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Pratarmė antrajam leidimui  

1939  metais  Tauragėje  išspausdintas  mokytojo  Frico  Tumoso  leidinys 

"50 gražiausių  Mažosios  Lietuvos  padavimų"  - gan  reta  knyga. Šios knygos 

net  man  neteko  pamatyti.  Žinau  tik  tiek,  kad  Fricas  Tumosas  apie  1931  

metus buvo baigęs Tauragės mokytojų  seminariją, kurį laiką studijavo  Kauno 

Vytauto  Didžiojo   universitete,   bet  jo   nebaigęs  grįžo  į  Mažąją   Lietuvą  ir, 

atrodo, visą laiką mokytojavo  Vilkiškiuose,  kurių apylinkėse gausu padavimų. 

Pirmą  kartą  su Fricu  Tumosu  susitikau Giruliuose  1936 metais. Tuomet, 

kalbėdamiesi  apie liaudies kūrybą  bei tradici jas,  nutarėme,  jog  visa  tai reikėtų 

užrašyti  ir  atgaivinti.  Tuomet  F.Tumosas  sakė, kad  jis  jau  turįs  surinkęs  šiek 

tiek  padavimų  ir žadąs juos  išspausdinti.  Aš pasisakiau,  kad jau  turiu  prirašęs 

visą  sąsiuvinį padavimų,  o vėliau  ir paskolinau  tą sąsiuvinį  jam.  Bet nežinojau, 

kad  jis   atrinko  tik  du  padavimus   ("Dovilano  pilis",  kurį  buvau  užrašęs   iš 

mokytojo  Valterio  Mackaus,  ir "Nugrimzdusi  pilis"), kuriuos  išspausdino  knygoje 

"50  gražiausių  Mažosios  Lietuvos  padavimų". Džiugu,  kad  šie  mano  darbai, 

apie kuriuos nieko nežinojau,  jau  1939 metais buvo paskelbti.  Buvau  surinkęs 

ir daugiau  Mažosios  Lietuvos  padavimų. 1931 metais vieną  sąsiuvinį paskolinau 

savo  mokytojui   Mikui  Šlažai,  kuris  vėliau   dingo.  Antrojo   pasaulinio   karo 

metais kažkur  dingo ir mokytojas  Fricas Tumosas. Dabar  belieka  tik džiaugtis, 

kad  mano darbo dalis, 1939 metais mokytojo  F.Tumoso,  o 1999-aisiais leidyklos 

"Ramona"  dėka,  vėl  prisikelia  gyvenimui. 

 

Jurgis  REIZGYS 

 
Australi ja,  1999 metų  spalis 
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v      v  

KUNIGAIKSCIO KOVA  SU  LAIMA 

Kvaidilutės  tebedegino  šventąją  ugnį,  žmonės  tikėjo  daugeliu  dievų.  Jie 

ai  lietuvių  giminė  tebegarbino  gamtos  kūrinius  ir  gamtos  reiškinius,  kai 

manė, kad vieni dievai lydį žmogų į karą, kiti sergėją laukus, kiti vėl kitokiais būdais 

žmogui  padedą  arba  kliudą.  Tarp  tų  dievų  buvę  ir  moterų.  Jas  vadino  deivėmis. 

Ypač  žmonės  gerbė  laimės  deivę  - Laimą. Jai  meldėsi  mergaitės,  norėdamos  gauti 

gerą  vyrą  ir  tapti  laimingomis,  į  ją  kreipėsi  jauni  vyrai,  ieškodami  doros  ir  geros 

žmonos, jai degino aukas motinos, prašydamos  vaikų arba melsdamos savo kūdikiams 

laimės.  Bet  Laima  teišklausydavo   maldas  tiktai  tų  žmonių,  kurie  ją  prašydavo 

nuoširdžiai, ir atsiųsdavo vaikų tik tiems, kurie buvo neturtingi, nes turtuolių  palikimą 

ji  pati  norėdavo  paveldėti.  Laima  gyveno  Neringoje, toje  vietoje,  kur  seniau buvęs 

Karvaičių  kaimas. 

Netoliese  gyveno labai teisingas bei turtingas kunigaikštis,  kurį  visi  žmonės už 

jo  gerumą  ir  teisingumą   labai  mylėjo.  Kunigaikštis  turėjo  daug  didelių  dvarų  ir 

gražią  žmoną,  tik  neturėjo vaikų.  Skaudu  jam  buvo,  ir  liūdesio  šešėlis  temdydavo 

akis, kai pamanydavo,  jog jam mirus visus jo turtus paveldės Laima. Ir kunigaikštis, 

ir jo  žmona  dažnai degindavo  brangias  aukas ir su ašaromis melsdavo  Laimą, kad 

jų  pasigailėtų  ir  dovanotų  nors  vieną  kūdikį.  Bet  veltui.  Deivė  liko  jų  maldoms 

kurčia. Ilgai kunigaikštienė  laukė sūnelio, ilgai kankinosi ir verkė, kol supykusi deivė 

vietoj  vaikelio  jai  atsiuntė  mirtį.  Valdovė  mirė.  Jos  vyras  liko  vienas.  Dabar  jis 

nebeturėjo   kur  nusiraminti   ir  kam  pasiguosti.  Kunigaikštis  gerai  žinojo,  jog  jau 

niekuomet  nebesusilauks  vaikų  ir kad visas jo turtas atiteks deivei. Tris dienas ir tris 

naktis raudojo  kunigaikštis  ir vis galvojo, kaip atkeršyti Laimai. Pagaliau  nusprendė 

prašyti  aukščiausiąjį  dievą  Perkūną,  kad  jį  apsaugotų  ir  padėtų  įrodyti  žmonėms 

Laimos daromas skriaudas. Deivės neteisybėmis  ir patys dievai jau buvo pasipiktinę, 

todėl  Perkūnas  kunigaikščio  prašymą  noriai  išklausė. 

Kitą dieną kunigaikštis  iš medžių  susikalė plaustą, persiyrė juo  į antrąją  marių 

pusę ir pradėjo kovą su deive. Pirmiausia  jis  nuėjo pas vieną turtuolį, kuris taip pat 
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neturėjo  vaikų,  ir  jam   ilgai  aiškino  apie  Laimos  daromas  skriaudas.  Turtuolis  iš 

pradžių   nenorėjo   nė  klausytis,   bet   vėliau   patikėjo   ir   padovanojo   kunigaikščiui 

prijaukintą  vilką,  kuris  jį  apsaugotų  nuo  užpuolimų.  Tuomet  valdovas  ėjo toliau  ir 

septynias dienas vaikščiojo  pas  visus tuos, kurie neturėjo  vaikų,  kurstydamas  prieš 

Laimą. Visi  pamario  gyventojai  niršo  dėl deivės neteisybių.  Laima  dėl to labai pyko 

ir  būtų  savo  priešą  vietoje  nužudžiusi,  bet  ožka  ir  kopūstas,  kuriuos  jis  buvo  iš 

žmonių  gavęs, kunigaikšti  maitino,  vilkas saugojo, kad niekas neužpultų, o Perkūnas 

sergėjo, kad  deivė jo  nenužudytų. 

Matydama  kad  kunigaikščio  neįveiks, Laima labai išsigando ir prašė jį  sugrįžti 

i  kopas.  Žadėjo  išpildyti  visus  jo  norus. Valdovas  nenusileido.  "Pažadėk,  -  sakė,  - 

kad  prikelsi  mano  mirusią  žmoną,  apdovanosi  mus vaikais,  o mano turtą  dvigubai 

padidinsi". Nebegalėdama  niekaip  išsisukti, deivė turėjo  jam  tai  pažadėti. 

Kunigaikštis  pėsčias grįžo prie marių, pakeliui  vis kurstydamas  žmones. Eidamas 

aptiko didelę pievą, kurioje daugybė žmonių grėbė šieną. Ir jiems  ėmė pasakoti  apie 

deivės darbus. Bet  šie žmonės kunigaikščiu  nepatikėjo,  jį  išjuokė ir palaikė  bedieviu. 

Laima džiaugėsi, kad žmonės ja  dar pasitiki. Ji norėjo juos  apdovanoti, bet Perkūnas 

labai  supyko,  kad  žmonės  nepaklausė  kunigaikščio  tiesos  žodžių,  ir  juos  sunkiai 

nubaudė. Jis nuleido ant jų  debesį. Visi nuskendo,  tik  kunigaikštis  vienas liko gyvas. 

Tas vanduo ir  šiandien  tebėra. Žmonės   tą  vietą  vadina  Krokų  lanka. 

Valdovas  keliavo  toliau.  Jis laimingai  pasiekė  marias  ir  rado  plaustą,  kuriuo 

atplaukė.  Bet  plaustas  buvo  mažas,  niekaip  negalėjo  vienu  kartu  perkelti  vilko, 

ožkos ir kopūsto. Galėjo su savimi pasiimti  tik vieną iš jų. Jei būtų pirmiau  nusivežęs 

vilką,  ožka  būtų  suėdusi  kopūstą,  o  jei  būtų  vežęsis  kopūstą,  vilkas  būtų  suėdęs 

ožką. Nežinojo,  ką daryti - ilgai galvojo. Pagaliau  paliko ant kranto vilką ir kopūstą, 

o ožką  nusivežė.  Bet  ką  turėjo  plukdyti  vėliau?  Jei  vilką  būtų  vežęs  ir  palikęs  prie 

ožkos,  vilkas  būtų  ožką  suėdęs, jei kopūstą  - ožka  būtų  suėdusi kopūstą.  Valdovas 

perplukdė  vilką,  o  ožką  parsivežė  atgal.  Palikęs  ją   ant  kranto,  pervežė  kopūstą. 

Tuomet  sugrįžo ir pasiėmė  ožką. Kai kunigaikštis paskutini  kartą yrėsi, Laima  norėjo 

jį  nuskandinti.  Ji  pakėlė  marių  dugną,  bet  buvo  jau  vėlu:  priešas  jau  buvo  per  tą 

vietą  persiyręs  ir liko nepaskandintas . Ta iškilioji vieta dar ir šiandien tebėra matoma. 

Ji yra  marių  viduryje, netoli  Juodkrantės,  ir vadinama  Kiaulės  Nugara. 

Kunigaikščiui  sugrįžus, turėjo ir deivė ištesėti savo pažadus. Ji prikėlė valdovo 

žmoną, apdovanojo vaikais, o jo turtą padarė dvigubai didesnį. Laimė ir džiaugsmas 
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sugrįžo į kunigaikščio  rūmus. Minios žmonių rinkosi išreikšti  džiaugsmą  savo valdovui, 

karaliai  iš kitų  šalių  atvyko  į rūmus  jo  pasveikinti.  O kai  ant  aukuro  dievų  garbei 

suliepsnojo  auka, džiaugėsi  ir dievai. Perkūnas  tuomet  tarė valdovui: "Tu kovojai  už 

teisybę, todėl prašyk  mane vieno kokio dalyko, aš tavo prašymą  išpildysiu". Nudžiugęs 

kunigaikštis  atsakė: "Galingasis Perkūne! Įmesk Laimą  į marias!" Ir Perkūnas nustūmė 

Laimą  nuo  kopų,  ir  įmetė ją  į marias  ties Ventės  Ragu. Ji  ligi mūsų  dienų  mėgina 

išlįsti  iš  marių,  vis  sukeldama  dideles  bangas  ir  grasindama   žmonėms  mirtimi.  Jei 

kas  vyksta  pro  Ventės  Ragą, gali tai  pats  pamatyti. 
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NERINGA 

P 
rieš  daugelį  šimtų  metų  visas  Kuršių  užmaris  buvo  derlingas  kraštas  su 

plačiomis  žaliuojančiomis  pievomis  ir dirvomis. Toje vietoje,  kur  šiandien 

yra  smėliu  užpustyti  Karvaičiai,  tamsaus  pušyno  apsupta,  stovėjusi  stipri  pilis.  Ji 

buvo  pastatyta  iš  storiausių  ąžuolinių  rąstų  ir  gražiai  išpuošta  įvairiais  drožiniais, 

gintarais  bei  jūrų  geldelėmis.  Erdvius  pilies  rūmus  supo  ūksmingi  ąžuolų  ir  liepų 

miškeliai.  Čia  stovėjo  deivės  Laimos  šventykla.  Šios  stiprios  pilies  ir  visos  šalies 

valdovas buvo Karvaitis Didysis. Vadino jį Didžiuoju dėl to, kad visas kraštas žinojo 

jo stiprumą ir gerbė jį  kaip nepaprastai  drąsų karvedį ir žveją. Jo žmona pasižymėjo 

savo  dorumu  ir  gražumu.  Vienas  tik  rūpestis  buvo  - neturėjo  jiedu  vaiko,  kuriam 

būtų  galėję palikti  savo turtus  ir garbę. 

Kartą  bemedžiodamas  Karvaitis  Didysis  nušovė  labai  didelį elnią  ir  paaukojo 

jį  Laimai, melsdamas  įpėdinio. Deivė išklausė jo  maldą. Po dvejų metų Karvaitis  su 

žmona  susilaukė  neapsakomai  gražios  dukrelės. Abiejų  džiaugsmas  buvo  begalinis. 

Prie  didžiosios  aukų  liepos  juodu  sudegino  geriausių  gyvulių  ir  paukščių  auką  ir 

iškėlė didelę  puotą. Dukterį  pavadino  Neringa. 

Kai  mergaitė  buvo  keturių  savaičių  amžiaus,  auklė  vos  bepajėgė  ją  pakelti. 

Vienu  pienu  jos  nebebuvo  galima  maitinti. Ji reikalavo  kruopų  ir košės, pagaliau  ir 

duonos su mėsa. Devynių  mėnesių  Neringa  pradėjo  bėgioti.  Tuomet  ji  buvo  didelė, 

kaip  penkiolikos  metų  mergaitė,  ir  turėjo  dviejų  uolekčių  ilgio  kasas.  Tėvai  ėmė 

baimintis.  Jie  pasikvietė  krivius  ir  burtininkus,  kad  išaiškintų  stebuklą,  nes  žmonės 

visame  krašte  kalbėjo:  "Piktoji  Laima  tai  padarė.  Ji  tikrąjį  kūdikį  pirmąją  naktį 

pagavo  ir  atnešusi  pakišo  išsigimėlį". Išminčiai,  burtininkai  ir žyniai  ilgai purtė  savo 

išmintingas galvas ir pagaliau  tarė: "Šita mergaitė  yra  gerosios Laimos stebuklingoji 

dovana  ir  užaugs  dar  didesnė.  Dėl  to  pastatykit  naujus  rūmus,  mažiausiai  dešimt 

kartų  aukštesnius  kaip  šie,  ir  nesirūpinkite  -  šis  kūdikis  niekam  nepadarys  blogo, 

tiktai  padidins  jūsų  garbę ir  žmonių  laimę". 

Gimdytojai vėl  buvo linksmi  ir  pastatė  rūmus tokius  didelius ir erdvius, kokie 

priderėjo milžinų  vaikui. 
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Kai Neringai  sukako aštuoniolika  metų, išsipildė burtininkų  pranašavimai.  Kur 

tik Neringa  ėjo, visur ji  laimę nešė. Kai laivas jūrose  atsidurdavo pavoju je, ji  įbrisdavo 

per  šėlstančias  bangas  ir  už  inkaro  išvilkdavo  jį   į  krantą.  Vargšus  žvejus,  kurie 

nelaimės   ištikti  skęsdavo,  ji   paimdavo   į  savo  prijuostę   ir  nunešdavo  namo.  Jei 

kartais  bevažiuodamas  žmogus  įklimpdavo  į smiltis, Neringai  būdavo  vien  žaismas 

paimti  jį  su  arkliu  bei  vežimu  ir  įstatyti  į  geresnį  kelią. 

Garsas  apie  Neringą   paplito   po  visas  šalis,  ir  daugelis  aukštų   bei   stiprių 

kunigaikščių  troško  jos  rankos.  Tačiau  ji  nutarė  pasirinkti  tik  tą,  kuris  nuo  salos 

skersai  marių  numes akmenį  į Šventąjį  krantą. Skubėjo savanoriai, lenktyniavo,  kol 

pagaliau  ši  laimė  teko  pačiam  Šventosios  pilies  valdovo  sūnui. Jis  tapo  Neringos 

sužieduotiniu. 

Greit  po to pakilo iš vakarų  didelė audra, kuri tęsėsi be paliovos  trylika  metų. 

Baltija  išmetė į krantą  daugybę  smilčių,  kurias  vėjas, išsklaidęs  po visą  salą, sunešė 

į  didelius  kalnus.  Nemuno   vanduo   ir  Kuršių  marios  buvo  suvarytos  į  skardį  ir 

paskandino  viską , paversdamos  mariomis  pievas,  laukus, miškus ir kaimus. Pražūtis 

grėsė  ir  Šventajai  piliai.  Neringa,  tai  pastebėjusi ,  prisisėmė  skubiai  pilną  prijuostę 

smilčių, nubrido  per  marias ir supylė aplink  savo sužieduotinio miestą aukštą  pylimą. 

Bet  braidyti  per  klampų  marių  dugną  nebuvo  patogu , todėl  Neringa  skersai  marių 

į  Šventąją  išpylė  taką.  Marių   gilumoms  pripilti   ji   panaudojo   akmenis,  kuriuos 

lenktynėms  jaunikaičiai  buvo paskardė je  sukrovę. Sekliu vandenynu  vaikščiodama, 

pylė  ji  kur  kas  sparčiau.  Čia  Neringa  išpylė  visą  kopos  kalną,  sušlavusi  jį  į  savo 

prijuostę.  Paskutinį  kartą, jai  marių  kranto dar nepasiekus,  nutrūko  prijuostės  ryšiai 

ir  smilčių kalnas per  anksti nupuolė į vandenį. Pykdama  Neringa  prišluostė  dar tiek 

smilčių,  kiek  reikėjo  pylimui  užbaigti.  Kitais  metais  įvyko  vestuvės. 

Neringai,  laimingai  su  savo  vyru  amžių  nugyvenus,  pradėjo   pildytis  krivių 

pranašavimai   apie  tryliką  baisių jų   audros  metų.  "Kaip  audra  iš  pietų   ir  vakarų 

užplūs  nuožmūs  kariai  Prūsų  žemę  ir  pavergs  ją ", - pranašavo  tuomet  kriviai.  Ir  iš 

tikrųjų  atplūdo  šarvuoti  kryžiuočiai.  Per  kruvinas  kovas  jie  paėmė  vieną  po  kito 

šventuosius šilus. Pagaliau  pakliuvo  jiems  ir Skalvos miškelis, kuriame  buvo Šventoji 

pilis.  Neringos   milžinai  sūnūs  ir  visa  giminė  žuvo  kovose,  o  pilis  buvo  išardyta. 

Pagaliau  griuvėsių  likučiai nugrimzdo  išsiliejusiose  mariose. Dar ir šiandien kai kurie 

žvejai tebepasako ja  apie pilies  sienų likučius, kurie, gražiam  orui esant, matomi  prie 

Ventės  Rago  marių  dugne.  Ir  apie  didelę  akmenų  sieną,  milžinės  Neringos  skersai 

Kuršių  marias  supiltą.. 
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VINGIBARKO GALAS 

Promėnų  ereliai  po  visas  šalis  švaistėsi,  nebuvo  dar  ir  Kuršių  marių.  Tik 

rieš  daugelį  metų,  kai  dar  finikiečių  prekybos  laivai  visas  jūras  raižė,  o 

išdidžios  Baltijos  bangos  tyvuliavo. Kai  pavasario  ir  rudens  audros vandenį  iš pat 

dugno išversdavo, išmesdavo  į krantą  daugybę brangių  suakmenėjusių  sakų, kuriuos 

tolimųjų  kraštų  gyventojai  labiau  už  auksą  brangindavę.  Atplaukdavo  tuomet   į 

mūsų  pajūrį  pirkliai,  atveždavo  aukso,  brangių  akmenų,  ginklų  ir  kitokių  turtų  iš 

pietų  kraštų  ir išmainydavo  į geltoną jį  gintarą. Ir kilo čia didelis, garsus miestas. Toli 

plėtėsi  jo  gatvės,  puikūs  rūmai  tviskėjo  marmuro  kolonomis  ir  aukso  bokštais.  O 

netoli  miesto  augo didelis  miškas. Aukštos  eglės ir  pušys  stiepės didingai  aukštyn  į 

mėlynąjį  dangų, grėsmingai  žvalgėsi  į miestą. Su baime žiūrėjo gyventojai  į tamsią ją 

girią  ir  vengė  prie  jos   prisiartinti.  Kas  į  mišką  įžengdavo,  tas  žūdavo.  Tai  buvo 

Kuršių  dievo vieta. Ąžuolas,  kuriame  dievas gyveno,  augo miško  viduryje,  plačioje 

aikštėje. Kriviai pasakojo,  kad jo  šaknys siekiančios jūros  dugną. Savo šešėliu ąžuolas 

būtų  galėjęs uždengti  didžiausią  miestą. Į  šventovę vedė  siauras, klaidžiai  vingiuotas 

takelis.  Tik  kriviai  jį  žinojo  ir  galėjo  juo  vaikščioti. 

Vieną  kartą metuose įvykdavo kažkas baisaus. Dievas pareikalaudavo  žmogaus 

aukos,  kurią  turėdavo  suteikti  gegužės  mėnesio  pirmą ją  naktį.  Jei  žmonės  aukos 

neatneštų,  miestą  ištiktų  didelė  nelaimė  ir  niekas  nebūtų  galėjęs  nukreipti  nuo  jo 

pražūties.  Anksčiau  visuomet  aukodavo,  nes  garsas  apie  Vingibarko  blizgėjimą  ir 

didybę buvo labai paplitęs  ir  daug  kas traukė į šį miestą  turtų  ir garbės ieškoti. Kas 

įžengdavo  į  mišką,  tą  sugriebdavo  ir  laikydavo  aukai.  Gegužės  mėnesio  pirmoji 

diena  būdavo  didelė  šventė.  Jai  atėjus,  mieste  viešpataudavo  džiaugsmas.  Namai 

pasipuošdavo,  žmonės ir kriviai  eilėmis traukdavo  į krantą. Vienas krivis nuvilkdavo 

nuo aukos rūbus ir paleisdavo  ją  į banguojančią jūrą. Žaidimais  ir didžiomis puotomis 

baigdavosi  iškilmingosios  šventės diena, nes visus metus būdavo  laisvi nuo gresiančių 

nelaimių. 

Vienais  metais  kriviai  nieko  negalėjo  šventajame   miške  sučiupti.  Gegužės 
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mėnesio   pirmoji  diena  artėjo,  o  aukos  dar  nebuvo.  Su  didele  baime  visi  laukė 

šventės. Kriviui  pasiūlius, žmonės nutarė burtų  keliu  išrinkti  auką  iš savųjų. Ir  išbūrė 

kriviai, kad  dievų  garbei  ir  žmonių  laimei  turi  pasiaukoti  jauna  mergaitė,  turtingo 

pirklio   duktė.  Tėvas  siūlė  kalnus  sidabro  ir  aukso,  visą   savo  turtą,  norėdamas 

apsaugoti savo kūdikį nuo baisiojo  likimo. Bet   veltui. Kriviai  ir žmonės laikėsi dievų 

paskyrimo,  ir  mergaitė  buvo  paaukota. 

Vėl  atėjo  pavasaris.  Į šiaurę  skrido  laukinės  žąsys.  Nuo  ledų  išsivadavusios 

šniokštė  upės,  o saulės  šviesa  ir  šiltas  lietus  traukė  iš  žemės  pirmą ją  žalumą.  Jūra 

išmetė  į  krantą  tokius  kalnus  gintaro, kad  ir  seniausieji  žmonės  negalėjo  atsiminti, 

kada  buvo  matę  tiek  daug  brangių jų  sakų. Tačiau  mieste  džiaugsmo  nebuvo, nes 

gegužes  mėnesio  pirmoji  diena  artėjo,  o aukos  dar  neturėjo.  Nusiminę  ir  su  baime 

visi  galvojo  apie rytojų,  kiekvienas  drebėjo  dėl savo ir  savųjų  gyvybės. 

Tuo metu  atėjo iš pietų  į miestą  žilas senelis  su mergaite. Ne  šio krašto  buvo 

jo  išvaizda  ir  drabužiai.  Balti  plaukai  driekėsi  ligi  pečių,  o  ilga  ruda  barzda  siekė 

milinės diržą. Galingai žengė jis  pirmyn, o jo tamsios akys švaistėsi ugnimi. Stebuklingai 

puošė  jį  greta  ėjusi  mergaitė. Saulėmis  spinduliavo  jos  akys. 

Per  pečius  ji  buvo  užsikabinusi   kankles,  kurios  žibėjo  kaip  auksas.  Ir  prie 

turtuolių  pilių, ir  prie vargšų  trobelių  ji  dainavo  savo stebuklingas  daineles. Žmonės 

už  tai  jai  atsilygindavo  gausiomis  dovanomis. 

Juodu atėjo prie kranto. Kai sušniokštė bangos  prie jų  kojų, senis prabilo: "Aš 

sveikinu jus,  riedančios bangos! Nors bespalvis  ir silpnas jūsų  spindesys, jūs  nunešite 

mus  į  mūsų  saulėtųjų  pietų  tėviškę". Paskui  jis  atsisėdo  ir,  svajingai  žiūrėdamas  į 

nenuilstančią  jūrą,  užmigo. Pamačiusi, kad  tėvas ilsis, mergaitė atsikėlė ir nužingsniavo 

pakrante .  Ji  nesidomėjo   keliu,  todėl  nuėjo  mažai  išmintu  taku  tolyn   nuo  jūros. 

Tamsus  ir  klaikus  miškas  atsistojo  prieš  ją.  Apie  mirtį  lemiančią  paslaptį  ji  nieko 

nežinojo.  Tako  vingiai  pranyko,  o  tankus  pušų  vainikų  šešėlis  tysojo  ant  žemės 

pranašaudamas  nelaimę . Drebulys  nuėjo  visu  jos  kūnu. Mergaitė  pasuko  atgal, bet 

siaurasis  takas  jau  buvo  pranykęs.  Ėjo  ji  tolyn,  kol  pasiekė  tuščią  aikštę,  kurios 

viduryje stovėjo  toks  storas  medis,  kokio  ji  dar  niekada  nebuvo  mačiusi.  Rytinėje 

kamieno  pusėje  buvo  keturkampis  akmenų  statinys. Nuvargusi  mergaitė  atsisėdo 

ant  jo  pasilsėti.  Staiga  ją  sugriebė  stiprios  rankos  ir  pirmiau,  negu  ji  spėjo  sušukti, 

apvyniojo  jos  veidą  juosta . 

Senis  pabudo.  Neradęs  šalia  savo  dukters,  vaikštinėjo  krantu  šen  bei  ten, 
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garsiai šaukė jos  vardą, bet atsakymo nebuvo. Jis nuėjo  į miestą. Rūpesčių  ir liūdnų 

nujautimų   prislėgtas,  slankiojo  senis  visą  naktį  gatvėmis,  klebeno  vieno  ir  kito 

nakvynės  namo duris, bet niekur  dukters negalėjo rasti. Nuvargęs  sukniubo jis  prieš 

rytą  prie  vienų  namų  slenksčio  ir  užsnūdo. 

Triukšmas  ir  linksmas  klegesys  išbudino  jį  iš  miego.  Artėjo  šventės  eisena. 

Aidėjo  švilpynės  ir  fleitos,  skambėjo  giesmės.  Priešakyje  ėjo  krivis  ir  nešė  rankose 

moters  drabužius.  Senelis tuojau  pažino  savo dukters  apdarą. Jis puolė  prie  nešėjo, 

parmetė  jį  ant  žemės  ir, išplėšęs aprėdą,  sušuko: "Kur  mano  kūdikis?!" 

Tada suskambo vyresniojo  krivio balsas:"Suimkit šventvagį! Jis suteršė šventąją 

dievo eiseną  ir  yra  pasmerktas  mirti". Šimtai  rankų  išsitiesė  į jį.  Veltui  gynėsi  senis 

iš visų  jėgų. Netrukus  gulėjo jau  surištas ant  žemės. "Žinok, - tarė vyresnysis  krivis, 

- ir  tavo  duktė  sudrumstė  dievo  ramybę. Jo pykčiui  permaldauti  ji  paaukota" . 

Tada  ir  pradėjo  senis  tarti  savo  prakeikimą.  Taip  baisiai,  taip  žiauriai,  kad 

žmonės  išsigandę  bėgo  nuo  jo  šalin. Vyresnysis  krivis  sutvarkė eiseną  ir  liepė pūsti 

švilpynes  bei  fleitas.  Tačiau,  kad  ir  kaip  stengtasi,  jos   neskleidė   jokio   garso.  Ir 

giesmės  nutilo.  Tik  jūrų  bangos  šniokštė.  Valandėlę  buvo  tylu. Tada  įvyko  baisus 

dalykas.  Jūra  pakilo  iš  savo  krantų.  Milžiniškos   bangos  ritosi  į  priekį,  apdengė 

krantą, miestą, mišką  ir  prarijo  visą  apylinkę, nužudydamos  visa,  kas buvo  gyva. 

Toks  buvo  Vingibarko   galas.  Laivai,  atvykę  blizgančio   akmens   parsivežti, 

rado  kelią  uždarytą.  Šiurkščiai  kyšojo  smėlio kalnynas,  užstojęs  įėjimą  į prakeiktą ją 

vietovę.  Didingas  miestas  žuvo  amžinai.  Bet  neišmatuojami  turtai  guli  gelmėse.  Ir 

šiandien  ten  dar randama  gintaro. Gegužės  pirmosios  naktį  vanduo  čia tampa  toks 

giedras,  kad  per  jį,  kaip  per  stiklą, matosi  dugnas. Tuomet  galima  įžiūrėti  ir  puikųjį 

miestą. Šventės eisena  traukia  gatvėmis.  Giesmės,  švilpynės  ir  fleitos gūdžiai  aidi  iš 

gelmių, kaip kokia  skundo aimana. Tačiau  visi žvejai vengia  tą naktį pasirodyti,  nes 

tą,  kas  Vingibarką  yra  pamatęs,  pasirenka  tais  metais  marių  bangos. Žmonės  tą 

vietą  dabar  vadina  Kuršių  Mariomis. 
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JURAITE IR KASTYTIS 

Sgiliame melsvos jūros  dugne, po spindinčiu  paviršiumi,  stovėjo graži jūros 

eniai, labai seniai, kai Lietuva tebebuvo apaugusi neįžengiamomis  giriomis, 

karalaitės  Jūraitės  pilis. Rūmai  buvo  pastatyti  iš skaidraus  raudono  gintaro, stogas 

žvynais  stiegtas, perlais  nusagstytas,  langai  iš melsvo  deimanto,  auksu  įrėminti. 

Vieną  dieną  jūrų  karalaitė  išsiuntė visas lašišas su laiškais pas garbingiausias 

jūros  deives, kviesdama  jas  atvykti  pas  save į pilį. 

Kai  atėjo  pokylio  diena  ir  susirinko  visos  pakviestos  jūros  deivės,  karalaitė, 

kartu  su savo palydovėmis,  pasirodė  priėmimo  salėje ir, žengdama  į savo gintarinį 

sostą, sveikino susirinkusias viešnias, kurios žemai prieš ją  lenkėsi. Jūraitė, atsisėdusi 

į savo karališką jį  sostą, tarė susirinkusioms: "Mielos mano  draugės, jūs  gerai žinote, 

kad visų aukščiausiasis  dievas Praamžius, dangaus, vandens  ir žemės tėvas, pavedė 

mano priežiūrai  ir valdžiai  visą  jūrą  ir visa, kas jo je  auga bei gyvena. Pačios matėte 

mano malonų  ir laimingą  valdymą. Nei mažiausia  kirmėlaitė,  nei smulkiausia  žuvelė 

neturėjo priežasties  skųstis - visi gyveno laimingai. Nė vienas nedrįso kliudyti gyvenimo 

kitam. 

Dabar vienas menkas žvejelis Kastytis, gyvenąs ant jūros  kranto, kur Šventosios 

upė mano karalystei  priderančią  pagarbą  atiduoda, išdrįso kliudyti  mano nekaltiems 

jūros  gyventojams,  gaudyti  juos  tinklu  ir  marinti,  kai  aš  pati  savo  stalui  nedrįstu 

paimti  nė  vienos  žuvelės.  Juk  net  plekšnių,  kurias  labai  mėgstu,  tevalgau  tik  vieną 

pusę,  o antrą  paleidžiu  atgal  į jūrą. 

Tokio drąsuolio negalima  palikti nenubausto. Štai, mielos mano draugės, mūsų 

jau  laukia  laiveliai, plauksime  prie  Šventosios  upės  kranto, nes dabar, kaip  tik  šiuo 

laiku,  žvejelis  spendžia  savo  tinklus  žuvelėms  gaudyti.  Mes  nuplauksime  ir  savo 

dainomis bei žaidimais nuviliosime  jį  į šaltą jūros  glėbį, o tenai mes jam  atkeršysime 

- nuslopinsime jį  savo glamonėmis, o jo gražias akis, kuriomis sužavėjo mūsų sesutes, 

užlipinsime  šlapiais žvynais". 

Tai  pasakiusi,   Jūraitė  su  jūros   deivėmis  sėdo  į  baltus   putų  laivelius  ir 
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dainuodamos   nuplaukė  prie  kranto  įvykdyti  žiauraus  sumanymo. 

Gražus ir švelnus buvo vasaros vakaras. Raudona saulutė leidosi į jūrą, maloniai 

nuauksindama  melsvą  jos  paviršių. Rami jūra  žibėjo auksinėmis spalvomis, nebuvo 

nė  mažiausio  vėjelio.  Tiktai  nykstančių  putų  laiveliai  plaukė  per  žibantį  veidrodį, 

palikdami pėdsakus, lyg raukšles ant gražios moters veido, netikėtai  ištiktos gyvenimo 

žiaurumo. 

Vis artinosi  prie  jūros  kranto  laiveliai,  o deivių  balsai  ataidėjo  pajūrio  giriose: 

"Vargas  tau,  jaunas   žvejeli..."  Jūros  deivės,  priplaukusios   prie  Šventosios  žiočių, 

pamatė  ant kranto savo priešą, išvyniojantį  tinklus. Žvejas buvo jaunas  ir gražus, jo 

baltą  kaktą  dengė  ilgas  juodų  plaukų  šešėlis,  o veide  matėsi  ką  tik  pradėję  dygti 

pirmi  barzdos plaukų  pūkeliai.  Ramia  siela, linksma  širdimi, dainelę  dainuodamas  ir 

svajodamas  apie  gerą  žvejybą,  jis  išvyniojo  savo  tinklus.  Iš  tolo  išgirdęs  žavinčius 

balsus,  pakėlė  akis  ir  pamatė  šimtą  žibančių  laivelių  su  šimtais  gražių,  dailių  jūros 

mergelių,  o jų  priešaky je - gražiausiai  vainikuotą  jūros  karalaitę. 

Štai  apsupo  žveją  malonūs  balsai...  Jis  pamatė  gražiausias  jūros  mergaites, 

besisupančias   jūros   putose,   iškylančias   ir  grimstančias,   savo  švelniais   balsais 

viliojančias: 

Eikš,  žvejeli,  tu  skaistus, 

Šok į laivą, mesk  tinklus. 

Duosim  dovaną  dievų, 

Būsi  mylimas  visų. 

Girdėjo  tai  žvejas.  Klausėsi  ir  stebėjo  susimąstęs.  Netikėjo  savo  akimis.  Ką 

veikti  - pats nežinojo! Tik štai jis  pakilo  iš vietos, metė tinklus  ir norėjo  pulti  į deivių 

glėbį,  bet  staiga  iš  jūros  iškilo  pati  gražiausiai  vainikuota  karalaitė  Jūraitė,  pakėlė 

savo  skeptrą   ir  tarė  sužavėtam   žvejeliui:   "Sustok,  neatsargus   jaunikaiti!   Tavo 

nusikaltimas   yra   aštrios   bausmės   vertas,   tačiau   tavo   jaunumas   ir  gražumas 

suminkštino  mano  širdį.  Noriu  tau  atleisti,  tik  turi  pasižadėti  mane  mylėti,  mano 

globoje rasti laimę. Bet jeigu atsisakysi būti mano, vienas skeptro palietimas  pražudys 

tave  amžinai. Rinkis  dabar  karalaitės  Jūraitės  meilę  arba  pražūtį". 

Sužavėtas jaunikaitis  prisiekė Jūraitei amžinąją  meilę. Karalaitė  vėl tarė: "Dabar 

tu  esi  mano,  bet  pasilik  ant  kranto,  nesiartink  prie  mūsų,  kad  jūros  bangos  tavęs 

neprarytų.  Kas  vakarą   aš  čia  atplauksiu.  Kastytis  yra  tavo  vardas  ir  taip  tave 

vadinsiu,  kai  saulutei  leidžiantis  tave  šauksiu". 
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Tai tarusi, jūros  karalaitė  pakėlė savo skeptrą, sujudo  jūra,  nuaidėjo paskutiniai 

dainų  garsai  ir  išnyko  regėjimas  - jūra  nutilo,  juodas  šydas  nusileido  ant  žemės... 

Praėjo  metai.  Kas  vakarą  Baltijos  jūros  karalaitė  atplaukdavo  prie  kranto  ir 

pasimatydavo  su savo mylimuoju  Kastyčiu. Dievas Praamžius,  išgirdęs apie slaptus 

deivės  santykius  su  paprastu  mirtingų  žmogumi,  labai  supyko  ir,  trenkęs  žaibu  į 

karalaitės  Jūraitės  gintarinius  rūmus,  išgriovė  juos  iš pamatų.  O Kastytį  nutrenkė  į 

jūros  dugną  ir  prikalė  prie  tos  uolos,  kur  Jūraitė  dejuoja  ir  rauda  savo  mylimojo. 

Gintaro pilies griuvėsius  jūros  bangos  vis plauna  ir meta  į krantą. Vakarais,  kai jūra 

pakyla  ir blaškosi putojančios  bangos, toli dar girdėti galinga ir gaili Jūraitės rauda. 

1 
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ZVEJAS  IR KOPŲ  KARALIUS 

Nsmiltys, vėjo nešamos,  kasdien  vis labiau dengė ją. Siaudinis stogas buvo 

etoli Ventės, aukštai  ant kopų, stovėjo sena, sukryl?usi  lūšnelė. Gyvosios 

visai  apdriskęs  ir  jau  baigė  griūti. Sunku bebuvo  atskirti, kur  durys ir  kur  langai. Iš 

lauko  namelis   atrodė  labai  apgriuvęs,  bet   viduje   jis   buvo  gražus,  tvarkingas   ir 

švarus. Kiekvienas,  pamatęs  lūšną iš lauko, baisėjosi,  o pažvelgęs  į jos  vidų, negalėjo 

atsigėrėti. 

Visai kitokia  buvo kopų karaliaus  pilis. Savo išvaizda  ji  skyrėsi nuo vargingojo 

namelio  kaip  diena  nuo  nakties. Rūmai  buvo  pastatyti  iš geltono  gintaro,  durys  ir 

langų  rėmai  - deimanto. Nuo  pat  saulės užtekėjimo  ligi jos  nusileidimo  žibėjo rūmai 

savo  auksiniais  papuošalais.  Kas  iš  lauko  rūmus  pamatydavo,  sakydavo,  kad  ten 

esanti karaliaus  pilis, bet  į rūmų  vidų  pažvelgęs  pamatydavo,  kad tai elgetos namai 

- sienos,  grindys  ir  langai  buvo  purvini,  per  šimtmečius   nevalyti. 

Šituodu  namai   aiškiai  bylojo   apie  savo  gyventojus.  Apgriuvusioje   lūšnoje 

gyveno  senas  žvejas.  Jis  buvo  seniausias  tų  laikų  kopų  gyventojas.  Jo  išvaizda 

buvo  panaši  į  namelio  išvaizdą  iš  lauko  pusės,  o  dvasia  -  į  vidaus.  Veidas  buvo 

raukšlėtas,  plaukai  ligi  pečių,  stambios  rankos  - darbo  ir  vandens  išgraužtos.  Kojos 

sukrypusios  kaip  lūšnos stulpai. Bet  sudribusiame  kūne  buvo  skaisti dvasia  ir  stipri 

valia.  Niekas   nedrįsdavo   pasipriešinti   gudriems   jo   sumanymams,   neklausyti   jo 

išmintingų  patarimų.  Žvejai  laikė  jį  savo dvasios  tėvu. 

Aukštoje  pilyje,  žibančiuose  rūmuose,  gyveno  kopų  karalius.  Jis buvo  jaunas, 

aukštas  ir  gražus,  veidas  švietė kaip  ir  pilies  rūmai,  bet  jo  siela  buvo  bjauri.  Visi  jį 

pažinojo   kaip  nepaprastai   žiaurų  valdovą.  Žiūrėti  į  žmogaus  kraują   jam   buvo 

didžiausias     malonumas.  Karalius  buvo  įsakęs  pakarti   kiekvieną,   kas  tik  išdrįs 

prisiartinti  prie  jo  pilies. 

Kitaip gyveno  ir kitaip galvojo  senasis kopų  žvejas. Nors  žvejo nuomonė  apie 

žmogaus gyvenimą  ir  jo  pasielgimus  buvo visai  priešinga  karaliaus  nuomonei, tačiau 

niekuomet   vargingasis   lūšnos  gyventojas   nekeikdavo   žiauraus   kopų   valdovo. 
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Priešingai , jis  vis  jam  linkėdavo  gero. Žvejas  dažnai  sėdėdavo  ant  marių  kranto  ir 

megzdavo laimingus tinklus - kas su jais išplaukdavo žvejoti, tas be žuvies negrįždavo. 

Kartą  ant marių  kranto besėdėdamas  ir tinklus bemegzdamas,  žvejas pamatė 

karalių,  besirengiantį  per  marias  irtis  į Ventę.  Tuo  laiku  vėjas  nustojo  nešęs  kopų 

smiltis. Tai reiškė,  kad  greitai turi kilti  audra, o audrai  siaučiant  keliauti  per  marias 

būtų  labai pavojinga. Gailestingasis  senelis nužingsniavo  prie karaliaus pilies pranešti , 

kad  nuo  kelionės  dabar  reiktų  susilaikyti.  Kai  jis  prisiartino  prie  pilies,  tarnas  jį 

norėjo  nužudyti.  Senelis sakėsi turįs  karaliui  pranešti  labai  svarbią  žinią. Tarnas  jo 

pasigailėjo  ir  nuvedė  pas  patį  valdovą.  Čia  žvejas, palinkėjęs  karaliui  laimės, tarė: 

"Karaliau, jei tu dabar išplauksi į marias, daugiau nebegrįši. Baisios audros paskandins 

tavo  laivą  ir  tave  patį". 

Bet šie žodžiai nesulaikė  karaliaus nuo pavojingos  kelionės. Supykęs valdovas 

įsakė  savo tarnams  senelį surišti  ir  pakarti. 

Po  pusės  valandos  karalius  su  savo  palyda  apleido  krantą.  Nespėjo  jie  ir 

penkių  šimtų metrų  nuo kranto nusiirti, kai kilo baisus vėjas. Išsipildė senelio žodžiai. 

Laivelis  apvirto  ir  žiaurusis  karalius  žuvo.  Veltui  jis  šaukėsi  pagalbos,  veltui  meldė 

galingųjų  dievų  atleisti  jam  jo žiaurumą.  Tik  keli  palydovai  dar  spėjo  iš skęstančio 

laivelio  iššokti  ir  į  krantą  išplaukti.  Jie  džiaugėsi,  kad  baisaus  žmonių  kankintojo 

daugiau  nebebus.  Parėję  namo,  jie  paleido  dar  gyvą  vargingą jį  žveją  ir  jį  gausiai 

apdovanojo. 

Žuvus valdovui, kitą naktį visa gintarinė pilis buvo apnešta gyvomis smiltimis. 

Senasis žvejas  dar ilgus metus  mezgė  kopininkams   tinklus  ir lengvino  jų  gyvenimą 

savo išmintingais  patarimais . 
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S 
eniai, labai  seniai stovėjo  ant  smėlėto jūros  kranto  sena  trobelė. Gyveno 

joje visam pamariui žinomas laivų taisytojas. Prakiūra kam laivas, senosios 

trobelės  gyventojas  jį  taip  sutaiso,  taip  sulopo,  kad  jis  tampa  dar  geresniu,  dar 

stipresniu negu  naujas.  Su tokiu  laivu žvejas jau  be baimės leisdavosi į banguo jančią 

jūrą. Ir rinkdavosi  prie tos trobelės seni, prakiurę laivai iš plačios apylinkės, rikiuodavosi 

į eiles ir  laukdavo,  kol  juos  palies  nepaprastos  laivų  taisytojo  rankos. 

