
Laumės auklėja vaiką.
Buvo šienapjūtė. Saulutė jau iš pat ryto kaitino. Dangus giedras: niekur nė mažiausio debesėlio. 

Vyrai, eilėmis sustoję, aštriais dalgiais kinkavo pievose, o paskui jų moterys šieną vartė, grėbė, 

linksmai grėbliais švaistėsi, lyg norėdamos patikrinti, ar vyrai gerai nupjovė. 

Viena neturtinga motina išėjo į pievą šieno grėbti su savo mažu vaikeliu. Ji paguldė vaiką medžių 

pavėsyje ant šieno, o pati nuėjo grėbti. Vakare, eidama namo, ji vaiką pamiršo. Tik namie būdama 

motina atsiminė, kad jos dukrelė liko pievoje. Susirūpinusi bėgo greit  jos parsinešti. Atbėgusi netoli 

tos vietos, kur jos mergaitė buvo paguldyta, pamatė, kad kažkokia svetima moteris pakėlė vaiką nuo 

žemės, glamonėja jį ir dainuoja: Miegok, vaikeli, miegok. Tavo motutė pamiršo tave, bet aš pasilieku 

čia ir tave saugosiu“. Ta moteris buvo laumė. Motina, labai išsigandusi, priėjo prie laumės ir tarė: 

„Labs vakars“. Laumė padėkojo, padavė motinai vaiką ir sako: „Aš tavo dukrelę saugojau, imk ją vėl. 

Štai ritinis audimo. Pasiimk ir jį drauge. Tik žiūrėk, kad vartodama audimą, niekuomet nepanaudotum 

mato“. Tai pasakiusi, ji dingo. Motina stovėjo nustebusi. Parėjusi ji visą tą paslaptingą įvykį 

papasakojo savo turtingajai poniai.  

Turtingoji ponia pavydėjo vargingajai žmonelei. Ir ji pasiryžo taip padaryti su savo dukrele. Kitą 

vakarą ji nunešė savo mergaitę į pievą, paguldė ant šieno kupetos, užėjo už krūmų ir stebėjo, kas bus 

toliau. Netrukus atvyko ir laumės. Pagavusios vaiką, pradėjo jį baisiai kankinti. Vaikas verkė, šaukė, 

bet laumės jį vis draskė, dainuodamos: „Atvyks motina, nukankinsim ją“. Išgirdusi mergaitės riksmą, 

motina pribėgo prie laumių ir sušuko. „Labs vakars!“ Laumės, nieko neatsakiusios, sugriebė motiną, 

ir pradėjo draskyti, plėšyti ir kankinti. Moteris stengėsi iš laumių rankų ištrūkti, bet veltui. Jos tol 

plėšė, kol motina, jėgų netekusi, nugriuvo žemėn. Kai laumės dingo, motina atgavo sąmonę, sukaupė 

savo paskutines jėgas ir parnešė pusgyvį kūdikį namo. Bet laumių padarytos žaizdos nebeužgijo. Iš 

didelio susijaudinimo ir nuo žaizdų ir motina ir jos vaikas mirė. 


