untalamestes 
kapai. Nu, bernai nusispjovė, apsigrįže ir aina kiton pusėn un 
dvara pirtį. Užėja rūkas, medžių nebesmata. Aina aina ir vėl 
Untalamestes kapai. Tik kai prašvita, gaidžiai sugedoja, tai 
išeja iš ta ežerą.

65 
♦ * *

Išvažiavam žuvautų. Uliojam uliojam, žuvęs nėr, sakam, va- 
žiuosma narna. Tik išvažiavam ir pristygam smaliokų. Teip 
pamakt būva perkūnas, lietus, tai kur važiavam, kaip kapai, 
teip kapai.

66
Montvilų dvaro vaiduokliai

Vienųkart sanela ėja iš bažnyčias narna, ražončių kalbėda
ma, žiūri - paskui aina ponia, suknia balta, kepeliūšas baltas. 
Baisu kasda graži ponia! Kai priėja dvara žeme kur baigias, 
tai to ponia tik

-Ko-ko-ko, ko-ko-ko!
Atsisuka, žiūri - jau prapuolus, nieką nebėr. Mat negalėja 

vaizduokliai iš dvara žemes išeit’.
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67 
* * *

Kai čia būva Montvila dvaras, tai tan dvari labai vaiz- 
denas. Sanela sake, kad negali pabūt’, tai brolis pasijeme 
dubil’tkų ir saka:

- Gulėkit, aš pasaugasiu.
Anas sauga, žiūri - preš dvylika ir ataina panaitis, bal

tas, didelis. Pajeme šautuvų, runkas uždubėja, a tas tik
- Ko-ko-ko,- saka, - kad būtum šovis, būtum savi nušo- 

vis.
Ale tadu vis tiek iš šitų pakajų išeja ir daugiau nebetaja.

68 
Katinas

Vienųkart ainu pra kalnalį vakari - kačiokas lenda. Nu
varau ir vėl šoksta akis. Sakau, anas gal’ išsiūtys. Kai aš ak
meniu metu, anas šoksta. Iš juoda pasdare rudas, paskui dry
žas, paskui baltas, a kai užgedoja gaidžiai, prapuola.

69 
Raganos vaikas

Gyvena par mumi taks lenkų padcharuondža. Būdava su- 
veina žmanių, tas groja un skripkas, tik kai das žemen, to ir 
pasipilia. Kitoj denoj vėl’ skripka kaba. A būva par susiedus 
diedas senas, tai anas ir saka:

- Kai nuveina pirtin ir pažiūrėkit, kaks ja kūnas.
A tas padcharuondža labai mėga, kad jį trint pirty. Nuvė- 

jam, žiūrim, kad na pakinklių iki padų arklia plaukai. Tai 
tas Susiedas ir saka, kai jam pasakėm:

- A, tai anas raganas vaikas.
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A vienųkart, kai tas groja, žydas un pečiaus gulėja ir saka, 
kad anas šposus krečia. Tas tik saka:

- A, tu lyčnas.
Tik žiūrim - pirkia pilna vandenia, bėga premenėn. Žydas 

kai šoka:
- Kam man prigert’, kad aš plaukt’ galiu.
Puola na pečiaus ir susimušė un slinkstį.

70 
♦ * ♦

Anas būva čemakryžnikas, šitas padcharuondža. Kai ejam 
dvaran, visiem davė žvakelas ir sake:

- Aš atšauksiu šitų strašilų, duosiu jai vietų.
Tadu kai užeja debesys, duoda, lyja, anas kakių lazdų su 

apydungalu ir knygų pasijema ir saka vienai bobai:
- Tu išeik.
A seniui:
- Tu sėdėk, kai pasakysiu istorijų, tau baisybes puls, a tu 

kįsk, sėdėk.
Diedas pradėja rėkt’:
- Laiskit, negaliu!
Paskui aptila. Kai atadarem skiepų, būva sausa, nei letaus, 

nieką.
Anas pats sakydava:
- Aš raganiokas.
Ja kul’pkas nejimdavį.
- Mani gali ažmušt’ tik kul’pka, padaryta iš sidabrinia vin- 

čiavotinia žiedą.

71 
Atsitikimas Peštynių pievose

Kai buvau dar vaikas, tai žmonės šnekėdavo, kad Peštynių 
pievose vaidenasi.
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Pamatė kartą žmogelis, kad jo šitoj pievoj kažkieno ar
klys ganosi. Eina išvaryt. Prieina prie arklio - kad pasikėlė 
audra, blykstelėjo šviesa - ir nei arklio, nei nieko.

72 
Atsitikimai Seterečiaus kaime

Seterečiaus kaime yra senos kapinaitės. Pro šias kapi
nes ėjo keliukas, pro šalį tekėjo upelis, per kurį buvo nedi
delis tiltelis kaip tiktai ties kapinaitėm. Tenai, sakydavo, 
vakare iš po tilčiuko kažkas išlįsdavo ir darydavo blogus 
darbus: tai arklį iškinkydavo, tai ienas nupjaudavo. Bijojo 
žmonės, kad vėlai vakare ar naktį netektų pro šią vietą va
žiuoti.

73
* * *

Seterečiaus kaime buvo pasikoręs žmogus. Nuo to laiko 
ties ta vieta, kur pasikorė, vaidendavosi.

Važiavo mano pusbrolis iš malūno, tai prie Seterečiaus 
kaimo vijosi pakaruoklis. Pravažiavus tą vietą, pakaruok
lis dingo.

74 
Atsitikimai prie Suolalių kapinių

Žmonės tikėjo,kad prie Suolalių kapinių vaidenasi. Ga
nė naktigoniai arklius. Turėjo šunį. Tai tas šuva vis kažko 
baidės, vis kažką vejojo, bet ką vejoja, nesimato.
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75 
♦ ♦ ♦

Ėjo moteris pro Suolalių kapines, o netoli buvo pieva. 
Mato - keturi vyrai pjauna pievą. Rytą eidama žiūri - pieva 
nepjauta.

Sako, ten kareivis buvo palaidotas. Kad nebesivaidentų, 
atkasė kapą, nukirto galvą, tarp kojų padėjo. Daugiau ne
sivaideno.

76
Atsitikimai prie Tauragnų kapinių

Ėjo pro Tauragnų kapines žmogelis. Pradėjo smarkiai 
lyti, tai anas užėjo koplyčios pašalin ir stovi. Pasieškojo 
kišenėse tabokos, susuko cigarą, bet degtukų neturi. Kaip 
tyčia, koplyčios link ateina kitas vyras su degančia ciga
rete dantyse. Tai tas šaukt, kad numirėlis ateina cigare
tės pridegt.

77 
* * *

Susieina du vyrai ir pradeda ginčytis. Vienas sako:
- Aš drąsus - niekas manęs neišgąsdins.
Kitas jam ir sako:
- Jeigu tu toks drąsus, tai nueik prie Tauragnų kapi

nių, ten akėjau dirvą, ir iškelk akėčias.
Apsivelka žmogus sermėga, nuėjęs netoli kapinių susi

randa akėčias, sukala stipriai akėtvirbalį. Reikia atverst 
- stengiasi iš visų jėgų, bet... akėčios nė iš vietos nejuda. 
Šis šaukt, rėkt išsigandęs. Mat nesuprato senis, kad, kal
damas akėtvirbali, prisikalė ir sermėgą.
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78 
Paslaptingas žirgų žvengimas

Vyžuonų parapijoj naktigoniai ganydavo arklius. Nak
tį netoliese išgirsdavo žirgų žvengimą. Nueina vyrai ap
sidairyt - nieko nėra. Kai sugrįžta, ir vėl pasigirsta žven
gimas.

79 
Atsitikimai Politiškių kaime

Politiškių kaime yra tokia vieta - Juodapurvys. Ten, prie 
kalniuko, netoli Sileikio, augo beržas, prie kurio naktį vaiden
davosi: sėdi barzdotas senis ir sviestą muša.

80 
* * *

Politiškėse, prie Papirčio, ant kalno, augo krūmeliai. Tai 
tenai pasikoręs žmogus. Jei kas eidavo pro tą vietą naktį 
apie dvyliktą valandą, tai vydavosi baltai apsirengęs vai
duoklis.

81
Staiga atsiradęs ir dingęs diedukas

Vyžiuose yra Juodažemio kalnelis. Važiavo pro jį mūsų 
kaimynai, toks vyras su moterim, arkliu. Prieš kalną vyras 
išlipo, o moteris sėdi. Staiga atsirado koks diedukas ir eina 
šalia tos moters. Paėjėjo, paėjėjo - kaip nematė, iš kur atėjo, 
taip nematė ir kur nuėjo. Dingo.
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82 
Keisti garsai

Tėvelis pasakodavo, kad Antalgės kapinėse vaidendavo
si. Neleisdavo praeit pro Ilgio ežerą (mat kapinės prie pat 
ežero) - pasigirsdavo keisti garsai. Žmonės bijodavo.

83 
Trys balti šuniukai

Seniau Ingeliškio kaime, netoli mūsų namų, buvo kapinai
tės. Ten palaidotos trys seserys - dvarininkaitės Makarskai- 
tės. Vaidendavosi. Matydavo - trys balti šuniukai kaip kamuo
liukai nuo kapų kalnelio į pakalnę rieda.

84 
Atsitikimai Žiezdrių kaime

Žiezdrių kaime gyveno dvi mergos. Sakydavo, kad tam na
me vaidenas. Susirinko vakare vyrai, gal keturi, sėdi aplink 
stalą, mergos verpia. Siūlai suvyti ant pečiaus buvo padėti, 
tai bumpt nuo pečiaus.

Viena sako:
- Ar pamesi (mėtyti)? Ką veiki?
Padėjo tuos siūlus atgal. Vyrai vėl susėdo aplink stalą, sė

di. Tik bumpt vėl nuo pečiaus siūlai ant stalo. Tai kai lėkė visi 
išsigandę!.. Prie koptūro buvo malkų pridėta džiovint, tai iš
vertė jas, o atsigręžė pasižiūrėt, kai jau toli nuo namų buvo.

85 
♦ ♦ ♦

Tam pačiam kaime vienuose namuose pasikorė pana, tai ma
tydavo - baronas vaikšto naktį. Kai eina per grindis, kaukši.
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86
* * *

Kita pana pasikorė šešiolikos metų. Apvilko ją ilga bal
ta perkeline suknele ir pakavojo nešvęstoj kapinių žemėj. 
Tai kada kas nors eidavo vėlai vakare ar naktį, pasirody
davo baltai apsirėdžiusi mergina, tokia, kokia palaidota 
kapinėse.

87 
“Pastatyk tris kryžius“

Ziezdrių kaime, Grašių namuose, vaidendavosi. Prie na
mų buvo sėdžiauka. Nupjovė Grašiai avižas, parėjo namo, 
žiūri - visos avižos sugrūstos sėdžiaukon.

Kitą kartą papjovė kiaulę, sunešė mėsą kamaron. Ne
trukus įeina - visa mėsa po kamarą ištampyta, miltuose 
išvoliota. Iškvietė policiją. Tie ant durų uždėjo antspau
dą. Išleidę policiją, šeimininkai žiūri pro skylę į kamarą - 
vėl mėsa išmėtyta, miltuose išvoliota.

Vakare vyrai lošė kortomis, tai ant stalo staiga atsira
do bulvių krūvelė, o vieno lošėjo dingo palto sagos ir diržo 
sagtis.

Sako, šeimininkas gavęs laiškelį: “Pastatyk tris kryžius: 
vieną kapinėse, antrą kryžkelėje, trečią kieme”.

88 
♦ ♦ *

Kartą seneliui besiprausiant pirtyje užgeso žibalinė lem
pa. Nusigando žmogus. Išėjęs į koridoriuką apsirengti pa
matė, kad nebėra drabužių. Ir parėjo nuogas namo.
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89 
♦ * ♦

Žiezdrių kaime gyveno drąsus ir stiprus vyriškis. Jis 
nieko nebijodavo, neišsigąsdavo. Pasigyrė, kad iš Grašių 
namų išbaidysiąs visus velnius. Bet kai ten nuėjo, išsikėlė 
trobos durys ir sviedė tiesiai į drąsuolį. Išsigando. Nuo to 
karto nesigirdavo drąsa.

90 
♦ * ♦

Vieną vakarą šeimininkė virė sriubą. Buvo labai sūri. 
Kaimynas pajuokavo:

- Gal tau velnias tą sriubą pasūdė?
Po šių žodžių visas puodas sriubos ant kaimyno nuga

ros buvo supiltas.

91 
“Untanina, išeik**

Žinok, man labai daug vaidenas. Mūsų bobutė gyvena 
Šeimyniškėliuos ir jos vyras sirgo. Visi žinojo, kad tuoj 
mirs. Jo toj gryčioj labai vaidendavos. Kai tik vakaras, tai 
aplink langus ir šokinėja kažkokie daiktai. Ir tėvelis vis 
sako, kad kai aš numirsiu, tai ateisiu pasižiūrėti. Po trijų 
dienų anas atėjo ir sako:

- Išeik, Untanina, iš čia.
Untanina - tai žmona jo. Paskui antrą, trečią kartą ir 

vis ateidavo pasakyt, kad “Untanina, išeik”. Ana pradėjo 
raudot, kad vaikai pripratę. Tada ana prisiėmė gyvent žmo
gų su didele šeimyna. Tas vieną dieną kasė duobę pašalėj 
ir rado žmogaus kaulus. Tai anas tuos kaulus nunešė ant 
kapų ir užkasė.
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92 
Tėvelis prisišaukė

Tėvelis norėjo mirti prieš Žolinę. Jis sakydavo, jeigu 
žmogus miršta prieš Žolinę, tai po mirties būna laimin

gas. Aš sėdėjau prie jo, bet jis sakė, kad negaiščiau laiko 
ir eičiau dirbti. O kai reiks, jis pašauks. Mes su vyru nu
ėjome merkti linų į liūną. Buvo prietema. Bedirbdama 
pamačiau kažką baltą, lyg ir tupintį. Jį pamatė ir vyras. 
Kelis kartus pašaukė, bet nieks neatsiliepė. Kai tas bal
tas daiktas atsistojo, buvo didesnis už duris. Jis ėjo tie
siai prie upės ir dingo. Dingo paslaptingai, kaip ir atsi
rado. Mes išsigandę grįžome namo. Netrukus mirė tėve
lis. Tai štai kaip jis mus prisišaukė.

93
Aknystose, prie didelių medžių

Aknystose, Debeikių valsčiuje, prie kelio augo dideli 
medžiai, tai pro juos nepravažiuodavo - arkliai baidyda
vęs. Žmonės keldavo abrozdus medin, tada pravažiuoda
vo.

94
Juodi kamuoliai, bauginę žmones

Kirdeikiuose, prie mano senelio tvartų, kažkada buvo 
nužudytas žmogus (ėjo gyvulių pirkt - pinigų turėjo), tai 
šitam pašaly vaidenosi: juodi kamuoliai sukasi sukasi va
karais ir naktimis.
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95 
Neatlaikytos mišios

Anksčiau Kirdeikiuose dirbo kunigas Juozas Breiva. At
ėjęs pas jį žmogus užpirko už artimuosius mišias, bet kuni
gas jų atlaikyt nespėjo, nes mirė. Kai jo vieton buvo paskir
tas kitas kunigas, tai vieną dieną į kambarį (buvo užrakin
tas) įėjo buvęs kunigas. Jis padavė pinigus ir paprašė atlai
kyti nespėtas atlaikyti mišias.
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UŽKEIKTI PINIGAI





96 
Ožiukas

Važiuoja Skiemonyse vyras, važiuoja - ant kelio ožiukas, 
įsidėjo vežiman - nė iš vietos arklys nepaveža.

- Slapias, sunkus, - sako vyras ir meta ožiuką iš ratų.
Ir subyrėjo pinigai.