Buvo  karšta  vasaros  diena.  Po  sena,  stora  pušimi  žmogus  taisė  laivą.  Tai 

buvo tas pats laivų taisytojas. Prakaitas dideliais lašais krito nuo jo  veido žemėn. Jis 

atsisėdo ant laivo krašto ir, perbraukęs  ranka  per  raukšlių  išvagotą  veidą, susimąstė. 

Perbėgo  jis  mintimis  per  savo vargingą,  bet  laimingą  gyvenimą,  prisiminė  neseniai 

palaidotą  savo mylimą  žmoną,  ir  akys pasruvo  ašaromis. Po to, tvirčiau  suspaudęs 

kirvį, nutarė dar daugiau ir dar sąžiningiau dirbti, darbe užmiršti  savo širdies kančias. 

Vakar  susituokusių  jaunų   žvejų  pora  užsakė  pas  jį  naują   laivą.  "Na  ir  pastatys 

jiems   sąžiningasis  laivų  lopytojas  tokį  laivą,  kokio  dar  nė  vienas  nėra  turėjęs",  - 

galvojo  laivų  taisytojas. 

Kitą  dieną  pirmieji  kirvio  garsai  anksti  nuaidėjo  pušyne.  Prasidėjo  naujojo 

laivo  statyba.  Kai  paskutinis  kirtis  buvo  kirstas,  džiaugėsi  laivų  taisytojas,  o  dar 

labiau  - jaunoji  pora. 

Oras  buvo  gražus.  Jūra  rami.  Žvejai  grįžo  iš  jūros   su  žuvimis.  Tarp  jų   ir 

naujasis  laivas, pilnas  žuvies. 

Tik štai horizonte  pasirodė debesėlis. Netrukus  pakilo audra. Bangos viena po 

kitos šoko i krantą ir nusinešė laivus. Subėgo žvejai, bet laivų nebėr - juos  šėlstančios 

bangos  blaškė  ir  daužė  jūro je.  Į  krantą  beišmetė  lentas  ir  šipulius.  Tik  vieną  laivą 

išmetė  sveiką, audrą  atlaikiusį.  Tai  buvo  senojo laivų  taisytojo  padirbtasis  laivas... 

Tik apie tą laivą ir jo nepaprastą statytoją nuo šiol visas pamarys ir tekalbėjo. 

Visi  stebėjosi, vienas kitam  sakė: "Štai laivas, aukso nagais  dirbtas! Duokime  ir mes 

jam  dirbti. Tokį žmogų ne senuoju  laivų taisytoju, bet  meistru Nagliumi  vadinkime !" 

Ir  ėmė žmonės  nuo  to laiko laivų taisytoją  Nagliumi  vadinti. 

22 



Dirbo  dabar  Naglius  dar  daugiau, jis  anksčiau  kėlė, vėliau  gulė. Pilnas  kiemas 

buvo  prikrautas  lentų. Užsakymų  buvo  tiek,  kad  visiems  padirbti  ir  spėti  negalėjo. 

Turėjo  jam  padėti  ir  jo  sūnus, kuris  ir  šiaip jau  buvo  tėvui  nemaža  parama. 

Bet   vieną   dieną  sūnus  tarė:  "Tėve,  mes  dirbame,  prakaituojame,   o  naujų 

namų  pasistatyti  vis  tiek  nepajėgiame.  Ten,  už  plačių jų  jūrų  yra  turtingų  šalių. Aš 

tapsiu  kariu  ir  vyksiu  ten  garbės  ir  turtų  ieškoti.  Kai  užvaldysiu  aukso  šalį,  tavo 

lūšnelė  išaugs  į  erdvius  rūmus.  Mums  nebereiks  taip  sunkiai  dirbti". Ir  išėjo  sūnus, 

palikęs  savo senąjį  tėvą  vieną  su dukra  Agėla. 

Laukė jaunoji  sesutė kasdien  savo brolelio, klausinėjo  kasdien  tėvą, kada grįš, 

bet  Nagliaus  sūnaus vis nebuvo. "Tėveli, - sakydavo dažnai Agėla, - aš plauksiu  per 

marias,  aš surasiu  jį.  Grįšime  abu". Stambios  ašaros  riedėdavo  iš  mėlynų jų  Agėlos 

akių,  kai  ji  kalbėdavo  apie brolį. 

Agėla  suaugo.  Ji  tapo  graži  kaip  angelas,  todėl  daugelis  norėjo  jai  patikti. 

Tačiau  jaunoji  Nagliaus  duktė  sėdėjo  liūdna  ant  jūros  kranto  ir  ašarotomis  akimis 

žvelgė  į  tolį.  "Gal  brolis  dar  grįš,  gal  jau  kur  visai  netoli?"  - mąstydavo  mergaitė, 

žiūrėdama  į putojančias  bangas. 

Vieną  rudenį  pakilo baisi audra. Didžiulės bangos šniokšdamos daužėsi į krantą. 

Agėla  pamatė,  kad  bangos  svaido laivelį,  kuris kyla  ir vėl dingsta baltose  putose. O 

štai viena  milžiniška  banga  išmetė į krantą  žmogų. Agėla  jį  atgaivino  ir parsivedė  į 

namus. 

"Aš esu Pėteris,  • tarė  išgelbėtasis.  · Atplaukiau  iš ten,  kur  vyko  karas. Mano 

vadas  mirdamas  įsakė  jo  turtus  pristatyti  į  šį kraštą  ir  atiduoti  Nagliui.  Bet  viskas 

nuskendo  jūro je.  Kol  bangos  išmes, aš liksiu  čia  ir  ieškosiu". 

Atėjo  pavasaris.  Jūra nurimo. Pėteris ir Agėla  neatsitraukė  nuo jos.  Tiesa, toje 

vietoje  jie  rado  gabalą  gintaro,  bei_aukso  kaip  nėr, taip  nėr. 

Žvejai  buvo  nepatenkinti   Pėteriu.  "Ar  tai  gali  būti  žmogus?  Niekas  tokios 

audros nebepamena, nė vieno gyvo tokia audringa jūra  neišmetė. Tai jūros  išblokštas 

velnias",  - galvojo  jie. 

Vieną  rytą  Pėteris  išvyko.  Agėla  paruošė  pusryčius,  bet  jo  nebesulaukė.  Kur 

jis   dingo,  niekas  nežinojo,   niekas  nematė.  Agėla   nusiminusi   šaukė,  raudojo,   bet 

niekas  neatsiliepė.  Tik  jos  balsas  klaikiai  aidėjo  kalne. 

Agėla  tuomet  nuėjo  į pamarį  ir  dingo. Ji nusmego  drimzake,  toje  vietoje,  kur 

smiltys  ir  vanduo  palaidojo   jos   mylimą   Pėterį.  Drimzake   niekas  nežvejoja.  Čia 

dažnai  vis pasirodo  Pėteris  ir  padaro  žvejams  daug  nuostolių. 
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KAIP ATSIRADO VARDAI 

Tnebuvo  apneštas  smiltimis,  buvo  Kuršių  Nerijoje  garsi  plėšikų  lindynė. 

ada, kai mūsų  kopos tebebuvo  derlingas kraštas  ir  Karvaičių  kaimas  dar 

Viename  kalnelyje,  kurį šiandien Razbai Kauguru  tebevadina,  gyveno žiaurus plėšikų 

vadas  su  savo  žmona  ir  septyniais  sūnumis,  tokiais  pat  plėšikais.  Visa  apylinkė 

drebėjo, išgirdusi jo  vardą. Plėšė galvažudžiai  ramius ūkininkus,  plėšė vargšus žvejus 

ir darbininkus, bet visų labiausiai mėgdavo  užpuldinėti  kopomis keliaujančius  pirklius. 

O  kad  jų  spąstų  neišvengtų,  plėšikai  ištiesdavo  skersai  kopų  vielą  su  varpeliais. 

Naktį   keleiviui   vielą   užkliudžius,   varpeliai   suskambėdavo.   Tuomet   galvažudžiai 

puldavo  žmogų  gaudyti. Ir retai  kam  pavykdavo  pabėgti  nesučiuptam. 

Gyveno  tais  laikais  Naglių  kaime  turtingas  bajoras . Jis  turėjo  dvi  dukteris. 

Patiko  skaisčiosios  bajoro  dukros  visiems,  ir  daugelis  kilnių  vyrų  iš turtingų  šeimų 

dažnai lankydavosi  bajoro  dvare, piršdavosi  mergaitėms.  Bet  ir  žmogžudžiai  dažnai 

slankiodavo  aplink  bajoro  dvarą,  ieškodami  progos,  kaip  bajoraites  į  savo  urvą 

įsivilioti. 

Vieną  kartą,  kai  jaunosios  bajoro  dukros  bevaikščiodamos  girioje nuklydo, 

priėjo  prie  jų   du  jauni   medžiotojai.  Buvo  tai  plėšikai  iš  piktadarių   lindynės.  Jie 

atrodė mandagūs  ir todėl nusiviliojo  mergaites į savo urvą. Meiliai  kalbėdami,  vaišino 

skaniausiais valgiais ir gėrimais. Tik vidurnakčiui  atėjus, plėšikų  vadas  atsinešė kirvį 

ir  ketino  mergaites  nužudyti,  tačiau  jos   klyKdamos   šoko  laukan.  Vienai  pavyko 

laimingai  pasprukti,  o antroji, piktadario  sulaikyta, liko lindynėje. 

Mergaičių  tėvas, nesulaukdamas dukrų, manė jas  būsiant  kur miške  pasiklydus. 

Jis tuoj davė savo tarnams  įsakymą  išieškoti  visą  girią- Ilgai klaidžiojo  bajoro  vyrai, 

visaip  šaukė,  trimitais  trimitavo,  bet  niekas  neatsiliepė.  Pagaliau  jie  užtiko  vieną 

bajoraitę,  kuri  drebėjo  kaip  epušės  lapas  ir  negalėjo  nė  žodžio  ištarti.  Tik  po  kelių 

dienų,  atgavusi  žadą,  ji  papasakojo  apie  šį  baisųjį  įvykį.  Nuliūdo  senasis  bajoras, 

verkė  nelaimingoji  mergaičių  motina.  "Atkeršyti!  Atkeršyti  kraugeriams  už  nekaltų 

mergaičių   žudymą!"  -  šaukė  visas  dvaras.  Ir  mergaičių   tėvas  prisiekė  išnaikinti 
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piktadarių  lizdą. 

Išjojo  daugiau  kaip  šimtas  bajoro  tarnų,  mergaitės  vedamų,  ieškoti  plėšikų. 

Visi  smilčių  kupsteliai  apylinkėje  buvo  perkasti,  todėl  dar  ir  šiandien  aplink  Razbai 

Kaugurą  guli visa  eilė mažų  kalnelių. Tarnai juos  tuomet  sukasė, todėl žmonės juos 

Tam  Kaugurais  arba  Rindies  Kungurais  vadina.  Po ilgo ieškojimo  pavyko  vis dėlto 

surasti plėšikų  lindynę ir išnaikinti  galvažudžius. Antrosios  bajoro  dukters tik plaukus 

ir žiedą  berado. O turto žmogžudžių  urve buvę  tiek, kad jį  dešimtimi  vežimų  į dvarą 

vos  parvilkę. 

Tuoj  po  piktadarių  urvo  išardymo  atvyko  į tą  vietą  piktoji  dvasia  ir  pradėjo 

dainuodama  batus siūti. Siūlų ji  neturėjo. Jų vietoje  vartojo  plaukus  iš savo ilgosios 

barzdos.  Kai  kopų  gyventojai  pro  šalį  eidami  klausdavo:  "Pėter,  kuo  čia  dar?",  ji 

supykusi  atsakydavo:  "Čiap  škiri  bat".  Ką  tie  žodžiai  reiškė,  žvejai  nežinojo,  bet 

manė,  kad  tai  būsią  maždaug  "siuvu  batus".  Ilgus  dešimtmečius  dirbo  čia  piktoji 

dvasia.  Kai  batai  buvo   pasiūti,  ji   dingo.  Tuomet   žvejai,  apsiginklavę   kastuvais, 

mėgino  kasti  Razbai  Kaugurą,  bet  tik  kelis  surūdijusius  gelžgalius  berado. 

Netoli  Preilos  vedė  i  jūrą  žvejų  sumintas  takelis. Vieną  kartą  neramios  jūrų 

bangos  išmetė  į  krantą  laivą. Neturtingi  kopų  gyventojai  ėjo prie  to  laivo,  plėšė  jo 

šonus  ir  vilko  aplaužytas  lentas  namo  kurui.  Takelį,  kurį  žmonės  tuomet  sumynė, 

nuo  to  ir  pradėjo  vadinti  Laivo  Taku. 

Ten, kur  šiandien guli  smėlio užpiltas  Karvaičių  kaimas,  yra  krantas, įsikišęs  į 

marias. Žmonės tą  vietą  nuo seno Kazragu  vadina. Mūsų  žodžiais  tai reikštų  "ožkos 

ragą". Seniau žvejai sugaudavo toje vietoje labai daug ožkų, bet  ne mūsų  paprastųjų 

ožkų  su ragais, o tam  tikrų  žuvų. Dabar  tų ožkų  maža  tebėra, todėl  kai kurie žvejai 

tą  vietą  Žirgs Rags  vadinti  pradėjo.  Ten  dabar  ganosi  žvejų  arkliai. 

Prieš daugelį  šimtų  metų  buvo  Kuršių  Nerijoje  trys  plėšikai: Juodis, Preilas  ir 

Nidas. Kai  žmonės,  piktadarių  bjaurių  darbų  įerzinti, plėšikus  sugavo  ir  į Klaipėdos 

teismą  atvedė,  nutarė  teismas  kiekvienam  po  sielių  padaryti  ir  į  jūrą  paleisti.  Kai 

vėjas nuo kranto į jūrą  pūtė, užsodino  valdžios  žmonės plėšikus ant sielių ir atstūmė 

nuo kranto. Bet vėjas greit pasisuko  ir sieliai vėl priplaukė  prie kopų. Ten, kur Juodį 

vilnys  prie  kranto  prinešė,  dabar  yra  Juodkrantė,  kur  Preilas  išlipo  - Preila,  o  kur 

Nidas  sieliumi  priplaukė  - Nida. 

Tai taip žilagalviai  seneliai  pasakojo  apie mūsų  pa jūrio  vardų  kilmę. 
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KAIP ATSIRADO KLAIPEDA 

RŽvaigždės viena po kitos geso, tik visų skaisčiausios savo silpnu mirgėjimu 

ytuose  aušra  nudažė  tamsų  dangaus  skliautą  aiškia  raudona   šviesa. 

dar  mėgino  priešintis  tekančiai  saulei. Virš  plačių  Akmenės  (Akmenes)   pievų  kilo 

miglos  šydai, kurie,  lengvai  siūbuodami,  traukėsi  į  ąžuolyno  tankmę  ir  slapstėsi  po 

dideliais, snaudžiančiais  medžiais. Darėsi  vis šviesiau. Ant tamsaus vandens paviršiaus 

jau  buvo matyti žalieji vandens  rožių  skritulėliai  ir jų  baltai  šviečiantys žiedai. Tyliai 

tekėjo  upė,  plačiai  vingiuodama  per  žaliąsias  pievas  ir  tankius  miškus. Šventa  tyla 

viešpatavo  aplinkui. Visa, kas gyva, laukė pasirodant  skaisčiosios saulės, kuri kiekvieną 

rytą  budino  gamtą  iš gilaus nakties miego ir  kasdien  savo šiltais spinduliais švelniai 

glostė  žemės  paviršių. 

Atsargiai  prasiskleidė  lazdynų šakos, ir lengvais žingsniais i mažą pievutę  prie 

upės   išėjo   du  stiprūs  vyrai.  Abudu   buvo  tiesūs,  liemeningi.   Vienas   aukštesnis, 

stambesnių  kaulų, antrasis - laibesnis, smulkesnis. Abiejų  plaukai  buvo šviesūs, akys 

mėlynos,  veidai, kojos  ir  rankos  nudegę.  Tai buvo  Elnias ir  Vilkas  - du  drąsiausi  ir 

vikriausi  medžiotojai  tos  giminės,  kuri  gyveno  prie  Akmenės  vidupio.  Juos  išsiuntė 

ištirti, ar nėra  kur tinkamesnės  vietovės apsigyventi. Abu medžiotojai  buvo apsirengę 

šiltais vilkų  kailiais. Atsargiai apsidairę, juodu  rado tinkamą  vietą paupy je  ir atsisėdo. 

Tyliai  kalbėdami  maldą,  jie  krovė  sausas lazdynų  šakas  vieną  ant  kitos  ir prastais 

įrankiais  susikūrė  ugnį.  Ugnis  jiems  buvo  dievybė,  nes  be  jos  jie  būtų  apleisti  ir 

pasmerkti  mirti. 

Jau visai prašvito. Žibėdami  iškilo pirmieji saulės spinduliai. Medžiotojai  suklupo 

prieš  saulę ir vėl  tyliai  kalbėjo  maldą. Vėliau,  valgydami  džiovintą  mėsą, dairėsi  po 

apylinkę,  žvelgdami  į  visomis  pavasario  spalvomis  margavusias  pievas,  i  stipriais 

liemeningais  ąžuolais  bei  laibais  baltais  beržais  apaugusią  kalvą.  Čia  pakankamai 

buvo  pašaro  žirgams,  medžių   pilims   ir  medžiagos   įvairiems  ūkio  įrankiams  bei 

ginklams... 

Ugnelė geso ir juodu  jau rengėsi eiti toliau. Suvaržė atsileidusius vyžų apvarsčius, 
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pasitaisė  juostas  ir,  pasiėmę  iešmus,  paupiu  žengė  pirmyn.  Tankūs,  apynių  išpinti 

lazdynai ir alksnynai dažnai užstojo  jiems  kelią. Vienur  kitur  reikėjo ir balas aplenkti. 

Juodu  ėjo  laukinių  žvėrių  taku,  kuris  vedė  į  aukštumą.  Nuo  tos  aukštumos  juodu 

pamatė  mėlyną  jūros  paviršių.  Tyliai  pastovėjo  valandėlę  gėrėdamiesi  nepaprastu 

vaizdu. "Prie jūros !" - sušuko Elnias ir  pasileido  bėgti  takeliu  į jūros  pusę. Bet  toli  jis 

nenubėgo - žemė  po jo  kojomis  pradėjo  siūbuoti... Takas vedė  į ilgą  ir  plačią  pelkę. 

Dešinėje  - Akmenė,  kairėje  ir  prieš  akis, kaip  žalias ežeras,  plytėjo  pelkė  be  dugno. 

Tik plačianagiai  elniai galėjo čia vaikščioti  - žmogaus kojos turėjo įklimpti. Nežinodami 

ką  daryti,  stovėjo  medžiotojai  ant  kranto  ir  svarstė.  Taip  arti  prie  jūros  būdami, 

nenorėjo grįžti jos nepasveikinę. Tad Elnias pamėgino pelkę  pereiti  kairėje,  o Vilkas 

- pagal  Akmenę. 

Elnias  pataikė.  Jis  rado  kopų  smiltimis  apneštą  vietą,  kuri,  nors  ir  siūbavo, 

tačiau  buvo  jam  tiltu  į  pajūrį.  Elnias  atsistojo  kitoje  pelkės  pusėje  ir  nuo  smėlėto 

kranto  jau   žvelgė  į  beribę  jūrą.  "O,  kokia  didinga  ir  galinga  jūra!"  -  sušuko  jis, 

jausmų   pagautas.  Priešais  jį  iš  mėlyno  vandens  kyšojo  geltonos  smilčių  salelės,  o 

toliau,  kairėje, tęsėsi  žalios salos. "Čia atvesiu  savo giminę, ir niekas dėl to nepyks", 

- galvojo Elnias. 

"Bet  kur  tas  Vilkas  užtruko?  Juk  jo  kelias  buvo  žymiai  trumpesnis?"  Elnias 

nuėjo  ligi  Akmenės  žiočių, bet  ir  ten  Vilko  nesurado.  Jis sunerimo. "Ar tai  geram  ir 

ištikimam  draugui  būtų  kas  atsitikę?  Ar  jo  jau  nebėra?"  Elnias  pridėjo  rankas  prie 

burnos  ir  pašaukė  savo  draugą.  Šaukė  vieną,  antrą,  trečią  ir  daug  daug  kartų, 

tačiau  niekas  neatsiliepė.  Tik  silpnas  aidas  sugrįždavo,  atsimušęs  į  mišką.  Elnias 

nuskubė jo   atgal  ligi  tos  vietos,  kur  juodu   išsiskyrė.  Jis  sekė  savo  draugo  Vilko 

pėdomis  visą  valandą,  kol  pėdos  pradėjo  dilti  ir  pagaliau  visai  išnyko. Žemė  po  jo 

kojomis  pradėjo  siūbuoti,  ir  jis  ėmė  grimzti.  Grįžo  atgal,  kol  po  savo  kojomis  vėl 

pajuto   tvirtumą.  Tada  jis  laukė  ir  šaukė,  šaukė  ir  vėl  laukė,  bet  veltui  -  Vilko 

nebuvo.  Jis nugrimzdo  pelkės  pasaloje. 

Jau artinosi vakaras. Elnias vis dar tebeklaidžiojo  Akmenės  paupiu, prie kurio 

pradingo   Vilkas.  Nusiminęs   ir  pailsęs,  susirado  pagaliau   jis   vietą  nakvynei.  Bet 

miegoti  negalėjo.  Vis  matė klaidžiojantį  savo draugą. 

Po  kelių  dienų  sugrįžo  Elnias  pas  savo  gimines  ir  viską  papasakojo.  Jis,  vis 

pakartodamas,   pasakojo  apie  bergždžią   savo  draugo  ieškojimą  ir  apie  tai,  kaip 

klaidžiojo  Vilko  pėdomis. 
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Šitoji giminė  nusileido  į  Elnio  ištirtą  kraštą , įkūrė  ten  pilį  ir  apsigyveno. Ilgais 

žiemos vakarais  kalbėdavo vyrai ir moterys apie Elnią bei jo  nuotykius. Dešimtmečiais 

ir šimtmečiais  pasakodavo  apie tai  savo vaikams,  kol  pagaliau  tikrieji  įvykiai  išdilo 

ir  žmonių  atmintyje  beliko  tik  tos  vietos,  kurioje  Vilkas  žuvo,  pavadinimas  Klai 

(džiota)  Pėda.  Ilgainiui  šis  pavadinimas  tapo  tikruoju  vietovės  vardu.  Kai  į  mūsų 

kraštą įsibrovė kryžiuočiai, gyventojai težinojo, kad vieta prie Akmenės žiočių vadinasi 

Klaipėda,  bet  nežinojo,  kaip  šis vardas  atsirado. 
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•v  

KALOTES EZERAS 

Agirelių, yra didelis ir gražus Kalotės ežeras. Tai didžiausias iš visų Klaipėdos 

pie  dešimt  kilometrų  į  šiaurę  nuo  Klaipėdos,  tarp  kalnų  kalnelių,  girių 

krašto  ežerų, o jo  apylinkės  -  pačios  gražiausios. Pietuose  sidabrinės  ežero  bangos 

glosto  aukštus  kalnus,  apaugusius  tamsiais  miškeliais.  Tarp  lieknųjų  girios medelių 

ten  straksi  linksmi  kiškeliai  ir  vikriai  šokinėja  greitakojės  stirnos.  Kasmet  iš  mūsų 

krašto  ir iš plačios Lietuvos žemės į šią vietovę  suplaukia  šaunūs berneliai  ir jaunos 

skaisčiaveidės mergelės - pasimaudyti  tyrame ežero vandenyje, pasiklausyti malonaus 

paukštelių  čiulbėjimo,  kuris  prasideda  anksti  rytą,  saulei  dar  netekėjus,  ir  baigiasi 

vėlai  vakare,  saulei nusileidus. 

Ežero dugnas klampus,  o pietuose  plačiai  ir toli nusitęsia  gilios pelkės. Viduryje 

kyšo  nedidelė  plika  salelė su juodu  akmeniu.  Ar  pūslėtos  žmonių  rankos  akmenį  iš 

kur   atritino,  ar  milžiniški  ledynai  ant  nugarų   iš  tolimųjų   Skandinavijos   kalnų  jį 

atvežė,  ar  pagaliau  patys ,dievai  jį  čia  atnešė,  kad  žmonės  jų  garbei  ant  jo  aukas 

degintų , - žinių  nėra.  Tik  pasakoja  mūsų  senužėliai  apie  paslaptingą  Kalotės  ežero 

salą  ir  jos  akmenį... 

Prieš  daugelį  šimtų  metų,  kai  lietuviai  tebegarbino  savo  senuosius  dievus  ir 

tebedegino   šventąją   ugnį,  Kalotės  ežere  gyveno  turtingas   bajoras.   Sala  tuomet 

buvo  didelė,  o ant  jos  stovėjo stipri  pilis,  garsi  visame  pasaulyje. 

Aukšti  mūrai  saugojo  pilį  iš  visų  pusių, rūmai  blizgėjo  auksu  ir  gintaru. Nė 

vienas  priešas dar nebuvo  pilies paėmęs, nė vienas nekviestas svetimšalis dar nebuvo 

kojos  įkėlęs  į jos  vidų. 

Ir  platieji  laukai,  kurie  tęsėsi  toli  į  šiaurę  ir  į  pietus,  ir  tamsiausios  visoje 

apylinkėje  girios  priklausė  tos  pilies  valdovui.  Bet  žiaurus  tai  buvo  bajoras , kieta 

kaip  pilies  mūras,  kurio  neįveikė  priešo  kardas, buvo  jo  širdis. 

Kartą sargybiniai, kurie dieną naktį budėjo aukštuose pilies bokštuose, pranešė, 

kad   artinasi  pulkai  baltų  vyrų ,  šarvais  apsirengusių   karių.  Laivais  į  pilį   plaukė 

kryžiuočiai,  atvykę  į  Lietuvą  Kristaus  mokslo  skelbti. Priplaukė  priešai  prie  pilies 
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sienų  ir  įsakė bajorui  atidaryti  vartus  bei  melstis  jų  Dievui. 

"Perkūnas  yra   mūsų   dievas.  Tik  jam   mes  aukosime,  o  JUSŲ   vergais  mes 

niekuomet  nebūsime",  - atsakė pilies  valdovas  ir liepė pūsti  trimitus,  žmones  į kovą 

šaukti. 

Kryžiuočiai  puolė  pilį  iš visų  pusių, draskė vartus, ardė sienas, lipo per  mūrus, 

bet  lietuviai  kaip  liūtai  juos  mušė.  Daug  priešų  žuvo  nuo  kardo,  dar  daugiau  jų 

paskendo  ežere, tik  nedaug  kam  pavyko  išsigelbėti  nuo  narsių jų  pilies  gynėjų. 

Linksmas  buvo  valdovas,  laimėjęs  kovą,  džiaugėsi  lietuviai,  ištaškę  priešus, 

apgynę  savo  pilį.  Bajoras   paskelbė  didelę  puotą   ir  rengėsi  aukoti  Perkūnui  už 

suteiktą  pagalbą.  Vakare  susirinko  žmonės  iš  visos  apylinkės,  visi  gėrė,  šoko  ir 

aukojo dievams. 

Tik  vienuolis,  kurį  bajoro  tarnai  buvo  į  nelaisvę  paėmę,  stovėjo  nuošaliai  ir 

liūdnai  žvelgė  į  aukurą.  Jis  prašė  galingąjį  pilies  valdovą  įsakyti  žmonėms,  kad 

liautųsi aukoję dievams ir melstųsi  tikrajam  Dievui. Bet valdovas  atsakė:"Jeigu jūsų 

Dievas toks galingas, kaip sakai, tesugriauna  jis  mano pilį, teišardo jos  storus mūrus. 

Tuomet  aš patikėsiu  ir visi mano žmonės  aukos jam". 

Tai pasakęs bajoras  norėjo juoktis,  bet tuo metu pakilo didelė audra, sudrebėjo 

žemė ir pilis su baisiu  bildesiu, kartu su žmonėmis, gyvuliais ir visu turtu, nugrimzdo 

į prarają. 

Kitą  rytą  toje  vietoje,  kur  seniau  stovėjo  neįveikiama   bajoro  pilis  ir  savo 

bokštais  rėmė  debesis,  bekyšojo  iš  vandens  maža,  tuščia  salelė,  o  jos  viduryje  - 

juodas  akmuo, ant  kurio  seniau dievams  aukodavę. 

Ir  dabar,  tamsią  rudens  naktį,  audrai  pakilus,  pradeda  tas  akmuo  lengvai 

virpėti. Giliai žemėje, kažkur  po akmeniu, pasigirsta  duslus bildesys ir tylus vaitojimas. 

Tai nugrimzdusios  pilies  gyventojai rauda, išvadavimo  laukia... 
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TAURALAUKIO AKMUO IR 

DVARININKAS 

Skažkur  vargingu   žmogumi  į  mūsų   kraštą  atsibastęs  ir  čia  suktybėmis 

eniai,  labai  seniai  gyveno  Tauralaukyje  vienas  dvarininkas.  Jis  buvo  iš 

turtus  susikrovęs. 

Pasakojama,  kad pagal  Akmenės upę, abipus Ekitų kelio, gyveno daug turtingų 

ūkininkų . Dvarininkas  dažnai susikviesdavęs  juos  palošti  kortomis,-nes, kariuomenėj 

betarnaudamas,  buvo  išmokęs  gerai  lošti.  Ūkininkai  jam  pralošdavę  savo  pinigus, 

gyvulius,  javus   ir  žemę .  Vienas  šių  ūkininkų   vėliau  nusiskandino,   kitas  pasikorė, 

trečias  nusinuodi jo.  Visi  ūkininkai  žuvo, o jų  pačias  su  vaikais dvarininkas   pavertė 

baudžiauninkais.  Šis dvarininkas  tapo labai turtingu, bet  turtai  jam  laimės neatnešė . 

Nusižudžiusių jų  ūkininkų  dvasios  nuolat  persekiojo.  Naktimis  jis  blaškydavosi   po 

sunaikintas  ūkininkų  sodybas  ir  ieškodavo  su kuo  pakortuoti. 

Kartą  jis  paprašė  vieną  tolimesnį  dvarininką su juo palošti  kortomis. Žinodamas 

Tauralaukio   dvarininko   suktybes,  užkalbintasis   atsakė:  "Eik  pas  velnią   su  savo 

kortomis". "Gerai, - tarė ponas,  - aš eisiu  pas velnią  ir  pažiūrėsiu,  ar jis  moka  geriau 

už  mane  kortuoti".   Nuskriaustų jų  ūkininkų  dvasios  taip  pat  šnabždėjo  jam  į ausį, 

prikalbinėjo  lošti  su  pačiu  velniu.  Bet  kur  tu  tą  pragaro  tarną  rasi?  Kur  tu  jam 

parodysi  savo gudrybę? 

Kartą  beklaidžiodamas  vienoj  sugriuvusioj  trobelėj,  dvarininkas  užtiko  juodą 

šunį,  kuris  pradė jo  paskui  jį  sekti. Kai  dvarininkas  atėjo  prie  didelio  akmens  netoli 

upės,  šuo  sustojo  ir  toliau  nebėgo.  Dvarininkas  šaukė,  vadino  šunį  toliau,  bet  šis 

tupėjo  kaip pririštas,  ir tiek  Supykęs dvarininkas  sušuko: "Ar velnias tave apsėdo?!" 

Sulig šiais_ žodžiais  šuo dingo, o jo  vietoje  atsirado  juodai  apsirengęs  ponaitis. Vieną 

koją  jis  kažkodėl stengėsi paslėpti, todėl  dvarininkas  suprato, kad tai velnias. Nelabasis 

jam  tarė: "Norėjai  su  manimi  palošti,  tai  ir  atėjau". 
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Juodu  susėdo prie  akmens ir  pradėjo  lošti. Vietoj žvakės  žėrėjo velnio  akys, o 

iš nelabojo  burnos  kilo  dūmai. Dėl  to dvarininkui  pradžioje  nesisekė.  Dūmai  graužė 

akis,  todėl  jis  negalėjo  gerai  matyti  kortų.  Ponas  pralošė  visas  iš  ūkininkų  išloštas 

žemes ir pusę  savo dvaro, o velnias leido vis didesnius dūmų  kamuolius. Dvarininkas 

nebežinojo,  ką  darytL Staiga  prisiminė,  kad  velnias  bijo  kryžiaus  ir  ėmė  nagu  ant 

kortų  kryžius  braižyti.  Tuomet  velnias  pradėjo  drebėti,  nustojo  dūmus  pūtęs,  jam 

pradė jo  nesisekti. Dvarininkas  atsilošė ūkininkų  žemes, pusę savo dvaro ir dar išlošė 

iš velnio  dideles  pinigų  krūvas.  Pinigai  žėrėjo  kaip  įkaitinta  geležis. Pagaliau  velnias 

įsiutęs taip trenkė ranka į akmenį, kad net ugnis iššoko. Velnias jau  norėjo dvarininką 

įmesti į upę, be7tuo metu pragydo gaidžiai, ir jis su dideliu riksmu dingo dvarininkui iš akių. 1  

Ponas  parsinešė  velnio  pinigus  namo, bet  jų  nebuvo  galima  paliesti. Naktį  jie 

žėrėjo  įkaitinta  geležimi,  o dieną  buvo  aptekę  karšta  smala.  Ūkininkų  dvasios  jį  ir 

toliau  persekojo,  jis  ir  vėl turėjo  blaškytis  naktimis  po  sugriuvusias  sodybas, niekur 

nerasdamas  ramybės.  Pagaliau  dvarininkas  nutarė  nunešti  velniui  pinigus. Jis naktį 

nuėjo  prie  akmens  ir  ėmė  velnią  šaukti,  bet  niekas  nepasirodė.  Tada  jis  iškasė 

duobę, sužėrė į ją  pinigus  ir  užkasė.  Kai  jis  užmetė  paskutinį  kastuvą  žemės,  staiga 

atsirado velnias ir paklausė: "Kur mano  pinigai?"   "Čia užkasiau",  - tarė dvarininkas. 

"Tuojau  iškask!" -  paliepė  supykęs  velnias.  Ponas,  drebėdamas  iš  baimės,  atkasė 

duobę,  bet  pinigų  nebebuvo.  Velnias  dar  smarkiau  suriko, dar  nuožmiau  reikalavo 

pinigų, o aplinkui iš tamsumos jau  rinkosi nusižudžiusių jų  ūkininkų  vėlės. Jos grasino 

dvarininkui  ir  vis garsiau  šaukė: "Kur mūsų  turtai,  mūsų  žemės,  kur  mūsų  pačios  ir 

vaikai? Atsiskaityk  už viską!" Dvarininkas drebėjo, stovėjo pajuodęs  kaip žemė ir nė 

žodžio  negalėjo  ištarti.  Jis  norėjo  pulti  ant  kelių,  prašyti  atleidimo,  bet  velnias  jį 

nutvėrė  už  gerklės,  užsisodino  ant  nugaros  ir  staugdamas  nulėkė  į pragarą. 

Ilgai dvariškiai  ieškojo  savo pono,  ilgai dar  vaikščiojo  po  apylinkę,  norėdami 

nors  negyvą  namo  parsivežti  ir  palaidoti,  bet  nebesurado... 
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EKITŲ PILIAK ALNIS 

Ppiliakalnis.  Nors  daug aplinkui  stūkso   kalvų  ir  kalnelių, bet  nė vienas  į jį 

rie  srauniosios  Akmenės,  tankių  miškelių  apsuptas,  riogso  senas  Ekitų 

nepa našus. Ekitų  kalno  viršūnė  lygi,  kaip  nupjauta , o  viduryje  juoduoja  apskrita 

duobė. 

Prieš  daugelį  šimtmečių  ten  stovėjusi  didelė  pil-is. Aukšta,  tvirta  ir  graži  buvo 

ta pilis, o jos  bokštai  buvo net aukštesni ir už paties karaliaus pilies bokštus. Bet  kas 

joje  gyveno, kas ten  linksminosi  ar  liūdėjo - niekas  nežinojo.  Niekas  nebuvo  ten  nei 

žmogaus,  nei  šiaip  kokios  gyvos  dvasios  matęs.  Spėliojo,  kad  pilyje  gyvenęs  pats 

piktasis,  tačiau  ir  jo  nė  vienas  savo  akimis  nebuvo  regėjęs.  Apylinkė  tuomet,  dar 

tankiau  negu šiandien, buvo apaugusi  miškais. Pilies bokštai  didingai  stiepėsi aukštyn 

ir baugino  kiekvieną , kas būtų  norėjęs  į pilį eiti. Niekas  ir nedrįsdavo  prisiartinti  prie 

tos  pilies,  pasidomėti , kas  joje  gyvena. 

Taip daugelį  metų·išstovėjo  ta  Ekitų  pilis, niekam  neišdavusi  savo paslapties. 

Tačiau  vieną  tamsią  naktį  apylinkės  žmonės išgirdo baisų  triukšmą. Vieniems  rodės, 

kad  žmonės  šaukia, kitiems  atrodė lyg kas  biauriai  juoktųsi.  Po  to staiga  vėl  viskas 

nutilo. 

Kitą  dieną  paslaptingosios  pilies  nebebuvo.  Tik  ten, kur  ji  stovėjo,  buvo  gili, 

tamsi  prara ja. 

Žmonės  išsigandę  tvirtino, kad  pilis  nugrimzdusi  į pragarą. 

Kartą  piemuo, kuris arti kalno bandą ganė, mėgino į tą prara ją  virve nusileisti. 

Jis  buvo  girdėjęs, kad  apačioje  esą  daug  aukso, tad  jam  nebereiksią  vargti ,  kai  iš 

kalno  turtų  išsinešiąs.  Piemuo  gal  ir  nusileido,  bet  niekuomet   nebeišlipo.  Kur  jis 

dingo, niekas  nežinojo. 

Šimtai metų  praėjo. Duobė  pamažu  užslinko,  ir  daug kas  jau  užmiršo,  kaip  ji 

atsirado.  Tik  senieji  dar  atsimena  ir  savo vaikams  ilgais  žiemos  vakarais  pasakoja 

kaip  nugrimzdusi  Ekitų  pilis. 
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v  

JOCISKIŲ  DVARAS 

Pplačia  lyguma  nutįsta  Krokų  lankos  ir  blizgėdamas  tyvuliuo ja  skaidrus 

rie sraunios Minijos  kranto, kur šiandien stūkso senas Jociškių  dvaras, kur 

ežerėlis, prieš daugelį šimtų metų  buvo gilios, neįžengiamos  pelkės. Aukštomis  žolėmis 

ir  minkštomis   samanomis  apaugę  jų   kraštai   viliojo   smalsų  žmogų   pasisupti   ir 

pabraidyti.  Bet  vargas  buvo  tam,  kuris  pasiduodavo  vilionėms  ir  mėgindavo  koją 

užkelti  ant  siūbuojančio  pelkės  paviršiaus.  Žuvęs  ir  tas,  kuris,  nežinodamas  tikrojo 

kelio,   pakliūdavo   į  pelkės   vidurį.  Minkštas   samanų   kilimas   prasiskleisdavo   ir 

palaidodavo  atvykėlį, klampus liūno dugnas įtraukdavo  jį  į dumblinas gelmes. Kiek 

ten  gyvulių,  besiganiusių  lygiose lankose,  žūdavo,  kiek  žmonių  nugrimzdavo! 

Smukliosios  pelkės  viduryje,  nedidelėje  salelėje,  stovėjo  galingo  kunigaikščio 

rūmai. Stiprių mūrų  saugoma, pilis drąsiai žvelgė  į žibantį  vandens  paviršių,  į plačią 

apylinkę  ir į piktus  lietuvių  priešus,  kurie  atvykdavo  iš tolimų  kraštų,  norėdami  pilį 

užgrobti,  o  jos  gynėjus  išsivesti  į  vergiją.  Nuo  pelkės  pakraščių  į  vidurį  ėjo  daug 

kelelių,  bet  visi  jie,  rangydamiesi  dideliais  vingiais,  vedė  į  giliausias  ir  klampiausias 

vietas   ir   išnykdavo   kartu   su  neprašytais   svečiais.  Kunigaikščio   pavaldiniams   ir 

lietuvių  draugams  po  vandens  paviršiumi   buvo  nutiestas   vingiuotas,  akmenimis 

grįstas  kelias,  kuriuo  jie  drąsiai  vykdavo  į  aukštus  kunigaikščio  rūmus,  tik  reikėjo 

gerai  žinoti  visus  posūkius.  Tolimesniems  apylinkės  gyventojams  ir  pilies  valdovo 

svečiams  per  pelkę  jojant,  stovėdavo  prie  pavojingesnių  vietų  sargai  ir  sakydavo: 

"Jok  šišion! Jok  šišion!" 

Praėjo  šimtai  metų. Pelkė  išdžiūva,  pilis  nugrimzdo,  o jų  vietoje buvo  įkurtas 

dvaras, kuris nuo anų sargų žodžių  pavadintas  Jokšiškių  arba Jociškių  dvaru. Apie 

jį  Kintų  parapijos  bažnyčios  knygose  taip pat  yra  užrašytas  padavimas. 

Vieną  kartą, baisiam  karui siaučiant, atvyko į Lietuvą  jaunas  kuršių  kariūnas. 

Beviešėdamas Jociškių dvare, jis  pamilo gražiąją  dvarininko seserį. Kai karas pasibaigė, 

grįžo  kariūnas  į  savo  gimtinę,  o  kartu  parsivežė  ir  savo  mylimą  mergelę.  Jaunoji 

Jociškių pono sesuo tapo narsiojo kariūno žmona. Juodu laimingai gyveno Liepojos 
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apylinkėje,  vyro  tėviškėje. 

Bet  štai  ir  vėl   apsiniaukė  padauguvio   padangė,  vėl   prasidė jo   naujas,   dar 

baisesnis  karas.  Žmonių  kraujas  liejosi  upėmis.  Ir  kariūnas  vėl  turėjo  palikti  savo 

gimtąjį  kampelį.  Jis  perkėlė  savo  žmoną  su  dviem  vaikučiais  į  Jociškius  ir  išjojo  į  

karą  Liūdna  dabar  vaikščiojo  jaunoji  žmona  savo brolio dvare, dažnai žvelgė į aną 

Minijos  pusę,  laukė  grįžtančio  savo mylimo  vyro.  Bet  jo  vis nebuvo. 

Praėjo  keleri  metai.  Karo  nualintuose  kraštuose  kilo  badas  ir  maras.  Juodoji 

mirties  šmėkla švaistėsi be paliovos ir po sukrypusias  vargšų  lūšnas, ir po turtingų jų 

ponų  rūmus. Žmonės krito kaip medžių lapai rudenį. Vakare dar sveiki atsigulę, ryte 

jau   nebekeldavo.  Gyvieji,  norėdami  išsigelbėti  nuo  mirties,  palikdavo  sodybas  ir 

bėgdavo  į miškus. 

Jociškių  ponas užsidarė  savo dvare. Jis liepė ištraukti  iš Minijos  visas valteles 

ir  nieko  į dvarą  neįleisti,  kad  neįneštų  maro.  Jo  sesuo  vis  dar  tebegyveno  dvare  ir 

raminosi  viltimi,  kad  jos  vyras  sugrįš gyvas. 

Vieną   dieną   pasirodė   anapus  upės  nuvargęs   raitelis.  Jis  džiaugsmingomis 

akimis  žvelgė  į  dvarą,  prašė  įleisti,  bet  niekas  jo  prašymo  neišpildė.  Dvaro  ponas 

atsisakė  atidaryti  jam   vartus.  "Ar  manęs  nepažįsti?! -  šaukė  raitelis.  -  Esu  tavo 

svainis! Ar  gyva  dar  mano  žmona?  Ar  sveiki  vaikai?  Įleisk!"  "Neleisiu,  -  atsakė 

dvarininkas,  - pažįstu  tave,  bet  tu  atvykai  iš  krašto,  kur  siaučia  baisus  maras.  Aš 

myliu  tave, bet  dar labiau  myliu  save ir savo seserį".  "Ar nematai,  kad  esu sveikas 

ir  man  nieko  neskauda?"  "Vis  tiek  neleisiu",  -  atsakė  ponas.  "Tai  pakviesk   nors 

manuosius  ant  kranto,  - tarė  nuliūdęs  karininkas.  - Aš  jo ju  į naują  karą  ir  kažin  ar 

kitą  kartą  bepasimatysime". 

