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Įvadas
Rinkinys skirtas Neries regioninio parko (Vilniaus ir Trakų r., Elektrėnų sav.) bei
prie jo teritorijos prisišliejusių vietovių (Vilniaus m., Širvintų r.) etninės kultūros
duomenims, visų pirma: vietovardžiams, padavimams, tikėjimams, etnografinio ir
istorinio pobūdžio pasakojimams. Dirbdama Neries regioninio parko direkcijoje
kultūrologe juos surinko šviesios atminties Ida Stankevičiūtė (1952–2006). Sau keltam
tikslui iš visų Neries regioninio parko kaimų gyventojų surinkti etninės kultūros faktus,
Ida negailėjo energijos, laiko ir sveikatos. Paminėtina, kad paramą šiame darbe kelis
metus iš eilės teikė ir Kultūros ministerija.
Apie duomenų rinkinio sudarymą ir platesnį Neries regioniniame parke surinktos
medžiagos panaudojimą mokslo tyrimuose bei švietime ne kartą kalbėjo pati Ida ir rinkinį
palengva rengė. Didžiąją dalį į magnetofono kasetes įrašytų tekstų ji iššifravo,
svarbiausius savo lauko užrašus perrašė ir visus tekstus suskirstė pagal kaimus bei
pateikėjus. Tačiau rinkinį šių duomenų pagrindu 2006 m. gruodį sudarė Vykintas
Vaitkevičius: tekstai (vietovardžiai, tautosaka, istorinio pobūdžio prisiminimai ir kt.)
buvo sunumeruoti eilės tvarka; tiems rinkinio vienetams, kurie neturėjo pavadinimųantraščių, jos buvo suteiktos; vietomis ištaisytos korektūros bei smulkios rašybos
klaidelės (didžiosios raidės, skyryba, kabutės ir pan.). Naudojimąsi sukauptais
duomenimis palengvina parengtos rodyklės (pateikėjų, žanrinė ir tematinės). Na, o
siekiant didesnio rinkinio išsamumo, jis buvo papildytas išvykų metu darytomis
fotonuotraukomis, žemėlapiu, magnetofono įrašų kopijomis (perduotos Lietuvių
tautosakos rankraštynui).
***
2002 m. rugpjūtį Ida aplankė mane namuose, teiravosi kokios turiu medžiagos iš
Neries regioninio parko ir ją kopijavo. Vėliau sekė jos pažintis su Lietuvių tautosakos
rankraštyne saugomais duomenimis (daugiausia – 1969 m. Kernavės ekspedicijos
rinkiniais), viena kita publikacija ir straipsniu.
Nebežinau kada tiksliai, prieš ar po pirmos bendros išvykos į Grabijolus 2003 m.
lapkričio 15 d., Ida perdavė laišką, kurį pradėjo kreipdamasi: „Mielas Vykintai, ko
nepadedi man su mano bėdom susitvarkyti? Juk ir Tau gal tai būtų naudinga, juk renki
dzūkišką medžiagą. Surašysiu tau kai kuriuos duomenis. Gal tai Tave paskubins link
manęs“. Toliau sekė Idos iki to laiko atrastų mitologinių vietų sąrašas ir trumpos jų
anotacijos.
Ilgai įtikinėti nereikėjo – viską bylojo pati medžiaga, dažnai išskirtinis jos turinys ir
interpretacijos, kurių link vedė tekstai, (pa)stebėjimai vietoje, kamerinė lingvistinė,
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archeologinė, mitologinė medžiagos analizė. Nuo tada su Ida ėmėm bendrauti ir abipusiai
naudingai bendradarbiauti. 2003–2005 m. surengėme septynias bendras pažintines ir
tiriamąsias išvykas prie Neries, vykome į Rygoje surengtą konferenciją „Archeologija ir
folkloras“ (2005 m. kovą), spaudai parengėme (talkinant Beatai Piaseckai) du šimtus
padavimų ir pasakojimų apie Neries regioninio parko ir greta jo teritorijos esančias
kultūrinę ir (arba) istorinę reikšmę turinčias vietas (žr.: Tautosakos darbai, 2005, t.
XXIX, p. 219–261; 2007, t. XXXIII, spaudoje). Ilgainiui Idos surinkti duomenys,
išaiškintų senųjų šventviečių aprašymai ir fotonuotraukos svariai papildė „Senųjų
Aukštaitijos šventviečių“ katalogo Vilniaus miesto, Vilniaus ir Širvintų rajonų skyrius.
Artimiausioje ateityje dėmesį ketinome sutelkti į Neries upės vardyną: pavienių
akmenų, rėvų, upės gelmių ir kitų jos dalių pavadinimus. Vietovardžius Ida pamėgino
lokalizuoti dviejų kelionių Nerimi metu (2005 m. rudenį, nuo Gariūnų tilto iki Kernavės,
talkinant Alvydui Barzdėnui, Kęstučiui Navickui, Vyčiui Vidūnui ir kitiems). Deja,
ankstesnių stebėjimų ir šių kelionių metu surinktų duomenų pagrindu suspėjome parengti
tik preliminarią Neries upės vietovardžių tarp Vilniaus ir Kernavės schemą.
***
2002 m. vasarą – 2006 m. pavasarį Neries regioninio parko teritorijoje ir už jos ribų
surinktų etnografijos, folkloro, kalbos, istorijos duomenų vertę sunku pervertinti. XVIII–
XX a. Lietuvos istorijos verpetai lėmė, jog labiausiai tyrėjų dėmesio pastaraisiais
dešimtmečiais stokojo ne kuris nors nuošalus krašto kampelis, o mūsų sostinės – Vilniaus
– apylinkės. Kalbos ir visų kitų bendravimo stereotipų barjeras ypač ryškus, kalbant apie
etnografijos ir folkloro tyrimus. Lietuvių tautosakos rankraštyne saugomi vos keletas
rinkinių duomenų, surinktų Neries apylinkėse tarp Vilniaus ir Kernavės (plg. LTR 1183
(J. Šiaučiūno 1937 m.), 3977 (J. Dovydaičio 1957 m.), 4112, 4113 ir kt. (Kraštotyros
draugijos ekspedicijos Kernavėje 1969 m.), 6489 (V. Vaitkevičiaus 1995 m.).
Ida atėjo dirbti į parko direkciją pasiryžusi minėtą barjerą tarp tyrėjų ir Vilniaus
krašto gyventojų įveikti, ir tai daryti jai puikiai sekėsi. Pramokusi svarbiausius vietos
tarmės žodžius ir frazes, įdėjusi kitų pastangų, Ida netrukus tapo laukiama kaimo
močiučių viešnia. Nors su tam tikro nepasitikėjimo lašeliu, tačiau kaimo vyrai su Ida taip
pat dalinosi savo žiniomis, dažniausiai senaisiais vietovardžiais, padavimais ir
prisiminimais apie žvejybą.
Į kalbos, folkloro ir etnografijos paveldą Ida žvelgė per savo prizmę. Idos klausimai
pateikėjams atspindi jos pačios interesų ratą (plg. ypatingą dėmesį gyvatėms ir žalčiams,
garsiems

Ausiutiškėse

ir

Apskritoje

gyvenusiems

burtininkams

Lickūnui

ir

Vaiciukevičiui), kita vertus temų, kurioms duomenis ji rinko, ratas yra iš tiesų platus. Tai
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visų pirma vietovardžiai, padavimai, Neris, kaimų istorijos, mitologinės sakmės, liaudies
medicina ir kitos žinijos sritys, tikėjimai, papročiai.
Ida suprato savo darbo svarbą ir tam galėjo pateikti ne vieną argumentą. Visi jie
bylojo, jog Neries apylinkių gyventojai tarp Vilniaus ir Kernavės, nors kalba vadinamąja
vilnietiška lenkų kalbos atmaina, yra vietiniai šio krašto gyventojai, o jų atmintyje
išsaugoti vietovardžiai, tautosaka, žinija yra ne kas kita, o senųjų Lietuvos gyventojų
kultūros dalis. Tautosakos pobūdis (atitinkamų pasakojimų motyvų ir tikėjimų turinys bei
paplitimas) rodė, jog Neries apylinkės yra šiaurinis vidurio Dzūkijos arealo, apimančio
Alytaus, Prienų, Kaišiadorių, Trakų rajonus, pakraštys. Todėl Ida pagrįstai savo užrašytą
tautosaką laikė iš esmės dzūkiška.
Jeigu kalbėtume apie šį duomenų rinkinį kaip apie eilinį arba tipinį rinkinį iš kurios
nors „tikrosios“ Lietuvos vietos, jam tikriausiai turėtume taikyti kitą vardiklį ir ieškoti
jame to, ką šiandien retai pavyksta užrašyti, arba kur glūdi specifiniai (lokaliniai) šios
tautosakos ypatumai. Tačiau dera pabrėžti, jog šiame rinkinyje pateikti duomenys dažnai
yra iš pirmą kartą krašto tyrėjų aplankytų vietovių ir turi dar vieną ne mažiau svarbų
bruožą – daugelis jų buvo įrašyti į magnetofono juostelę taip, kaip jie natūraliai gyvuoja
arba gyvavo, t.y. vilnietiška lenkų kalbos atmaina.
Tad Ida palieka mums įspūdingą Vilniaus krašto istorijos ir kultūros duomenų
rinkinį, suteikia galimybę į šį kraštą XXI a. pradžioje žvelgti kaip į nedalomą Lietuvos
dalį ir, žinoma, skatina pradėtą darbą tęsti.

Vykintas Vaitkevičius
2007-01-26
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Vertėjo pastabos
Atliktas padavimų, tikėjimų, etnografinio ir istorinio pobūdžio pasakojimų,
užrašytų lenkų kalba, vertimas yra gana neįprastas. Atsižvelgiant į didžiulę rinkinio vertę
ne tik paprastiems vartotojams, liaudies kultūros mylėtojams, bet ir įvairių sričių
specialistams (tautosakos, mitologijos, etnologijos, kalbos ir istorijos tyrėjams), stengtasi
išlaikyti kuo daugiau iš liaudies lūpų užrašyto teksto autentiškumo. Vertimas atliktas
sekant senas tradicijas, įsitvirtinusias dar XIX amžiuje, kai buvo pradėta užrašinėti
lietuvių tautosaką ir ją skelbti užsienio leidiniuose su vertimais į vokiečių, rusų bei lenkų
kalbas. Tokiu būdu buvo siekiama kitoms Europos tautoms pristatyti savotišką ir labai
archajinę lietuvių liaudies kultūrą. Tų laikų vertimai panašūs į adaptacijas. Stengtasi
išlaikyti stiliaus ypatumus bei, taip vadinamą, kultūrinę leksiką: papročių, mitologinių
būtybių, medžių, akmenų, gamtos reiškinių, vietovių, tikrinių vardų originalius
pavadinimus, o jų semantiką aiškinti atskirai pateiktuose komentaruose.
Šiame vertime laikomasi panašių principų. Verčiant tekstus paliekami visi
įterptiniai žodžiai, ištiktukai, šauktukai. Nepilnų sakinių fragmentai, su tam tikrų sakinio
dalių elipse, atstatomi laužtiniuose skliaustuose. Lenktiniuose skliaustuose pateikiami ir
informantams užduodami klausimai ar įterptiniai žodžiai. Visai neaiškios teksto vietos
pateikiamos su klaustuku, o pradėti ir nebaigti sakiniai su daugtaškiu. Išsaugoti visi
pakartojimai, būdingi šnekamajam stiliui. Ilgesni konvenciniai pasakymai, magiškos
formulės, užkalbėjimai ir dainos pateikiami ir originalo (lenkų) kalba transponuoti į
pusiau fonetinę rašybą. Vertimas čia atlieka tik pagalbinę funkciją kaip pažodinė teksto
interpretacija. Svarbūs kultūrai ir istorijai pavadinimai, gausiai tekstuose vartojami
tikriniai vardai taip pat pateikiami ir originalo kalba, jiems yra parengtas kalbinis ir
kultūrologinis komentaras.
Istoriškai susiformavęs daugiakalbiškumas, būdingas šių vietovių gyventojams,
atsispindi ir tekstuose. Tarminė lenkų kalba išlaikė skolinius iš gudų ir rusų kalbų, jie
dažnai vartojami ir lietuvių tarmėse. Tai bendras leksinis kultūrinis paveldas, todėl
svarbiausi žodžiai paliekami tekstuose taikant tokią pačią rašybą, kokia yra pateikta
Lietuvių kalbos žodyne (LKŽe), juo besiremiant aiškinamos ir reikšmės. Kartu pateikti ir
rusų ar gudų atitikmenys. Pasitaikantys tekstuose senieji lietuvių kalbos skoliniai taip pat
aptariami komentaruose. Tokiu būdu vertime išsaugotas daugiasluoksnis kalbinis, o tuo
pačiu ir kultūrinis, šių žemių savitumas.

Doc. Dr. Kristina Rutkovska, 2014 m.
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Pastabos dėl rinkinio papildymo vertimu
2014 m. doc. dr. Kristinos Rutkovskos atliktas Vilniaus krašto tautosakos rinkinio
vertimas nepaprastai išplėtė jo pažinimo galimybes. Atlikta didelė užduotis – į lietuvių
kalbą išversti 842 originalo, t.y. vilnietiška lenkų kalbos atmaina, 2002-2004 m. Idos
Stankevičiūtės užrašyti tautosakos vienetai. Neries regioninio parko direkcijos archyve ir
Lietuvos tautosakos rankraštyne saugomas dr. Vykinto Vaitkevičiaus sudarytas rinkinys
pasipildė lietuviškais tautosakos vienetų vertimais bei vertingais jų komentarais.
2015 m., papildant originalų dr. Vykinto Vaitkevičiaus sudarytą rinkinį lietuviškais
vertimais, išlaikyta nepakitusi rinkinio struktūra. Po kiekvienu lenkų kalba užrašytu
tautosakos vienetu pateikiamas lietuviškas jo vertimas. Vertimas nuo originalaus teksto
atskirtas ir išryškintas kitokiu, siauresniu, tarpu tarp teksto eilučių. Ten, kur dėl teksto
trumpumo dvi ar daugiau teksto eilučių nesusidarė, vertimas pateikiamas po originaliu
tekstu, su pastaba [Vertimas].
Neries regioninio parko direkcija nuoširdžiai dėkoja doc. dr. Kristinai Rutkovskai
bei Lietuvos kultūros tarybai, Vilniaus rajono savivaldybės ir Elektrėnų savivaldybės
administracijoms, be kurių finansinės paramos šis vertimo projektas nebūtų įgyvendintas.
Tikimasi, kad į lietuvių kalbą išvertus visus rinkinio tautosakos vienetus, šis unikalus
Vilniaus krašto tautosakos lobynas taps prieinamas ir suprantamas ne tik akademiniam
etninės kultūros tyrėjų ratui, bet ir paprastiems vartotojams, regioninio parko
lankytojams, etninės kultūros mylėtojams.

Karolina Tamašauskaitė,
Neries regioninio parko direkcijos vyr. specialistė kultūrologė
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Vietovės ir pateikėjai (pagal rinkinio tekstų numerius)

Adomčiškės, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Zofija Šumska-Kovalevska

1–11

Stefanija Vasiliauskaitė-Grigonienė

12–16

Boleslovas Grigonis

17–20

Adelia Lipnievič-Kovalevska

21–36

Zenon Jodka

37–59

Jan Šimanel

60

Teresa Šocik

61–68

Airėnai, Dūkštų sen., Vilniaus r.
NN

69–77

Genoefa Borusievič-Lučun ir
Vaclav Lučun

78–91

Aliejūnai, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Kristina Piečul-Giliun

92–94

Boleslav Martinka

95–100

Genoefa Šumska-Martinkova

101–105

Juzef Martinka

106–109

Ana Ruskonis

110–111

Jan Kozakievič

112–115

Bielazariškės, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Hendryk Borusievič

116–117

Bieliūnai, Zujūnų sen., Vilniaus r.
Sigizmund Tomaševič

118–122

Aleksiej Trifonov

123–125

Bradeliškės, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Vladislava Makarevičiuvna-Kozlovska

126

Bubos, Sudervės sen., Vilniaus r.
Helena Sadkievič-Subotovič

127–134

[vyras] Subotovič

135–136

Buivydai, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Heleodor Kurovski

137–143

Michal Misievič ir Joana
Boguslavska-Misievič

144–160

Jadviga Dakšievič-Jakonis

161–197
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Stefanija Dobužinska-Kovalevska

198–204

Genoefa Jakonytė-Jakonienė

205–207

Zofija Jodko

208

Stefa Mikulič

209–224

Paulina Liminovič-Lazovska

[-]

Čekoniškės, Zujūnų sen., Vilniaus r.
Marijana Tylingo-Oleškievič

225

Janina Tatol-Markovska

226–227

Jadvyga Lipnievič-Baniukievič

228–237

Adam Nievierovič

238–244

Melanija Dovgerd-Malinovska

245–250

Dūkštos, Vilniaus r.
Adelia Borkovska-Viežbicka

251–291

Stefan Šocik

292–306

Stanislava Boguslavska-Bogdzievič 307–371
Stefanija Liminovič-Liminovič

318–321

Leonarda Kurovska-Subotovič

322–334

Adam Golubcov

335–346

Franciska Šocik-Šalkovska

347

Marija Gičevska-Samosionok

348–349

Geležių Antakalniai, Sudervės sen., Vilniaus r.
Vladislav Jodka

350–359

[žmona] Jodka

360–363

Bronislava Švedovič-Jodko

364–368

Genoefa Seniut-Šocik

369–379

Michalina Blaževič-Tatol

380–391

Giruliai, Zujūnų sen., Vilniaus r.
Romuald Maksimovič

392–393

Grabijolai, Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.
Elena Šeštokaitė-Žilinskienė

394

Genovaitė Žilinskaitė-Černeckienė

395–396

Regina Medekšaitė-Tomaitienė

397–433

Nastazija Juravičiūtė-Žilinskienė

434–441

Aldona Žilinskaitė-Federavičienė

442–476

Viktorija Karunaitė-Žilinskienė

477–499

Gražina Kliknaitė-Baležentienė

500–511

Pranas Kliknys

512–528
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Aleksas Lickūnas

529–531

Vanda Žilinskaitė-Medekšienė

532–535

Bolius Žilinskas

536

Leonas Medekša

537–563

Bonifacijus Karpovičius

564–568

Juzefa Malunavičiūtė-Jankauskienė 569
Juozas Arnatkevičius

570–573

Alena Medekšaitė-Rasickienė

574–589

Vanda Žilinskaitė-Medekšienė

590

Scholastika Važnevičiūtė-Jakonienė 591–602
Romas Žilinskas

603–605

Vladas Važnevičius

606–610

Karageliškės, Vievio sen., Elektrėnų sav.
Alena Jakonytė-Jakonienė

611–612

Alena Klimaitė-Klimienė

613–628

Vytautas Klimas

629–641

Pranciška Luskevičiūtė-Klimienė

642–655

Franciška Jankun-Šiukštienė

656–658

Helena Petrukovska

659–660

Liucija Jodkaitė-Steponavičienė

661–671

Onutė Klimkaitė-Klimienė

672–680

Kryžkelis, Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.
Pranė Raneckienė

681

Leičiai (Laičiai), Zujūnų sen., Vilniaus r.
Anna Borkovska-Stupenko

682–688

Zygmunt Gurnievič

689–692

Stefanija Sokolovska-Kocilovič

693–698

Zenon Baniukievič

[-]

Legotiškės, Sudervės sen., Vilniaus r.
Romuald Jaščenin

699

Medžiolai, Vievio sen., Elektrėnų sav.
Pranas Lasevičius

700–702

Jadvyga Ivanauskaitė-Lasevičienė

703–712

Petras Lasevičius

713

Bronė Pliopaitė-Misevičienė

714–715

Miežionys, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Julija Voitkievič

716–718
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Helena Voitkievič-Adomaitienė

719–721

Juzefa Lipnievič-Minkievič

722

Leonora Minkievič-Palevska

723–725

Ručinska

726–730

Vincentina Minkievič-Lipnievič

731–734

Mikališkės, Sudervės sen., Vilniaus r.
Juzef Meišel

735–740

Janina Chmiel-Meišel

741

Gvidon Tankovski

742–744

Nauja Rėva, Zujūnų sen., Vilniaus r.
Stanislav Šakievič

745–753

Vladislava Sokolovska-Jodeliuk

754–764

Paaliosė, Vievio sen., Elektrėnų sav.
Pirma sodyba

[-]

Antra sodyba

[-]

Jonas Šimanskis ir Vitalija Šimanskienė

765–769

Genovaitė Ignatavičiūtė-Jagelavičienė

770–803

Zofija Šimanskytė-Žilinskienė

[-]

Marija Gotovt-Marozienė

804

Michasia Žilinska

[-]

Vlada Žilinskaitė-Karčevska

805–807

Aleksandras Poguželskis

808–822

Padvariai, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Aleksandr Karpovič

823–831

Honorata Pilecka-Pilecka

832–876

Teodora Pilecka-Pilecka

877–891

Francišek Šalkovski

892

Pakalniai, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Marija Piečul-Jurevičius

893

Konstancija Čibur-Giliun

894

Pakonys, Sudervės sen., Vilniaus r.
Stanislav Monkievič

895–901

Paneriai, Vievio sen., Elektrėnų sav.
Elena Žapnickaitė-Klimienė

902–908

Henrikas Klimas

909

Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė

910–925

Janina Gurskaitė-Šimanskienė

926–928
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Marijona Gurskaitė

929–938

Papiškės, Zujūnų sen., Vilniaus r.
Viktor Parafinovič

939

Edvard Bovgerd

940–944

Pylimai, Sudervės sen., Vilniaus r.
Veronika Chmielievska-Satkievič

945–955

Apolionija Petkievič-Petkievič

956–957

Česlav Šakievič

958

Prapuolai, Zujūnų sen., Vilniaus r.
Irena Višnievska-Sinkievič

959–983

Saverin

984–996

NN

997

Boleslava Sinkievič-Jasinovska

998

Pugainiai, Vievio sen., Elektrėnų sav.
Irena Špak-Satkievič

999–1016

Rokiškės, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Irena Piečul-Zabukienė

1017–1035

Adam Pilecki

1036–1055

Michalina Griškievič

1056–1079

Saidžiai, Zujūnų sen., Vilniaus r. ir
Lentvario sen., Trakų r.
Jan Dzisievič

1080–1081

Anna Šakevič-Pašluostienė

1082

Mečislov Severin

1083–1090

Dana Ivanovič

1091–1096

Tomašiškės, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Grigorij Panasiuk

1097–1098

Turniškės, Vilniaus m.
Jan Piurko

1099–1109

Irena Gasinska-Urban

1110–1114

Eva Pošoviecka

1115–1121

Vaigeliškės, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Stefan Paškovski

1122

Helena Kučinska ir Jadvyga Kučinska

1123–1129

Irena Pietkievič-Borkovska

1130–1135

Vanga, Vievio sen., Elektrėnų sav.
Elena Davidavičius-Sinkievič

1136–1143
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Verkšionys, Dūkštų sen., Vilniaus r.
Jadvyga Pilecka-Jakonis

1144–1150

Jadvyga Lučun-Žemaitienė

1151–1155

Zenona Gotovt-Šumska

1156–1171

Valai (Volai), Lentvario sen., Trakų r.
Jadvyga Leščinska-Meldziuk

1172–1174

Francišek Leščinski

1175

Albina Leščinska

1176–1179

Janina Leščinska-Chodzko

1180–1182

Stefan Bidulski

1183

Vosyliškis, Vievio sen., Elektrėnų sav.
Petras Sielskas ir Elena BernotavičiūtėSielskienė

1184–1225

Vosyliukai, Lentvario sen., Trakų r.
Kazimiež Jodka

1226–1229

Viktorija Leščinska-Jacunska

1230–1236

Hendrik Kasperovič

1237–1239

Zabarija, Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.
Bartkevičiūtė-Klimantavičienė

1240

Bronislavas Karpavičius

1241

Šaltupė, Vievio sen., Elektrėnų sav.
Juozas Arnatkevičius

1242

Semeniškės ir Kernavė, Širvintų r.
Apolonija Kraujalis-Ražanauskienė

1243–1244

Stepas Ražauskas

1245–1247

Irena Drazdauskaitė

1248–1251

Sidaronys, Sudervės sen., Vilniaus r.
Radzevičius

1252

Šilėnai, Zujūnų sen., Vilniaus r.
Juzefa Kocelovič-Tatol

1253–1266

Vanda Michalkievič-Kocelovič

1267–1284

Bronislava Voicechovska-Voicechovska

1285–1302

Andžej Satkievič

1303

Halina Kocelovič-Danilenko

1304–1312

Helena Žukovska-Voicechovska`

1313–1317

Henryk Voicechovski

1318–1330

Janina Tatol-Michalkievič

1331–1332
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Rozalija Harnatkievič-Baniukievič [-]
Smilgiai, Zujūnų sen., Vilniaus r.
Teresa Tomašievič-Stankievič

1333–1342

Polina Tomašievič

1343–1347

Edvard Tomašievič

1348

Stirniai, Lentvario sen., Trakų r.
Stefanija Darviduvna-Ukolova

1349–1357

Jonas Čibiras

1358–1360

Koplyčninkai, Zujūnų sen., Vilniaus r.
Jadvyga Višnievska

1361–1367

Stanislava Zygmund-Višnievska

1368–1370

Bronislav Markovski

1371–1374

Michalina Kacelovičuvna-Višnevska

1375–1382

Jadvyga Višnevska-Jodko

1383–1391

Šiurmonys, Sudervės sen., Vilniaus r.
Stanislav Šakievič

1392–1408
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Tautosakos žanrai (pagal rinkinio tekstų numerius)