97 
Prarastas lobis

Viena jauna mergina tarnavo pas vieną ūkininką. Nakvo
davo priemenėje, o patys šeimininkai - troboje. Vos spėjo su
dėti akis, kai tuoj išgirdo ją vardu šaukiant. Pamanė, kad 
šeimininkai šaukia.

- Ar jums ko reikia? - pašoko samdinė.
- Ne, nieko, - atsiliepė tie iš trobos.
Bet ir vėl girdi šaukiant. Pramerkė akis ir išvydo šalia 

savo lovos bestovinčią moterį baltuose drabužiuose. Ji laikė 
abi rankas padėjusi ant lovos krašto, o pirštų nagai raudoni 
raudoni, kaip kraujas. Išsigandusi mergina persižegnojo ir 
nusisuko į sieną. Kas bus, tas bus. Kai rytą ana papasakojo 
viską šeimininkams, tai šeimininkas jai pasakė:

- Tai tavo laimė buvo pas tave atėjusi. Reikėjo tiktai per
braukti pirštais per jos nagus, ir būtų auksiniai pinigai tau 
pabirę. O dabar viskas - šuniui ant uodegos.
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98 
Ugnelė

Mano tėvelis gyveno Vyžių kaime. Atsigulė sekmadienį per 
mišias ir užmigo. Sapnuoja, kad papečy yra aukso. Atbudo, žiū
ri - tikrai papečy ugnelė žiba. Kasė, bet nieko nerado.

99
Kaip kaimynai auksą kasė

Sako, pinigai dega... Aš irgi mačiau juos degant. Nuėjau su 
kaimynu pinigų kasti. Kasam kasam. Jau ir netoli vakaras. 
Kasam, bet kiekvienas galvojam: jeigu pasiseks iškast, tai ne- 
sidalysime abu perpus, bet užmušime vienas kitą. Jau, regis, 
ir prisikasėm - kastuvas kaukšt į kažin ką, gal į puodą ar ką. 
Tiktai, kad matytum, iš Ąžuolijos atjoja pulkas kareivių su pi- 
kėm. Prijojo vienas iš jų artyn, matyt, koks vyresnis, ir klausia:

- Tai ką gi veikiat jūs, vyručiai?
- Nieko, kasinėjam, ir tiek, - atsakom, bet nesakom teisybės.
- Ak taip! Tai še jums! - šūktelėjo jis ir tik šmakšt pike į pilvą 

vienam, kitam.
Mes susiėmėm už pilvų, žarnos lenda iš vidurių, o mes jas 

kemšam vėl atgal. Raiteliai nujojo savo keliais, nė nepamatėm 
kur. Kaip nežinom, iš kur atjojo, taip nežinom, kur nujojo. Tik
tai galvojam, kas gi su mumis dabar bus. Jau nebereikia nei tų 
pinigų, nei nieko. Tik susiėmę pilvus mes aida namo. O kad 
žinotum, ne žarnas mes spaudėm, bet arklio mėšlą. Tikrai, aš 
nemeluoju. Kaip tai galėjo būti?

100 
“Aš lįsiu laukan...”

Kartą vienas žmogus avėsi batus. Staiga iš pakrosnies išgir
do kažin ką šnekant:

- Aš lįsiu laukan, vis tiek čia ilgiau nebebūsiu... Aš lįsiu, aš 
lįsiu...
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Tam žmogui nesisekė autis, o čia dar jam kažin kas trukdo 
su savo šneka. Pyktelėjęs ir sako:

- Lįsk sau, kad taip jau nori! Ne kažin kas tave tenai dar laiko...
Su tais žodžiais ir pabiro auksiniai pinigai prie pat to žmo

gaus kojų.

101 
Pilnas laivas aukso

Seimaty buvo bala, panaši į laivą. Nutrūko žmogaus arklys. 
Eina ieškot. Prieina balą - pilnas laivas aukso! Paėmė nuo ka
manų šikšną, stipriai pririšo prie medelio, kad nenugrimztų. 
Parėjo namo, pakinkė arklį ir atvažiuoja važiuotas. Žiūri - nie
ko nebėr. Susapnavo: “Kad tu rožančium būtum pririšęs, o ne 
šita padla, tai tas auksas būtų tavo”.

102 
Batarėjakalnis

Mūs senelis (Vincas Meidus) turėjo berną Kavarskioką iš 
Untilgės. Už Vaišnoro, Batarėjakalnyje, šniūrai buvo. Eina Ka- 
varskiokas vakare iš darbo, saulė leidžias. Gi žiūri - boba sėdi 
ant akmenio. Burna balta, kaip rūbinė.

- Tu man pakelk,- prašo.
O Kavarskiokas net kojų pakelt nebegali - taip persigando.
Parėjęs namo papasakojo.
- Čia gali būti pinigai pakasti, - nutarė žmonės.- Aisma 

kadu pinigų kast.
Ir Kavarskiokas nugirdo tokį ketinimą. Nueina šeiminin

kas pinigų kast - iškasta duobė, dar puodelio žymė likusi.
O bernas jau nebenori tarnauti. Ir išėjo. Vasarą šieną pjauna 

netoli tos vietos, dalgė čiūkšt - ir užlinko už ąsos. Žiūrėt - vari
nis puodeliukas su ąsa, toks pat, kaip buvo duobutė.
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Dabar suprato, kad šitam puodely pinigų būta.
Susitiko kartą Kavarskioką ir klausia:
- Ar dauggi tu pinigų iškasei?
- Nedaug, - sako, - ale kokį gyvulį nusiperku už tuos pinigus, 

vis krinta ir krinta.
- Ne jam skirta buvo, - sako J. Meidaus žmona.
Batarėjakalnyje buvo piliakalnis. Jonas Ruzgas (Antano bro

lis) dar kirvelį buvo radęs.

103
Auksas, paslėptas po ąžuolu

Kamšos kaime buvęs ąžuolas. Po juo esąs paslėptas auk
sas. Retkarčiais apie dvyliktą valandą nakties žmonės maty
davo - diedukas, apsirengęs drobiniais marškiniais, tupinėja. 
Daug kas ieškojo aukso, sako, nerado.

104 
* * ♦

Vienas žmogus sapnavo, kad po šituo ąžuolu yra aukso. Ir 
vienąkart, ir kitąkart. Tas žmogus iš Ažiukėnų, tai anas su 
broliu važiavo į Uteną, užeis gi ir prie ąžuolo. Turėjo lopetą, 
kirvį - kas auksą. Priėjo, žiūri - šuva išdvėsęs guli. Nebekasė.

105 
Degantys pinigai

Kartą tėvelis pažiūrėjo pro langą naktį ir pamatė melsvą 
ugnelę. Tai jis nuėjo pas kaimyną ir abu nuėjo ugnelės ieškoti. 
Ieškojo, ieškojo toje vietoje, bet nieko nerado, tada pamėgino 
kasti. Jiems bekasant praėjo kažkoks žmogus kaip ir šlapiais 
rūbais. Tie rūbai labai čežėjo. Tai jie nusigando ir nebeieškojo.
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106 
Šieninė pintinė

Kai gyvenom Trinkuškėse, tai mūsų kaimynai važiavo per 
mišką ir rado ant kelio šieninę kašelę. Įsidėjo vežiman ir par
sivežė namo. Pasidėjo ją kamaroj. Du broliai buvo, tai vienas 
pabudęs naktį žiūri - kašelė dega. Sako:

- Ar tu matai?
- Matau, - sako kitas brolis.
Išsigando, kad gal pinigai dega, tai nuvežė ir padėjo ją ten, 

kur rado.

107 
Nerami naktis

Žmogus apsiruošė ir vakare atsigulė ant pečiaus. Užmigo ir 
nepajuto, kaip atėjo vidurnaktis. Tik pajuto pro miegus, kad jį 
kažkas kelia:

- Kelkis, tinginy, eik į pirtį, tokioj ir tokioj vietoj pakelk 
akmenį ir rasi ten pinigus.

Žmogus prabudo, pakėlė galvą, vienas sau sako: “Gal per
miegojau, kad vaidenas”.

Ir užmigo. Vėl girdi:
- Tinginy, ar kelsies, sakau eik, ten tau skirti pinigai.
Tada atsikėlė, pavartė akmenis, nusispjovė ir vėl sugrįžo 

ant pečiaus. Nespėjo užmigti, ir vėl jį žadina:
- Vėpla, va šitas akmuo, ranką ant to buvai uždėjęs, ten 

tavo pinigai buvo, eik greičiau.
Ir vėl senis eina. Nuėjęs išvarto visus akmenis ir vėl nieko 

neranda. Nusispjovė ir sau vienas nusikeikė. Užsiropštė ant pe
čiaus ir užmigo. Nespėjo akių užmerkti, ir vėl jį kažkas kelia:

- Vėpla paskutinis, tik pakeiki tą akmenį, ir visi pinigai bus 
tavo.

51



Senis ir vėl eina, rūpi jam pinigai, neduoda jie per naktį 
ramybės. Bet nueina, įdūkęs išvarto visą krosnį, o pinigų kaip 
nėra, taip nėra. Pagalvoja, kad kaip durnių velnias jį už no
sies tampo. Eina jis namo susirietęs, supykęs eina. Tik mato 
prieš akis - naktį kaimynas karvę veda parduoti, ir užklausia, 
o kaimynas tik numykia. Parėjęs namo, atsigulė, sušilo, užmi
go. Ir vėl jam balsas šnabžda:

- Paskutinis durnius buvai. Juk reikėjo karvę čiupti už pa
vadžio ir paimti. Ten buvo pinigai.

Bobutė nubudusi klausia dieduką, ko jisai nemiegojęs visą 
naktį. Diedukas sako:

- Gi velnias vedžiojo visą naktį. Gundė pinigais. Visą kros
nį pirtyje suardžiau. Ir kaimynas karvę vedė parduoti naktį. 
Tai velnio išmonė. Geriau, bobute, aš eisiu gyvulėlių pašert. 
Ten tai tikri pinigai.

Atsikėlė diedukas, apsivilko, užsidegė fanorių ir išėjo.

108
Paliktas auksas

Paskardėse gyveno seneliai. Vakare pas juos užėjo kelei
vis su maišu ant pečių ir pasiprašė nakvynės. Seneliai ir pri
ėmė.

Rytą keleivis nemačia dingo. Išeidamas paliko (o gal pa
miršo) savo maišą. Senukai, jo nesulaukdami, pažiūrėjo, kas 
tame maiše yra. O maiše - auksas. Naktį kiekvienas jų sap
nuoja baisų velnią, kuris sako:

- Už šitą mano auksą reiks duoti devynias žmonių galvas.
Nubudo nusigandę senukai. Tarėsi šiaip, tarėsi taip. Ne

išgalvojo, kaip išsipainioti iš bėdos. Nutarė:
- Nereikia mums aukso, jei jis kainuoja žmonių galvas.
Ir įmetė auksą su visu maišu į upę.
Kitą naktį vėl sapnuojasi velnias.
- Kai šioje vietoje nuskęs devyni žmonės, auksas pats iš

kils, - pasakė.
Sako, aštuoni žmonės jau nuskendę.
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109 
Baltas kumeliukas

Jaunimas, būdavo, dažnai renkasi vienon pirkion vakaroti. 
Kartą mano probobutės draugė ėjo vėlai vakare iš tokio susibū
rimo. Beeinant prie jos pribėgo baltas kumeliukas. Ji norėjo nu
vyti nuo savęs tą kumeliuką ir sudavė jam rankoje turėta verps
tele. Kumeliukas pradingo, o iš verpstelės pasipylė pinigai.

110
Kaip senis Mėlynis ėjo pinigų kasti

Apie tas vietas ir daugiau prajovų būdavę. Žmonės kalbėję, 
kad kur tai apie Kepurkalnį buvę pinigai paslėpti. O mamutė 
prisiminė, kaip senis Mėlynis ėjęs tų pinigų kasti.

Tai buvęs sekmadienis, dvylikta valanda, kai visi žmonės 
buvę bažnyčioj. Jis perėjęs kelelį ir įėjęs į tą rugių lauką, tik 
staigiai prieš jį atsiradęs su didžiule barzda burliokas ir už
klausęs:

- Tai kur eini?
- Arklių perkelti, - atsakęs Mėlynis.
- Aa... ark... lių... - nutęsęs burliokas ir vėl dingęs.
Mėlynis ėjęs toliau, nors po tokio susitikimo nelabai kaip jau

tėsi. Nebetoliausiai ir tas akmuo buvęs, kur turėję būti pinigai.
Priėjus prie akmens, iš kažkur iššokęs nematyto didumo šuo 

ir taip baisiai ėmęs urgzti, kad atsistoję plaukai drąsuoliui. Sis 
kurį laiką atbulas traukėsi nuo akmens ir pasileido bėgti namo. 
Daugiau niekuomet nebedrįso galvoti apie užkastus pinigus.

111 
Išarti pinigai

Tarnavau pas Žulį Nolišky. Orė, dirbo tokiam plote žemės, 
kaip dabar pakajai. Orė ir užkliuvo plūgas. Ir išvertė pupu- 
rinį didelį sloinykų. Buvo ir Žulys, tuoj liepė iškinkyt arklius 
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ir nuvest į laukus. O tie mat apsiruošė... Pastatė toj vietoj 
pakajus. Įėjo gyvent - negali gyvent. Dieną dar nieko, o va
kare, naktį - kiloja kėdes, stalus, švilpia. Kvietė Tauragnų 
kunigą. Tas klausia:

- Ar ko neradai žemėse?
- Radau, - sako.
- Tai duok bažnyčiai, tai dar gyvensi.
Davė, tai po to aprimo. Tai už tuos pinigus, sako, dvarą 

nupirkęs.

112 
Užkeikti pinigai

Kartą gyveno šeima. Sūnus apsivedė, šeima padidėjo. Se
niau pinigus laikydavo šeimos galva. Tai sūnaus pinigai pas 
tėvą.

Atsitiko taip. Susirgo senukas, o pas jį pinigai. Sūnus su
nerimo ir sako savo žmonai, kad tėvukas pasiligojo, reikia pa
saugoti, kur jis dėsiąs pinigus. Žmonelė - martelė ėmė sekti. 
Ji slėpdavosi, o senukas irgi žiūrėdavo, stebėdavo, kad nieko 
nebūtų, bet seno stebėjimai akli. Taigi senukas apsidairė - nie
ko nėra, tik lopšyje guli mažas vaikas, tas nepasakys. Iš po 
pagalvės pinigus sudėjo į klumpes, į skardinę ir į papečkį nu
ėjo, atsiklaupė, rankomis į duobę įdėjo ir užkeikė pinigus:

- Dieve, be mano nagų nepaims šių pinigų.
O marti viską matė ir girdėjo. Senukas už dienos pasimirė. 

Tai jinai mirusį senuką nunešė, jo ranka atkasė pinigus, ir 
taip dingo pinigų prakeikimas.

113 
Tėvo užkeikti pinigai

Gyveno tėvas su sūnumi. Kartą abu susipyko. Tada tėvas 
nunešė pinigus ir po akmeniu paslėpė. Pasakė:
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- Be karštos šviežios duonos niekas nepaims šitų pinigų.
Pasakė ir užmiršo, kaip ir po kurio laiko užmiršo pyktį savo 

sūnui.
Nuėjo kartą tėvas pasiimt pinigų - nepaima, akmuo net ne

sujuda. Atsiminė: atsinešė karštos šviežios duonos ir pasiėmė 
pinigus.

114 
Pakasti pinigai

Antanas Vaišnoras kartą užtėmijo pinigus degant netoli Ta- 
daušioko ąžuolėlio, už raisto, prie tokio akmenio. Nuėjo su tarnu 
pakasinėt. Netrukus A. Vaišnoras pamatė pinigus. Norėda
mas vienas viską užgrobti, sako:

- Bėk, atneši maldaknygę.
Tas lakatai, lakatai, o Vaišnoras - už pinigų. Atlėkė bernas 

su knyga, mato, kad jau pinigai sutvarkyti.
- Radai? - klausia.
- Ai, ką tu čia! Dar valdžia sužinos! - išsigynė Vaišnoras. 
O po kiek laiko pautenėj Mikalkos vienkiemį nusipirko.