Kai  ponas  išsiuntė  savo seserį su vaikais, raitelis  nuramino  verkiančią  žmoną, 

išbučiavo  savo  vaikus  ir  išjojo.  Bet,  vos  kelis  žingsnius  nujojęs,  krito  nuo  arklio 

negyvas. Verkė  nelaimingoji  kariūno  žmona, apkabinusi  šaltą  savo vyro  kūną, rovė 

sau  plaukus,  bet  raitelis  nebesikėlė,  pasiliko  ant  juodosios   žemelės...  O  našlaičių 

ašaros  anuomet  tekė jo  nuo  kranto  į  tyrą  Minijos  upelį... 

37 



GEDMINŲ  PILIAKALNIS 

Gkai Lietuvos padangę karo pašvaistės  puošė, o plienu  kaustyti kryžiuočiai 

edminų kalnas yra Dovilų  valsčiuje,  Ruslių kaime. Atsirado  jis tais laikais, 

siaubė  mūsų  kraštą.  Jis  buvo  supiltas  tuomet,  kai  narsius  lietuvius  į  karą  vedė 

Didysis  Lietuvos  kunigaikštis  Gediminas. 

Daug Gediminas  turėjo gabių  ir  narsių  vadų,  bet  vienas  iš narsiausių jų  buvo 

jo giminaitis kunigaikštis Gedminas. Pažinojo Lietuvos priešai kietąjį Gedmino kardą. 

Ne  vieną  kartą  kunigaikštis  buvo  įsiveržęs  giliai  į kryžiuočių  valdomus  kraštus,  ne 

vieną  sykį buvo sumušęs jų  kariuomenę,  išardęs pilis. O kiek  kartų  priešai bėgdavo 

iš kovos lauko, pajutę,  kad  prieš juos  stovi kunigaikštis  Gedminas su savo narsią ja 

kariuomene. 

Buvo  šalta  diena. Medžiai, netekę  puošnaus  vasaros  žalumo,  liūdnai  lingavo 

savo plikomis šakomis. Miškas paslaptingai  ošė. Žemė, ledinių  šalčio pirštų  paliesta, 

ėmė  stingti,  per  vieną  naktį  pražilo.  Vanduo  pradėjo  dangstytis  ledu,  bet  žmonės 

dar  negalėjo  ledo  tiltu  pereiti  per  upę. 

Tą rytą sudundėjo Minijos krantai. Pirmiausia  pasirodė nedidelis būrelis lietuvių. 

Jie traukėsi  stačiai į Miniją.  Įkandin  jų  sekė nesuskaičiuojama  daugybė  kryžiuočių, 

žygiuojančių  į mūsų  šalį. Jau  lietuviai  priėjo  prie  pat  upės, jau  priešai  pradėjo  juos 

supti  iš visų  pusių  ir  spausti  į Miniją... 

Tuo metu pasigirdo trimitai. Iš antrosios Minijos pusės atskubėjo Gedminas su 

nedidele  saujele  karių. Jis  perplaukė  Miniją  ir  stojo  į  nelygią  kovą  su  daug  kartų 

stipresniu  priešu. Daug kryžiuočrų  žuvo toje  kovoje,  dar daugiau  buvo sužeista. Bet 

išseko ir Gedmino  jėgos.  Jo karių  vos keli bebuvo  gyvi, ir  tie patys  sunkiai sužeisti. 

Pats valdovas - sužeistas, kruvinas - dar vis švaistėsi  kardu, o priešai  vienas po kito 

krito  prie jo  kojų. Bet  jo  rankos  vis sunkiau  bekilo, vis silpnesnius smūgius bekirto, 

kol pagaliau  kardas iš rankų iškrito... Tuo metu priešas pervėrė kunigaikščiui  krūtinę, 

ir  Gedminas, pargriuvęs  žemėn, amžiams  užmerkė  akis. Priešai  džiaugėsi. 

Besidžiaugdami  kryžiuočiai  nė nepajuto , kaip prieš juos,  lyg iš žemės išdygęs, 
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atsirado  Didysis  Lietuvos  kunigaikštis  Gediminas  su  savo  kariuomene.  Lietuviai 

įniršę  puolė  kryžiuočius.  Kova  truko  ilgai,  kraujas  tekėjo  upėmis.  Priešai  neišlaikė 

pabėgo  iš kovos  lauko,  palikę  daugybę  negyvų  ir  sužeistų. 

Atėjo  vakaras.  Raudona  saulė,  lyg  susigėdusi,  paskutinį  kartą  pažvelgė  pro 

medžius.  Gal dar norėjo  savo spinduliais  sušildyti  šaltą  kunigaikščio  Gedmino  kūną 

ir prikelti  valdovą  iš amžinojo  miego. Bet pamačiusi,  kad nepajėgs  prikelti  lietuviams 

žuvusiojo  karžygio,  pasislėpė  už tamsių jų  miškų. 

Į  Gedmino  karstą  kartu  įdėjo  sidabrinius  ginklus  ir  šarvus.  Didysis  Lietuvos 

kunigaikštis  Gediminas, stovėdamas prie kapo, tarė: "Narsusis vade, tu drąsiai gynei 

žemę,  kurioje  ilsisi  mūsų  sentėvių  kaulai.  Tavo  žygius  minės  vaikų  vaikai,  ir  tavo 

darbais didžiuosis lietuvių tauta. Tegul būna  tau ramu ilsėtis tėvų žemėje!" Kunigaikštį 

palaidojo,  o kad priešai  brangenybių  neišvogtų,  supylė ant kapo didelį kalną. Žmonės 

tą kalną pavadino Gedminų piliakalniu,  o vietą, kurioje  buvo kariuomenės  stovykla 

- Gedminų  kaimu. 
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. 
DOVILANO JAUNYSTE 

Pgyveno geras ir išmintingas ponas, kurio žmonės nežinojo, kas yra vergystė. 

rieš daug daug metų  ant stačiųjų  Minijos  krantų  buvo  didelis dvaras. Ten 

Dvarininkui  netrūko  nei  turtų,  nei  garbės, tik  vaikų  jam  dievai  pagailė jo.  Senatvėje 

jis,  savo žilą  galvą  nuleidęs,  dažnai  mąstydavo,  kam  paliks  aukštus  rūmus  ir  platų 

dvarą, ką  skirs savo turtų  paveldėto ju,  kai  jam  teks  eiti į  vėlių  pasaulį.  Ne  kartą  jis 

karštai   meldė   Laimą,  ne  sukį  degino  jai   brangias   aukas,  kad   geroji  deivė  jam 

atsiųstų  įpėdinį. 

Vieną  pavasarį,  sniegui  ištirpus  ir  vandeniui  iš plačiųjų  lankų  į  upę  subėgus, 

Minija  išsiliejo.  Vanduo  siekė  net  sodo  tvorą.  Dvarininkas  vieną  pavakarę  išėjo  į 

sodą   pasivaikščioti.   Jau   čiulbėjo   pirmieji   pavasario   paukščiai.   Minijos   vanduo, 

šniokšdamas ir putodamas,  liejosi per  plačias pievas. Vaikštinėdamas  paupio  takeliu, 

dvarininkas  išgirdo kažką  verkiant. Iš pradžių  pamanė,  kad  žaisdamas  su žiogreliais 

čiurlena  vanduo,  bet  netrukus  įsitikino, kad  tai vaiko  verksmas. Kas ten  galėtų būti? 

Koks  nelaimingas  vaikas  galėtų  ten  šauktis  pagalbos?  Kodėl  tas balsas  keistas    tai 

panašus  į vaiko  verksmą,  tai į šuns cypimą?  Toli ant  blizgančio  vandens  paviršiaus 

pasirodė  juodas  taškas. Tai lopšelis. Jame sėdėjo vaikas ir verkė. Iš paskos cypdamas 

plaukė  šunelis.  Pagailo  jų  geraširdžiui  dvarininkui.  Liepė  vyrams  vaikutį  ir  šunelį 

įtraukti  į valtį. 

Išgelbėtasis vaikas augo sveikas ir linksmas. Šunelis vis bėginėjo jam  iš paskos. 

Turtingasis  dvaro  ponas  džiaugėsi, kad  turės  ką  palikti  vietoj savęs. 

Praėjo keleri metai. Vieną  vakarą ponas, vaikštinėdamas  sode, Minijoje pamatė 

valtį.  Šalia  ant  kranto  senelis  kūreno  ugnį  ir  kepė  žuvį. Pono  šunelis,  pribėgęs  prie 

nepažįstamo jo,  pradėjo  jam  gerintis. Senelis jį  pavadino  vardu,  o šuo glaudėsi  prie 

to senuko, laižė  jam  rankas. Ponas  priėjęs tarė: "Mes šunelį ne Varutu, bet  Vilniutu 

vadiname".  Svetimasis  atsakė:  "Aš  taip  jį   vadinau,  kai  jis   buvo  pas  mane.  Bet 

tvanas  man  jį  ir mano  vienintelį  sūnų  išplėšė. Šuo mat  čia atsirado, o sūnus turbūt 

jau  seniai  žuvęs". Ponas  suprato  išgelbėjęs  šio  senelio  vaiką.  Nė  vienu  žodžiu  jis 
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dabar  neprasitarė  tėvui  apie  ištrauktą  lopšelį,  tik  prašė  pavargusį  keleivį  užeiti  į 

dvarą. 

Pono klausinėjamas, senelis papasakojo, kad jo  tėvas buvo garsus karo vadas. 

Kartą, išėjęs tėvynės ginti, jis nebegrįžo. Motina  su vaikais išsikėlė iš pilies ir apsigyveno 

šventame  miškely je   prie  Minijos.   Gedėdama   dėl  vyro  mirties,  ji   norėjo,  kad  jos 

vaikai, tėvynę  pamiršę,  tarnautų  dievams. Motinai  mirus, jie  išsisklaidė  po  pasaulį  ir 

vargingai   pelnėsi  sau  duoną.  Senelis  pasisakė,  jog   jį   vadina  Jurginu,  o  dingusio 

sūnaus  vardas  buvo  Dvylanas. 

Išgelbėtą jį  vaiką  dvare vadino Dovilanu. Nedaug  jo  vardas  tebuvo  pasikeitęs. 

Ponui  su  svetimuoju   besikalbant,  priėjo  prie  jų   ir  Dovilanas.  Jis  tebuvo  dar  tik 

penkiolikos   metų,  bet  jau   atrodė  kaip  tikras  vyras.  Ant  pečių   buvo  užsikabinęs 

lanką,  prie  šalies  prisirišęs  medinį  kardą.  Senelis,  jo  nepažinęs,  tarė: "Dieve, jis  bus 

toks,  kaip  mano  tėvas.  Jis bus  karžygys".  Ponas  liepė  atnešti  lopšį. Tuomet  senelis 

susigraudinęs  pasakė: "Tai šitame gulėjo mano  sūnus, kai  tvanas  jį  nunešė". Ponas, 

rodydamas į Dovilaną, tarė: "Štai, čia yra tavo sūnus". Nei tėvas, nei sūnus nenorėjo 

tuo patikėti.  Ar  galėjo toks gražus  dvaro ponaitis  pamanyti,  kad  tas apskuręs  senis 

yra  jo  tėvas,  o  senukas  -  kad  šis  jaunikaitis   yra  jo  išplėštasis  sūnus?  Ir  senelis 

pasiliko  dvare. 

Ramus dvaro  gyvenimas  greit  buvo  sudrumstas. Iki dantų  plienu  apsišarvavę 

priešai  puolė  lietuvius.  Dovilanas  pateko  į  nelaisvę.  Tačiau  neilgai  savo  belaisviu 

džiaugėsi kryžiuočiai. Jis sutraukė nelaisvės  pančius, iškapojo būrį  priešų  ir laimingai 

sugrįžo pas savuosius. Perplaukęs  Miniją,  Dovilanas  ėmė trimituoti,  lietuvius  į kovą 

šaukti. Susirinko pulkai  vyrų, bet  kryžiuočių  dar nebuvo. Tuomet  lietuviai  pasistatė 

ant  Minijos  kranto  stiprią  pilį. Nau josios  pilies  valdovu  tapo  jaunasis  Dovilanas. 
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BAJORAS  DOVILANAS 

Sknibždėtę  knibždėjo daugybė įvairių žvėrių, o saulėje  tarp medžių blizgėjo 

enų  senovėje,  kai  mūsų  tėvynę  tebedengė  neįžengiami  miškai,  kuriuose 

skaidrūs ežerėliai, stovėjo ant Gedminų  kalno graži pilis su aukštais bokštais, didingai 

raižiusiais  pilkus  padangių  debesis. Pilis  buvo  pastatyta  iš  storų  ąžuolinių  rąstų , o 

viduje  gražiai  išpuošta.  Nelengva   priešui  buvo  vidun  patekti ,  nes  iš  visų  pusių  ją 

saugojo ,gilūs  grioviai,  pilni  vandens.  Gyveno  pilyje  garsus  mūsų  krašto  valdovas 

bajoras  Dovilanas.  Jis  buvo  geras,  drąsus  ir  teisingas.  Žmonės  jo  klausė  ir  jį  labai 

mylėjo.  Kiti  bajorai  jį  gerbė  kaip  malonų  ir  ištikimą  draugą. 

Šalia  pilies,  kiek  nuošaliau,  nuo  nebeatmenamų   laikų  augo  galingi,  paties 

Perkūno  sodinti  ąžuolai.  Po  jais ,  nuo  kitų  atsiskyręs, gyveno  kilnus  ir  išmintingas 

Dovilano  tėvas.  Nesikišdavo  jis  į  kasdieninius  žmonių  reikalus  ir  retai  apleisdavo 

ramų jį  ąžuolyną. Bet vieną  kartą  tėvas atvyko į pilį, pasišaukė sūnų ir tarė: "Liūdną 

žinią  tau  atnešu,  sūneli.  Sunkūs  laikai  ateis  mūsų  tėvynei,  pradės  po  mūsų  kraštą 

ginklai  žvangėti.  Taip  pranašau ja  savo paslaptingu  šlamėjimu  šventieji  ąžuolai". 

Ir  iš  tikrųjų  netrukus  po  to  iš  anapus  jūrų  atvyko  barzdoti  vyrai.  Nugalėję 

lietuvių  kaimynus  kuršius,  jie  skverbėsi  ir  į mūsų  šalį. Dovilanas  buvo  priverstas  su 

savo  kariais   pasitraukti   į  pilį.  Ilgai  priešai  laikė  jo   pilį  apsuptą ,  ilgai  laukė  kol 

lietuviai  pasiduos. Jie matė, kad  į pilį nepavyks  įsiveržti, tačiau  nepasitraukė , norėjo 

badu  išmarinti  narsiuosius  pilies  gynėjus . Bet  Dovilanas  maistu  buvo  apsirūpinęs. 

· Didelė  dalis  priešų  kareivių  pasklido  po  kraštą  ir  ėmė  jį  niokoti ,  plėšdami 

žmonių  turtą  ir  degindami  kaimus. Tai  girdėdamas,  kaip  liūtas  narve  iš  skausmo 

blaškėsi  Oovilanas. Pagaliau  sukaupęs visas savo jėgas , sušaukęs visus karius, ryžosi 

dar  kartą  stoti  į  atvirą  kovą.  Vieną  tamsią  naktį  lietuviai  netikėtai  išsiveržė  pro 

pilies  vartus  ir  visu  smarkumu  puolė  priešus.  Nustebo  barzdočiai,  išgirdę  Dovilano 

trimitą , nes netikėjo,  kad  lietuviai  drįs stoti į atvirą  kovą. Dovilano  žygis  pavyko, jo 

šalies  gyventojai  buvo  išvaduoti. 

Netrukus Mažosios Lietuvos padangė vėl apsiniaukė. Pradėjo kilti dar tamsesni 
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debesys,  nešdami  su savimi daug didesnį  pavojų.  Iš vakarų  atvyko daug šarvuotų 

vyrų.  Pajūry je,  mažame  Klaipėdos  miestelyje  pasistatę  pilį,  jie  puldinėjo  ir  plėšė 

apylinkės  žmones.  Keletą  kartų  Dovilanui  pavyko  šiuos  priešų  būrius  užklupti  ir 

sumušti.  Priešai  greit  patyrė,  kad  nuo  Minijos  kranto  jiems  gresia  pavojus,  todėl 

netrukus  milžiniška  šarvuota  jų  kariuomenė  vėl  apsupo  Dovilano  pilį,  norėdama 

palaužti  jiems  pavojingą  lietuvių valdovą. Savo išmintingojo  tėvo įspėtas, Dovilanas 

jau  buvo  tinkamai  pasiruošęs  "svečius"  priimti.  Kas  galėjo  kardą  valdyti,  rinkosi 

aplink valdovą  ir laukė prie pilies vartų, kuriuos iš dviejų pusių supo statūs, apžėlusios 

Minijos ir  Švokšelelės  skardžiai.  Priešų  knibždėjo  tūkstančiai,  o lietuvių  tebuvo  tik 

saujelė. 

Prasidėjo  ilga,  atkakli  kova. Dovilano  vyrai  stovėjo  kaip  uola  jūros  bangose, 

tačiau  vakare  jie  turėjo  pasitraukti  į  pilį.  Priešams  pavyko  išardyti  pylimą,  kuris 

laikė  vandenį  aplink  kalną.  Vanduo  griovyje  nuseko.  Priešai  pradėjo  ardyti  pilies 

pamatus. Lietuviai  mėgino stoti į atvirą kovą dar kartą. Suskardėjo Dovilano trimitas, 

bet  veltui  -  per  didelė  buvo  priešų  galybė.  Dovilano  būriai  mažėjo  ir  silpo,  kol 

pagaliau  užsidarė  pilyje.  Ilgai  Dovilanas  stovėjo susimąstęs.  Paskui  sušaukė  visus, 

kurie  dar tebebuvo  gyvi pilyje, ir tvirtu  balsu  jiems  tarė: "Mūsų pilis griūva. Priešai 

ją  tuojau  paims. Sušaukiau jus  paskutinį  kartą, kad nutartumėte,  ką daryti - mirti ar 

pasiduoti  į nelaisvę". Tylėjo žmonės  svarstydami  nepaprastus  valdovo  žodžius. Tik 

staiga minia  griausmingai  suūžė:"Geriau žūti, negu  vergauti!" Nuaidėjo tas šūkis per 

visą  pilį  ir  toli  už  jos  sienų. Pagaliau  pilies  siena  sugriuvo.  Įsiveržę  priešai  nustebo, 

kad niekas jiems  neužstojo  kelio. Pilies viduryje  liepsnojo milžiniškas  laužas, iš kurio 

kilo  juodi   dūmų  debesys.  Nė  vieno  žmogaus  nebuvo  matyti.  Tik  ten,  pačiame 

pakraštyje,  stovėjo  aukštas  vyras,  kuris  dar  ilgai  gynėsi  ir  savo  kirčiais  ne  vieną 

priešą paguldė. Išsekęs, iš paskutinių  jėgų jis prišliaužė prie laužo ir krito į liepsnojančią 

ugnį. Tai buvo Dovilanas,  paskutinis  šios pilies  valdovas. 

Tik dabar  priešai  suprato, kas pilyje  įvyko, suprato, kad lietuviai, nenorėdami 

tapti. svetimųjų  vergais,  patys  laisvu  noru  žuvo  liepsnose.  Su pagarba  žiūrėjo  jie  į 

liepsnojantį  laužą. Nė  vieno  žmogaus  nebeliko,  tik  degėsių  kvapas  pasklido  ore, o 

juodi  dūmai  veržėsi  į  akis.  Dar  tą  pačią  dieną  nugalėtojai  liūdni  sugrįžo  į  savo 

tvirtovę. Žuvęs lietuvių bajoras Dovilanas su savo narsiais karžygiais dar ilgai priešams 

kėlė baimę  ir pagarbą.  Iš Dovilano  vardo  yra  kilęs  ir Dovilų  kaimo pavadinimas. 
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NUGRIMZDUSI PILIS 

Tbūtybė. Zmonės ją vadino kalno baidykle ir pasakojo daug baugių dalykų . 

amsiais:udens vakarais aplink  Gedminų  piliakalnį  klaidžiojo  paslaptinga 

Sakė, kad  ši dvasia  žmones  klaidinusi  ir  traukusi  į  visokias  nelaimes. Vieną  žmogų 

baidyklė  taip  suklaidino,  kad  jis  vos nenuskendo.  Kitą  moterį  gyvą  su visu  vežimu 

ji    įtraukusi  į  upę.  Kalno  viduje  dvasia  buvo  susikrovusi  didelius  turtus.  Ne  vienas 

paslėptų jų  turtų ieškotojas  jau  žuvęs, todėl  žmonės vengė vakare keliauti  pro  kalną 

ir  sukdavo aplink  jį  didelį  vingį. Kiti  stačiai sakė, kad  piktoji  dvasia  čia apsigyveno, 

norėdama  žmones  sugauti  į savo tinklą. 

Kalno viduje  buvo  dideli, gražūs rūmai. Tai senoji Dovilano  pilis. Kryžiuočiams 

pasitraukus, ji  nugrimzdo  į  kalną  ir dar tebestovė jo  su visais savo turtais. Tokia  pat 

graži  kaip  anais Dovilano  laikais. Senasis  pilies  valdovas  kada  ne  kada  išlipdavo  į  

žemės  paviršių  ir apžvelgdavo  tas šalis, kurias  jam  teko  valdyti. Tylus patraukdavo 

keliu  ir tik  retai  kam  žodelį  pratardavo.  Jo akių žvilgsnis  slėpė kažkokią  paslaptį,  o 

kartais  sušvisdavo  kaip  žaibas,  nueinąs  ligi  sielos gelmių,  tarytum  klausdamas:  "Ar 

ilgai  jūs  dar  būsite  svetimųjų  vergais?  Ar  jau  užmiršote  garbingas  savo  prabočių 

kovas  ir  jų  didvyrišką  dvasią?  Ak,  atsiminkite,  jog  esate vaikai  tų,  kurie  sakydavo, 

kad  geriau  žūti, negu  vergauti!" 

Kartą  į  mūsų  kraštą  atvyko  gražus  jaunikaitis.  Jis  žvelgė  į  pasaulį  su  šviesia 

viltimi, trokšdamas  savo gyvenime  atlikti  taurių  žygdarbių. Buvo  jis  girdėjęs ir apie 

užburtą ją  pilį  bei  garsųjį  jos  valdovą. Norėjo  išvaduoti  užkeiktus  gyventojus. 

Nuėjęs prie kalno, jaunikaitis  ėmė atidžiai ieškoti kelio į jį. Vaikščiojo, žiūrinėjo, 

visą dieną žvalgėsi, o tako į kalno vidų vis nerado. Atėjo vakaras. Nuvargęs jaunikaitis 

atsisėdo  kalno  viršūnėje  ant stuobrio ir, paslėpęs  veidą  delnuose,  pradėjo  graudžiai 

verkti. Nepastebėjo,  kaip  tamsi  naktis  apglėbė  žemę. Tik  staiga  pajuto,  kad  kažkas 

jį   nutvėrė   už   peties.  Atsisukęs   pamatė   šalia  savęs  nuostabiai   gražią   mergaitę. 

Stebuklinga  šviesa  tryško  iš  jos.  Mergaitė  paėmė  jaunikaitį   už  rankos  ir,  meiliai 

žvelgdama  jam  į akis, tarė: "Eikš su  manim..." 
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Mergaitė  nusivedė  jį  prie  šulinio.  Tik  dabar  jaunikaitis  pamatė,  kad  šulinyje 

buvo  laipteliai.  Jais juodu  nusileido  ligi dugno. Čia  buvo  kambarėlis  su  apvaliomis 

sienomis,  ant  kurių  kabėjo   daugybė  griaučių.  "Tai  nelaimingieji,   mėginę   šią  pilį 

vaduoti",  • tarė  vadovė  ir, valandėlę  patylėjusi,  žengė  prie  geležinių  vartų. 

Už vartų jaunikaitis  pamatė  visai  kitą  pasaulį. Didelės,  gražios menės viduryje 

buvo  ilgas stalas, o salės gale stovėjo  sostas. Buvo šviesu kaip žemės paviršiuje,  bet 

saulės spindulių  niekur  nesimatė.   Jaunikaitis  suprato, kad jis  pateko į užburtąją  pilį, 

kurią  taip troško  pamatyti  ir  kurios  taip  ilgai  ieškojo. 

Jaunikaitis  mergaitei  norėjo kažką  pasakyti,  bet  ji  paėmė  jį  už rankos  ir tyliai 

šypsodamasi   vedė  toliau.  Vienas   kambarys   buvo  gražesnis  už  kitą.  Lyg  sapne 

vaikščiojo  jaunikaitis  ir  plačiomis  akimis  žvelgė  į  šią  prabangą.  Pagaliau  mergaitė 

nuvedė  į  kambarį,  kuriame  buvo  didelis  akmuo.  Čia  degė  skaidri  ugnelė,  o  šalia 

gulėjo daug gražių  gintarinių  daiktų. Paėmusi  nuo  akmens blizgantį  žiedą, mergaitė 

užmovė  jį  jaunikaičiui  ant piršto  ir  tarė: "Mielas berneli,  tu  norėjai  surasti užburtąją 

pilį. Dabar  ją  matei. Išėjęs  pro šias duris, tu vėl pateksi  į žemės paviršių. Bet  pirmiau 

išklausyk  manęs. 

Gyvenu aš čia su savo sesute jau  ilgus amžius. Mūsų pamotė, nugramzdindama 

šią  pilį,  mus  prakeikė. Kas mus išvaduos,  galės  pasirinkti  mane  arba  mano  seserį  ir 

valdyti pilį. Daug drąsių jaunikaičių  jau  mėgino savo laimę, bet visi jie žuvo. Nepamiršk 

to!  Ar   atsimeni   tuos  griaučius   šulinio  dugne?"  "Atsimenu,  -  atsakė  jaunikaitis 

sujaudintas,  - bet  jie  manęs  nebaugina.  Tik  tark,  kilnioji,  ką  turiu  daryti?" 

"Žinojau, kad  tu  šitaip atsakysi. Juk  taip  sakė visi. Tad  klausyk.  Ateik  į kalną 

švento  Jono  naktį.  Vidurnakty je   mudvi  čia  tikrai  būsime.  Vieną   iš  mūsų  turėsi 

apglėbti  ir  pabučiuoti.  Bet  žinok,  kad  būsime  labai  baisios.  Nebijok.  Tepadeda  tau 

dievai".  Tai  pasakiusi,  mergaitė  tyliai  nužengė  prie  durų.  Jaunikaiti  vėl  atsidūrė 

kalno  viršūnėje,  šalia  to paties  stuobrio,  ant  kurio  vakar  sėdėjo. 

"Ar  tai  nebuvo  sapnas?"  -  galvojo  jis,  žengdamas  nuo  kalno.  Bet  jo  ausyse 

tebeskambėjo  mergaitės balsas, akyse tebežėrėjo  užburtosios  pilies turtai. Tai negalėjo 

būti  sapnas! Ir  nepaprastas  džiaugsmas  kilo  jaunikaičio  širdyje  - juk  greit  jis  bus 

pasiekęs  savo didįjį  gyvenimo  tikslą,  juk  jam  bus  lemta  išvaduoti  užburtąją  pilį.  Ir 

jis  neabejojo,  kad  paskutines  kliūtis nugalės. Jau  vaizdavosi,  kaip užburtoji  pilis  vėl 

pasirodys   saulės  šviesoje  visu  savo  grožiu,  kaip  pro  pilies  vartus  įžengs  senasis 

valdovas ir kaip pagaliau išeis skaisčioji mergelė ir, jį apkabinusi, dėkos už išvadavimą. 
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Nekantriai  jaunikaitis  laukė vakaro. Pagaliau  atėjo  sutartas laikas. Jaunikaitis 

bėgte užbėgo ant kalno  ir pradėjo  ieškoti mergaičių. Bet jų  niekur  nesimatė. Tik ten, 

prie šulinio, lyg kažkas švytėjo. Priėjęs jis  pamatė dvi dideles juodas  gyvates, kurios, 

susirangiusios į  kamuolį, žiūrėjo į jį baisiomis ugninėmis akimis. Viena gyvatė pakilo 

ir  liūdnai  pažvelgė  lyg  ko  jo  prašydama.  Suprato  dabar  jaunikaitis, kad  čia  ne 

gyvatės, o jaunosios  mergaitės,  laukiančios  pagalbos.  Pasiryžo jis  vieną  iš jų  paimti 

į  rankas  ir,  priglaudęs  prie  krūtinės,  pabučiuoti.  Tačiau  jos  buvo  tokios  bjaurios ... 

"Išpildyk, ką esi pažadėjęs,  tavo ateitis tavo rankose",  - sakė jam  sąžinės balsas. Bet 

jis  vis dar svyravo. Tuo metu šulinyje  pasigirdo baisus trenksmas,  suliepsnojo  ugnis 

ir gyvatės dingo. "Amžinai prakeiktos,  amžinai prakeiktos !"   suaidėjo kalno viršūnėje. 

Tik  dabar jaunikaitis  suprato, kad  pirma  valanda  jau  buvo  pasibaigusi.  Kaip 

nutrenktas  susmuko  jis  be  sąmonės  ant  žemės  ir  ilgai  gulėjo.  Vėliau  žmonės  jį  vis 

matydavo  vaikščiojantį  aplink  tą  kalną ... 

Po  to  dar  daug  jaunikaičių   mėgino  išvaduoti  užburtą ją  pilį,  bet  nė  vienam 

nepavyko. O  paslaptingoji  mergelė  daugiau  nebepasirodė.  Dovilanas   ligi  šiol  dar 

tebevaikščio ja  tarp žmonių  ir dažnai  žvelgia  susimąstęs  nuo  kalno  viršūnės  į mūsų 

gadynę,  tarytum  klausdamas:  "Kur  dingo  tie  laikai,  kai  lietuviai  norėdavo  geriau 

ugnyje  žūti, negu  vergauti?" 
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VILKRAGIS 

V 
ilkragis  - tai mažytis  žemės  sklypelis  prie  Kisinių,  Stučių  ir  Jurgių  kaimų 

ribų . Šis vardas ne šiaip sau pramanytas, bet turi tikros istorinės reikšmės. 

Labai  seniai, kai  visa  Lietuva  buvo  apaugusi  tankiais  miškais,   dabartiniame 

Klaipėdos  krašte  veisėsi  daug  vilkų. Gerų  ginklų  kovai  su  žvėrimis  žmonės  tuomet 

neturėjo. Žvėrims gaudyti tekdavo griebtis visokiausių  gudrybių. Dažniausiai  iškasdavo 

gilią  duobę, jos  viršų  užklodavo  virbais  (krūmais,  žabais)  ir užberdavo  plonu  žemės 

sluoksniu. Žvėris, bėgdamas  per tokią  vietą, įlūždavo. Ryte žmonės iš kaimų nueidavo 

pažiūrėti  ir, radę  ką  duobėje,  akmenimis  pribaigdavo . 

Ėjo  sau  kartą  muzikantas  ir  nieko  blogo  nenujautė.  Tik  šmukšt  -  ir Jkrito  į 

tokią duobę. Išsigando vargšas baisiai, net plaukai  ant galvos pasišiaušė , kai tamsioje 

duobėje  prie  savęs  pamatė   didelį  vilką.  Dantis  iššiepęs,  vilkas  jau   ruošėsi  pulti 

žmogų. Duobė gili, kraštai  statūs - neišlipsi. Pagalbos  nakties  metu  irgi neprisišauksi. 

Kaimas  buvo  toli. 

Sumanė  žmogus  vilką  gudrumu  įbauginti.  Paėmęs  smuiką,  pradėjo  griežti. 

Vilkas,  išgirdęs  muziką,  ėmė  staugti. Muzikantas  visą  naktį  smuikavo,  o vilkas  jam 

savo staugimu  pritarė. Taip  žmogus  ir  išliko,  vilkas  jo  nepalietė. 

Ryte  atėjo  žmonės. Jie  muzikantą  ištraukė,  o vilką  pribaigė.  Nuo  to  laiko  tą 

vietą  pradėjo vadinti  Vilkregiu, nes žmogus čia vilką  iš arti regėjo. Iš žodžio "Vilkregis" 

vėliau  pasidarė  Vilkragis. Taip šitą  vietą  apylinkės  gyventojai  ir  dabar tebevadina. 
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• v   v  

KAIP ATSIRADO TRAKSEDZIŲ  EZERAS 

Tpūstelė jus, ežero bangos žaidžia, viena  kitą gaudo, buvo dvaras. To dvaro 

raksėdžių  ežero seniau nebuvo. Toje  vietoje, kur  dabar, stipresniam  vėjui 

šeimininkė,  darbšti  Lietuvos  mergaitė ,  turtų  nebuvo  paveldėjusi  iš  kokio  turtingo 

giminaičio  ar  galingo  Lietuvos  bajoro,  bet,  savo  prakaitu  žemę  laistydama,  dieną 

naktį  besirūpindama,  sutaupiusi. Ir juo  labiau  kilo  dvaras, daugėjo gyvulių naujuose 

tvartuose,  tuo  didėjo  ir  šeimininkės  godumas. 

Daugelis jaunikaičių  piršosi dvaro savininkei, bet nė už vieno ji nesutiko tekėti, 

nė vienas neatrodė  jai  pakankamai  turtingas. Kai pasipiršo  jaunas  dvaro prievaizdas, 

kuris  neturėjo  nei  plačių  laukų,  nei  aukštų  rūmų,  šeimininkė  jam  tarė: "Tik  tuomet 

už tavęs  eisiu, kai  maišą  aukso  man  atneši". Nuliūdo  jaunikaitis.  Jis - vargingų  tėvų 

sūnus, kas jam  duos maišą  aukso? Kam  rūpi  vargingo  žmogaus  likimas?  Nusiminęs 

jis  apleido dvarą. 

Po  kelių  dienų  sugrįžo tas  jaunikaitis,  sunkų  maišą  aukso  vilkdamas. Grynas 

auksas! Jaunoji  šeimininkė  žiūrėjo  į  žėrintį  metalą,  bet  neklausinėjo,  iš  kur  jaunas 

bernužėlis  turtus  gavęs,  kaip  laimingu  tapęs.  Svarbu  tik,  kad  jis  tapo  turtingu,  kad 

jos  dvaras galės dar platesnis būti, o rūmai - dar aukštesni. Aukso sužavėta, pažadėjo 

dvaro šeimininkė  už prievaizdo  tekėti. 

Bet laimingasis  bernelis  buvo neramus. Neguodė  jo  nei meilūs mergelės žodžiai, 

neviliojo  slėpininga  mėnesienos  naktis  su savo juodais  šešėliais. Jį traukė  į tą  vietą, 

kur  tamsią  naktį  nekaltą  žmogų  nužudė, kur  auksą  iš svetimų  rankų  išplėšė. 

Išėjo  jis  iš  dvaro, klaidžiojo  be  kelio  po  laukus  ir  nė  nepajuto,  kaip  atsidūrė 

nusikaltimo  vietoje.  Ant  kruvino  žolynėlio  dar  gulėjo  sustingęs  to  žmogaus  kūnas. 

Prievaizdui   priėjus  arčiau,  tas  kūnas  sujudėjo,   ištiesė  rankas  į  dangų  ir  sušuko: 

"Keršto,  keršto  žmogžudžiui!"  Tai  ištaręs,  vėl  griuvo  žemėn  ir  vėl  sustingo.  Bėgo 

jaunikaitis  kaip pamišęs  namo, bet  kitą naktį vėl nuėjo, vėl klausėsi. Ir vėl girdėjo tą 

patį  keršto  šauksmą,  kaip  ir  praė jusią   naktį.  Ir  trečią  naktį  jam  į tą  vietą  atėjus, 

nelaimingojo  kūnas  vėl  pakilo  ir  sušuko: "Keršto, keršto  žmogžudžiui!" 
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Pakilo  baisi  audra, sugriaudėjo  Perkūnas, ir  balsas  iš dangaus  tarė: "Palik  tai 

mums.  Už  tavo  mirtį  bus  po  keturiasdešimt   metų  atkeršyta!"  Blykstelėjo  žaibas. 

Kūnas subiro, o jo  vietoje  liko tik  pelenų  krūvelė. Baimė pagavo  jaunikaitį.  Nubėgo 

jis  pas  savo  jauną ją  sužieduotinę  papasakoti,  ką  buvo  padaręs  ir  ką  girdėjęs. Bet 

toji jį  nuramino,  savo meiliu  žvilgsniu  atgaivino, baimę  bei sąžinės graužatį  švelniais 

žodžiais  nutildė. 

Dvarininkė  ištekėjo  už  prievaizdo ,  maišą  aukso  atnešusio, ir  juodu  laimingai 

gyveno,  Turtai  didėjo  be  galo. Niekur  nebuvo  tiek  gyvulių, kaip  Traksėdžių  dvare, 

ir  niekur  nebuvo  tiek  turtų  bei  prabangos ,  kaip  pas  Traksėdžių  ponus.  Jaunasis 

dvaro šeimininkas pradė jo  užmiršti  nemalonųjį  įvykį  ir dangaus balsą. Tik  į bažnyčią 

niekuomet  neidavo.  Bažnyčia  jam  primindavo  jo  sunkų  nusikaltimą,  atgaivindavo 

sąžinės  graužatį  ir  sudrumsdavo  sielos  ramybę.  Taip  praėjo  keturiasdešimt  metų. 

Vieną  vėlų  vakarą,  kai  dvaro  ponai  ramiai  ilsėjosi  ir  po  sena,  stora  obelimi 

patenkinti  kalbėjosi  apie  tai,  kad  kerštas  dėl  žmogaus  nužudymo  jų  nebeištiksiąs, 

įvažiavo  į dvaro kiemą  kunigas. Pasisveikinęs  su šeimininkais,   pasiprašė  nakvynės. 

Šeimininkai   jį   priėmė.  Po  vakarienės   kunigas   įsikalbėjo   su  dvarininkais   apie  jų 

gyvenimą  ir  paklausė,  kodėl  jie  niekuomet  neiną  į  bažnyčią.  Juodu  pasakė,  kad 

padarę didelį nusikaltimą  ir papasakojo,  jog  jiems  buvę žadėta atkeršyti. Pernakvojęs 

kunigas  anksti  rytą  išvažiavo,  nes  bijo jo  tuose namuose  ilgiau  pasilikti. 

Sugrįžęs į kleboniją , kunigas atsiminė pamiršęs dvare  bibliją. Tuojau  pasiuntė 

tarną ,  bet  tarnas  sugrįžęs  pasakė,  kad  dvaro  neradęs vietoj  dvaro  esąs  ežeras. 

Netikėjo  senas kunigas  savo tarno  žodžiais. Liepė  skubiai  kinkyti  arklius ir  vežti  jį  į 

dvarą. Privažiavęs  tą vietovę,  žiūri, kad ten, kur  pirmiau  stovėjo aukšti dvaro rūmai, 

dabar  gilus ežeras  tyvuliuojąs. Ežero  vidury  plaukiojo  stalas, o ant  stalo jo  biblija. 

Kunigas  pliauškino  ranka  vandenį,  kol  stalas  priplaukė  prie  kranto. Kai  jis  Šventąjį 

Raštą  pasiėmė , stalas nugrimzdo  į dugną. 

Ir  šiandien  einantieji  pro  tą  vietą  mato  ežerą, kurio gelmėse  pradingo  dvaras 

su aukštais ponų rūmais. Senieji žmonės pasakoja, kad tą naktį kai dvaras nugrimzdęs, 

ežero vanduo subanguoja. Mėnesėlio  gelsvoje šviesoje dar matyti auksiniame  vandens 

paviršiu je  judą  žmonių  šešėliai. Aiškiausiai  matosi  du  siluetai. Tai dvaro  ponai.  Jie, 

kaip  ir  aną  vakarą,  po žydinčia  sodo  obelimi  kalbasi  apie tai, kad  dievų  kerštas  jų 

nepasieksiąs ... 
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v  

DRAVER NOS MILZINAS 

V ir  pievas,  vartė,  grėbė  ir  vežė  į namus  šieną, vienuose  namuose  tebuvo 

ieną gražų vasaros rytą, kai visi Dravernos gyventojai, pasklidę po laukus 

likusi  senutė. Ji skuto bulves,  kurstė  ugnį  ir ruošė  darbininkams  pietus. Senutei  po 

vidų  betupinėjant,  staiga  kieme  kažkas  sutrinksėjo,  subildėjo,  kad  net  namo  langai 

suvirpėję. Moteris pažvelgė pro langą ir sustingo iš baimės - kieme stovėjo Dravernos 

milžinas. 

Milžinas  treptelėjo  koja  į  žemę  ir,  išdidžiai  žemyn  pažvelgęs,  šiurkščiu  balsu 

tarė: "Nebijok, moterie,  užuodžiau  skanų  tavo  valgių  kvapą  ir  atėjau.  Išnešk  man 

savo  gardžių  pietų,  pavalgydink   čia  kieme,  nes  pro  jūsų   mažas  dureles  į  vidų 

neįtelpu. Jei neklausysi,  išspardysiu  tavo  namelį  kojomis  kaip skruzdynę". 

Matė  senutė, kad  ne  juokai  - milžinas,  ant  vienos  kojos  stovėdamas,  antrąja 

jau  taikė  į  kaminą.  Norėdama  savo  namelį  išgelbėti  gudrumu,  ji  pasakė  milžinui: 

"Neišviriau dar, kaimynėli,  pietų  - malkų  pritrūkau,  o iš anapus  marių  jų  parsinešti 

negaliu. Jei būtum  toks geras, išpiltum  per marias kelią, tai parsigabenčiau  malkų ir 

tave  pavalgydinčiau" . Manė  senutė  taip  išsisuksianti,  nes  ji  netikėjo,  kad  milžinas 

galėtų  per  marias  kelią  išpilti. 

Tačiau  milžinas,  nuėjęs  į  pamarį,  prisipylė  prijuostę  žvyro  ir  patraukė  kelio 

tiesti. Benešant  senoji prijuostė  praplyšo  ir smiltys išbiro. Žiūrėjo  jis į kiaurą prijuostę, 

žiūrėjo,  paskui  atsisėdęs  pradėjo  lopyti  tą  skylę. Jo ilgos  kojos  siekė  net  Brokšvų 

pievas.  O tais laikais Brokšvų  pievose  tebebuvo  vilkų. Milžinas  taip buvo užsiėmęs 

siuvimu, kad nė nepajuto,  kaip išalkę vilkai jo kojų pėdas apgraužė. Kraujas  nubėgo, 

ir  nelaimingasis  mirė, nė nepajutęs  kančių.  Smarkus vėjas apdengė jį  smiltimis. 

Tik daug vėliau, milžino nelaimę pamiršę, žmonės pašventino tą vietą ir pradėjo 

ten  laidoti  numirėlius. Laidodami  vis  rasdavo  kapuose  kaulų  ir  sakydavo,  kad  tie 

kaulai  esą ano žuvusio  milžino. 
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•v  

TEISUTE IR SIRDUTIS 

Psenovėje  buvo  laiminga  šalis. Ten  kerojo  tamsios  girios, o tarp  tų  girių  - 

rie  plačiosios  Baltijos  gintaro  krantų ,  kur  Kuršių  marios  ramiai  liūliuoja , 

žalios lankos, platūs  arimai, kur  ramūs artojai  per  dienas savo prakaitu  žemę laistė. 

Šventose giriose seni vaidilos gyveno, amžiną ją  ugnį  kūreno - degino aukas, žmonių 

dovanas  geriesiems  dievams,  kurie  laimino  šalį  ir  skelbė  savo  valią.  Po  kraštą  su 

kanklėmis  vaikščiodavę  dainiai, giedodami  apie dievų  palaimintą  šalį, apie gimtinės 

meilę, apie dausas, į kurias  nuvykdavęs  kiekvienas  doras žmogus, ir  apie šio krašto 

karalaitę  Teisutę. 