Dainuojamoji tautosaka
Dainos, dainelės ir apie jas 33, 180, 181, 197, 399, 400, 439, 440, 451, 454, 462, 579,
718, 807, 858, 859, 1025, 1026, 1202, 1317, 1352, 1353, 1379, 1381, 1382
Rateliai 391
Sakytinė tautosaka
Pasakojamoji tautosaka
Pasakojimai, prisiminimai 2–10, 13–16, 19, 20, 22–24, 31, 35a, 37, 40–43, 46,
51, 54, 55, 58, 59, 63–65, 67, 68, 72, 77, 79, 81, 82, 83, 88–91, 94–96, 98, 99, 107–110,
114, 115, 128, 130–134, 136, 139, 140, 145, 147–149, 152, 156, 157, 160, 164–166, 168–
173, 178, 179, 190, 191, 193–196, 199, 200, 202, 203, 211–213, 215, 223, 229, 231, 233–
237, 239, 240, 242, 247, 248, 250, 255–260, 262–266, 279, 280, 282–284, 289, 290, 294–
298, 300, 304, 305, 309–313, 316, 323–326, 329, 333, 335, 337, 339, 343, 351, 353, 355–
359, 361, 365–368, 373, 374, 378–381, 383, 384, 392, 394, 396, 400, 401, 406–411, 427,
432, 433, 439, 443–446, 450, 459, 460, 463, 466, 468, 472, 473, 480, 482, 483, 489, 498,
499, 504, 505, 507–512, 524, 525, 530, 531, 535, 537, 538, 542, 550, 560, 563, 568–570,
575, 576, 578–585, 588–601, 603–605, 615, 617–619, 621–624, 626, 628, 630, 632–635,
643–645, 647–651, 653, 659, 660, 665, 673, 675–677, 682, 684, 686, 688, 690, 697, 701,
709–711, 715, 717, 727, 728, 734, 736, 738, 747, 750, 756, 760, 762, 773, 781, 790–792,
798, 799, 801, 813, 825–827, 830, 836, 843–846, 848–851, 857, 860, 861, 868, 875, 876,
882, 883, 885, 887, 891, 899, 903, 906, 907, 909, 911, 912, 914, 915, 927, 931, 933–938–
940, 944, 946, 951, 952, 956, 959, 962, 963–965, 973, 975–979, 982, 987, 989, 990, 991,
996, 1003, 1004, 1006, 1010, 1011, 1014, 1016, 1021, 1024, 1029, 1030, 1036, 1040,
1041, 1045–1047, 1050–1053, 1055, 1057, 1061, 1062, 1065, 1076–1078, 1081, 1085–
1087, 1089, 1093, 1095–1098, 1100–1107, 1113, 1114, 1117, 1120, 1121, 1125–1127,
1133–1135, 1137, 1149, 1154, 1155, 1159, 1162, 1164–1167, 1170, 1173, 1182, 1186–
1192, 1195–1202, 1205–1217, 1220–1225, 1234, 1238, 1239, 1241, 1254–1256, 1261,
1263, 1264, 1281, 1283, 1285, 1289, 1292, 1295, 1296, 1304, 1316, 1322, 1323, 1326–
1329, 1334, 1337, 1349–1351, 1354, 1356, 1357, 1362–1367, 1369, 1370, 1372–1374,
1377, 1378, 1385, 1393, 1395, 1397, 1398, 1401
Pasakos 385, 386, 485, 712?
Sakmės
Etiologinės 241?, 388, 471, 474, 475, 625?, 758, 785, 786, 1043, 1058?,
1070, 1288?
Mitologinės 11, 27, 28–30, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 66, 71, 73–76, 83–
85, 97, 103, 113, 114, 117, 119–122, 124, 142, 143, 154, 158, 176, 177, 185–189, 201,
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204, 206, 207, 210, 216, 217–222, 224, 227, 230, 243, 244, 249, 267–278, 285–288, 291,
293, 299, 301, 302, 306, 308, 314, 315, 317, 319–321, 327, 328, 330, 331, 334, 340–342,
345, 346, 359, 387, 416, 419, 420, 423, 425, 426, 428, 430, 431, 437, 441, 458, 461, 465,
467, 477–479, 486–488, 490–493, 501, 503, 506, 514, 517, 518, 521–523, 532, 536, 544,
545, 547–549, 551–553, 557, 559, 571–573, 577, 606, 627, 638–640, 654, 655, 657, 663,
664, 666–671, 680, 685, 687, 692, 696, 698, 702, 704, 705, 730–733, 737, 739–741, 761,
763, 764, 766, 768, 769, 779, 780, 783, 784, 789, 803, 806, 812, 815, 816, 821, 822, 828,
829, 831, 833–835, 837–840, 842, 851–853, 854, 866, 867, 868, 881, 888–890, 892, 897,
898, 900, 901, 913, 918, 920–925, 928, 930, 938, 942, 948, 953–955, 968, 970, 971, 981,
983, 992, 993, 1005, 1007, 1009, 1015, 1022, 1031–1033, 1035, 1054, 1066–1070, 1073,
1074, 1080, 1094, 1112, 1119, 1128–1132, 1138–1140, 1142, 1143, 1147, 1150, 1160,
1163, 1168, 1169, 1171, 1193, 1194, 1203?, 1218, 1219, 1235, 1236, 1260, 1278, 1279,
1282, 1284, 1293–1295, 1297–1302, 1308–1312, 1314, 1315, 1324, 1325, 1330, 1336,
1341, 1342, 1346, 1361, 1386–1391, 1400, 1404
Padavimai 25, 26, 35, 35b, 47, 50, 70, 80, 86, 87, 93, 100–102, 104, 108,
111, 112, 131, 141, 150, 151, 153, 155, 159, 174, 175, 182–184, 214, 226, 254, 303, 319,
338, 344, 349, 352, 353, 362, 363, 375–377, 389, 395, 457, 464, 469, 470, 476, 484, 500,
502, 513, 519, 520, 526, 527, 529, 533, 534, 539, 540, 543, 546, 554–556, 558, 561, 562,
566, 567, 586, 587, 602, 607–610, 614, 616, 631, 636, 661, 662, 677, 683, 691, 694, 695,
707, 708, 714, 720–722, 725, 727, 731, 742, 743, 748, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 777,
778, 782, 793–796, 808–810, 814, 824, 847, 855, 856, 863–865, 869–874, 878–880, 884,
916, 917, 919, 941, 943, 947, 957, 958, 966, 967, 969, 972, 980, 985, 994, 995, 1001,
1002, 1012, 1023, 1028, 1034, 1058, 1060, 1063, 1071, 1072, 1075, 1079, 1082, 1084,
1088, 1090, 1092, 1116, 1118, 1145, 1146, 1148, 1153, 1161, 1174, 1175, 1177, 1178,
1180, 1181, 1227–1229, 1232, 1233, 1244–1246, 1247, 1249, 1250, 1262, 1265–1269,
1276, 1277, 1280, 1286, 1287, 1290, 1291, 1303, 1305–1307, 1335, 1339, 1343, 1344,
1362, 1347, 1359, 1394, 1399, 1405
Retorinės raiškos tautosaka
Eilėraščiai 390, 1027
Oracijos 400
Trumpieji pasakymai
Keiksmai 204, 243, 372, 433, 646
Maldelės, būrimai 192, 283, 285, 410, 414, 417, 418, 424, 429, 932, 938?
Posakiai, priežodžiai, erzinimai 279, 324, 333, 371, 397, 439, 456, 480, 513, 579,
848, 855, 873, 1104, 1108, 1231, 1259, 1275, 1332, 1380
Tikėjimai 60, 62, 63, 82, 90, 129, 146, 163, 167, 232, 241, 262, 281, 402–404,
412, 415, 421, 429, 435, 436, 447–449, 452, 453, 460, 479, 480a, 495, 497, 541, 598,
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620, 637, 641, 652, 674, 678, 680, 729, 752, 771, 772, 774–776, 787, 788, 789, 792, 797,
799, 800, 811, 817–820, 839, 885, 886, 904, 905, 908, 926, 929, 950, 967, 986, 988, 990,
1013, 1020, 1044, 1048, 1049, 1064, 1100, 1176, 1179, 1203, 1204, 1213, 1219, 1234,
1236, 1258, 1259, 1270, 1338, 1355, 1360, 1406
Užkalbėjimai (ir apie juos) 31, 32, 34, 36, 114, 282, 284, 488, 625, 638, 649,
679, 706, 738, 800, 802, 841, 862, 891?, 949, 974, 1141, 1253, 1271–1274, 1284?, 1294
taip pat žr. Gydymas

19
Pagal etnologijos objektų klasifikaciją (su papildymais)
Santykiai tarp žmonių
Kaimo bendruomenė 13, 59, 256, 396, 777, 864
Karai 19, 290, 634, 781, 912, 1337
Lietuviai ir lenkai 2, 179, 289, 383, 397, 422, 579, 809, 845, 846, 1055, 1224, 1380
Mokesčiai 58
Paprotinė teisė 159

Gyvenimo ciklo apeigos
Gimtuvės, pribuvėjos, žindyvės 178, 250, 288, 312, 864, 950, 1259
Vedybos 411, 429, 482, 670, 1022, 1199
Laidotuvės 450, 595, 627, 635, 811, 954, 1005, 1216, 1217, 1312

Mirtis 1219, 1260
Mirusiųjų paminėjimai 1220 taip pat žr. Vėlinės
Savižudybės 833, 838
Kraštovaizdis ir gyvenvietės
Dvarai 51, 68, 105, 229, 255, 256, 355, 381, 842, 850, 1061, 1102, 1103, 1114, 1120,
1125, 1126
Kaimai 37, 41, 25, 47, 51, 86, 87, 136, 147, 162, 191, 212, 254, 335, 337, 361, 380,
392, 395, 480, 499, 507, 520, 543, 562, 570, 660, 717, 796, 916, 1036, 1075, 1076, 1077,
1118, 1135, 1155, 1159, 1167, 1232, 1322, 1334, 1357
Sodybos, dvarai ir jų pastatai
Gyvenamieji namai 227, 570, 571, 573
Pirtys 329, 412, 591, 1360
Sakraliniai ir vieši pastatai
Bažnyčios, koplyčios, cerkvės ir vienuolynai 35b, 280, 631, 728, 751, 824, 849, 920,
966, 979, 980, 995, 1149, 1238, 1262, 1280, 1285, 1307
Kapinės 190, 288, 353, 504, 521, 555, 560, 589, 601, 604, 635, 650, 655, 671, 676, 688,
692, 724, 730, 781, 839, 843, 851, 854, 868, 874, 876, 916, 920, 943, 1040, 1062, 1078,
1224, 1292, 1300
Kultūros, istorijos ir gamtos objektai
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Akmenys 6, 7, 10, 26, 35, 70, 80, 98, 99, 101, 104, 108, 109, 111, 112, 125, 128, 131,
132, 140, 141, 151–153, 174, 175, 184, 189, 203, 214, 226, 281, 303, 319, 325, 352, 353,
362, 363, 375, 377, 389, 484, 516, 525, 529, 530, 534, 556, 564, 569, 616, 636, 644, 657,
677, 682–684, 690, 694, 707, 708, 720, 722, 725, 727, 731, 737, 740, 748, 757, 758, 759,
780, 782, 783, 793, 794, 812, 830, 847, 848, 882–884, 917, 940, 944, 952, 969, 970, 972,
973, 985–987, 1001, 1002, 1023, 1028, 1053, 1063, 1071, 1080, 1085, 1090, 1096, 1098,
1148, 1153, 1161, 1166, 1174, 1175, 1177, 1178, 1180, 1181, 1195, 1211, 1232, 1233,
1250, 1264, 1265, 1267, 1268, 1276, 1286, 1287, 1291, 1306, 1343, 1364, 1360, 1394,
1399
Ąžuolai 304, 341, 655, 676, 855, 869, 873, 878, 1096, 1133, 1229, 1244, 1245, 1335,
1362
Balos 182
Daubos 100, 143, 522, 546, 554, 558, 567, 587, 607, 608, 721, 1079, 1138
Ežerai 71, 96, 183, 691, 695, 701, 872, 941, 959, 1012, 1084, 1228, 1239, 1247
Griovos 706, 1073, 1386
Kalnai 11, 102, 103, 143, 149, 150, 155, 173, 188, 201, 202, 204, 206, 210, 308, 321,
376, 457, 461, 467, 468, 500, 502, 513, 519, 527, 540, 545, 561, 566, 572, 586, 602, 609,
614, 657, 661, 663, 664, 671, 704, 714, 734, 743, 749, 755, 766, 768, 769, 779, 806, 815,
824, 835, 856, 868, 870, 874, 880, 881, 892, 920, 928, 947, 957, 1032, 1034, 1041, 1072,
1082, 1088, 1092, 1097, 1101, 1106, 1116, 1145, 1146, 1193, 1227, 1246, 1266, 1277,
1290, 1405
Miškai 14, 113, 139, 148, 171, 213, 271, 274, 294, 296, 299, 301, 310, 323, 331, 334,
432, 441, 465, 477, 490, 492, 536, 547, 551, 606, 827, 867, 873, 876, 888, 968, 1077,
1314, 1315, 1387, 1388
Pilkapiai 9, 25, 47, 48, 186, 187, 216, 291, 338–342, 521, 533, 539, 555, 560, 610,
742, 753, 795, 814, 826, 843?, 1359
Pušys 831, 1078
Pievos 871, 1389
Raistai 275, 687, 1128
Salos 8, 712, 813, 825
Slėniai 344, 888, 1077, 1243–1245, 1249
Šaltiniai, upeliai 4, 133, 236, 247, 248, 343, 459, 460?, 463, 466, 469, 470, 476, 483,
515, 588, 615, 637, 648, 665, 673, 750, 752, 756, 789, 791, 792, 817, 885, 903, 909, 926,
927, 929, 946, 956, 967, 976, 978, 1003, 1006, 1024, 1030, 1057–1059, 1080, 1081,
1100, 1110, 1117, 1137, 1176, 1182, 1200, 1234, 1251, 1263, 1269, 1272, 1285, 1289,
1303–1305, 1326, 1338, 1370, 1385
Upės

21
Neris 44, 49, 82, 103, 212, 420, 431, 458, 517, 520, 524, 532, 544, 559, 675, 712,
797, 798, 819, 836, 929, 930, 944, 975, 1038, 1087, 1104, 1113, 1162, 1165, 1176, 1225,
1320, 1347, 1374, 1394–1396
Šventoji 50, 289?, 879, 994
Rėvos 464, 882, 1087, 1195, 1339, 1344, 1392 (taip pat žr. Akmenys)
Ūkinė veikla
Žemdirbystė 196, 440, 444, 447, 448, 747, 778, 857, 860, 861, 1353
Gyvulininkystė 114, 164, 170, 171, 227, 396, 578, 911, 1134, 1323, 1372
Kita ūkinė veikla
Akmenų rinkimas 15, 693, 715, 1105, 1373, 1377
Audimas 191, 365
Kalvystė 512
Kontrabanda 46, 309, 647
Medžioklė 107, 632, 639, 729
Namų statyba 60, 861, 1241
Molio dirbinių gamyba 1223
Sielių plukdymas 81, 518, 1051, 1187, 1188, 1195, 1374, 1393, 1395
Smalos virimas 1192
Šulinių kasimas 16
Žvejyba 3, 43, 55, 79, 145, 351, 357, 431, 496, 524, 531, 537, 538, 568, 583,
590, 635, 636, 644, 653, 964, 1021, 1035, 1086, 1089, 1173, 1186, 1189, 1190, 1196–
1198, 1401–1403

Mityba
Maistas 79, 384, 575, 584, 592, 593, 596, 621 taip pat žr. Velykos

Keliai 42, 52, 59, 110, 1335
Brastos 9, 579, 1052
Tiltai 396, 912, 1087, 1339, 1344
Transportas
Vandens transporto priemonės žr. Žvejyba

Religija
Religiniai tikėjimai
Šventės
Kūčios 407, 444, 592, 624, 670, 679, 772, 790, 1069
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Kalėdos 65, 168, 425, 430, 598, 789, 790, 908, 1044, 1221, 1356
Nauji metai 194, 934, 1222, 1328
Trys Karaliai 445, 1201, 1255, 1354
Užgavėnės 167, 367, 401, 446, 621, 904, 935, 1046, 1204, 1256, 1329, 1355,
1378
Pelenų diena 1362
Gavėnia 232, 575, 989
Gandrinės 409, 472, 597, 600, 622, 905, 937
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ADOMČIŠKĖS
Dūkštų sen., Vilniaus r.

Zofija Šumska-Kovalevska, Cezario, g. 1930 m. Verkšionyse,
gyv. Adomčiškėse.
Tėvas iš Verkšionių, mama iš Ciecechiški. Tėvas buvo šaltyšius Miežionių.

1. [Vietovardžiai]


Piervšy šnur – žemė



Drugi šnur – žemė



Ostatni šnur – žemė



Podroistem – žemė, pieva



Pšydatki – žemė



Pod Tomašiški – žemė ant kalno virš Bradeliškių malūno



Malopole – žemė prie dabartinio kelio, kur dabar kavinė



Bohatelski lias – miškas prie Neries, ten gyveno 2 šeimos, vadino Bohately tą
kaimelį



Glinuvka – 3 atskiros sodybos, arendavo žemę iš pono. Juos taip pat vadino ponais.
Po karo buvo išvežti į Sibirą



Jaški roist – bala vidury laukų, einant į Bielazariškes



Kavkaz – 4 namai atskirai už kaimo. Gyveno Misievičiai, Stankievič, Lapuška.



Lysa gura – kalnas už kavinės keliu žemyn, didelė dalis nunešta upės. Ten buvo
šaltinis, iš kurio visas kaimas imdavo vandenį pavasariais, kai šuliniuose nebuvo
vandens



Babski kamien – akmuo Neryje, ant kurio skalbdavo



Lučun – akmuo Neryje arčiau Glinuvkos, nežino kodėl pavadintas žmogaus
pavarde



Lozniak – miškelis už Bogatėlių, kur uogaudavo

M4A-1 (2004 m.)
2. [Apie kunigo Švogžlio organizuotus suėjimus]
No juš jiednym slovem, pšychodzyli, tu kšyž stal pšy gronycy. (Tam gdzie droga
idzi?) Droga tak idzi i potem tam jak lias končasia, tu granica byla litevska s polskou i
rubyli zejscia. Kšyž i teras stoji, a byla budka taka juš tam pogranyčna. (A to každy rok
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bylo?) To puki on byl, to každy rok na Bože cialo, pšyjiezdžali, kto mial rodzyna s
tamtont. I tu bardzo zjiezdžalisie, i procesja pšychodzyla, koscielna, značy, du kšyža
našego, oltaž. (A s vašej strony ksiendza nie bylo?) A naš to až v Dukštach. (A tutaj nie
pšyjiezdžali do granicy oni?) Nie. Tu bardzo dužo sbieralosie i tak. To puki byla jiešče
granyca. I v liesie teš viedzieli my gdzie granycy, to teš jak jagody sbieramy, pšejdzim
pšez drožka, muvim, na Litvie. Može tam chodzyli te patruli, ale my tam nie spotykali v
liesie.
Na, vienu žodžiu, eidavo žmonės, ten kur kryžius stovėjo prie pasienio. (Ten, kur
kelias eina?) Taip, kur kelias eina ir ten kur miškas baigiasi, ten buvo siena tarp Lietuvos
ir Lenkijos, ten darė suėjimus. Kryžius vis dar stovi, anksčiau būdavo ten tokia pasienio
būdelė. (Kiekvienais metais taip būdavo?) Kol kunigas buvo gyvas, kasmet per
Devintines1 visi, kas turėjo šeimas užribyje, atvažiuodavo, daug žmonių atvažiuodavo.
Procesija taip pat ateidavo bažnytinė, ateidavo prie mūsų kryžiaus ir altorių darydavo. (Iš
jūsų pusės kunigas nedalyvavo?) Mūsų kunigas buvo toli, Dūkštose2. (Jis neatvažiuodavo
prie pasienio?) Ne. Ir taip labai daug žmonių čia rinkdavosi, kol dar buvo pasienis. Mes
žinojome, kur sienos riba miške driekėsi. Rinkdamos uogas, pereidavome takeliu ir
sakydavome: mes jau Lietuvoje. Patruliai gal ir eidavo prie sienos, bet mes jų miške
nesutikdavome.
M4A-2 (2004 m.)
3. [Leidimai žvejybai]
Brali teš takie pšepustki, nu i du pulovy Vilji tyko musieli, mieli prava jiezdzyc.
(Pšepustki čeba brac bylo?) Tak. Oto mieli vybravšy juš ta pozvolienia, že možno lovyc,
to chodzyli na stražnyca modiliovatsia, že kiedy vyjiezdžajou, kiedy bendou pšyjiezdžac,
žeby choc dalej nie jiechali. (A v jakim roku to bylo?) No jiešče my male byli. V 39 roku
začelasia tu vojna, a ja dzievienc liat tyko mialam. (To mogli lovyc jieželi pozvolienie
jiest?) Tak. (A každemu nie pozvolialosia?) Nie, niepozvolialosia.
Gaudavo tokius leidimus, na ir galėdavo plaukti iki pusės Neries 3, turėjo teisę
plaukti. (Leidimus reikėjo gauti?) Taip. Gavę leidimą, kad galima žvejoti, turėjo dar eiti į
sargybos būdelę registruotis, pasisakydavo kada išvažiuos, kada atvažiuos ir kad per toli
nevažiuos. (O kelintais metais tai vyko?) Na, kai mes dar maži buvom. Trisdešimt
devintais metais prasidėjo karas, man buvo tada tik devyneri metai. (Tai galima buvo
žvejoti, kai leidimus turėjo?) Taip. (Tai ne kiekvienas galėjo žvejoti?) Ne, neleisdavo
kiekvienam.
M4A-3 (2004 m.)
Lenk. Boże ciało, liaudiškas bažnytinės šventės ― Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo,
pavadinimas. Iškilmės švenčiamos bažnyčioje 60 dienų po Velykų; valstybinė šventė
Lenkijoje.
2
Lenk. Dukszty. Visi plačiai žinomi mikrotoponimai pateikiami lietuviškai, o komentaruose
talpinami jų lenkiški, liaudiški originalai. Jeigu toponimas lietuvių kalba nėra žinomas,
tuomet lenkiški pavadinimai paliekami tekste, o komentaruose teikiami pažodiniai vertimai.
3
Lenk. tarm. Wilja; visame tekste Neries upė yra vadinama Wilja.
1
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4. [Apie šaltinį Verkšionyse prie Lysos guros 4]
Vyvodzila, vybiorou vode i čekajou, a voda nadchodzi (I koleikou stali tak kolo tej
krinycy?) No to vie? I pamientam kiedys, jak dzis, nie bylo, do kosciola čeba isci, skoče
vode pšyniesci, no my poliecieli kolo, niema i niema, niema i niema nadalj, vie. To jieden
človiek pšyjiechal v nocy, vybral voda, vybiorou, bečke navionzal, ponies, a potem puki
nadejdzi. To mamusia sniegu natopila i pomylasia, i pošla do kosciola, puki my…
Pasemia vandens ir laukia, o vanduo kyla. (Eilės būdavo prie šaltinio?) Na tai
žinot? Ir atsimenu kažkada, kaip šiandien, [vandens] nebuvo, reikia į bažnyčia eiti,
nubėgsiu vandens atnešti, tai mes greitai nubėgom prie [šaltinio], tai nėra ir nėra
[vandens]. Vienas žmogus atvažiavo naktį, prisėmė vandens į statinę ir nusinešė, o paskui
[laukti reikėjo] kol [vanduo] pakils. Tai mama sniego ištirpdė, nusiprausė ir nuėjo į
bažnyčią, kol mes....
M4A-4 (2004 m.)
5. [Apie prakeikimus]
(Gadali, že tak byvalo kiedys?) gadali. (A gdzie jiest takie mejsce?) Nie, nieviem,
bo kiedys to babcia naša byvalo muvila, že tam jiest taka, a jak tam bylo… (A co tam, jak
ona muvila, kogo pšeklieli, človieka jakiego?) Tak, jak v bajkach byva, jak bajka
opoviada, muvila, že kiedys to tak bylo.
(Sakydavo, kad anksčiau [prakeikdavo]?) Sakydavo. (O kurioje vietoje?) Nežinau,
mūsų močiutė sakydavo, kad yra tokia [vieta], o kaip ten buvo... (O ką sakė, žmogų kokį
prakeikė?) Taip, kaip pasakose būna, kaip pasaką seka, sakė, kad kažkada taip buvo.
M4A-5 (2004 m.)
6. [Apie Babski kamien]
(A v kturym mejscu?) Nazyvali Babski kamien (To gdzie jiest?) To pšed
Karmazinami, vie, takie mejsce, jak my do kosciola chodzili, to taki vielki vielki kamien,
plaski byl, a drugi byl taki nu… nu inačej, no i tam kobiety, vie, kiedy sie chodzili
bielyzne prac. Čy, o, plutna, my i sami chodzili tam. Kolo Babskiego kamienia tam
zrobimy robote, to i pokompimsie. Pujdzem pod Vilje, no i potem puki vyjdzeš na tou
gure, zmenčymsie, muviš, viencej nie pujde, a potem drugi raz, i znuv.
(O kurioje vietoje?) Vadino „Babski kamen“ 5. (Tai kur jis yra?) Tai prieš
Karmazinus6, žinot, tokia vieta, mes į bažnyčią eidavom, tai toks didelis akmuo,
plokščias buvo, o kitas toks buvo, na... kitoks, na ir ten moterys, žinot, kažkada eidavo
skalbinius skalbti. Ar va drobes, mes ir patys ten eidavom. Prie „Babski kameń“ padarom