115 
Pinigai dega

Kur Ruklių dirbtuvės, yra paversmis, tai dar mano tėvelis 
ėjo iš Utenos. Mato, kad koks senis, barzdą atmetęs, kūrena 
ugnį. Ugnis raudona raudona.Eina ir bijo eit. Baigia eit artyn, 
šitas žiburys ir prapuolęs. Seni ir durni - nesuprato, kad čia ne 
vaidulys, o pinigai degė. Ale pinigai negeri - nakčia degė.

116 
Degantys pinigai

Kaime, prie vienos moterėlės trobos, degė pinigai. Matėsi 
ugnelė. Vaikai dar buvom, tai bijojom eiti. Žmonės kasdavo

55



pinigus žemėn. Degė, matėm, kaip rankšluostis raudonas 
tokia juosta skrenda pavėjui palei kaimą. Tetulė net šūk
telėjo, bet šis ėjo ir nuėjo kito kaimo link.

117 
Auksiniai pinigai

Kartą mano prosenelis kartu su keturiais ar penkiais vy
rais matė degančius pinigus. Nuėjo į dirvą jų kasti. Neilgai 
pasidarbavę ištraukė skrynią auksinių pinigų. Pasiėmę tik 
keletą auksinių, o skrynią paslėpę, vyrai patraukė į žydo kar
čemą išgerti degtinės. Vienas prosenelio draugas pirmas iš
gėrė stikliuką, ir akimirksniu jį surietė į krūvą. Žmogus pra
dėjo rėkti nesavu balsu ir skundėsi, kad visur skauda. Išsi
gandę kasėjai nuėjo pas kunigą ir viską papasakojo. Kuni
gas atsakė:

- Matyt, pinigai yra užkeikti. Kiek pinigų paėmėte, tiek ir 
padėkite atgal į skrynią. Ją užkaskite.

Vyrai taip ir padarė. Nuėję į karčemą, jie rado draugą at
sitiesusi, gyvą ir sveiką.

118 
Likę neiškasti pinigai

Buvo vasara. Mano tėveliai buvo išvažiavę, o namuose li
kau su seserimis. Vyresnioji išėjo į šokius. Mes belaukdamos 
užmigome.

Buvo jau išaušę, kai nubudau. Žvilgterėjusi pro langą, pa

mačiau ant kalniuko saulės dydžio žaižaruojantį rutulį. Bu
vau girdėjusi, kad, pamačius degančius pinigus, toje vietoje, 
kurioje stovi, apsibrėžk apie save apskritimą ir, nuėjęs į tą
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vietą, kask. Pinigai gali būti tavo, jei jie neužkeikti. Bijo
jau, todėl nieko ir nedariau.

O tą vietą ir dabar atsimenu. Salia to kalnelio tiesė kelią, 
bet nesiekė kalniuko. Sako, kad nuo Ciulėnų iki Budreikiųyra 
užkasta valtis aukso ties dabartiniu keliu, einančiu į Molėtus.

119 
Aukso krūva

Viename kaime gyveno neturtinga šeima. Kartą tėvai iš
ėjo šieno vežti, o vaikus paliko namuose.

Vaikams bežaidžiant iš po krosnies išlindo žalos spalvos 
veršelis. Tie išsigando ir išbėgo į lauką. Grįžta tėvai, žiūri - 
vaikai lauke sėdi. Jie viską papasakojo tėvams, o šie sako:

- Būkite namuose. Kai vėl išlįs žalasis veršelis, patempkit 
jam už uodegos.

Kitą dieną tėvai vėl išėjo. Po darbo grįžę žiūri - vaikai žai
džia su krūva aukso. Tėvai klausia:

- Iš kur tas auksas?
- Mes padarėm taip, kaip jūs liepėt: patempėm veršeliui 

už uodegos, ir štai vietoj jo - auksas.

120 
Baltas žirgas

Netoli Užpalių, prie šventos Krokulės, Ona Rameikytė- 
Labeikienė ganydavo dėdės Uborevičiaus gyvulius. Ten yra 
didelis akmuo. Žiūri kartą Ona - atbėga baltas žirgas, patka- 
vos tik kaukši. Prilėkęs padaužo, padaužo kojom akmenį ir 
staigiai prapuola.

Kitą rytą vėl atlekia tas pats baltas žirgas. Padaužė ko
jom akmenį, pakilo aukštyn sulig žmogaus ūgiu ir prapuolė. 
Daugiau nebesirodė.



121♦ * *
Užpalėnai sakydavo:
- Eikit kas nors ir kaskit tą akmenį prie Krokulės. Jei bal

tas žirgas pasirodė, tai bus po juo sidabras užkastas.
Bet tą akmenį, įėjimą į kalną, saugodavo dvi laumės. įlen

da abi vidun ir rymo prie sidabro eldijų.
Rūpėjo daug kam kast, net akmuo pasmuko žemyn.

122 
Ugnies stulpas

Mano mamos močiutė pasakojo, kad važiavo jų kaimynas - 
tik ugnies stulpas ir pro arklį, ir pro žmones pralėkė. Išsigan
do visi. Sako, kad degė pinigai.

123 
Apgaulinga ugnelė

Važiavo mūsų tėvelis iš Utenos namo, Avižieniuos. Tai, sa
ko, kūrenas ugnis dirvoj, žarijos raudonos, žaižaruoja iš tolo. 
O žmogus semia rankom, atitrauks rankas - ir vėl maišo, se
mia. Tėvelis galvojo, kad ten pinigai degė. Nuėjo rytą pasižiū
rėt - nieko nėra, jokios žymės.
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124 
Muzikantas velnio vestuvėse

Vienas muzikantas buvo pakviestas į vestuves. Eina eina 
ir susitinka ponaitį, kuris jį klausia:

- Sakyk, kur tu eini?
- Nagi į vestuves. Prašė pagroti.
- Jeigu taip, tai užeik ir pas mus pagroti. Į vestuves paspė- 

si. O mums labai reikia.
Žmogus ir šiaip, ir taip išsisukinėja, bet neatsispyrė pa

gundai, nes tas nepažįstamasis jam pažadėjo, kad bus gerai 
atlyginta.

Ir nuėjo su tuo ponaičiu. Tuose namuose buvo susirinkę 
daug svečių - ponų ir ponių. Visi šoko iki padūkimo. Ypač vie
ną mergą visi šokdino ir šokdino, nepaleido iš rankų. Muzi
kantas žiūri - tai kad pažįstama, ir stebėjosi, kaip ji, paprasta 
merga, čia pakliuvo.

Gavęs nemažai pinigų, muzikantas iškeliavo į vestuves. Bet 
kol jis nuėjo į kaimą, kur buvo vestuvės, buvo jau labai vėlu - 
visi miegojo. Tylu. Muzikantas baladojasi į duris, ir vargais 
negalais jį įsileidžia vidun.

Nustebę jį klausia:
- Ir kur tu taip prasmegai? Mes tavęs laukėme ir nesulau

kėme.
Jis viską papasakojo kaip buvo.
- Ach, toji merga pasikorė. Tai jos vestuvėse su velniu pa

grojai...
- Tai mat kodėl ją taip visi šokdino!

125 
Cibukas

Važiavo Alių kaimo Vijeikiokas iš Utenos. Žiūri - prie Alių 
kapinių ožiukas. Parsivežė namo. Kaimynas Kazlauskas sa
ko:
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- Žiūrėkit, ką atsivežėt!
Mat vaikai glosto oželį ir kalbina: “Cibukas, cibukas”, o 

jis: “Cibukas, cibukas”.
Atrišo žmonės oželį, ir tas nubėgo per krūmus.

126 
Tunčiabala

Kadaise čia buvo miškai, kaime gyveno trys-keturi gyven
tojai. Apie tą balą, netoli Žiežulnio ežero, buvo dirvonas, ly
gus, gražus dirvonas. Vienas medžiotojas čia atėjo ir pamatė 
šokančius velnius. Tai buvo jų veselia. O muzikantas sėdėjo 
medyje ir grojo. Jis atsiminė, kad velnio šatrai neima, reikia 
šauti sidabru. Paėmė griviną, įdėjo ir iš tolo šovė. Muzikan
tas iš eglės luost, o visa veselia per mišką nuūžė. Mėsa muzi
kanto (mat, buvo velnias) raudona raudona, kaip smalėkas. 
Nuo to laiko ta vieta, kur velniai šoko (tunčiavojo) ir vadina
ma Tunčiabala.

127
Kaip velnias paštininką vedžiojo

Mano dėdė buvo paštininkas. Turėdavo išnešiot telegra
mas. Arklį turėjo. Jodavo.Tie keliai buvo žinomi. Na, sako, 
rudenį gavo telegramą ir jojo pristatyt Troškūnų pusėn. Jojo 
jojo, galvojo, kad per valandą ir prijos. Jaučiu, sako, ir dvi, ir 
trys valandos praėjo, o vis neprijoju. Tai jodinėjo jodinėjo, 
net švisti pradėjo, arklys apsiputojo. Pradėjo jaust, kad čia 
prajota, vėl tas pats medis. Tai rytą pamatė, kad aplink di
deliu ratu jodinėta, išminta, net juoda. Sako, velnias vedžio
jo.
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128
Ėgliakalnio ožiukas ir kareivis

Anapus Šventosios upės nuo Andrioniškio pusės yra miš- 
kėta vieta - anykštėnų užupiečių gyvulių ganyklos, vadina
mos Ėgliakalniu.

Vieną rudens dieną jojo rusų kareivis per tą Ėgliakalnį ir 
pamatė pakrūmėje mekenantį ožiuką. Stvėrė jis ožiuką, paė
męs glėbin joja toliau ir rūko pypkę. Iškrito kareiviui pypkė iš 
dantų, kai jis išgirdo ožiuką, žmogaus balsu prabilusį:

- Dziaska, daj trubkų pakurit.
Tėškė persigandęs kareivis ožiuką žemėn, tasai nusikvato

jo ir nurūko į krūmus. Pasirodo, būta velniuko.

129
Avinai, virtę akmenimis

Važiavo senis naktį iš Utenos namo Puodžių kaimo link. 
Bevažiuodamas jis pasiekė Bekepurio kalną. Bekepurio kal
nu vadinamas todėl, kad girti važiuodami tenai, pakalnėje, 
visados savo kepures pameta, lyg kas jas nuo jų nutraukia.

Čia, pakalnėje, senis išvydo begulinčius du gražius avinus. 
Ką daryti? Palikti - gaila. Gali vilkai juos sudraskyti. Įsikėlė 
abu avinu į vežimą ir linksmas sau važiuoja namo.

Parvažiavęs iškinkė arklį, o avinus pamiršo vežime. Rytą 
žiūri - vežime ne avinai, o du dideli akmenys guli.

130
Apgautas velnias*

Kadai žmogus rugius džiovenęs - ar tris kapas. Atėjo vel
nias. Žmogus tuo metu degino liuiką. Pažiūrėjo pažiūrėjo vel
nias. Patiko. Sako:

*sakmė-pasaka
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- Ar man nepradegintum?
- Kaipgi tu deginsi, kad tavo nosis be skylelių?!
Velnias prašyt, prašyt: išdegink tu jam nosy skyleles. Tas 

įsidegino vielą, tik švirkšt vienon nosin, kiton. Sukaukė vel
nias, tik ir nurūko.

Kitąkart žmogus tokį alavinį guziką šveičia ir daboja, ar 
šviečia. Atėjo velnias, žiūrėjo žiūrėjo ir klausia, ką čia dirba.

- Taigi akis, - sako, - lieju!
- O man, - sako velnias, - ar neinlietum?
- Atnešk, - sako, - krapšį pinigų sidabrinių - inliesiu.
Atanešė. Parinko parinko žmogus prastesnių, ar alavinių, 

sudėjo į blėkinėlę ir pastatė ant ugnies. Nevirintus peržeg
nojo, kad neišsinešt.

Velnias džiaugias, kad ir jo akys blizgės kaip žmogaus gu- 
zikai. Kai pinigai jau sušilo, ištirpo, žmogus kai pils velniui į 
akis, šis tik sužvigo ir, palikęs pinigų krapšį, nudulkėjo per 
laukus. Taip žmogus išlošė didelį turtą.

131 
Ponaitis

Upiuose yra gilių daubų ir didelių griovių. Aplink miš
kas. Senovėje čia Norvaišių ruskis užmušė žmogų ir paslėpė. 
Nuo to laiko vaidenasi.

čia yra kelelis ir sulūžęs tiltas. Naktimis, sako, iš po tilte
lio išlenda senų laikų ponaitis. Kaip visi velniai, truputį šlu
bas, todėl su lazdžiuke ir siūlosi visiems į bendrakeleivius. Ką 
jis darytų, nežinia, nes nuo jo visi be kvapo bėga: ar tai būtų 
pėsčias ,ar važiuotas.
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132 
Velnias

Joja kitąkart užpalėnas iš naktigonės. Žmogus ne mela
gis, ne koks pliuškis. Joja, ogi priešais jį bidzena raitas jo 
kaimynas.

- Ar tu, Antanai? - užkalbina.
- Aš pats, - atsako jojikas.
Išsikalba, joja kartu. Ir vis neramu: lyg tas, lyg ne tas. Išsi

traukia tabokinę.
- Še, Antanai, tabokos išgerkim.
Šis nenorom, nenorom, bet pradeda kimšti į nosį. Ogi žiū

ri žmogus - bendrakeleivio nosis vienašnervė. Žvilgters apa
čion - vietoj kojų ožio kanopos tabaluoja. “Velnias!” - net plau
kai žmogui pasistoja... ir tuoj peržegnoja.

- Lik sveikas, Motiejau! - prataria keistasis kaimynas ir, 
pasukęs į raistą, ūmai dingsta.
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133 
Teliukas

Važiavo tėvelis - prie Dičiūnų kaimo, Ilgės pakalnėj, te
liukas guli. Pasiėmė. Sako:

- Parvešiu iki kaimo.
Atvažiavęs paglostė teliuką: “Geras teliukas, geras”... O 

teliukas: “Geras, geras. Mūūū!” Ir nubėgo.

134 
Ožys erzina senį

Brinkliškių laukuos anksčiau vaidendavosi. Vienas žmo
gelis važiavo per lauką, ir nusmuko ratas nuo ašies. Patai
sė ratą, sės vežiman, tik žiūri - ožys bliauna pro ratą: me- 
ke-ke, meke-ke.

įsidėjo tą ožį ratuos ir važiuoja. Parvažiavo namo. Ožys 
tik strykt ir iššoko iš vežimo. Iššokęs erzina senį:

- Cibukas, cibukas.
Paerzinęs senį, nudūmė miškan, ir niekas jo daugiau ne

matė.

135 
Baroniukas

Ramoškėnų lauke, netoli Gabrio Liuimos sodybos, kur da
bar klevai, buvo pono statytas kryžius, kad ledai javu neiš
muštų. Tai toj vietoj koks baroniukas patikdavo žmones.

Mano bobutę kartą patiko baroniukas, ta prakalbino:
- Tai ar avytė, ar baroniukas esi?
O baroniukas, kilsterėjęs bobutės sijoną, irgi to paties 

paklausė.
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136 
Ožiukas

Štai tarp Likunčių ir Degėsių kaimų giliam slėny tįso Paš
čio ežeras, per kurį perteka Šventoji. Į jį ir Indraja įteka. Va
žiuoja kartą vieškeliu aukšta Šventosios pakrante Drageliš- 
kių ūkininkas. Žiūri - ežero pakrante, gailiai mekendamas, 
bėga ožiukas. “Turbūt Degėsių Karoliaus tasai ožiukas”, - pa
galvoja ūkininkas ir sugavęs suriša kojas, įkelia į vežėčias: 
parveš, padėkos žmogus. Bet kuo arčiau Degėsių, tuo nera
mesnis ožiukas. Net žmogui neramu nuo jo bliovimo daros.