Stebuklinga  buvo  Teisutė.  Protėvių  milžinų  statyta  jos  pilis,  visa  pražilusi  ir 

apkerpėjusi , stovėjo  ant  vingiuojančios  Minijos  kranto. Šimtamečiai  ąžuolai  supo ją 

iš visų  pusių.  Aukštuose  pilies  bokštuose  gyveno  arai  ir  pelėdos.  Kaip  saulė švietė 

karalaitė   Teisutė   savo  kraštui.  Kaitriomis   vasaros   dienomis   ji   pakalbindavo , 

palinksmindavo  nuvargusį artoją, paguosdavo  seną motinėlę, pažaisdavo su vaikučiais. 

Mylėjo  ją  vargšai  žmonės.  Visi  pas  ją  paguodos  rasdavo.  Tik  bajorai  ant  jos  labai 

pyko, slaptai  niršo,  kad  ji  neleidžianti  nė  vieno  skriausti,  svetimų  kraštų  siaubti, o 

teisingai  baudžianti  vargšų  engėjus.  Teisutė  buvo  paprasta  karalaitė,  nesiskyrė  iš 

kitų savo šalies mergaičių , nesėdėjo aukso soste, o tik gėlėmis padabintame  mediniame 

krėsle. Jos galvą  tepuošė  gintaro  vainikas. Ji nevilkėjo  šilkais, o lininėmis drobėmis, 

kurias  pati  audė. 

Plačiai  pasklido  garsas  apie stebuklingą ją  karalaitę  ir  jos  laimingą  šalį. Daug 

svečių  iš  tolimų  kraštų  atplaukdavo  karalaitės  aplankyti.  Pykdavo  bajorai ,  kad 

karalaitė taip paprastai rengėsi, auksuotame soste nesėdėjo, aukso vainiko nenešiojo. 

Juk  svečiai galėjo  pamanyti,  kad  varginga  ta  šalis, kurią  tokia  karalaitė  valdo. Bet 

Teisutė nebojo  bajorų  ir sakydavo: "Mano šalis neturi nei aukso, nei šilkų, tik gryno 

gintaro Baltija  mums dovanoja , o miškuose  auga kietasis ąžuolas. Man jų  užtenka". 

Ir pradėjo plaukti piršliai pas Teisutę. Turtingų kraštų kunigaikščiai, ja susižavėję, 

lankėsi su dideliais palydovų  pulkais, žemai jai  lenkėsi, gyrė savo turtus, karių narsą 

53 



ir savo galią, nuo kurios visi drebėdavę. Bet nepamilo Teisutė nė vieno iš jų, visiems 

piršliams  atsakydavo,  nes  pati  nemėgo  skriausti,  svetimų  šalių nukariauti,  kuo visi 

kunigaikščiai  gyrėsi. 

Pasklido kalbos, kad Teisutė neištekėsianti, kad kraštas pasiliksiąs be karaliaus, 

tad bajorai  pradėjo pykti ant gerosios karalaitės. Tačiau pati karalaitė buvo linksma, 

nesirūpino  piršliais.  Tik  kai  senasis  vaidila  jai  giedodavo  apie  laimingą  šalį,  kurią 

gražusis  kunigaikštis  Širdutis  valdo,  ji  ilgai  ilgai  svajodavo  ir  mėlynomis  ilgesingai 

žibančiomis  akimis liūdnai žvelgdavo į rytus, kur už dunksančių  girių buvo Širdučio 

kunigaikštystė. 

Vieną  vasaros  vakarą,  kai Teisutė,  po  sena  liepa  sėdėdama,  svajingai  žvelgė 

į tolį,  atjo jo  pas  ją  Širdutis. Atjojo  jis  vienas,  be  palydos,  ne  žibančiais  rūbais  kaip 

kiti apsitaisęs, bet paprastai apsirengęs, kad niekas nepažintų, jog  tai svetimo krašto 

kunigaikštis.  Sutiko Teisutė  ilgai  lauktąjį  svečią  ne aukso soste, o žalioje pievelėje, 

po  kvepiančia  liepa,  kur  dieną  tūkstančiai  bitelių  dūzgė. Jos  gelsvos  kasos  beveik 

siekė žemę, o rankoje  karalaitė  laikė geltonų  varpų  vainiką. Nudžiugo  kunigaikštis, 

pamatęs  gražiąją  mergelę,  nuleido  akis  ir  nedrąsiai  prabilo: "Daugelis  turtingų  ir 

garbingų  kunigaikščių  norėjo  tavęs, skaisčioji  karalaite,  bet  tu atsisakei  už jų  tekėti. 

Tad  vos bedrįstu  prašyti  tavo rankos,  nes negaliu  tau  pažadėti  didelių  turtų. Mano 

šaly nedaug yra brangenybių, bet mums sujungus  savo karalystes, galėtume priglausti 

visus pavargėlius bei nuskriaustuosius  ir pasirūpinti, kad mūsų žmonės būtų laimingi. 

Tada, tikiu,  ir dievai  mus palaimintų". 

Teisutės  akys  žibėjo,  o  jos  lūpas  puošė  dangiška  meilės  šypsena.  Duodama 

ranką  Širdučiui,  ji  prakalbė jo:  "Eikš,  mano  kunigaikšti,  tavęs  seniai  laukiau,  vien 

tave  savo širdies gilumoje mylėjau.  Niekas  man  dar  nekalbėjo  taip, kaip  tu, mano 

svajonių  karalaiti!" Ir  sujungė  Teisutė  su Širdučiu  savo laimingas  šalis, kad  jos  dar 

laimingesne  karalyste  taptų. 

Slinko metai po metų kaip graži pasaka, kaip švelnus vėjelis vasarą žydinčiomis 

pievomis.  Vargas  jų  šalyje  visai  išnyko,  skurdo  ir  ašarų  dėl  duonos  kąsnio  visai 

nebeliko. Kiti kunigaikščiai  jodavo  į  karą, užkariaudavo  svetimus kraštus, pavergdavo 

žmones, o Širdučio ir Teisutės šalis apie karą nieko nežinojo. Ginklai kabėjo aprūdiję, 

seniai nevartoti,  žmonės  arė laukus, bajorai  medžiojo,  o didelius  karus  ir  karžygius 

vaidilos  tik  legendose  beminėdavo. 

Pradėjo  kalbėti  kaimynai,  kad  Širdutis  -  nė  joks  kunigaikštis,  kad  jis  bijąs 
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kardo  kaip  moteris.  Bet  šios  kalbos   nerupeJo  nei  Širdučiui,  nei  TeisuteL  Juodu 

globojo  savo žmones, kaip tėvai  vaikus,  o dievai  juos  laimino. Pyko  bajorai , narsūs 

krašto  karžygiai,  nepatiko  jiems  kaimynų  pajuoka . Įžengę  į aukštus  Širdučio rūmus, 

pradėjo  kalbėti: "Kardai surūdiję,  žirgai nerimsta,  mes norime  joti  į svetimus kraštus, 

norime pašvytruoti  kardais,   parodyti  kokie mes karžygiai! Jok su mumis, kunigaikšti, 

tuomet  ir  apie mus  pradės  giedoti  vaidilos, ir  mūsų  garbė  pasklis  po  tolimas  šalis". 

Užsidegė  kunigaikščio  Širdučio  karingas  protėvių  kraujas, papasakojo  Teisutei, ką 

bajorai  jam  buvo pareiškę . Bet Teisutė jam  tarė: "Nejok, Širduti, kam žudyti žmones, 

kam  reikia  mums  svetimų  kraštų  ir  turtų?  Ar  ne  laimingai  mes  gyvename?  Ar  ne 

pilnos  mūsų  girios žvėrių? Ar  jau  nelinguoja  mūsų  plačiuose  laukuose prinokę  javai 

ir  ar  neparplukdo  mums  žvejai  gryno  gintaro?  Mylėk  tiesą,  nejok  skriausti, nejok, 

Širduti,  kariauti  ir  plėšti!"  Paklausė  Širdutis  mylimosios   ir  nejojo.  Tačiau  bajorai 

nenustojo  prašyti,  sakė  vieni  josią,  nepaklausysią   kunigaikščio,  sakė,  jog   pasiilgę 

karo... Vėl  Širdutis kalbėjo  Teisutei,  kad  ir  jis  josiąs  į svetimą  žemę,  ir  vėl  Teisutė  jį 

atkalbinėjusi. 

Pradėjo  bajorai  pykti. Jie sakė, kad  juoksis  iš kunigaikščio  vaikai, kad  gėdysis 

protėviai , kad  Perkūnas  neįsileisiąs  į dausas. Ir nebepaklausė  Širdutis savo Teisutės, 

liepė  bajorams  šveisti  surūdijusius  kardus,  kurie  daug metų  ant  sienų  buvo  kaboję, 

liepė  balnoti  ristus  žirgus, siųsti  šauklius po visą  kraštą  ir  kviesti  vyrus  į didelį  žygį. 

Tvino  vyrai  iš  visų  pusių,  būrėsi  į  pulkus.  Išjojo  Širdutis  su  didele  kariuomene  į 

tolimus  Rytus,  o Teisutė  iš aukštos  pilies  lydėjo  jį  žvilgsniu,  ašaras liedama, rankas 

grąžydama  ir melsdama  dievus, kad nesupyktų  ant Širdučio, jog  išjojo plėšti  svetimų, 

kad  sugrąžintų  jį  po  žygio  gyvą  ir  sveiką. 

Liūdna  vaikščiojo  dabar  Teisutė, skausmas  kaip  peilis  raižė  jos  širdį. Pradėjo 

vysti  žaliosios  rūtos  darželyje,  ašaromis  laistomos. Nebeguodė  Teisutė  vargdienių , 

nes ir jos  niekas nesigailėjo. Širdučiui į karą išjojus , ji tik  sėdėjo savo aukštoje pilyje, 

verkė  ir  žiūrėjo  į  rytus  -  ar  negrįžta  Širdutis.  Ir  virto  dienos  mėnesiais,  mėnesiai 

metais,  o jaunasis  kunigaikštis  Širdutis vis negrįžo  iš didelio  žygio,  iš tolimo  krašto. 

Tyliomis  naktimis  iš tolo  juodavo  senoji  pilis,  apsupta  milžiniškų  ąžuolų.  Tik 

pro  šalį  vingiuodama  Minija  dejavo,  skundėsi, lyg  minėtų  didelį  Teisutės  skausmą. 

Nesumerkusi  akių  ilgas  naktis  ji  verkė,  o šventieji  pilies  ąžuolai  kažką  paslaptingai 

kuždėjo,  lyg  gėrėdamiesi  dideliais  kunigaikščio  Širdučio  žygiais,  kuriuos  jis ,  baltu 

kardu  švytruodamas,  atliko į karą  išjojęs . 
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Po  vienu  šventu  ąžuolu  sėdėjo  senas  vaidila,  kūreno  amžiną ją  ugnį  ir  prašė 

dievų,  kad  pareikštų  laimingojo  Teisutės  krašto  lemtį,  pasakytų,  ar  grįš  sveikas 

kunigaikštis  Širdutis. Ilgai laukė senasis vaidila dievų atsakymo, laukė kol prakalbės 

ąžuolų šlamesys, bet nesulaukė. Tik dangus rytuose pradėjo liepsnoti, kraujo pašvaiste 

apsipylė, ir vis aukščiau  ir aukščiau  kilo ugniniai  stulpai. Išvydo  vaidila  milžiniškus 

raitelius,  kurie kardais kapojosi,  nyko ir vėl kilo. Visas dangus paraudo nuo kraujo, 

o Perkūnas, lyg supykęs, toje kraujo jūroje  kažką murmėjo, užkimusiu  balsu krankštė. 

Stebėjosi  senasis vaidila  - nebuvo  dar  matęs  tokio  reginio,  nebuvo  dievai  dar 

davę  tokio  stebuklingo  atsakymo.  Nesuprato  vaidila,  ką  norėjo  pasakyti  dievai, tik 

suprato,  kad  jie  nieko  gero  nelėmė  kraštui,  kurį  turėjo  ištikti  kažkokia  nepaprastai 

didelė nelaimė. Kitą  rytą  papasakojo  vaidila  dievų  atsakymą  Teisutei. Ji dar  labiau 

ašaras liejo,  dar  daugiau  raudojo:  "Nebesugrįši,  Širduti, svetimus  kraštus  kraujuose 

paskandinęs,  nepaklausei  manęs, Teisutės! Oi, pasigailėkit, dievai, pasigailėkit  Širdučio! 

Kur  pasidėsiu  aš našlaitė  be jo !" Veltui  ramino  ją  senas vaidila,  veltui  minėjo  dievų 

gailestingumą.  Palikęs  raudančią   Teisutę,  liepė  pilies  gyventojams  ginkluotis,  nes 

nežinomas  priešas  jau  grasė kraštui. Liepė vesti  baltus  žirgus  prie  aukuro  ir  pats  jų 

raudoną  kraują  į ugnį šlakstė, maldaudamas  dievų, kad pagailėtų  Širdučio ir gimtosios 

šalies, kurią  jie  visada  laimino. Bet  aukų  dūmai  nekilo  į  dausas, vėjas  blaškė  juos  į 

šalis, į pakalnę,  o Perkūnas,  baisiai  supykęs,  vis  murmėjo,  dundėjo  ir  ugninio  žaibo 

kirčiais  padanges  plakė. 

Ilgai  verkė  Teisutė  tą  vakarą,  ilgai  meldėsi  dievams,  kad  pasigailėtų  šalies, 

neleistų  svetimiesiems jos  siaubti, pasigailėtų  Širdučio. Tik kai gili naktis  įsiviešpatavo 

ir mėnulis  nusiminęs  padebesiais  slinkti pradėjo,  Teisutė  užsnūdo.  Baisius  sapnus tą 

naktį  ji  sapnavo. Matė, kaip jos  puikusis  Širdutis zovada  per  svetimus kraštus  lėkė, 

kaip  žolelės  po  jo  žirgo  pasagomis  vyto,  o sodybos  pelenais  virto.  Motinos,  rankas 

grąžydamos, grasino ir keikė Širdutį už savo jaunų  sūnelių netektį. Pagaliau  skardus 

trimito garsas prikėlė ją iš sunkiųjų sapnų. Aukštame  pilies bokšte trimitavo sargybinis. 

Nudžiugo  Teisutė.  Ar  tai  jau  netikėtai  sugrįžta  jos  numylėtasis  Širdutis?  Ar  tai  jau 

dievai išklausė jos  maldas? Nejaugi  vėl nušvis laimingos dienelės? Laimingai  suvirpėjo 

jos  nukamuota  širdis. Galvojo,  kaip  pasveikinti,  kaip  prisiglausti  ir  pavaišinti  seniai 

lauktą kariūną. Skubėjo Teisutė iš aukštos pilies į platųjį  kiemą, kad  pirmoji  pasitiktų 

bernelį! Bet kiemas jau  buvo pilnas. Visi pilies žmonės sujudo, kariai ginklais žvangino, 

o ten, papilyje,  ant kalnų  liepsnojo  priešo  laužai, šaukdami  likusius  vyrus  į kovą. Ir 
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visi   plaukė  ginti  krašto,  visur   girdėjosi  klyksmas,  verksmas,   o  vakarų   padangė 

ugnimi  liepsnojo.  Širdučio  ir  Teisutės  laimingos  šalies  sodybos  pelenais  virto.  Pro 

atvirus  pilies vartus plūdo  minios  žmonių,  ieškodamos  prieglaudos  ir  pasakodamos, 

kaip  degindami  ir  žudydami  atslinko  geležimi  šarvuoti  vyrai.  Užsidarė  pilies  vartai, 

ir visi savo akimis išvydo tuos šarvuotus riterius, kurie netrukus  pradėjo  pulti jų  pilį. 

Užvirė kova. "O, Širduti, kur tu? Tu svetimuose kraštuose garbės ieškojai, o namuose 

tavo  vyrai  be tavęs  žūsta! Norėjai,  kad  vaidila  tave  giesmėmis  apgiedotų,  karžygiu 

išgarsintų,  o dabar  keiks  tave  vaikai,  kad  tėviškę  pražudei",  - sudejavo  Teisutė, bet 

tuoj,  pati  apsidengusi  krūtinę  šarvais,  stojo  į  pirmąsias  gretas,  liepdama  nepailsti, 

nepasiduoti! 

Pasruvo  Minijos  vanduo  krauju.  Jau kryžiuočiai  pilies  sienas griovė,  o strėlės 

iš pilies atsitrenkdavo  į kietus priešų  šarvus. Vyrai nuilso, o atėjūnai pergalės giesmes 

giedoti  pradėjo.  Perkūnas  tebegriaudė jo  padangėje  viršum  pilies,  bet  jau  ne keršto, 

o gailesčio balsais. Ir aušrai švintant, kai priešai jau  baigė tvirtovę  paimti, jis  sudejavo, 

atvėrė dausas ir ugnies  stulpu įsiautė pilį, kuri dingo priešams  iš akių su visais savo 

gyventojais.  Kryžiuočiai   išsigando.  Palikę  savo  žuvusiuosius,   jie,  žegnodamiesi   ir 

stebėdamiesi  lietuvių  dievų  galia, atsitraukė. 

Po  ilgų  metų  sugrįžo  ir  Širdutis. Dar  niekada  Teisutės  kraštas  nebuvo  matęs 

tiek grobio ir belaisvių, kiek jų  dabar turėjo Širdutis. Džiaugėsi  kunigaikštis  pagalvojęs 

apie savo Teisutę. "Oi, nudžiugs  mano  mergelė,  mane pamačiusi! Uždėsiu  jai  aukso 

vainiką  ant galvos, papuošiu  ją  šilkais ir deimantu", - galvojo jis  jodamas.  Linksmas 

grįžo  į tėviškę.  Išdidūs  buvo  jo  bajorai  - sudrebėjo  pasaulis  nuo  jų  ginklų,  minės  jų 

žygius  vaidilos  vaikų  vaikams  per  amžius... 

Bet  apsipylė  jų  širdys  krauju,  kai  sugrįžę  pamatė  griuvėsius,  nubalo  Širdutis, 

neradęs  savo pilies, klausinėjo: "Kur mano  mergelė,  kur numylėta  mano Teisutė?" O 

senas vaidila, išnešęs amžinąją  ugnį iš žūstančios pilies, tuomet  rūsčiai į jį  prakalbėjo: 

"Pražudei,  kunigaikšti,   savo  mergelę,  pražudei   savo  šalį,  nepaklausęs   jos  teisaus 

žodelio". Rovėsi  plaukus  jaunas  kunigaikštis,  keikė  save ir  savo likimą. Pagaliau  vėl 

liepė  raiteliams  sėsti  ant  žirgų  ir  išjojo  į  Vakarus,  į  kryžiuočių  kraštą,  atkeršyti  už 

savo Teisutę. Ilgai ten kariavo,  daug  kryžiuočių  paguldė, bet  kone visi jo  raiteliai  ten 

galveles  padėjo,  o  Širdutis, grįžęs  į tėviškę,  vėl  ieškojo  savo Teisutės. 

Užvaldė   kryžiuočiai   laimingą ją   Teisutės  ir  Širdučio  šalį.  Ilgai  jų   ainiai  čia 

viešpatavo,  ilgai  nusiminę  skurdo  gyventojai,  kol  pagaliau,  svetimųjų  spaudžiami, 
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pamažu  ėmė  pamiršti  auksinius  Teisutės  laikus. Iš aukštos  pilies  beliko  tik  niūrus 

piliakalnis,  pro kurį, gailiai raudodama, teka  Minija. Kalno viduje  miega  Teisutė. Tik 

kartą  metuose,  tą  naktį  kai  žuvo  pilis,  ji  atsibudusi  išeina  į  piliakalnio  viršūnę  ir 

atsisėda į samanų sostą. Apžvelgia liūdnomis akimis savo šalį, laimina ją  ir ilgai ilgai 

verkia, minėdama  Širdutį, kuris klaidžioja po kraštą jos ieškodamas. O šalia karalaitės 

ten  sėdi  senasis  vaidila.  Staiga  suvirpa  kanklių  stygos  ir  raudulinga  giesmė  nuaidi 

po  pavergtą   šalį.  Žmonės  bijo  eiti  pro  tą  piliakalnį,  sako,  dvasios  ten  naktimis 

slankiojančios.  Bet  kai  piliakalnį  kas  aplanko,  nepamato  tų  dvasių, tik  Teisutė  lyg 

prakalba be žodžių - tyliu šventų ąžuolų šlamėjimu, kuris giliai skverbiasi į kiekvieno 

žmogaus širdį ir sukelia liūdnus praeities atminimo jausmus. Teisutė primena buvusius 

laimingus laikus, kai vakarais  dainos skambėdavę  ir žaliosios  rūtos  žaliuodavę,  kai 

ant aukurų padėkos aukos degdavusios,  o svetimųjų  kojos gimtojo krašto nemindę. 

Ir  užtraukia  vaidila  tuomet  senovės  giesmę,  kuri  ne  tiek  senovę  mini,  kiek 

pranašau ja. Užsidega klausančiojo kraujas, pagauna nepaprastas ilgesys ir jis pajunta, 

kaip  slegia  svetimųjų  jungas. 
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. 
PATRIMKAUS SMUKLE 

Ksena smuklė, kuri nuo neatmenamų  laikų vadinama Patrimkaus karčema. 

eli  šimtai  metrų  į  vakarus  nuo  Norkaičių  vyriausiosios  girininkijos  yra 

Jau  daug  metų  ji  čia  stovi,  per  daugelį  rankų  ėjo  ir  per  kelis  gaisrus  vos  išlikusi. 

Iš  pradžių  ten  tebuvo  vien  smuklė.  Vėliau  Norkus  pastatė  Putrimų  dvarą.  Kelis 

kartus  smuklė   per  tuos  šimtmečius  buvo  perstatyta,  nėra  žinoma,  tik  aišku, kad  ji 

ligi šiol tebeturi savo senąjį  vardą ir kad  juo  dar ilgai vadinsis. Apie šią karčemą  yra 

išlikę  keletas  padavimų. 

Vieni  pasakojo, kad apie šimtą metrų  į rytus nuo šios smuklės stovėjusi didelė 

liepa,  kurios  kamienas  buvęs  toks  storas,  jog  trys  vyrai  jo  neapkabindavę.  Po  šita 

milžiniška  liepa senieji lietuviai  pasistatę  Patrimpo stovylą. Patrimpas buvo pavasario 

ir  derliaus  dievas.  Jo  stovyla  buvusi  iš  medžio  išpjaustinėta  ir  vaizdavusi  linksmą 

jaunikaitį  su javų  varpų  vainiku  ant galvos. Apie šventą Joną susirinkdavę apylinkės 

žmonės  ir  surengdavę  Patrimpo  garbei  didelę  šventę.  Netoli  šios  liepos  stovėjęs 

kitas šventas medis  · milžiniškas  ąžuolas, kurio lapai žaliuodavę  žiemą  ir vasarą. Po 

šituo ąžuolu  degindavę  aukas dievams. 

Kiti  sakė, kad  Putrimų  apylinkėje  seniau  stovėjęs  didelis  namas,  kuris  buvęs 

pastatytas  aplink  ąžuolą. Ąžuolas žaliuodavęs  žiemą ir vasarą, o jo  viršūnė  ir  šakos 

dengdavusios  visą  namą.  Vieno  karo  metu  senieji  lietuviai  į  šitą  namą  atsigabenę 

savo  dievo  Patrimpo   stovylą,  kuri  buvusi   iš  medžio  išpjaustinėta.   Šiame  name 

pasislėpusių  žmonių  priešai  nepastebėdavę.  Nuo  to laiko  senieji  lietuviai  tą  vietą  ir 

pradėję  laikyti  šventa  ir  vadinti  Putriumu  arba  Putrimu. 

Senas vienos šeimos užrašas liudija, kad netoli Patrimkaus smuklės, kuri stovėjo 

dvaro viduryje, tikrai turėjo būti kokia nors senovės lietuvių dievo Patrimpo šventovė. 
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PABUDKALNIS 

Vsenas  piliakalnis.  Šitą  piliakalnį  žmonės  jau  nuo  senų  senovės  vadina 

anagų  parapi joje,  Stankaičių  kaime,  prie  Veviržės  (Veiviržo)  upės  yra 

Pabudkalniu.  Jaunoji  karta  maža  ką  bežino  apie ji,  bet  senieji žino daug ir dar  gali 

papasakoti  kaip  jis  atsirado. 

Slėnyje prie Veviržės gyveno senųjų  lietuvių kunigaikštis  Pabudkis. Kunigaikštis 

su  žmonėmis  elgėsi  kaip  su  savo vaikais  -  stengdavosi  juos  apginti  nuo  priešų.  Kai 

priešas  puldavo,  lietuviai  bėgo  pas Pabudkį  prašyti  pagalbos.  Pabudkis  nemėgo  tų, 

kurie  dėl  turtų  būtų  norėję  išduoti  savo  brolius.  Visi  žmonės  -  vyrai,  moterys  ir 

vaikai  -  jį  taip  mylėjo,  kad,  reikalui  esant,  būtų  už  jį  ir  galvą  paguldę.  Apie  kitą 

valdovą   nė  pagalvoti   nenorė jo,   nes  Pabudkis   buvo  tikras  lietuvis  ir  smerkė  tą 

žmogų,  kuris  rėmė  sukilėlį. 

Vieną   rytą   saulelė  nedrąsiai   apšvietė  girias  ir  šiltai  žiūrėjo   į  skleidžiamus 

lapelius,   sprogstančius   pumpurėlius   ir  dygstančią   žolelę.  Girių   pakraščiais,   kaip 

jaunosios   per  jungtuves,   baltais  rūbais  pasipuošusios   klestėjo  ievos.  Eglių  šakos, 

apkibusios  raudonais  skujų  pumpurėliais,  tyliai  svyravo.  Per  tankią  nepereinamą 

girią  vinguriavo  siauras  kelelis. 

Besidžiaugdamas   gamtos  gražumu,  kunigaikštis  Pabudkis  pamatė  tuo  keliu 

atjojančius   tris  kareivius.  Kariai  lėkė  žaibo  greitumu.  Valdovas   suprato,  kas  tie 

kariai ir ko jie atskuba. Dar nesustoję, jie pasakė, jog  visos Lietuvos karalius Gediminas 

liepęs  pranešti,  kad  kryžiuočiai  apsiautę  Klaipėdą  ir  slenką  vis  tolyn.  Pasiuntiniai, 

valandėlę  pasilsėję,  nujojo  šią žinią pranešti  kitiems. Pabudkis  paliepė, atsistojus  ant 

aukšto bokšto,  trimituoti  - šaukti  visus  žmones  į kovą. 

Ankstų  rytą  važiuoti,  raiti ir  pėsti  žmonės  jau  traukė prie valdovo  dvaro. Nuo 

pat  aušros  ligi  pusiaudienio  tvino  ir  tvino  -  dvaras,  priekiemis  ir  visi  užkampiai 

prisikimšo  vežimų,  arklių  ir žmonių. Norint  išeiti, teko lipti per  vežimus, bet  vakarop 

viskas  susitvarkė. 

Kunigaikštis,  aukštai atsistojęs,  kalbėjo  žmonėms, ragindamas  visus į kovą  už 
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gimtąjį  kraštą  ir  patį miestą , už tėvų  papročius , jų  lietuvišką  kalbą  ir amžiną  laisvę. 

Pabudkiui  dar  nepabaigus  kalbėti,  visi  kaip  vienas  sušuko:  "Vesk  mus  greičiau  į 

kovą!" 

Žmonės sugulė, tik valdovas nuo supilto kalno stebėjo, kad priešas neprisiartintų. 

Toli buvo matyti  gaisro  ugnis. Tai kryžiuočių  padegti  nameliai.  Nespėjo  dar vienoje 

vietoje  užgesti,  jau  kitur  degė. Lietuviai,  netekę  kantrybės,  vis  skubėjo  pas  valdovą 

ir  klausė:  "Ar  budi?  Ar  greit  pulsim?"  Pabudkis  drąsiai  atsakė:  "Budžiu,  o  saulei 

tekant  pulsim". Dar  prieš  auštant  nuvargę  žmonės,  kartu  su  valdovu,  užmigo. Tą 

rytą  raudona  saulė  tekėjo  aukštai. Jos  raudoni  spinduliai  reiškė  krauju  pasruvusią 

dieną. Vaikai,  pabudinę  savo tėvus,  šaukė, kad  skubėtų  pas  valdovą. 

Saulei nespėjus  nė virš girios  pakilti,  priešai  prisiartino  prie  lietuvių. Mūsiškiai, 

Pabudkio vedami, apsupo priešą, per  visą naktį  plėšusį  lietuvių turtus. Vyrai grūmėsi 

priešakinėse  eilėse,  o moterys  su  vaikais  nešė  kariaujantiesiems  vandens  ir  rišo  jų 

žaizdas. Po pusdienio  viena  priešo  dalis  buvo  nuskandinta  Veviržėje,  o antra  dalis 

suvaryta  į tankią  girią  ir nuginkluota.  Visur  pasigirdo  nugalėtojų  balsai: "Tegyvuoja 

mūsų  lietuvių  tauta  kartu  su  Klaipėda  ir  Pabudkiu!"  Visa  apylinkė  džiaugėsi,  bet 

nežinojo, kad  jų  vadą kunigaikštį  Pabudkį  ant kalno užpuolę dešimt  išlikusių  priešų. 

Kunigaikštis  smarkiai  gynėsi.  Daug  priešų  žuvo,  bet   ir  vadas  turėjo  kentėti  nuo 

strėlių,  kurios  į  jį  švilpė  iš  visų  pusių.  Netrukus  jau  devyni  priešai  gulėjo  negyvi. 

Pabudkis  ištiesė  savo  ietį  ir  metė  į  paskutinįjį,  dešimtąjį.  Bet  ir  priešas  puolė. Abu 

metė vienu  kartu  ietis į vienas antrą ir abu krito  vienu  metu. Kunigaikštis,  nugalėjęs 

savo priešą, ir pats krito nuo nesuskaitomų  žaizdų. Tik dabar jį  pamatė lietuviai. Jie 

puolė  ir  norėjo  gelbėti,  bet  jau  buvo  per  vėlu.  Pabudkis,  dar  atsidusęs,  paskutinį 

kartą  paklausė: "Ar kryžiuočiai  sumušti? Ar Klaipėda  laisva?" Atsakymo  nebegirdėjo, 

nes jau  buvo  miręs. 

Kitą  dieną  susirinko visi savo išgelbėtojo  palaidoti.  Su brangiu  kardu  rankose 

buvo  palaidotas  kunigaikštis  Pabudkis  ant  to  kalno,  kur  jis  žuvo. Turtų  į  jo  karstą 

nedėjo, nes jis,  gyvas būdamas, jų  nemėgo. Prie supilto kapo atsistojo vienas žilagalvis 

senelis ir sušuko: "Pabudki, Klaipėda  laisva tik  per  tave!" Po to šitą vietą  pašventino 

ir  pavadino  Pabudkalniu.  Kalnas tokį vardą  gavo todėl, kad kunigaikštis  visada  ant 

jo  budėjo  ir  kad  jame   ilsisi  valdovo  palaikai.  Žmonės  ir  šiandien  laiko  tą  vietą 

garbinga. 
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v  

EIDAICIŲ  PILIAKALNIS 

Ttaip įkaitinę žemę. Mažoji Trūdelė bėginėjo  sau viena  Eidaičių  piliakalnio 

ai  atsitiko  nepaprastai  karštą  dieną. Seniai  jau  bebuvo  saulės  spinduliai 

papėdėje,  šokinėjo nuo vieno kupstelio  ant kito. Čia ji,  pamačiusi  kokią  gražią gėlę, 

bėgo  skinti, čia kokį  gražų  spalvotą  drugelį  jau  vijosi,  gaudė. Bet  toks  bėginėjimas, 

šokinėjimas ir karšti saulės spinduliai  pagaliau  ją  nuvargino. Trūdelė atsargiai padėjo 

nuskintas  gėleles,  apdengė  jas  savo  šiaudine  skrybėlaite  ir  pati  atsigulė  šalia  ant 

šiltos, saulės įkaitintos žemės. Buvo nepaprastai  malonu  pasiklausyti  daugybės įvairių 

garsų. Medžių  šakose tupį paukšteliai  čiulbėjo, lyg jie  norėtų  sužinoti, kurio čiulbėjimas 

Trūdelei geriausiai  patiks. Bet  neilgai  ji  šitų mažųjų  giesmininkų  klausėsi. Atsiminusi, 

jog  atsigulė  piliakalnio  pašlaitėje,  ji  pabūgo.  Juk  ligi  šiol  nė  vieną  kartą  nebuvo 

įsidrąsinusi  viena  prie šito kalno  prisiartinti! Senukų pasakojimai  apie šio piliakalnio 

atsiradimą  ją  įbaugindavę ... 

Vieno  senelio  pasakojimas  buvo  ypač  baisus.  Jis  visiems  pasakodavo,  kad 

toje vietoje,  kur  dabar  riogso  piliakalnis,  prieš  daug šimtų  metų  stovėję labai  dideli 

ir  gražūs  rūmai.  Gyvenusieji  tuose  rūmuose  žmonės  buvę  pikti,  žiaurūs  ir  dideli 

dievų  niekintojai.  Jie  kankinę  apylinkės  gyventojus,  girtuokliavę  ir  per  naktis  lošę 

kortomis.  Juokai,  klyksmas   ir  dainavimas   naktį   skambėdavę   iš  tolo.  Susimąstę 

linguodavo  senieji  ir  rimtieji  apylinkės  gyventojai  savo  žilas  galvas  ir  sakydavo: 

"Ilgai  dievai  jiems  tyčiotis  neleis". Ir kiek  tik  galėdami  vengdavo  tų  rūmų. 

Vieną  rudens naktį, nepaprastai  audrai  siaučiant, sumigusius žmones išgąsdino 

be  galo  smarkus  perkūno  trenksmas.  Išpuolę  laukan,  visi  pamatė  baisų  reginį  -  į 

atsivėrusią  žemę  pamažu  grimzdo rūmai. Rūmų  gyventojų  klyksmas buvo baisus. Iš 

atsivėrusios  prara jos  šoko  liepsnos,  kurios  siekė  net  debesis.  Po  kelių  akimirksnių 

rūmai  su  savo gyventojais  pradingo  žemės  gilumoje.  Su trenksmu  ir  bildesiu  žemė 

vėl  užsivėrė,  griaustinis  nutilo,  lietus nustojo,  visa  gamta  nurimo. Nedrįso  apylinkės 

žmonės  nė žodžio ištarti - ėjo į savo namus  ir neramiai  laukė ryto. Išaušus pasirodė, 

kad toje vietoje, kur  stovėjo rūmai,  jau  supiltas kalnas,  prie  kurio  kas naktį  galima 
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buvo  išgirsti  dejavimus. 

Šiurpuliai   nukrėtė   mergaitę.   Ji  atsargiai   nuleido   rankutes,   kuriomis   buvo 

pridengusi  akis  nuo  saulės  spindulių,  ir  nustebo,  pamačiusi  greta  savęs  besėdinčią 

kitą  gražią mergaitę. Išsigandusi  Trūdelė norėjo  p?bėgti, bet  gražioji  mergelė  maloniu 

balsu  jai  tarė:  "Nebijok,  mergaite,  aš  tau  nieko  blogo  nedarysiu.  Atėjau  pas  tave 

žinodama, kad esi gera ir mandagi  mergelė". Šitie žodžiai  ir malonus  nepažįstamosios 

balsas  nuramino  Trūdelę. Ramiai sėdėdama, ji  visą  valandą  klausėsi  nepažįstamosios 

pasakojimų,  vis žvelgdama  į liūdnai  žibančias  mergelės  akis. Ji jau  nejuto  baimės  ir 

net  drįso paklausti,  iš kur  ir  kas esanti toji mergaitė. Trūdelė  pastebėjo,  kaip tuomet 

svetimosios akyse sužibo ašaros. Nors nežinojo dėl ko, bet jai  pagailo nepažįstamosios. 

Ėmė ją  glamonėti, raminti. "Tai tu nori žinoti, kas aš esu, mielas ir laimingas kūdikėli? 

- tarė liūdnu balsu  mergaitė. - Priglausk  savo galvelę prie manęs ir ramiai klausykis. 

Prieš  daug  daug  metų,  kai  dar  didžiausią  krašto  dalį  tamsios  girios  dengė  ir 

dar  nė  vienos  bažnyčios  nebuvo,  kai  mūsų  sentėviai  savo  dievus  garbino  ir  jiems 

aukas aukojo, stovėjo  šitoje vietoje  dideli  rūmai. Leidau  aš čia  laimingas  jaunystės 

dienas  drauge  su  savo  tėvu,  kuris  buvo  šio  krašto  valdovas,  ir  su  kitais.  Dažnai 

medžiodavome,   po  tamsias  girias  tarp  šimtamečių  ąžuolų  jodinėdavome,   lokius, 

stumbrus  ir  elnius  vaikydavome.  O kai  pavykdavo  nudėti  stumbrą  arba  lokį,  mes 

aukomis  dėkodavome  dievui  Perkūnui  už  jo   malonę.  Po  seniausiu  ir  didžiausiu 

ąžuolu stovėjo aukuras, ant kurio žyniai aukas degindavo. Kiek  kartų  aš linksmai su 

savo  draugėmis   po  apylinkę  skraidydavau!  Bet   nebuvo   man   skirtas  laimingas 

gyvenimas  šitame  pasauly je ... 

Iškilo  baisus  karas.  Turėjo  ir  mano  tėvas  su  savo  sūnumis  žirgus  balnoti, 

apsiginkluoti  ir išjoti ginti nuo  priešų  mylimojo  krašto. Nebegrįžo  jis  iš karo. Padėjo 

kruvino je  kovoje  savo galvą. Pasilikau  aš viena  šiame žiauriame  pasaulyje.  Bet  to 

dar  ne  gana.  Senas  mano  tėvų  priešas   žiaurusis  burtininkas   nugramzdino   tėvo 

rūmus  ir  privertė  mane  šio  kalno  gilumoje  gyventi.  Tik  labai  retai  galiu  tą  baisųjį 

kalėjimą  kelioms  valandoms  apleisti.  Gyvenu  taip  jau  daug  šimtų  metų.  Dar  ilgai 

turėsiu  ten  gyventi,  kol  mane  nekalta  mergaitė  išvaduos". 

Susimąsčiusi  Trūdelė paklausė : "O kaip tave galima  išvaduoti?" Mergelė liūdnai 

atsakė: "Netikiu,  kad  mane  kas  išvaduos,  nes  kalėjimą  tiktai  tada  apleisti  galėčiau, 

jeigu   tu   mane   pabučiuotum,   nors   aš  ir   kokia   bjaurybe   apsimetusi   būčiau". 

"Pabučiuosiu  aš  tave  ir  išvaduosiu",  -  atsakė  ašarodama   Trūdelė.  Nudžiugusi 
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paglamonėjo  užburtoji  mergaitė  Trūdelę  ir  tarė:  "Ateik  kitą  dieną  lygiai  dvyliktą 

valandą į šią vietą ir lauk mapęs. Tik turi ateiti viena". Tai pasakiusi  mergaitė dingo. 

Kitą  dieną  lygiai  dvyliktą  valandą  stovėjo  Trūdelė  sutartoje  vietoje  ir  laukė 

užburtosios  mergaitės,  tačiau  jos  niekur  nesimatė. Tik staiga  prie savo kojų Trūdelė 

išvydo beropojančią  nepaprastai  bjaurią  rupūžę (piktvarlę). Išsigandusi  norėjo greit 

pabėgti,  bet  rupūžė atvėrė nasrus  ir, bjauriomis  akimis žiūrėdama,  užkimusiu  balsu 

tarė: "Pabučiuok dabar mane". Drebėdama  pažvelgė Trūdelė į rupūžę ir jai  pasidarė 

taip  šlykštu,  kad  vos  nenualpo. Verkdama,  akis  užsidengusi,  puolė  ji  nuo  kalno. 

Bėgdama  dar išgirdo, kaip kalno viduje pakilo baisus bildesys, o šitame bildesy je  ir 

trenksme  - baisus  juokas. 

Tiktai  netoli  savo namų  išdrįso  Trūdelė  atsigręžti  ir  pažvelgti  į  kalną.  Kaip  į 

žemę  įbesta,  verkdama   ir  dejuodama   stovėjo  kalno  viršūnėje   užburtoji  mergelė. 

Girdėjo dar Trūdelė, kaip nelaimingoji verkdama  sušuko:"Neįstengei manęs išvaduoti, 

esu dabar amžinai pražuvusi !" Po šitų žodžių  prasivėrė  kalnas ir iš jo  gilumos iššoko 

ilgi  liepsnos  liežuviai.  Jie  nutvėrė  raudančią  mergelę  ir  įsitraukė  ją  į  kalno  gilumą. 

Kalnas  vėl užsivėrė  ir  bildesys  nutilo. 

Verkdama  parbėgo  Trūdelė  namo  ir  ilgai sirgo. O užburtoji  mergelė  daugiau 

niekuomet  nebepasirodė. 
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ALKANAS KALNAS 

Jviršuje  iš milžiniškų  akmenų  buvo  pastatę  pilį. Daug  kartų  priešai  mėgino 

uknaičių  apylinkėje  riogso  senas  piliakalnis.  Jį  supylę  senovės  lietuviai 

tą pilį užkariauti, jos  mūrus sugriauti, bet  nepavykdavo.  Kol senasis valdovas valdė 

ir  gynė  pilį,  tol  lietuviai  nuo  priešų  ten  rado  prieglaudą.  Senajam  valdovui  mirus, 

sostas atiteko  jo  sūnui. \ 

Nau jasis valdovas jaunystėje buvo kryžiuočių  pagrobtas ir jų  dvasioje išaugintas. 

Kryžiuočiai  stengėsi  pavergtą jį  išauklėti  savo brolių  lietuvių  priešu.  Bet  jaunikaitis, 

besiklausydamas  melo apie lietuvius, prisimindavęs  aukštus savo krašto upių krantus, 

tankius  miškus  ir  skambias  dainas. 

Kartą  būdamas  medžioklėj,  jis  raitas  pabėgo  nuo  kryžiuočių.  Sugrįžęs namo, 

rado tėvą mirusį, bet  sostą neužimtą. Jo giminės ir visa apylinkė labai džiaugėsi, bet 

jaunasis  valdovas  greit  vėl  pasiilgo  savo  auklėtojų  - kryžiuočių.  Nors  jis  turėjo  ir 

kareivių, ir arklių, ir turtų, ir garbės, tačiau troško dar daugiau. Dabar jam  neberūpėjo 

nei  tankūs  miškai,  nei  upių  krantai,  nei  linksmos  dainos. Rūpėjo  tik  įsigyti  daugiau 

turtų.  Jis  laukė,  kad  priešai  greičiau  ateitų  lietuvių  naikinti,  laukė  progos,  kad  jis 

galėtų  pasipelnyti.  Dėl  to  stengėsi  veidmainiauti  ir  laimėti  lietuvių  palankumą. 

Buvo šiltas ir ramus pavasario  rytas. Saulė savo žėrinčiais  spinduliais rankiojo 

nuo  žolių  rasos  lašelius.  Žemė,  lyg  nujausdama  kruviną  lietų,  kvėpavo  paskutine 

drėgme. Paukšteliai  vinguriavo  giesmeles, dar nenujausdami  nelaimės. Žmonės, anksti 

nubudę,  dirbo  savo  darbus.  Moterys  ir  vaikai  rūpinosi  maistu,  o  vyrai  galando 

kalavijus. 

Staiga  sutrimitavo  karo  trimitai.  Jaunasis  valdovas  šaukė  visus  lietuvius  į 

kovą. Miškų  keliai  prisipildė  žmonių,  traukiančių  į  pilį. Moterys,  eidamos  tarp  vyrų, 

kinkavo  tartum  prašydamos,  kad  jie  narsiai  gintų  pilį  ir  kraštą.  Netrukus  jau  visi 

lietuviai susirinko. Jie džiaugėsi jaunuoju  vadu, nes, prisiminę  senojo valdovo narsumą, 

manė,  kad  ir  jaunasis  bus  narsus.  Visur  girdėjosi  balsai:  "Teateina  priešas,  mes  jo 

galybei ir žiaurumui nulaušim  ragus!" Tik vienas valdovas nerimo  - sėdėjo bokšte  ir 
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žvalgėsi,  kada  pasirodys  jo  pakviestieji  svečiai. 