4

Lenk. Łysa Góra; pažodžiui: Plikas kalnas.
Lenk. Babski Kamień; pažodžiui: Bobų akmuo.
6
Lenk. Karmaziny.
5
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ten darbą, tai ir išsimaudome. Nueinam prie Neries i, na ir paskui kol pakylam į tą kalną,
pavargstam, sakom, daugiau neisim, bet paskui ir vėl [einam].
M4A-6 (2004 m.)
7. [Apie plaukiantį akmenį]
Šnury zažucali kiedys, tatus zažucal, no juš ja tam jakie, tam jakie viederka
poniosam, a tatus to… I ten kamien, vie, jak jiest zamgliony, jak kamien plyva, ja
muvilam. Potem pšyžekam do mamusia:”Ale ot vielki kamien plyva, o”. Vie, a jak slonca
vyglionda, jak muvili, to i kamien… (A on dalieko , v žece samej tam, ot bžegu?)
Niedalieko tak bardzo ot bžegu. A mamusie –“Kamien plyva, ot”. A mamusia – “Stoji,
muvi, na mejscu”. Čtery liata mialam, može tak, pamienam, že kamien plyval, jak teras
to…
Virves sumesdavo anksčiau, tėtis sumesdavo, o aš kokius kibirėlius nešdavau. Ir
tas akmuo, žinot, kai būna migla, akmuo plaukia, sakydavau. Paskui pasakoju mamai:
„Na ir didelis akmuo plaukia“. O kai saulė išlenda, kaip sakė, tai ir akmuo... (O jis toli,
pačioj upėj, nuo kranto?) Nelabai toli nuo kranto. O mamai [sakau]: „Akmuo plaukia.“, o
mama [atsako] – „Stovi [jis] vietoje.“. Ketverių metų buvau, atsimenu, kad akmuo
plaukė, kaip dabar tai...
M4A-7 (2004 m.)
8. [Apie Panerių salą]
(Na kturym mejscu ta vyspa?) Za Ponarami, i teras jest ona ta sama (Za Ponarami,
viem) To vie, my kiedys teš samo, chodzili z našej strony, z Polskej nazyvali, to tam
možno bylo pšechodzic, tak byvalo i bylo, no teš tam rozmajite dževa ovocove rosli. A z
litevskej strony bardzo glemboko bylo. Tam viendnej bylo, ale glemboko bardzo bylo,
ona tak plutko bylo, nie možno bylo pšejsc. Tam chodzili, čarne požečki tam rosli, my
sbierali, čarne maliny, červone maliny, chodzili.
(Kurioje vietoje ta sala?) Už Panerių 7, ir dabar ji ta pati (Už Panerių, žinau). Tai
žinot, mes irgi kažkada eidavom [prie salos] iš mūsų pusės, lenkų vadino, tai ten buvo
perėjimas, taip buvo, na ir ten visokie vaismedžiai augo. O iš lietuvių pusės labai gilu
buvo. [Vanduo] buvo skaidresnis [iš lietuvių pusės], bet labai gilu buvo, nebuvo galima
pereiti. Ten [iš lenkų pusės] vaikščiojom, juodieji serbentai, raudonosios, juodosios
avietės ten augo, mes rinkom.
M4A-8 (2004 m.)
9. [Apie brastą]
To pšed Karmaziny bliskie (Jiest mejsce?) Bylo takie mejsce, že kiedys sie
nazyvali Pšy Kurantuv, chodzili, teš muvili, že mieli takie mejsce, že pšechodzili. Aha,
7

Lenk. Ponary.
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tšeče Karmaziny nazyvali tutaj. Pšy Kuran… Pšykurovali… (A gdzie te tšeče Karmaziny,
v kturym mejscu?) No to tam gdzie Narejke te žyli, to druge nazyvali, piervše tam
nazyvajou, a to potem tu blisko, to sou drugie, a to potem až .. (Vyžej?) Tšečie.
Tai prieš Karmazinus arti (Yra vieta?) Buvo tokia vieta, kad anksčiau vadinosi Pšy
Kurantuv8, sakydavo, kad turėjo tokią vietą, kur pereidavo. Tretieji Karmazinai
vadindavo čia. (O kur tie Tretieji Karmazinai, kurioje vietoje?) Na tai ten kur Nareikos 9
tie gyveno, antraisiais [Karmazinais] vadino, pirmaisiais ten vadino, čia arti, čia yra
antrieji, o paskui... (Aukščiau?) tretieji.
M4A-9 (2004 m.)
10. [Apie Airėnų akmenį su ženklais]
Niedavno tylko doviedzialamsia, že ten kamien.. (A co muvili, že ozdroviajonce?)
No že jak by , jak kiedys sie, no vie, že pšyjiezdžajou tutaj, jak na… na zdrovu… no jak
by ten kamien ozdravia kogo. Byvalo že kiedys modlilisie do kamieniuv i tutaj. Muvili,
že on tak napisano, že nikt nie može rozebrac, co napisano (A kto vam muvil, že
modlilisie kolo kamieniu, stare liudzi?) Tak (Muvili u vas, v Vierkšanach tak muvili?)
Tak, kiedys sie muvili, že vie, kiedys byli liudzi nieviežonce, tak, to oni, muvi, do
kamieni modlilisie, do džev. Potem jako kšescilisie, oni viare pšyjieli i poznali Polskou…
i tak (A kto tak muvil u vas? Stare liudzi tak muvili?) Tak… oni opoviadali.
Neseniai tik sužinojau, kad tas akmuo... (O ką sakė, kad gydantis?) Na kad lyg ir
[taip], kaip anksčiau, na žinot, kad atvažiuoja žmonės čia, kad kaip ir tas akmuo gydo ką.
Buvo kažkada, kad meldėsi čia prie akmenų. Sakė, kad taip užrašyta [ant akmens], kad
niekas nesupranta, kas parašyta. (O kas jums sakė, kad meldėsi prie akmenų, seni
žmonės?). Taip. (Sakė pas jus, Verkšanuose10 taip kalbėjo?). Taip, kažkada sakė, kad,
žinot, anksčiau buvo netikintys žmonės, tai jie, sako, meldėsi akmenims, medžiams.
Paskui kai pasikrikštijo, priėmė ir pažino lenkų tikėjimą... ir taip (O kas taip kalbėjo pas
jus? Seni žmonės kalbėjo?) Taip..., jie pasakojo.
M4A-10 (2004 m.)
11. [Apie vaidenimasi Kulio kalne]
Za žekou tam (Za žekou, na tej stronie?) Na tamta strona (Kolo Glinuvki, čy nie?)
Nie, na Bujvidy jadonc. To strachi tam, spory človiek, ja i lienkamsie, gadali. Gdys na
prostego tam muvili, no to tam muvili, že strachy pokazyvalisie, a kto… (Bo za žekou, čy
na vašej stronie?) Za žekou (Za žekou?) Za Dukštanskou (A jakie strachy, človiek jaki?)
Jak v povietšu co liata, jak by co tak vo. (I vidzieli, čy tylko slyšeli?) Nie, slyši tak, jak
lama dževa, tak (Na tej guže?) No tak, jak za žekou, pod Viljou.

8

Reikšmės nepavyko nustatyti.
Lenk. tarm. Narejki.
10
Lenk. Wierkszany., liet. Verkšionys
9
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Už upės ten (Už upės, šitoje pusėje?). Kitoj pusėj (Šalia Glinuvkės 11, ar ne?) Ne,
važiuojant į Buivydus12. Vaidenasi ten, daug kas, sakė, aš ir bijau. Kažkada paprastai ten
sakė, na tai ten sakė, kad siaubai pasirodydavo, o kas... (Už upės ar jūsų pusėj?) Už upės
(Už upės?), už Dūkštų. (O kokie siaubai, žmogus koks?) Kaip oru toks skraido, taip va.
(Ir jūs matėt, ar tik girdėjot?) Ne, girdisi taip, kaip medžiai girgžda, taip (Ant šito kalno?).
Na taip, už upės, prie Neries.

Stefanija Vasiliauskaitė-Grigonienė, Broniaus, g. 1927 m., Malavolėje,
gyveno Karageliškėse, dabar nusipirkę namą Adomčiškėse
Malavolėje visi 6 kaimynai turėjo po 15 ha, savanoriams išdalino. Savo kaime
buvo pasistatę mokyklą. Tėvelis buvo seniūnas.

12. [Vietovardžiai]
Skapciuliški – pieva, einant link Padūkštų. Padūkštose visada gyveno eiguliai.

M4A-11 (2004 m.)
13. [Apie tėvą]
O vaikai, o mes su… suvažiavom, reiškia, ką jie pasiklausė pas mumis, mes
atsakinėjom lietuviškai. (O tai tėvelis, kaip jis seniūnas, Malavolės kaimo?) A jis ne
kaimo, jis valsčiaus seniūnas (Valsčiaus?) Taip, valsčiaus (Tai jisai kur važinėdavo į
darbą?) A jis ten į Balceriškes, tenai buvo, paskiau ten… Padaliosę, šitą ne Padaliosę…
nu kaip tie… nu tenai buvo paskirta jam kaimai. Tai jis , jis reiškia, jis nemaža turėjo,
nemaža turėjo objektą. Tėvelis jau… Nu tai mes jau gyvenom skaitos taip, a kiti tai
skurdžiai gyveno, su klumpėm vaikščiojo į mokyklą, o mes tai jau… tėvelis jau… kokias
tai sukneles geras, bet tai irgi tai…

M4A-12 (2004 m.)
14. [Apie Panerių mišką]
Tą, tą.. šitą galima, jeigu vėliau nueisi, jau baravykų nerasi, o ten tik vienas, vienoj
vietoj baravykingas miškas, vieta buvo taip, tai… Miškas didelis, paprastų grybų
visokiausių buvo, o baravykų… baravykai tai čia augo ten, kur.. kur jie visada auga.
Dabar tai aš jau nepažįstu ta miška. Grybai augo, o paskiau, kaip uždraudė karves ganyt,

11
12

Lenk. Glinówka; plg. glina ʻmolisʼ. Liet. Molynė
Lenk. Bujwidze.
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tai viskas užaugo ten tokiais mažyčiais ąžuoliukais, paskiau dar šermukšniais, ar taip. Bet
tas užaugo avietynu, ir pasidarė ne miškas, bet..

M4A-13 (2004 m.)
15. [Apie akmenskaldžius]
Pasamdė jis, ne pasamdė turbūt, iš jo nupirko tuos akmenis, iš tėvelio, ir
skaldytojai skaldė. Ten vietoj skaldė, dėjo tokias krūsnis ir paskiau turbūt nupirko iš
tėvelio tuos akmenis. Sakė.. gerai neprisimenu, bet man taip atrodos, kad skaldikai buvo
ir skaldė tuos akmenis, I paskiau dėjo į tuos, kaip ten, kietmetriais, kietmetriais ar kitaip
ten dėjo jie. Ir tuos akmenis paskiau pasiėmė.

M4A-14 (2004 m.)
16. [Apie šulinį]
Šulinį kasė tėvelis. Kasė kasė, kasė kasė, turbūt penkiolika.. šitų vamzdžių įvarė.
Be vandenio , ponia, buvom. Mūsų laukuose, ant mūsų lauko vandenio nebuvo.
Penkiolika hektarų žemės, o vandenio niekur negalėjom rast, kad vandenio nebūtų, mūsų
žemė buvo. Ot taip.
Boleslovas Grigonis, Stanislovo, gim. Žarnovolkoje.
Tėvas, gimęs Vievyje, buvo eiguliu, tai 3 metus gyveno Padūkštuose. Po to tėvas
išvažiavo į Urugvajų ir jie gyveno pas mamos tėvus Žarnavolkoje. Kai jam buvo 10 metų,
mama mirė. Kaime buvo 8 sodybos, žemė rėžiais.
Senelis iš mamos pusės buvo stalius. Darė suolus, duris, langus.

17. [Pravardės]


Ketury – Taip vadino Jakonį, nes nešio jo tokią kepurę – keturoviska



Kaziuli – Jakoniai, senelis buvo Kazys



Domanciki – pavardė Domantai, vyras buvo vokietis



Ignaski – Jakoniai pagal senelio vardą



Franulia – Pranas Jakonis



Petrukuci – Jakoniai, prosenelis Petruk



Skliaš – Jakonis, buvo krikštynose ir išmušė langus girtas

18. [Vietovardžiai]


Kamienica – žemė miške netoli Neries, daug akmenų



Huliajcy – žemė 14 ha
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Škatula – valdiškas miškas prie Neries

M4A-15 (2004 m.)
19. [Apie karą]
Stare muvili, byla vojna, jak francuzy (A mimo vas nie chodzili?) Nie, my nie
pamientamy. V kturym to roku, pravda...
Potem jajki nosili im, za to oni papierosuv davali, vie, niemcy. No i dla pastuchov,
i zašad i ja, vie, co teras. Kazal vyjsc, vyjsc na te strone, calo na pastuchov, calo jak tej
košule, vie tam. I z rodzaju, jak dal , dal temu človieku.
Seni [žmonės] sakė: buvo karas, kai prancūzai [ėjo]. (O prie jūsų nėjo?) Ne, mes
neatsimenam. Kuriais čia metais, tiesa...
Paskui kiaušinius nešdavom jiems, už tai jie cigarečių duodavo, žinot, vokiečiai.
Na ir piemenims. Kai užėjau, tai pasakė išeiti, na ir davė, davė...
M4A-16 (2004 m.)
20. [Apie Panerių dvarą]
(A gdzie ten folvark byl?) Jak? To Malavole, jak ich ziemia sbierali, to folvark byl
Ponary. To ich byla ta ziemia všystka, a potem rozdali. (To tam niemcy byli v tym
folvarku?) Tak, niemcy tam stali, niemcy.
Žmona – Tam pan Taodor žyl. I to ta bylo, ja nie viem, jak jiego imie bylo,
Taodor.
Vyras – Nie Mickievič?
Žmona – Nie nie nie. Nie pamientam. Pracovalam ja u nich, ja u jiego, pani,
pracovalam. (On tam , on na stale žyl?) Na stale, na stale on tam žyl
Vyras – Tu pšyjiezdžali, tu do niego, vie, na vakacja. On nad Vilji takie zrobyvšy,
taka stolova byl, vie. Oni kvatery, tam oni caly otpusk tu (A co vy tam u niego robili?)
Žmona – A co, ja u niego kartoflie kopala, i krovy dojila, i ogrodnina sbierala ja,
o… Ja prosto, i tak… jak… čeba jiemu bylo, to on prosto mnie najmoval, a ja šedlam do
niego , pracovalam.
Vyras – Karmil on tam.
Žmona – Karmil
Vyras – Zacirki sgotuje tam troche, i jiego obiad
Žmona – A liudzi dreno karmil, pani.
Vyras – Nie mial s čego
Žmona – Nie mial s čego. Ale na subote, na niedzielia to zrobi jakiej tušonki,
miasa, tych vielkich krupuv takich, o tušy, o tušy juš na… potem na niedzielia juš zrobil
smačnej. A tak to… Vo tak vo, jak parsiukam tej, nu, viečurki. Co ma…
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Vyras – A potem , vieš, jiego byli do Sibirji, do Sibirji, partizanka, Polska
partizanka tam stanevšy byl, ja, selsoviet i potem glavny jakis… rajispolkom može. A ja
tam pilnioval jak vsie jiechali, tak spalil tam. A pod Viljou všystkie to furmanki byli tam,
no i zastšelyli tego, partorga tego.
(O kur tas dvaras buvo?) Kaip? Tai Malavole13, kai jų žemes jungė, tai dvaras buvo
Paneriuose. Visa šita žemė buvo jų, paskui išdalino. (Tai ten vokiečiai [gyveno] tame
dvare?) Taip, vokiečiai ten buvo, vokiečiai.
Žmona: Ponas Teodoras14 gyveno ten. Ir ten taip buvo, aš nežinau, kokia jo
pavardė buvo, Teodoras.
Vyras: Ne Mickevič15?
Žmona: Ne, ne, ne. Neatsimenu. Dirbau aš pas juos, aš pas jį, namų šeimininke
dirbau. (Jis ten nuolat gyveno?) Nuolat, nuolat jis ten gyveno.
Vyras: Atvažiuodavo čia, atvažiuodavo pas jį, žinot, per atostogas. Jis prie Neries
tokią valgyklą buvo atidaręs? Buvo, žinot. Jie kambarius [turėjo], jie visas atostogas
[praleisdavo] čia. (O ką jūs ten pas jį darėt?)
Žmona: Na ką, aš pas jį bulves kasiau, ir karves meldžiau, ir daržoves surinkdavau
aš... Aš paprastai..., kai jam reikėjo, jis tiesiog mane samdydavo, o aš eidavau pas jį,
dirbdavau.
Vyras: Maitino jis ten.
Žmona: Maitino.
Vyras: Zacirkos 16 išverda šiek tiek ir visi jo pietūs.
Žmona: O žmones blogai maitino.
Vyras: Neturėjo iš ko.
Žmona: Neturėjo iš ko. Bet šeštadienį, sekmadienį padarydavo tokio troškinio,
mėsos, tokių didesnių grūdų, troškina, troškina jau..., paskui sekmadienį jau išverda
skaniau. O taip tai..., o taip kaip paršeliams tokios vakarienės 17.
Vyras: O paskui, žinai, jį buvo į Sibirą [išvežę], partizaninis karas, Lenkų
partizaninis karas prasidėjo. Aš prižiūrėti turėjau kai ten vežė, tai sudeginau ten (?). Prie
Neries visi tie dvarai buvo ir nušovė jį, partorgą 18.

Adelia Lipnievič-Kovalevska, Stanislavo, g. Kasmiškėse, 1930, gyv Adomčiškėse.
Jos tėvas pirko zascianek Kasmiški. Jos senelė mamai dovanojo ištekant lėkštelę auksinų
(misečke zlotnikuv). Už tai tėvai pirko iš pono Buivydo I Pylimuose žemės. Senasis
Buivydas buvo išdalinęs savo vaikams: sūnui 24 ha ir septynioms dukroms po 7 ha.
Kasmiškių kaime buvo 6 sodybos. Buvo kapinės, nuo dabartinio autobusų galinio
sustojimo į šiaurę. Dar vienos kapinės buvo prie Bubų, Podvarancuose.

13

Lenk. Małowole.
Lenk. tarm. Taodar.
15
Lenk. Mickiewicz.
16
Liet. tarm. ac rka ʻpieniška miltinių ar bulvinių kukulaičių sriuba, kankolienėʼ;
plg. brus. зaцipкa, lenk. zacierka.
17
Lenk. tarm. wieczórka.
18
Liet. par r as ʻpirminės partinės organizacijos sekretoriusʼ.
14
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21. [Vietovardžiai Kasmiškėse ir Pylimuose]


Vanjaryšča – pieva I Pylimuose



Kimsinka – pieva Pylimų šniūruose. Toje pievoje skęsdavo arkliai ir karvės



Dluga gura – kalnas Pylimuose



Jarmulka – kalnas netoli Dlugos



Piliakalne – Velniakampio piliakalnis. Byla zasypany zamek. Tam jiest krynyca,
voda gotovalasia



Kirka – kalnas Velniakampyje, kur buvo ponų koplyčia



Buchtovy kamien – akmuo Neryje, nuo Adomčiškių tiesiai į upę

22. [Apie Velniakampio dvarą]
Koplyčioje ant Kirkos kalno buvo geležiniai karstai, ant sienos buvo paveikslas
angelo su gėle rankoje. 1939 m. giminės išsivežė karstus į Vokietiją, lėktuvu išskrido.
Dvare buvo bravoras.
23. [Apie Buivydo ūkį Pylimuose]
Miške yra ežerėliai. Mažesniame nuskendo 2 Buivydo karvės. Prie didesnio buvo
ponų sodas, ten maudydavosi. Tame ežerėlyje Buivydas bučiais gaudydavo žuvis,
pagaudavo daug, duodavo ir jiems. Dabar ten prisiveisė žalčių.
24. [Apie Legotiškes]
Legotiškėse buvo (Ozdrovisko dlia studentuv). Jie nešdavo poilsiautojams parduoti
braškes, kiaušinius, grybus. Ten buvo koplyčia, sekmadieniais iš Šilėnų motociklu
atvažiuodavo kunigas.

M 21A-15 (2005 m.)
25. [Apie Karmazinų pilkapyną] (pasakoja pateikėjos vyras)
(Co muvili o Ruvnym bože dziaduki?) Tak gadali, že tam vioska byla, kiedy i
chaty byli, tam to… (A gdzie ona pšepadla?) No a vot tego ja nieviem, to juš dužo liat…
(A jak muvili liudzi?) No muvili, že vioska byla i liudze žyli, a kto tam, jak tam bylo, ja
to niepamientam. (A jak muvili, gdzie ona sginela?) A ot tego ja nieviem, čy tam spalili,
čy tam zniesli, nieviem, tego ja nieviem. (A nazyvalasia jak ta vioska?) Nieviem nieviem,
co to vrodzi gadali, že vioska, že tam liudzi žyli. (V tym samym mejscu, gdzie te kopcy,
tak?) Nu na Božu tym.
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(Ką seneliai kalbėjo apie Ruvny bor 19?) Kalbėjo, kad ten kaimas buvo, kad ir
trobos buvo.. (O kur jis dingo?) Šito nežinau, daug metų [praėjo]... (O ką žmonės
sakydavo?) Na, sakė, kad kaimas buvo ir žmonės gyveno, o kaip buvo [iš tiesų] aš
neatsimenu. (O ką sakė, kur jis dingo?) Šito nežinau, ar sudegino, ar sunaikino, nežinau.
(O kaip vadinosi tas kaimas?) Nežinau, kalbėjo, kad kaimas, kad ten žmonės gyveno.
(Toje pačioje vietoje, kur tas pilkapynas?) Na ant Božu 20 to [kalno].
M27A-1 (2004 m.)
26. [Apie veselios21 akmenis Ukmergės gatvėje] (Mama ir tėvas pasakojo)
Te kliony takie... Te kliony vypilovali, te drog pošežyli, zrbyli ladna. Ukmerge
gdzie, vyjiezdžamy pod most, ot sdolu. (Tam byli kliony, tam nie bylo miasta jiešče?)
Miasta nie bylo, kliony byli i bruk byl, i vonska byla droga za všystkim. Opoviadali, že
tam na bruk kamieni te rvali, že zaklienta veselia jiechala, že zaklieli., i vaselia v
kamieni. Že potem jak rvali, opoviadali dla rodzicuv, jak rvali te kamieni na bruk, to
krev byla, že poviadali, že zaklienta byli i tak, jak tak že… (A v kturym mejscu te
kamieni byli?) V tym mejscu, tam gdzie bruk ten, vyžej kamieni byli, cala gura, teš byli
kamieni. Do Vilna jak vjiech..., jak kiedys tam musi nie pamienta, jak vjezdžali? (Nie,
nie, davno) Davno to davno droga zrobiona, jak tutaj čekac, tutaj... Gdzie byl magazin
ten, teras, o jiedzim, jak ona že nazyvasia ta... restarančik taki... o zapomnialam tak...
žoltenki, i tu zaraz do Vilna vjiezdžamy v dol, do Soltanišek dojiezdžajonc, do
Soltanišek, i potem kieruješ juš zjiechavšy na Soltaniški, to i teras idzi ta droga (To v tym
mejscu?) V tym mejscu, gdzie sama gurka, v tym mejscu, tutaj.
Tie klevai tokie... Tuos klevus nupjovė, kelią praplėtė, gražų padarė. [Ten] kur
Ukmergė, važiuojant po tiltu, iš apačios. (Ten buvo klevai, ten dar nebuvo miesto?)
Miesto nebuvo, klevai buvo, grindinys buvo, ir siauras kelias buvo po visko. Pasakojo,
kad ten tuos grindinio akmenis plėšė, kad užkeiktos vestuvės važiavo, kad užkeikė, ir
vestuves į akmenis. Kad paskui kai plėšė, pasakojo tėvams, kai plėšė tuos akmenis ant
grindinio, tai kraujo buvo, pasakojo, kad užburtos buvo [vestuvės]... (O kurioje vietoje tie
akmenys buvo?) Toje vietoje, kur tas grindinys, aukščiau akmenys buvo, visas kalnas,
irgi buvo akmenys. Įvažiuojant į Vilnių, kaip kažkada, neatsimenat turbūt, kaip
įvažiuodavo? (Ne, ne, seniai.) Seniai kelias padarytas. Čia kur parduotuvė buvo,
restoranėlis geltonas toks, ir čia iš karto apačioje įvažiavimas į Vilnių, iki Saltoniškių
važiuojant, ir paskui jau pasukus į Saltoniškes yra tas kelias, toje vietoj, kur pats kalnelis.
M27A-2 (2004 m.)
27. [Apie auksą Pylimuose]

19

Lenk. Równy Bór.
Lenk. Boży (?).
21
Lenk. wesele ʻvestuvėsʼ; tarm. wesela kamieni ʻvestuvių akmenysʼ.
20
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To muvili tak. Moja mama i ojcec opoviadal. Taka sonsiadka stara byla, ona dlugo
žyla Pietrova Markovska nazyvali. I ona muvila, že pamienta, jak domy stali gdzie naša,
ojciec gdzie pobudoval dom, to oddal stali domy Šafranskich žyl jakis, nazvysko, drugi
niepamientam kto. Dva domy stali, ale oni spalilisie, liudzi pozabivano vojnou. I tam
potem ojcec, kiedy nie pšyjdzi cyganka, to vružy ojcu:”Kopaj ta gura, že tu v tej gurie
jiest pieniendzy i zlota jiest”. To ojcec, o že, ože napšecyv našego domu jakraz (To ta
Jarmulka, jak vy nazyvali?) Nie, Jarmulka dalej jiešče, Jarmulka dalej. To gura, naša ta
gura pšy domu. Nu i tak vo, kiedy ojcec nie ožy, všystko jablenia stala staryna taka, ja
pamientam jabki takie šare jadlam s tej jableni, všystko kiedy ožy, jama zapada i zapada
v mejscu. A nikomu nie do glovy. Potem vružbicy vružyli ojcu, ale teš…ja nieviem. To
zapomni može, to nieviežil v to, i tak. I zapada i zapada všystko jama. A teras nieviem,
čy zapada, tam ogrody oni robiou. Čy ona zapada čy nie, kolo so…
Pst.: Ardami rasdavo kaulų pod Sinkeiča ir savo darže.
Taip sakė, mano tėtis ir man pasakojo. Tokia sena kaimynė buvo, ji ilgai gyveno,
Pietrova 22 Markovska23 vadino. Ji sakė, kad atsimena, kaip [du] namai stovėjo, kur mūsų
[namas], kur tėtis pastatė namą, tai atokiau stovėjo Šafranskių 24 [šeimos] namai, gyveno
kažkoks, pavardės neatsimenu. Du namai stovėjo, bet jie sudegė, žmonės žuvo kare. Ir
paskui tėčiui, kai ateidavo čigonė, burdavo tėčiui: „Kask šitą kalną, šitam kalne yra
pinigų ir aukso“. Tai tėvas, kaip tik aria priešais mūsų namus... (Tai ta Jarmulka, kaip jūs
vadinate?) Ne, Jarmulka toliau dar, Jarmulka toliau. Čia tas kalnas prie mūsų namų. Tai
kai tėvas aria, obelis sena augo tokia, aš atsimenu obuolius tokius pilkus valgydavau nuo
tos obels, kai tik aria, duobė įgriūva ir įgriūva vietoje. Niekas ir nepagalvoja. Paskui
būrėjos burė tėvui, bet aš nežinau. Tai pamiršta gal, tai netiki. Tai įgriūva ir įgriūva vis
duobė. O dabar nežinau, ar įgriūva, ten sodus jie daro.
M27A-3 (2004 m.)
28. [Apie degančius pinigus]
(Že palisie pieniondza?) Že ogieniek jak palisie gdzie, to značy, liecou čym
predzej, prendzej s pravej nogi co kolek biorou i.. čy jakou taburetka biorou čy co, žeby
noga na ta mejsca postavic, noga postavic (Noga, čy taburetki noga..) Čy taburetka može,
čy od zydlia noga, co chvyci z ronk, a nie – to but s pravej nogi (But s pravej nogi) A nie
– to but s pravej nogi. I kopali liudzi, nachodzili (To v Pilimach teš bylo, že nachodzi?)
Tego nieviem, co v Pilimach. Jak žyl v Pokancach to vidzial, tam gdzie Šimonica, to tam
vidzial, tam my kopali jiešče. Ale to nie ojcec, sonsiad, čy dziady jakie tam
(Kad pinigai dega?) Kad ugnelė kai dega kur, tai bėga kuo greičiau, nuo dešinės
kojos ką nors [nusi]ima, ar kokia taburetę ima ar ką, kad koją į tą vietą pastatyti. ([Savo]
22