- Cibutis, cibutis, cibutis... - ramina žmogus.
O čia pat už nugaros ne kas kitas, tik ožiukas:
- Cibutis, cibutis cibutis.
Žmogui net per širdį nuėjo, o kumelaitė jau vos tuščias ve

žėčias bepavelka.
Skuba žmogus greičiau tą keistąjį ožiuką atiduoti Karoliui.

Įlėkęs į pirkią, ragina kaimyną:
- Eik greičiau, pasiimk tą savo ožiuką!
Išeina Karolius, žiūri abu - ogi ne oželis, o penketo žmonių 

vos pakeliamas akmuo vežime guli.
Ot ir sakyk, kad piktųjų dvasių Lietuvoje nėra!

137
Mergelė ir velniai*

*pasaka

Seniau jaunimas susirinkdavo padainuoti, pašokti. Visas 
mergeles vaikinai veda šokti, o viena sėdi ir sėdi, nes niekas 
neišveda. Nuliūdusi mergelė pagalvojo: “Kad nors pats vel
nias išvestų šokti”. Tuojau prie jos priėjo dailus jaunikaitis 
ir šokdina, šokdina... Taip pristojo, kad ana pradėjo bijoti. Ji 
priėjo prie senutėlės ir klausia:

- Ką daryt, kad jaunikaitis taip pristojo?
Bobutė ir sako:
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- Kai šoksi, užmink ant kojos, jei batas tuščias, tai velnias 
prie tavęs pristojęs.

Mergelė taip ir padarė: užmynė ant kojos savo šokėjui - ba
tas tuščias. Ana labai išsigando ir paprašė senutės pagalbos. 
Bobutė sušaukė visą jaunimą apie stalą. Nelabasis atsisėdo 
šalia merginos. Senoji ir sako:

- Aš jums pasakysiu, kaip staltiesė iš lino išausta. Pirmiau
sia linus pasėja, išaugina, paskui nurauna, paskui išdžiovina, 
paskui išmina, nubruka, suverpia...

Pasakoja senelė ir merginai liepia kuo greičiau bėgti. Par
bėgus liepė duris uždaryti, užsukti su rožančiumi.

Greitai velniūkštis pastebėjo, kad nebėra mergos, ir išlėkė 
ieškoti. Ilgai kipšas daužė duris, kol gaidys užgiedojo. Raguo
tasis nubėgo į pragarą.

Dabar mergelė pasakė:
- Kol gyvensiu, tokios minties negodosiu.
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138 
Juodas ponaičiukas

Senelis pasakojo, kai jis buvęs dar jaunas, vieną šventa
dienio vakarą su kaimynų dukra vaikščiojęs Rubikių ežero 
pakrantėmis. Vakaras buvęs giedras, švietęs mėnulis. Jie ne
pastebėję, kaip prisiartino dvylikta valanda. Tuo laiku jie 
abu pamatę už kokių dvidešimt žingsnių juodą ponaičiuką. 
Ponaičiukas su juoda skrybėlaite vaikščiojęs ant kranto ir, 
pasisukęs į jų pusę, ėjo priešais. Jie abu nutirpę iš baimės, 
nes aiškiai supratę esant velnią, bet velnias buvęs jau taip 
arti, kad matėsi jo nosis be skylučių. Tada senelis sumetęs 
maldelę prie Marijos ir padaręs kryžiaus ženklą. Ir tik vie
sulas pakilęs nešdamas stulpą smėlio į debesis, ir velnio kaip 
nebūta.

139 
Tvardauskas

Tvardausko veidas matosi mėnulio pilnatyje. O kaip tai 
atsitiko, prašau paklausyti senolių pasakojimo.

Tvardauskas buvo geras giesmininkas, dainorius, viso
kių išdaigų mėgėjas, o labiausiai mėgo gardžiai valgyti ir 
arielką gerti. Be to, jo silpnybė buvo merginas šokdinti, o 
pašokdinus - saldainiais vaišinti. Visiems norams išpildyti 
reikėjo viso maišo pinigų. Tais laikais po žemę vaikščioda
vo velniai, tai Tvardauskas ir nutarė susilažinti su velniu: 
jeigu jam niekuomet netrūks pinigų, tai velnias galėsiąs jį 
pasiimti su visu kūnu ir dūšele, bet tik Ryme, ne kur kitur. 
Tvardauskas derėdamas sau galvojo į Rymo miestą niekuo
met neiti, o velnią vedžioti ir pinigėlius eikvoti.

Tvardauskas geria, uliavoja, o velnias pinigus moka ir iš 
paskos sekioja, kad galėtų jį pasigriebti. O Tvardauskas ne 
toks kvailas - neina į Rymą, ir gana. Tad velnias sugalvojo
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gudrybę. Tvardauskas įėjo į smuklę, vėl geria, uliavoja, 
švaistosi, velnio pinigus eikvoja, o velnias ir sako smuklės 
šeimininkui:

- Kodėl tavo smuklė be vardo?
Šeimininkas atsako:
- Kad pas mane ir taip daug žmonių užeina.
Bet velnias prispyręs prašė šeimininko,kad sutiktų paka

binti lentą, ant kurios būtų užrašas “Rymas”. Smuklininkas 
tik tada sutiko užrašyti, kai velnias pabėrė gorčių aukso. 
“Rymas” - užrašė nelabasis ant baltos lentos juoda derva, 
kad nei lietus nuplaus, nei sniegas nupustys. Tada pačiupo 
Tvardauską, kuris rankoje laikė pilną kvortą arielkos, iš
tempė į lauką ir parodė:

- Ryme tu esi!
Žiūri žmogelis nustebęs - iš tikrųjų užrašas “Rymas”. O 

velnias, nieko nelaukęs, čiupo su visa arielkos kvorta Tvar
dauską ir nešasi į pragrą.

- Gana, - sako velnias, - mane privedžiojai ir visą maišą 
pinigų išleidai.

Nusikvatojo linksmas, kad apgavo Tvardauską, ir su lai
mikiu leidžiasi į pragarą pas poną Liuciperį, džiaugiasi, kad 
nuneš žmogų su visu kūnu ir dūšele. Bet Tvardauskas, mat 
buvo giesmininkas, kad ir kaip buvo persigandęs, prisiminė 
vieną giesmę ir užgiedojo:

Karaliene maloninga,
Kalvarijoj stebuklinga,
Išgirsk Tu mus prašančius,
Malonių Tavo trokštančius...
Velnias taip persigando, kad nunešus tokį į pragarą, kai 

ims visas šventas giesmes giedoti kiek tik moka, tai visi vel
niai iš peklos išlakstys, nebebus kam ir dūšeles kankinti. O 
Liuciperis taip jį prirakins visiems laikams, neleis pasi
vaikščioti po žemę ir dar lieps velniams - dideliems ir ma
žiems velniukams - plakti tiek, kiek katras norės ir galės.
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Aukštai jau buvo pakilęs velnias nuo žemės, tai metė 
Tvardauską, kad užsimuštų - kūnas supūtų, o dūšia jam ati
tektų. Bet spėjo Tvardauskas užsikabinti už mėnulio, tai taip 
ir liko tarp dangaus ir žemės. Nerimtai tarnavo Dievui, ne
buvo toks veidmainis reikalingas ir velniui. Taip ir matosi 
Tvardausko veidas mėnulio pilnaty.

140 
Aitvaras

Nuodėgulių Sipavičiai turėjo mergą tarnaitę. Išėjus merga 
malti. Mala mala - vis pilnas sietas grikių. Žvilgt - ogi ant 
milinio skersinuko gaidys tupi. Raudonas, gražus, poteriai net 
tvaska. Mala merga, o grikiai vis byra ir byra. Kai duos gai
džiui pagaliu - liepsna tik išėjo. Po to Sipavičius, sako, ko ne
užmušęs mergos. Merga netylėjo. Sužinojo ulyčia, tai davė jam 
kailin.

Seniau, būdavo, supils grūdus, tai viršuje, kaip ant kapo, 
kryžių įspaudžia, kad aitvaras nekliudytų.

Aitvaras, kai eina dykas, tai šviesus kaip mėnulis, o pilnas 
- raudonas kaip liepsna, lankais rangos, kaip abrūsas, tik švyst 
- žaibo greitumu.

Aitvaras galėjo pasiverst ir žvirbliu, ir katinu - ir nežinosi. 
Ar rūbą, ar ką - visa nešė.

141 
Kaip užsiauginti aitvarą

Aitvarą galima užsiauginti su vingriaus kombinacija. Ving
rius duos unglį ir knygą černakryžniką (čeraunykų knygą). 
Taip ir tą knygą skaitydamas gali sau aitvarą įsitaisyt, yra 
nurodymai.



142 
Velniai jaujoje

Vieno kaimyno jaujoje vaidenosi: naktimis pyška, spragi
lais daužo, rakandus mėto. Samdiniai rytais bijodavo eit kult.

Kartą atsirado drąsuolis, kuris pasiėmė žvakę, švęstos krei
dos ir nuėjo į jaują. Radęs tuščią vietą, aprėžė kreida ratą, 
uždegė jame žvakę, atsisėdo ir sėdi, laukia.

Naktį, dvyliktą valandą, kad subildės, kad supyškės - atū
žia velnių pulkas ir vis siekia šitą jaunuolį, bet per švęstą krei
dą negali pasiekt. Žmogelis pernakt dairėsi aplinkui, suvar
go, sulyso, bet gaidžiai užgiedojo - visi velniai išsilakstė.
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LAUMES, RAGANOS





143 
Laumė

Mano tėvas buvo muzikantas. Buvo vestuvės. Pakvietė jį 
groti. Ant Inturkės kelio buvo tiltelis. Grįžo naktį. Žiūri - per 
tiltelį eina kokia laumė, balta marška apsisupus, o ant atra
mų - rūbų krūvos prikrautos. Baisu, sako, pasidarė. Vidur
naktis. Mėnesiena. Kaip ir su kaliošais braido po upelį. Sako, 
kad jeigu ten buvus laumė, tai reikėjo pasakyt “Padėk Die
ve”, tai tuos rūbus būtų atidavus. Būtų sakius:

- Pasiimk, jeigu tavo.

144
Laumės merginą kuteno

Senelė, gal dar iš savo motinos ar senelės, girdėjusi tokį 
atsitikimą.

Seniau, kai Seimaties apylinkės buvo dar plačiai miškais 
užaugusios, miškuose gyveno laumės. Iš Tauragnų į Stapšė- 
nus ėjo naktį mergina su ilgomis kasomis. Miške ją pačiupo 
laumės, išpynė kasas, ištraukė šukas ir pradėjo kutenti. Ku
teno kuteno, gal būtų ir užkamavusios, bet nuo Stapšėnų ėjo 
bernai, išgirdo riksmą ir išgelbėjo merginą, tik šukos laumėms 
pasiliko.

Einant pro Moką, suaugę ją, pasakotoją, dar vaiką, gąsdin
davo, kad nuneš laumėms. Ji net rėkdavusi iš baimės, nesilei- 
dusi artyn.
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145 
Laumės prie Lukno ežero

Pasakojama, kad Utenos rajone, prie Lukno ežero, ei
nant paežere, vaidenasi. Buvo kalbama, kad saulei nusi
leidus, laumės rinkdavosi prie netoli esančios brastos. Pa- 
mačiusios ateinantį žmogų, jos imdavo pliaukšėti kultu
vėmis. Jiems praėjus, vėl nurimdavo.

Dažnai keleiviui, einant tuo keliu, pasirodydavo šuniu
kas ar gyvulys, panašus į karvę. Užkalbinus jis greitai ding
davo.

Norėdami atsikratyti nelabaisiais, žmonės pastatė kry
žių.

146 
Skalbėjos

Ir dabar prie Pyliaus teka šaltinis. Seniau mėnesienos 
naktimis girdėdavosi, kaip kažkas plekši - kultuvėmis ve
lėja. Vietinės moterys girdėdavo sakant:

- Atneškit, moterytės, rūbelius juodus - mes išskalbs- 
ma.

Kai kurios drąsesnės, būdavo, sudarys rūbų pilną mai
šą ir nuneša prie kalno. Duonos ir pieno puodynę padė
davo. Rytą randa išskalbta, išdžiovinta, dailiai iškočiota 
ir maišan sudėta. Pienas išgertas, duona suvalgyta.
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147 
Laumės ir Morta

Tarnavo pas Vincą Meidų (pasakotojo Juozo Meidaus sene
lį - J. B.) tokia Morta. Buvo darbymetė - rugius pjovė. Pavaka
re Morta nuėjo raistan malkų pasirinkt.

- Kas čia, - sako Vincas, - kad merga nepareina?
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Jau ir tamsu, naktis, o Mortos nėr. Ir rytas - nėr. Grįžo 
apie pietus. Meidus ir klausia:

- Kur gi buvai tiek laiko?
- Ogi, - sako, - įėjau raistan, pradėjau rinkt malkas ir gir

džiu: “Va da, Morta, malkų gerų”. Paėjėjau kelis žingsnius ir 
vėl: “Va da, Morta, malkų gerų!” Taip ir vedžiojo po visą rais
tą, nusiviliojo net už trijų kilometrų, kur ruskis toks gyvena.

Laumės tik linų bijodavusios.

148 
Genupio kalno laumės

Lygamiškio kaimo gyventojas Domas Daujotis vis maty
davo ant Genupio kalno naktimis nedideliais pulkeliais 
vaikštant ugnies švieseles. Jis žinojo, kad šiame kalne gyve
na dvi laumės ir saugo sidabro eldiją. Viena rymo viename 
eldijos gale, kita - kitame. Užtai ir baltos liepsnelės nakti
mis vaikšto.

Kartą susidarė kaimo vyrai, nužiūrėjo, kur vaikštinėja tos 
liepsnelės, ir nuėjo nakčia pinigų kasti. Kasė kasė, iškasė gi
lią ir plačią duobę, o žemė pasidarė tokia kieta, tokia kieta, 
kaip geležis, net skamba. Tik klauso - žvėrys staugia viso
kiais balsais. Laksto aplink duobę dideli vilkai, meškos, 
liūtai ir dantimis kalena, o vyrai kasa, skuba. Žiūri - atva
žiuoja, atšviečia kokie balti ponaičiai, pasikinkę į karietas 
gaidžius. Ir tiesiai prie jų važiuoja. Privažiavo, pastatė kar
tuves, privežė šiaudų, kartuvėse pakabino virves ir jau eina 
prie jų. Vyrus paėmė toks baisumas, kad šoko iš duobės ir 
leidos bėgt, o jau buvo prisikasę netoli turtų.

Rytdieną nuėjo ant kalno pasižiūrėt. Viskas kaip buvę: 
nei ponaičių su kartuvėmis, nei šiaudų, nei žvėrių, nei duo
bės, kurią kasė.
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149 
Pyliaus pakusos

Kartą dar toks buvo atsitikimas.
Moteriškė prie Pyliakalnio pjovė avižas. Su savim turėjo ir 

mažą vaikelį. Saulė jau arti laidos, o ji dar nebaigia darbo. Sku
ba žmonelė kiek tik gali: mat, saulelė užusės, ir išeis iš Pyliaus 
visokios pakusos. Jos dirbt nebeduos, o jeigu kaip, dar užka-



muos. Štai saulutė kalnan jau lenda, žmona riša paskutinius 
pėdus ir bėga namo. Pusiaukelėj atsiminė savo vaikelį. O 
jau tamsu: bijo grįžt. Parbaigė eit namo verkdama. Visą nak
tį nurimti negalėjo: verkė ir pašaly klausėsi, ar negirdėti 
vaikelis. Vakaras tylus, ir žmona girdi: “Lylia lylia užuomar
šos vaikelį”... Dainuoja moteriškas balsas. Vos sulaukus pa
tekant saulutės, bėga avižienon. Vaikelis kur buvo paliktas, 
ten ir tebėra. Gyvas sveikas miega. Dargi nupraustas, ap
taisytas, dovanų prie jo padėta - gražių rūbelių, pinigų. Links
ma, laiminga moteriškė grįžo namo. Pasigyrė kaimynėms. 
Viena iš jų panoro irgi taip lengvai praturtėti. Moteriškė 
tyčia paliko nakčiai prie Pyliaus savo vaikelį. Vidurnaktį 
girdi dainuojant: “Lylia lylia tyčininkės vaikelį”... Rytą be
rado vien apgraužtus kaulelius, nei dovanų, nei rūbelių.