Pietų  metu, kai saulė aukščiausiai  pakilo,  kryžiuočiai  apsupo pilį. Lietuviai  jau 

iš  anksto,  dar  kovos  nepradėję,  džiaugėsi  savo  laimėjimu.  Tik  kodėl  priešai  tokie 

drąsūs,  o  valdovas   neramus?   Šį  kartą   kryžiuočiai   puolė   pilį   nepailsėję  ir  net 

nesusitvarkę.  To jie  niekuomet  nedarydavo! Pilies  valdovas  sakė savo karžygiams, 

kad  jis,  užlipęs  ant  bokšto,  seksiąs  kovą  ir,  pastebėjęs  lietuvių  silpnąsias  vietas, 

nurodysiąs  jiems  kur  sustiprinti. Tačiau  valdovas,  užlipęs  ant  pilies  bokšto,  rodė ne 

lietuvių  trūkumus,  bet  kryžiuočių,  komandavo  priešams  kaip  užimti  pilį.  Be  poilsio 

kovojo  mūsiškiai  laukdami  iš  valdovo  žinių.  Paguldė  daug  priešų , bet  ir  jų  gretos 

tirpo. Moterys ir vaikai stojo į savo žuvusiųjų  vyrų  ir tėvų vietas. Pagaliau  beliko  tik 

viena  eilė ant pilies mūrų. Sveikieji dar kovojo,  o sužeistieji krovė laužą. Nenorėdami 

pasiduoti  žvėriškiems  priešams,  kas  tik  begalėjo  puolė  ant  laužo  ir  susidegino. Iš 

visų  pusių  įsiveržė  priešai  į  pilį.  Lietuviai  dar  šaukė,  kad  ir  jų  jaunasis  valdovas 

šoktų ant laužo  ir susidegintų, bet valdovas, išdidžiai nulipęs nuo bokšto, su didžiausiu 

malonumu  sveikino kryžiuočius  ir kartu  su jais  džiaugėsi pergale. Tik dabar lietuviai 

suprato, kad  pralaimėjimo  priežastis  buvo naujasis  valdovas, kad  jis  buvo  susitaręs 

su  priešais  lietuvius  išnaikinti  ir  kad  tai  padarė   veidmainiškai.   Likusieji  lietuviai 

šaukė savo sunkiose  kančiose, kad  Perkūnas  jiems  atsiųstų  mirtį, nes nenorėjo  būti 

apgaulingų  priešų  rankose;  prašė,  kad  atkeršytų  jų  išdavikui  valdovui. 

Valdovui  su  kryžiuočiais  bepuotau jant,  išsipildė  pavergtų jų  maldos. Atsivėrė 

žemė,  ir  visa  pilis  su  puotau jančiaisiais  nugrimzdo  į bedugnę.  Pasibaigė  nugalėtojų 

džiaugsmas  ir  pavergtų jų  ašaros.  Dar  ilgai  kalno  viršūnėje  žiojėjo  anga. Jeigu  kas 

akmenį  į ją  įmesdavo, dar  negreit  jis  dugną  pasiekdavo . 

Seni  žmonės,  gyvenusieji  arti  piliakalnio,  pasakojo,  kad  kiekvienas  praeivis 

nusiimdavęs   kepurę  ir  sveikindavęs  kalną   sakydamas: "Labas  vakaras,  Alkanas 

kalne!" Jei  kuris  to  nedarydavęs,  tam  neregima  ranka  numušdavusi  kepurę  nuo 

galvos. Kartą  vienas  pakeleivis  kalno  nepažinęs  ir  jo  nepasveikinęs.  Staiga  nusiritę 

nuo kalno  prie jo  kojų  ugnies rutuliai. Praeivis  giliai nusilenkęs  ir  pasveikinęs  kalną. 

Tuomet  rutuliai  vėl  pradingę. 

Daug žmonių  tas kalnas  prarijo,  daug gyvybių  ten  užgeso,  todėl jį  ir  pavadino 

Alkanu  kalnu. Šitas vardas išliko ligi mūsų  dienų. Dabar  piliakalnis  žolėmis apaugęs, 

niekas  jo  nebesveikina  ir  niekas  dėl  to nebepyksta. 
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UZKEIKTAS  PILATIS 

PGilius  ir  stačius  šio  kaimo  skardžius  žmonės  seniai  vadina  Krūšdauba. 

agėgių  apylinkėse,  prie  pat  Didžiosios  Lietuvos,  yra  Akmeniškių  kaimas. 

Kodėl  skardžiai taip pavadinti,  niekas  tikrai  nežino. Vieni  mano, kad  seniau riešutus 

krūšais  vadinę, nes toje dauboje  auga  labai daug  riešutų. Kiti  sako, kad  prieš daug 

metų  gyvenęs senis Krūša, kuris šitą daubą iškasęs, kad žiemą nuo šalčio apsisaugotų. 

Prie  pat  daubos  yra  aukštas  Pilačio  kalnas. 

Senovėje, kur  dabar  riogso  Pilatis,  stovėjusi  didelė  ir tvirta  pilis. Gyvenęs  ten 

kunigaikštis  Pilatis  su  savo  dukterimi  Milda.  Kunigaikštis  buvęs  labai  godus.  Savo 

dukters  nenorėjęs  išleisti  nė  už  vieno  vyro,  nes  nė  vienas  neturėjęs  pakankamai 

daug  turto.  Iš  visų  šalių  plūdę  piršliai  į  pilį,  bet  veltui.  Mildai  tai  labai  nepatikę.  Ji 

pamilusi  piemenį,  kuris  ganė  pilėnų  galvijus. Tėvui  ji  nedrįsusi  to  pasisakyti,  nes 

žinojusi,  jog  jis  niekuomet  nesutiksiąs  ją  atiduoti  piemeniui. 

Vieną  kartą  vėl  atvažiavo  piršliai.  Peršamasis  jaunikaitis  buvo  toks turtingas, 

kad  kunigaikštis  sutiko  išleisti  už  jo  savo  dukterį.  Milda  priešinosi,  tačiau  tėvas  ją 

verste  vertė tekėti  už  vyro, kurio  ji  nė  kiek  nemylė jo.  Nebežinodama  ką  bedaryti,  ji 

pagaliau  pasisakė  tėvui  mylinti  piemenį.  Kunigaikštis  taip  supyko,  kad  išsitraukęs 

kardą  nudūrė  savo dukterį. Kai piemuo tai sužinojo, jis  prakeikė  pilį ir pats nusižudė. 

Pilis nugrimzdusi  apsikuopė žemėmis, o Pilatis buvo pasmerktas  klaidžioti, kol suras 

tokį  jaunikaitį,  kuris  bus  panašus  į  nusižudžiusį  piemenį  ir  kuris,  kasdamas  kalną, 

palies  Mildos  kaulus.  Tada  pilis  bus  išvaduota,  o Pilatis galės amžinai  ilsėtis. 

Prieš kelerius  metus  rodės,  jog  Pilatis jau  bus  tokį  berną  sutikęs, nes atsirado 

žmogus,  kuris  sakėsi sapnavęs,  kad  prie  jo  lovos  pasirodęs  kažkoks  senis ir  prašęs 

nueiti  ir  perkasti  piliakalnį.  Kodėl  jis  tai  turįs  daryti,  nepasakęs.  Praaušus  bernas 

pasiėmė   kastuvą   ir  nuėjo  kasti  kalno.  Per  kelias  dienas  jis  iškasė  penkių   metrų 

gilumo duobę. Nieko neradęs, nustojo  kasti, tačiau  po kelių dienų bernas vėl sugrįžo 

prie kalno. Senis vėl buvęs prie jo  lovos ir nedavęs  ramybės. Kai jaunikaitis,  vandenį 

prikasęs, ir vėl nieko nerado, metė kastuvą  ir daugiau nebesirodė.  Žmonės sakė, jog 
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Pilatis dar ilgai turėsiąs klajoti, kol surasiąs tokį žmogų, kuris sutiksiąs ieškoti Mildos 

kaulų . 

Po šio įvykio vieni galvojo, kad piliakalnio  apylinkėje įvyksianti baisi nelaimė, 

kiti  manė,  kad  užeisią  brangūs  laikai,  o  dar  kiti  tvirtino,  kad  kalnas  sprogsiąs  ir 

palaidosiąs   aplinkinius  kaimus.  Vėliau   žmonės  aprimo  ir  nieko  nepaprasto   jau 

nebelaukė. 
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JUODASIS RITERIS 

TNatkiškius, yra nedidelis, tankiais medeliais  apaugęs kalnelis. Žmonės nuo 

oje  vietoje,  kur  iš  Tauragės  -  Tilžės  plento  Gudų  vieškelis  pasisuka   į 

ser.ų  senovės  jį  Ožkalniu  vadina.  Kalno  viršūnė je  dar  visai  neseniai  buvo  skylė. 

Apylinkės  gyventojai  ir  ilgiausiomis  kartimis  niekuomet  nebuvo  jos  dugno  pasiekę, 

niekas nebuvo išmatavęs jos gilumo, net įmestas akmenėlis dar ne greitai atsimušdavo į 

dugną. 

Retai  kas  teužlipdavo  ant  kalno  viršūnės,  retai  kas  težvelgdavo  į  jos  tamsią 

angą,   o jau  nakties  metu  praeivį  niekas  ir  prašyte  nebūtų  ant  kalno  užprašęs. Šis 

Ožkalnis  priklausė  šalia  gyvenusiam   dvarininkui.  Pro  jį   pravažiuojančius   dažnai 

užpuldavo   plėšikai   ir  apiplėšdavo.  Pėstieji,  eidami  naktį   pro  tą  vietą ,  lenkdavo 

didžiausius  vingius,  o  į  Tilžės  turgų   važiuojantieji   ūkininkai   burdavosi  į  didelius 

būrius, kad  piktadariai  jų  nedrįstų  paliesti. 

Dvare  gyveno  kryžiuotis   Tauradas.  Jis  buvo  iš  svetimo  krašto   pas  mus 

atsikraustęs,  ant  kalno  tarp  pelkių  rūmus  pasistatęs,  aukšta  tvora  apsitvėręs,  giliu 

grioviu  apsikasęs  ir  tą  griovį  vandens  prisileidęs.  Ramiai  sau  gyveno  svetimšalis, 

niekam  pikto  nedarė.  Jei  suvargęs  ar  nelaimės  ištiktas  kaimynas  į  jį  kreipdavosi, 

visuomet   jam   surasdavo  gerą  žodį  ir  niekuomet   neatsisakydavo   kuo  galėdamas 

padėti. 

Turtingas  buvo  tasai  kryžiuotis.  Iš  kur  tie  turtai  atsiradę  -  niekas  nežinojo. 

Visaip žmonės spėliodavo. Vieni sakydavo, esą velnias jam  lobį nešęs, kiti pasakodavo 

patys  matę, kaip aitvaras naktimis  grūdus  ir  kitokį  turtą  iš kitų  klėčių  kryžiuočiui  į 

aruodus  pildavęs. 

Kartu  su  nepažįstamuoju  toje  pačioje  apylinkėje  atsirado  ir  juodasis  riteris. 

Naktimis  jis  užpuldinėdavo  kiekvieną,  plėšdavo  ir  žudydavo  be pasigailėjimo  visus, 

kurie   jam   priešinosi   arba   jį   persekio jo.   Užpuldavo   jis   kaimynus,   išvaikydavo 

išsigandusius   žmones  po  miškus,  išplėšdavo  ne  tik  brangenybes,   bet   ir  javus   iš 

svirnų. 
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Ilgai  siautė  juodasis  riteris,  ilgai  apylinkės  gyventojai  bijojo  ir  laikė  jį  pačiu 

velniu.  Ta  baimė  ir  vargas  apylinkėje  vis  didėjo.  Kai  prasti  metai  užėjo  ir  žmonės 

nebeturėjo  ko  valgyti,  o  juodasis  riteris  vis  dar  nenustojo   plėšikavęs,  gyvenimas 

tapo  visai nebepakenčiamas . Tuomet  apylinkės gyventojai susitarė žūtbūt  išaiškinti, 

kur žiaurusis plėšikas deda prisiplėštą  turtą. Jie išsisklaidė po visą kraštą, po tamsius 

miškus  ir, žvėrių  kailiais  apsigobę,  laukė to baisaus  ramių jų  gyventojų  priešo. 

Taurado  kaimynas  Gintautas  taip  pat  pasiryžo  sekti  juodą jį  riterį.  Buvo  tai 

gudrus,  niekuo  nepasitikįs  žmogus.  Gintautas  netikėjo  žmonių  pasakojimais,  kad 

aitvaras  arba  velnias  nešąs  Tauradui  turtus. Jis  seniai  slankiojo  aplink  dvarininko 

rūmus,  sekė visus  lankytojus,  bet  nieko  įtartino negalėjo  pastebėti. 

Vieną  kartą,  bevaikštinėdamas   po  gretimą  girią,  Gintautas  išgirdo  žmonių 

balsus.  Susidomėjęs  tyliai  nubėgo  į  tą  pusę. Jau  buvo  netoli  kalbančiųjų,  jau  matė 

neaiškius  jų   šešėlius,  bet  staiga  siluetai  dingo,  balsai  nutilo,  lyg  žemė  būtų  tuos 

žmones  prarijusi.  Slankiojo  Gintautas  aplink,  klausėsi  ausį  prie  žemės  pridėjęs,  bet 

jau  nieko nesigirdėjo. Jis bijojo  pakliūti plėšikams  į rankas, todėl nusprendė  pasilikti 

toje vietoje ligi  rytojaus. 

Išaušus  girios  viduryje  Gintautas  pamatė  kalnelį.  Jis tokiais  tankiais  krūmais 

buvo apaugęs, kad nė prasiveržti  buvo neįmanoma. Belaipiodamas  aukštyn  ir žemyn, 

jis  pastebėjo  sumintą  takelį  ir pėdas. Tuomet  Gintautas suprato, kad  čia turėtų  būti 

plėšikų  lizdas. Jis spruko atgal, žymėdamas  kelią  įvairiais ženklais,  kad  vėl galėtų šį 

kalnelį  surasti. 

Gintautas  jau  buvo  beketinąs  Tauradą  prašyti  pagalbos  prieš  juodą jį  riterį, 

bet  priėjęs  jo  dvarą,  atsiminė  žmonių  pasakojimus,  jog  aitvaras  nešąs  jam  turtus. 

"Galbūt tas juodasis  riteris ir yra  Taurado aitvaras? - pagalvojo  kaimynas.  - Jei taip 

būtų, tai nėra ko ir eiti". Ir, nors menkas buvo tas įtarimo šešėlis, jis  privertė ūkininką 

nesikreipti  į dvarininką. 

Parėjęs  namo,  Gintautas  papasakojo  tai  savo draugams. Tuomet  visi  nutarė 

nužudyti  Taurado aitvarą, nors ir pats nelabasis tai būtų. Bet seni žmonės sakydavę, 

kad  prieš  velnią  reikia  sidabrinio  ginklo. 

Ilgai  rengėsi  Ožkalnio  apylinkės  žmonės  aitvaro  medžioklei.  Pagaliau  nusilieję 

sidabrinį  durklą, nuėjo  visi  prie  kalnelio  ir keletą  naktų  lindėjo krūmuose,  laukdami 

patogaus  meto. 

Vieną  naktį  plėšikai,  nieko  blogo  nenujausdami,   išėjo  plėšikauti.  Ūkininkai 
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jiems   nekliudė.  Bet   kai  piktadariai   jau   buvo  toli  nuėję,   kaimynai   prislinko  prie 

kalnelio,  kuriame  juodavo  urvas,  o jo  angoje  miegojo  plėšikų  sargybinis.  Ūkininkai 

sargą  surišo, jo  burną  užkimšo  ir  pradėjo  dairytis.  Bet  urve  daugiau  nieko  nebuvo. 

Tik  kai  surištąjį  ėmė kankinti  ir  klausinėti,  jis  parodė  kitą  urvą.  Kiek  paėjėję,  vyrai 

atsidūrė  Taurado  dvare.  Čia  urvas  šakojosi  į  dvi  dalis  - vedė  į  rūmus  ir  į  dvaro 

svirnus. Pasitarę  ūkininkai  pasidali jo  į du būrius.  Vienas  pasiliko  prie  rūmų,  o kitas, 

apsiginklavęs  šakėmis  ir  kirviais,  laukė  plėšikų  kitame  urvo  gale,  prie  kalnelio. 

Plėšikai, sugrįžę ir nieko įtartino nepastebėję, sulindo į urvą. Tuo metu kaimynai 

abejuose  galuose  sukūrė  ugnį.  Smilkinami  žmogžudžiai  puolė  laukan,  bet  čia  juos 

pasitiko  negailestingi  ūkininkų  ginklai. Kai  visi  plėšikai  jau  buvo  nugalabyti,  kardu 

sau kelią  per  draugų  lavonus  ir  ugnį  prasiskindamas,  iššoko  ir  pats  riteris.  Tačiau 

tuo  metu  taikli  Gintauto  ranka  pataikė  ir  jam.  Ir  koks  buvo  kaimynų  nustebimas, 

kai jie  apžiūrėję  baisų jį  plėšikų  vadą  pamatė,  jog  juodojo  riterio rūbais  vilkėjo  pats 

kryžiuotis  Tauradas. Dorą  ir gailestingą  žmogų  vaidindamas,  jis  bjauriu  plėšikavimu 

buvo  sau turtus susikrovęs  ir  tiek  metų  apylinkei  siaubą  kėlęs. 

Įpykę kaimynai  jo rūmus iš visų pusių  uždegė. Kitą dieną, kai dvaras jau  buvo 

pelenais  pavirtęs,  paskelbė  jie  visam  kraštui  esą  aitvaras  susipykęs  su  Tauradu  ir 

sudeginęs  jo  dvarą. Taip baigė  savo dienas  juodasis  riteris. 

Laikui slenkant giria retėjo. Prie kalnelio,  iš kur  seniau urvas  vedė į kryžiuočio 

dvarą,  žmonės  pradėjo  ožkas  ganyti. Taip kalnas  gavo Ožkalnio  vardą. 

Prieš  keletą  dešimčių  metų  žmonės,  tiesdami  plentą,  nukasė  dalį  kalno,  bet 

kita jo  pusė, tankiais krūmais apžėlusi, teberiogso ir šiandien, primindama  praeiviams 

piktus  plėšiko  darbus  ir  jo  liūdną  galą. 
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-  .  v  .  

KAIP ĮSIKURE RAMBYNO SVENTOVE 

Smetų laimingai valdė šio krašto žmones - ūkininkus ir žvejus. Toje vietoje, 

eniai, labai seniai gyveno prie Nemuno galinga milžinų giminė, kuri daugelį 

kur dabar prie Nemuno  prisiglaudęs stovi Ragainės miestas, tuomet riogsojo didelė, 

milžinų  pastatyta  pilis.  Aukštai  į  dangų  kilo  šios  pilies  bokštai,  kuriuose  dieną  ir 

naktį  budėjo  narsūs  valdovų  kariai.  Dideli  ir  sunkūs  akmenys  tvirtomis  rankomis 

buvo sunešti i storus pilies mūrus, ant kurių nė stipriausieji priešai užkopti nepajėgdavę. 

Žilagalvis  šalies  valdovas,  norėdamas  apginti  ramius  šio  krašto  gyventojus 

nuo  žiaurių  priešų  užpuolimų,  nuolat  laikydavo  didelius  karių  pulkus,  kurie,  karui 

kilus, kardais švytruodavo, užpuolikus iš savo žemės vydavo, o taikos metu žmonėms 

padėdavo,  žvėris  medžiodavo,   laukus  dirbdavo  ir  tinklais  žuvis  gaudydavo. Bet 

žmonės  bijodavo  tų  kareivių,  nes  dažnai  nieko  pikto  nemanančius  gyventojus  jie 

nuskriausdavę.  Pykdavo   tuomet   žmogus,  pasakodavo   savo  kaimynams   patirtą 

neteisybę,  bet  teisingajam  šalies valdovui  dėl skriaudos  pasiskųsti  nedrįsdavo. 

Ypač  krašto  gyventojai  bijodavo  trijų  valdovo  sūnų:  Tilžačio,  Vilmanto  ir 

Rambyno.  Kai  tik  jie  išjodavo  iš  pilies,  žmonės,  metę  savo  kasdieninius  darbus, 

slėpdavosi  kur  beįmanydami,   nes  nedorieji  valdovo  sūnūs  pabaidydavo  arklius, 

naikindavo  tinklus,  mindžiodavo  pasėlius  ir  tyčiodavosi  iš  sugautų  žmonių.  Senas 

valdovas  ne  vieną  kartą  pastebėjo  negražius  sūnų  darbus,  ne  vieną  kartą  nugirdo 

nuskriaustų jų  skundus, bet  kantriai  tylėdavo,  niekam  nieko  nesakydavo.  Tik  vieną 

sykį, kai jam pačiam  išėjus panemuniu  pasivaikščioti,  ramūs gyventojai  vėl pradėjo 

slapstytis,  žilagalvis  valdovas  nebeiškentė. Sugrįžęs į pilį,  pasišaukė  visus  tris sūnus 

ir  rūsčiai  tarė: "Kad  jūs   neskriaustumėte   žmonių,  aš  liepsiu  jums   išeiti  iš  mano 

krašto! Jūs esate mano  sūnūs, mano  turtų  paveldėtojai,  bet  matau, kad  naudingam 

darbui netinkate.  Noriu  jus  siųsti į platųjį  pasaulį. Sugrįžę praneškite  man, kas jums 

labiausiai patiks ir kas jums  atrodys brangiausia.  Jei jūs  teisingai  pasakysite,  paliksiu 

jums  savo turtus". 

Patiko  jauniesiems  valdovo  sūnums  tokia  tėvo  kalba,  nes  seniai  jiems  buvo 

76  



ankšta  gimtojoje  pilyje,  seniai  jau  troško  paieškoti  laimės  tolimuose  kraštuose.  Jie 

atsisveikino  su žilagalviu  tėvu, sėdo ant  pabalnotų  žirgų  ir  išjojo iš Ragainės  pilies  į 

platų jį  pasaulį.  Tilžatis  pasuko  į  vakarus,  Vilmantas  - į rytus,  o Rambynas  nujojo  į 

šiaurę. Išsiskirdami  prie aukštųjų  pilies vartų, broliai  susitarė lygiai po trejų metų  vėl 

susitikti  ir  kartu  sugrįžti  pas  senąjį  tėvą. 

Išvykus   sūnums,  lengviau   atsikvėpė   krašto   gyventojai.   Niekas   nebebijojo, 

nebesislapstė.  Tik  senas  tėvas  dažnai  lankydavo  aukurą  ir,  degindamas  Perkūnui 

brangias  aukas,  melsdavo  jo  neapleisti  sūnų  svetimame  krašte,  o žilagalvė  motina, 

smilkydama   geltoną jį   gintarą,   su  ašaromis   dažnai   prašydavo   Laimą,   kad   ji 

nepašykštėtų  laimės jos  vaikams,  kad  vaikai  grįžtų  į valdovo  rūmus  dori, atsikratę 

blogų  įpročių. 

Lygiai  po  trejų  metų,  kai  žmonės  jau  beveik  buvo  pamiršę  valdovo  sūnus, 

suskambėjo  prie  aukštosios  pilies  vartų  trijų  trimitų  garsai  - tai  trys broliai  grįžo  iš 

plačiojo  pasaulio, nešdami  tėvui seniai lauktą žinią. Džiaugėsi tėvas, motina, džiaugėsi 

visa  pilis,  nebeminėdama  senųjų  nedorybių.  Ir  kai  valdovas,  sukvietęs  daug  aukštų 

svečių  ir surengęs linksmą  puotą,  paprašė  sūnų  pranešti,  ką  jie  pasauly je  veikę,  ką 

matę,  pirmasis  atsistojo  Tilžatis.  Jis nekalbėjo  ilgai,  o tik  nusisegė  sunkų  kalaviją  ir 

metė jį  ant ąžuolinio stalo: "Štai, tėve, aš parnešiau  tau didžiausią  brangenybę,  kurią 

radau  savo ilgoje  kelionėje.  Šitą kardą  tolimoje  šalyje  aš išmušiau  iš milžino  rankų 

ir  nudėjau  tą  milžiną   jo   paties  ginklu.  Taip  bus  kiekvienam   priešui,  išdrįsusiam 

mane  pulti.  Aš  pasistatysiu  ant  Nemuno  kranto  pilį,  kuri  savo garbe  ir  didybe  toli 

pralenks  Ragainę !" 

Po  Tilžačio  prabilo  jo  brolis  Vilmantas:  "Aš neparsinešiau  nė  vieno  kardo  ir 

nenudėjau  nė  vieno  milžino.  Ramiai  keliavau  per  pasaulį.  Dieną  mano  palydovu 

buvo  saulė, naktį  - mėnulis. Aš dažnai pasiklausydavau  paukščių  čiulbėjimo.   Kartą, 

gražią  mėnesienos  naktį,  bevaikščiodamas  po  tankią  girią,  užtikau  aikštelę,  kurioje 

šoko  ratu  vyrai  ir  moterys.  Tai  buvo  gražiosios  laumės  su  savo  palydovais.  Mane 

pamatę,  jie  išsisklaidė  po  girią  ir  pasislėpė.  Vieną  laumių  palydovą  man  pavyko 

pagauti.  Tai  buvo  mažas  nykštukas,  kuris  laikė  rankose  skambantį  varpelį.  Kai 

varpelį  aš paėmiau,  jis  nustojo  skambėjęs. Norėjau  jį  grąžinti  nykštukui,  bet  jo  jau 

nebebuvo.  Taip  ir  liko  varpelis  man.  Iš  paukščių  kalbų  supratau,  jog  tai  yra  ne 

paprastas,  bet  užburtas  varpelis,  kuris suskamba  prieš didelius  įvykius, prieš žmonių 

mirtį.  Mums  visiems  lemta  amžinai  užmerkti  akis, bet  gera  bus tam,  kuris  išgirs šio 
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varpelio  skambesį, nes galės pasirengti  savo mirties  valandai". 

Paskutinysis  prašneko  Rambynas.  Sėdėdamas  ne  ant  suolo už  stalo, bet  ant 

didelio akmens, jis  tarė: "O aš, brangusis tėve, neturiu  nei kardo, nei užburto varpelio. 

Aš  parsigabenau  štai šį  paprastą  akmenį.  Tolimoj  šiaurėj, kur  žiemą  vasarą  šaltis 

viešpatau ja,  atskėliau  šį  akmenį  nuo  aukštos  uolos. Man  nebuvo  sunku  jį  namo 

parsinešti,  nes iš šio akmens noriu  padaryti  dievams aukurą". 

Sūnums  baigus  kalbėti,  suūžė  visi  svečiai,  reikšdami  broliams  pritarimą  bei 

sveikindami juos, o senasis valdovas su džiaugsmo ašaromis akyse tarė: "Jūs gražiai 

mokėjote  pasirinkti,  sūneliai! Dabar  aš galėsiu  ramiai  mirti.  Kas  gali  būti  geresnio 

gyvenime,  kaip  turėti  savo židinį,  be  baimės  žiūrėti  į  ateitį  ir  garbinti  dievus! Būk 

sveikas tu, Tilžati, narsus karžygy! Būk  sveikas tu, Vilmantai,  ateities  pranaše! Būk 

sveikas, Rambyne,  ieškąs dievų  palaimos! Būkite palaiminti,  mano narsieji  sūnūs!" 

Netrukus  po šio palaiminimo,  visi trys sūnūs paliko Ragainę  ir  pasistatė  savo 

pilis.  Tilžatis  statėsi  pilį  ant  Nemuno  kranto,  žemiau  Ragainės.  Jo pilis  gavo Tilžės 

vardą.  Dabar  seniai  sugriuvusios  šios  pilies  vietoje  stovi  Tilžės  miestas.  Vilmantas 

pasistatė  tvirtą  pilį  tarp  Tilžės  ir  Ragainės,  ant  aukšto  kalno,  kuris  dar  ir  šiandien 

Vilmanto  kalnu tebevadinamas.  Pilies pamatuose  Vilmantas  įmūrijo  užburtą  varpelį. 

Prieš artimo žmogaus mirtį arba didelę nelaimę varpelis pradėdavo graudžiai skambėti. 

Taip  Vilmantas  sužinodavo  savo  ir  savo  artimųjų  lemtį.  O  Rambynas  pasirinko 

vietą  kitoje Nemuno  pusėje, kur  stūksojo aukštas kalnas. Jo viršūnėje jis  padėjo  iš 

tolimosios  šiaurės  parsineštą  akmenį  -  aukurą  dievui  Perkūnui.  Aplink  aukurą  jis 

pasodino  tankią  ąžuolų  girią.  Norėdamas   šventvietę  nuo  piktadarių   apsaugoti, 

Rambynas  ištarė  baisius  žodžius:  "Maloniai  priimki,  galingasis  Perkūne,  šią  mano 

auką! Kol šitas   šventas aukuras stovės savo vietoje, tol nepajudės  ir šis kalnas, bet 

jeigu  piktadario  ranka  jį  užgaus,  tai tegul  kalnas  nugriūva  į Nemuno  gelmes". 

Tą akies mirksnį  pakilo tamsūs debesys, suūžė smarkus vėjas ir galingi griausmų 

aidai  suvirpino  žemę.  Tai  Perkūnas  liudijo,  kad  jis  auką  priėmė  maloniai  ir  kad 

įvyks  taip,  kaip  Rambynas  nori.  Tuo pačiu  laiku  atsirado  ant  Rambyno  kalno  po 

akmeniu auksinės ekėčios, auksinė žagrė ir sidabrinis lopšelis. Tai buvo ženklas, kad 

Perkūnas  laimins Rambyno  kraštą  ir jo  žmones. 

Vėliau,  kai  pikti  žmonės  išjudino  šventąjį  akmenį  ir  jį  suskaldė,  Rambyno 

žodžiai  išsipildė. 
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. 
RAMBYNAS IR LAUMES 

SNemunas. Jis turėjo tris sūnus: Tilžatį, Vilmantą  ir Rambyną. Kai milžinas 

eniai seniai, prieš daugelį šimtmečių, gyveno Ragainės apylinkėje milžinas 

paseno ir nebepajėgė pats valdyti savo turtų, padalijo savo žemes vaikams. Rambynas 

gavo  gražų  kalną  prie  Nemuno  upės  ir  pasistatė  jo  viršūnėje  tvirtą  pilį.  Kalno 

atšlaitėje Perkūno  garbei  jis  paguldė  didelį akmenį. Kol  akmuo gulėjo savo vietoje, 

kraštas nebijojo  jokių  priešų. Net  kryžiuočiai  nedrįso paliesti  šios lietuvių šventovės. 

Rambyno  kalne,  po akmeniu, gyveno gerosios laumės. Jos saugojo šventovę, 

padėdavo  paklydusiems  keleiviams, slaugė ligonius, nešė dovanas neturtingiesiems. 

Tačiau  kai  visame  krašte  buvo  išdraskytos  žinyčios,  turėjo  ir  laumės  iš šios vietos 

bėgti. 

Anapus Nemuno,  ties Rambynu, gyvenęs valtininkas  susapnavo keistą  sapną. 

Rodėsi, kad visas Rambyno kalnas skendėjo liepsnose, o jo  gerosios laumės blaškėsi 

kalno atšlaitėje  ir  šaukėsi pagalbos. Tą patį  sapną jis  regėjo  dar  ir kitą  naktį. Trečią 

naktį  valtininkas  ryžosi  nuplaukti  į Rambyną. 

Tamsūs debesys dengė dangų. Šėlstančio vėjo  draskomos, bangos ritosi  viena 

per  kitą, taškėsi, putojo. Valtininkas  žvelgė į anapus Nemuno  liepsnojantį Rambyną. 

Jo atšlaitėje mirgėte mirgėjo laumės. "Perkelk mus! Perkelk!" - šaukė jos,  pamačiusios 

žmogų. 

Senasis  valtininkas  prisiyrė  prie  Rambyno.  "Tai  juk  laumės,  - šnabždėjo  jis 

bailiai, - ar tik neatsitiko  joms  kokia  nelaimė, kad  manęs šaukiasi?" Laumės  apspito 

valtį. Nespėjo  žmogus  nė  apsižvalgyti,  valtis  jau  buvo  pilna  laumių. "Perkelk  mus į 

aną  pusę!" - šaukė jos. 

Daug  kartų  valtininkas  plaukė  per  Nemuną,  kol  perkėlė  vis  naujus  būrius 

dvasių. Kai  jis  paskutinį  kartą  atsiyrė,  ugnis  kalne  užgeso... 

"Ar žinai, kas mes esame?" - paklausė  valtininką  viena  laumė. "Žinau, - atsakė 

jis,  - jūs  esate gerosios  Rambyno  dvasios,  tačiau  nesuprantu,  kokia  nelaimė  verčia 

jus palikti mūsų šventovę?" Laumės atsakė:"Žmonės įžeidė dievų šventovę, nusprendė 
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suskaldyti  Perkūno  akmenį.  Teužeina  šiam  kraštui  sunkūs  laikai,  telieka  jis  kitų 

vergijoje !" 

Senelis susimąstė. Jis dar tebegerbė  savo protėvių  tikybą, tebegarbino  galingąjį 

Perkūną  ir senuosius dievus. Linguodamas  savo žilą  galvą, valtininkas  tyliai  mąstė, 

kas  galėjo  išdrįsti  pakelti  ranką  prieš  šią  žinyčią.  "Malūnininkas  Švarcas  iš  Bartų 

nori suskaldyti Perkūno akmenį savo naujai  statomam malūnui. Mes turime keliauti. 

Laima  mus veda  į ramesnę  vietą. Dėkui  už tavo vargą", - iš tolo į jo  mintis  atsiliepė 

laumės. 

Žinia, kad gerosios dvasios išsikėlė iš Rambyno, greit pasklido  po visą kraštą. 

Žmonės  su baime  laukė  dievų  keršto. 

Laumių  žodžiai  išsipildė   -  kraštas  turėjo   pergyventi   sunkius  laikus  ir  ilgai 

kentėti  svetimųjų  priespaudą. 
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RAMBYNAS 

Kgarbino  savo dievus  bei  nešdavo  geriausias  dovanas,  viena  iš garsiausių 

ai dar  nebuvo bažnyčių  ir mūsų  proseneliai  ant  kalnelių  tamsiose  giriose 

šventovių  buvo  Rambynas. Šis kalnas  riogso  tarp  Tilžės  ir  Ragainės, ant  dešiniojo 

Nemuno   kranto.   Tamsiomis   pušimis   ir   kitokiais   medžiais   apaugęs,  jis   buvo 

tinkamiausia  vieta  dievams  ir deivėms gyventi. Kalno viršūnėje gulėjo didelis,  paties 

Perkūno  atgabentas  akmuo. Čionai senovės lietuviai  savo dievams sudėdavo aukas 

ir degindavo. Žmonės  pasakodavo,  kad  Perkūnas  po šituo akmeniu pakasęs auksinį 

puodą  ir  sidabrines  ekėčias. Jie tikėjo, kad  tol, kol  šitas Perkūno  atgabentas  akmuo 

ant  Rambyno  gulėsiąs,  žmonės  laimingai  galėsią  gyventi. 

Buvo  tuomet   Rambynas   garsus  visoje  Lietuvoje.   Vyriausieji   kriviai,   kurie 

suneštąsias   aukas  degindavę,  paskelbdavę   kasmet   nepaprastas   aukų   šventes. 

Susirinkdavę  lietuviai  iš tolimiausių jų  apylinkių  ant Rambyno  pasimelsti,  pagarsėjusių 

krivių  pamokslų  paklausyti  ir  savo atsineštas  brangias  dovanas  dievams  paaukoti. 

Sunešdavo žmonės dievams dar ir įvairių brangenybių,  kurias sukraudavo šventovėje. 

Tikėdami dievų malonėmis,  žmonės jautėsi  labai laimingi, galėdami tokiomis  aukomis 

savo padėką  išreikšti. 

Tačiau  šitą  gražųjį  ir  ramųjį  kampelį  turėjo  ištikti  baisi  nelaimė.  Jį  netikėtai 

užpuolė  barzdoti  kryžiuočiai.  Kur  seniau  aukojamųjų  gyvulių  kraujas  tekėjo,  dabar 

srovingai  plūdo  lietuvių  kraujas.  Kur  pirmiau  deginamų  aukų  dūmai  kilo,  dabar 

nelaimingų jų   lietuvių  namelių  gaisrai  plieskė.  Kriviai  ir  vaidilos,  kurie  čia  nuolat 

dievams  aukodavo,  turėjo  skubiai  savo  mylimąjį  kalną  apleisti.  Nenorėdami,  kad 

visos  per  šimtmečius  sukrautos  brangenybės   patektų   į  kryžiuočių   rankas,  turėjo 

visą  turtą   šiame  kalne  užkasti. 

Kardu  įsiveržusieji   kryžiuočiai   išplėšė  iš  lietuvių  širdžių  Perkūno  ir  Laimos 

tikybą. Už tai jiems  prievarta  teikė krikštą vandeniu  ir nieko daugiau. Nors kryžiuočiai 

žiaurumu  stengėsi  naują jį  tikėjimą  Lietuvoje  išplėsti,  nors  ir  kardu  lietuvius  prie 

krikšto varė, lietuviai  nuo savo dievų, nuo senųjų  papročių  ir šventovių , kur  pražilę 
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vaidilos  dievams tarnavo, nenusigręžė.  Giliai buvo  prabočių  tikyba  šaknis į jų  širdis 

įleidusi. Negalėjo  lietuviai  įsivaizduoti,  kad  kryžiuočių  Dievas geresnis ir  malonesnis, 

negu  Perkūnas  bei  Laima.  Nors  lietuviai  krikščionių  tikybą  priėmė,  slapta  ir  toliau 

tebegarbino  senuosius savo tėvų dievus, nešė jiems  aukas ant didžiojo akmens, gėrė 

ant kalno  vandenį  ir  mazgojosi  juo,  kad  sveiki  išliktų. Ypač  jaunavedžiai  mėgdavo 

ten  nueiti  ir  aukoti, kad  Laima  suteiktų  jiems  laimės ir  palikuonių. 

Bet  metai  slinko, ir krikščionių  tikyba  vis giliau  ir giliau  leido  šaknis į lietuvių 

širdis, užėmė  vietą  senųjų  dievų,  nuo  kurių  lietuviai  vis  labiau  tolo.  Nors  visur  jau 

buvo  bažnyčių,  tačiau  ir  senųjų  dievų  šventovės tebebuvo  garbinamos  ir lankomos. 

Todėl  ir  Rambynas,  kuris  tuomet  buvo  viena  iš  garsiausių   šventovių,  išlaikė  tą 

garsą  ligi šių dienų. Akmuo,  kuris  ant  Rambyno  gulėjo, buvo  ir  toliau  visų  lietuvių 

gyventojų  garbinamas.  Tebeviešpatavo  nuomonė,  kad  šitą  akmenį  palietus,  visą 

kraštą   ištiksianti   didelė  nelaimė.  Šis  Perkūno   akmuo  buvo  nepaprastas:   pailgai 

keturkampis, viršus visai lygus, gulėjo iš šiaurės į pietus, šiauriniu galu kiek aukščiau. 

Todėl saulė savo spinduliais nuo ankstyvo ryto ligi vėlyvo vakaro jį  apšviesdavo. Ir 

akmens  viršus  buvo  nepaprastas  -  gerai  į  akmenį  įsižiūrėjus  buvo  matyti  jame 

įspaustas  kardo  pavidalas,  šalia  jo  lyg  koks  dievnamio  paveikslas,  žmogaus  delno 

atspaudas  ir  daugybė  visokių  gyvulių  pėdsakų.  Nebūtų  drįsęs  nė  vienas  apylinkės 

gyventojas  kokiu  nors  būdu  paliesti  šitą  praamžių  dievo  atneštą  akmenį,  aplink 

kurį  susirinkę  lietuviai  savo dievus  garbindavę  ir  jiems  aukodavę. 

Kartu  su šarvuotaisiais  kryžiuočiais  atvyko ir  svetimų  žmonių,  kurie  nežinojo 

nieko  apie mūsų  krašto dievus ir jų  šventoves. Jie nieko  nežinojo  nei apie Perkūną, 

nei  apie Laimą. Jiems net  į galvą  neatėjo  gerbti tas vietas,  kur  seniau  lietuviai savo 

dievams aukodavę. Todė! nebuvo  Rambyno  kalne  gulinčiam  akmeniui  lemta  ramiai 

savo vietoje  pasilikti. 

Barvų  kaime  gyvenęs  malūnininkas   Švarcas  panoro  pasistatyti   du  naujus 

vėjinius  malūnus. Negalėdamas  malūnų  girnoms surasti tinkamų  akmenų, pagalvojo 

apie  Rambyno  kalno  aukurą.  Apžiūrėjęs  jį  nusprendė,  kad  akmuo  tinka  girnoms. 

Apie teisę tą akmenį paimti  jis  net nepagalvojo. Apylinkės  žmonės, nors ir krikščionys, 

sužinoję apie baisų malūnininko  ketinimą  paliesti  Perkūno šventovės akmenį, subruzdo 

ir  visomis  jėgomis  tam  priešinosi.  Prisiminė  jie  vaidilų  pranašavimą,  kad  ištiksianti 

didelė  nelaimė  visą  kraštą,  jei  žmonės  išdrįsią  tą  akmenį  pajudinti.  Dievų  kerštas 

būsiąs baisus. Nusijuokė  svetimšalis malūnininkas  iš šių pranašavimų. Jis juk  nieko 
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nežinojo  apie lietuvių  dievus! 

Pradėjęs ieškoti darbininkų  Rambyno akmeniui plaišinti, malūnininkas  nustebo, 

kodėl  nė  vienas  žmogus  nesutikęs  jam   padėti.  Negalėdamas  darbininkų  susirasti 

apylinkėje,  sumanė jų  parsikviesti  iš toliau. Jis surado tris  darbininkus,  kurie  sutiko 

iš to akmens iškalti girnas. Gavęs valdžios  leidimą akmenį savo reikalams  sunaudoti, 

malūnininkas  nepabūgo  gyventojų  priešinimosi. 

Žynių  pranašavimai  išsipildė. Pirmajam  iš šių darbininkų,  kirtusiam  į akmenį, 

šventojo akmens skeveldra  pataikė į akį, ir jis  tą pačią  dieną visiškai  apako. Antrasis 

darbininkas,  antrą  kartą  kirsdamas  į akmenį,  nusilaužė  ranką  ir  dar  tą  pačią  dieną 

buvo  priverstas  grįžti  namo.  Tačiau  užsispyrėlis  malūnininkas  nenorėjo  atsisakyti 

savo  pragaištingo   sumanymo.  Jis  privertė  trečiąjį   darbininką   dirbti  toliau.  Jam, 

tiesa,  pavyko  akmenį  suskaldyti  ir  parvežti  į  malūną,  bet  žynių  pranašavimai  apie 

baisų  dievų  kerštą  pildėsi  toliau:  trečiasis  darbininkas,  grįždamas  namo,  pakeliui 

susirgo  ir  mirė. 

Malūnininkas   ilgai  nesidžiaugė  savo  naujai  pastatytais  malūnais.  Jo  tykojo 

viena  nelaimė  po  kitos.  Pradėjo  po  smukles  valkiotis  ir  girtuokliauti.  Pagaliau  jį 

paliko  žmona.  Kai  viskas  buvo  pragerta,  jį  išvarė  iš  malūno.  Daug  vargęs,  gavo 

pagaliau  darbo viename  Tilžės malūne, tačiau  šio malūno savininkas vieną  audringą 

dieną  pamatė,  kad  jo  malūnas  staiga sustojęs.  Įėjęs į malūną, rado savo darbininką 

Švarcą  sutraiškytą  malūno  ratuose.  Dievai  baisiai  atkeršijo.  Vėliau  paaiškėjo,  kad 

tame  malūne  taip  pat  vienas  girnų  akmuo  buvo  iš Perkūno  akmens  iškaltas. 

Kalną, netekusį  savo ramybės  sergėtojo, ištiko viena  nelaimė  po kitos. Vieną 

rudens  naktį  didelė dalis kalno  su didžiausiu  bildesiu  nuslinko  į Nemuną.  Tą naktį, 

kaip  ir  kelias  dienas  prieš  tai,  siautė baisi  audra. Antroje  Nemuno  pusėje  gyvulius 

ganę piemenys  išgirdo per audrą lyg tūkstančio balsų riksmą, kuris staiga vėl nutilo. 

Nors žmonės Rambyno kalną įvairiais medžiais apsodino, jis ir toliau tebegriūva. 