Lenk. tarm. Pietrowa.
Lenk. Markowska.
24
Lenk. S afrańskie.
23

37
koją ar taburetės?) Taburetės gal, ar suolo25 kokio koja, ką paima į rankas, o jei ne, tai
dešinės kojos batą. Ir kasdavo žmonės, rasdavo (čia Pylimuose26 buvo, kad rasdavo?) Šito
nežinau, ar Pylimuose. Kai gyvenau Pakonyse27, tai mačiau, ten kur Šimonica, tai ten
mačiau, ten mes kasėm dar. Bet čia ne tėtis, o kaimynas, ar senoliai kokie.
M27A-4 (2004 m.)
29. [Apie žalčius]
Tu byla vielka navodnica, že tymi lonkami od jieziorkuv plyneli kopki siana.
Bardzo povodz vielka byla, bylo tak nadošedšy taki liūnj, že sviatu nie bylo vydac. To
plyneli kopki, všystko, i te venžy tam naplyneli, i na naša polia. Pujdzim kosic, položym
pul snopki, pujdzim vionzac, podymym - i venžy, to jiest, i venžy jiest. To co robic, juš
tak pšykro, tak narodzila nam sonsiadka, že ten kiedy šmar kupovali, na koly šmarovac,
že koly byli na dževnianych osiach, nu to že liocha gdzie oni doliega vyšmarovac.
Lopatka prentko brac i pošmarovac. To pujdzi do liochy, vyšmaruji sam sobie lioch,
bendzi smierdzic, i tak vyprovadzyli my juš. A tak nie bylo rady. A opoviadali, jieščio
poviesci, Bujvydova opoviadala, juš synova tych starych Bujvyduv, že stare te Bujvydy,
tam bylo venžuv, tak oni vzieli i jajki te ichne i je vyniesli s pivnycy, jakie tam pivnycy
byli, nieviem, čy murovana, čy tyko kopane byli, nu.. Tak vyniesli, vyžucyli, a tych
pozabyvali, venžuv tych. To zostalosie vielie tam ich musi s tej ichnej gniazdy. V
pivnycy jak stala mlieka, to muvi, okrenci ogonem i vyvraca sloji mlieka, vyvraca,
vyvraca sloji mlieka, vtedy ogonem tym. A kture vielkie byli, nievyvrucyl, to pomočyl,
muvi, nos, pomočyl, zatrul, čy on jak. To muvi, vzieli sviniom mlieka, to svini
pozdychali. Čy to može byc pravda (To nie možno zabijac ich) Vychodzi, že niemožno
zabijac, vychodzi že niemožno. Kiedys cy bylo tak pšy mojej pamienci, juš to juš poslie
vojny. Bylo venžuv i… juš nadojiedli oni, tak ojcec čy matka vezmou zabyjou, zabyjou i
zostaviou. A potem pujdou – niema. On odžyva i idzi, odžyva i idzi. I jiedna krova
zmarnovalasia, i druga krova zmarnovalasia, pšychodzi taka Adamova:”Musi venžu
ubyli?” Nu jak sie ubyli, tak nadojiedli. “No to oni vam zemscyli”. O jak to jiest (Nie
možno zabyvac) Muvi, že niemožna, čeba tyko šmarovac i oni sami vyjdou. (A gadzina?)
A gadzina, a gadzina čeba zabyjac, gadzina čeba zabyjac.
Čia buvo didelis potvynis, kad šitomis lankomis nuo ežerėlių kaupeliai šieno
plaukė. Labai didelis potvynis buvo, tokia liūtis užėjo, kad pasaulio nebuvo matyti. Tai
plaukė kaupeliai, ir viskas, ir tie žalčiai atplaukė į mūsų lauką. Einam [šieno] pjauti,
sudedam pusiau pėdus, einam rišti, pakeliam, ir žalčiai, tai yra, ir žalčiai [šliaužioja]. Tai
ką daryti, nemalonu, tai pasiūlė mums kaimynė, kad kai pirkom tą tepalą ratams tepti,
ratai buvo ant medinių ašių, tai landą, kur jie guli, ištepti. Paimti lopetėlę ir greitai ištepti.
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Tai nutekės į landą, pasklis po ją, dvoks, taip mes ir išveisėm [žalčius]. O kitaip nebuvo
ramybės. O dar pasakodavo, Bujvydova pasakodavo, jau marti tų senų Buivydų, kad
senuosiuose Buivyduose būdavo žalčių, tai jie paėmė [žalčių] kiaušinius ir išnešė iš rūsio,
koks rūsys buvo neatsimenu, ar mūrinis, ar iškastas... Tai išnešė, išmetė, o žalčius
užmušė. Tai liko kažkiek jų iš to jų lizdo. Rūsyje kai stovi pienas, sakydavo, kad
apsukdavo stiklainius uodega ir išversdavo pieno stiklainius. O kurie dideli buvo
[žalčiai], tai neišversdavo [pieno stiklainių], o pamerkdavo nosį, sakė, pamerkdavo,
užnuodydavo, ar kaip jie ten. Tai sakė, nunešė kiaulėms pieną, tai kiaulės nudvėsė. Ar tai
tiesa... (Tai negalima jų užmušti?) Išeina, kad negalima užmušti, išeina, kad negalima.
Kažkada atsimenu, kad buvo taip, tai jau po karo. Buvo žalčių ir atsibodo jau jie, tai tėvas
ar mama ima užmuša, užmuša ir palieka. O paskui nueina – nėra. Jis [žaltys] atgyja ir
nušliaužia, atgyja ir nušliaužia. Ir viena karvė nuėjo niekais, ir kita, ateina tokia
Adamova, [ir sako]: „Turbūt žaltį užmušėt?“ Na užmušėm, atsibodo. „Na tai jie [žalčiai]
jums atsikeršijo“. Va kaip yra. (Negalima užmušti?) Sakė, kad negalima, reikia patepti, ir
jie patys išeis. (O gyvates?) O gyvates reikia užmušti, gyvates reikia užmušti.
M27A-5 (2004 m.)
30. [Apie padalec28]
(A padalec, kto on taki?) Padalec taki, moj ojcec vidzial, on, sosny v liesie pod
januž(?) vysechli. To muvi, taki granatovy červonovaty taki. I on raz v rok tyko vychodzi
z ziemi. I muvi, jak karčm vykopyval smolny, to byl vykopavšy. To muvi, čeba
ostšežacie kolo niego, bo to juš jak vkonsi – zamovy niema (Niemožno zamaviac?)
(nukelta žemyn)
(O kas yra padalec?) Padalec toks, mano tėvas matė, [kai] pušys miške ... [buvo]
išdžiuvusios, tai sakė, toks tamsiai mėlynas, [šiek tiek] raudonas. Jis tik kartą per metus
iššliaužia iš žemės. Sakė [tėtis], kad kai kasė degutinį kelmą, tai buvo atkasęs [jį]. Tai
sakė, kad reikia nesiartinti prie jo, nes kai įgels, užkalbėjimo nėra. (Negalima užkalbėti?)
(nukelta žemyn).
M27A-6 (2004 m.)
31. [Apie užkalbėjimus]
Zamaviac možna, zamavial ojcec, s dalieka pšyjiezdžali, mnie zamova zostavil i
naučylamsia, dužo liudzi pšychodzi, jak juš gadzina točna. A zamaviac juš cienško, ja nie
moga, bo to čeba zamaviac, žeby nie sapac, potem na povietšu vypuscic, jaka šersc
žyviolu poviedziec. To to zamova byla o taka.
Slojka taki byl v Sudervi, pošed človiek, ktury zamavia od gadziny i spoviadalsia,
že zamavial od gadziny i vyžyvasl, ale že od gadziny kilka zamovuv jiest. I že on nazyval
tšy imiony. Tak ksiondz zabronil (Jakie tšy imiony?) Ja nieviem jakie, ale imiona liudske
vyzyval, na ich. Tak zabronili, zabronil ksiondz, do gžechu. On zabronil, ksiendza konia
uciel, uciela gadzina, to jakis cy tam služoncy siond prentko na jiego konia i pšyliecial do
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tego človieka, ktury zamavial. Zamuvil temu koniu i ten konj očuchalsia. Vtedy ksiondz
uviežyl i nie zabranial zamaviac zamovuv, nie zabranial.
(Jaka zamova to, taka svienta zamova?) Svienta na pana Jezusa modlitva, nu vrode
podobna jak v koscielie (Ale nie taka, tyko podobna?) Podobna, podobna tak, podobna,
ot oč to tak samo Ojče našy, Zdrovosc Marija i jako sie pšemienial Jezus voda v vyna,
takže pševyta…(?) zdrovia. I to všystkie tak, v duchu čeba zamaviac, a potem sopac (Co
značy sapac?) Co značy sapac, ot zamaviam – vciongnelam povietša, ja zamaviam co
všystkie slovy poviedziec, vytšymac (Oddychac nie volno?) I vtedy oddycham, vtedy
oddycham (Vtedy tyko) Vtedy oddycham (A to dlugie te slova?) Nie krutkie, nie krutkie
(I tam jak modlitva na Jezusa tam?) No to moga naučyc, pani. ( No a jak?) Moga
napysac, tak: “Obchodzil…”, zamova od gadziny, zapisac, “Obchodzil pan Jezus stara
granica, odpočyval pod starym dembem i miedzianym slupam (Tak, dalej) I miedzianym
slupam, aty zmejo odpusc, bo jak nie odpusciš, bende kšyčac litanija do sventego
Michala Archaniola, žeby ciebie rozervala”, i tak, jieželi vytšymaš dzievianc razy bez
povietša, a nie, to po tšy razy tyko, jak nie zdolaš. A može i po tšy razy, jak niepovzdolaš,
jak juš stary, tego povietša. O tak, dzievianc razy, a jak viosna, tak dvanasce razy takich
poviedziec čeba, bo byva ščena (Ai, škodliva?) Škodliva, tak (Viosnou muvili dvanasce
razy, tak?) Dvanasce razy (A tak, innym razem?) Dzievienc (Dzievienc?) Dzievienc,
dzievienc (I nie volno oddychac?) Nie volno oddychac vtedy povietša (Dvunasce razu
poviedziec bez oddychu?) Jak može vytšymac, jak mloda - vytšymyvalam,
vytšymyvalam i dzievienc, a teras juš nie, tyko tšy moge vytšymac. I to jiest pravda,
vciela našego konia, vo tu byvalo čensto cieli, vciela našego konia gadzina, i ten konj
byjisie i kačasie, i liata, i byjisie, i spod niom, i nieviadomo co z nim jiest. Davaj ja
zamaviac, zamuvyla, zamuvyla, za jakej pul godziny, za godzine, i pače – i konj juš nic.
Kiedy žyta kosyli tam v Pilimach, snopa povionzali, niechaj viečioram krovy pochodzou,
ja podlieca do koliežanki. Podlieca do koležanki, i pšyjda vtedy do chlieva…(?) Tyko
pšychodza, krova vydenta, bo je svydyna, opucha, a ja že nie opucha, i tyko bardzo
byjisie. Nu, taka vydenta krova, stanovisie rosa na nocie, ja prentko zamuvylam, ače – juš
juš za dvadziescie minut juš krova veselejša, juš pača – mniej mniej, i potem pšychodza
do chaty, i muvie tatusiu, a tatus s mamusiou spiou …(?) Nu, tak, muvi skosyli žyta,
vychodzi tutaj gdzieš cy byla i ciela, bylo tych pšešlo (A liudziom teš pomaga?) A
liudziom ruža zamaviam (Ruža?) Ruža, o jaka mašyna pšyšla (A juš inna zamova od
ružy?)Inna inna, pana Jezusa, inna, moja mašyna pšyšla… Bende umierac, niechaj
zostaniesie: “Šed pan Jezus drogou, pšez Cedrana žeka pšechodzil pšez most (Muvce,
muvce) I znaliaz tšy ružy. Jiedna svierbionca, druga bolionca, tšecia kolionca, tšecia
kolionca. Jiesli bolionca to nie bolj, jiesli svierbionca to nie svierbj, jiesli kolionca to nie
kolj. Jezu Jezu , pšym te dary (I všystko?) Nie, pisac, jezu Jezu, pšym te dary, Jezu, jako
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sie pšemienil vode v vyna, tak rad pšemienitj ta choroba v zdrovie. Potem – Ojče naš,
kturyš jiest, cala ojce naš, nieby sviency…(greit sukalba Tėve mūsų ir Sveika Marija)
Jezu, jako sie pšemienil vode v vyna, tak rad pšemienj ta choroba v zdrovie, Chvala ojcu
i synovy i Duchovy sventemu, jak bylo na počontku, tak zavše na vieki viekuv, amen.”
To jieden raz zamuviona, potem drugi raz to samo i tšečy raz (A oddychac možno?)To
možno oddychacie, no to, to juš tak nie koniečnie, a od gadziny to juš musiš vytšymac.
Dembove lisci (I na dembove lisci namuvi?) Može zamuvic, že dembovy lisc
pšykladac. Jieželi ona byva taka… vodna, ruža ta i ma viešch, i gnojna ta, to bardzo
vycionguji. (Suche dembove lisci?) Jak zima, to tyko suche, jak liatem, vo to gajove.
Pst.: Užkalba ant pačio žmogaus, ant cukraus, ant vandens, ąžuolo lapų.
Užkalbinėti galima, tėtis užkalbinėdavo, iš toli [žmonės] atvažiuodavo, paliko man
užkalbėjimą tai ir išmokau, daug žmonių ateina, jei jau gyvatė kokia, tai tikrai. O
užkalbėti [man] jau sunku, jau negaliu, nes užkalbant reikia nekvėpuoti, paskui išleisti
orą iškvepiant, kokia gyvulio spalva pasakyti. Tai toks buvo užkalbėjimas.
Sloika buvo toks Sudervėje, nuėjo [išpažinties] žmogus, kuris užkalbinėja nuo
gyvatės, ir išpažino, kad užkalbėjo nuo gyvatės, kad nuo gyvatės keli užkalbėjimai yra. Ir
kad jis vardijo tris vardus. Tai kunigas uždraudė [užkalbinėti] (Kokius tris vardus
išvardijo?) Aš nežinau kokius, bet žmonių vardus sakė. Tai uždraudė kunigas dėl
nuodėmės. Jis uždraudė, [o kai] kunigo arkliui įkando gyvatė, tai kažkoks patarnautojas
greitai užlipo ant kunigo arklio ir atjojo pas tą žmogų, kuris užkalbėdavo. Užkalbėjo [tas
žmogus] arklį ir arklys atsigavo. Tada kunigas patikėjo ir daugiau nedraudė užkalbinėti
(Koks tai užkalbėjimas, toks šventas užkalbėjimas?) Šventa malda Jėzui Kristui,
lyg ir panaši kaip bažnyčioje (Bet ne ta pati, tik panaši?) Panaši, taip pat [sakoma] Tėve
Mūsų, Šventoji Marija ir kadangi Jėzus paversdavo vandenį vynu, ... tai sugrąžina
sveikatą. Ir visas [maldas] reikia kartu pasakyti, o paskui kvėpuoti (Ką reiškia kvėpuoti?).
Tai reiškia, kad užkalbinėju – įkvėpiau oro, pasakiau visus žodžius, sulaikiau kvėpavimą
(Kvėpuoti negalima?) ir tada kvėpuoju. (Tik tada) Tada kvėpuoju. (O ilgi tie žodžiai?)
Netrumpi, netrumpi. (O kaip skamba malda Jėzui?) Galiu išmokyti, užsirašykite –
užkalbėjimas nuo gyvatės: „Apeidavo Viešpats Jėzus seną pasienį, ilsėjosi po senu ąžuolu
ir variniu stulpu, o tu, gyvate, paleisk, nes jei nepaleisi, šauksiu litaniją Šventajam
Arkangelui Mykolui, kad tave sudraskytų“. Ir taip, jeigu gali, išsilaikai be oro devynis
kartus [kartodamas užkalbėjimą], jeigu negali, tai tik po tris kartus. Gali ir po tris, jei
negali [po devynis], jei jau senas, [trūksta] oro. Va taip, devynis kartus, o kai pavasaris,
tai dvylika kartų tokį [užkalbėjimą] reikia pasakyti, nes [gyvatė] būna nuodinga. (Tai
pavasarį dvylika kartu, o kitu laiku devynis?) Devynis.
(Ir negalima kvėpuoti?) Negali tada įkvėpti oro. (Dvylika kartu pasakyti
[užkalbėjimą] nekvėpuojant?) Jei pavyksta išlaikyti, kai jauna [buvau] – išlaikydavau,
išlaikydavau ir devynis, o dabar jau ne, tik tris galiu išlaikyti. Ir tai yra tiesa, įkando
[gyvatė] mūsų arkliui, dažnai būdavo kad įkanda, įkando mūsų arkliui gyvatė, tai tas
arklys mušasi, ir voliojasi, ir laksto, ir mušasi, ir neaišku, kas jam yra. Pradėjau
užkalbinėti, užkalbėjau, po kokio pusvalandžio, valandos žiūriu – arkliui jau geriau. Kai
rugius pjovėm Pylimuose, pėdą surišom, [pagalvojau], tegul vakare karvės pasigano, [tai]
aš nubėgau pas draugę. Nubėgau pas drauge, grįžtu paskui į tvartą, tik ateinu, karvė
išsipūtusi, bijau – pučiasi, tinsta, o aš [sakau], kad nesipučia o tik mušasi. Na tokia
išsipūtusi karvė, [pradeda] atsirasti rasa ant nakties, [tai] aš greitai užkalbėjau, žiūriu –
jau po dvylikos minučių karvė linksmesnė, jau žiūriu – mažiau ir mažiau [išsipūtusi]. Ir
paskui nueinu namo, ir sakau tėčiui, o tėtis su mama miega... Sako, nupjovė rugius,
matyt, čia kažkur buvo ir įkando. ... (O žmonėms irgi padeda?) O žmones užkalbinėju
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nuo rožės. (O jau kitas užkalbėjimas nuo rožės?) Kitas, kitas: „Ėjo Viešpats Jėzus keliu,
ėjo tiltu per Cedrano upę ir surado tris rožes. Pirma niežčiančioji, antra skaudančioji,
trečia diegiančioji. Jeigu niežčiančioji, tai neniežėk, jeigu skaudančioji, tai neskaudėk,
jeigu diegiančioji, tai nediek. Jėzau, Jėzau, priimk šias aukas.“ (Ir viskas?) Ne, rašykit
toliau: „Jėzau, Jėzau, priimk šias aukas, Jėzau, kaip pavertei vandenį vynu, taip paversk
šią ligą sveikata. Paskui Tėve Mūsų, visą Tėve Mūsų, ... (greitai sukalba Tėve Mūsų ir
Sveika Marija). Jėzau, kaip pakeitei vyną į vandenį, taip pakeisk šią ligą į sveikatą, garbė
Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo dabar, ir visada, ir per amžių amžius,
Amen. (Szed pan Jezus drogou, przez Cedrana rzeka przechodził przez most (Mówcie,
mówcie) I znalaz trzy róży. Jedna świerbionca, druga bolonca, trzecia kolonca, trzecia
kolionca. Jeśli bolonca to nie bol, jeśli swierzbionca to nie swierb, jesli kolonca to nie
kol. Jezu Jezu, przym te dary (I wszystko?) Nie, pisać, Jezu Jezu, przym te dary, Jezu,
jakoś przemienił wode w wina, tak rad przemienić ta choroba w zdrowie. Potem – Ojcze
Nasz, któryś jest..., cała Ojce Nasz... Jezu, jakoś przemienił wode w wina, tak rad
przemien ta choroba w zdrowie, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świentemu, jak było
na poczontku, tak zawsze na wieki wieków, amen)“. Tai vieną kartą užkalba, paskui antrą
kartą taip pat, ir trečią. (O kvėpuoti galima?) Tai galima kvėpuoti, [nuo rožės užkalbant]
nebūtina užlaikyti kvėpavimo, nuo gyvatės jau reikia išsilaikyti [nekvėpavus].
Ąžuolo lapai (Ir ąžuolo lapus užkalba?). Galima užkalbėti, ąžuolo lapą pridedant
[prie žaizdos]. Jeigu ji [Rožė] būna tokia ... vandeninga, turi ir viršų, ir pūlinį tą, tai labai
sutraukia [lapai]. (Sausi ąžuolo lapai?) Kai žiema, tai tik sausi lapai, vasarą – miško
[žali].
M27A-7 (2005 m.)
32. [Užkalbėjimai] (Įrašinėta filmuojant A. Tarvydui, dalyvaujant V. Vaitkevičiui)
(Žegnojasi ji ir ligonis) Imia Ojca, Syna i Ducha Sviontego, amen. Muvic na glos?
(Tak) Šed Pan Jezus drogou i znaliez tšy ružy: jiedna svierbionca, druga bolionca, tšečia
kolionca. Jiesli kolionca, to nie kolj, jiesli svierbionca to nie sviežb, jiesli…. Bolionca to
nie bolj. Jezu Jezu pšym te dary, Jezu, jako sie pšemienyl voda v vyna, tak rad pšiemien
ta choroba v zdrovie. Ojče naš, ktury jiest v niebie, sviency imia tvoje.. (kalba tėve
mūsų), Zdrovosc Marii… (kalba Sveika Marija), Chvala Ojcu, Synovy i Duchu
Sviontemu (kalba Garbė Dievui Tėvui). Jėzu, jako sie pšemienyl vode v vyna, tak rad
pšemien i ta choroba v zdrovie. Nu i tak tšy razy čeba zamaviajonc (A tutaj na rane nic
nierobyce, renkami, čy co?) Žegnasie tylko (peržegnoja), tak tšy razy ( A vy muvili,
jieželi gnojonca bardzo ta rana, co pšykladali tam?) Pšykladali dembove lisci, oni
ciongnou, albo biala, matj mačecha nazyvasie po rusku (A te zamovione lisci, čy proste?)
Prosta prosta prosta (Zamaviali i potem pšykladali lisci) Prosta, zamavia, zamaviali to tak
najviencej na zachud slonca. (Na zachud slonca?) Aha, na zachud slonca zamaviali. (A
od gadzyny, jieželi, vo, vkonsyla v noge gadzina, jakie slovy muvyli?) Muj ojcec
zamavial, to bardzo pšyjiezdžali z dalieka, i pumagal, doktory to nie liečyli. Ale to
zamova ta pomagala. (A jakie slovy byli?) No to čeba muvic slovy. (Čeba, zapyše. No
jakie byli?) Taakie… Obchodzil Pan Jezus stare granica, odpočyval pod starym dembem
i miedzianym slupam, a ty zmiejou otpusc, bo jak nie otpuscyš, bende kšyčac litanje do
Sventego Michala Archaniola, žeby ciebie rozervala. I tak čeba tšy razy za jiednym
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duchem. Obchodzil pan Jezus stara granica, odpočyval pod starym dembem i
miedzianym slupam, a ty zmiejou otpusc, jak nie otpuscyš, bende kšyčac litanje do
Sventego Michala Archaniola, žeby ciebie rozervalo. Obchodzil Pan Jezus pol… stare
granica, odpočyval pod starym dembem i miedzianym slupam, a ty zmiejou otpusc, bo
jak nie otpuscyš, bende kšyčac litanje do Sventego Michala Archaniola, žeby ciebie
rozervala. I to čeba čytac ta litanja, choc raz v miesionc do Michala Archaniola. I to jak
zamaviasie, to čeba v duchu to mysliac, muvic, i nie sapac, i vytšymac ten duch, žeby nie
sapac, a potem povietša vzionc, i vtenčas, juš povietša nabrac, i zamaviac jiešče tšy razy.
A potem povietša nabrac , i jiešče tšy razy, dzievienc razy (A vy muvyli, že viosnou
dvanasce razy) A viosnou to čeba dvanasce razy, jiešče povietša… (A čemu?) Bo byva
gadzina ščena, i vtedy na jej na všystko zamaviac.(I jak vy muvili, že kiedy mloda byli,
pani, to zamaviali dvanasce razy nieoddychajonc?) Tak (Jiednym razem vymaviali?)
Moglam, mialam silny organizm, teras juš nie. (Dvunasce raz muvyli to?) Tak tak tak
(Jiednym duchem, tak?) Tak tak tak tak, nu, ale juš jak nie zdolaš, to tšy razy…
Co jiešče? (A co jiešče? Od ružy zapisali, a ružy to oni byli ružne, nie jednakove?)
Ruža byva ružna, ale byva že od dvanastu liudzi zamaviajou, ale ja tego, mnie babcia nie
naučyla, to ja nie umiem tego (Od jiednej zamuvyce?) Nu od tšech, ot tšech (Bolionca,
kolionca i svierbionca) Tak.
(Operatorius sako: My uže, diedy, jieščio ranše peredajotsia) (A kto vas naučyl?)
Babcia naučyla, babcia. Mama žyla osemdziesiont šesc liat, babcia sto dva liata žyla (To
vas tylko jiednou naučyla, čy jiešče dzieci?) Nu jiešče starša byla siostra umiala, ale
umarla juš. (Vy tylko) Ja sama mlodša (To musieli oddac tylko staršemu čy mlodšemu?)
Tak muviou, ale to nieviem..Nu ja tak pomagam bardzo, bardzo pšychodzou liudzi do
mnie. Pomagam (Pomagalo vaše to zamuvienie?) Chyba moja zamova pomaga, bardzo
pšychodzou. (A od gadziny kiedyš zamaviali?) Zamaviali, ojceczamavial (Nu ojcec to
viem, a vy vy zamaviali?) Tak tak, ojcec naučyl mnie, zostavil ta zamova, na Polska jak
sam pojiechal, do Polski, i vtedy ja zostalamsia (I dužo zamaviali od gadzin?) Bylo
liatem može dziesienc pšyjdzy, može dvanastu, moža pienciu, o tak pšez lia…, liatem
najviencej (To liudzi zamaviali čy žyviola?) Najviencej… dlia liudzi to tyko musi dlia
tšech zamaviala, a tak dla bydla. Najviencej krovam (Krovam?) Nu, najviencej krovam
(A jak bylo, to chodzyli do tych liudzi, tam u nich, čy zamaviali tutaj?) Nie, vychodzyla
na povietšu (U siebie, na povietšu?) Na povietšu vyjda na… (Na podvurek?) Na
podvurak, i tak zamaviam, povie jaka šersc, I tak ta povietša… tak jak puskam, tak v ta
strona, žeby juš… byla by taka šersc (V ta strona, gdzie oni žyjou?) Tak tak, gdzie oni
žyjou i tak tak (I pomagalo?) No, i tak pomagalo (Jak človiek pšychodzi do domu ..) A
človiek na cmentažu tutaj tak, vo Marysia Liminovič na cmentažu, nu grabala tam,
očyščala tam, i ciela jej za renka (Tu, na mogilnyku?) na mogilniku (Tu?) Zamavialam i