150
Nolėnų kaimo laumiotė*

* sakmė-pasaka

no

Neatmenamoj senovėj Nolėnų kaime priprato laumytė 
pas Bartašių. Nu ir ateidavo naktim klojiman. Pradėjo at
eit labai tankiai, neturėjo kas daryt. Senovišku papratimu 
nueina pas kleboną Sudeikiuos ir pasisako, kad pas jį klo
jiman ateina kokia mergina. Klebonas duoda juostelę pa
švęstą ir sako:

- Paimk puodą ir žvakę. Apvožk puodu naują žvakę ir 
tegul dega. O kai ateis pas tave šitoj mergina, apjuosk mer
gą šita juostele ir atidenk puodą. Pažiūrėk, jeigu ji graži, 
atsivesk pas mane, aš jus suvinčiavosiu, ir abu gyvensit.

Kaip tik ji naktį atėjo, jai nematant, jis uždeda šitą juos
telę, pašvęstą klebono, ir atadengia puodą. Žiūri - labai graži 
mergina, labai graži. Iš sykio ji labai rėkė, prašė, kad pa
leistų, bet vėliau, jau kai dvylika valandų perėjo, gaidys 
sugiedojo, apsikabino jį ir sako:

- Aš jau nuo tavęs daugiau niekur nebeisiu.



Nu tai jis rytojaus dieną nusivedė pas kleboną, juos su- 
vinčiavojo, ir labai jiems gyvenimas sekės. Taip sekės, kad 
net visi kaimynai pavydėjo.

O matai, Nolėnų kaime buvo suėjusių sukilėlių, ponų. Ma
tyt, jie turėjo mergaitę. Kai jau matė, kad mūšį pralaimi, 
atvedė šitą mergaitę, davė turto, tai ir gyveno labai gerai, 
viskas sekės.

151 
Laumės skalbėjos

Mano senelis sakydavo, kad Nolėnų ežere mėnesienoj lau
mės audeklus velėja. Bijodavom, nes kai išeidavom vėlai va
kare, tai girdėdavom, kad pliaukši kultuvės.

Mūsų senelis su kitu kaimynu eidavo žiūrėt, bet artyn 
bijodavo prieit. Sakydavo, kad ten, prie ežero, šešėliai ko
kie matydavos.

152 
Raganos - avelių kirpėjos

Seniau ateidavo raganos avelių kirpt. Ir mes tada dar 
laikėm aveles, tai visų, buvo, nukerpa tik paausius ir pako
jas. Jos vienu laiku aveles kirpdavo.

153 
♦ ♦ ♦

Mano tėvukas kai tarnavo, tai anys lauke miegodavo, prie 
arklių. Tai atėjo ragana avelių kirpt. Ana vis gaudo aveles, 
tai mano tėvukas net galvą apsikloja, kad ir jo nenukirptų.
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Ragana dažniausiai ateidavo avelių kirpt žiemą. Tai kai 
jau žino, kad ateis, tai padaboja, būdavo. Vieną kartą tai ana 
pasivertė žuvim ir išėjo iš gurbo.
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NEPAPRASTI GYVŪNAI





154 
Gyvatės dovana

Mūsų močiutė gera buvo. Dar jauna ėjo per mišką - gyvatė 
apsiraičius aplink eglę vaikus veda. Močiutė metė jai duonos. 
Kai gimė močiutės vaikas, tai prie namų ji rado aukso karūnė
lę. Sako, kad gyvatė atsidėkodama atnešė.

155 
Gyvatė kaip žmogus

Kartą močiutės draugė ėjo iš svečių. Kelias vedė per pelkę. 
Mergina iš tolo pastebėjo, kad kažkas guli ant kelio. Iš pra
džių pagalvojo, kad girtas žmogus. Bet priėjusi pamatė,kad 
ten gyvatė žmogaus dydžio. Močiutės draugė labai persigan
do, net nebepaėjo, tai šliaužte šliaužė žeme iki pat namų. Ji
nai labai ilgai sirgo. Nuo to laiko bijo vakarais, kai sutemsta, 
viena vaikščioti.

156 
Kruvinas šuo

Šį atsitikimą pasakojo mano močiutė.
Kartą jos tėtė ėjo pro kapines. Jis žingsniavo viduriu ke

lio. Išgirdęs užpakalyje kažką trinksint, pasitraukė į kelio 
pakraštį, bet neatsisukė. Tas trinksėjimas mano prosene
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liui atsibodo, ir jis pasižiūrėjo atgal - ogi šalia savęs pamatė 
didelį kruviną šunį. Senuką apėmė baimė. Jis pasilenkė, 
paėmė akmenį ir jau norėjo sviesti į šunį, bet tas nusijuokė 
ir dingo.

157 
Kerštas

Kartą vienas senukas ėjo miškan malkų kirsti. Pakeliui 
jam reikėjo pereiti per upelį. Per jį buvo nutiestas siauras, iš 
rąstų ręstas tiltelis. Gi žiūri žmogelis - vidury tiltelio besto-



vįs vilkas ir bespoksąs tiesiai į jį. Senukas baisiai išsigando, 
o iš to išgąsčio kad suriko - vilkas taip ir pliumptelėjo van
denin. Bet upelis nebuvo gilus ir vilkas nenuskendo, o išli
pęs nusipurtė ir pasuko takeliu į kadagyną. Senukas viso to 
nematė, jis pamanė, kad vilko nebėra gyvo, apsidžiaugė, per
ėjo tiltelį, už kurio rado mišką, ir kibo į darbą. Dirbo iki pat 
sutemų.

Grįžta senukas namo ramus, savim patenkintas, kad ry
te taip lengvai atsikratė vilku. Taip begalvodamas jis nė 
nepastebėjo, kad po kojomis tas pats tiltelis. Staiga jo vidu
ry senukas pajuto, kaip kažkas sučiupo jį už kailinių ir iš
sviedė į orą. Nespėjęs sušukti, žmogelis atsidūrė tam pa
čiam upely, kuriame galvojo nuskandinęs vilką. Senukas 
suprato, kad tai buvo vilko kerštas.

158 
Gandro kerštas

Atsirado toks išdykęs vaikas, kuris išdraskė gandro liz
dą ir vaikus išmėtė. Kartą pamatė, kad atskrido gandras ir 
turi snape nuodėgulį. Tą nuodėgulį padėjo ant klaimo sto
go, kur buvo jo lizdas. Užsidegė nuo to klaimas, o nuo to 
užsidegė daugiau trobų. Ir sudegė kone pusė kaimo.

159 
Meška ir žmogus duobėje

Koks tai žmogus turėjo daug bičių. Ir kas tai pradėjo 
ateit į bites. Anas nesupranta, kas ateina. Ot paėmė anas 
netoli avilių iškasė duobę. Duobę nemažą ir gilią. O ateida
vo į bites jo kaimynas. Dabar kaimynas kai ėjo, tai stačiai
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duobėn ir įėjo. Nėra kas darą - sėdi, išlipt negali, nes aukš
ta. Sėdi duobėj ir girdi, kad kas ateina. Žiūri, kas čia bus. 
Tiktai lapt ir įkrito kas kitas. Žiūri - meška. Meška įlėkus 

irgi tik tupi, jam nieko nedaro. Patupėjo meška, patupėjo ir 
atsistojus žmogui rodo, kad ją keltų. Žmogus padėjo jai at

sistot, ir kai ana šoko, tai anas į ją įsitvėrė. Norėjo, kad ir jį 
iškeltų kartu. Meška atkrito vėl duobėn, bet, matyt, supra
to, kad žmogus ją sulaikė, nes ant jo suurzgė piktai. Vėl ro
do padėt jai šokt. Žmogus padėjo šokt, bet ir vėl į ją įsitvė

rė. Dabar ant žmogaus suurzgė dar pikčiau. Jau trečią kar
tą žmogus padėjo jai šokt, jos nesutrukdė. Trečią kartą meš
ka iššoko. Iššoko ir nuėjo.

Žmogus sėdi, žiūri, kas bus. Tik palaukus ateina meška. 
Atnešė didelį žaginį, įstatė duobėn. Žmogus per tą žaginį 
išlipo iš duobės. Taip abu ir išsigelbėjo iš tos duobės.
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BURTININKAI, 
LIGOS, TIKĖJIMAI





160 
Užkeiktos karvės

Už Biliakiemio, Purviniškių kaime, ganė ustovas, sam
dytas iš Norkūnų kaimo, gyvulius. Vienųroz užėjo baisus 
verpetas ir užčeravojo karves: pradėjo bliauti ir suktis ra
tu. Ir nenustoja. Tai važiavo žmonės pas burtininkę. Atsi
vežė vandens ir tą vandenį per sietą pylė ant kiekvienos 
karvės. Tada tos nustojo bliauti ir suktis.

161♦ ♦ ♦

Mus, kaimo vaikus, tėveliai buvo išmokę šitaip: jei ga
nydami pamatydavom ateinantį verpetą, tai žegnodavo- 
mės. Ir verpetas nusisukdavo šonan.

162 
Nebyliai vaikai

Netoli Leliūnų miestelio gyvenusi mergina laukėsi vai
kelio, bet jos kavalierius neėmė. Tai kai šitas kavalierius 
ženijos su kita, jinai palinkėjo, kad visi jų vaikai gimtų ne
byliai. Tai taip ir buvo.
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163 
Melžiamas rankšluostis

Mano tėvelis Vilūnas Juozapas sakydavo: melžia karvę - 
kraujai, ne pienas. Nuėjo Vilkablauzdėn pas ruskį. Davė tokį 
daiktą. Sako:

- Padėk po slenksčiu ir saugok. Ateis kaltas, kas pieną ima.
Bet kur tau nusaugos! Sėdėjo sėdėjo po langu, užsnūdo. Ra

do, daiktas išsikastas, o kraujai kaip ėjo, taip ir eina. Vėl pas 
ruskį nuėjo.

- Niekas, - sako, - nekaltas. Dabar duosiu daiktą, kad ateis 
- ir rankas bučiuos. Bet nemušk, neliesk, tik išbark.

Atėjo, buvo savos ulyčios. Subarė, bet tas prižadėjo nieko 
neliest. Karvė ir pasveiko.

Tokiems raganiams kabo ant sienos abrūsas: tampo abrū- 
są, ir bėga pienas.

164 
Pavojingi vaikai

Kai motina prie krūties maitina vaiką, paskui atpratina 
ir vėl pradeda žindyt, tai šitas vaikas užaugęs būna “ iškad- 
lyvas”, pavojingas. Taip mama sakydavo.

165 
Vingriai

Kukliuos buvo Zizirskienė. Gulėjo pas ją vingris. Pavalgė, per
nakvojo ir jai už tai davė rublį. Nueina krautuvėn, nusiperka, o 
rublis vis čielas ir čielas. O prekių vis turi. Paskui ar nemokėjo 
vykdyt, ėjo iš Sudeikių prisipirkus visko. Davus kunigui ant mi
šios. Ir jos pasiklysta, pavargta. Ar ją parvedė, ar parvežė - mirė.
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Šitą rublį buvo galima vartoti tik sau, o religiniams daly
kams - ne. Gal užtat ir paklydo.

Kartą pas mane prašėsi vingris, bet neėmiau - čerauninko 
nereikia man.

166 
Burtininkė

Veselijon į svočias pakvietė vieną moterį. Žmonės pasako
jo, kad ji esanti čerauninkė, liepė neprašyti.

Vestuvių metu svočia susipyko su piršliu ir parėjo namo. 
Po pusvalandžio ar valandos didžiulė kumelė įeina į gryčią ir 
sėda už stalo. Žmonės puola varyt, smarkiai sumuša kumelę 
ir išveja. O svočia tądien vestuvėse nepasirodė.

Rytojaus dieną piršlys ir jaunikis nuvažiavo pas tą moterį 
atsiprašyti, atsivesti ją į vestuves. Nuvyksta ir mato - svočia 
guli lovoje smarkiai sumušta. Dabar žmonės įsitikino, kad ji 
tikrai esanti burtininkė.

167 
Burtininkės kerai

Gyveno senmergė Veronika. Mokėjo čeravot. Joninių išva
karėse prie savo tvarto prikaišo šermukšnio šakelių su uogom, 
kad raganos kai ateis pieno atimt, kol suskaičiuos uogas,išauš 
rytas - ir nespės.

168 
Kirdeikių burtininkė

Viena moteris Kirdeikiuose baisiai čeravodavo. Prieš šv. 
Joną pasirinkdavo popieriukan mėšlo, padėdavo po savo kar
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ve, po to apsidėdavo kepure ir eidavo po laukus. Laksto laks
to po laukus - tai jau saugokit gyvulius. Žmonės stengdavosi 
suvaryt gyvulius tvartan. Jei kas po to rytą nebegaudavo pie
no, sakydavo, kad pieną paėmė.

Tada žmonės prišlapindavo puoduką, pildavo karvei per nu
garą - nuo akių iki uodegos - ir žegnoja.

Moterys savo undarokais vedžiodavo karvėm apie akis.
Per šv. Agotos dieną moterys švęstu vandeniu prausdavo 

karvių akis, galvą, duodavo švęstos duonos. Taip vėl atgau
davo pieną.

169 
♦ ♦ ♦

Šita čerauninkė naktį ateidavo svetiman darželin - raško 
rūtas. Po to ką susitinka, tam duoda, sakydama, kad nuo šir
dies. Žmonės įtardavo, kad taip sako bloga linkėdama.

170 
Dvilypis riešutas

Jeigu mergina nori berną prisivilioti, reikia viršutinin dra
bužiu, žiponan, įsisiūt dvilypį riešutą ir nešiot, tai tas bernas 
bus tavo. Bet vis reikia galvot apie tą berną - kai užsiuvi, kai 
ieškai to riešuto.

171 
Kad bylą laimėtum...

Kai žmonės bylinėdavosi teismuose, tai prieš išvažiuodami į 
teismą supančiodavo stalo, suolo kojas pančiais, kad bylą laimėtų.
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172 
Kaip gydyti karpas

Karpas gydydavo taip: atseit užriša siūlą ir skaičiuoja: 
viens, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni. 
Po to atbula ranka meta siūlą į pečių sakydami: ne devyni, 
ne aštuoni, ne septyni...

173 
Nuodnikas Kurica

Gyveno toks Kurica Anykščiuos. Tai jį žmonės vadindavo 
nuodininku. Kai jį pamatydavo, sakydavo, kad reikia turėti špy
gą kišenėje. Jei kišenėje špyga pakavota, tada žmogaus to ne- 
sunuodija. Tas Kurica dažnai ateidavo į Niūronis. Apsivilkęs 
paprastai, kaip ir kiti žmonės, bet užsidėjęs juodu skrybėlių.

Kartą kaimas nusipirko jautį dėl gyvulių. Kurica neužilgo 
atėjo, pagyrė šitą jautį, o paskum po kiek laiko jautis išdvėsė.

Tas Kurica vieną kartą užpyko ant Papievio. Ir pasakė Kurica: 
- Palauk tu, paminėsi mane!
Papieviai turėjo sūnų nebemažą. Tas sūnus nuo to karto, 

kai susipyko, pradėjo sirgti, ir niekas nieko nebepadarė jam, 
o paskui ir mirė.