Gal  ateis  laikas,  kai  paskutinė  šventoji  Rambyno  dalis  dings.  Jei  tikėtume  žynių 

pranašavimais,  tuomet  kraštą  vėl  turėtų  ištikti  baisi  nelaimė. 
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SIDABRINIO AKMUO 

Į 
šiaurę nuo Šereitlaukio kaimo viena į Jūros upės pusę nusileidžiančių  kalvų 

vadinama  Sidabriniu.  Ant  to  kalno  viršūnės,  vakarų  pusėje,  gulėjo  didelis 

akmuo, kuris dėl savo keistos išvaizdos ir neįprasto  didumo apylinkės žmonių buvo 

suakmenėjusia  "Karieta" vadinamas. 

Dvaro savininkas Sidabrinio akmenį leido suskaldyti  ir  padarė  iš jo  pamatus 

naujiems  dvaro trobesiams.  Koks tas akmuo buvo  didelis, galima  spręsti iš to, kad 

viena  jo  dalis,  atlikusi  nuo  statybos,  turėjo  dvidešimt  aštuonių  pėdų  skersmenį  ir 

keturiasdešimt  šešias pėdas aplinkui. Manoma, kad  ant šio milžino senovėje kūreno 

šventąją  ugnį. Jis buvo  panašus  į tuos akmenis,  kurie  seniau  ir  ant kitų  piliakalnių 

gulėdavę. Šis gražaus granito akmuo buvo nuožulnus  ir todėl  atrodė kaip vežimas. 

Žiloje  senovėje  ant  to  kalno  gyveno  labai  turtingas  kunigaikštis.  Jo  rūmuose 

visi daiktai ir drabužiai žibėjo sidabru. Kartą atjojo  pas kunigaikštį  žmogus iš svetimos 

žemės.  Gal  jis  buvo  turtingas  ir  garbingas,  bet  be  žirgo,  ant  kurio  atjo jo,  daugiau 

nieko  nebuvo  pasiėmęs. 

Kunigaikštis   turėjo  gražią  dukterį.  Svetimšalis  ją   pamilo  ir  norėjo  vesti.  Ir 

valdovo  duktė jį  mylėjo.  Veltui  tėvai stengėsi kunigaikštytę  perkalbėti,  veltui motina 

liejo  graudžias  ašaras.  Vieną  pavasario  dieną,  kai  jau  medžiai  buvo  žaliais  lapais 

apsipylę  ir  sodai  pasipuošę  skaisčiais  baltais  žiedais,  privažiavo  prie  kunigaikščio 

rūmų   vežimas.  Svetimšalis  prieš  tėvų   valią   išvedė  kunigaikštytę   ir  pasodino   į 

vestuvėms  paruoštą   vežimą.  Motina  verkė  ir  dejavo,  o  tėvas  supykęs  paklausė: 

"Kas  bus  toliau?"  "Į bažnyčią  važiuosim",  - drąsiai  atsakė  jaunikis.  "Į bažnyčią? !" - 

pakartojo  išsigandę  tėvas  ir  motina.  Juodu  tebebuvo  ištikimi  senajai  tikybai.  Abu 

susijaudino.  Valandėlei  nutilo. Kai vežimas  jau  pajudėjo,  dukters tėvas, ranką  iškėlęs, 

sušuko:  "Geriau  jūs  su  vežimu  ir  arkliais  pavirstumėte  akmeniu,  negu  tu,  netikusi 

mano  dukra,  pasirodytum  neištikima  savo tikybai!" 

Vos  spėjo  tėvas  prakeikimo  žodžius  ištarti,  vežimas  su  visu,  kas  jame  buvo, 

pavirto  akmeniu.  Tas akmuo  išgulėjo  ilgus  šimtmečius. 
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v  

SARKŲ KALNAS 

Djo vardo nebeatmena , stačiai Uplankių pilkalniu  vadina. Tik senose knygose 

ešiniajame Jūros upės krante, netoli Kalėnų, stūkso senas piliakalnis. Žmonės 

paminėta, jog  tai Šarkų kalnas. Didingai galvą iškėlęs, žvelgia  šis kalnas į banguojančios 

aukštumos  kūbrius,  už  kurių  vakarais  leidžiasi  saulė  į  plačias  Jūros  lygumas  ir 

dunksančius  tamsius  miškus. Jis žvelgia  į pietus, iš kur  ne vieną  kartą  yra  sulaukęs 

amžinųjų  priešų, niokojusių  mūsų kraštą kalaviju  ir ugnimi. Daug jis  mums papasakotų, 

jei  galėtų  prabilti,  daug  pašnibždėtų  apie  mūsų  senolių  vargus,  jei  tik  jį  suprasti 

pa jėgtume.  Bet  jis  tyli  ir  nieko  mums  nepasako  apie  senuosius  įvykius. O gal  mes 

nemokame  jo  suprasti? Gal  kada  nors, kam  nors  kasinėjant , jis  ims ir  prabils?  Tad 

geriau  pasiklausykime , ką  mūsų  žilagalviai  seneliai  apie  šio  kalno  garbingą  praeitį 

savo vaikams  pasakojo ... 

Seniai, labai  seniai, kai  lietuviai  tebegarbino  gamtos  kūrinius  ir  reiškinius, ant 

Šarkų  kalno  stovėjo  stipri  pilis.  Veltui  kryžiuočiai  verždavosi  į  tą  pilį,  veltui  savo 

kūnais nuklodavo  laukus, norėdami  jos  mūrus išgriauti  - pilies  paimti  negalėdavo. Ir 

kaip  paims,  kai  jos  valdovas  buvo  neįveikiamas.  Visa  Lietuva  ir  net  tolimesnieji 

kraštai stebėjosi jo narsumu. Kiekvienas vengė jo  kieto kardo. Suprato ir kryžiuočiai, 

kad ne jiems  išgriauti pilies mūrus, ne jiems  įveikti narsų jį  pilies valdovą, jei nesigriebs 

kokių  gudrybių. 

Ir štai  vieną  rytą , kai  saulutė  dideliu  ratu  pakilo  nuo  žemės  ir  pradėjo  riedėti 

žydru  dangumi,  pilies  sargyba  pamatė ,  kad  artinasi  du  nematyti  vyrai.  Tik  kažin 

kodėl  juodu,  eidami į pilį, žvalgosi į šalis, lyg norėdami  įsidėmėti kiekvieną  smulkmeną? 

Į  pilį  įleidusiems  sargybiniams  vyrai  papasakojo,  kad  pro  šalį  jiems  reikėję  keliauti, 

kad eidami matę daug baltų gulbių, iš pietų upe atplaukusių  ir stebuklingai dainavusių... 

Neiškentę  ir  atėję  papasakoti.  Suprato  lietuviai,  kas  tos  baltos  gulbės  ir  kaip  jos 

dainavo, žinojo,  ko  vylėsi  žvalgai,  todėl  uždarė  juos  į tamsų  rūsį,  kur  dienos  šviesa 

nebepatekdavo,  o patys  pasislėpė  lauke. 

Netrukus  atplaukė  didelis  laivas  kryžiuočių  su  baltais  apsiaustais.  Lietuviai 
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juos  išviliojo  į  krantą.  Kryžiuočiai  manė  rasią  pilies  vartus  atkeltus,  tačiau  prie  jų 

netikėtai  užpuolė  gynėjai  ir  išvaikė,  o jų  laivą  paskandino,  kad  tie,  kurie  gyvi  liko, 

nebegalėtų  juo  grįžti.  Kai  Jūros  upė,  besukdama  savo  vagą  į rytus,  lankoje  paliko 

žemėmis apneštą  laivą, - jo  liekanos dar ilgai kyšojo  ir priminė  liūdną  "dainuojančių 

gulbių" likimą. 

Pilies valdovas  turėjo  gražią dukterį. Per  jos  vestuves kunigaikštis  iškėlė didelę 

puotą.  Suvažiavo  svečių  iš  visų  kraštų,  iš  arti  ir  toli.  Buvo  galingų  karalių,  narsių 

kunigaikščių,  o  tarp  jų  ir  viena  ragana.  Sėdo  svečiai  už  stalų,  valgė,  gėrė,  ūžė  ir 

juokavo.  Laimingas  atrodė valdovas  su savo žmona,  o dar  laimingesnė  - jų  duktė. 

Juk  kunigaikščio  žygiais  didžiavosi  visa  Lietuva,  juk  jo  turtai  buvo  nesuskaitomi,  o 

savo dukterį  išleido už tokio  kunigaikščio,  kuris  jau  buvo  parodęs,  kad  savo turtais 

ir savo narsumu  mokės pasivyti, o gal net  pralenkti  Šarkų pilies valdovą. Pasilinksminę 

svečiai išėjo pasivaikščioti  po žalius kunigaikščio  sodus, pavaikyti  žvėrių  po   tamsius 

apylinkės  miškus.  O kai  pavargo,  sugrįžo  į  pilį  ir  vėl  sėdo  prie  stalų, visiems  buvo 

padėtos  auksinės  lėkštės,  visi  džiaugėsi   ir  stebėjosi   kunigaikščio   turtingumu.  Tik 

raganai  nebeliko  auksinės lėkštės.  Jai  padėjo  molinę. 

Supyko  piktoji  ragana  ir  nutarė  atkeršyti.  Svečiams  linksmai  bepuotau jant, 

išslinko  ji  pro  duris laukan  ir  užbūrė  pilį. Rūmai  su visais juose  buvusiais  žmonėmis 

nugrimzdo  į  kalną,  o kunigaikštytė  pavirto  rupūže.  Tik  retai  kada  ji  galėjo  atvirsti 

mergaite.   Tuomet   šukuodavo   savo   auksinius   plaukus   ir   graudžiai   verkdama 

prašydavo  praeinančių jų  ją  išvaduoti. Kol jos  niekas neišvaduos, ji  amžinai turėsianti 

šitaip kankintis. 

Vieną  kartą  ėjo pro Šarkų piliakalnį  jaunikaitis.  Jis pamatė ant kalno mergaitę, 

kuri  žaidė  su  savo  geltonomis  kasomis  ir  mojo  jam  kviesdama  užkopti.  Mergaitė 

buvo tokia graži ir taip meiliai jį  prašė, kad  jaunikaitis  negalėjo atsisakyti. Žvelgdama 

savo mėlynomis  akimis, mergelė tarė liūdnu balsu: "Piktoji  ragana  mane ir visą tėvo 

dvarą  prakeikė.  Visą   amžių  turėsiu   kankintis,   jei   niekas  manęs   neišvaduos.  Tu 

galėtum  mane  išvaduoti,  jei  pabučiuotum  dvylika  gyvūnų". 

Jaunikaitis  matė, kaip iš mergaitės  akių  riedėjo  ašaros, jam  pagailo  jos,  todėl 

tarė: "Gerai, aš tave  išvaduosiu". ., 

Netrukus iš kalno pradėjo lįsti įvairūs gyvūnai. Visus jis bučiav,o, o po kiekvieno 

pabučiavimo  kalno  anga  vis  didėjo.  Iš  jos  kilo  užburtoji  pilis.  Vienųoliktą jį  gyvūną 

pabučiavus,  rūmai  jau  buvo  iškilę ligi langų. Bet  tuo metu  jaunikaitis  išgirdo kažką 
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švokščiant.  Atsigręžęs  jis   pamatė  baisų  devyngalvį,  iš  kurio  nasrų  tryško  ugnis. 

Išsigandęs  jaunikaitis  pasileido  bėgti. Jis dar girdėjo kaip pilis su baisiausiu  trenksmu 

vėl  nugrimzdo  ir  kaip  mergaitė  verkdama  šaukė: "Dabar  pražuvau  amžinai!" 

Kalno viduryje  dar ilgai žiojėjo skylė. Jei kas akmenį  į ją  įmesdavo,  girdėdavo 

skambėjimą.  Kartą  du  piemenėliai  prie  tos  skylės  ėmė  žaisti.  Vienas  pagavo  savo 

draugo  kepuraitę  ir  įmetė. Kai  kepurė  jau  buvo  dingusi  tamsoje,  juodu  ėmė tartis, 

kaip  ją  išimti.  Tas,  kurio  kepurė  buvo  įmesta,  nusitvėrė  už  virvės,  o  jo  draugas  jį 

nuleido. 

Piemenėlis,   pajutęs   po  kojomis  dugną,  pamatė  ir  kiemą,  kuriame  stovėjo 

aukšti, gražūs rūmai. Jam besižvalgant,  priėjo kunigaikštytė,  paglostė  jo  purią galvelę 

ir  paklausė,  ko  jis  ieškąs. Piemenėlis  viską  papasako jo.  Tuomet  mergaitė,  atnešusi 

jo kepurę, atidavė, o kišenes  jam  pripylė auksinių ir sidabrinių monetų. Kai berniūkštis 

išsiropštė  aukštyn,  jo  draugas  labai  nustebo.  Jis  taip  pat  panoro  praturtėti,  tad 

įmetė savo kepurę  ir bandė nusileisti  žemyn. Bet staiga virvė trūko, o vaikas nukrito 

į tamsųjį  urvą, iš kurio  jau  niekuomet  nebeiškilo. 

Kartą    pro  tą  kalną  ėjo  berniukas  su  mergaite.  Užlipę  į  viršūnę,  atsisėdo  ir 

dairėsi į žaliąsias pievas,  mėlynuojančius  miškus. Staiga išlindo iš urvo ta mergelė  ir 

priėjo  prie  jų.  Juodu  norėjo  bėgti, bet  mergaitė  vaikus  nuramino. Ji nusivedė  juos  į 

gilumoje  buvusius  rūmus.  Ten  aprengė  brangiais  rūbais  ir  vėl  išvedė  atgal  į  kalno 

viršūnę.   Pasakiusi,   kad   juodu   daugiau   niekuomet   nebeateitų   ant   šio  kalno,   ji 

atsisveikino  ir  pradingo  gilumoje. 

Seniau  kalnas  iš  rytų  pusės  turėjo  dar  ir  kitą  urvą.  Tas  urvas  kėlė  siaubą 

piemenukams,   ganiusiems  netoli  piliakalnio  gyvulius.  Kai  tik  jie  imdavo  nedorai 

išdykauti, kai tik norėdavo  kokį negerą  darbą pradėti,  iš tamsaus kalno urvo tuojau 

pasirodydavo  dvasios  ir  pagrūmodavo  piemenėliams.  Vos  tiktai  vaikai  savo blogų 

sumanymų  atsisakydavo, dvasios vėl dingdavo urve. Bet prieiti  prie dvasių piemenėliai 

Biekada  neišdrįsdavę. 

Kartą  pro  Šarkų  piliakalnį  ėjo smuikininkas.  Užburtoji  kunigaikštytė  įsiviliojo 

jį  į  urvą  ir  privertė  visą  naktį  griežti.  Rytą  mergaitė  pripylė  smuikininkui  kepurę 

aukso  ir  paleido.  Kiek   paėjė jęs,   žmogus  pamatė,  kad  jo   kepurėje  ne  auksas,  o 

anglys. Nusiminęs  išvertė anglis iš kepurės  ir nuėjo  namo. Nusiimant  namie  kepurę, 

iš  jos   iškrito  du  dar  užsilikę   pinigėliai.  Žmogus  viską   suprato  ir  gailėjosi  anglis 

išvertęs.  Grįžo  į tą  vietą, kur  jas  buvo  palikęs,  bet  nei  anglių,  nei  pinigų  neberado. 
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Uplankių  dvaro  savininkas,  kuriam  tas  kalnas  priklausė,  jau  buvo  girdėjęs, 

kad  iš  kalno  žmonės  išeidavę  apdovanoti,  kad  jie  aukso  ir  sidabro  išsinešdavę  ir 

kad apie didelius gražius rūmus pasakodavę. Nutarė ir jis laimės paieškoti. Dvarininkas 

pradėjo  kalną  kasti,  bet  kiek  dieną  nukasdavo,  tiek  naktį  vėl  žemių  atsirasdavo. 

Tuomet  ponas  jsakė  tarnams  kasti  dieną  ir  naktį.  Iškasė statinę  vyno.  Bet  naktį 

dvarininkui  pasirodė  milžino  duktė ir tarė: "Nustok  kasęs kalną,  nes aš tavo  rūmus 

smiltimis  užpilsiu.  O kad  tu  žinotum,  jog  tai  ne  tušti  žodžiai,  štai  papilu  tau  vieną 

skreitą  žemių". Ir tai  tarusi,  milžino  duktė  išpylė  iš  savo  prijuostės  krūvą  smilčių. 

Atsikėlęs  dvarininkas  pažvelgė  pro  rūmų  langą  ir  tikrai  pamatė  riogsantį  kalnelį. 

Žmonės  jį  vadina  Kurkų  kalneliu.  Ant  jo  auga  liepa.  Ji  tokio  aukštumo,  kokio 

didumo buvo  milžino  duktė. 
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. 
SELMYTE 

Nbuvo jos  mūrai  ir narsūs buvo jos  gynėjai. Ne vieną  kartą  priešai  šią pilį 

etoli dabartinių Opstainių senovėje riogsojo didelė pilis. Aukšti bei stiprūs 

buvo  apgulę,  ne  vieną  kartą  įniršę  griovė,  bet  ji  liko  sveika,  o  jos   bokštai  dar 

didingiau  kėlė galvas aukštyn, žvalgydamiesi,  iš kur piktasis priešas atjos. Šimtmečiais 

grasino  jai   ugnimi  ir  kardu  kryžiuočiai,  stengėsi  ją   paimti,  bet  veltui.  Pilis  buvo 

neįveikiama. 

Ten  stovėjo  puošnūs  kunigaikščio  Selmyčio rūmai. Iš storų ąžuolinių  rąstų  jie 

buvo   pastatyti,   brangiais   turtais   viduje   išdabinti.  Kai   iš  priešų   pusės   pavojus 

negrėsdavo,  kai apylinkės žmonės ramiai sau žemę dirbti galėdavo, didieji kunigaikščio 

rūmai  sulaukdavo  svečių iš arti ir toli. Rinkdavosi  tuomet   artimųjų  pilių  valdovai  ir 

tolimųjų   kraštų  kunigaikščiai   tankiose  kunigaikščio  giriose  lokių  pavaikyti ,  taurų 

pamedžioti.  Skambėdavę linksmi trimitų  garsai  pilyje , skambėdavę  tamsiose giriose, 

priversdami   suklusti  miško  žvėris.  Šie  garsai  nešaukdavo  vyrų  ginkluotis  ir  ginti 

tėvų žemės nuo žiaurių užpuolikų . Jie kviesdavo  svečius į smagiąmedžioklę, įspėdami 

briedžius  ir elnius dėl gresiančio pavojaus  ir ragindami  trauktis juos  į nepasiekiamas 

miško  tankmes.  Tik  vėlai  vakare  sugrįždavo  svečiai  į  pilį. Daug  parsigabendavo  ir 

elnių,  ir  briedžių,  ir  lokių,  o  neretai  ir  taurą.  Kunigaikštis  iškeldavo  didelę  puotą. 

Linksmos  dainos  ir  skardus juokas  skambėdavę  ligi  ryto,  o midus  ir  vynas  upėmis 

tekėdavę . 

Tik ne seni žmonės būdavę  kunigaikščio  svečiai, ne žilagalviai, išauginę narsių 

priešų  kryžiuočiams,  o daugiausia  jauni  valdovų  sūnūs, kuriuos traukdavo  į rūmus 

skaisti kunigaikščio  duktė. Kunigaikštytė savo gražumu garsėjo net tuose kraštuose, 

kur  kryžiuočiai  viešpatavo.  Iš visur  lankėsi jaunikaičiai  ir nešė brangių  dovanų, kad 

tik  kaip  nors  įsiteiktų  Selmytei  ir  įgytų  jos  palankumą.  Bet  nė  vienas  šitų  svečių 

nežinojo, kad  jau  seniai  kunigaikštytė  meiliai  kalbėjosi  su  jaunu  berneliu,  kad  jau 

seniai  vienam  apylinkės  lietuvių  kunigaikščio  sūnui  savo rankelę  buvo  pažadėjusi. 

Atėjo kunigaikštytės susižiedavimo diena. Pilni rūmai prisirinko svečių. Pamatė 
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jaunikaičiai,  kad  Selmytė  jau  kitam  pasižadėjusi,  suprato,  kad  veltui  jie  tiek  laiko 

gaišo kunigaikščio  rūmuose,  veltui meilinosi  jauna jai  valdovo  dukrai. Labai supykę, 

visi  kartu  pasitraukė  iš rūmų. Nedaug  svečių  beliko  - tik  artimiausieji  giminės. 

Prie  ilgų,  stiprių  stalų,  apkrautų  gardžiausiais  valgiais  ir  geriausiais  gėrimais, 

susėdę  likusieji  svečiai,  gyvai  kalbėdamiesi   ir  linksmai  juokaudami,   greit  parodė 

savo gerą nuotaiką. Seniai jau  šioje  pilyje  toks džiaugsmas viešpatavo. Buvo užmiršti 

kasdieniai  rūpesčiai  su  visokiais  nemalonumais  ir  vargais.  Senieji  užmiršo  net  savo 

sūnus,  žuvusius  kovose  su  priešais. 

Taip besilinksminant,  apie dvyliktą valandą nakties pilies bokšte staiga nuaidėjo 

skardus  trimito  garsas.  Tai  sargas  trimitavo,  bet  daug  garsiau  ir  liūdniau,  negu 

sveikindamas  svečius.  Buvo  tai  karo  trimito  garsai.  Svečių  kalbos  ir  juokai  ūmai 

nutilo. Kas galėjo tokiu  metu  pilį užpulti? Kas dabar galėjo  trokšti  kraujo  praliejimo? 

Vyrai griebėsi  ginklų ir išbėgo į kiemą, moterys  išsigandusios  traukėsi  į rūmų gilumą 

ir  slėpėsi  kambariuose.  Vienu  akies  mirksniu  menė  tapo  tuščia.  Liūdnai  riogsojo 

indai,  kaip  kraujas  tekėjo  žemėn  brangūs  gėrimai... 

Kieme susirinkusių  ginkluotų  vyrų  buvo tiek  mažai, kad  jų  ir pavojingiausioms 

mūro  vietoms  apstatyti  neužteko.  Priešai  jau  buvo  prie  pat  pilies.  Kas  gi  buvo  tie 

užpuolikai?  Ogi  didelis  ginkluotų  vyrų  pulkas,  vedamas  tų,  kurie  puotos  pradžioje 

apleido  Selmyčio  rūmus.  Jie  norėjo  kunigaikščiui  atkeršyti.  Suprato  pilies  gynėjai, 

jog   nepajėgs   atremti  daug  galingesnio   priešo.  Bet  lietuvis  be  kovos  nepasiduos. 

Geriau  mirti,  negu  priešo  vergu  tapti  ir  savuosius  be  pasipriešinimo  pasmerkti. 

Neilgai  tetruko  kruvina   žūtbūtinė  kova,  neilgai  lietuviai  teįstengė  pilį  ginti. 

Daug  kartų  stipresnis  priešas  išlaužė  pilies  vartus  ir  įsiveržė  vidun. Bet  nė vienas  jų 

neįsibrovė   į  pilies  kiemą,  kol  dar  buvo  gyvi  lietuviai.  Tik  kai  paskutinio  gynėjo 

krūtinę  pervėrė  priešo  kardas, keršto ištroškę  atėjūnai  pagaliau  įsiveržė  į degančios 

pilies  vidų. 

Selmytė,  pamačiusi,  kad  pilėnai  pakliuvo  į  priešų  rankas,  nubėgo  su  savo 

ištikimiausia  tarnaite  į gilų pilies požemį. Nerado  užpuolikai  nė vieno gyvo žmogaus. 

Pilies  mūrai  užgriuvo  kunigaikštytę  ir  jos  tarnaitę.  Ten, kur  anuomet,  prieš  daugelį 

šimtų  metų,  stovėjo  pilis,  šiandien  auga  medžiai  ir  krūmokšniai.  Bet  nelaimingoji 

kunigaikštytė   ir  dabar   tebeaimanuoja   po  griuvėsiais.  Seni  žmonės  sako,  kad  tą 

metų  naktį,  kai  priešai  sugriovė  pilį,  nekaltas  jaunikaitis  galėtų  Selmytę išvaduoti. 
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OPSTAINIŲ  PILIAKALNIS 

v  

Zvaldovas buvo galingas ir labai turtingas kumga1kstts, geros sird1es zmogus, 

iloje senovėje  buv? ant ?pstai_nių iliakalnio_ d i e!  ir graži ?.ili. T s pilies 

savo nuoširdumu  ir  dosnumu  plačiose  apylinkėse  pagarsėjęs. 

Kartą  elgetaudamas  ėjo  neturtingas  žmogelis.  Jo  žmona  sunkiai  sirgo.  Prieš 

vakarą  jis  atsidūrė netoli  pilies. Pamatęs  mažutę,  vargingą  mergaitę,  kuri  verkdama 

prašė  pagalbos,  nors ir pats buvo  nuvargęs,  paėmė  ją  ant pečių  ir ketino  parsinešti 

namo. Bet  Laima  jį  suklaidino. Valandą  klaidžiojęs, jis  atsisėdo pasilsėti. Staiga visai 

netoli  ant kalno pamatė  gražiai apšviestą  pilį. "Eikš, mano  mažulėle,  aš tave nunešiu 

pas gerąjį  kunigaikštį. Jis tau duos nakvynę  ir pavalgydins,  o aš turiu  skubėti namo, 

kur  manęs  laukia  vargana  ir serganti  žmona." Tai pasakęs,  elgeta  ėmė lipti į statųjį 

kalną.  Kiek  palypėjęs,  jis  suklupo,  o  maišas,  kuriame  turėjo  iš  gyventojų  surinktą 

išmaldą, nuriedėjo kažkur  į tamsumą. Jau žmogelis  pradėjo  pykti, jau  norėjo  palikti 

mergaitę  ir eiti savo keliais, bet tuo metu mergaitė  pradėjo  jį  traukti  į pilį. Sidabriniu 

raktu  ji  atrakino pilies  vartus,  ir juodu  įžengė  vidun. Žmogus  ir  atsižiūrėti negalėjo  į 

visą  tą grožį, kurį čia pamatė. Atėjo netgi kunigaikštienė,  kuri juodu  maloniai  priėmė 

ir  nusivedė   į  didelę,  gražią   menę   su  gardžiais   valgiais   ir  gėrimais.  Pavalgius 

kunigaikštienė  pasakė,  jog  norinti  priglausti  mažąją  mergaitę. 

Kitą  rytą  elgeta  padėkojo   kunigaikštienei   už  gerumą  ir  išėjo  namo.  Netoli 

namų jis surado savo maišą, kurį vakar  buvo pametęs. Labai apsidžiaugė ir linksmas 

parėjo  namo.  Jį  pasitiko  pasveikusi  žmona,  o gretimame  kambaryje  nepažįstama 

mergelė  nešė  į  stalą  įvairius  valgius.  Bet  kaip  žmogus  nustebo,  pamatęs  tą  pačią 

mergaitę,  kurią  jis  vakar  buvo  palikęs  pilyje. 

Mergaitė  tarė:  "Aš  atėjau  tau  padėti  už  man  parodytą  gerumą.  Nuo  šiol  aš 

tau,  kada  tik  panorėsi,  galėsiu  padėti".  Po  to  ji  atsisveikino  ir  nuėjo  į  pilį.  Išpylęs 

maišą,  elgeta  nustebo  pamatęs  įvairių  auksinių  ir  sidabrinių  brangenybių.  Ir  savo 

kišenėse  atrado  aukso ir  sidabro. Nuo  to laiko  jau  nebereikėjo  jam  elgetauti,  o kai 

turėdavo  kokį  rūpestį,  ateidavo  mergaitė  ir  jam  patarnaudavo. 
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Netoliese  gyveno  vienas  piemuo  -  tinginys  ir  melagis.  Sužinojęs,  kiek  gero 

padarė  kunigaikštytė   elgetai,  norėjo  ir  jis  tuo  pasinaudoti   bei  lengvai  praturtėti. 

Vieną  dieną  šis piemuo  nuėjo  į  pilį  ir  papasakojo,  kad  jam  nuo  kaimenės  pabėgę 

du kumeliukai,  kurių  niekaip  negalįs  rasti. Dabar  bijąs  pareiti  namo, nes ponas esąs 

labai  piktas.  Kunigaikštis  padovano jo  jam   du  kumeliukus  ir  dar  davė  sidabrinių. 

Piemuo  džiaugėsi,  kad  taip greitai  pavyko  apgauti  kunigaikštį,  ir  nuėjo  linksmas  su 

savo  sidabriniais,  norėdamas  juos  saugioje  vietoje  paslėpti.  Bet  kumeliukai  staiga 

pasibaidė  ir  pasileido  bėgti.  Pribėgę  upelį,  šoko  į  vandenį, o  įkandin  nusitraukė  ir 

piemenį,  kuris  buvo  virvę  ant  rankos  užsirišęs. Kiek  nuplaukę ,  kumeliukai  iššoko 

ant  kranto,  vilkdami  leisgyvį  piemenį  per  akmeningą  žemę  ir  krūmynus.  Pagaliau 

jam  pavyko  virvę  nuo  rankos  nusirišti  ir  išsivaduoti.  Kumeliukai  pabėgo, o piemuo 

su suplėšytais drabužiais  ir gerokai  apkultas parėjo  namo. Manė, nors  kišenėse  turįs 

iš kunigaikščio  gautų  pinigų.  Tačiau  išvertęs  kišenes  rado  tik  paprastų  akmenų . 

Laikas  bėgo.  Mergaitė  išaugo  į  gražią   kunigaikštytę.  Iš  visų  kraštų  plaukė 

kunigaikščiai  į  jos  pilį  pirštis.  Bet  ji  nė  už  vieno  nenorėjo  tekėti.  Pagaliau  atsirado 

toks  gražuolis  lietuvis,  už  kurio  ji  sutiko  tekėti.  Kunigaikštis   iškėlė  didelę  puotą. 

Jaunikiai, už kurių kunigaikštytė  atsisakė tekėti, dėl to labai supyko ir nutarė atkeršyti. 

Vestuvių  dieną  jie  atžygiavo  su  dideliu   pulku  kareivių  ir  puolė  pilį.  Apsiginti  nuo 

tokios  minios  nebuvo  įmanoma.  Kunigaikštytė,  matydama ,  jog   pilėnai  nebegalės 

išsigelbėti,  uždegė  pilį  iš visų  pusių. 

Laima,  kunigaikštytės   globėja,  nenorėdama   leisti  jai   liepsnose   žūti,  įvedė 

kunigaikštytę  ir jos  draugę į kalno vidurį, apgyvendino gražiuose rūmuose, sidabrinio 

gaidžio saugojamuose. Joninių  naktį  jas  galėtų išvaduoti  nekaltas jaunikaitis,  žinantis 

tikrąjį  žodį. Kartais kunigaikštytė  anksti rytą, saulei tekant, arba šviesią naktį  kalno 

šlaite šukuoja  savo auksinius  plaukus  ir  dainuoja  liūdnas daineles. 

Vieną  rytą  pamatė  jas  jaunas  medžiotojas,  kuris  vijosi  taurą.  Jaunuolis  jau 

norėjo  grįžti  atgal,  bet  mergaitės  jį  pastebėjo  ir  paprašė  prieiti  arčiau.  Maloniai 

pasisveikinusios,   prašė  jaunikaičio,   kad  jas  išvaduotų ,  nes  jis  turįs  kilnią  širdį  ir 

pakankamai  drąsos. Medžiotojas  sutiko. Tuomet  prieš jį  atsivėrė tamsi anga į kalną. 

Valandą  ėjęs,  jaunikaitis  pateko  į  kristalinius  rūmus.  Ant  akmeninio  stalo  stovėjo 

geležinė  dėžė,  užrakinta   sidabrine,   brangiais   akmenimis   išpuošta,   spyna.  Dabar 

mergaitė  paklausė,  kurią  iš jų  jis  norįs  išvaduoti. Medžiotojas  atsakė: "Tai spręskite 

jūs  pačios". Tuomet  jam  paliepė  pasukti  tris  kartus  auksinį  raktą,  kol  gaidys  tris 
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kartus  sugiedos.  Medžiotojas   priėjo,  pasuko  raktą.  Gaidys,  suplasnojęs  sparnais, 

pirmą  kartą pragydo. Drąsusis jaunikaitis  greitai ir vėl pasuko  raktą. Gaidys atsistojo 

ir  perkūno  balsu  antrą  kartą  pragydo,  o iš akių  jam  lėkė baisūs  žaibai.  Medžiotojui 

perėjo  šiurpuliai  per  kūną.  Jis,  pamatęs  įniršusį  gaidį,  išsigando. Kai  jaunikaitis  vėl 

nutvėrė  raktą,  šis  jo  rankoje  degė  kaip  įkaitinta  geležis.  Drebančiais  pirštais  jau 

nebeįstengė  jo  pasukti.  Dar  kartą  mėgino,  bet  jau  buvo  per  vėlu.  Baisiai  įniršęs, 

puolė  gaidys  jauną jį   medžiotoją,  o  šis  išsigandęs  paleido   raktą   ir  šoko  laukan. 

Bėgdamas  jis dar girdėjo balsą: "Jeigu tu būtum  kilnią širdį turėjęs, tai dabar  visi šio 

kalno  turtai  ir  gražiausioji  kunigaikštytė  būtų  buvusi  tavo!" 

95 



•v  

SKALVES  MILZINKAPIS 

TJis  ne  šiaip sau atsiradęs,  o žmonių  ant  milžino  kapo  buvo  supiltas. 

arp Tilžės ir Ragainės, netoli Paskalvių kapinių, stūkso kampuotas kalnelis. 

Kai dar pasauly je gyveno milžinai, vienas jų  buvo ir Skalvės apylinkėje. Didelis 

ir  stiprus.  Kai  Skalvės  milžinas  žingsnį  žengdavo  -  žemė  drebėdavo,  kai  kirvuką 

kaimynui  mesdavo  -  šis  kaip  paukštis  per  visą  kraštą  nulėkdavo  ir  tik  pačiame 

pajūry je  nukrisdavo.  Ne  vieną  sykį,  milžinui  per  tankią  girią  žengiant  arba  kur 

aikštelėje  besiilsint,  jį  užpuldavo  alkanų  vilkų  gaujos,  ne  kartą  netgi  apgrauždavo 

galiūno  kojas,  bet  milžinui  tai  būdavo  vieni  niekai  -  nei  jis  skausmo  jausdavo,  nei 

vilkus  baidydavo. 

Kartą  Lietuvos  kraštą  užpuolė stiprūs priešai. Sudegino kaimus, išžudė žmones. 

Šis  milžinas  kapojo  piktus  priešus  savo  ilguoju   kirviu,  tūkstančius  jų   į  Nemuną 

ištaškė, kalnus  lavonų  suguldė, bet  ir  jo  paties  ranka  pailsusi  paleido  kirvį.  Tuomet 

priešai  apniko  milžiną,  surišo  jį  devyniomis  virvėmis  ir  gyvą  smėlin  užkasė.  Taip 

lygioj  vietoj  atsirado  kalnelis,  kuris  ir  dabar  teberiogso,  liudydamas  mums  apie 

milžinų  laikus. 

Ilgai  verkė  jauno ji  milžino  dukrelė  Skalvė ant savo tėvo  kapo, ilgai  graudžias 

ašaras liejo,  kol  ant  kalno  gilus  ežerėlis  atsirado.  Bet  ne  tyras  vandenėlis  bangavo 

tame  ežere,  o gailios  dukters  ašaros.  Milžino  dukters  atminimui  žmonės  tą  vietą  ir 

dabar  dar  Skalvės  kalneliu  tebevadina. 

Praslinko  daug  metų.  Senieji  lietuviai  pasistatė  ant  milžinkapio  stiprią  pilį  ir 

apleido ją  iš visų  pusių  giliu  vandeniu.  Neįveikiama  buvo  Skalvės pilis. Septynerius 

metus  veržėsi  į  ją   kryžiuočiai,  septynerius  metus  jie  laikė  ją   apgulę,  bet   paimti 

neįstengė.  Kai  priešai  įniršę  puldavo  į  kalną,  per  pilies  sienas  lipdavo,  laistydavo 

lietuviai nuo viršaus ant jų  verdantį  vandenį, ritindavo  rąstus, laidydavo akmenimis. 

O žiemai  atėjus,  semdavo  pilies  gynėjai  vandenį  iš ežero  ir  pildavo  jį  ant  kalno  tol, 

kol šlaitai ledu apsitraukdavo  ir  pradėdavo  blizgėti  kaip  stiklas. Tuomet  priešai  jau 

negalėdavo  pakliūti  ant  kalno  viršūnės. 
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Kai  kryžiuočiai , daug metų  prie pilies  išstovėję, nustojo  vilties  lietuvius įveikti, 

buvo  pasiųstas  žmogus  ištirti, kodėl  pilies  gynėjai  badu  neišmiršta.  Sugrįžęs žvalgas 

pasakė , jog  kalno  viršūnėje  esąs ežeras, kuriame  yra  tiek  žuvų, kad  visi  pilėnai  dar 

daugelį  metų  gali  jomis   maitintis.  Tada  kryžiuočiai   susitaikė  su  pralaimėjimu   ir 

atsitraukė  nuo  pilies. 

Seniai  nebėra  tos  pilies  ant  Skalvės  kalnelio.  Dar  ilgai  ten  riogsojo  apdūlėję 

mūrų  griuvėsiai.  Žmonės  iš plačios  apylinkės  vežimais  vežėsi  plytas  ir  akmenis  nuo 

milžinkapio, kol iš garsiosios lietuvių pilies nieko nebeliko. Ežerėlis dar vis tebeliūliavo 

kalno  viršūnėje,  dar  vis  tebeplovė  griūvančius   krantus.  Dažnai   prie  jo   ketur_iais 

juodais  žirgais atvažiuodavo  jaunos  mergelės. Jos pasimaudydavo  skaidriame  ežero 

vandenyje,  pasilinksmindavo , pasipūškuodavo  ir vėl kažkur  dingdavo. Deja, neramios 

žmonių  rankos  prakasė  to ežero krantus. Vanduo nutekėjo. Ežero vietoje liko sausa, 

juoda  duobė. Berausdami  kalno viršūnę,  žmonės rado daugybę  ginklų  ir papuošalų, 

kurie  iš senovės  čia  buvo  užsilikę.  Kai  kurie  sakėsi radę  ir  tų  žuvelių,  kurios  seniau 

nardė  ežere, žvynų. 

Dabar   eidami pro Skalvę  žmonės dar mato ant senojo milžinkapio  nepažįstamą 

ponaitį  arba  kokį  gyvulį  be  galvos. Tai  dvasios  vaidenasi  ir  baugina  praeivius.  O 

kartais giliai žemėje,  po kalnu, pasigirsta  tylūs vargonų  garsai ir liūdnas giedojimas . 

Gal  tai  Skalvė teberauda  prie  savo mylimo  tėvo  kapo... 
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v  

UZKEIKTA MERGA 

Sjo šlaitai kyla į viršų, kuris yra lygus, lyg žmonių nudailintas. Tik pakraščius 

talupėnų apylinkėje, prie Katinavos bažnyčios  stūkso senas kalnelis. Statūs 

juosia  žmogaus  aukštumo  pylimas. Rytuose  prie  kalnelio  plyti  seklus ežerėlis. 

Kaip  kalnelis  atsirado, kas  nulygino  aukštą  jo  viršūnę  ir  supylė  smėlio  sieną, 

niekas  tikrai  nebežino.  Vieni   sako,  kad  senieji  lietuviai,  dar  savo  dievus  slaptai 

tebegarbindami   ir  jiems   aukas  aukodami,  kalnelį  ant  stulpų  supylę.  Iš  smėlio  jį 

sukasę,  atminimui  pastatę  kaip  priesaką,  kad  amžinai  tarnaus  galingiems  senolių 

dievams. Bet  stulpai  supuvę,  lubos  įlūžusios,  ir  viršus  įlinkęs. Kiti  sako,  kad  prieš 

šimtus  metų  čia  pilis  buvusi.  Ar ·galingųjų   dievų  valia,  ar  piktųjų   pasaulio   jėgų 

užkeikta , ji  nugrimzdusi  į žemę. Tik  juoda  anga  ilgai dar  žymėjusi  rūmų  vietą. 

Kas  šiandien   beatskleis   mums   paslapties   šydą,  dengiantį   nuo  mūsų   žiląją 

senovę? Kas bepasakys, kurie tiesą  kalba, o kas  prasimano.  Aišku  tik, kad  šiandien 

ant  Aukštojo  kalno  - taip  jį  žmonės  dabar  vadina  - auga  daugybė  vinkšnų. Daug 

ten  yra  didelių  ir  storų  medžių ,  bet  iš  visų  jų,  kaip  motina  iš  vaikų,  išsikiša  stora 

vinkšna, visų medžių aukščiausia . Jos liemuo toks storas, kad du žmonės vos apkabina. 

Ir  ne  vinkšna  tai,  o užkeikta  merga. 

Kartais vidurdieni, kai saulė nuo žydrojo dangaus kalną  apšviečia, sėdi užburtoji 

mergaitė  ant  jo  viršūnės  ir  verkdama  savo gelsvus  plaukus  šukuoja.  Jei keleivis, ją 

pamatęs,  kepurę  nukelia,  ji   dar  labiau   paplūsta   ašaromis,  skundžiasi  jam   savo 

vargais  ir  prašo  išvaduoti. 

Vieną   kartą,   kai   mergaitė   liūdnai  žvelgė   nuo  kalno   į  tolį,  ėjo   pro   šalį 

nepažįstamas  jaunikaitis.  Jos  nepaprasto  skaistumo  sužavėtas,  jis  nusiėmė  kepurę 

ir,  žemai  nusilenkęs,  jau  norėjo  praeiti,  bet  mergelė  tarė:  "Nežinau,  kas  tu  esi,  tik 

jaučiu , kad  turi  kilnią  širdį. Išvaduok  mane.  Išnešk  mane  iš  šios  žemės,  tai  aš būsiu 

išgelbėta , o tu  būsi  amžinai  laimingas.  Tik  neatsigręžk , nors  ir  perkūnai  griaudėtų , 

nebijok   ir  netark   nė  žodžio".  Pagailo   jaunikaičiui   mergaitės.  Ir  pats  norėjo   būti 

laimingu.  "Jei  ta  mergaitė  taptų  mano  žmona,  numočiau  ranka  į  visus  pasaulio 
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turtus  ir  būčiau  laimingiausias  žmogus  pasauly je ", - pamanė  jaunikaitis. 

Jis tuoj  pagriebė  mergaitę  ir  pasileido  su ja  į tą  pusę,  kur  svetimų  žemių  riba 

visų  arčiausiai   priėjo.  Bet  dar  nespėjo  jis  ir  pusės  kelio  nubėgti,  o iš visų  pusių  jau 

pradėjo  slinkti šlykščiausios  būtybės.  Sudrebėjo  visa  žemė,  sugriaudėjo perkūnai,  ir 

baisiausios  šmėklos negirdėtais  garsais  pradė jo  gąsdinti  jaunikaitį.  Vis arčiau slinko 

baisūs  nežemiškieji  padarai,  vis  labiau  raižė  jų  balsai  jaunikaičio  ausis. Jau  vienas 

slibinas  nutvėrė  bėgančia jam  už  skverno...  Tuomet  jaunikaitis  sušuko  ir  atsigręžė. 

Nieko už jo  nebuvo, visur  tylu, o mergelė vėl sėdėjo to kalno viršūnėje ir, šukuodama 

savo auksines  kasas,  verkė. 

Dar  ilgai  žmonės  kalne  matydavo  mergaitę.  Niekas  jos  taip  ir  neišvadavo. 

Dabar  tebestovi  ji,  vinkšna  pavirtusi,  tarp  kitų  medžių  ir  žvelgia  per  jų  viršūnes  į 

tolimąjį  horizontą,  vis dar  laukdama  narsuolio. 

Kartais, aukštosios  vinkšnos  žievę prakirtus, teka raudonas  vanduo  - mergaitės 

kraujas. O kartais sruvena bespalvis  sūrus skystis - tai jos  ašaros. Ne kartą  plieniniai 

kirviai  talžė vinkšnos  kūną, ne kartą  kapojo  jos  storas šakas, bet senoji vinkšna  vis 

tebestovi ir  tebežaliuoja. 
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ISGELBEJO TIKEJIMAS 

Pplatūs,  miškai  tamsūs,  o  rūmai  žibėjo  auksu  ir  gintaru.  Bet  nelinksmas 

rieš daug daug metų gyveno  Mažojoje  Lietuvoje  bajoras.  Jo laukai buvo 

buvo  bajoras, liūdnas jis  vaikščiodavo  per  dienas, nusiminęs  budėdavo  per  kiauras 

naktis,  besirūpindamas,  kam  galėtų  palikti  savo turtus. 