43
pšešlo (A co tu gadzinuv jiest?) My jak grabali siano, to dvie zabyli, tak jak, takie… ruda
takie i tak prentke bardzo. Po televizoru pokazujou s Polski, jak ta všystkie te žyvotna te,
to nazyvajou padalec ta ruda taka. Ža ona jej pobyta ona zrastasia, tak ona zrastasia (U
vas teš tak muvili?) I muvili, i my juš na svojich očach vidzieli, jak zrastasia (Vidzieli?)
Tak (Jak to bylo?) O tak bylo, pojiechali po siano i pobyli, i na kavalečki, o tam na
Ručaju, i zroslasia (Jak, pšy vas zroslasia?) Te kavalečki prygajou, pšytulysie, i jiest –
žyji (I vy vidzieli, jak ona?) Vidzieli, vidzieli, jak ona pšy mejscu, potem (A kiedy to
bylo?) A o tamta liata (Tak?) Tak, nie to liato, a ta (To jak nazyvali, že to padalec?) No ja
vidzialam po televizoru, o niedavna pokazyvali s Polski tam že to nazyvali, že to padalec
(A u vas jak nazyvali?) A u nas železnyca nazyvali (Železnica) Nu, ta ruda, železnica
nazyvali. Jiest, venžuv jiest. I vielkich, pšyjdou na dziedzynec, byl kot, to lapal ich, tam
gladzy, a my…tam ich pšependzym, o tutaj dom stoji pusty, tak do tych za oknem, za
dubeltem zobačyš. Potem bociany zaprovadzylisie, to trocha… trocha mnej. Jak bociany,
gniazda bocianuv, trocha mnej vtenčas.
(Žegnojasi ji ir ligonis) Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios,
Amen. Sakyti garsiai? (Taip). „Ėjo Viešpats Jėzus keliu ir rado tris rožes: pirma
niežčiančioji, antra skaudančioji, trečia diegiančioji. Jeigu diegiančioji, tai nediek, jeigu
niežčiančioji, tai neniežėk, jeigu skaudančioji, tai neskaudėk. Jėzau, Jėzau, priimk šias
aukas. Jėzau, kaip pavertei vandenį vynu, taip paversk šią ligą sveikata. Tėve Mūsų, kuris
esi danguje, teesie šventas tavo vardas, ... (kalba Tėve Mūsų), Sveika Marija, ... (kalba
Sveika Marija), Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventąjai Dvasiai (kalba Garbė Dievui
Tėvui). Jėzau, kaip pavertei vandenį vynu, taip paversk šią ligą sveikata. (Szed Pan Jezus
drogou i znalaz trzy róży: jedna świerbionca, druga bolonca, trzecia kolonca. Jeśli
kolonca, to nie kol, jeśli świerbionca to nie świerzb, jesli…. bolonca to nie bol. Jezu, Jezu
przym te dary, Jezu, jakoś przemienił woda w wina, tak rad przemień ta choroba w
zdrowie. Ojcze Nasz, który jest v niebie, świeńć imia twoje.. Zdrowaś Marii…, Chwała
Ojcu, Synowi i Duchu Świontemu... Jezu, jakoś przemienił wode w wina, tak rad
przemień i ta choroba w zdrowie)“. Ir taip tris kartus reikia užkalbinėti (O ant žaizdos
nieko nedarote, rankomis ar kaip kitaip?) Persižegnoja tik (peržegnoja), taip tris kartus (O
jūs sakėt, kad jeigu labai pūliuoja žaizda, tai ką pridėdavot?) Pridėdavom ąžuolo lapus,
jei gerai sugerdavo, arba baltą, „matj mačecha“ 29 vadinasi rusų kalba (O lapai užkalbėti,
ar paprasti?) Paprasti, paprasti (Užkalbėdavo ir paskui pridėdavo lapus) paprasti.
Užkalbėdavo dažniausiai tekant saulei (tekant saulei?) Taip, tekant saulei užkalbėdavo.
(O nuo gyvatės, jeigu va į koją įkando, kokius žodžius kalbėdavo?) Mano tėvas
užkalbėdavo, taip labai iš toli atvažiuodavo, ir padėdavo [tėvas], daktarai tai negydė. Bet
tas užkalbėjimas padėdavo. (O kokie žodžiai buvo?) Na tai reikia žodžius sakyti (Galima,
užsirašysiu, kokie buvo?) „Apeidavo Viešpats Jėzus seną pasienį, ilsėjosi po senu ąžuolu
ir variniu stulpu, o tu, gyvate, paleisk, nes jei nepaleisi, šauksiu litaniją Šventajam
Arkangelui Mykolui, kad tave sudraskytų.“ (Obchodził pan Jezus stara granica,
odpoczywał pod starym dembem i miedzianym słupam, a ty zmiejo odpuść, bo jak nie
odpuścisz, bende krzyczać (czytać?) litanja do świentego Michała Archanioła, żeby
ciebie rozerwała)“. Ir taip reikia tris kartus [pakartot] nekvėpuojant. „Apeidavo Viešpats
Jėzus seną pasienį, ilsėjosi po senu ąžuolu ir variniu stulpu, o tu, gyvate, paleisk, nes jei
nepaleisi, šauksiu litaniją Šventajam Arkangelui Mykolui, kad tave sudraskytų. Apeidavo
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Viešpats Jėzus seną pasienį, ilsėjosi po senu ąžuolu ir variniu stulpu, o tu, gyvate, paleisk,
nes jei nepaleisi, šauksiu litaniją Šventajam Arkangelui Mykolui, kad tave sudraskytų.
(Obchodził pan Jezus stara granica, odpoczywał pod starym dembem i miedzianym
słupam, a ty zmiejo odpuść, bo jak nie odpuścisz, bende krzyczać (czytać?) litanja do
świentego Michała Archanioła, żeby ciebie rozerwała)“. Ir taip reikia šią litaniją bent
kartą į mėnesį Arkangelui Mykolui skaityti. Ir kai užkalbama reikia visa tai mąstyti,
pasakyti vienu įkvėpimu, ir nekvėpuoti, ir išlaikyti tą vieną įkvėpimą, kad nekvėpuotum,
o paskui įkvėpti oro ir dar tris kartus užkalbėti. O paskui vėl įkvėpti, ir dar tris kartus,
devynis kartus [viso]. (O jūs sakėt, kad pavasarį dvylika kartų) O pavasarį reikia dvylika
kartų (O kodėl?) Nes gyvatė paprastai laukiasi, ir tada viską užkalbėti. (Ir sakėt, kad, kai
jauna buvote, tai užkalbinėjot dvylika kartu nekvėpuodama?) Taip (Vienu įkvėpimu
išsakydavote?) Galėjau, turėjau stiprų organizmą, dabar jau nebe. (Dvylika kartų
sakydavot?) Taip, taip, taip (Vienu įkvėpimu?) Taip, taip, taip, jei jau negali, tai tada tris
kartus.
Kas dar? (O kas dar? Nuo rožės užrašėme, o rožės buvo skirtingos, nevienodos?)
Rožė buvo visokia, būna, kad nuo dvylikos [rožių rūšių] žmones užkalba, bet manęs
močiutė neišmokė, tai aš nemoku (Nuo vienos užkalbėtumėt?) Na nuo trijų, nuo trijų
(Skaudanti, diegianti ir niežtinti?) Taip. (Operatorius sako: Mes jau seni, o tai dar
anksčiau buvo perduodama.) (O kas jus išmokė?) Močiutė išmokė, močiutė. Mama
gyveno aštuoniasdešimt šešerius metus, močiutė šimtas dvejus metus gyveno (Tai tik jus
išmokė, ar dar kitus vaikus?) Na dar vyresnė sesuo mokėjo, mirė jau. (Jūs tik...) Aš pati
jauniausia (Tai turėjo perteikti tik vyriausiam ar jauniausiam?) Taip sako, bet aš nežinau.
Na aš tai labai padedu, labai žmonės pas mane ateina. (O nuo gyvatės anksčiau
užkalbėdavot?) Užkalbėdavau, tėvas užkalbėdavo. (Na tėvas tai žinau, o jūs?) Taip, taip,
tėvas išmokė mane, paliko tą užkalbėjimą, kai pats į Lenkiją išvažiavo, ir aš likau (Ir
daug užkalbėjot nuo gyvačių?) Būdavo vasarą gal dešimt ateina, gal dvylika, gal tik
penki, vasarą daugiausia. (Tai žmones užkalbėdavot ar gyvulius?) Daugiausia... žmones
tai gal tik trims užkalbėjau, o taip tai gyvulius. Daugiausia karves. (Karves?) Taip,
daugiausia karves (O kaip tai vykdavo, ėjot pas tuos žmones, ar pas jus čia ateidavo?) Ne,
išeidavau į lauką (Pas save į lauką?) Į lauką išeidavau ... (Į kiemą?) Į kiemą. Ir taip
užkalbėdavau, orą paleisdavau į tą pusę... (Į tą pusę, kur jie gyvena?) Taip, taip, į tą pusę,
kur gyvena (Ir padėdavo?) Taip, ir padėdavo. (Kai žmogus pareina namo ...) O žmogus
kapinėse čia, va Marysia Liminovič kapinėse grėbė ten, valė, ir įkando jai į ranką. (Čia
prie kapo?) Prie kapo (Čia?) Užkalbėjau ir praėjo. (O tai čia gyvačių yra?) Mes kai
grėbėm šieną, tai dvi užmušėm, rudas tokias, ir greitas labai. Per televiziją rodė
lenkiškoje [laidoje] tuos visus gyvūnus, tai padalec 30 vadina rudą tokią. Kad ją užmušus,
jį suauga [atgal]. (Pas jus irgi taip sakydavo?) Sakydavo, ir mes patys savo akimis
matėme, kaip suauga. (Matėte?) Taip. (Kaip tai buvo?) O taip buvo, nuvažiavom šieno
[pasiimti] ir supjaustėm [gyvatę] į gabaliukus, ten prie tvenkinio, ir suaugo. (Kaip, jums
esant suaugo?) Tie gabaliukai šokinėja, prisiliečia vienas prie kito ir yra – gyva. (Ir jūs
matėt kaip ji suaugo?) Matėm, matėm, kaip ji vietoje, paskui (O kada tai buvo?) Praeitą
vasarą. (Taip?) Taip, ne šią vasarą, o aną. (Tai kaip vadino, kad tai padalec?) Na aš
mačiau televizijoje neseniai rodė lenkišką [laidą], sakė, kad tai padalec. (O pas jus kaip
vadinot?) Pas mus železnica31 vadinom. (Železnica). Na tą rudą železnica vadinom. Yra,
žalčių yra, ir didelių, ateina į kiemą, būdavo katinas, tai gaudydavo juos, o mes juos
išvarom, čia namas stovi tuščias, tai po langu, po ąžuolu pamatysi [žalčių]. Paskui
gandrai apsigyveno, tai šiek tiek mažiau [žalčių]. Kai gandrai [yra], gandrų lizdai, šiek
tiek mažiau tada.
M27A-7 (2005 m.)
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33. [Daina] (filmuojant)
Tak, a co, co dlia vas jiešče tam? Može piesnia jaka? (A jaka umiecie?) A taka
davnejša vojenna, taka davnejša vojenna. Tyko može juš u mnie glos nie dobže, žeby nie
smielisie:
Vyrušyl na vojienke byl siedemnasce liat
A serce gorejonce a lyco jako kviat
Chlopienca jiešče duša gdie vont na ramie mial
Gdie v pravej zavieruše šed šukac monk i chval…(nešifruota)
O taka davnejša davnejša (A glos to mieli kiedy) Kiedys byl glos (I teras jiest) A
teras niema juš, byvalo kiedy spievam
O ką jums dar [pasakyti]? Gal dainą kokią [padainuoti]? (O kokią mokate?) Na
tokią seną, karinę, tokia sena, karinė [daina]. Tik gal mano balsas jau negeras, tai kad
nesijuoktumėte:
Wyruszył na wojenke, był siedemnaście lat.
A serce gorejonce, a lico jako kwiat.
Chłopienca jeszcze dusza, gdzie wont(?) na ramie miał.
Gdzie w prawej zawierusze szed szukać monk i chwał…(nešifruota)
(Išvyko į karą būdamas septyniolikos metų.
O širdis karšta, o veidas kaip gėlė.
Berniokiška dar dvasia, kur ...(?) ant pečių turėjo.
Kur darnioje kovoje ėjo ieškoti kančių ir garbės ... (nešifruota)
Va tokia sena, sena [daina]. (O balsą turėjote kada?) Kažkada turėjau balsą (Ir
dabar turite.) O dabar jau nebėra, būdavo, dainuodavau.
M27A-7 (2005 m.)
34. [Užkalbėjimai] (filmuojant)
(Operatorius: Aš to burto noriu) (Kurio, rožės ar gyvatės?) (op: Ir rožę ir gyvatę)
(On chcial by, žeby povtužyli te slova zamovienie jiešče raz) Od gadziny? (Obe) A,
obe…….(tarpas, taiso aparatūrą) (Ale jiešče dobže že sou takie, kture umie ješče
davnejše, inne juš zapomnieli. Pokazal tam dziadek čy kto, i všystko) Nie každy ma na to
juš zamilovania, nie každy ma do modlytvy tej, i to… nie každy ma to zamilovanie do
tego. Jak kto jak. Jak kto jak gdzie. Ja to…u mamy bylam ostatnia, mnie mama rodzyla
čtardziescie dzievianc liat majoncy, juš sama ostatnia. To zato, može zato pomaga, i tego
jiešče lievušaček, lievušaček jiešče do tego, jiestem. Tak, dzieviatnasce liat vedvuch s
dziadunem žyjim sami ( bez dziecy juš dzieviatnasce liat?) Dzieci juš oženiona, všyskim
pomogli, budovatsie, kiedys sadzyli, sadzyli ziemia jagodami zasadzovali, všendze. On
pracoval v garažy tokar i svarščyk, a ja liudske mlieka vozylam dziesianc liat, to
podvozčyk taki vo, mlieka. I jagodki te vozyli všendze, i do Rygi, i…Všendze byli, za to
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pomogli dzieciom. A tak dzieviatnasce liat sami, čy chceš – plač, čy chceš – tanč, co
chceš to i robj v domu. Ale každy ma svoja praca, teras pracy nie zejdzyš, jak
poliecyš…(Tutaj pracujou v Biovele?) Tu na Biovele pracuji staršy, sredny pracuji v
lieschoze, tšecy pracuji šoferem na drodze. A curki – jiedna naučycelka,
….(nešifruota)….
(Operatorius: Aš to burto noriu) (Kurio, rožės ar gyvatės?) (Op: Ir rožės, ir
gyvatės) (Jis norėtų, kad pakartotumėte tų užkalbėjimų žodžius dar kartą) Nuo gyvatės?
(Abu) A, abu ... (tarpas, taiso aparatūrą) (Bet gerai, kad dar yra tokių [žmonių], kurie
moka dar senesnius [užkalbėjimus], kiti jau pamiršo. Rodė senelis ar kas, ir viskas.) Ne
kiekvienas turi tam polinkį, ne kiekvienas turi šiai maldai, ... ne kiekvienas turi polinkį
tam. Kaip kas. Kaip kas kur. Aš tai ... paskutinė [duktė] pas mamą buvau, mane mama
gimdė kai jai buvo keturiasdešimt devyneri metai, jau pati paskutinė [buvau]. Tai todėl,
tai todėl galbūt padeda, ir dar kairiarankė, kairiarankė dar esu. Taip, devyniolika metu
kartu su seniu gyvenam vieni (Be vaikų jau devyniolika metų?). Vaikai jau susituokę,
visiems padėjome, statyti [namus], anksčiau sodinome, apsodindavome žemę uogomis
visur. Jis dirbo garaže tekintoju ir suvirintoju, o aš žmonėms pieną išvežiodavau dešimt
metų, tai išvežioja tokia, pieno [buvau]. Ir uogytes tas vežiodavom visur, ir į Rygą, ir ...
visur buvom, todėl padėjom vaikams. O taip devyniolika metų vieni, nori – verk, nori –
šok, ką nori, tą ir daryk namie. Bet kiekvienas turi savo darbą, dabar darbo nežiūrėsi, tai
prarasi... (Čia dirba, Bioveloje?) Čia Bioveloje dirba senesni, vidutinio [amžiaus] dirba
urėdijoje, treti dirba vairuotojais kelyje. O dukros – viena mokytoja... (nešifruota).
M27A-8 (2005 m.)
35. [Apie Ukmergės gatvės Užkeiktą veselią32 (akmenis)]
(A vo, jiešče poviedzcie o tej veselie Kalvaryjskej, co tam na Ukmerges,
Vilkumiežskej) A na Ukmerge, to babcia poviadala, mama opoviadala. Juš to babcia
opoviadala, ale to ona z ojcem pšyjiechali z Vilna, i muviou tak, že jiechali tam, gdie te
kliony byli, v dol tutaj jiechali. I tutaj kamieni byli krvava, kamieni byli. I te:”Co tu
takiego jiest, že te kamieni takie krvava, liudzi?” I liudzi stojou, i rozmaviajou, i
pšyjiechali potem do domu, jak muvyli, ja slyšalam. Že jiechala vaselia, i matka nie
chciala oddac curki za… juš za tego chlopca, co šedla zamonž, i pšeklynali kiedy, zaklieli
v kamieni. Nu i te kamieni lieželi, až puki ich porvali, te kamienie. (A vy vidzieli ich?)
My nie vidzieli, tyko slyšeli (Tylko ojcy muvyli) Tak , slyšeli ta rozmova. (Nie, vy
vidzieli tych kamieniuv?) Tych kamieniuv my nie vidzieli, bo my jiešče byli nievielkie
(Tylko mama vidziala?) Mama z ojcem, do Vilna konem jiezdzyli, konem.
(O dar pasakykit apie tas Kalvarijų vestuves, kur ten Ukmergės, Vilkaviškio
[gatvėje]?) O Ukmergės gatvėj, tai močiutė pasakojo, mama pasakojo. Jau tai močiutė
pasakojo, ji su tėvu atvažiavo iš Vilniaus, ir sako taip, kad važiavo ten, kur tie klevai
buvo, žemyn čia važiavo. Ir čia akmenys buvo kruvini, akmenys buvo. Ir [klausė]: „Kas
čia yra, kad tie akmenys tokie kruvini, žmonės?“ Ir žmonės stovi, kalbasi, ir grįžo paskui
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namo, kaip sakė, aš girdėjau. Kad važiavo vestuvės, ir mama nenorėjo atiduoti dukters
tam vaikinui, už kurio turėjo ištekėti, ir prakeikė tada, užkeikė į akmenis. Na ir tie
akmenys gulėjo, kol juos suplėšė, tie akmenys. (O jūs nematėt tų akmenų?) Mes
nematėm, tik girdėjom (Tik tėvai pasakojo). Taip, girdėjom tą pokalbį. (Nematėt tų
akmenų?) Tų akmenų mes nematėm, nes dar maži buvom (Tik mama matė?). Mama su
tėvu, į Vilnių su arkliu važiavo, su arkliu.
35a. [Paslėptas auksas]
(Kalba, kad žmonės rasdavo bačkas aukso) (Gdzie?) Gdzie? Nu gdzie, gdzie
starynne domy byli posle piervšej vojny .
(Kalba, kad žmonės rasdavo statines aukso) (Kur?) Kur? Na kur, kur seni namai
buvo po pirmojo karo.
35b. [Apie Šilėnų paveikslą]
A to obraz okazyvalsia na viežbie, nu i ten obraz nosyli do kaplicy, byla kaplica. I
nijak nimogli pšeniesc tego obrazu. Všystko jiedno on na… tam na ta viežba. I potem
tam postavyli kosciul v Šilanach. To juš muvili, nie ja, to juš dužo kto.
Paveikslas pasirodydavo ant gluosnio, na ir tą paveikslą nešdavo į koplyčią, buvo
koplyčia. Ir niekaip negalėjo pernešt to paveikslo. Vis vien jis ant to gluosnio [grįždavo].
Ir paskui ten pastatė bažnyčią Šilėnuose33. Taip sakė daug kas.
M27A-9 (2005 m.)
36. [Užkalbėjimo tekstas]
Šed Pan Jezus drogou i znaliaz tšy ružy. Jiedna svierbionca, druga bolionca, tšecia
kolionca. Jiesli kolionca, to nie kolj, jiesli svierbionca, to nie svierbj, jiesli bolionca, to
nie bolj. Jezu Jezu, pšym te dary. Jezu, jako sie pšemienil vode v vyna, tak rad pšemienj i
ta choroba v zdrovie. Potem Ojče naš do konca, potem Zdrovosc Mariji, i potem, Jezu ,
jak sie pšemienil voda v vyna, rad pšemienj ta choroba v zdrovie. Vo tak tšy razy. (A od
gadzyny jak?) A od gadzyny: Obchodzil Pan Jezus stara granyca, odpočyval pod starym
dembem i miedzianym slupem. A ty zmiejou otpusc, bo jak nieotpuscyš, bende kšyčac
litanija do Sviontego Michala Archaniola, žeby ciebie rozerval. O tak, i tšy razy, žeby
povietša tšymac, i potam zmienyc povietša, naciongnonc povietša i znuv muvyc tšy te
modlitevki, nu i vsio. (Toliau nešifruota, nieko vertingo).
Ėjo Viešpats Jėzus keliu ir rado tris rožes. Viena niežčiančioji, antra skaudančioji,
trečia diegiančioji. Jeigu diegiančioji, tai nediek, jeigu niežčiančioji, tai neniežėk, jeigu
skaudančioji, tai neskaudėk. Jėzau, Jėzau, priimk šias aukas. Jėzau, kaip pavertei vandenį
vynu, taip paversk šią ligą sveikata. Taip tris kartus (O nuo gyvatės kaip?). O nuo
gyvatės: Apeidavo Viešpats Jėzus seną pasienį, ilsėjosi po senu ąžuolu ir variniu stulpu.
33
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O tu, gyvate, paleisk, nes jei nepaleisi, šauksiu litaniją Šventajam Arkangelui Mykolui,
kad tave sudraskytų. Va taip, ir tris kartus užlaikant orą [pakartoti], paskui pakeisti orą,
įkvėpti oro ir vėl pasakyti šias tris maldeles, na ir viskas. (Toliau nešifruota.) 34.
Zenon Jodka, Juzefo, g. 1940 m. Klimoniškėse, gyv. Adomčiškėse.

37. [Klimoniškės]
Klimoniškėse buvo 2 sodybos, priklausė Jodkoms. (Byla legenda, že Jodki žyli v
Rudziškach, v Bieloviežskej pušče, ale tam bylo gensto liudzi i pradziadka pšeniesli stont
na puste mejsce, byl tutaj lias vyrombany). Prosenelis, kuris čia atsikėlė, buvo Baltromin,
senelis – Andžej, vėliau padalino žemę pusiau ir turėjo po 12 ha, valaką pusiau, turėjo
nuosavybėje ir upės paupio 2 ha. Pats kalnas link upės buvo valdiškas.

38. [Vietovardžiai]


Vieršubak – kalnas prie upės, žemiau Klimoniškių.



Lysa gura – kalnas ties Klimoniškėmis, skardis link upės



Purva – rėva upėje vos aukščiau Karmazinų pilkapyno, ten upė susiaurėja



Purvy – kairiam krante ties rėva buvo 1 namas



Žurdak, Bušujoncy kamien – akmuo Purvės rėvoje. Jis virš vandens niekada
nebuvo išlindęs, tik anksčiau buvo didesnė banga toj vietoj. Kai prieš karą barža
valė upėje akmenis, tai bandė judinti Ulejnik, bet nepajudino, o Žurdak turbūt
pavertė ant šono, nes dabar banga mažesnė.