174 
* * ♦

Būdavo gal ir nuodnikų. Kad va paima žmogų ir nunuodija.
Mano seselė vyresnioji ėjo vilnų karštų Anykščiuos. Ir Ku- 

ricą susitiko (Kalnų gatvėj gyveno). Anas susitiko ir šyptelė
jo jai. Tai parėjo namo, naktį atsigulė - ir pasipylė jai gyvačių 
pilnos grindys. Tai ana pradėjo šaukt, o tėvelis su mamute 
įėjo ir nieko nemato, jokių gyvačių. Tai ana visą naktį pra
kaitavo.
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Tas Kurica ir kumelioką kaimynų apnuodijo. Buvo tvarto 
langai atdari, ir praėjo Kurica. Tai anas šokinėt pradėjo, taip 
visą naktį ir užsimušė. Buvo dvejų metų arkliokas. Tai sako, 
kad širdis plyšo.

175 
♦ ♦ ♦

Buvo toks Kurica.Jis gyveno Anykščiuose, prie žydo Alta- 
ro malūno. Kurica vaikščiodavo pakiemiais, nešiodavosi bu
teliukuose nuodus nuo visokių kirmėlių. Kartą jis nupirko iš 
tėvelio malkų. Tą kartą tėveliui reikėjo eiti į teismą liudyto
ju. Tėvelis pasikinkė arklį, pasiėmė Petriuką, kuriam buvo 
dvylika metų, ir, susikrovęs Kuricos malkas, nuvažiavo į 
Anykščius. Tėvelis nuėjo į teismą, o Petriuką paliko pas Ku- 
ricą, kad iškrovęs malkas nuvarytų arklį namo. Kurica nusi
vedė Petriuką į kambarį ir pavaišino. Buvo penktadienis.

Sekmadienį atsikėlęs Petriukas nugriuvo. Pradėjo raity
tis, iš burnos ėjo putos. Brolis nujojo pas daktarą Laskauską. 
Bet daktaras nepadėjo. Visi suprato, kad tai Kuricos darbas. 
Tada pakvietė iš Čekonių rusę Jakimavičienę, kuri mokėjo 
atkalbėti. Jinai liepė perplėšti baltinius ir numetė atgalia ran
ka. Davė Petriukui kažkokio vandens, liepė visiems išeit iš 
gryčios. Po to pasakė, kad dabar gali jau atvežti kunigą. Tada 
Petriukas pradėjo sveikti. Po kurio laiko ir visai pasveiko.

176 
♦ ♦ ♦

Anykščiuos gyveno toksai Kurica. Tai vaikščiodavo po kai
mus, nešiodavo vaistų ir “gydydavo”. Jį vadindavo nuodniku. 
Nueina Kurica ir šunis apnuodija. Šunys pradėjo kaituliais 
suktis ir išdvėsė. Kalbėdavo, kad nuo nuodniko reikia špygą 
laikyt, kad neapnuodytų.
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177 
♦ ♦ ♦

Nuodnikai būtinai turi paleist tuos nuodus pavėjui, nes anus 
pas save jų laikyt negali. Kam papuls - nesvarbu: žmogui ar 
gyvuliui. Susuka ar žmogų, ar gyvulį. Tai tada meškažimių (ru- 
žavai žydi, išsiraitę ant žemės, kaip žirniai) - šita žolelė už vais
tus. Ant anglies uždedi žolelės, užgaubi marška ir reikia parū
kyt arba arbatos išvirt.

178 
Cholera

Po karo kalieros užėjo. Atsikels žmogus rytą - ir tuoj rūkyt ar 
česnakus valgyt. Senelis sakydavo, kad nuo kalieros buvo vienas 
išsigelbėjimas: reikėjo ant arklio užmaut sidabrinį noragą, pa- 
kinkyt dvyninius jaučius ir kaimo palaukėmis dvyniniam žmo
gui varyti vagas.

179 
Epidemijos

Po karo kalieros užėjusios. Tai, sako, reikėję sidabrinio nora
go, dvyninių jaučių ir dvyninio žmogaus.

Reikėjo art parubežiais, kur kaimai sueina, kad ligos nepra
eik Senelis sakydavo, kad nuo kalieros taip darydavo.

Atsikels rytą. Kas rūko - tam rūkyt iš ryto, o kas nerūko - 
česnakus valgyt duodavo.

Teko matyt Bajoriškio dvare ariant jaučiais. Šėmi jaučiai, 
gražūs, jungas. Tik jau nesušerk jiems. Aria gražiai, giliai ver
čia žemę.

Seniau kaip ir griežinius (mirusius) žmones sukraus kaip mal
kas, paskui žeme kaip kupečius supilia. Va prie Salako taip yra.
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180 
Vaistai nuo choleros

Koliera sergant, gerk degtinę, užpiltą ant gargždžių šak
nų. Tas šaknis rink gargždžių, kol nežyduoliai. Trink sąna
rius su spiritu ir kamparu.

181* ♦ ♦

Vienas mūsų krašte kolieros metuose pasijutęs tąja liga per
imtas. Nebežinąs, ką daryt, kur globos ieškot. Buvęs vasaros 
laikas, pats šienapjūtis. Buvę kluone žalio šieno kupsteliai su
dėti. Jis į tą šieno kupstą įlindęs ir apsidėjęs visas, tai visu 
kūnu dirbęsis per naktį ir sušutęs ten. Rytą buvęs silpnas, bet 
jau ta liga buvus suvis praėjus. Mat šiene yra visokių žolelių, 
o kitos ir nuo kolieros.
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AKMENYS





182 
Akmenys auga juodžemy

Būdavo, mūsų senelis (mirė 98 metų), suėjęs su kitu to
kiu, sako: “Ut, tinoj taks buvo akma, a dabar, mat, kad užau
ga”. Sakydavo, kad kaip ir žolė ar medis, akmuo juodžemy 
auga greičiau, moly mažiau, o kur smėlis - visai užkežėjęs. 
Mat, tada dar nesuprato, kad žemė nusiaria.

183 
Akmenys auga

Pasakotojo tėvas Meidus Juozas, miręs 1931 m., turėda
mas septyniasdešimt trejus metus, išėjus kalbai apie akme
nų augimą, pateikdavo nenuginčijamą įrodymą: “Va, prie pu
šelės buvo akmuo. Pasvėriau - lygiai penki svarai, o po dvejų 
metų - jau svaru daugiau”.

184 
Velnio pėda

Kai šventino žemę, velnias, bijodamas švęsto vandens, kū
rė laukais. Bėgdamas atsispyrė akmens ir paliko pėdą, nes 
akmenys tada dar minkšti buvo. Pėda buvo kumščio dydžio, 
o gilumo - per tris pirštus (keturi-penki centimetrai).

Šio akmenio nebėra.

101



Gerbiamieji skaitytojai!

Paaiškinimuose stengiamasi nurodyti visus 
reikalingus duomenis: pateikėjų vardus, pavardes, 
amžių, gyvenamąją vietą (pagal užrašymo metu bu
vusį administracinį pasiskirstymą), užrašytojų var
dus, pavardes, užrašymo metus. Trūkstant duo
menų, jie nurodomi nepilni.
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Sutrumpinimai

apyl. - 
aps. - 
k.
LTR - 
LVA - 
raj. - 
vnk. - 
vis. -

apylinkė 
apskritis 
kaimas 
lietuviu tautosakos rankraštynas 
Lietuvos vietovardžiu anketos 
rajonas 
vienkiemis 
valsčius
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Paaiškinimai

NEĮTIKĖTINI ATSITIKIMAI

1. Padumblės raiste. - Pasakojo Viktorija Vokėnaitė, 96 m., gyv. 
Utenos raj., Kuktiškėse. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

2. - Pasakojo Viktorija Vokėnaitė, 96 m., gyv. Utenos raj., Kuktiš
kėse. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

3. Pavėžino. - Pasakojo Antanas Strolia, 54 m., gyv. Utenos raj., 
Biliakiemio k. Užrašė Petras Markevičius, 1967m.

4. Genupio kalno vaiduokliai. - Pasakojo Bronė Uborevičienė, 78 
m., gyv. Utenos raj., Lygamiškio k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1998 m.

5. - Pasakojo Bronė Uborevičienė, 78 m., gyv. Utenos raj., Lyga
miškio k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.

6. - Pasakojo Bronė Uborevičienė, 78 m., gyv. Utenos raj., Lyga
miškio k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.

7. - Pasakojo Jurgis Balčiūnas, gyv. Utenos raj., Lygamiškio k. 
Užrašė Bronė Uborevičienė, 1969 m.

8. Balta skrynia. - Užrašė Anelė Kairytė-Bajorienė, 74 m., gyv. 
Vilniuje, 1972 m.

9. Keista moteris. - Pasakojo Malvina Zabulionienė, 94m., gyv. 
Utenoje, Ugniagesių 7-3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994m.

10. Karieta, nudardėjusi į Šventąją. - Lietuva, 1927 m. rugsėjo 14 

d., Nr. 206, V. Bičiūno straipsnis “Per Lietuvą”.
11. “Nu, brič, neštukavak”. - Pasakojo Marija Jurgelėnienė, 63 

m., gyv. Utenoje, Lauko 10-2. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.
12. Mėlynasis kryžius. - Pasakojo Dominykas Stasiškis, 88 m., gyv. 

Utenos raj., Užpalių apyl., Zeibiškių k. Užrašė Palmira Sirvydytė, 
1971 m.
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13. Baltas maišas. - Pasakojo Z. Kunickienė, gyv. Utenos raj., Mel- 
dutiškio k. Užrašė Tauragnų vid. m-klos mokytojai kraštotyrininkai, 
vadovas Antanas Petrėnas, 1973 m.

14. Žydas ir vilkai. - Pasakojo Z. Kunickienė, gyv. Utenos raj., 

Meldutiškio k. Užrašė Tauragnų vid. m-klos mokytojai kraštotyri
ninkai, vadovas Antanas Petrėnas, 1973 m.

15. Prie Daugailių Šlaitų. - Pasakojo Kazimieras Jūrelė, 82 m., 

gyv. Utenoje, Maironio 30. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
16. - Pasakojo Kazimieras Jūrelė, 82 m., gyv. Utenoje, Maironio 

30. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994m.
17. - Pasakojo Kazimieras Jūrelė, 82 m., gyv. Utenoje, Maironio 

30. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994m.
18. - Pasakojo Kazimieras Jūrelė, 82 m., gyv. Utenoje, Maironio 

30. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
19. Senkapiai Stapšėnų kaime. - Pasakojo Jonas Vaišnoras, 73 m., 

gyv. Utenos raj., Šeimaties k. Užrašė Bronislava Bikuvienė, 1968 m.

20. Atsitikimai Triberžių kaimo vienkiemy. - Pasakojo Malvina 
Zabulionienė, 94 m., gyv. Utenoje, Ugniagesių 7-3. Užrašė Leonora 
Buičenkienė, 1994 m.

21. - Pasakojo Malvina Zabulionienė, 94m., gyv. Utenoje, Ugnia
gesių 7-3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994m.

22. - Pasakojo Malvina Zabulionienė, 94m., gyv. Utenoje, Ugnia
gesių 7-3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

23. Kelionė naktį. - Pasakojo Ona Pilypavičienė, 55., gyv. Utenos 
raj., Vyžuonose. Užrašė Danutė Pilypavičiūtė, 1992 m.

24. Elgetos kerštas. - Pasakojo Valerija Liaubienė, 45 m., gyv. 
Utenos raj., Vyžuonose. Užrašė Vaidas Liauba, 1993 m.

25. Vaiduoklių kalnas. - Pasakojo Petras Raslanas, 98 m., gyv. 
Utenoje, Tauragnų 11. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.

26. - Pasakojo Eugenija Jurgelėnienė, 72 m., gyv. Utenoje, Tau

ragnų 11. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.
27. Vaiduoklis. - Pasakojo Elžbieta Žibienė, gyv. Utenoje. Užrašė 

Petras Markevičius, 1968 m.
28. Prie nekrikštų kapelių. - Pasakojo Teklė Kuprionienė, 77 m., 

gyv. Anykščiųraj., Pavariųk. Užrašė Laima Gliaudelytė, 1979 m.
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29. Iš vandens iššokusi mergytė. - Pasakojo Malvina Zabulionie- 
nė, 94 m., gyv. Utenoje, Ugniagesių 7-3. Užrašė Leonora Buičenkie- 
nė, 1994 m.

30. Moteris, gąsdinusi senukus. - Pasakojo Veronika Gabienė, 83 
m., gyv. Utenos raj., Sudeikių apyl., Bikūnų k. Užrašė Leonora Bui- 
čenkienė, 1994 m.

31. Kluone. - Pasakojo Paulina Bartašienė, 79 m., gyv. Utenos 
raj., Vyžuonose. Užrašė Aušra Skardžiūtė, ~ 1991 m.

32. - Pasakojo Paulina Bartašienė, 79 m., gyv. Utenos raj. Vyžuo
nose. Užrašė Aušra Skardžiūtė, ~ 1991 m.

33. Paslaptingas ūžesys. - Pasakojo Mečys Zajančkauskas, 75 m., 
gyv. Utenoje, Baranausko 24. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

34. “Par tris kalnus”. - Pasakojo Jonas Vaišnoras, 73 m., gyv. Ute
nos raj., Šeimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

35. Dvarininkas Lopą velniais važinėja. - Pasakojo Elžbieta Kruo- 
pytė - Gineitienė, 69 m., gyv. Utenoje, J. Gruodžio 50. Užrašė Balys 
Juodzevičius, 1969 m.

36. Ponas Lopą per ežerą pervežė elgetą. - Pasakojo Elžbieta Kruo- 
pytė - Gineitienė, 69 m., gyv. Utenoje, J. Gruodžio 50. Užrašė Balys 
Juodzevičius, 1969m.

37. Jauna pana. - Pasakojo Juozas Sabalys, 79 m., gyv. Utenoje, 
Molėtų 5. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

38. Velnio bliūdelis. - Pasakojo Antanas Matiukas, 75 m., gyv. Ute
nos raj., Viskėnųk. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

39. - Pasakojo Antanas Matiukas, 75m., gyv. Utenos raj., Viskėnų 
k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

40. Prie Civylių kalno. - Pasakojo Bronė Urbonienė, 70 m., gyv. 
Utenoje, Donelaičio 3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

41. Nekrikštytas vaikelis. - Pasakojo Bronė Urbonienė, 70 m., gyv. 
Utenoje, Donelaičio 3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

42. Prie vieno ežerėlio, vadinamo Dagiuoju ar Bedugniu. - Pasako
jo Genė Kazlienė, 65 m., gyv. Utenos raj., Šeimaties apyl., Minčios k. 

Užrašė Aldona Kazlaitė, 1968 m.
43. Prie kito ežerėlio, taip pat vadinamo Dagiuoju. - Pasakojo Ge

nė Kazlienė, 65 m., gyv. Utenos raj., Šeimaties apyl., Minčios k. Už

rašė Aldona Kazlaitė, 1968 m.
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44. Prie pilkapių. - Pasakojo Genė Kazlienė, 65 m., gyv. Utenos 
raj., Šeimaties apyl., Minčios k. Užrašė Aldona Kazlaitė, 1968 m.

45. Baltas žmogus. - Pasakojo Domicėlė Kalytytė, 76 m., gyv. Ute
nos raj., Mockėnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

46. Kryžius išgelbėjo. - Pasakojo Uršulė Andriuškevičienė, 83 m., 
gyv. Anykščiųraj. Užrašė Violeta Juciuvienė, 1985 m.

47. Atsitikimai prie Duobių ežero. - Pasakojo Jonas Bražėnas, 80 
m., gyv. Utenoje, Ežero 3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

48. - Pasakojo Elena Motiejūnienė, 82 m., gyv. Utenoje, Ežero 36. 
Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

49. Pajuokas. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., gyv. Utenos raj., 
Rukliųk. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.