Po kiek  laiko bajorui  gimė sūnus. Tėvai savo mažojo  turtų  paveldėtojo  garbei 

surengė  didelę  puotą.  Daug  svečių  iš  arti  ir  toli  suvažiavo  pasidalinti  laimingųjų 

tėvų  džiaugsmu,  pareikšti  nau jagimiui  savo  linkėjimų.  Daug  aukso,  sidabro  ir  kitų 

brangenybių   jie  dovanojo.  Svečiams  bepuotau jant,  besilinksminant,  įėjo  tarnas  ir 

pranešė, kad atvykusi  elgeta  ir verkdama  prašiusi  išmaldos. Bajoras  liepė pavargėlę 

gausiai  apdovanoti,  net  pats  įspraudė  jai  į  delną  auksinį  pinigą.  Tokią  nepaprastą 

džiaugsmo  dieną  nė  vienas  negalėjo  liūdėti.  Tačiau  elgetos  veidas  nepralinksmėjo. 

Moteris  dar  liūdniau  žiūrėjo  į bajorą  ir  į jo  svečius. 

Tuomet  bajoras  tarė:  "Kam  liūdėti,  kai  visi  linksmi?  Manau,  dėl  dovanų  jūs 

tikrai  negalite  skųstis?"  "Kaip  tik  dėl  to,  kad  mano  geradario  dar  daug  nelaimių 

laukia,  dėl  to  rieda  ašaros  iš  mano  akių.  Jūsų  sūnų,  dėl  kurio  gimimo  dabar  čia 

džiaugiatės,  užmuš  žaibas, kai  jam  sukaks dvidešimt  metų". 

Bajoras  pabalo  kaip  drobė.  Susivaldęs  jis  tuoj  ėmė  juoktis  iš  keistų  elgetos 

žodžių  ir  atsakė: "Nesirūpinkite,  močiute, mano  sūnus turi  gyventi!" "Duok  Dieve",  - 

tarė  moteris  ir, dar  kartą  padėkojusi  už  dovanas, išėjo. 

Berniukas  augo sveikas  ir  linksmas. Po  vienuolikos  metų  mirė  bajoro  žmona. 

Vaikas liko vienas su savo tėvu, kuris nebuvo  toks pamaldus,  kaip mirusioji  vaikelio 

motina. Turtingasis  bajoras  dar  niekuomet  gyvenime nebuvo  pagalvojęs  apie Dievą, 

apie  krikščionišką jį  valdymą,  todėl  nesistengė  nė į savo sūnaus širdį skiepyti  Dievo 

meilės.  Priešingai,  jis  rūpinosi  vaiko  širdyje  sužadinti  meilę  žemiškiems  turtams.  Bet 

geroji  sėkla,  motinos  pasėta,  jau   pradėjo  nešti  vaisių.  Ne  vienas  Šventojo  Rašto 

posakis  buvo  giliai  įstrigęs  į  jaunikaičio  atmintį ir bylojo  apie dangiškąjį  Tėvą. 

Nors  ir nereikšmingi  tuomet  atrodė senosios elgetos žodžiai,.tėvas jų  negalėjo 
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pamiršti.  Juo  artyn  ėjo  dvidešimtų jų  metų  pabaiga ,  juo  labiau  jaudinosi   bajoras . 

"Gal  senutė  teisybę  sakė?  Kaip  aš  galėčiau  tokį  smūgį  pakelti?" - galvojo  bajoras. 

Šios mintys  jį  ėmė nuolat  kankinti. 

Bajoras  pasiryžo  veikti. Jis susikvietė  iš viso krašto geriausius  meistrus ir liepė 

jiems   iš  didelių  akmenų  pastatyti  milžiniškus  rūmus  su  neišardomais  požeminiais 

rūsiais. Į  šituos rūsius jis norėjo įeiti su savo sūnumi tuomet, kai jam  sukaks dvidešimt 

metų. Veltui  jaunikaitis  stengėsi  tėvą  nuo  tokio  neišmintingo  darbo atkalbėti, veltui 

jis  kartojo  mirusios  motinos  žodžius,  kad  Viešpaties  akis  mato  ir  per  storiausius 

mūrus,  tėvas  jo  nepaklausė . 

Atėjo  bajoraičio  dvidešimtasis  gimtadienis.  Skaisti saulutė kilo giedru  dangumi 

aukštyn,  savo karštais  spinduliais  glamonėdama  karališkuosius  rūmus,  kurie  tik  ką 

buvo  baigti  statyti.  Nau ja  viltis  sužibo  susirūpinusio  tėvo  akyse.  Tačiau  dar  prieš 

pietus  viskas pasikeitė.  Rūmuose  pasidarė  nepaprastai  tvanku, o duslus dundėjimas 

danguje  pranašavo  baisią  audrą.  Netrukus  dangus  apsiniaukė  gūdžiais  debesimis, 

gamtoje  įsiviešpatavo  baugi  tamsa; Tėvas, baisiai  išsigandęs, prašė  savo sū-nų  bėgti 

su juo  į požemius, bet  jaunuolis  nepakluso.  Kai  pirmieji  lietaus  lašai nukrito  žemėn, 

sūnus  nubėgo  į  sodo  namelį  ir,  pasiėmęs  Šventąjį  Raštą,  skaitė  psalmę,  kurioje 

šitaip  parašyta:  "Kur  eisiu  aš nuo  Tavo  dvasios  ir  kur  bėgsiu  nuo  Tavo  veido?  Jei 

žengčiau  į  dangų, tai  ir  Tu  čia  esi..." 

Tuo  metu  kirto  žaibas,  baisus  trenksmas  sudrebino  žemę  ir  juodas   dūmų 

stulpas  pradėjo  kilti  iš naujų jų  rūmų. Tėvas  nugriuvo  be  sąmonės. Kai  jis  atsibudo, 

rūmų  jau  nebebuvo. Vietoj jų  smilko griuvėsių  krūva. Sūnus stovėjo  šalia jo  sveikas 

ir  gyvas. Tuomet  bajoras  sudėjo  rankas  ir  tyliai  pažvelgė   į  dangų... 
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VARTULISKIŲ  PILIAK ALNIS 

Vtrijų  pusių jį supa aukšti skardžiai.  Ant paties kalno ir aplink jį griuvėsiuose 

artūliškių kaimo laukuose, netoli Kerkutviečių, stūkso senas piliakalnis. Iš 

randama   suodinų  akmenų,  kaulų  ir  anglių,  kurie  aiškiai  liudija,   kad  seniau   čia 

žmonių  gyventa.  Ypač  daug  čia  randama  anglių.  Gal  mūsų  senoliai  šventąją  ugnį 

šiame kalne  kūreno,   gal  aukas degino? 

Seniau  kalno  viršūnėje  buvo  pilis.  Tą  dieną,  kai  piktieji  priešai  pilį  išgriovė, 

ilgai  dar  pasirodydavo  raiteliai  be  galvų.  Kaip  viesulas  jie  pasileisdavo  nuo  kalno 

viršūnės  ir  dingdavo  Velnio  dauboje.  Jų  arkliai  taip  pat  būdavo  be  galvų. Seniau 

kalno viduryje buvo gili anga. Jei kas į ją  įmesdavo akmenį, apačioje suskambėdavo. 

Kažkur netoli Vartūliškių  piliakalnio buvo neregimasis pasaulis, kuriame gyveno 

nykštukai. Vieną kartą metuose, vidurnakty je ant to kalno galima buvo išgirsti šunų 

lojimą,  ataidintį  iš nykštukų  pasaulio.  Tą  naktį  nykštukai  atvykdavo  į mūsų  žemę 

pasirinkti  gražiausių  ir  aukščiausių  moterų,  kurios  vėliau  turėdavo  mirti  tam,  kad 

galėtų  aname pasauly je  gyventi  su nykštukais. 

Nemėgdavo  senieji  žmonės  lankytis  Vartūliškių  piliakalny je.  Jei  jau  kurį  ant 

to kalno  pastebėdavo,  tai jo  vengdavo,  nes manydavo,  kad  su velniais ir raganomis 

susidėjęs. 

Prieš  daugelį  metų  gyveno  Šilinės  kaime  darbštus  kalvis.  Jo  kalvėje  dirbo 

neturtingas,  doras  jaunikaitis.   Nors  jaunas  kalvio  padė jėjas  buvo  labai  darbštus, 

anksti  kėlė ir  vėlai  gulė, tačiau  kalvis  jo  nekentė  ir  labai  nemandagiai  su juo  elgėsi. 

O tai  buvo  dėl to,  kad  jaunikaitis  kartais  nueidavo  ant  Vartūliškių  piliakalnio,  taip 

pat  dėl to, kad  jauną ją  kalvio  dukterį  buvo  pamilęs.  Kalvis labai  pykdavo  išgirdęs, 

kad  jo  duktė atsisako tekėti  už  tų, kuriuos  jai  piršliai  ne  vieną  kartą  piršdavę. 

Kartą  kalvis  gavo  skubų  užsakymą.  Jaunikaitis  norėjo  šį  darbą  atlikti  laiku, 

bet nebeturėjo anglių. Atsiminęs,  kad ant piliakalnio  jų  galima rasti, nubėgo  pasirinkti. 

Berinkdamas  anglis,  jis  pamatė  gražią  mergelę,  kuri  jam  tarė:  "Kad  tu  čia  būtum 

atėjęs  manęs  išvaduoti,  tau  būtų  tekę  visi  šio  kalno  turtai  ir  aš pati.  Dabar  turėsi 
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pasitenkinti  anglimis  ir  štai  šiuo  vainiku,  kuris  skirtas  tavo  mylimai  mergaitei.  Bet 

nenusimink,  po trejų  metų tau seksis geriau". Tai pasakiusi,  ji  įteikė jaunikaičiui  rūtų 

vainiką  ir dingo. 

Kalvis,  pamatęs  anglis,  labai  nustebo.  "Iš kur  tu  jų  gavai?"  - rūsčiai  paklausė 

savo  padėjėjo.  Šis  nieko  jam   neatsakė  ir  tuojau  įmetė  anglis  į  ugnį.  Bet  anglys 

nedegė.  Kalvis,  baisiai  supykęs,  įsakė  anglis  užkasti,  o  padėjėjui  kalvėje  daugiau 

nesirodyti.  Liūdnas  išėjo jaunikaitis  į platų jį  pasaulį  ieškotis  darbo  kitur. 

Trejus  metus   po  svetimus  kraštus   pasibastęs,   trejus  metus   savo  gimtojo 

kampelio ilgėjęsis, sugrįžo pagaliau  jaunasis  kalvis atgal, vildamasis  pamatyti  buvusio 

darbdavio  dukrą. Bet  kalvės  jau  nebebuvo.  Vietoj  jos  stūksojo  griuvėsių  ir  pelenų 

krūva.  Turtingasis  kalvis  jau  buvo  tapęs  vargšu  -  ugnis  buvo  sunaikinusi  visą  jo 

turtą. Jį patį su šeima buvo priglaudę  kaimynai. Kalvis maloniai  sutiko savo buvusįjį 

padėjėją,  o jo  duktė  iš džiaugsmo  susirado ir  ant galvos užsidėjo  prieš  trejus metus 

dovanotą jį  rūtų  vainiką,  kurį  buvo  iš  ugnies  išplėšusi.  Jos  mylimajam  bernužėliui 

išėjus,  vainiką  ji  buvo  iškaišiusi  anglimis. 

Ir kaip dabar visi nustebo pamatę, kad vainike nebe anglys, o aukso gabalėliai. 

Atsiminė  jaunikaitis  Laimos  žodžius: "Po trejų  metų  tau  seksis geriau". Jis nubėgo  į 

tą  vietą,  kur  prieš  trejus  metus  buvo  pakastos  anglys,  ir  ten vietoj  jų  rado  aukso. 

Laimingasis  jaunikaitis  tuojau  vedė gražiąją  kalvio dukterį. Puikios buvo jų  vestuvės, 

o senasis kalvis vėl tapo turtingu  ir niekuomet  nebepyko  ant savo jaunojo  žento už 

tai, kad  jis  lankėsi  Vartūliškių  piliakalny je. 

103 



GILANDA 

Ttarp  dviejų  aukštumų,  pietiniame  įlinkio  krante  stūkso  senas  piliakalnis. 

en, kur  Uplankių  ežerėlis ilgu, siauru įlinkiu  ištįsta  į vakarus, įsiterpdamas 

Jis  visas  apaugęs  medžiais,  tarp  kurių  vasarą  skraido  daugybė  mažų  paukštelių, 

čiulbančių  nuo  ankstyvo  ryto  ligi  vėlyvo  vakaro.  Kur  ne  kur  aplinkui  matyti  žali 

pušynėliai, primeną  mums senuosius laikus, kai visas kraštas buvo apdengtas tamsiais, 

neįžengiamais  miškais, kuriuose  kerojo šimtamečiai  ąžuolai, storos liepos ir liemeningos 

pušys. 

Labai  seniai,  kai  lietuviai   tebedegino   savo  dievams  šventąją   ugnį,  ant  to 

kalnelio  stovėjo pilis. Šios pilies valdovas  turėjo vieną  sūnų ir šešias dukteris. Gražios 

buvo  visos jo  dukterys, bet visų gražiausia  - jauniausioji  Gilanda. Tėvai labai mylėjo 

Gilandą, mylėjo  ir atsidžiaugti ja  negalėjo. Labai didžiavosi  valdovas savo dukterimi. 

Garsas  apie  jos  grožį  buvo  paplitęs  po  tolimas  šalis. Ir plaukė  iš  visų  kraštų  jauni 

kunigaikščiai  bei karaliai  jai  pirštis,  jos  malonės įsigyti. Bet  Gilanda  tebebuvo  jauna, 

tebebuvo  prisirišusi  prie  savo  sengalvėlės  motulės,  per  mažai  patyrusi,  kad  galėtų 

nuo  tėvų  atskirta  tolimame  krašte  gyventi,  viena  vargelį  vargti.  Todė!  nei  vienam 

berneliui  meilaus  žodelio  netarė,  nei  vienam  savo  rankos  nežadėjo.  Kai  vėl  koks 

jaunikaitis  atvykdavo  ir, Gilandos mėlynų  akių  sužavėtas, prašydavo  kunigaikštytės 

rankos,  Gilanda   puldavo   savo  motulei  ant  kaklo,  bučiuodavo   rankas  ir  meiliai 

šnabždėdavo: "Nenoriu, mamyte, nenoriu  nuo jūsų  eiti. Dieną  naktį  verkčiau,  takelius 

ašaromis laistyčiau, jūsų  netekusi  iš ilgesio numirčiau". Ir atsakydavo tuomet  valdovė: 

"Būk, dukrele,  mūsų  namuose,  ravėk  rūtų  darželį  tol,  kol  pati  panorėsi  savo senus 

tėvus palikti. Juk  ir aš, tavęs netekusi, akis išverkčiau, pirma  laiko į kapus nueičiau". 

O tėvas,  glostydamas  ranka  auksinius  dukters  plaukus,  sakydavo: "Tu  esi, dukrele, 

mūsų  namų  saulė,  tėvų  džiaugsmas  senatvėje". Ir  grįždavo  galiūnų  sūnūs  nuliūdę, 

jaunos  Gilandos  rankos  taip  ir  negavę. 

Ne tik Lietuvos valdovai , ne tik draugingų  kraštų karaliai svajojo  apie Gilandą. 

Geidė  jos  ir  kryžiuočių  magistras. Ir  jis  balnojo  žirgą, ir  jis  jojo  per  tamsias  girias  į 
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aukštus  Gilandos  rūmus.  Nustebo  pilies  valdovas,  senasis  Gilandos  tėvas,  pamatęs 

savo  priešų   vadą,  nustebo,   kai   pily je   suplevėsavo   balti   kryžiuočių   apsiaustai, 

sužvangėjo sunkūs jų  kardai. Bet ne grobio, ne žmonių turto dabar norėjo kryžiuočiai, 

tik  gražiosios kunigaikštytės  Gilandos. Ir tarė jaunas  kryžiuotis  žilam  pilies valdovui: 

"Džiaukis, valdove, garbingas  svečias pas tave atvyko. Draugu  tavo būti šiandien  aš 

ryžaus,  meilė  Gilandai  mane  čionai  atvedė.  Galingam  kryžiuočių  valdovui  tu  jos 

neatsakysi.  Leisk  Gilandą  su  mumis  vykti,  kad  mūsų  auksu  išpuoštuose  rūmuose 

gyventi  galėtų".  Atsakė  jam  Gilandos  tėvas:  "Jūs  ugnimi  deginate  mūsų  sodybas, 

kardais  kapojate  nekaltus  vaikus,  nesigailite  raudančių  motinų.  Kaip  galėčiau  jums 

savo dukrą atiduoti? Jei Lietuvos kunigaikščiai  ir galingi pasaulio karaliai jos  negavo, 

tai  kryžiuočių  magistro  mylimąja  ji  tikrai  nebus". 

Supyko kryžiuotis,  sužvangino kardais  jo  draugai, sugriežė dantimis, bet  kirsti 

nedrįso. Spaudė žirgus pentinais  ir  pasileido  per  lygius  laukus, per  miškus ir slėnius 

į savo Marburgą,  vis mąstydami,  kaip  valdovui  atkeršyti,  kaip Gilandą  prievarta  iš 

namų  išplėšti. 

Jautė  senasis  pilies  valdovas,  kad  iniršę  kryžiuočiai   dar  kartą  atvyks,  vėl 

atžygiuos  Gilandos,  bet  jau   žymėdami  savo  kelią  gaisrais  ir  krauju.  Jautė,  kad 

žiaurusis  priešas  dar  kartą  kėsinsis  išplėšti  motinos  mylimą ją  dukrą. 

Nedaug  vandens  tesuspėjo  Jūros  upė  nuplukdyti  į platųjį  Nemunėlį,  nedaug 

kartų  skaisčioji  saulutė perriedėjo  per  žydrąjį  dangaus  skliautą, o gaisrų  pašvaistės 

vakarais  jau  dažė krauju  dangų, skelbdamos,  kad  piktasis  priešas  niokoja  kraštą  ir 

pelenais  verčia  prakaitu  sukrautą  žmonių  turtą.  Vis  arčiau  ir  arčiau  slinko  gaisrai, 

vis  dažniau  rodėsi  slėpiningi  žmonių  šešėliai  pamiškėje, netoli  pilies... 

Tuomet  senasis tėvas tarė Gilandai: "Netarnaus mano  mylimoji  dukra  priešui, 

nevaikščios  jo  rūmuose. Bėkit, dukrelės,  veskit  Gilandą  į miško tankmę, kur  žmonės 

kojos  nekelia,  kur  saulės  spinduliai  pro  tankias  medžių   šakas  žemės  nepasiekia. 

Tebūnie  ji  ten, kol  žodį  tarsime, jog  galinti  grįžti į tėvų  pilį. 

Pravirko valdovo  žmona, senoji Gilandos motinėlė, nuliūdo žilagalvis valdovas, 

nes nujautė  kylant  baisią  audrą, kuri  jų  gyvenimo laivelį  sutrupins, kaip šėlstančios 

jūrų  bangos  į uolą  sudaužo nelaimingo  jūreivio  laivą. Bučiavo Gilanda  tėvui rankas, 

puolė motinai ant kaklo ir, graudžiai raudodama, dingo su seserimis tamsioje girioje. 

Vedė ją  seserys  kur tamsiausia,  kur tankiausia, kur nė vienas žmogus neužklysdavo. 

Gūdžioje miško  tankmėje Gilanda  tarė seserims: "Jei senus mūsų  tėvus  kryžiuočiai 
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kankintų, manęs reikalautų, tai čia atbėkite, man pasakykite. Kryžiuočiams  tarnaučiau, 

priešo   verge  būčiau,   kad  tik   nelaimingus   tėvus  išgelbėčiau!"  Pažadėjo   seserys 

verkiančiai  Gilandai,  kad  jei  jos  skaistumas grėstų  pražūtimi  mylimiems  tėvams, jai 

apie tai  pranešią. 

Grįžo  seserys  į  pilį,  skubėjo  į  aukštus  tėvų  rūmus.  Bet  kas  gi  ten?  Juk  ne 

geltoni  javai  banguoja lygiuose  laukuose  prie  senosios  pilies,  juk  ne medžiai  šlama 

vėjo  glostomi?  Tai,  kardais  žvangindami,  lingavo  kryžiuočių  pulkai.  Ne  perkūnas 

trankėsi po apsiniaukusį  dangų, ne griausmas aidėjo plačiuose miškuose. Tai valdovo 

sūnų, geležimis sukaustytą jauną Gilandos brolį, vedė į vergiją. Teisingumas šaukėsi 

dievų keršto kraugeriams. O štai ten kryžiuočių  magistras stumdė senąjį  kunigaikštį, 

reikalaudamas  jo dukters Gilandos. 

Atsiminė  seserys  paskutinius  Gilandos  žodžius.  Skubėjo  atgal  į  mišką,  bėgo 

ten, kur seselė buvo palikta. Šaukė, ūbavo, kiekvieną  krūmelį  apieškojo, bet Gilandos 

nerado. Ji neatsiliepė. Tik seserų šauksmo aidas blaškėsi  klaikiame  miške. Kur dingo 

Gilanda, kur  dingo jaunoji valdovo  dukra? 

Sėdėjo Gilanda,  galvą  nuleidusi,  tarp  šlamančių  šimtamečių  ąžuolų,  dūmojo 

apie  jaunystę,  apie  savo  nelaimingus  tėvus,  ginančius  ją  nuo  žiaurios  prievartos, 

nuo  sunkios  vergystės.  Liūdnai  šlamėjo  senoji  giria,  linguodama  medžių  šakomis, 

gailiai kukavo  liūdną  dalelę raiboji  gegutė. 

Ir pasivaideno  mergelei, ir pasigirdo  jaunajai, kad  ne medžiai ošia, o senas jos 

tėvas,  priešų  mušamas,  aimanuoja, teisingiems  dievams  skundžiasi. Kad  ne  raiboji 

gegulė girioje kukuoja, o senoji močiutė  verkia,  mylimąją  dukrelę  šaukia. Pasirodė 

jauna jai  Gilandai, kad  priešai  užpuolė gimtąją  šalį, kad kryžiuočiai  prievarta  bando 

ją  išplėšti. O žemė  raudona  raudona  nuo tėvų  kraujo... 

Pašoko  Gilanda  išsigandusi,  bėgo  be  kelio,  be  tako  iš  tankaus  miško,  per 

kelmus  klupdama  ir  vėl  keldamasi.  Medžių  šakos braižė  jos  veidą  ir  kojas,  draskė 

rūbus, vėjas taršė geltonus plaukus,  o ji  vis bėgo, lyg skriste skrido, kad tik greičiau 

būtų  greta mielų  tėvelių. 

Išbėgusi  iš  miško,  pamatė  Gilanda,  kad  ten,  kur  jos   tėvo  puošnūs  rūmai 

stovėjo,  dabar  tik  juodi  dūmai  kilo  į  dangų,  o  raudoni  liepsnų  liežuviai  plaikstėsi 

aukštosios  pilies nuodėguliuose.  Išgirdo  laukinį  priešų  riksmą, nugalėtojų  šauksmus. 

"Per  vėlu,  -  sušnabždėjo  nusiminusi  mergaitė,  - niekas  nebenuramins  mano  sielos 

kančių, niekas  nebepriglaus  mano nuvargusios  galvelės. Tik  šalto vandens  glėbyje 
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berasiu  ramybę!"  Ji  šoko  į  ežerą  ir  dingo  jo  gelmėse.  Tuo  pat  laiku,  kai  šaltos 

bangos   priglaudė   Gilandą ,  kai  valdovo  jauniausios   dukrelės  gyvybė  užgeso,  jos 

penkios  seserys  pavirto  medžiais. 

Kiekvienais   metais,  kiekvieną   vasarą,  kai  saulutė  dienos  metu  aukščiausiai 

pakyla   žydrajame   dangaus  skliaute,  o  ant  aplinkinių  kalnelių  suliepsnoja   švento 

Jono ugnelės, nerimsta  ežero vanduo. Toj vietoj, kur  žuvo Gilanda, vanduo  pradeda 

virti, banguoti,  kunkuliuoti  ir  šniokšti. O vidurnaktį  iškyla  iš vandens  pilkas  šešėlis - 

jaunos  moters  siluetas.  Tai  Gilanda, valdovo  duktė.  Jos  geltoni  plaukai,  bangomis 

nusidriekę,   dengia  grakštų  liemenį,  didelės  mėlynos  akys,  pasruvusios   ašaromis, 

žvelgia  i kalną. Rankoje  laikydama  baltą  leliją , ji  tyliai  žengia  šlaitu  i senosios  pilies 

vietą,   kur   geroji   Laima,  gelbėdama   jos   tėvus   nuo   kryžiuočių,   juos   užbūrė   ir 

nugramzdino  į kalno vidų. Ir valdovas, senasis Gilandos tėvas, ir senoji nelaimingosios 

mergaitės  motina  jau  laukia  jos.  Ir  Gilanda  klaupiasi  prie  jų  kelių,  bučiuoja  rankas 

ir graudžiai verkia. Medžių  viršūnėmis, kaip mirties rauda, nuvilnija  graudus šlamesys 

ir tyliai  dingsta  tankmė je.  Tuomet  suvirpa  paskutinis  Gilandos pabučiavimas.  Po to 

ji  žengia nuo kalno, dar atsigręžusi  pamoja  tėvams lelija  ir vėl dingsta ežero bangose. 

Kalnas  atsiveria , vėl  priima  žiląjį  tėvą  ir  verkiančią  motiną... 

Į  kiekvieną  garsą  prie  ano  ežerėlio  ataidi  iš  penkių  šalių  aidas.  Tai  seserys 

šaukia  Gilandą.  Upelį,  kuris  įteka  į  Uplankių  ežerėli,   žmonės  vadina  Galindėle,  o 

gretimuosius  kaimus  - Gilandžiais  ir  Gilandviršiais. 
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NASLAITE 

TLajučiai.  Ten dabar riogso kalnelis, kurio viduryje  yra  tamsi anga. Kas tą 

ies Sokaičių kaimu, anapus Nemuno,  buvo senovėje didelis prūsų kaimas 

kalną  supylė ir kaip jame ta anga  atsirado - niekas  nežino. Senoliai teigia, kad  toje 

vietoje  stovėjusi stipri pilis, kuri buvusi garsi visame prūsų krašte ir visoje  Lietuvoje. 

Bet  ar piktoji  ragana  tą  pilį  užbūrusi,  ar  kerštingi  priešai  jos  sienas išardę, pasakyti 

niekas  negalėjo.  Tik  atsiminė,  kad  dažnai  apie  vidurdienį,  kai  saulutė  mėlynuoju 

dangumi  į   pietus  iškildavo,  iš  kalno  išeidavo  graži  moteris.  Ji  šukuodavo  savo 

auksinius plaukus, kviesdavo praeinančius užlipti aukštyn, gailiai verkdama  skųsdavosi 

savo liūdna  dalele. Bet  niekas  nenorėjo  jos  nuraminti. 

Kaimo  gale,  senoje  sukrypusioje  trobelėje  gyveno  varginga  našlė.  Ji teturėjo 

tik vieną  dukterį, kurią  labai mylėjo. Dažnai  glausdavo savo mylimąją  dukrelę prie 

krūtinės,  žvelgdama  į  skaisčias  mergaitės  akis,  bučiuodavo  jos  mažas,  raudonas 

lūpytes  ir  galvodavo:  "Kas  būtų,  jei   aš  dabar  mirčiau?  Kur  pasidėtų   našlaitė?" 

Stipriau  tuomet  apglėbdavo  motina  savo  dukrelę,  karščiau  pabučiuodavo,  o  dvi 

didelės,  žibančios  ašaros  nuriedėdavo  per  išbalusius  motinos  skruostus. 

Vieną  dieną  moteris  susirgo.  Jos  dukrelė  stovėjo  prie  sergančios  motutės 

lovos ir, glostydama  ligonės plaukus, vis klausė: "Mamyte, ar jau greit kelsies?" Bet 

jos  motina nebesikėlė. Kelias dienas pasirgusi, ji tyliai užmęrkė akis ir nebeatsibudo. 

Mirdama  dar pažvelgė į  savo mažąją  dukrelę, stingstančiomis  lūpomis tyliai kažką 

sušnibždėjo, o iš jos temstančių akių pasruvo gailios ašaros. Mergaitė šaukė, raudojo, 

bet  žiaurioji  mirtis  nepagailėjo  jos  mamytės.  Matė  mažoji,  kaip  svetimi  paguldė 

šaltą motutės  kūną  į didelį juodą  karstą  ir, nuvežę   į  kapines,  užkasė  giliai žemėje. 

Liko  dukrelė  viena.  Niekas  nebeglostė  jos  purios  galvelės,  niekas  nebetarė 

švelnesnio žodžio. Neturtingi  kaimynai  nusivedė  ją  į savo namus, bet  čia buvo visų 

stumdoma,  nuplyšusi  ir  išalkusi  turėjo  dirbti  tokius  darbus, kurių  dar  nepajėgė. 

Dažnai,  net  sningant  ar  lyjant,  jai  užkabindavo  krepšelį  ir  nelaimingoji   našlaitė 

turėdavo  eiti  elgetauti.  Tik  Rudžiukas  palydėdavo   ją   tuomet   pro  vartus.  Ji 
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apkabindavo  kudlotą  šunelio galvą  ir graudžiai  pravirkdavo. Stebėdavosi mergaitė, 

kad  žmonės  tokie  pikti  ir  negailestingi.  Dažnai  užsukdavo  į  kapines  ir  prie  motulės 

kapo  ilgai  ilgai  raudodavo. 

Kartą  ėjo  ta  našlaitė  verkdama  pro  Lajučių  piliakalnį.  Paslaptingoji  moteris 

tuo  metu  sėdėjo  kalno  viršūnėje.  Jai  pagailo  nelaimingos  merga.itės,  todėl  užsivedė 

ją  ant  kalno,  švelniai  paglostė,  nuramino.  Kalno  moteriai  meiliai  paprašius  pasilikti, 

našlaitė  nesipriešindama   nuėjo  su  ja  į  to  kalno  vidų.  Piemenėlis,  kuris  netoli  šios 

vietos  bandą  ganė,  dar  matė,  kaip  abidvi  dingo  tamsiame  kalno  rūsyje.  Niekas 

neieškojo  vargšės  našlaitės,  niekam  ji  nebuvo  reikalinga. 

Praėjo keleri  metai. Žmonės,  kurie buvo našlaitę  priėmę  į savo namus, visiškai 

suvargo.  Jų  griūvančio je  lūšnelėje  viešpatavo  skurdas  ir  badas.  Vieną  dieną,  kai 

išalkę  vaikai  tampė  suplyšusį  mamytės  sijoną  ir  verkdami  prašė  valgyti,  o motina, 

jau  kelias  dienas  pati  nieko  nevalgiusi,  beviltiškai  juos  ramino,  per  Lajučių  kaimą 

važiavo gražus vežimas, ketverto juodų  arklių traukiamas. Vežimaityje  sėdėjo turtinga 

mergelė,  kurios  niekas  nepažinojo.  Buvo  tai  anoji  našlaitė.  Ji  važiavo  tiesiai  į  tuos 

namus,  kuriuose  gyveno  vargingie ji  jos  globėjai.  Mergaitė  apdovanojo  šią šeimą, ir 

laimė bei džiaugsmas  vėl sugrįžo į dūminę  vargšų  trobelę. Ir  kiekvieną  kartą , kai tik 

kokia  skriauda aplankydavo  šį namelį, iš kažkur  atsirasdavo mergaitė,  paguosdavo, 

apdovanodavo visus ir išvažiuodavo. Iš kur  ji  atvykdavo ir kur vėl dingdavo, niekas 

nematydavo  ir nežinodavo. 

Jau  seniai  nebėra  tos  vargingosios  trobelės  ir  seniai  nebesilanko  ten   geroji 

našlaitė.  Nė  gražiosios  moters  niekas  jau  nebemato   ant  Lajučių  piliakalnio ... 
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SKIRPSTAS 

Sgiriomis,  kai  šį  pasaulį ,  pagal   mūsų   senelių  įsitikinimą,  valdė  galingas 

eniai,  labai  seniai,  kai  mūsų  kraštas  tebebuvo  apaugęs  neįžengiamomis 

dievų  dievas  Perkūnas,  kai  augalai  gyveno  kaip  gyvos  būtybės,  tamsioje  girioje 

tarp klampių jų  pelkių, ant   kalnelio  stovėjo aukštas, storas ir stiprus medis Skirpstu 

vadinamas.   Jo  viršūnę   puošęs   žalias   vainikas   skendėjo  pilkuosiuose   debesyse. 

Skirpstas  dairydavęsis  aplinkui  ir,  kaip _girių  karalius,  rūpinęsis  savo  pavaldiniais. 

Šalia  jo  ošė kitas  stiprus,  bet  ne  tiek  aukštas  medis  - Ąžuolas.  Aplink  juos  spietėsi 

jaunos   eglaitės  ir  pušaitės,  stiepėsi,  lyg  norėdamos  geriau  pamatyti  girių  karalių 

Skirpstą.  Skirpstas,  kaip  seniausias  ir  daug  patyręs  medis,  pasakodavo   jaunoms 

eglaitėms apie tai, kaip atrodė mūsų  kraštas žiloje senovėje, dar jam  jaunam  būvant. 

O eglaitės  jo  klausėsi  ir  tuo  pasakojimu  tikėjo. 

Baigęs  savo poringę  apie tai, kaip  didelis  ežeras pamažu  virto  pelke,  užslinko 

žeme   ir  apaugo  giriomis,  Skirpstas  maloniai   apžvelgė   savo  klausytojus   ir  labai 

nustebo,  pamatęs  tarp  jų  girių  karalaitę,  jauną   Vinkšnaitę,  raudonomis  uogomis 

savo žalią  vainikėlį  papuošusią.  Metė Skirpstas meilės  pilną  žvilgsnį  ir daugiau  akių 

nuo  jos  atitraukti  negalėjo.  Pamilo  Skirpstas  Vinkšnaitę,  geidė  ją   turėti  amžinai. 

Prieš girių karalių  Skirpstą Vinkšnaitės  raudonos  uogelės  dar labiau  paraudo,   o žali 

lapeliai  - patamsėjo. 

Tai pamatęs, Ąžuolas  pradėjo Skirpstui pavydėti. Patiko ir jam  žalias Vinkšnos 

vainikėlis, raudonomis  uogelėmis  papuoštas.  Neturėdamas  paramos, nedrįso  priešintis 

Skirpstui. Pasitikėdamas  savo jėgomis , Ąžuolas dar kartą pažvelgė  į jauną ją  Vinkšnaitę 

ir  neiškentęs  iškvietė  girių  karalių  pasirungti.  Skirpstas,  visą  laiką  ramiai  gyvenęs, 

visai  nesitikėjo  turįs  tokį  artimą  priešą,  bet  staiga  pa juto,  kaip  Ąžuolo  draskomi 

pabiro  jo  lapai. Pažiūrėjo  į jį  žvairai  ir  trenkė  nuo  savęs į žemę,  jog  šis nespėjo  nė 

atsisveikinti.  Ir  vėl  Skirpstas liko ramus.  Jis nugalėjo  savo  priešą , džiaugėsi  pergale 

ir  glaudė  jauną  Vinkšnaitę  prie  savo šerdies. Jis buvo  laimingas. 

Bet neilgai ši laimė tęsėsi. Aukštybių  ir viso pasaulio  valdovas  Perkūnas viską 
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matė  ir, būdamas  bešalis teisėjas, negalėjo  palikti  Skirpsto nenubausto. Griausmingu 

debesiu   pasileidęs   per   padanges,   atskrido   virš  giružės,  kurioje   gyveno   karalius 

Skirpstas.  Sužaibavo,  sugriaudė   ir  išgirdo  Skirpstas  galingą   Perkūno   balsą:  "Tu 

stipruoli, girių karaliau,   pasielgei  taip, kaip neleidžia  dievų garbė! Esi nusidėjęs  prieš 

dangų, kuris tau  jokiu  būdu  neatleis.  Už savo nuodėmę  būsi  vadinamas  Guoba. Tai 

bus  tavo  pažeminimo  vardas. Tavo  vietą  užims  Ąžuolas! O tu, - tarė,  kreipdamasis 

į Vinkšnaitę,  - tesidžiaugsi  savo vainiku  ir raudonomis  uogomis  tik  tada, kai gegutė 

kukuos  tavo  šakose ir  juoksis  iš jūsų  meilės!" 

Tai  ištaręs,  Perkūnas  ištiesė  savo  ugninę  strėlę  skersai  girelės  ir  nudundėjo 

tolyn į  platųjį  pasaulį , palikęs nuliūdusius Vinkšnaitę ir Skirpstą, nuo to laiko žmonių 

jau  Guoba  vadinamą. 
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v  

KVAILYS ZEBRIS 

Sir  vieną  kvailą.  Kvailutį  visi  Zebriu  vadino.  Gudrieji  į  miestą  eidavo  ir  į 

eniai seniai šiose žemėse gyve!1o ūkininkas. Jis turėjo tris sūnus: du gudriu 

svečius jodavo,  o Žebris  turėdavo  namie kiaules  ganyti. 

Kartą  šalies valdovas  paskelbė,  kad  atiduosiąs  visą  karalystę  ir savo dukterį 

tam,  kuris  užjosiąs  ant  stiklinio  kalno,  ant  kurio  sėdėjusi  karalaitė.  Iš  visų  pusių 

plaukė  vyrai  į karaliaus  pilį, visi  mėgino joti  į kalną. 

Išjojo  ir gudrieji Žebrio broliai. Tik  Žebris nusiminęs  vaikščiojo  aplink kaimenę 

ir  apgailestavo,  kad  negalės  išmėginti  savo  laimės.  Tuomet  atėjo  pas  jį  senukas  ir 

paklausė: "Žebri,  ko  verki?"  "Matai,  -  atsakė  jam   kvailys,  -  mano  broliai  išjojo 

lenktyniauti,  o  manęs  neleidžia,  turiu  kiaules  ganyti.  Kas  ant  stiklinio  kalno  pas 

karalaitę  užjos,  gaus ją  už  pačią". "Tylėk! - pasakė  senis. - Aš tau  duosiu  švilpuką. 

Kai  tu  juo  pašvilpsi,  atbėgs  gražus  žirgas.  Ant  jo  balno  bus  nauji  drabužiai.  Tu 

susigauk  arklį,  apsivilk  tais  drabužiais  ir  nujok   įkandin  savo  brolių.  Pirmą  dieną 

tejok  ligi pusės  kalno,  antrą  - ligi  trijų  ketvirtadalių  kalno,  o trečią  dieną  užjok  ant 

kalno viršaus. Tik  žiūrėk, kad  tavęs nepažintų!" 

Senis pasiliko  kaimenę  saugoti. Žebris sušvilpė ir tuoj atbėgo gražus, sidabro 

kamanomis  pažabotas  ir  aukso  pasagomis  pakaustytas  žirgas.  Ant  balno  gulėjo 

šilkiniai drabužiai,  auksiniai  pentinai  ir blizganti  kepurė. Žebris  apsirengė  ir  nujojo. 

Atvykęs  į  karaliaus  pilį,  pamatė  daugybę  jaunų  vyrų,  siekiančių  karalaitės 

rankos. Bet  nė  vienas  iš jų  negalėjo  nė trečdalio  kalno  įveikti. Prijojo  Žebris,  įlėkė 

kaip  vėjas  ligi  pusės  kalno,  apsigręžė  ir  dingo  tolumoje už  vyrų  minios,  niekieno 

nepažintas.  Kitą  dieną  vėl visi  jojo. Žebris  įjo jo  ligi trijų  ketvirtadalių  kalno. Trečią 

dieną  jis  užlėkė  ant kalno  viršaus.  Karalaitė  jam  užmovė  žiedą, ir jis  grįžo  namo. 

Netrukus  karalius  surengė  didelę  puotą  ir  sukvietė  visus  jaunuosius  vyrus. 

Kas turės karalaitės  žiedą, tas tuoj galės ją vesti. Gudrieji rengėsi  į karaliaus puotą, 

o  Žebrį  išvarė  bandos  ganyti.  Kvailiui  beverkiant,  atėjo  senelis  ir  paklausė:  "Ko 

verki?" "Matai, - atsakė Žebris, - broliai  išjojo į karališkąją puotą, o mane su banda 
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paliko.  Liepė  senis  vėl  švilpuku  pašvilpti.  Atbėgo  žirgas. Žebris  apsirengė  ir  išjojo . 

Žebriui  į  valdovo  miestą  nuvykus,  karalius  tebeieškojo   ant  stiklinio  kalno 

užjojusio  raitelio. Žebris drąsiai parodė žiedą.Tuomet  karalius  paskelbė,  kad  atvyko 

jaunikaitis  ir bus karalaitės  vestuvės. Bet gudrieji broliai, priėję prie karaliaus, pasakė, 

jog  jo  žentas  esąs  jų  kvailas  brolis  Žebris,  kuris  namie  kiaules  ganąs. 

Nusigando karalius išgirdęs, kad kiauliaganiui turi savo gražiąją dukterį atiduoti 

· ir tuojau  sumanė klastą. Apžiūrėjęs žirgą pamatė , kad  šis aukso pasagomis  kaustytas, 

todėl   pra šė  Žebrį,  kad   į  vežimą   atsisėstų.  Kai   šis  atsisėdo,  liepė  karalius   žirgą 

grandinėmis  prirakinti, o Žebrį  iš  pilies  išvaryti.  Broliai  kvailį  namo  parsivarė  ir  vėl 

pristatė  prie  kaimenės. 

Septynias dienas verkė Žebris. Vėl  atėjo senelis ir  tarė: "Ko verki?" "Na  matai, 

kaip  man  ėjo, - atsakė  Žebris,  • prikalbėjo  mane  į  vežimą  sėsti. Aš  patikėjau . Kai 

žirgą  atidaviau,  mane  iš  pilies  išvarė,  o  žirgą  prirakino". Senis  pasakė:  "Ar  aš  tau 

liepiau  lipti  nuo  žirgo?  Ką  tu  dabar  padarei?"  Tada  jis  davė Žebriui  aukso  ragą  ir 

liepė  vėl  eiti  pas  karalių. 

Žebris, priėjęs  prie  rūmų , pradėjo  pūsti  ragą.  Visi  karaliaus  tarnai  ėmė  šokti. 

Karalius išbėgęs prašė Žebrį, kad nebepūstų  į ragą, žadėjo jam  atiduoti savo dukterį. 

Žebris  nustojo  pūtęs  ir  įėjo  į  rūmus.  Karalius  paprašė : "Duok  ir  man  trupučiuką  į 

tavo  ragą   papūsti".  Kvailys,  nieko  blogo  nenujausdamas ,  padavė   karaliui   ragą. 

Tuomet  karalius  ragą  greit  paslėpė  ir  Žebrį  vėl  iš rūmų  išvarė,  sakydamas: "Atvesk 

man  tą  karvę,  kuri  šį ragą  turėjo,  tai  gausi  mano  dukterį". 

Žebris  verkdamas  sugrįžo  prie  savo  kaimenės  ir  vėl  skundėsi  seniui.  Šis,  jį 

išbaręs,  tarė:  "Eik  šiuo  keliu  septynias  dienas,  kol  prieisi  didelę  girią.  Tos  girios 

viduryje  rasi  didelį  ąžuolą.  Tu  įsilipk  į  tą  ąžuolą  ir  žiūrėk.  Prieš  rytą  atbėgs  būrys 

karvių.  Jos  slankios  aplink  tą  ąžuolą ,  o  viena  iš  jų  bus  su  vienu  ragu. Tu  šok  iš 

medžio  ir  nuvesk  ją  pas  karalių". 

Žebris  iškeliavo. Septintą dieną  priėjo  jis  didelę girią, surado ąžuolą , įsilipo  į jį 

ir laukė nakties. Prieš aušrą sugužėjo būrys karvių . Pastebėjęs  vienragę, Žebris šoko 

prie  jos  ir  nutempė  karvę  pas  karalių. 