Ulejnik – akmuo upėje ties kairiam krante buvusiais Žardeliais. Toje vietoje, kur į
Nerį įteka upelis, per karą buvo rusų medinis tiltas. Ant kalno virš jo buvo
Bobrovič sodyba



Bagny – šaltiniuotos pievos prie upės



Svidrovany kamien, Dziuravy kamien – akmuo su skylute ir daug duobučių
paupyje ties Klimoniškėm



Škatula – miškas už upės, ten buvo nekertama, laikomas sėklinis miškas. Jame
būdavo garnių lizdai 2-3



Gliniska gura – kalnas važiuojant nuo Adomčiškių link Velniakampio, I kalnas



Šusta – pušynas dešinėje kelio pusėje, neprivažiavus Gliniskos



Bindry – balos ant Vaigolės upelio



Upe – pieva nuo Adomčiškių link Dūkštų, kairėje kelio pusėje, o taip pat taip
vadina nuo ten prasidedančią griovą (Rov Upianski), kuri eina iki Neries ir joje
susiformuoja upeliukas

34
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Vysmaly – kalnas prie upės, nuo leisdavo rąstus į upę sieliams. Per karą belaisviai
žydai pjovė mišką ir ritino rąstus, apačioj surišdavo sielius. Labai vokiečiai norėjo
ąžuolo, bet jis sunkus, tai rišdavo 2 egles, 4 pušis, gabalą ąžuolo, kad sielio
neskandintų



Ošmiana – įlanka (buchta) upėje, ten buvo pati giliausia vieta, sukdavo sūkurius



Pustynia – miškas prie upės pakalnėje, ties Klimoniškėmis



Kant – žemė prie upės ties Lysa gura



Maliniak – vieta Klimoniškėse, kur dabar Aidietytės šulinys



Pšepasciovy rov – griova prie neries netoli Olejniko akmens. Taip vadino, nes ten
gimzdo gyvuliai



Piec – vieta netoli Pšepasciovy tarp 2 upelių

39. [Pravardė]
Keturaj – taip vadino Jakonį
40. [Apie potvynį]
Didelis potvynis buvo 1957 metais, kai apsėmė visą Šiurmonių kaimą, sausa liko
tik Šakievičiaus sodyba

41. [Apie Karmazinus]
Buvo treji Karmazinai. Kairėje pusėje kelio nuo Dūkštų buvo I Karmazinai, ten 4
sodybos; žemyn upe iki santakos su Dūkšta buvo II Karmazinai, ten buvo 3 namai; už
Dūkštos slėnyje buvo III Karmazinai, ten buvo 3 namai
42. [Apie kelią Vilnius–Kernavė]
Senasis kelias labai vingiavo, buvo prastas. Nuo Dūkštų link Vilniaus ėjo per
Adomčiškes kaimo gatvele, paskui suko į mišką, ėjo pro Vaigeliškes, užsukdavo į
Purviškes. Naują kelią darant vingiai ištiesinti, 1967 m. Ant kelio kaimo galuose buvo 2
vartai.

43. [Žvejyba]
Pačios lašišos buvo tarpe Neries tarp Olejniko ir Purvės rėvos
Plačios valtys iš lentų būdavo – baty ir luotai – dušehubka, dlubanka
Kroby buvo pintos iš šiaudų. Laikydavo grūdus, miltus. Ir jaunamarčių kraičiui
kartais pintas naudojo.
Luotui skobti naudojo kaplį – ciesiolka [yra nuotr.].
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M21A-10 (2004 m.)
44. [Apie jaučius su ugnim ant galvos]
No to ta bajka, no to o Lickunu tym. On pšypendzil tam, niedalieko tej Škatuly, na
drugim boku tam koniec jiego polia, to nazyvalasia Škatula. Byl taki vzrosly lias,
kavaleček takiego liasu. No a potem, on tam konia vieruvka za šyje i za noga navionzal i
položylsia spac. A jak on muvil, konj zlionksia jiego, na, za noga pšypar až do chaty (A
čego zlionksia?) Muvil, že jakies cy dva voly plyli z ognem na glovie, i konj mu… pšez
žeka plyli. No on, jak on poviedzial, že vidzial tyko to. I muvi, jiego konj go čut žyvego
pšyciongnol za noga. Viadomo, jak glupy byl, za noga navionzal (Jak muvili, skont te
voly, co to moglo byc?) Co tam moglo byc, ja muvie, može kto kolek…. Pšebieralsia
može, vie, pšez žeke, može jiemu pokazalasia v očach.
Na tai čia ta pasaka, apie Lickūną tą. Jis atvedė ten [arklį], netoli tos Škatulos,
kitoj pusėj ten jo lauko pabaiga, tai vadinosi Škatula. Buvo toks senas brandus miškas,
gabalėlis tokio miško. Na ir paskui, jis ten arkliui virvę ant kaklo ir prie kojos pririšo ir
atsigulė miegot. Ir kaip jis sakė, jo arklys išsigando, už kojos atitempė iki pat namų. (O
ko išsigando?) Sakė, kad du jaučiai plaukė su ugnimi ant galvos, ir arklys jam... per upę
plaukė. Na jis, kaip jis sakė, matė tik tai. Ir sako, jo arklys jį vos gyvą atitempė iki namų
už kojos. Aišku, kai kvailas buvo, prie kojos pririšo. (Kaip sakė, iš kur tie jaučiai, kas tai
galėtų būti?) Kas ten galėtų būti, aš sakau, gal kas nors... brido, žinot, per upę, gal jam
pasivaideno akyse.
M21A-11 (2004 m.)
45. [Apie burtininką Lickūną]
(On byl kaldun, čarodzej). Konj. No to s tej strony nie čeba bylo pšejiezdžac. To
do jiego tyko pšyšed, huknul na bžeg žeki, on odezvalsia. To zaraz tyko zapyta:”To jakej
masci krova?” (I nie chodzi do vas navet?) Nie. Jakiej masci albo co, krova. “To to isc do
domu, bendze krova zdrova. (I tak pomagal?) No i pšychodzi, muvi, juš krova začyna…
(I nie byl do krovy pšyšedšy?) Nie, tyko masc zapytasie i vielie jej liat (I co on robil?) No
mial ksionžka jakas, zamavial (Zamavial) Zamavial (A nie balisie liudzi go?) Nu nie. Ale
i jiemu tam jakies štuki ktoš platal. Nu i vezmi ta dževniana brona. Raz naliaz, muvi,
konia – všyskie, glova i čtere nogi do brony zacysniente. I jak, kto jiemu tam vsunol do
tej brony konia? Lickun ten (Znaliez?) Nu, svojiego konia. To dževniana brona, viecie?
(Viem) No to o, do dževnianej brony všyskie čtere nogi i glova konia skrencona,i tak i
liežal konj. A kto jiego… (To liudzi zrobyli?) A kto jiego, toš liudzi tak, poprubuj jiešče,
rozbiež brona, sunj ty konia (To nie liudzi, niečysta sila jaka) Nu to zato že. To liudzi
muvili, že to jiego tam djabli byli v tej chacie (A žona mial?) Mial. Žona byla jiego z
Gielaž, Butkeičanka (To s tego bžegu) No.
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(Jis buvo burtininkas). Arklys (?). Na tai iš šitos pusės nereikėjo važiuoti. Tai pas jį
tik atėjo, šūktelėjo ant upės kranto, jis atsiliepė. Tai iš karto tik klausia: „Tai kokios
veislės karvė?“ (Ir neateina pas jus net?) Ne. Kokios veislės, ar kaip, karvė. „Tai eikit
namo, karvė bus sveika.“ (Ir taip padėdavo?) Na ir ateina, sako, jau karvė pradeda... (Ir
nebuvo pas karvę atėjęs?) Ne, tik veislės paklausė ir kiek metų (Ir ką jis darė?). Na turėjo
knygą kažkokią, užkalbinėjo (Užkalbinėjo). Užkalbinėjo. (O žmonės nebijojo jo?) Na ne.
Bet ir jam ten burtus kokius ten kažkas būrė. Na ir ima tas medines akėčias. Vieną kartą
rado, sako, arklį – viskas, galvą ir keturios kojos įspaustos į akėčias. (Ir kaip, kas jam
įkišo arklį į tas akėčias?) Lickūnas tas. (Surado?) Na, savo arklį. Tai medinės akėčios,
žinot? (Žinau) Na tai va, į medines akėčias visas keturias kojas ir galva arkliui susukta, ir
taip, ir gulėjo arklys. O kas jį... (Tai žmonės padarė?) O kas jį, taigi žmonės taip,
pamėgink dar, išardyk akėčias, įkišk tu arklį (Tai ne žmonės, bloga jėga kokia?). Na tai
va dėl to. Tai žmonės sakė, kad tai jo ten velniai buvo toje troboj. (O žmoną turėjo?)
Turėjo. Žmona buvo iš Gielažų, Butkeičanka 35 (Čia iš šito kranto?). Taip.
M21A-12 (2004 m.)
46. [Apie kontrabandą]
Tyko legendy gadali, a. Bylo tu, to i legendy nie čeba – utopilsia (No jak?) Familja
jiego Jodka byl teš, ale pšezvany, vo, v Antokalcach jiego ojčym, ten Jodka Vladislav,
Jodkas Vladyslav. On po litevsku rozmavia. No… to on, to jiego ojčym tak i utopilsia.
Granica tu pšejiez… pšeplyval, bo s tej strony tam byli litevskie, a tu… A čeba bylo žeš
taina pšejsc, bo pograničnikuv čeba bylo ošukac. Može z jakimi z jiednej strony byli
domaviavšysie, vie, a drugi… Kiedys to tak: z Litvy pšypendzali žyviola, tož
čeba……(?) bagny, vo, jak s gury jiechavšy, tut im bylo, bardzo byli všyskie… i tego. A
stont viezli na Litva sacharina, papierosy, machorka, a tam do Pieruna drogie bylo to, a
žyviola tam bardzo byla tana. Tak jak to tutaj pendzyli, zvionža jakich po šesc, po
siedmiu kruv pšy Vilji i do Vilji, s pograničnikami dogadajousie i pšepraviou tut. Majou,
majou tutaj na rynkach, potem sjiedzou ta miensa. A tam viozou sacharyna, viezli,
papierosy. (I co, i topiousia?) On, jak on utopilsia. On, vie, pšejiechal na ten bok, s tego
boku nazad pšeplyval, že vracalsia, može nie chcial placic pograničnikam može. Bylo cuš
dac. Tak on vziol tut, čut nie na pšeciv tej Lysej gury, jak o, nazyvali tu, pšed vyspou tou,
gdzie ten, gdzie ten konia za noga byl zavionzavšy, pas. Pšeplyval, a vziol na tosemce
cholevej od butuv zavionzal, sobie zvionzal, zvionzal na šyje odzienia do tych butuv tam
gdzie to. Nu i plyl, viadomo v nocy gdziescy vbylsia na bystra voda, i nabralasia do
butuv vody, i naliezli až niežyvego, pomer, utopionego.
Tik padavimus 36 kalbėjo. Buvo čia, tai ir padavimo nereikia – paskendo (Na
kaip?). Šeima jo Jodka buvo, bet pervadintas, va, Antakalniuose37 jo patėvis, tas Jodka
Vladislav, Jodkas Vladislav. Jis lietuviškai kalba. Na... tai jis, tai jo patėvis taip ir
35