50. Karklų krūmas kapinaitėse. - Pasakojo Stasys Eiva, 77 m., gyv. 
Anykščių raj., Skiemonių apyl., Žiogų k. Užrašė Rima Mikalauskaitė, 

1972 m.
51. Kaip vaiduoklis senelį Rimkų niurkė. - Užrašė Anelė Kairytė- 

Bajorienė, 74 m., gyv. Vilniuje, 1972.
52. Pabaisa ant kelio. - Pasakojo Jonas Gabrionis., gyv. Utenos raj., 

Užpalių apyl., Norvaišiųk. Užrašė Palmira Sirvydytė, 1971 m.
53. Žirgai, skridę medžių viršūnėmis. - Pasakojo Jonas Gabrionis, 

79 m., gyv. Utenos raj., Užpalių apyl., Norvaišių k. Užrašė Palmira 
Sirvydytė, 1971 m.

54. Keturi keliai. - Pasakojo Jonas Vaišnoras, 73 m., gyv. Utenos 
raj., Šeimaties k. Užrašė Bronislava Bikuvienė, 1968 m.

55. Atsitikimai Uosepių kaime. - Pasakojo Antanina Bareikytė, 84 
m., gyv. Utenos senelių globos namuose. Užrašė Leonora Buičenkie
nė, 1994 m.

56. - Pasakojo Antanina Bareikytė, 84 m., gyv. Utenos senelių glo
bos namuose. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

57. Keista avis. - Pasakojo Jonas Ramanauskas, 44 m., gyv. Molėtų 
raj., Suginčių apyl., Kulioniųk. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

58. Triukšmas svirne. - Pasakojo Marijona Miliūnaitė, 85 m., gyv. 
Anykščiųraj., Kurklių k. Užrašė Audronė Dubauskaitė, 1981 m.

59. Pasivaidenimai Suginčių dvare. - Pasakojo Ona Račkauskienė, 
73 m., gyv. Utenos raj., Gedimino k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1995 m.
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60. Neramumai kamaroje. - Pasakojo Domicėlė Kalytytė, 76 m., 
gyv. Utenos raj., Mockėnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

61. Nekrikštas. - Pasakojo A. Žilienė, 40 m., gyv. Utenos raj., Alių 
k. Užrašė G. Žilytė, 1968 m.

62. Velnias žydą kamuoja. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., gyv. 
Utenos raj., Ruklių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.

63. Lamėsto ežeras. - Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 m., gyv. Ute
nos raj., Geniakalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.

64. - Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 m., gyv. Utenos raj., Genia
kalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.

65. - Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 m., gyv. Utenos raj., Genia
kalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.

66. Montvilų dvaro vaiduokliai. - Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 
m., gyv. Utenos raj., Geniakalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.

67. - Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 m., gyv. Utenos raj., Genia
kalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.

68. Katinas. - Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 m., gyv. Utenos raj., 
Geniakalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.

69. Raganos vaikas. - Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 m., gyv. Ute
nos raj., Geniakalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.

70. - Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 m., gyv. Utenos raj., Genia
kalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.

71. Atsitikimas Peštynių pievose. - Pasakojo Domicėlė Kalytytė, 
76 m., gyv. Utenos raj., Mockėnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

72. Atsitikimai Seterečiaus kaime. - Pasakojo Veronika Gabienė, 
83 m., gyv. Utenos raj., Sudeikių apyl., Bikūnų k. Užrašė Leonora 
Buičenkienė, 1994 m.

73. - Pasakojo Konstancija Ragaišienė, 81 m., gyv. Utenos raj., 
Sudeikių apyl., Seiminiškiųk. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

74. Atsitikimai prie Suolalių kapinių. - Pasakojo Bronė Jakutienė, 
83 m., gyv. Utenoje, Baranausko 26. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

75. - Pasakojo Bronė Jakutienė, 83 m., gyv. Utenoje, Baranausko 
26. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
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76. Atsitikimai prie Tauragnu kapinių. - Pasakojo Antanas Stan- 
kelis, 61 m., gyv. Utenoje, Aušros 65-16. Užrašė Leonora Buičen- 
kienė, 1997 m.

77. - Pasakojo Antanas Stankelis, 61 m., gyv. Utenoje, Aušros 
65-16. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.

78. Paslaptingas žirgų žvengimas. - Pasakojo Eleonora Petravi- 
čienė, 74 m., gyv. Utenos raj., Tauragnų apyl., Inkartų k. Užrašė 
Leonora Buičenkienė, 1997 m.

79. Atsitikimai Politiškių kaime. - Pasakojo Antanas Stankelis, 

61 m., gyv. Utenoje, Aušros 65-16. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1997 m.

80. - Pasakojo Antanas Stankelis, 61 m., gyv. Utenoje, Aušros 
65-16. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.

81. Staiga atsiradęs ir dingęs diedukas. - Pasakojo Eleonora Iva
nauskienė, 76 m., gyv,. Utenos raj., Kamšos k. Užrašė Leonora 
Buičenkienė, 1997 m.

82. Keisti garsai. - Pasakojo Eugenija Jurgelėnienė, 72 m., gyv. 
Utenoje, Tauragnų 11. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.

83. Tys balti šuniukai. - Pasakojo Eugenija Jusgelėnienė, 72 m., 
gyv. Utenoje, Tauragnų 11. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.

84. Atsitikimai Žiezdrių kaime. - Pasakojo Eleonora Ivanauskie

nė, 76 m., gyv. Utenos raj., Kamšos k. Užrašė Leonora Buičenkie

nė, 1997 m.
85. - Pasakojo Eleonora Ivanauskienė, 76 m., gyv. Utenos raj., 

Kamšos k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.
86. - Pasakojo Eleonora Ivanauskienė, 76 m., gyv. Utenos raj. 

Kamšos k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.
87. “Pastatyk tris kryžius”. - Pasakojo Bronė Jakutienė, 83 m., 

gyv. Utenoje, Baranausko 26. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
88. - Pasakojo Romas Ruzgas, 43 m., gyv. Utenoje, Vaižganto 12- 

29. Užrašė Edita Ruzgaitė, 1998 m.
89. - Pasakojo Romas Ruzgas, 43 m., gyv. Utenoje, Vaižganto 12- 

29. Užrašė Edita Ruzgaitė, 1998 m.
90. - Pasakojo Romas Ruzgas, 43 m., gyv. Utenoje, Vaižganto 12- 

29. Užrašė Edita Ruzgaitė, 1998 m.
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91. “Untanina, išeik”. - Pasakojo Petrutė Tubytė, 80 m., gyv. Anykš
čių raj., Pavarių Juodbalos k. Užrašė Laima Gliaudelytė, 1979 m.

92. Tėvelis prisišaukė. - Pasakojo Julė Janukėnienė, 67 m., gyv. 
Anykščiųraj., Pavarių k. Užrašė Valentas Markūnas, 1979 m.

93. Aknystose, prie didelių medžių. - Pasakojo Bronė Žvirblienė, 75 

m., gyv. Utenos raj., Medinių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.
94. Juodi kamuoliai, bauginę žmones. - Pasakojo Anelė Rastenienė, 

78 m., gyv. Utenos raj., Kirdeikiuose. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1999 m.

95. Neatlaikytos mišios. - Pasakojo Eleonora Ivanauskienė, 76 m., 
gyv. Utenos raj., Kamšos k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.

UŽKEIKTI PINIGAI

96. Ožiukas. - Pasakojo Bronė Žvirblienė, 75 m., gyv. Utenos raj., 

Medenių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.
97. Prarastas lobis. - Pasakojo Ona Markevičienė, 69 m., gyv. Ute

noje. Užrašė Petras Markevičius, 1968 m.
98. Ugnelė. - Pasakojo Eleonora Ivanauskienė, 76 m., gyv. Utenos 

raj., Kamšos k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.
99. Kaip kaimynai auksą kasė. - Pasakojo Anupras Žibąs, gyv. Ute

noje. Užrašė Petras Markevičius.
100. “Aš lįsiu laukan...”. - Pasakojo Ona Markevičienė, 69 m., gyv. 

Utenoje. Užrašė Petras Markevičius, 1970 m.
101. Pilnas laivas aukso. - Pasakojo Eleonora Ivanauskienė, 76 m., 

gyv. Utenos raj., Kamšos k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.
102. Batarėjakalnis. - Pasakojo Juozas Meidus, 70 m., gyv. Utenos 

raj., Šeimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

103. Auksas, paslėptas po ąžuolu. - Pasakojo Eleonora Ivanauskie
nė, 76 m., gyv. Utenos raj., Kamšos k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1997 m.

104. - Pasakojo Eleonora Ivanauskienė, 76 m., gyv. Utenos raj., 
Kamšos k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.

105. Degantys pinigai. - Pasakojo Petras Gečys, 71 m., gyv. Anykš
čių raj., Pavarių k. Užrašė Lionė Tylaitė, 1972 m.

106. Sieninė pintinė. - Pasakojo Adelė Šileikienė, 87 m., gyv. 

Utenos raj., Inkartų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.

I1O



107. Nerami naktis. - Užrašė Elžbieta Pamakštienė, 74 m., gyv. 
Utenos raj., Daugailių apyl., Radeikių k., 1991 m.

108. Paliktas auksas. - Pasakojo Dominykas Stasiškis, 88 m., 
gyv. Utenos raj., Užpalių apyl., Žeibiškių k. Užrašė Palmira Sirvy- 

dytė, 1971 m.
109. Baltas kumeliukas. - Pasakojo Paulina Bartašienė, 79 m., 

gyv. Utenos raj., Vyžuonose. Užrašė Aušra Skardžiūtė, ~ 1991 m.
110. Kaip senis Mėlynis ėjo pinigų kasti. - Užrašė Anelė Kairytė- 

Bajorienė, 74 m., gyv. Vilniuje, 1972 m.
111. Išarti pinigai. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., gyv. Utenos 

raj., Ruklių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.
112. Užkeikti pinigai. - Užrašė Elžbieta Pamakštienė, 74 m., gyv. 

Utenos raj., Daugailių apyl., Radeikių k., 1991 m.
113. Tėvo užkeikti pinigai. - Pasakojo Danutė Syvytė, 55 m., 

gyv. Utenoje, Rūtų g-vėje. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.
114. Pakasti pinigai. - Pasakojo Juozas Meidus, 70 m., gyv. Ute

nos raj., Šeimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

115. Pinigai dega. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., gyv. Utenos 
raj., Ruklių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.

116. Degantys pinigai. - Pasakojo Klaudija Urbanienė, 79 m., 
gyv. Utenos raj., Bikūnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

117. Auksiniai pinigai. - Pasakojo Ona Pilypavičienė, 55 m., gyv. 
Utenos raj., Vyžuonose. Užrašė Danutė Pilypavičiūtė, 1992 m.

118. Likę neiškasti pinigai. - Pasakojo Ona Pilypavičienė, 55 m., 
gyv. Utenos raj., Vyžuonose. Užrašė Danutė Pilypavičiūtė, 1992 m.

119. Aukso krūva. - Pasakojo Sigita Jakutavičienė, 40 m., gyv. 
Utenoje, Aukštakalnio 120-8. Užrašė Miglė Jakutavičiūtė, 1997 m.

12O. Baltas žirgas. - Pasakojo Bronė Uborevičienė, 78 m., gyv. 
Utenos raj., Lygamiškio k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.

121. - Pasakojo Bronė Uborevičienė, 78 m., gyv. Utenos raj., 
Lygamiškio k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.

122. Ugnies stulpas. - Pasakojo Bronė Žvirblienė, 75 m., gyv. 

Utenos raj., Medinių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.
123. Apgaulinga ugnelė. - Pasakojo Elena Anavičienė, 78 m., gyv. 

Utenoje, Aušros 29, Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
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VELNIAI, AITVARAI

124. Muzikantas velnio vestuvėse. - Pasakojo Ona Markevičienė, 
69 m., gyv. Utenoje. Užrašė Petras Markevičius, 1969 m.

125. Cibukas. - Pasakojo Adelė Šileikienė, 87 m., gyv. Utenos raj., 

Inkartųk. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.
126. Tunčiabala. - Pasakojo Jonas Vaišnoras, 73 m., gyv. Utenos 

raj., Šeimaties k. Užrašė Bronislava Bikuvienė, 1968 m.

127. Kaip velnias paštininką vedžiojo. - Pasakojo Aleksandras Le- 
vandavičius, 81 m., gyv. Utenoje, Ateities 10. Užrašė Leonora Bui
čenkienė, 1994 m.

128. Ėgliakalnio ožiukas ir kareivis. - Pasakojo Julija Tuskenienė, 

gyv. Anykščiuose. Užrašė Onutė Tuskenytė.
129. Avinai, virtę akmenimis. - Pasakojo Augustinas Jurgelėnas, 

59 m., gyv. Utenos raj., Biliakiemio k. Užrašė Petras Markevičius, 
1970 m.

130. Apgautas velnias. - Pasakojo Kazys Rastenis, 85 m., gyv. Ute
nos raj., Saldutiškio apyl., Degutinės k. Užrašė Balys Juodzevičius, 
1968 m.

131. Ponaitis. - Pasakojo Palmira Sirvydytė, 65 m., gyv. Utenos 
raj., Užpaliųapyl., Kaniūkųk. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

132. Velnias. - Lietuva, 1927 m. rugsėjo 14 d., Nr. 206, V. Bičiūno 
straipsnis "Per Lietuvą”.

133. Teliukas. - Pasakojo Danutė Augustinienė, 66 m., gyv. Ute
noje, Aušros 43-2. Užrašė Leonora Buičenkenė, 1994 m.

134. Ožys erzina senį. - Pasakojo Stasė Gaivenienė, gyv. Utenos 
raj., Tauragnų apyl., Maleckažemio k. Užrašė Tauragnų vid. m-klos 
mokytojai kraštotyrininkai, vadovas Antanas Petrėnas, 1973 m.

135. Baroniukas. - Pasakojo Jonas Liuima, 80 m., gyv. Utenos 
raj., Nemeikščiųk. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

136. Ožiukas. - Lietuva, 1927 m. rugsėjo 14 d., Nr. 206, V. Bičiūno 
straipsnis "Per Lietuvą”.

137. Mergelė ir velniai. - Pasakojo Elena Imbrasaitė, 54 m., gyv. 
Anykščių raj., Kavarske. Užrašė Janina Sabaliauskienė, 1981 m.

138. Juodas ponaičiukas. - Užrašė Anelė Kairytė-Bajorienė, 74 m., 
gyv. Vilniuje, 1972 m.
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139. Tvardauskas. - Pasakojo Marija Grižienė, 72 m., gyv. Utenos 
raj. Užpaliuose. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

140. Aitvaras. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., gyv. Utenos raj., 
Rukliųk. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.

141. Kaip užsiauginti aitvarą. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., 
gyv. Utenos raj., Ruklių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.

142. Velnias jaujoje. - Pasakojo Genė Bulkaitė, 50 m., gyv. Uteno
je, Vaižganto 6-42. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1999 m.

LAUMĖS. RAGANOS

143. Laumė. - Pasakojo Eleonora Biksienė, 73 m., gyv. Utenoje, 
Siaurės 20. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

144. Laumės merginą kuteno. - Pasakojo Ksenija Žalnerovienė, 
57 m., gyv. Utenos raj., Šeimatiesk. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 

m.
145. Laumės prie Lukno ežero. - Pasakojo Vilgelmina Sovinienė, 

50 m., gyv. Utenoje, Birutės 12. Užrašė Danguolė Vitaitė, 1969 m.
146. Skalbėjos. - Pasakojo Ona Krasauskienė, 77 m., gyv. Utenos 

raj., Užpalių, apyl., Viešeikiųk. Užrašė Palmira Sirvydytė, 1971 m.
147. Laumės ir Morta. - Pasakojo Juozas Meidus, 70 m., gyv. Ute

nos raj., Šeimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

148. Genupio kalno laumės. - Pasakojo Domas Daujotis, gyv. Ute
nos raj., Lygamiškio k. Užrašė Bronė Uborevičienė, 1969 m.

149. Pyliaus pakusos. - Pasakojo Ona Krasauskienė, 77 m., gyv. 
Utenos raj., Užpalių apyl., Viešeikių k. Užrašė Palmira Sirvydytė, 
1971 m.

150. Nolėnų kaimo laumiotė. - Pasakojo Pranas Juoteika, 71 m., 
gyv. Utenos raj., Krunkliškio k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1968 m.