Karalaitė  norėjo  karvę  pamelžti,  bet  ši taip  spardėsi,  kad  milžtuvė  nulėkė  už 

kelių  metrų.  Supykęs  karalius  tarė  Žebriui:  "Eik,  atvesk  man  tą  melžėją,  kuri  šitą 

karvę  yra  melžusi".  Karvę  prirakino, o Žebrį  išvarė. 

Kvailys  vėl  sugrįžo  prie  savo  kiaulių   ir  verkdama s  papa sakojo  seniui  apie 
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nelaimę. Senis  jam   pasakė : "Eik  devynias  dienas,  kol  rasi  didelę  ganyklą,  kurios 

viduryje  auga  aukšta  liepa. Tu  įsilipk  į  liepą  ir  lauk  kol  atbėgs  žirgų  būrys,  tarp 

kurių  vienas  bus  baltas.  Užsėdęs  ant  to  širmio,  jok  devynias  valandas,  kol  prijosi 

šalpusniais  sulopytą  namelį.  Ten  gyvena  Baltbarzdis-Žaltzūbis   (Žaltalūpis).  Jam  tu 

parodyk   mano  štai  žiedą  ir  paprašyk,  kad  tau  atvestų  melžėją".  Senis  apsivilko 

kvailio  drabužiais,  o savo atidavė  Žebriui. 

Aštuonias  dienas ėjo Žebris per  kalnus ir miškus. Devintą  dieną  pamatė  didelę 

ganyklą , o jos  viduryje  - aukštą liepą Jis įsilipo į tą medį ir laukė kol atbėgs arkliai. 

Kai  prie  liepos  priėjo  baltasis  žirgas,  jis  šoko ant  jo  ir  įtempė  kamanas. Žirgas  lėkė 

tol,  kol  pribėgo  Žaltzūbio  namą  Žaltzūbis,  netikėtai  sulaukęs  svečio, labai  supyko, 

bet, pamatęs  žiedą, atsileido  ir  pradėjo  meiliai  šnekėti. Žebris pasakė: "Duok man  tą 

melžėją,  kuri  auksaragę  karvę  melžė".  Žaltzūbis   atsakė:  "Tai  yra  mano  duktė,  ji 

gyvena  anapus  Juodų jų  marių.  Aš  tau  padėsiu,  jei  į  savo vestuves  mane  pakviesi. 

O dabar eik, pasilsėk". Pažadėjo Žebris pakviesti  Baltbarzdį  į vestuves  ir nuėjo gulti. 

Jam  bemiegant,  pradė jo  Žaltzūbis  pūsti.  Ir  tol  pūtė,  kol  marios  užšalo. 

Kai  Žebris   pabudo,  ant  vandens   buvo  storas  ledas.  Jis  sėdo  ant  žirgo  ir 

pasileido  per  marias.  Prijojęs  kitą  krantą , rado  gražią  mergaitę,  kuri, aukso  kibirą 

nusitvėrusi,  jau  laukė  jo.  Kai  Žebris  pasisakė,  ko  atvykęs,  ji  tarė:  "Aš  daug  metų 

laukiau,  bet  niekas  manęs  neieškojo,  todėl  dabar  eisiu  noriai". Ji užsėdo  ant  žirgo, 

apkabino  Žebrį  ir  abudu  nujojo  pas  karalių. 

Juos  pamatęs,  karalius  tuoj  liepė  karvę  pamelžti.  Melžėja,  karvę  pamelžusi, 

tarė  Žebriui:  "Nusiprausk  šiuo  pienu". Žebris  greit  nusiprausė  ir  tapo  toks  skaistus, 

kad jo  veidas žibėte žibėjo.  Dabar  ir  karalius  su savo dukterimi, pripuolę  prie kibiro, 

ėmė pienu  praustis, bet  juo  ilgiau  jie  plovėsi, tuo vis  labiau  tamsėjo  jų  oda. Tuomet 

pagriebė  Žebris  aukso  ragą  ir  pradėjo  pūsti.  Visi  ėmė  šokli: ir  karalius, ir  karalaitė , 

ir  dvariškiai.  Net  ir  žirgai  su  auksarage  karvute  ėmė  strapsėti.  Tuo  metu  nutrūko 

grandinės  ir  prirakintie ji  gyvuliai  pavirto  jaunais  žmonėmis. Pilies  gyventojai  Žebrį 

paskelbė  karaliumi. 

Jaunasis  karalius  dabar  rengė  vestuves  su  gražiąja  Žaltzūbio  dukterimi.  Jis 

liepė  nuo kaimenės  pakviesti  gerąjį  senelį. Ir  kas apsakys  to senuko džiaugsmą,  kai 

jis,  atėjęs  į  karaliaus  rūmus, rado  vietoje  žirgų  ir  karvės  du savo sūnus bei  dukterį, 

kurie  ilgus metus  išbuvo  užkeikti  dėl to, kad  jis  įžeidė  piktą jį  ir  gobšųjį  karalių... 
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v  

TRECIAS BROLIS 

Vjį  pavogdavo.  Daugelis mėgino šieną sergėti, tačiau  nė vienam  nepavyko 

ienam karaliui  kas naktį dingdavo po kūgį šieno, bet niekas nežinojo, kas 

nieko pastebėti. Pagaliau karalius paskelbė, kad atiduosiąs vieną iš trijų savo dukterų 

tam,  kas pagausiąs  vagį. 

Netoli  karaliaus dvaro gyveno ūkininkas, kuris turėjo tris sūnus. Du vyresnieji 

sūnūs buvo gudrūs, o trečiasis, jauniausiasis,  kartais ne taip kaip kiti pasielgdavo  ir 

pakalbėdavo,  todėl  broliai  jį  kvailučiu  vadindavo. 

Kai  žinia  apie  karaliaus  ketinimą  pasiekė  ūkininką,  vyriausiasis  sūnus  tarė: 

"Tėveliai, eisiu  vagį  pasergėti.  Matysit,   aš gausiu  karalaitę  už  pačią".  Tėvai  sutiko. 

Motina   iškepė  pyragų,   paspirgino   lašinių   ir  pridėjo  savo  sūneliui  pilną   krepšelį 

valgių. Nuėjęs prie vieno kūgio, brolis atsisėdo, pasidėjo  krepšelį  ir pradėjo  kramtyti. 

Tuo  metu  iš  kažkur  atbėgęs  drieželis  tarė:  "Duok  ir  man  trupinėlį,  nes  esu  labai 

išalkęs". "Ko tu čia nori, nenaudėli?  - suriko brolis. - Pasitrauk  man iš akių! Aš tik sau 

maisto teatsinešiau!" "Gerai, - pasakė tuomet driežas, - ko tu atėjai, tas tau nepasiseks". 

Drieželis  greit  dingo,  nes  žmogus  jau  dairėsi  lazdos.  Brolis  užsilipo  ant  kūgio,  kad 

geriau galėtų  matyti, bet  tuojau  užmigo. Rytą  atsibudęs  žiūri - jis  ant žemės begulįs, 

o vietoje  šieno - tik  mėšlų  krūva. 

Kai  jis   parėjęs  namiškiams  viską   papasakojo,   vagies  tykoti  išėjo  antrasis 

brolis,  sakydamas: "Tai  tau  miegalius! Matysi,  aš vagį  tikrai  pagausiu". Bet  ir  jam 

atsitiko  taip,  kaip  ir  pirmajam  broliui. 

Tada  kvailutis  tarė: "Tėtyt, mamyt,  ir  aš noriu  eiti! Gal  man  pasiseks".  "Ką? - 

sušuko visi. - Toks kaip tu suseks vagį!Jeigu gudresniems  nepavyko,  ko tu dar eisi? 

Vis tiek  nieko nepeši". Tačiau jaunėlis  brolis neklausė. Nusivožęs  nuo duonos kepalo 

plutą, nubėgo  stačiai į karaliaus  rūmus  pasižiūrėti  ar gražios karalaitės,  ar verta  dėl 

jų  tokį  žygį  atlikti. Visas  dvaras  juokėsi,  o  kvailutis,  pamatęs  dukteris,  tarė:  "Visos 

gražios,  salioninės, bet  ši jauniausioji  man  labiau  patinka". 

Kvailutis,  nuėjęs  prie  šieno,  apgalvojo,  ką  pirmiausia  turės  daryti: sergėti  ar 
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valgyti.  Pamąstęs  nutarė  pirmiau  savo plutelę  sukramtyti,  o jau  tada  sergėti  šieną. 

Jam  vos  atsisėdus,  vėl  atbėgo  drieželis  ir  tarė: "Duok  ir  man  trupinėlį,  aš taip  pat 

esu  išalkęs!" "Pats daug neturiu,  - atsakė kvailutis,  - bet  ką  turiu,  dalinsimės  pusiau. 

Še,  imk  pusę  plutos!"  Driežas  graužė  lyg  visą  savaitę  nebūtų  nieko  ėdęs,  po  to 

pasakė   kvailučiui:  "Užsilipęs  ant  šio  kūgio,  miegok   be  baimės.  Kai  ateis  laikas, 

pabudinsiu  tave. Atbėgs  trys žirgeliai  kūgio ėsti. Užšok  ant vieno,  įsikibk  į karčius  ir 

laikykis,  nepaleisk". 

Nakties glūdumoje  driežas staiga pradėjo braukti kvailučiui uodega  per veidą 

ir  žadinti.  Praplėšęs  akis,  kvailutis   pamatė   tris  blizgančius   žirgus,  iš  dangaus 

benusileidžiančius  ir besirengiančius  šieną ėsti. Kvailutis tik strykt ant vieno, čiupt už 

karčių! Arkliai  kaip šaute iššovė aukštyn  ir  kilo į orą taip greitai, kad  vėjas  žmogui 

pro ausis švilpė. Iškilę ligi debesų, žirgai tarė: "Nulipk, žmogau, nes bus prastai!" Bet 

kvailutis  dar  tvirčiau  įsikibo  ir  jiems  atsakė: "Nuneškit  mane  ten,  iš  kur  paėmėt, 

tuomet  aš  nulipsiu". Arkliai  dar  smarkiau  lėkė  ir, ligi  žvaigždžių  iškilę,  vėl  grasino, 

bet  kvailutis nelipo. Jie dar ir už žvaigždžių  kilo, bet kadangi  žmogus ir dabar  vis tą 

patį  kartojo,  pradėjo  žirgai  leistis  žemyn.  Nusileidę  jie  davė  kvailučiui  terbelę  su 

trejomis  kamanomis,  sakydami:  "Jei  kada  tu  norėsi  pajodinėti,  išsiimk  sidabrines, 

auksines  arba  deimantines  kamanas,  ir  tuojau  atbėgs  tas  žirgas,  kurio  kamanas 

rankose turėsi. Ir tu pats tada būsi tinkamai aprengtas. Kūgių daugiau niekas nebelies". 

Kitą  rytą  jaunėlis   brolis,  nuėjęs  pas  karalių,  tarė: "Dabar  jauniausioji   duktė 

mano. Kūgiai tebėra  kaip buvę". Išėjo karalius  pažiūrėti. Tikrai - visi kūgiai tebestovi. 

Tačiau  jis  nenorėjo  leisti  savo  dukters  už  tokio  skarmaliaus.  Pagalvojęs  karalius 

tarė: "Man  rodos,  užteks  ir  šimto  auksinių,  gailiuosi  dukterį  pažadėjęs". "Karaliau,  - 

atsakė kvailutis, - jei gaila dukters, duok  dabar tik  pinigus,  o dukterį vėliau atiduosi. 

Dar  jaunas  tebesu". Paėmęs užmokestį,  kvailutis  negrįžo namo. Bijojo,  kad  jo  broliai 

neatimtų  pinigų. Jis pasiliko  karaliaus  mieste  mokytis  daržininku. 

Po  metų  vyriausio ji  karalaitė  nutarė  ištekėti.  Karalius  tuoj visoje  karalystėje 

paskelbė,  jog  nustatytą  dieną  galį  atvykti  į  jo  rūmus,  kas  tik  norįs  pirštis. Daug 

karalaičių  jo jo  į karaliaus  pilį. Dieną  prieš rinkimus  liepė daržininkas  savo mokiniui 

nunešti  karalaitei  gėlių vainiką. Kvailutis   jai  matant  suplėšė po langu vainiką  ir, vėl 

gražiai supynęs, įnešė karalaitei. Karaliaus duktė tuo labai stebėjosi ir davė kvailučiui 

keturis  auksinius.  Kvailutis,  eidamas  namo,  lyg  pinigų  nepažindamas,  mėtė  juos  iš 

vieno delno į kitą. "Ką tu čia turi?" • paklausė daržininkas. "Ką turėsiu. Štai beeidamas 
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radau  tokius  blizgančius  knypkučius,  jie  man  patiko". Atidavęs  pinigus  daržininkui, 

kvailutis  tarė: "Ar negalėčiau  rytoj eiti į aikštę pažiūrėti  tų  piršlybų?"  "Eik, kada  tik 

nori",  - sutiko daržininkas. 

Rytojaus  dieną kvailutis, užlindęs už tvoros, išėmė sidabrines kamanas. Atbėgo 

sidabro žirgas. Kvailutis  užsėdo  ant jo  ir atsistojo į karalaičių  eilę prie  pat  galo. Visų 

akys nukrypo  į jį,  nes jo  ne tik  arklys, bet  ir drabužiai  žibėjo  sidabru. Jį  pamačiusi, 

karalaitė  į  kitus  ir  žiūrėti  nebenorė jo.  Priėjusi  tarė  sidabriniam  raiteliui:  "Tu  būsi 

mano". Nespėjo  karalaitė  šiuos žodžius  ištarti, o raitelis  tik  strykt  į orą  ir  dingo. Nė 

pamatyti  neteko,  kur  jis  nulėkė. Karaliaus  duktė  sau   kitą  vyrą  išsirinko  ir  pakvietė 

visus  į savo vestuves. 

Po  metų  panorėjo  ištekėti  ir  antroji  karaliaus  duktė.  Karalius  vėl  sukvietė 

daugybę  jaunikaičių.  Kvailutis  ir  vėl  nunešė  gėlių  puokštę.  Sudraskęs  ją  karalaitės 

akivaizdoje, vėl gražiai supynė ir įteikė. Gautus keturis auksinius atidavė daržininkui, 

gavo sutikimą  išeiti į aikštę. Dabar  jis  atsistojo su auksiniu  žirgu. Karalaitė juo  labai 

apsidžiaugė  ir liepė savo tarnams  palaikyti  šį arklį. Tarnai, pribėgę  prie aukso žirgo, 

įsikibo į kamanas,  bet  vos tik  karalaitė  priėjusi  ištarė,  kad  išsirenkanti  vyru  auksinį 

raitelį, žirgas su visais žmonėmis  pakilo į orą. Tarnai  išsigandę   kaip varlės leptelėjo 

žemėn. Ir antroji  karalaitė  netrukus  išsirinko  kitą  vyrą, pakviesdama  visus svečius į 

vestuvių  puotą. 

Dar  po  vienerių  metų  savo  norą  ištekėti  pareiškė   ir  jauniausioji   karalaitė. 

Prieš  pasirinkimą  kvailutis  vėl  suplėšė  vainiką  ir, iš naujo  supynęs, įnešė karalaitei. 

Ir  šį  kartą  jis  gavo  keturias  monetas.  Kitą  dieną  jis  atsistojo  pačiame  jaunikaičių 

eilės gale su deimantiniu  žirgu. Karalaitė jau  buvo įsakiusi tarnams žūtbūtinai  sulaikyti 

deimantinį  raitelį.  Ji  tik  rankos  mostu  parodė  į  kvailutį.  Tuomet  karaliaus  tarnai 

kaip  skruzdės įsikibo - vienas arkliui į karčius, kitas - už pavadžių,  trečias - už kilpų, 

ketvirtas  - už kardo, penktas  - už kojų, kiti įsikabino arkliui į uodegą  arba persimetę 

virvę  laikė, manydami  taip  žirgą  suturėsią. Bet  viskas  buvo  veltui. Sušvilpus žirgas 

šoko  į  orą, o žmonės  tik  tekšt  tekšt  vienas  po  kito  į dumblus,  į balas,  kur  jau  kam 

pasitaikė.  Raitelis  dingo  kaip  nebuvęs.  Tačiau  jauniausioji   karaliaus  duktė  dabar 

nebesirinko  sau kito  vyro,  o tik  prašė  tėvą, kad  leistų  tekėti  už  mokinio,  kuris  jai  iš 

daržininko gėles atnešęs. Karalius labai pyko, bet, niekaip negalėdamas  savo dukters 

perkalbėti,  pagaliau  sutiko.  Karalaitei  nekėlė  vestuvių  ir  jokio  kraičio  nedavė.  Tik 

seną vandens malūną  paskyrė, sakydamas: "Maitinkitės čia ir nelįskite man daugiau 
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į akis". Tad  nusikėlė  kvailutis  su  savo jauną ja  žmona  į  malūną  ir  keletą  metų  ten 

laimingai  gyveno. 

Vieną  kartą  pasklido  po  visą  kraštą  žinia,  kad  dideli  pulkai  priešų  įsiveržę. 

Visi  jauni  vyrai  rinkosi  pas  karalių,  stvėrėsi  už  ginklų. Ir karaliaus  žentas,  kvailutis, 

atėjęs  tarė: "Duokite  ir  man  ginklą.  Šiaip  manęs  čia  nebūtų,  bet  kad  priešą  reikia 

vyti,  turime  eiti  visi  išvien". Jam  tyčia  padavė  tokį  ilgą,  surūdijusį  kardą  ir  didelį, 

raišą  širmį. Negalėdamas  kardo  iš makšties ištraukti, kvailutis  įsispraudė  jo  rankeną 

tarp kulnų  ir patempė. Makštis  staiga nusimovė, o jaunuolis  visu savo ilgiu leptelėjo 

žemėn. Visi juokėsi,  o kvailutis  tarė: "Mano širmis, rodos, ne visai  greitas, bet  aš dar 

pirmiau  už  jus  nuvyksiu  į kovą. Nesidžiaugs  priešai,  kai  aš pasirodysiu". Iš tokio  jo 

pasakymo  visi dar labiau juokėsi.  Širmis, galva linguodamas,  nužingsniavo  kartu  su 

karaliaus  žentu. 

Pakelyje  sustojo  kvailutis  prie  ežero  pagirdyti  arklio. Ežere  buvo  daug  varlių. 

Išsitraukęs  kardą,  pradė jo  varles  kapoti. Kiti  klausia: "Ką  čia  veiki?  Ar  nejosi  priešų 

mušti!" "Dar laiko  yra. Čia  dar  darbo  turiu",  - atsakė  jis. Netrukus  kiti,  susirėmę  su 

priešu  ir  nugalėti,  pradėjo  bėgti.  Tada  kvailutis  su  savo  sidabro  žirgu  nusileido  į 

priešų  būrį. Šie, pamanę,  kad  pats jų  Dievas nusileido, sušuko: "Kelio, kelio duokite!" 

Bet  kvailutis,  ištraukęs  kardą,  nukapojo  visiems  galvas  ir  nujojo  prie  to  ežero  su 

varlėmis  kariauti. 

Grįždami karžygiai  tarė kvailučiui: "Tu vis dar varles kapoji, o mes jau  priešus 

sumušėme, nė vienas jų  nepabėgo". Kvailutis  atsakė: "Kad aš nebūčiau  buvęs, visus 

jus  būtų  į ragą  suvarę". Visi  juokėsi. 

Laimingai  iš karo  sugrįžus, karalius  surengė  aštuonių  dienų  puotą. Pakvietė  į 

ją  ir  savo  žentą,  bet  šis  sakė: "Mano  jauno ji  žmonelė  žadėjo  man,  iš  kovos  lauko 

sugrįžus,  kruopų  su  pienu  išvirti,  jos  man  labai  patinka". Ir  kvailutis  nujojo  namo. 

Kitais  metais  vėl  priešai  įsiveržė, bet  šį kartą  jų  buvo  du kartus  daugiau. Visi 

jojo  ginti tėvynės. Ir karaliaus žentas atvyko. Jam vėl davė surūdijusį  kardą. Kai kiti 

vyko  į  karą,  jis  sau  ramiausiai  varles  kapojo.  Žygūnai  prajodami  juokėsi:  "Ar  dar 

neiškapojai  varlių?"  "Nevaliojau  visų,  - atsakė  kvailutis.  - Šiemet  jų  daugiau  negu 

pernai". Kai visi vėl ėmė bėgti, kvailutis  nusileido  su savo aukso žirgu, nukirto dviem 

kirčiais  priešų  galvas  ir  sugrįžo prie  ežero. Grįžtantieji  vėl  jį  pašiepė,  bet  jis  mokėjo 

atsikirsti. Karalius  vėl  pakvietė  žentą  į dviejų  savaičių  puotą, bet  jis  atsakė: "Manoji 

šiemet  žadėjo  ruginių  kruopų  su  taukais  išvirti. Turiu  namo  skubėti". Ir  nujojo. 
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Trečiaisiais  metais  priešų  kaip skruzdžių  užgriuvo. Kvailutis,  atradęs ežere tris 

kartus  daugiau  varlių, vėl  jas  kapojo.  Paskui,  užsėdęs  ant  deimantinio  žirgo,  vienu 

kirčiu  nukirto  visiems  priešams  galvas. "Dabar  taikykit  į  mane,  kad  žinotumėt , kas 

aš esu!" - sušuko jis  tuomet  saviesiems. Visi šovė, bet  niekas nepataikė,  kol  pagaliau 

pats  karalius  iššovęs  pataikė  jam  į kulnį  ir  pribėgęs  savo skarele žaizdą  aprišo. 

Dabar  surengė karalius  trijų  savaičių  šventę. Kvailutis  vėl  savo mėgstamąsias 

kruopas  minėjo, bet  karalius  išsiuntė kelis tarnus, kad  prievarta  atvestų  pas jį  žentą 

ir dukterį. Atsisakyti  nebebuvo  galima. Karalius pasisodino  žentą šalia savęs. Bevalgant 

nukrito  karaliui  peilis. Pasilenkęs  jis  pamatė  ant kvailučio  kojos savo skarelę. Dabar 

karaliu§, užkėlęs  žentą  ant  stalo, parodė  visiems  tą  vyrą,  kuris  juos  tris  kartus  nuo 

priešų  išgelbėjo.  Visi  stebėjosi  ir  gyrė  kvailutį , o  karalius,  paskelbęs  jį  vietoj  savęs 

karaliumi,  atidavė visą  karalystę. 

Kvailutis,  tapęs  karaliumi,   savo  trims  žirgams  surentė  puikiausią   arklidę, 

padirbdino  vienam  sidabro, kitams  aukso, trečiam  deimanto ėdžias ir pats prižiūrėjo, 

kad  jiems  netektų  daugiau  po  pasaulį  švaistytis. 

Vieną  dieną, įėjęs  į arklidę, jaunasis  karalius  rado savo žirgus labai nuliūdusius. 

Paklausus  apie priežastį, arkliai tarė: "Nežinome  ar mūsų  prašymą  norėsi  išpildyti". 

"Sakykite, ko norite,  viską  padarysiu" "Bet  gal  vėliau  gailėsies?" "Nesigailėsiu ". "Tai 

vykdyk,   ką tau sakysime. Rytoj rytą pasiimk  kirvį, nusivesk  mus į mišką ir nukapok 

visiems  galvas". Nuliūdo  karalius, gaila  jam  buvo  žirgelių.  Bet  kas  pažadėta  - reikia 

ištesėti. Visą dieną išvaikščiojo nevalgęs  ir negėręs. Kitą rytą, išvedęs arklius į mišką, 

nukapojo   jiems   ant  kelmo  galvas.  Ir  kas   per   stebuklai   -  žirgai  pavirto  jaunais 

karalaičiais,  kurie, apsikabinę  savo poną, dėkojo už išvadavimą. Juos buvo užkeikę. 

Dabar  jie  vėl laisvi grįžo  į savo namus  ir  atsiuntė savo išgelbėtojui  brangių  dovanų. 

Kvailutis  buvo  labai  turtingas  ir  ilgai  valdė  savo karalystę . 
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JONAS  IR VELNIAI 

Kžvejoti, nors  neturėjo  nei  burinio  laivo, nei  nuosavo  tinklo. 

itados gyveno  netoli  marių  labai neturtingas  žmogus. Jis eidavo į pamarį 

Kartą  kelyje  jis  sutiko puikų, gražų  ponaitį.  Tas ponaitis  jam  tarė: "Ko tu taip 

liūdi, žmogeli? Kokie vargai  tave spaudžia? Pažadėk  man  tai, ko namie nep9likai, ir 

tavo  laimei  bei  turtams  nebus  krašto". 

Pagalvojo žmogus, kad namie palikęs tik pačią  ir vištą, kuri paskutinius duonos 

trupinius  sulesė. Kodėl  nepažadėjus? 

Apsidžiaugė  ponaitis.  Pripylė  vargšui  žmogeliui  pilną  kepurę  auksinių  pinigų 

ir  užsirūkęs  nuėjo  savo keliu. 

Ponaitį  iš akių pametęs,  žvilgtelėjo  žvejas į pinigus. Jų tokia  daugybė,  o ir žėri 

kaip  beržo  anglys degančioj krosny! 

Parėjęs  su auksu  į namus, rado  gimusį  sūnų. Suprato žmogus  pardavęs  savo 

vaiką  velniui.  Bet  ką  bepadarysi.  Už  tai  jis,  vargingasis  žvejas,  dabar  turtingas,  turi 

daug  aukso, kurio  taip  lengvai  niekur  negausi.  Sūnų pavadino  Jonu. 

Laikas  bėgo,  Jonas  išaugo  didelis.  Vieną  gražų  vasaros  rytą  atsikėlęs,  Jonas 

po pagalve  rado laišką. Velnias jį  jau  šaukė į pragarą. Gaila buvo sūnui palikti  savo 

senus  tėvus,  gaila  palikti  gražųjį   pasaulį  ir  vykti  į  tamsybės  ir  kančių  karalystę 

tarnauti  šėtonams, bet  - kas  pažadėta,  reikia  ir  ištesėti.  Atsisveikino  jis  su žilagalviu 

tėvu,  išbučiavo  seną  motinėlę  ir  išėjo. Buvo  Joninių  rytas. 

Keliu  beeidamas,  sutiko senutę. Pikta  ir skaudu jam  pasidarė,  kad  palieka  šalį, 

kur  tiek  laimingų  metų  jis  linksmai  praleido  ir  kur  niekados  daugiau  nebesugrįš.  Iš 

širdies   skausmo jis  ėmė ir apstumdė  tą  senutę. Bet  greit jaunikaitis  suprato negerai 

padaręs.  Jis pasivijo  moteriškę,  atsiklaupė  prieš  ją  ir atsiprašė. Senutė jam  tarė: "Tu 

eini  žūti. Kai  nueisi  prie  pragaro, rasi  didelį  ežerą. Ten  atlėks nemažas  pulkas  ančių 

maudytis . Joms išsimaudžius,  atlėks dar  viena. Kai ji,  pavirtusi  mergele,  nusirengs  ir 

įlips į vandenį , tu pasiimk  jos marškinius. Ji vadins tave ir broliu, ir tėvu, ir mylimuoju 

- neduok  marškinių.  Tada  tik  atiduok, kai  pavadins  savo vyru". 

124 



Priėjo  Jonas  gražų  ežerą.  Tokį  gražų,  kokio  jis  dar  nebuvo  matęs.  Vanduo 

mėlynesnis  ir skaistesnis už dangų, dugnas baltesnis  už sniegą, o aukšti krantai buvo 

apaugę  žydinčiomis  radastomis.  Atlėkė  ančių  būrys.  Išsimaudė  ir  nulėkė.  Tuomet 

atlėkė dar  viena. Kai  ji,  pasidėjusi  drabužius,  pasinėrė  į liūliuojančias  ežero bangas, 

Jonas  pagriebė   jos   marškinius.   Visaip  jį   vadino,  visaip  prašė,  visokius   žodelius 

kalbėjo,  bet  Jonas  vis  tylėjo.  Pagaliau   ji  tarė:  "Jonai,  vyre  mano,  atiduok   man 

marškinius" . Kai  jis  atidavė,  iš ežero  išbrido  graži  mergaitė,  kokios  dar  nei  dainose, 

nei  pasakose  niekas  nevaizdavo:  akys  mėlynos  kaip  ežero  bangos,  veidas  baltas 

kaip  sniegas.  Mergelė  nusilenkė  ir  vėl  tarė:  "Dabar  eisime  abu  į  pragarą.  Ten  mus 

apniks  velniai.  Jie tave  sveikins,  tau  lenksis, bet  nekalbėk  su  jais.  Sakyk  tik  "Šalin, 

riestauodegiai" . Pūsk  jiems  dūmus  į akis ir  eik  stačiai  pas  liucipierių". 

Ir nuėjo  juodu  į pragarą. Ten  juos  iš tiesų  apniko juodų jų  pulkai. Tik suko, tik 

raitė  uodegas  ir  bliovė  visi  kaip  ožiai,  barzdas  kratydami:  "Sveikas  gyvas,  Jonai, 

seniai  lauktas  svečias!"  Ir  šoko  aplinkui,  net  garas  kilo.  "Šalin,  riestauodegiai !"  - 

šaukė Jonas ir dūmus į akis leisdamas ėjo stačiai pas liucipierių. "Ar nepasivėlinai?" 

-  klausė liucipierius. "Gal kiek  ir pasivėlinau,  tolimą kelią keliavau", - teisinosi Jonas. 

"Gerai, eik  dabar  į aną  kambarį,  pasilsėk,  o rytoj  ateik  mėginimui". 

Nuė jo  Jonas, kur  šėtonas liepė. Vakare  nejučiomis  vėl atėjo liucipierius  ir  tarė 

Jonui: "Nupjauk  dvylika margų pievos, sugrėbk, išdžiovink  ir sukrauk šieną į kupetas, 

kad  ryte  atbėgęs  arklys  jo  neprarytų.  Jonas  apie tai  papasako jo  savo mergelei.  Ši 

jį  paglostė  ir tarė: "Gulkis,  pasapnuok,  o darbą  vėliau  atliksi". 

Anksti  rytą, dar saulutei netekė jus,  mergelė  pažadino  Joną, davė jam  grėblį  ir 

tarė:  "Eik  į  pievą  grėbstinėti.  Šienas  jau   sukrautas.  Kai  pamatysi  arklį  atūžiant, 

neatsistok  į kairią ją  kupetos  pusę". 

Atbėgo, atbildėjo arklys. Pakapt, prarijo  vieną  kupetą, prarijo  antrą, bet  trečiąja 

užspringo.  Šiene  buvo  devynių  sieksnių  ąžuolinė  kartis.  Parėjus  Jonui  į  pragarą, 

liucipierius  pagyrė  jį  ir  liepė  vakare  vėl  ateiti  mėginimui.  Vakare  nelabasis  tarė: 

"Išrauk  miško  dešimtinę,  suark  žemę,  pasėk  kviečius,  užaugink,  nupjauk,  iškulk  ir 

iškepk  pusryčiams  pyrago". 

Nusiminė  Jonas. Nuė jo  pas  savąją  mergelę,  vėl  papasako jo  savo rūpestėlį,  o 

ji,  linksmai  nusišypsojusi,  pasakė: "Gulkis, Joneli,  pasilsėk,  darbus  vėliau  nudirbsi". 

Ryte, vieversėliui  vos sučirenus, mergelė  pažadino  Joną  ir  padavė  šiltą pyragą 

tam šėtonui nunešti. Liucipierius tarė: "Pyragas šios nakties. Vakare ateik mėginimui". 

125 



O vakare  liepė per  naktį  padirbti tokią  mašiną,  kuri žeme eitų, vandeniu  plauktų  ir 

oru  skristų. 

Jau  Jonas  manė  turėsiąs  pražūti  ir  verkdamas  skundėsi  mergelei,  kad  vargu 

ar  bepavyksią  išsigelbėti. Bet  ši nušluostė  jam  ašaras, paglostė  plaukus  ir  užmigdė. 

Rytą  pažadinusi  davė  jam  kūjelį,   tardama:  "Kelkis,  imk  kūjelį  ir  eik  prie  mašinos 

kalinėti.  Kai  liucipierius  atėjęs  lieps  žeme  važiuoti  - kilk  į orą, jei   įsakys į orą  lėkti 

- vandeniu  plauk,  o jei  lieps vandeniu  plaukti  -   žeme  važiuok". 

Atėjo  barzdą  atkišęs  liucipierius  ir  paklausė  Joną: "Mašina  pabaigta?"  "Jau". 

"Važiuosime?"  "Galima". "Plauk  vandeniu!" Jonas  žeme  važiavo.  "Lėk  į  orą!" Jonas 

vandeniu  plaukė.  "Žeme  važiuok!" Jonas  į  orą  pakilo.  Pagyrė  liucipierius  Joną  ir 

liepė  ryte  ateiti  žmonos  išsirinkti. 

Kai  žvejo  sūnus  savo  mergelei  tai  papasakojo,  ši  truputį  nusiminė.  "Sunku, 

sunku  bus  mane  pažinti,  - tarė  ji  liūdnai,  - bet  įsidėmėk  mano  žodžius: išleis  ančių 

pulką  - aš būsiu  papurusi,  išleis žąsų  būrį  - aš būsiu  sunykusi, išbėgs arklių būrys  - 

aš  tik  viena  koja  žemę  kasiu.  Galų  gale  išeis  mergelių  pulkas  -  visos  vienodai 

gražios, visos tave žavės, tik  aš iš panagės  muselę  išleisiu. Rinkis mane, išsiskyrėlę". 

Nuo   neatmenamos   senovės  pragaras   nebuvo   matęs  tokių  iškilmių!  Skirtu 

laiku  susirinko  visi  šėtono  tarnai  į  jiems  nurodytą  vietą  pasižiūrėti  kaip  Jonas  sau 

pačią  rinksis.  Varė  paukščių  pulkus,  ginė gyvulių  bandas,  o Jonas   drąsiai vis  rodė: 

"Ta, ta, ta .." Velniukai  iš pykčio  vienas  kitam  net  uodegas  mindžioti  pradėjo,  o kai 

jau  paskutinį  kartą parodė, visi ožiais subliovė: "Jonas pataikė vis tą pačią mergaitę!" 

O ji  buvo liucipieriaus  duktė. Supyko ožiabarzdžiai, kad  liucipieriūtė  už visą  pragarą 

gudresnė  ir  Joną  išgelbėjo.  Uždarė  Joną  ir  jo  mergelę  pirtyje. 

Suprato liucipieriaus  duktė,  kad  velniai  nori  juos  sudeginti,  o jų  sielas į  savo 

rankas  paimti.  Ji  pavirto  adata,  Joną  pavertė  siūlu  ir  abudu  pro  rakto  skylutę 

pabėgo. 

Velniai, padegę  pirtį, žiūrėjo, žiūrėjo į dūmus, net akys ant kaktos jiems  iššoko, 

o sielų kaip nėr, taip nėr. "Už visą pragarą  gudresnė buvo", - šaukė juodieji.  "Vykitės, 

žiopliai!" - suriko liucipierius. Ir pasileido  velniai   keliu. Žemė drebėjo,  dulkių debesys 

dangų  rėmė! 

Jonas pridėjo  ausį prie žemės ir  išgirdo bildesį. Mergelė  pavirto  aukso žuvyte, 

o jis - gražiu prūdu (kūdra). Atlėkė velniai prie tvyrančio vandenėlio, kuriame plaukiojo 

žuvelė. Daugiau  niekur  nė gyvos dvasios. Pasikraipė,  pasistaipė  velniai  ir nudulkėjo 
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atgal.  O  liucipierius  pragare  šaukė:  ·Ežeras  jis  buvo, o  žuvelė  -  ji!  Reikėjo  vieną 

paimti  ir antras būtų  parsekęsf' 

Lėkė velniūkščiai keliu, bet Jono ausys vėl išgirdo. Ji pavirto gėle, jis - bitinėliu. 

Matė  piktoji  veislė     gėlė  žydi,  bitinėlis  zvimbia,  medučio  ieško.  Daugiau  nieko  nei 

matyti,  nei girdėti. "Už visus gudresnė  buvo,  kur  čia pasivysi", - sustaugė nelabieji  ir 

pasileido  galvotrūkčiais  atgal.  O  liucipierius  jau  iš  tolo  rėkė:  "Juodu  buvo! Reikėjo 

gėlelę  nuskinti  - ir   bitelė  būtų  parlėkusi!" 

Vėl aptemo laukai, vėl   drebėjo  žemė, bet  ir dabar  velniai  terado  kurčią  senį, 

ožką  bevarinė jantį.  "Seni,  seni,  ar  nematei  ką  nubėgant?"  O  senis  tik  muša  lazda 

ožką  ir  bumba  sau  po  nosimi:  "Ščips,  ščips,  ščyps..." Supyko  juodie ji  ir  nudulkėjo 

atgal  į pragarą. 

"Ar  sugavot?"  - klausė  liucipierius  sugrįžusiųjų.  "Ne, - atsakė,  - radome  tiktai 

kurčią  senį, ožką  bevarantį".  "Kvailiai,  juodu  ten  buvo.  Greičiau  suimti!" 

Dabar mergaitė  pavirto rugių  lauku, o Jonas - pjovėju. Vėjelis lingavo geltonus 

 rugelius,  pjovėjas  juos  guldė  lygiomis  pradalgėlėmis... "Dėde,  dėde,  ar  nematei  

ką nubėgant?"  •  klausė  nelabieji.  "Kai  rudenį  sėjau,  mačiau.  Dabar  ne".  

"Metus  jau lakstėm,  kur  mums  bepasivyti   pragaro  gudrybę!"  -  sumurmėjo  

velniai  ir  nurūko atgal. Liucipierius  juos  vėl  išvijo.  "Sugaukit  pjovėją,  - sakė, - ir  

rugiai  pareis". 

Vėl  žemė  linko,  vėl  dundėjo  miškai  ir  niaukėsi  dangus.  Pragaro  jėgos  šėlo,  o 

juodu  jau  buvo  toli. Galas  jums,  pragaro  jėgos ! Ir liucipieriūtė  sukėlė  šiaurės  vėjus, 

suvarė  juodus  debesis. 

Kai  audros  suūžė,  kai  debesys  aptemdė  ir  dangų,  ir  žemę,  mergelė,  žaibu 

pavirtusi,  kryžiais  sužaibavo,  o Jonas  perkūniškai  trenkė į  velnių  lizdą. Žemėje  vėl 

tapo  ramu.  Piktosios  dvasios dingo... 

Jei  dabar  tik  kada  žemėje  pasirodo  pragaro  jėgos,  tuoj vėjai  pučia,  dangus 

niaukiasi,  žaibai  kryžiais  tviska,  o perkūnai  griaudėja  ir  trenkia. 
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. . 
NELAIME IR LAIME 

Svaldė  karalius  Vienvaldis.  Geras buvo  karalius,  todėl  kiekvienas  žmogus 

eniai, labai seniai, tais laikais, kurių nebeatmena  mūsų seneliai, visą pasaulį 

norėjo, kad jis  dar ilgai gyventų ir valdytų  kraštą teisingai,  pagal įstatymus. Tačiau 

karaliaus dienos jau  baigėsi. Išmintingojo valdovo plaukai žilo vis labiau, kol pabalo 

kaip  pražydusi  pavasarį  obelis. 

Karalius  turėjo  dvi  dukteris. Jam  mirus,  vienai  iš  jų  turėjo  atitekti  sostas. 

Vyresnioji  vadinosi  Nelaimė,  jaunesnio ji  -  Laimė.  Ilgai  mąstė  žilagalvis  valdovas, 

kuriai  sostą  palikti.  Pagaliau  pasišaukė  vyresniąją  dukterį  ir  tarė:  "Baigiasi  mano 

dienos. Senatvę  noriu  praleisti  ramiai.  Mano  akys  jau  temsta  ir  kojos  nebeklauso. 

Tu  esi vyresnioji  dukra, todėl  tavo  pareiga  valdyti  kraštą..." Nulenkė  Nelaimė  savo 

galvelę,  o  karalius  uždėjo  ant  jos  vainiką  ir,  įspraudęs  į  dukters  ranką  skeptrą, 

nuėjo ilsėtis. Pasaulį  pradėjo  valdyti  Nelaimė. 

Nepraėjo  nė  kelios  dienos,  o  karalių  jau  pasiekė  skundai.  Atvyko  suvargęs 

amatininkas,  pajuodusiomis   nuo  darbo  rankomis,  ir  tarė:  "Karaliau,  tavo  dukrai 

pradėjus  valdyti,  atėjo nelaimių  laikas.  Mano  žmona  mirtinai  susirgo  ir  guli  lovoje. 

Du  sūneliai, mano  vardo  paveldėtojai,  mirė  ir  vakar  juos  palaidojau". 

Atėjo  kitas  žmogus  ir  vėl  tarė: "Karaliau,  tu  valdei  teisingai  ir  tavo  valdymo 

metais nelaimių  nebuvo. Bet  duktė nepasekė  tavo pėdomis.  Vakar  aš paleidau  avis 

į mišką  pasiganyti,  o ryte radau  jas  išpjautas. Bepaliko  tik  dvi liesos avelės..." 

Atšlubavo  ir  medkirčio  drabužiais  apsirengęs  žmogelis,  ėmė  skųstis: "Aš esu 

kirtėjas.  Žinau  savo darbą  ir  dar  nė  vieną  kartą  nebuvau  nelaimės  ištiktas. Tačiau 

dabar  pakirstas  medis mane  suluošino". 

Juodas  rūstumo   šešėlis  aptemdė  raukšlėtą   karaliaus  veidą.  Jis  pasmerkė 

vyresniosios  dukters elgesį  ir pavedė  kraštą  valdyti  jaunesnia jai  dukrai Laimei. 

Kelioms  dienoms praslinkus,  atėjo pas  karalių  trys  žmonės. Jie buvo  linksmi, 

iš  jų  veidų  tryško  džiaugsmas.  Tai  buvo  tie  patys  vyrai,  kuriuos  Nelaimė  buvo 

nuskriaudusi.  "Karaliau,  -   tarė  amatininkas,  - jauna jai  karalaitei  pradėjus  valdyti, 
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mano žmona pagijo, pagimdys sūnų, kuris išaugęs išlaikys mano vardą. Aš laimingas". 

"Karaliau, - tarė piemuo,  - aš patyriau, kad galima  ir be avių apsieiti. Vietoj vilnonių 

aš dėvėsiu  lininius  drabužius". "Mano  koja  sugijo,  ir  aš skausmo  nebejaučiu,  - tarė 

kirtėjas, - aš taip pat  laimingas". 

Nudžiugo  karalius.  Pasišaukęs  savo  dukteris,  tarė  vyresniajai:  "Mano  dukra, 

kodėl  tavo jaunesnioji  sesuo geriau  už tave valdo  karalystę?" 

"Ne, karaliau,  - tarė  ji,  - aš ne tavo  duktė, aš klaidos  užauginta !" "Klaidos?"  - 

nustebo  karalius.  "Taip,  -  atsakė  ji,  -  aš  klaidos  augintinė.  Amatininkas,  žmonai 

susirgus,  pradėjo  iš širdies  skausmo  gerti  degtinę.  Maisto  nebuvo.  Vaikai  ir  žmona 

numirė  badu.   Čia  buvo  jo  klaida.  Piemuo  suklydo,  manydamas,  kad  vilkų  miške 

nebėra. Jis  paleido  avis palaidas  ir  jų  nedabojo.  Čia  jis  padarė  klaidą.  Kirtėjas per 

daug  pasitikėjo  savo  jėgomis  ir  vikrumu.  Jis  nesisaugojo  virstančio  medžio.  Tai 

buvo  jo  klaida". 

"Ne, karaliau, - atsakė Laimė, - aš ne tavo duktė. Aš suvokimo  išauginta. Tas 

juodasis  amatininkas suprato, kad degtine širdies skausmo nenumalšins,  o tik pablogins 

būklę.  Metė  gėręs  ir  tada  už  uždirbtus  pinigus  pirko  ne  degtinę,  bet  maistą.  Tas 

piemuo  suprato,  kad  avių  nebeatgaus.  Ėmė  tenkintis  tuo,  ką  turi.  Taip  pat 

kirtėjas  suprato lengvabūdiškumą.  Po to atėjau  aš, visų  šių žmonių  Laimė". 

Karalaitė  nutilo. Karalius  parėmė  savo žilą  galvą  ir susimąstė... 

ir  tas 
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