Lenk. Butkiewiczanka; pavardė su senuoju lenkišku sufiksu, kuris buvo pridedamas
prie mergaičių pavardžių.
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Lenk. legendy.
Lenk.Antokolce.
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paskendo. Pasienį čia bandė perplaukti, nes iš šitos pusės ten buvo lietuviai, o čia... O
reikėjo juk slapčia pereiti, nes pasienio pareigūnus reikėjo apgauti. Gal su kuriais vienoje
pusėje buvo susitarę, žinot, o kitas... Kadaise tai taip: iš Lietuvos gindavo gyvulius, tai
reikia... (?) pelkė, va, kaip nuo kalno važiuojant, čia jiems buvo, labai buvo visi... O nuo
čia į Lietuvą gabeno sachariną, cigaretes, machorką 38, o ten, po perkūnais 39, brangiai
[kainavo] visa tai, o gyvuliai ten buvo pigūs. Tai, kai čia gabena, suriša po kokias šešias,
septynias karves prie Neries ir į Nerį, su pasienio pareigūnais susitaria ir gabena čia. Turi,
turi čia turguose, paskui suvalgo tą mėsą. O ten gabena sachariną, gabeno, cigaretes. (Ir
kaip, skęsta?) Jis, kaip jis paskendo. Jis, žinot, atplaukė į šitą pusę, iš šitos pusės atgal
plaukė, jau grįžti norėjo, gal nenorėjo mokėti pasienio pareigūnams, gal neturėjo ką duoti.
Tai jis čia, vos ne priešais Lysa gura40, kaip vadino, čia prieš salą tą, kur tas arklį prie
kojos pririšęs ganė. Plaukė, o paėmė aulinių batų juostele pririšo, sau pririšo, prie kaklo
pririšo rūbus prie tų batų kažkaip ten. Na ir plaukė, aišku, naktį kažkur pateko į stiprią
srovę ir prisėmė vandens į batus, ir rado jį negyvą, mirė, paskendo.
M21A-13 (2004 m.)
47. [Apie Dūkštų senąją vietą, ten dabar Karmazinų pilkapynas]
(Byla legenda o Karmazynach?) Nie, o tym Ruvnym boru. To tu byla vies, vies
Dukšty (V tym mejscu?) Kiedyscy, tak. Že on to z jakiejscy to choroby, čy s čego, čy tam
to to… onzostal zniščony. Bo kiedys byla taka… taka legenda, opoviadania, že jiesli
jakas zaraza na vies napada, to zniščyli, tak jak pšy kolchozach te svinofermy čy tam
jakie o, niščylisie, i podobnie to… Potem vynieslisie stont i nazva ta Dukšty na gura.
Vielieš, pšy mojej pamienci vielieš tych domuv, na palcach možno zlyčyc. I sviecy tam
stavyli, ale… (Kto stavil?) Ale nieviem (Nachodzyli?) Tak, jak ja s sve krovy pas, to
vielie? Gdzie to piendziesionty drugi, tšečy, čvarty rok. To nachodzyli, tam juš kiedys
bylo tak, že možno bylo, kto od Dukšt zašed, to vidniutko bylo, taki byl lias čisciutki
čysty, žadnej lieščynki, ni jažombinki, tyko čarnicy, čarničnik (A v jakich tam, čy
vidzieli tam jakie postaci?) A nie bylo takich.
(Buvo padavimas apie Karmazinus?) Ne, apie tą Ruvny bur41. Tai čia buvo kaimas,
kaimas Dūkštos42 (Šitoj vietoj?). Kadaise, taip. Kad jis nuo kažkokios ligos, ar dėl kažko
kito ... jis [Ruvny bur] buvo sunaikintas. Nes kadaise buvo toks padavimas, pasakojimas,
kad jeigu kokia epidemija apima kaimą, tai sunaikindavo, taip kaip kolūkio laikais kiaulių
fermos naikinamos buvo, ir panašiai tai... Paskui paliko [kaimą] ir tas kalnas vadinasi
Dūkštos. Kiek jų, kai mano atmintis, kiek tų namų [buvo], ant pirštų galima suskaičiuoti.
Ir žvakes ten statė, bet... (Kas statė?) Nežinau. (Surasdavote?) Taip, kai aš savo karves
ganiau, tai kiek [metų]? Gal kokie penkiasdešimt antrieji, tretieji, ketvirtieji metai. Tai
rasdavom, ten jau kažkada buvo, kad buvo galima, kas iš Dūkštų pusės įėjo [į mišką], tai
šviesu buvo, miškas buvo toks švarutėlis, jokių lazdynų, nei šermukšnių, tik mėlynės,
mėlynių krūmai. (O kur ten, ar matėte ten kokių pavidalų?) Nebuvo tokių.
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Liet. tarm. mac rka ‘žemiausios rūšies rūkomasis tabakas – susmulkinti tabako lapeliai
su stiebeliais’, plg. rus., brus. мaxopкa; matyt, turimos omeny cigaretės.
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M21A-14 (2004 m.)
48. [Apie vaidenimąsi prie Karmazinų pilkapyno 43]
Muvie, co od Dukšt idzie, tam most kiedys byl, niedalieko stražnicy. Že tam tendy,
o kiedys pšez caly ten Bor o vyjiezdžali liudzi do Vilna, na ten o goscinec, o, na ta droga.
Tam Vierkšanskie, z Bielazarišek, z…….. , z Bohatel, to tendy vo, jiechali, pšez ten most
Karmazyn. To tam bajki pliotou, tam može kto kolek šutki pliatal, že to koniu z glovy
uzdečka zdymi, že tam za užymy zavionžy lejcy, može nie, konia kieruje kieruje, može
nie (Kto tak robil?) A to že no, ten mostak pšejiedzi, to ktuscy zroby takie štuki. A nikt
tam nie robi, tam ot… prosto jiedna drugiemu o takie
Sakau, iš Dūkštų pusės ten tiltas buvo kadaise, netoli sargybos būdelės. Kad ten
kadaise per visą tą mišką žmonės išvažiuodavo į Vilnių, šituo vieškeliu, šituo keliu. Ten
Verkšionių44, iš Bielazariškių, ... iš Bagotėlių45, į šitą pusę važiavo, per tą Karmazinų
tiltą. Tai ten pasakas pasakoja, ten gal kažkas juokus plepėjo, kad arkliui nuo galvos
numaus apynasrį, kad pririš prie ... pavadžių, gal ne, arklį valdo valdo, gal ne (Kas taip
darė?) Tai kad per tą tiltą pervažiuoji, tai kažkas krečia tokius pokštus. O niekas ten
nedaro, ten tik... tiesiog vienas kitam tokius...
M21A-16 (2005 m.)
49. [Apie Lickūną, burtininką. Du jaučiai su ugnim plaukė]
Ten Lickun to on byl taki koldun, on všyskiego, vie, zamavial tam, o takie vo, nu
krova tam, čy tam gadzina ukonsila krova vie, čy tam krova co kolek vie, nu kiedys taki
nu…znachar byl taki. Nu to jiego, jiego pytalisie, nie ot nie čeba, pšez žeka pomiečy
popšejiezže, povie tyko, muvi, jakej masci to žyviolo, konj čy to krova - :”Nu to ic do
domu, bendze zdrova”. No to tak ona i byla. (Zdaliu pšychodzili tak?) Tak, tam doukola
všyskie šli. On taki, musi jiednego tyko dzieciaka mial, ja nieviem, nu i tego. Ale on,
muvili že te, čy on bajka, čy nie bajka, to u jiego, u jiego až tutaj ot pšeciv tej Škatuly, jak
ja nazyvam, tam musi pod Vilja pšypendzil konia pasc i za noga zavionzal sobe veruvka,
a druga koniu za šyja. To muvil, že tyko vidzial, jakies dva voly plyli z ognem pšez Vilja.
Jak zlionksia konj, jak ponios jiego, za noga až do chaty. (Jak to z ognem, gdzie ten ogien
byl?) Nu na, na žece (A gdzie ogien byl?) Na vodze, nu. (Na vodze?) Na vodze, nu tam
jiemu tak musi vydalosie, jak on zasnol. (Voly plynou, a gdzie ten ogien?) A čiorti, nu i
on, tak jiemu vydalosie, nu jiemu cuš tam bylo. To jiego tam konj žyvego čut
pšyciongnol. Juš on tam jiego po za žece, viadomo jak, po kamieniach, jak popendzil.
(Ale to musi bylo, jieželi konj vidzial) Musi bylo, nu i jiemu bylo nie tyko to, že vezmi
do tej dževnianej brony všyskie čtere nogi konia zakuji ktusci i… (Kto zakuji?) Nu
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rozbieži brona.. (Ale kto zakuji?) Nieviadomo, Barabaš musi. (A kto taki Barabaš?) No to
djabel, no… No tak on muvi, že vstaje na ranku, muvi, konj zakuty, nu… Kto rozbiežy
brona, kto zakuji nogi do brony konia… Ale čy to bajka, čy to tak on može z gavendy.
On jakas mial ksionžka tam, čarna ksionžka nazyvali kiedy. No tak jak on musi jej
načytasia, ta ksionžka, no to tam jiemu štuki rozmajite. (A viencej takich bajkuv nie
bylo?) To jiemu kury liatali po chace, to jiemu tam jakies ptaški tam. (Po chace?) Tak, to
tam jiemu tam… kopytami vygryvali, rozmajite takie vo (Co kopytami vygryvali?) No
djabli musi, piorun, jak on vie, tych ksionžkuv mial, načytasia, može jiemu snilasia. (A
co to značy kopytami vygryvali?) Nu tu djabel kiedys… Teras o ten o Svienty Ojcec o
vyprovadzil všyskich djabluv s kosciola, a kiedys tyko co po latinie modlilisie, to tak i
všyskich i strašyli djablem, pieklem, kotlam, co ta smola gotujisie, on všyskich tych… nu
jak poviedziec…gžešnych tych, všyskie griechy tam nu, všyskie v kotlie tam bendou
palicie, nu tak ot. Svienty teras Jan Pavel.. (Ja nierozumie po polsku co značy kopytami
vygryvali) No to djabla to rysovali: rogi, glova to liudska, a rogi to dja.. nu.. tej krovy
jakej, a ogon to kroviny, a kopyty byli, byvali u djabla konske (Nu i co?) Nu ot i on, i on
takas mial sila, všysko co chceš, kiedys muvi, poviadali, že jak idou te viry takie vie, v
povietšu, i ta ot dževy zryvajou jiesli tam, to možeš kiedys cy nazyvali, že to djabel
všysko skrenc… že to djabel skrenca všysko. No a teras vo i ten ot Svienty Ojcec Jan
Pavel drugi jak pobyl (-pabuvo), i všyskich tych djabluv vypendzil. Jak nie vklenknolsia
tam, cus, nu to zaraz postaviony človiek taki z bulavou i bženčy – klenkaj.
Tas Lickūnas, tai jis buvo toks burtininkas, jis viską, žinot, užkalbėdavo ten, tokius
va, na karvė ten, ar gyvatė įkando karvei, žinot, ar ten karvė ką nors, na kadaise žynys
buvo toks. Na tai jo, jo klausė, ne va, nereikia, per upę ... pasako tik, sako, kokios spalvos
tas gyvulys, arklys ar karvė. „Na tai eik namo, bus sveikas [gyvulys].“ Na tai taip jis ir
buvo. (Iš toli ateidavo?) Taip, ten aplinkui visi ėjo. Jis toks, gal tik vieną vaiką turėjo, aš
nežinau, na ir taip. Bet jis, sakė, kad, ar jis pasaka, ar ne pasaka, tai pas jį, pas jį čia prieš
tą Škatulą, kaip aš vadinu, ten turbūt prie Neries atvedė arklį ganyti ir prie kojos sau
pririšo raištį, o kitą galą arkliui ant kaklo. Tai sakė, tik pamatė, kažkokie du jaučiai
plaukė su ugnimi per Nerį. Kaip išsigando arklys, kaip nutempė jį už kojos iki pat namų.
(Kaip su ugnim, kur ta ugnis buvo?) Na, na ant upės. (O kur ugnis buvo?) Ant vandens.
(Ant vandens?) Ant vandens, na tai jam taip turbūt pasirodė, kai jis užmigo. (Jaučiai
plaukia, o kur ta ugnis?) O velniai, na ir jis, taip jam pasirodė, na jam kažkas ten buvo.
Tai jį ten arklys vos gyvą atitempė. Jau jis ten jį nuo upės, žinoma, kai per akmenis, kaip
tempė. (Bet taip turbūt buvo, jei arklys pamatė?) Turbūt buvo, na ir jam buvo ne tik tai,
[buvo] kad paims į tas medines akėčias visas keturias arklio kojas susega kažkas ir... (Kas
susega?) Na išardo akėčias... (Bet kas susega?) Neaišku, Barabaš turbūt. (O kas toks
Barabaš?) Na tai čia velnias, na... Na taip jis sako, kad atsikelia ryte, sako, arklys
sukaustytas, na... Kas išardo akėčias, kas sukausto arklio kojas akėčiomis... Bet ar tai
pasaka, ar šiaip jis gal taip kalbėdamas... Jis turėjo kažkokią knygą, juoda knyga vadino
kadaise. Na tai kai jis ją turbūt prisiskaito, tą knygą, na tai jam vaizdai visokie. (O
daugiau tokių pasakų nebuvo?) Tai jam vištos skraidė po trobą, tai jam paukščiai
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kažkokie. (Po trobą?) Taip, tai jam ten... kanopomis grojo 46, visokie tokie va. (Ką
kanopomis grojo?) Na velniai turbūt, perkūnas, kai jis, žinot, tų knygų turėjo, prisiskaito,
gal susapnavo. (O ką reiškia kanopomis grojo?) Na tai čia velnias kadaise... Dabar va tas
va Šventasis Tėvas išvarė visus velnius iš bažnyčios, o kadaise tai tik lotynų kalba
meldėmės, tai taip visus ir gąsdino velniu, pragaru, katilu, kur ta smala verda, jis visus
tuos... na kaip čia pasakyti... nusidėjusiuosius tuos, visos nuodėmės, visi ten katile virs,
taip va. Šventasis dabar Jonas Paulius... (Aš nesuprantu lenkiškai, ką reiškia kanopomis
grojo?) Na taip velnią vaizdavo, ragai, galva tai žmogaus, o ragai tai karvės kokios, o
uodega karvės, o kanopos, kanopas velnias turėjo arklio. (Na ir kas?) Na tai ir jis, ir jis
turėjo tokią galią, viską, ką nori, kadaise sako, pasakojo, kad kai būna viesulai tokie,
žinot, ore, ir medžius rauna kartais, tai gal kadaise sakė, kad tai velnias viską varto. Na o
dabar, kai va Šventasis Tėvas Jonas Paulius antrasis pabuvo, ir visus šituos velnius išvarė.
Kaip tik priklaupi ten, na tai iš karto žmogus stovi toks su skeptru 47 ir žvangina –
klaupkis.
M21A-17 (2005 m.)
50. [Apie pagonių krikštą]
(A o tych davnejšych poganach nie muvili, že davnej byli niekščone tutaj liudzi?)
Tutaj u nas nieslychac bylo, tyko smielisie z litevskich. Že.. oni bardzo byli kiedysci,
tego… viežyli v Pieruna. A potem muvi, jak v Svientej žece vo tutaj vo, že
nieupravovalisie ksiendzy kšcyc, to sviencili voda v žece, i kto pomylsia v tej vodze..
(Jak v žece, v Vilji?) Vo, kolu Ukmerge co co jiest Šventoja (V tej žece?) Tak, tam i kto
v tej žece pomylsia, tam byl juš svien… juš usviencony, okščony, tak (Tak muvili?) Tak
muvili i tak ono i bylo. (A v Vilji niekščyli?) A tutaj v Vilji to nie, bo tu nieviem, tutaj
Niaris Niaris on niedavno posle vojny Niaris pojavilsia, ranše byla Vilja. Ale tutaj od
davnym davno, muvie, u nas jak Polska…
(O apie tuos senesnius pagonis nesakė, kad anksčiau čia buvo nekrikštyti žmonės?)
Čia pas mus nebuvo girdėti, tik juokėmės iš lietuvių. Kad jie kadaise labai buvo, na kad
tikėjo Perkūnu48. O paskui sako, kaip Šventojoj upėj va čia va, kad nespėdavo kunigai
krikštyti, tai šventino vandenį upėje, ir kas išsimaudydavo upėje... (Kaip upėje? Neryje?)
Va, netoli Ukmergės kuri, Šventoja (Toj upėj?) Taip, ten ir kas toje upėje išsimaudydavo,
ten jau būdavo pašventintas, pakrikštytas, taip. (Taip sakė?) Taip sakė ir taip buvo. (O
Neryje nekrikštijo?) O čia Neryje tai ne, nes čia nežinau, čia Neris, Neris ji, neseniai, po
karo, Neris atsirado, anksčiau buvo Vilija. Bet čia nuo senų senovės, sakau, pas mus kai
Lenkija...
M21A-18 (2005 m.)
51. [Apie Velniakampio poną, mišką, gyventojus aplink ežerą] (Dalis
nešifruota)
Muvyli, že jak ten stary byl general to tam mial te… racji kiedyscy, to tam na
zachod všysko pšedaval. Tam navet u mego ojca byli dvie siostry. Jiedna byla kucharkou,
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povar, a druga byla… pokoji spšontala. To tam, gdzie on mial racja, to tam nie vpuskal.
Tam jiešče takich.. vo jak dziadek kiedys žyl, matki ojcec, liubil poliovac. To jak poliuji
zajienca, to niesy do niego, to on piencj… ale to musi to bylo.. piencj zlotychplacal za
zajienca. Ale čeba, musial jiešče sam isc, on zobačy tego zajienca zastšelionego, ale
musial isc jiešče do koniušny i do konskiego gnoju na vielie tam času zakopac jiego… (A
čemu?) Nie, to moža on pobendzy v tym gnoju i potam, značit, čeba jiego nazad. Vielie
tam godzin tam… no tam kiedys nie godzyny byli, ale jak oni nazyvalisie.. kvadrancy čy
jak. No i potam s tego gnoju, juš on vielie tam pobendzy, može tšy godzyny čy čtery,
vtedy juš musi pšyniosc do chaty dlia jiego i tam juš du tych kucharuv.
Ja muvie, Bobrovičie, potem Bokšanskie byli tam. Po za žece byli… Popšuny, tam
Jodki. (A oni kupyvšy byli?) Tak, on potam nadzielial tam za pieniondzy tam. (Ten
mlody juš?) Tak. Kolo jiezioža tu byli Chmieli dva i tam Vielyčki, Siniuci, i Poplavske, i
Bartošeičy byli tam, všyskie po za jiezioru. Vasilievskie byli pšy samym jiezioru, pšy
tym stavydlie, to všyskie byli ponadzielione ziemi. I on tam byl vielkie… ten o lias jak
nazyvajou teras Elniakumski tam Šiurmanski. To tut jak raz jak idzy linja ot Šiurmanc
pšez jeziora, jak raz v ta strona du žeki, du majontku to byl jiedny majontkovy lias. Nu
ale muvyli, že kiedys tak samo zrumbali, jak ojcec muvil, a zustavyli tyko takie
nasionnyki. Poloski takie zostavyli, a tu sieli gryka miendzy tymi, miendzy pniami tymi
jak juš tam. I liscy i koliuški i senki vyviezli, a my sieli gryka, a posle, vielie tam liat
posieli i zatšymal on, žeby po tej ziemi pšepytanej, žeby te nasiennyki zasieli. O vydzi,
vielie liat juš jakie liasy. Bo ja juš jako ojcu pomagal, tyko žerdzy rombali, a teras on
jakie juš sosny.
Sakė, kad kai tas senas buvo generolas, tai turėjo tas... racijas 49 kadaise, tai ten į
Vakarus viską perduodavo. Ten net mano tėvas turėjo dvi seseris, viena buvo virėja, o
kita buvo... valė kambarius. Tai ten, kur jis turėjo racijas, tai ten neįleisdavo. Ten dar
tokių... va kai senelis kadaise gyveno, mamos tėvas, mėgo medžioti. Tai kai medžioja
zuikį, tai neša pas jį, tai jis penkis... bet turbūt taip buvo... penkis zlotus mokėjo už zuikį.
Bet reikėjo, turėjo dar pats eiti, jis pamato tą nušautą zuikį, bet turėjo dar eiti į arklidę ir
užkasti zuikį į arklio mėšlą kuriam laikui... (O kodėl?) Ne, tai gal jis pabūna tam mėšle ir
paskui, reiškia, reikia jį atgal. Kiek ten valandų... na ten kadaise ne valandos buvo, bet
kaip jie vadinosi, kvadransai50 ar kaip. Na ir paskui iš to mėšlo, jau kiek jis ten pabūna,
gal tris valandas ar keturias, tada jau turi atnešti jam namo ir ten jau pas tuos virėjus.
Aš sakau, Bobrovičiai51, paskui Boškanskiai52 buvo ten. Palei upę gyveno...
Popšunai, ten Jodkos53. (O jie buvo nupirkę?) Taip, jis pakui paskirdavo ten už pinigus
ten. (Tas jaunas jau?) Taip. Šalia ežero čia buvo Chmieliai du ir ten Vielyčkai, Sinuciai ir
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Poplavskai, ir Bartošeicai54 buvo ten, palei ežerą. Vasilievskai55 buvo prie pat ežero, prie
... , tai visiems buvo priskirta žemė. Ir jis ten buvo didelis... šitas miškas, vadinamas
dabar Elniakumski, ten Šurmanski56. Tai čia kaip tik eina linija nuo Šurmancų 57 per ežerą,
kaip į šitą pusę, link upės, link dvaro, tai buvo vien tik dvaro miškas. Na bet sakė, kad
kadaise taip pat iškirto [mišką], kaip tėvas sakė, o paliko tik tokius sėklinius medžius.
Juostas tokias paliko, o čia sėjo grikius tarp tų, tarp kelmų tų, kaip jau ten. Ir lapus, ir
spyglius, ir šakas išvežė, o mes sėjom grikius, o paskui, kiek ten metų sėjom, ir sustabdė
jis, kad šitoje žemėje išbandytus sėklinius medžius pasėtų. O matot, kiek jau metų, kokie
jau miškai. Nes aš kai jau tėvui padėdavau, tik kuolus kirtom, o dabar kokios jau pušys.
M21A-19 (2005 m.)
52. [Apie seną kelią Dūkštų, vaiduoklius prie tilto]
Že jiezdzyli pšez stara gajuvka, tu droga nie bardzo ciekava byla do Dukšt. Tak
všyskie jiezdzyli o tu, v lias. To tu vo jieden most, jak na Karmazyny od Dukšt liecy
ručaj, teš most byl. Tam byvšy stražnyca, potam juš v tej Dukšte žečke, juš tam nie bylo
mosta. Tam vtedy Bielazariški i Vierkšany, i jak ona.. Glinuvka, gdie karjer Bogateli.
Vtendy jiezdzyli všyskie do miasta. Takie bajki plietli, že na tym vo, co od Dukšt liecy
ten ručaj, na tym mosce že koniam ktos cy ta… uzdzy, draželki zdyjmoval. (Kolo
stražnycy?) Tak, to tyko bajki takie. No stare liudzi nie mieli ni sviatla, ni radja ni čego.
Kad važiuodavo per seną girią, čia kelias nelabai įdomus buvo iki Dūkštų. Taip
visi važiuodavo va čia, į mišką. Tai čia va vienas tiltas, kaip į Karmazinus nuo Dūkštų
upelis teka, irgi tiltas buvo. Ten buvusi sargybos būdelė, paskui jau toje Dūkštų upėje, jau
ten nebuvo tilto. Ten tada Bielazariškės ir Vierkšanai, ir, kaip ji, Glinuvka 58, kur ...
karjeras Bogatėlių59. Ten visi važiuodavo į miestą. Tokias pasakas pasakojo, kad ant šito
va, kuris nuo Dūkštų teka tas upelis, ant to tilto, kad arkliams kažkas pavadžius
numaudavo. (Prie sargybos būdelės?) Taip, čia tik pasakos tokios. Na seni žmonės
neturėjo nei šviesos, nei radijo, nei nieko.
M21A-20 (2005 m.)
53. [Apie “vaiduoklį”]
Vtedy ten ksiondz pokazalsia, ale i prentko jiego vzieli. To niedavno on, ten
ksiondz. Ojca svego zabyvšy byl, i taka paraža byl sobie naložyvšy, na očy vykrojivšy.
Pšyjiedzy avtobusem i idzy. Byl taki v Dukštach v girininkiji byl Cicėnas Algis
liesnyčym, i v krasnym ugolku, muvi, pšyšed ja jieden raz, pače – co tu okurki na stolie.
Nic tu taki z našych nie pali okurkuv. No tak tam smielisie:”pšychodzy on tu do tvojej
kantory”. “No jiesli on ka mnie prydiot, ja srazu ili zastreliu jievo, ili kto”. Muvi, jieden
raz tam čio ty roby i pšychodzy tam z jiednego seifu co to jiemu čeba bylo, gdie to v nočy
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bylo, gdie to okolo dvuch časov. Ja, muvi, tak smatriu v knyžku tam, čto to numerovka…
smatriu v knyžku, kak budto kto to čerez dvieri vašol. Ja, govoryt, tak jieščio ničego i nie
smatriu. Tam padnial golovu vvierch – stajit, muvi. Tak ja ničego nie skazal, knyžku etu
brosil:”Začem ty zdies pryšol?” (A kto tam byl?) Čelaviek, nu. Tak on razviernulsia i
ušol. Tak, muvi, ja biegom v dom, za ružjo, prilietiel, a tam jieščio majiego brata, on
jieščio nie žyviot, tam drava bylo zložona, stary dom pakupyvšy. On muvi, gdie, on na
etu dravu, brovna obstrielial. Ja utrom čevo tam v girininkija popal, i on muvi, nu o čto to
tu bylo takovo. Ja že vydel na svojich glazach etat čeloviek. Nu i gdie to popal. Vot uže
eta doroga byla. Ja pašol pašol pašol, v niz v niz pa darogu. Smatriu, uže čej to pasiev
byl, jačmienj čy avios, čto uže jiest slied. I on pad darogu v trubu, pad most, i pašol v
lies.
Tada tas kunigas pasirodė, bet ir greitai jį suėmė. Tai neseniai jis, tas kunigas. Tėvą
savo buvo užmušęs, ir tokią paražą60 buvo sau užsidėjęs, palikęs skylę akims. Atvažiuoja
autobusu ir eina. Buvo toks Dūkštose girininkijoje, buvo Cicėnas Algis, miškininkas, ir
raudonam kampelyje61 jis buvo, sako, atėjau aš vieną kartą, žiūriu – kodėl čia nuorūkos
ant stalo. Niekas čia iš mūsų nerūko nuorūkų. Na taip ten juokėsi: „Ateina jis čia į tavo
kontorą.“ – „Na jeigu jis pas mane ateis, aš iš karto nušausiu jį, ar kaip nors.“ Sako, vieną
kartą ten kažką daro ir ateina, ten kažko jam iš vieno seifo reikėjo, kažkaip naktį tai buvo,
gal apie antrą valandą. Aš, sako, taip žiūriu į knygą ten, skaičių, numerių žiūriu į knygą,
girdžiu, tarsi kažkas pro duris įėjo. Aš, sako, dar kaip ir nežiūriu. Pakėliau galvą į viršų –
stovi, sako. Aš taip nieko nepasakiau, knygą tą numečiau: „Kam tu čia atėjai?“ (O kas ten
buvo?) Žmogus, na. Taip jis apsisuko ir išėjo. Tai, sako, aš bėgte namo, paėmiau ginklą,
atbėgau, o ten dar mano brolio, jis dar negyvena, ten mediena buvo sudėta, seną namą
nupirkęs. Jis sako: „Kur?!“, jis ant tos medienos, rąstus apšaudė. Aš ryte kažkokiu reikalu
į girininkiją patekau, ir jis sako, kas čia įvyko tokio. Aš gi mačiau savo akimis šitą
žmogų. Na ir kažkur pataikiau. Jau va šitas kelias buvo. Aš ėjau, ėjau, ėjau, žemyn,
žemyn keliu. Žiūriu, jau kažkieno pasėtas laukas buvo, miežiai ar avižos, kad jau yra
pėdsakai. Ir jis keliu į vamzdį, po tiltu, ir nuėjo į mišką.
M21A-21 (2005 m.)
54. [Apie Pečių prie Neries]
Šly za Svienta žeka po solj, tam frontu nie bylo, po chlieb. (Za jaka Svienta žeka,
Šventoji?) Tak, tam šly, po nasiona i tak… nie byla tego, že všysko byla zjiedzona. No to
obydva razem gdie, tam Aidietis gdie žyje, to drugie byli tam, teš Jodki. To oni muviou,
že v tych bagnach naliazšy byl slony ručajek, soliony voda. (A u vas?) Nu, napšeciv
tego.. Lickunasa. Ale to nie pravda, on nie šed, i on biez soli jad. On tam pytajousia:”Jak
ty jieš biez soli”. … Tyko ržavčina vychodzy kolo tego ručaja. To tam nazyvalsia kiedys
Pšepasciovy rov. Pšepascj, značy, rov. Ale kolu tego rovu, nad samou Viljou čemu to od
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davna tam nazyvali Piec. (Piec?) Piec, nu. Tam jiešče možno pokopavšysia naliezcj
kavalkuv cegla, jakiscy podobnych do cegluv. Tam kiedys vypaliali co to.
Ėjom už Šventosios upės druskos, ten fronto nebuvo, duonos. (Už kokios
Šventosios upės? Šventoji?) Taip, ten ėjom, sėklų ir taip... nebuvo taip, kad viskas buvo
suvalgyta. Na tai abudu kartu, kur Aidietis gyvena, tai kiti buvo ten irgi, Jodkos 62. Tai jie
sako, kad šitoje pelkėje buvo suradę sūrų tvenkinį, sūrų vandenį. (O pas jus?) Na priešais
tą… Lickūną. Bet tai netiesa, jis nėjo, ir be druskos valgė. Jie ten klausia: „Kaip tu be
druskos valgai?“ ... Tik rūdžių atsiranda prie to šaltinio. Tai ten kadaise vadinosi
Pšepasciovy rov63. Praraja, reiškia, griovys. Bet prie to griovio, prie pat Neries, kažkodėl
nuo senų laikų vadino Piec64. (Piec?) Piec, taip. Ten dar galima pasikapsčius surasti plytų
gabalų, kažkokių panašių į plytas. Ten kadaise degino kažką.
M21A-22 (2005 m.)
55. [Apie žvejybą luotais]
(Co to jiest holobelka?) No to jak od saniuv, vie, holoblia. Nu taki ruvne, lietke
takie… i tam ustaviona ta… siatka na ich, i oni dvuch jadou. Jieden jiedzy i drugi. Vielie
ona tam pšyžymi. A kulj, kulj to v siatce ten…ktury, gdie ryba popada. Tak oni majou na
cienkim šnurečku, na palcu – tšyma tym, tšyma tym – zavionzany. I oni jadou. To oni vo:
jieden jiedzy po tečeniu i drugi. To ten viosluji, tšyma v tym boku, a tamten na drugim
renku juš tšyma. I oni jadou. Ten viosla krency, ta ludka žeby ona ruvno šla by, a drugi
tam krency. A tu jaja. Jak tyko juš jieden i drugi počuji, že tam ryba stuknela du kulia, tak
oni vtedy te…otpuskajou te cienkie šnurki i zjiezdžajousia du mejsca, i du bžegu, i
vyciongujou tam. Jiesli zakryji dobže, to ryba nie vrucysie nazad. A jak tyko nie
udasia…(A jaka ryba tak lovyli?) Nu jakie byva? Byva i te… i vonsak, i losasj može
popascj. No jaka vienkša takie.. bolienj byva tam, ščupak može byc.
(Kas yra holobelka 65?) Na tai kaip nuo rogių, žinote, holoblia. Na tokios tiesios,
lengvos tokios... ir ten pritvirtintas tas.... tinklas prie jų, ir jie dviese plaukia. Vienas
plaukia ir kitas. Kiek jis ten prispaus. O kol tinkle tas... kuris, kur žuvis papuola. Taip jie
turi ant trumpos virvutės, prie piršto – laiko, laiko – pririštą. Ir jie plaukia. Tai jie va:
vienas plaukia pasroviui ir kitas. Tai šitas irkluoja, laiko iš šitos pusės, o anas jau kitoje
rankoje laiko. Ir jie plaukia. Vienas irklus suka, kad ta valtis tiesiai plauktų, o kitas ten
suka. O čia kiaušiniai (?). Kai jau ir vienas, ir kitas pajaučia, kad jau žuvis pakliuvo į
tinklą, tai jie tada tas... paleidžia tas trumpas virvutes ir priplaukia vienas prie kito, ir prie
kranto, ir ištraukia ten. Jeigu gerai uždaro [tinklą], tai žuvis negrįžta atgal. O kai tik
nepavyksta... (O kokią žuvį taip gaudė?) Na kokių būna? Būna ir tos... ir šamas, ir lašiša
gali pakliūti. Na kurios didesnės tokios... šalvis būna ten, lydeka gali būti.
M21-23 (2005 m.)
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Lenk. tarm. Jodki.
Lenk. tarm. Pr epaściowy row, pažodžiui Prarajos griovys.
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Lenk Piec, pažodžiui Krosnys.
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Lenk. ołobelka ‘iena’.
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56. [Apie žalčius]
To tu opoviadali, že i dieti kolychali oni. (Venžy kolychali?) Tych… na vadze co
takie byli kolyški. No to muvi, dzieciuk jiešče plačy, te juš šelych do tej kolyški. (I
kolyšou dzieci?) Ja by jiemu zakolychal by. No ale ich nie byli, nie lienkalisie, nie
ruchali. Muvi, krova podojiš, pšyšed tyko, to juš vsio, mu čto nietu, to juš zaraz može
vyvrucyc i ta… i mlieka ta. Kiedys vie to jakie byli, albo gliniana, albo dževniana. (A te
dzieci nie balisie ich?) Kto tam, nieviem ja. Kiedys muvi, siadaš jiesc, i on razem du
myski. No v dietstvie mnie nie pšyšlosie, ale ja nie vydzial v dietstvie tych venžuv. No
niedavno vo, v siedemdziesiontym šustym roku juš z liasu vyšed pracovacj. To juš v
Legacišak pojiechali po dževa, liesopilka co byla v Šurmancach, co ja pracoval na tej
liesopylce. Pojiechali ja to po dževo, po tym štabliam, pod dževa tych venžuv naliaz. Ja
ni razu ich nie byl vydziavšy. A o teras palno i u nas, zašlo temi venžami. A teras v
Legacyškach Paplavski ten, juš nie žyji, on juš razem našych liat. Tak on kopal doukola
chlieva kanava v piasku, to po kanave mu pšez noc, jak pujdzy na ranku, to po
čtardziesce štuk zabyval, viencej. V chlievie navet krova položysie – vezmou vysou
krove, mlieka vyciongnou krovie. No to co z imi robyc? Jiego vpuscyc du chlieva? To
Kovalevski , on to jajki pšynosil do mnie, pokazyval: ”Čy vieš, čyje to jajki? No to ja
muvie: ”To ty viencej ich nachodovuj, to oni zaraz u ciebie i u svyniuv bendze jiescy“.
Tai čia pasakojo, kad ir vaikus jie supo. (Žalčiai supo?) Tas... svorinis toks buvo
lopšys. Na tai sako, vaikas dar verkia, tai jie jau šliaužia prie to lopšio. (Ir supa vaikus?)
Aš tik jam pasupčiau juos. Na bet jų nebuvo, nebijojo, nelietė. Sako, karvę pamelši, tik
atėjai, tai jau viskas, ... kas jam... tai jau iškart gali išversti ir tą... ir pieną tą. Seniau,
žinot, kokios [statinės] buvo, – arba molinė, arba medinė. (O tie vaikai nebijojo jų?) Kaip
ten buvo, nežinau aš. Kadaise sako, sėda valgyti, ir jis kartu prie dubens. Na man
vaikystėje neteko, bet aš nemačiau tų žalčių vaikystėje. Na neseniai va, septyniasdešimt
šeštaisiais metais, jau iš miško išėjau dirbti. Tai jau į Legaciškes66 nuvažiavom medienos,
medžių kirtykla, kuri buvo Šurmancuose67, tai aš dirbau toje medžių kirtykloje.
Nuvažiavau aš medienos, po tuo ... štabeliu 68, po ta mediena žalčių radau. Aš nė karto
nebuvau jų matęs. O dabar ir pas mus pilna jų, prisiveisė žalčių. O dabar Legaciškėse
Paplavskis tas, jau nebegyvas, jis jau mūsų metų. Tai jis kasė aplink tvartą kanalą per
smėlį, tai kanale jam per naktį, kai nueina ryte, tai po keturiasdešimt užmušdavo [žalčių],
daugiau. Tvarte net karvė atsigula – ima ir iščiulpia karvę, iščiulpia pieną karvei. Na tai
ką su jais daryt? Jį įleisti į tvartą? Tai Kovalevskis, jis kiaušinių atnešdavo man, rodė:
„Ar žinai, kieno čia kiaušiniai?“ Na tai aš sakau: „Tai tu daugiau jų užaugink, tai jie tuoj
pas tave ir su kiaulėmis ės.“
M21A-24 (2005 m.)
57. [Apie padalcus 69]
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Lenk. Legaciszki.
Lenk. Szurmance.
68
Lenk. tekste: sztabel ‘rietuvė’.
69
Lenk. padalec ‘trapusis gluodenas (Anguis fragilis)’.
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Rozmovy byli, ale to našy predki. Muvyli, že on v siedam liat z ziemi vychodzy. I
on jakis taki, červony jakis na koliar. Ale jiesli on niejak žyviola nieukonsy, niejakiego
tam nu… človieka, to može v dževa liuba ukonsyc, i vysechny dževo. A jak on… (A
vielki?) Jaki on jiest, on vielki – maly, to tyko s gavendy to. (Nikt nie vydzial?) A
vydziecj nikto nie vydzial, nie pokazajousia. Ale potem niekture juš muviou, že byva v
kartofliu v skliepie, čy vie, taka… jaščurka, že bžuch taki… žultovaty i taki krupkami, že
to to padaliec. Jaki to padalec…Stare budynki, že piecy byli to na glynie, te podlogi. A
pod piecem to kury siedzieli. Vychodzyli padalcy tam. (Nie venžy, padalcy?) Padalcy,
muvi. A, …
Kalbos buvo, bet čia mūsų protėviai. Sakė, kad jis septynerių metų išlenda iš
žemės. Ir jis kažkoks toks, raudoną kažkokią spalvą turi. Bet jeigu jis niekaip gyvulio
neįkąs, jokio ten na... žmogaus, tai gali medį įkąsti, ir nudžius medis. O kaip jis... (O
didelis?) Koks jis yra, jis didelis – mažas, tai tik iš pasakojimų tai. (Niekas nematė?) O
matyt niekas nematė, nepasirodo. Bet paskui kai kurie jau sako, kad būna bulvėse rūsyje,
ar žinot, toks... driežas, kad pilvas toks... geltonas ir toks taškuotas, kad tai padalec.
Kažkoks padalec.... Seni pastatai, kad krosnys buvo ant molinių, tų grindų. O po krosnimi
tai vištos tupėjo. Išlįsdavo padalcai ten. (Ne žalčiai, padalcai?) Padalcai, sako. O...
M21B-1 (2005 m.)
58. [Mokesčiai]
(Kalba apie obelis) Kture sami vyrosli, a tak na všysko bylo čeba podatek
zaplacyc. (To za to i byli malienkie te okna?) Tak, tak. I vielkiego budynku nie mial
prava, chot i byl i bogaty. Vo i Kovalevski, mial 56 hektary, ale za tym Hendrykem vo,
čy vo ta vo chata. No to on mog žeš postavyc i vielki dom.
Pst.: Seniau mokesčiai buvo už įvairius dalykus: už langus, todėl maži langai
būdavo trobų, už obelis, kaminus.
(Kalba apie obelis) Kurios pačios užaugo, o taip nuo visko reikėjo mokesčius
mokėti. (Tai dėl to ir buvo maži tie langai?) Taip, taip. Ir didelio pastato neturėjai teisės,
nors ir buvai turtingas. Va ir Kovalevskis, turėjo 56 hektarus, bet už to Hendriko 70 va, ar
va šita va troba. Na tai jis galėjo juk pastatyti ir didelį namą.
M21B-2 (2005 m.)
59. [Kaimo sargyba]
Per Adomčiškes ėjo kelias Kernavės – Sudervės. Ant to kelio kaimo galuose buvo
vartai. Privažiavus keliautojams, juos atidarydavo dieną dažniausiai vaikai, tai už tai ko
nors gaudavo. Naktį atidarydavo kaimo sargybinis. Kasnakt pasikeisdami per naktį
vaikščiodavo sargyba (varta).
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Lenk. Hendryk, senovinė vardo Henryk forma.
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V Klimaniškach Komarovski taki, juš mego ojca švager, nu i tam na Juzefa, pšyšli
na imienyny. Tam pozdrovyli, nu i viečorem, ojcec na viečor zaprosil: ”Pšyjdzyce tam
sosiedzy”. Nu i pšyšli s tych Adamcyšek, s gajuvki tej, tam švagra pšyšli s drugich
Adamcyšek, no a tego Komarovskiego byla varta. Vzieli chlopcy, zebralisie, viedzieli, že
on tam pušed, nievartuji. Vzieli jiemu tego, kuznia zniesli s podmuruvki, taka nievielka
byla, vzieli voz na gumna zapchneli na dach, a kiedys ze slomy te dachy byli. Nu i co,
stoji na ranku voz jiego na gure, na tym… Nu tak on pujdzy tut. A tut kiedyscy, ja
nieviem, teras seniunija, a to byl kiedys zvali po vojnie aktivysty, kture nakazy roznosil
takie, taki pomocnik seniuniji. Tak on muvi:”Čeba bylo vudka nie pyc, čeba bylo isc
strožovac.
Klimoniškėse71 Komarovski toks, jau mano tėvo svainis, na ir ten per Juzefo 72
vardo dieną atėjo į vardadienio šventę. Ten pasveikinom, na ir vakare tėvas pakvietė:
„Ateikite, kaimynai.“ Na ir atėjo iš tų Adamčiškių 73, iš eigulio namelio, svainio tie atėjo
iš kitų Adamčiškių, na, o Komarovskio sargyba buvo. Paėmė vaikinai, susirinko, žinojo,
kad jis ten išėjo, nebestovi sargyboje. Paėmė jam tą, kalvę išnešė iš cokolio, nedidelė
tokia buvo, paėmė vežimą, ant tvarto stogo užkėlė, o kadaise iš šiaudų stogai buvo
[padaryti]. Na ir ką, stovi jo vežimas ryte viršuje, ant to... Na tai jis nueina čia. O čia
kadaise, aš nežinau, dabar seniūnija, o seniau tai buvo, po karo vadino aktyvistais, kurie
nurodymus tokius skelbė, toks seniūnijos pagalbininkas. Tai jis sako: „Reikėjo degtinės
negerti, reikėjo sargybą eiti.“

Jan Šimanel (apie 40 metų)
Čia jo mamos sodyba, mama Koženevska.