151. Laumės skalbėjos. - Pasakojo Stasė Gudelienė, 62 m., gyv. 
Utenoje, Taikos 86-5. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1997 m.

152. Raganos - avelių kirpėjos. - Pasakojo Petrutė Tubytė, 80 m., 
gyv. Anykščiųraj., Pavarių Juodbalos k. Užrašė Laima Gliaudelytė, 
1979 m.

153. - Pasakojo Petrutė Tubytė, 80 m., gyv. Anykščių raj., Pava
rių Juodbalos k. Užrašė Laima Gliaudelytė, 1979 m.
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NEPAPRASTI GYVŪNAI

154. Gyvatės dovana. - Pasakojo Danutė Augustinienė, 66 m., gyv. 
Utenoje, Aušros 43-2. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

155. Gyvatė kaip žmogus. - Pasakojo Marytė Jurkevičienė, 64 m. 
Užrašė Gitą Gutauskaitė, 1994 m.

156. Kruvinas šuo. - Pasakojo Marytė Jurkevičienė, 64 m. Užrašė 
Gitą Gutauskaitė, 1994 m.

157. Kerštas. - Užrašė Rita Deveikytė, 1990 m.
158. Gandro kerštas. - LTR 3165 (87). Užrašė E. Rūkštelytė, 1958 m.
159. Meška ir žmogus duobėje. - LTR 3155 (17). Pasakojo Antanas 

Rapalinskas, 58 m., gyv. Viešintų vis., Jurgiškių k. Užrašė E. Rūkšte
lytė, 1958 m.

BURTININKAI, LIGOS, TIKĖJIMAI

160. Užkeiktos karvės. - Pasakojo Danutė Syvytė, 55 m., gyv. Ute
noje, Rūtųg-vėje. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.

161. - Pasakojo Danutė Šyvytė, 55 m., gyv. Utenoje, Rūtųg-vėje. 

Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.
162. Nebyliai vaikai. - Pasakojo Bronė Žvirblienė, 75 m., gyv. Ute

nos raj., Medinių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1998 m.
163. Melžiamas rankšluostis. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., 

gyv. Utenos raj., Rukliųk. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.
164. Pavojingi vaikai. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., gyv. Utenos 

raj., Rukliųk. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.
165. Vingriai. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., gyv. Utenos raj., 

Ruklių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.
166. Burtininkė. - Pasakojo Elena Imbrasaitė, 54 m., gyv. Anykš

čių raj, Kavarske. Užrašė Janina Sabaliauskienė, 1981 m.
167. Burtininkės kerai. - Pasakojo Genė Bulkaitė, 50 m., gyv. Ute

noje, Vaižganto 6-42. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1999 m.
168. Kirdeikių burtininkė. - Pasakojo Anelė Rastenienė, 78 m., 

gyv. Utenos raj. Kirdeikiuose. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1999 m.
169. - Pasakojo Anelė Rastenienė, 78 m., gyv. Utenos raj., Kirdei

kiuose. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1999 m.
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170. Dvilypis riešutas. - Pasakojo Genė Bulkaitė, 50 m., gyv. Ute
noje, Vaižganto 6-42. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1999 m.

171. Kad bylą laimėtum... - Pasakojo Genė Bulkaitė, 50 m., gyv. 
Utenoje, Vaižganto 6-42. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1999 m.

172. Kaip gydyti karpas. - Pasakojo Genė Bulkaitė, 50 m., gyv. 
Utenoje, Vaižganto 6-42. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1999 m.

173. Nuodnikas Kurica. - Pasakono Rozalija Medžiuolienė, 63 m., 
gyv. Anykščiu raj., Niūronių k. Užrašė Lionė Tylaitė, 1972 m.

174. - Pasakojo Teklė Kuprionienė, 77 m., gyv. Anykščiuraj., Pa- 
variu k. Užrašė Laima Gliaudelytė, 1979 m.

175. Pasakojo Julė Janukėnienė, 67 m., gyv. Anykščiuraj., Pava- 
riu k. Užrašė Valentas Markūnas, 1979 m.

176. - Pasakojo Dominykas Zabulis, 67 m., gyv. Anykščių raj., 
Pavariųk. Užrašė Laima Gliaudelytė, 1972 m.

177. - Pasakojo Teklė Kuprionienė, 77 m., gyv. Anykščiųraj., Pa
vartų k. Užrašė Laima Gliaudelytė, 1979 m.

178. Cholera. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., gyv. Utenos raj., 
Rukliųk. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.

179. Epidemijos. - Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m., gyv. Utenos 
raj., Ruklių k. Užrašė Balys Juodzevičis, 1969 m.

180. Vaistai nuo choleros. - Pasakojo Genovaitė Bikuvienė, 72 m., 
gyv. Utenos raj., Varniškių k. Užrašė Inga Jarmalavičiūtė, 1990 m.

181. - Pasakojo Genovaitė Bikuvienė, 72 m., gyv. Utenos raj., Var
niškių k. Užrašė Inga Jarmalavičiūtė, 1990 m.

AKMENYS

182. Akmenys auga juodžemy. - Pasakojo Jonas Vaišnoras, 73 m., 
gyv. Utenos raj., Šeimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

183. Akmenys auga. - Pasakojo Juozas Meidus, 70 m., gyv. Ute
nos raj., Šeimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

184. Velnio pėda. - Pasakojo Juozas Meidus, 70 m., gyv. Utenos 
raj., Šeimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.
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Abėcėlinė pasakotojų ir užrašytojų eilė

PASAKOTOJAI

Anavičienė Elena 123

Andriuškevičienė Uršulė 46

Augustinienė Danutė 133, 

154

Balčiūnas Jurgis 7

Bareikytė Antanina 55, 56

Bartašienė Paulina 31, 32, 

109

Biksienė Eleonora 143

Bikuvienė Genovaitė 180, 181

Bražėnas Jonas 47

Bulkaitė Genė 142, 167, 170, 

171, 172

Daujotis Domas 148

Eiva Stasys 50

Gabienė Veronika 30, 72

Gabrionis Jonas 52, 53

Gaivenienė Stasė 134

na

Gečys Petras 105

Gineitienė-Kruopytė Elžbieta 

35,36

Grižienė Marija 139

Gudelienė Stasė 151

Imbrasaitė Elena 137, 166 

Ivanauskienė Eleonora 81, 84, 

85, 86, 95, 98, 101, 103, 104

Jakutienė Bronė 74, 75, 87

Jakutavičienė Sigita 119

Janukėnienė Julė 92, 175

Juoteika Pranas 150

Jurgelėnienė Eugenija 26, 

82,83

Jurgelėnienė Marija 11 

Jūrelė Kazimieras 15, 16, 17, 

18

Jurkevičienė Marytė 155, 156

Kalytytė Domicėlė 45, 60, 71

Kazlienė Genė 42, 43, 44

Kunickienė Z. 13, 14



Kuprionienė Teklė 28, 174, 

177

Krasauskienė Ona 146, 149

Liaubienė Valerija 24

Leščinskas Kazys 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70

Liuima Jonas 135

Levandavičius Aleksandras 

127

Markevičienė Ona 97, 100, 

124

Matiukas Antanas 38, 39

Medžiuolienė Rozalija 173

Meidus Juozas 102, 114, 147, 

183, 184

Miliūnaitė Marijona 58

Motiejūnienė Elena 48

Petravičienė Eleonora 78

Pilypavičienė Ona 23, 117

Račkauskienė Ona 59

Ragaišienė Konstancija 73

Ramanauskas Jonas 57

Rapalinskas Antanas 159

Raslanas Petras 25

Rastenienė Anelė 94,168,169

Rastenis Kazys 130

Sabalys Juozas 37

Širvydytė Palmira 131

Stankelis Antanas 76,77,79,80 

Stasiškis Domininkas 12, 108 

Strolia Antanas 3

Šileikienė Adelė 106, 125

Šyvytė Danutė 113, 160, 161

Šovinienė Vilgelmina 145

Tubytė Petrutė 91, 152, 153

Tuskenienė Julija 128

Uborevičienė Bronė 4, 5, 6, 

40,41, 120, 121

Urbanienė Klaudija 116

Vaišnoras Jonas 19, 34, 54, 

126,182

Vilūnas Petras 49, 62, 111, 

115, 140, 141, 163, 164, 165, 

178, 179

Vokėnaitė Viktorija 1, 2

Zabulis Domininkas 176 

Zabulionienė Malvina 9, 20, 

21, 22, 29

Zajančkauskas Mečys 33

Zalnerovienė Ksenija 144
Žibąs Anupras 99

Žibienė Elžbieta 27

Žilienė A. 61

Žvirblienė Bronė 93, 96, 122, 

162

117



UŽRAŠYTOJAI

Bajorienė-Kairytė Anelė 8,51,110, 
138
Bičiūnas V. 10,132,136
Bikuvienė Bronislava 19,54,126 
Buičenkienė Leonora 1, 2, 4, 5, 6, 
9,11,15,16,17,18, 20, 21, 22, 25, 
26,29,30,33,37,40,41,45,47,48, 
55,56,57,59,60,71,72,73,74,75, 
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, 
86,87,93, 94,95, 96,98,101,103, 
104, 106, 113, 116, 120, 121, 122, 
123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 
142, 143, 151, 154, 160, 161, 162, 
167,168,169,170,171,172

Dagytė Regina 63, 64, 65, 66, 67, 
68,69,70
Deveikytė Rita 157
Dubauskaitė Audronė 58

Gliaudelytė Laima 28,91,152,153, 
174,176,177
Gutauskaitė Gitą 155,156

Jakutavičiūtė Miglė 119 
Jarmalavičiūtė Inga 180,181 
Juciuvienė Violeta 46
Juodzevičius Balys 34, 35, 36, 38, 
39,49,62,102,111,114,115,130, 
140, 141, 144, 147, 150, 163, 164, 
165,178,179,182,183,184

Kazlaitė Aldona 42, 43, 44

Liauba Vaidas 24

Markevičius Petras 3, 27,97,99, 
100,124, 129
Markūnas Valentas 92,175
Mikalauskaitė Rima 50

Pamakštienė Elžbieta 107,112 
Pilypavičiūtė Danutė 23, 117, 
118

Rūkštelytė E. 158,159
Ruzgaitė Edita 88,89,90

Sabaliauskienė Janina 137,166
Sirvydytė Palmira 12, 52, 53, 
108,146, 149
Skardžiūtė Aušra 31, 32, 109

Tauragnu vid. m-klos mokytojai 
13, 14, 134
Tylaitė Lionė 105, 173
Tuskenytė Onutė 128

Uborevičienė Bronė 7, 148

Vitaitė Danguolė 145

Žilytė G. 61
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Retai vartojamų žodžių, jų formų, 
svetimybių ir archaizmų žodynėlis

a e
abrozdas - šventas paveikslas 
abrūsas - rankšluostis
ale - bet, tik
anas, a-, -ys - jis, ji, jie 
apydungalas - apvalkalas 
apnuodyti - užburti 
arielka - degtinė 
autakojis - autkojis

b
blėkinė - skardinė, skardos 
indas
burliokas - sentikis rusas

č
čeravoti - burti, užkerėti 
čemakryžnikas (čeraunykas) 
- kerėtojas, burtininkas 
čielas - neiškeistas, visas

d
da - dar
daboti - žiūrėti
daj - duok
davai vytis - ėmė vytis 
diedas - senis
dykas - tuščias
dubiltka - dvivamzdis

šautuvas
durnius - kvailys 
dūšia - siela
dziaska - dėdė

eldija - iš vieno medžio 
išskaptuotas laivelis, valtis

f
fanorius - žibintas

g
godoti - turėti mintį, tikėtis 
gorčius - skysčių ar biralų 
matas, lygus 2.8 litro 
gryčia - gyvenamas namas 
griešnas - nusidėjęs, 
nusikaltęs, linkęs nusikalsti 
griežiniai - rietuvės 
grivina -10 kapeikų (carinės 
Rusijos pinigas) 
gurbas - tvartas 
guzikas - saga

i
iškadlyvas - kenksmingas, 
žalingas, pavojingas

j
jauja - pastatas linams 
džiovinti ir minti
jungas - ariamų jaučių pora

k
kadai - kadaise 
kaldra - apklotas 
kaliera - cholera 
kalniai - kailiniai 
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kamara - valstiečio trobos 
patalpa įvairiems produk
tams ir daiktams susidėti 
kapa - 60 vienetų 
kasda - kokia 
kašelė - pintinė
kažno koks - kažin koks 
kepeliūšas - šiaudinė 
skrybėlė
kiaurasai vanduo - turi 
kas nors nuskęsti
klaimas - klojimas 
ko - vos
koptūras - mūrelis viršum 
krosnies kaktos
kryžis - kryžius 
kulpka - kulka 
kultuvė - medinė lentelė su 
kotu žlugtui daužyti 
skalbiant
kurmonas - vežikas 
kvorta - indas, kygus
0.82 litro

1
lyčnas - be reikalo esantis, 
nereikalingas
liuika - pypkė
lopeta - kastuvas

m
majokas - stebėjimo 
bokštas
marška - paklodė 
mintuvai - prietaisas 
linams minti, laužyti 
mynioti - lipti ant kulnų 
mislyti - galvoti

navatnas - keistas 
negodoti - neturėti 

nu - na
nuodas - burtas 
nuodnikas - burtininkas, 
raganius

P
padaboti - pasaugoti 
padgatavyti - paruošti 
padcharuondža - 
puskarininkis 
padla - dvėseliena 
padvadas - arklys su vežimu 
pajuokas - vaiduoklis 
pajuokti - klaidinti, 
vaidentis
pakajai - rūmai 
pakavoti - paslėpti 
pakurit - parūkyti 
pakusa - pagunda, 
gundytojas, kiršintojas 
papečkys (papečys) - vieta 
po krosnimi, pakrosnis 

parubežė - vieta prie sienos, 
paribys
patkava - pasaga
pečius - krosnis
pečka - prie krosnies 
išmūrytas suolas
pike - ietis
plavesuoti - plevėsuoti 
prajova - keistas, nenatūra
lus dalykas, stebuklas 
priemenė - gyvenamojo 
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namo dalis prie lauko durią 
prisiduoti - vaidentis 
pupurinis - nelygus, 
gruoblėtas

r
rarotos - ankstyvosios mišios 
ravas - griovys
rozas - kartas 
ruskis - rusas 
ružavas - rožinis

s
sėdžiauka - tvenkinys 
sietas - indas sijoti, rėtis 
skiepas - rūsys 
skripka - smuikas 
sloinykas - stiklainis 
smalėkas, smaliokas - 
sakinga skala, šakalys 
smertis - mirtis 
sodžius - kaimas
stadavas - stačiais kraštais 
strošyla - vaiduoklis 
strošyti - gąsdinti, bauginti 
Susiedas - kaimynas 
suvinčiavoti - sužieduoti 
svaras - svorio vienetas 
(409 gramai) 
svočia - piršlienė

š
šatras - šratas
šniūras - siauras žemės 
ruožas
šposas - pokštas, išdaiga 
štukavoti - juokauti

t
trubka - pypkė

u
ubagas - elgeta 
učnia - mokinė 
Ukamergė - Ukmergė 
uliavoti - linksmintis 
ulyčia - kaimas;
kaimo gatvė 
ulioti - vaikščioti 
un - prie, ant 
undarokas - sijonas 
undinarščikas - dvaro 
nuomininkas 
unglis - anglis 
ustovas - kerdžius 
užčeravoti - užburti, 
užkeikti
uždėta - skirta 
užlos - prieklėčio, 
priemenės lubos 
užtėmyti - pastebėti

vaidulys - pasivaidenimas 
vaizdentis - vaidentis 
vaizduoklis - vaiduoklis 
velėti - skalbti 
veselia - vestuvės 
vienųroz - vienąkart 
vinčiavotinis - vestuvinis 
vingrius - vengras

ž
žiponas - švarkas
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