60. [Namai]
Tik žiemą kirstų medžių troba ilgai stovi – Vytrvale dževo, jak soki nie idou, do
liutego miesionca.
Namas statytas prosenelių, statė dieduko tėvas būdamas kavalierium. Diedukas
Koženevskis gimęs 1888 m. Kažkada žemės buvo 2 valakai (valakas apie 11-12 ha).
Senelis su broliu turėjo po 4,5 ha ir dar pamotei davė 2 ha ( II žmona prosenelio). Senelis
mirė 1952m.

Teresa Šocik, Stanislavo, g. 1940 m. Adomčiškėse.
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Lenk. Klimaniszki.
Liet. Juo apo var inės.
73
Lenk. Adamciszki.
72
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Netekėjusi. Jos mama mirė 25 metų ir ji užaugo su seneliais ir neženota teta. Diedukas
dalyvavo tvarkant bažnyčią, kai atgavo katalikai. Padėjo nupjauti cerkvės kryžių, tada
buvo užlipęs aukštai į bokštą. Diedukas mokėjo skaityti ir rašyti, lenkiškai ir rusiškai,
pats išmoko, mokyklos nelankė
Prie girininkijos vadino I Adomčiškės, kur 3 namai – II Ad., kur 2 namai prie kelio – III
Ad.
Bražuolėje buvo malūnas, kurio savininkas buvo Roda, jos krikštatėvis. Vėliau iš jo
nupirko Jodka. Žarnovolkoje darė gražius šaukštus Misievič.
61. [Vietovardžiai]


Hančariški – žemė, kur sėdavo grikius. Pati žemė su daug smulkių akmenėlių



Područaj, Na ručaju– pieva prie upelio bevardžio



Kolo Uliuka – vieta prie kelio, ten gyveno Aleksandras



Pod grubym dembem – vieta prie buv. Ąžuolų karaliaus



Gliniska – pirmas kalnas ant kelio link Velniakampio



Kirka – kalnas, ant kurio kircha niemiecka stala



Jodiški – raistas Drebulynės miške už Ąžuolų karaliaus



Jateliunska gura – kalnas prie kelio į Lazdėnus. Keliaudavo į Vilnių turgun: 3 val.
Nakties išeidavo, Šiurmonyse keldavosi per upę ir eidavo į Lazdėnų traukinių
stotelę. Nešdavo uogas.

62. [Apie padalec]
Raz v siedam liat vylazy, na gadzyne podobny, červony
Kartą per septynerius metus išlenda, į gyvatę panašus, raudonas.
M17B-5 (2005 m.)
63. [Apie Didįjį Ketvirtadienį]
(O tym Vielkim Čvartku) A, Čysty Čvartak jak byl. No to teš, staralisie žeby
pomyc, mlodym to žeby ladnym byc. I potam v Čysty Čvartak všyscy ot, jiesli normalna
rodzina, to tak: všysko starajousia do svienta šykovac šykovac, zrobi, a jak juš pšychodzi
Čysty Čvartak, vtedy všyscy do lazni, vymycie, vo tuš pšed svientem, v Čysty Čvartek.
(A rano co robyli dzievčenta?) No tak, žeby pomytsie rano rosou, no tak žeby… (Rosou
mylisie?) tak normalnie žeby zimnou vodou pomyc, žeby ladne by. A potem jiešče
tego… to juš potem religijny to bylo, jak tego, muvi, Christus teš tam nogi myl, to
ksiondz potem nogi myje na Čysty Čvartek tam. (A kiedy oni mylisie, jiešče bardzo rano,
čy juš slonce?) V Vielki Čvartek dzievčynuv to kazali kiedy slonce tyko vschodzi, o tak.
(Kiedy slonce?) Tak, to žeby jiešče biez sloncu to pomytsie. (A co o vronach muvyli?)

64
No co, obkakajou i nieladna bendziš. Vyjdz dopuki vrony nie pšechnelisie, nieobkakali
vas, žeby ladne byli. (To nie pšed sloncem, a kiedy slonce vstajie?) No tak, ranečkiem
samym. Ja pamientam, že budzyli nas. Jiešče my tyko takie takie byli. (A kosy
nierosčiesali?) A to ja tyko slyšalam, že nie tšešcysie vlosy, za dužo kosy, že bendou kury
drapac gžendy, v Čysty Čvartek, to to slyšalem. Muvyli: ”Za dužo nietšešcysie, žeby
kury gžendy nie drapali“.
(Apie tą Didįjį ketvirtadienį.) A, Švarusis ketvirtadienis 74 kai buvo. Na tai irgi,
stengėmės nusiprausti, jauniems tai kad gražūs būtų. Ir paskui per Švarųjį ketvirtadienį
visi, jeigu normali šeima, tai taip: stengiasi viską paruošti, pasiruošti šventei, padaro
[viską], o kai jau ateina Švarusis ketvirtadienis, tada visi į pirtį išsimaudyti, kaip tik prieš
šventę, per Švarųjį ketvirtadienį. (O ką ryte merginos darė?) Na taip, kad ryte
išsimaudytų rasoje, na taip kad... (Rasa prausėsi?) taip normaliai, kad šaltu vandeniu
nusipraustų, kad gražios būtų. O paskui dar... tai paskui jau religinis tai buvo [tikėjimas],
kaip sako, Kristus irgi ten kojas mazgojo, tai kunigas paskui kojas mazgoja per Švarųjį
ketvirtadienį ten. (O kada jos prausėsi, dar labai anksti, ar jau saulei patekėjus?) Didįjį
ketvirtadienį merginos tai liepė, kai tik saulė pakyla, va taip. (Kai saulė?) Taip, tam, kad
nusipraustų dar iki saulės. (O ką apie varnas sakė?) Na ką, apkakos ir negraži būsi. Išeik,
kol varnos dar nepabudo, neapteršė jūsų, kad gražios būtumėt. (Tai ne prieš saulę, o kai
saulė pakyla?) Na taip, prieš pat rytą. Aš atsimenu, kad žadino mus. Mes dar tik tokie
tokie buvom. (O kasų nešukavo?) O tai aš tik girdėjau, kad nešukuokite kasų, per daug
kasų nešukuokite, kad vištos kapstys lysves, per Švarųjį ketvirtadienį, tai taip girdėjau.
Sakė: „Per daug nešukuokite, kad vištos lysvių nekapstytų.“
M17B-6 (2005 m.)
64. [Apie Velykas]
Ladne takie jak bombki…(Podviešali na galonzki, na jodlove?) Tak. (A tutaj ložyli
pod tych..?) Tak, pod balkami bylo, nu. To ja to tak niepamientam, tyko viem, že ubierali
tak dom, bo žeby bylo co kolek sviontečnego to. U nas to nie bardzo, može trošečke nie
to, jak to muvysie, panski panski, no nie panskie tam nazyvali, ale cos takiego troške
rodu, bardzej jak to muvysie, sovremennogo juš dalej šlo všysko, žeby všysko ladnie,
žeby bukiecik, žeby kviatki postavione. Chotj bieda byla, ale u nas nikt z jiednej miski
nie jad, zavše bylo každemu svoja, tego i lyžka, z jiednej miski niejiedli, i ot tak bylo.
Jiešče všendze tak jiedli, a tut nazyvali panstvo, u nich každy po ušubku jie. (A tak to
jiedli z jiednej miski?) Z jiednej myscy, postaviou jiedna i všyskie ustavy doukola, ile
naliejou, tyle naliejou. No tak v davnych časach, to viem. Jiešče pamientam, juš to navet
može juš ja nie mala byla chyba, juš oto, v niekturych vioskach jak chodzyla, v
sielsoviecie pracovala, jiešče vie, taka starinna moda. Do jiednych domu zašla, tamte
spiski tam ružne smiski, i teš vidzialam tak o: stul, zaslana taka biala, nu tam jaka tam
byla, svoja tkana taka jak servetka – kartoflia vysypana na ten stul cala, a posrodku
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Lenk. Czysty Czwartek.
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postaviona jiedna mysa s chlodnikiem. I te všyskie doukola jiedzou tak s tej myscy. I tak
mnie dyko bylo i strašnie.
Gražūs tokie kaip [eglutės] papuošalai... (Kabino ant eglių šakelių?) Taip. (O čia
dėjo po šitais..?) Taip, po sijomis buvo, na. Tai aš to taip neatsimenu, tik žinau, kad puošė
taip namus, kad būtų kas nors šventinto. Pas mus tai nelabai, galbūt šiek tiek ne taip, kaip
sakoma, ponų ponų, na ne ponų vadino, bet šiek tiek tokio pobūdžio, labiau, kaip sakoma,
šiuolaikiškai jau toliau viskas buvo, kad viskas gražiai, kad puokštelė, kad gėlytės [būtų]
pastatytos. Nors vargas buvo, bet pas mus niekas iš vieno dubens nevalgė, visada buvo
kiekvienam savo, na ir šaukštas, iš vieno dubens nevalgėme, ir taip va buvo. Dar visur
taip valgė, o čia vadino ponais, pas juos kiekvienas atskirai valgo. (O taip tai iš vieno
dubens valgė?) Iš vieno dubens, pastato vieną, ir visus pasodina aplinkui, kiek įpila, tiek
įpila. Na taip senais laikais, tai žinau. Dar atsimenu, jau aš turbūt nemaža jau buvau, va
jau, kai kuriuose kaimuose kai vaikščiojau, seniūnijoje dirbau, dar žinot, tokia senovinė
mada. Pas vienus namo užėjau, tuos sąrašus, ten visokie sąrašai, ir dar mačiau taip va:
stalas, apdengtas tokia balta, na ten kokia buvo, savo nerta tokia kaip staltiesė – bulvės
išbertos ant to stalo visos, o viduryje pastatytas vienas dubuo su šaltibarščiais. Ir jie visi
aplinkui valgo taip iš to dubens. Ir taip man nejauku ir baisu buvo.
M17B-7 (2005 m.)
65. [Apie Kalėdas]
Chodzyli mlodziež, psy gdzie ščekajou, gdzie tam kavaler bendzy, to teš bylo, teš
pamientam. A zasniežona, a my mlodziež valyli i pud oknem posluchac, co kto muvy.
Bože tam, pšez takie virby valilisie, i posluchac co, jak tam rozmaviajou v domu i co
muviou, čy ic, čy siec, no vot juš jak tam nam bendzi, jak tym mlodym, Bože, smiech. A
smiech, potem juš tam mdle vracali ze smiechu, žeby posluchac. A, jiešče jak, ona može
juš i nie viedziala, tyko pomysliala, že psy ščekajou, i taka staruška byla smiešna, nu,
mysli, juš pujde sluchac. Ona juš specialne, žeby tego, nu juš poslyšala, i tego že tam
pevno mlodiež liata, tak ona specialnie, tam kto tam… curka s čym, podymujisie s čym,
stala, a ona:”Siedzj, nieidzj, siedzj”. – Na jej kšyčy, i o, specialnie, žeby jiesli kto to
sluchal – jiego vružba že siedzj, nikdy nie pujdziš. Obejmovali to para, dževo nosyli ili
potem ličyli, ružne tam takie. Ružnie takie tam, puki mlode byli. Koguta čy kogo tam, ile
vie, tam mlodzieš každa svoja kubka, posypi tam jakiegos zbužka tam, puščou kura čy
koguta – čyja začnie dziubac pierše. Ružne byvali, nachochočysie, nikdy… pšy mojej
pamienci tak nasmielisie, ja pracovalam v Majšiagolie, pšyjiechalam. Dvie dzievčynki
byli, oni litvinki s tej strony, do domu dalieko odjiechac, to ja ich zaprosilam, icmy do
mnie na Vigilje. No pšyjiechali po Vigilji, potem tam v tej stronie teš tak samo – dužy
pokuj i teš muvyli… A, to i ona pšypomniala rozucie i pantofielj žucac. I bylo juš tak
smiech, juš ciocia smialasia, muvi, chyba zamdliejie, do majtkuv obsykamsia. Ona
položylasia i tak pantofelj nažucyla, i z rozmachu jak puscyla, ten pantofelj z nogi tak jak
pachnela, a ten pantofelj v džvy, i odbylsia z džviuv i plescj jej v leb tym pantoflem.

66
Vaikščiojo jaunimas, kur šunys loja, kur ten kavalierius bus, tai irgi buvo, irgi
atsimenu. O apsnigta, o mes, jaunimas, lėkėme ir po langu paklausyti, kas ką sako. Dieve,
ten per tokius virbus75 lėkėme paklausyti, kaip ten šneka namie ir ką sako, ar eik, ar
sėdėk, na va jau, kaip mums ten bus, kaip tiems jauniems. Dieve, juokas. O juokas,
paskui jau ten nuo juoko alpdavome grįždami paklausę. O dar kaip, ji jau gal ir nežinojo,
tik pagalvojo, kad šunys loja, ir tokia senutė buvo juokinga, na, galvoja, jau eisiu klausyt.
Ji jau tyčia, kad šitą, na jau pagalvojo, ir tai kad ten turbūt jaunimas laksto, tai ji tyčia, ten
kas ten... dukra su kuo, kyla su kuo, atsistojo, o ji: „Sėdėk, neik, sėdėk“, – šaukia ant jos,
ir va, tyčia, kad jeigu kas klausosi – tai ir būrimas, kad sėdėk, niekada neisi. Apkabindavo
tai kelis (?), malkas nešiodavo ar paskui skaičiuodavo, visokie tokie. Visokie tokie ten,
kol jauni buvome. Gaidį ten ar ką, žinot, kiek ten jaunimas kiekvienas savo krūvelę,
paberia ten kokių grūdų ten, paleidžia vištą ar gaidį – kieno pradeda lesti pirma. Visokių
buvo, prisijuoksi, niekada mano atminime taip nesijuokėme, aš dirbau Maišiagaloje,
parvažiavau. Dvi mergaitės buvo, jos lietuvaitės iš šitos pusės, namo toli važiuoti, tai aš
jas pakviečiau, einam pas mane Kūčių 76. Na atvažiavo po Kūčių, paskui ten toje pusėje
irgi taip pat – didelis kambarys ir irgi sakė... A, tai ir ji atsiminė nusiauti ir batą mėtyti. Ir
buvo jau taip juokinga, jau teta juokėsi, sakė, turbūt apalpsiu, į kelnes prisisiosiu. Ji
atsigulė ir taip batą mestelėjo, ir užsimojusi kaip paleido, tą batą nuo kojos kaip nuspyrė,
o tas batas į duris, ir atsimušė nuo durų ir plekšt jai į kaktą tuo batu.
M17B-8 (2005 m.)
66. [Apie Jonines]
Že krovy odbierajou, to slyšalam, slyšalam takie. Slyšalam, že tam kiedys tam
pilniovali jiedny, jak ona muvyla:”Na Jana dajou moloka i ze skarača”, z jakiego tam
renčnyka, ot ona doji. No to slyšalam, že tam ciedzylki mieli oni tam, po rosie ciongali,
cus takiego, že tam… (A u vas na jakiego človieka muvyli?) Nie. (Nie muvyli tak, že ona
tak roby?) Nie, no ot tak na vioscy nie bylo. (A v innych vioskach, kolo?) Nie,
nieslyšano, ale slychac to slyšala, bo gadali tak, že jiest takie, cus takiego. Oni može to i
niepravydlovo, nie to, jiedna teš tak samo: mlieka nikiedy nie da, jieželi tam choc jiedna
krystalek nie žucy tego… soli do tego. (Do mlieka?) No tak, žeby. (A čemu?) Nu komus
oddavac mlieko, žeby kto mlieka nie zabral, bo jak to muvi. (To ta solj pomaga?) No tak
cos takiego, tak chyba. No može ona tak miala taki zababony, tak slyšalam, že tego… A
tak to, žeby jakies čarovnycy u nas bylo kolo nas, kto žyl by taki, to nie slyšalam.
Kad karvei atima [pieną], tai girdėjau, girdėjau tokias [kalbas]. Girdėjau, kad ten
kadaise ten saugojo vieni, kaip ji sakė: „Per Jonines duoda pieno ir iš skaročiaus 77“, su
tokiu rankšluosčiu, ji ten melžia. Na tai girdėjau, kad ten melžėjos turėjo ten, koštuvus
per rasą tempdavo, kažkas tokio, kad ten... (O apie kokį žmogų pas jus taip sakė?) Ne.
(Nekalbėjot taip, kad ji taip daro?) Ne, na va taip kaime nebūdavo. (O kituose kaimuose,
šalia?) Ne, negirdėta, bet girdėt tai girdėjau, nes kalbėjo taip, kad yra toks, kažkas tokio.
Jie gal ir neteisingai, ne tai, viena irgi taip pat: pieno niekada neduos, jeigu ten bent vieną
žiupsnelio neįmes to... druskos į tą. (Į pieną?) Na taip, kad. (O kodėl?) Na kažkam
atiduoti pieną, kad kas pieno neatimtų, nes kaip sako. (Tai ta druska padeda?) Na taip
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kažkas tokio, taip turbūt. Na gal ji turėjo tokių prietarų, taip girdėjau, kad tai... O taip tai,
kad kokių raganų būtų pas mus, šalia mūsų, kas gyventų toks, tai negirdėjau.
M17B-9 (2005 m.)
67. [Apie prakeikimus]
Vo jak gryž nazyvali, cos takiego. To teš zamaviajou ot tego, slyšalam že takie od
boliu, potam od brodavak, cos takiego to slyšalam, že bylo. (A v vašej familji nikt nie
umial?) Nie, u nas to nie umial tego, nikt nic nie robil. Poruskazyvali, porča tam, tam co
takiego, že tam ktos kogos tak, ale co to u nas nie slyšalam, žeby tam ktos zrobil, albo na
kogos muvyli, tak roby, to teš nie slyšalam. (A jak robyli, co oni robyli? Čy slovem, čy..)
Slovem, pšeklinali takie. Ja to kiedys, ja tyko ksionžka čytalam, jak…
Va kaip grižas78 vadino, kažkas tokio. Tai irgi užkalbinėja nuo to, girdėjau, kad
tokie nuo skausmo, paskui nuo karpų, kažką tokio girdėjau, kad buvo. (O jūsų šeimoje
niekas nemokėjo?) Ne, pas mus tai nemokėjo to, niekas nieko nedarė. Pasakodavo, ten
kažkas tokio, kad ten kažkas kitą taip, bet kas čia pas mus negirdėjau, kad ten kažkas ką
nors darytų, arba kažką užkalbėtų, kad taip daro, tai irgi negirdėjau. (O kaip darė? Ką jie
darė? Ar žodžiu, ar...) Žodžiu, prakeikimai tokie. Aš tai kadaise, aš tik knygą skaičiau,
kai...
M17B-10 (2005 m.)
68. [Apie Velniakampio dvarą]
Emanuelia nie moja babcia, oni služyli u Trumfetera. Moja babcia pracovala na
kuchni, a tamta pracovala gorničnaj. To u… to ona žeby ladnie poscielj uslana žeby byla.
I ona taki miala, starutka byla, juš jak poscieli poscieljka, to tak všendze, po tam, po
niemieckim tym jiešče juš nie najdziš žeby tam zmarščona byla, pšesceradla čy co, taka
okuratnosc byla To to to pamientam o tej babci, jiešče moja;”Skont babcia tak umy?”- a
muvi:”Mnie niemcy naučyli. Jak tam služylam, i tak bylo”. I potem jiešče opoviada o
tym, opoviada babcia moja, pamientam jak opoviadali, že kiedys nie bylo tych lioduvkuv,
ničego. Muvi, byla liodovnia taka, taka… budynek, i specialnie te liody tam krujyli
pilami, i takie liody vozyli, ogromne glyby tam, zasypyvali chyba tym… trucynami čy
cim, žeby to nie tajalo. I muvi, jak juš gutujim tam co, to muvi, raz tyko v miesionc ta
sama jiedzenia, a tak,muvi, my zrubyli co nie tak, na liud tam vyniosa, žeby ochlodzyc.
Tam ciekavie, tak ona opoviadala, žeby nie povtažalasia jiedzenia, žeby tam juš bardzo
bylo ciekavie u tych panstvu. Potem oni tutaj jak ta Kircha byla, to tyko ja viem, že
potem my liatali tam pačyc v dul. Juš tam nie bylo tego ničego, ale jiešče bylo znac. Raz
tam zaliezli, jak nas nie zamknelo tam džvy, i tam byli co, musi tam jak oltaž, musi
Matka Boska stala čy co, tam podbijana. Kiedy te groby vyviezli, ja slyšalam byla tam
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caly čas ta kircha, tam jak groby stali, no jak tam, mavzoliejum, takie juš tam bylo
okienko i bylo vydac že liežy tam mloda dzievčyna liežala, tam s siostrou čy co, a potem
juš začelo… Potem ja tyko slyšalam po všyskim, poviedzieli, že kiedy… nikt nie viedzial
kiedy ta vojna bendzi. Kiedy muvi, niemcy začeli stont rušycie, i kircha začeli te groby
vyvozyc, všyskie vtedy začelišemžec, že:”Vojna bendzi, niemcy vyvožou svojich
všyskich”. Tyko to slyšalam. Jak muvi, vojna to juš viedzieli kiedy bendzi, bo…
Emanuelia, ne mano [tik] močiutė, jos ėjo tarnybą pas Triumfeterą. Mano
močiutė dirbo virtuvėje, o ta dirbo kambarine. Taip pas... tai ji, kad lova gražiai būtų
paklota. Ir ji tokį turėjo, senutė buvo, jau kai lovą paklodavo, tai taip visur, po ten, po
vokiečio to dar, jau nesurasi kad ten susiraukšlėjusi būtų, paklodė ar kas, toks
kruopštumas buvo. Tai atsimenu apie tą močiutę, dar mano [sako]: „Iš kur močiutė taip
moka?“ – o sako: „Mane vokiečiai išmokė. Kai ten tarnavau, ir taip buvo“. Ir paskui dar
pasakoja apie tai, pasakoja mano močiutė, atsimenu, kaip pasakojo, kad kadaise nebuvo
tų šaldytuvų, nieko. Sako, buvo šaldykla tokia, tokia... pastatas, ir specialiai ten tą ledą
skaldė pjūklais, ir tokius ledo [luitus] vežiodavo, dideli luitai ten, užberdavo turbūt tuo...
pjuvenomis ar kuo, kad taip netirptų. Ir sako, kai jau verdam ten ką, tai sako, kartą tik per
mėnesį tas pats valgis, o taip, sako, mes padarėm ką ne taip, ant ledo ten išneša, kad
ataušintų. Ten įdomiai, ji taip pasakojo, kad nesikartotų valgis, kad ten jau labai įdomiai
buvo pas tuos ponus. Paskui jie čia, kai ta kircha 79 buvo, tai tik aš žinau, kad paskui mes
lakstydavom ten žiūrėti į apačią. Jau ten nebuvo to nieko, bet dar pėdsakas likęs. Kartą
ten užlipome, kai mums neuždarė ten durų, ir ten buvo kas, turbūt ten kaip altorius, turbūt
Dievo Motina stovėjo ar kas, ten prikalta. Kai tuos kapus išvežė, aš girdėjau, buvo ten
visą laiką ta kircha, ten kaip kapai stovėjo, na kaip ten, mauzoliejus, toks ten jau buvo
langelis ir buvo matyti, kad guli ten jauna mergina, gulėjo, ten su seserimi ar kaip, o
paskui jau pradėjo... Paskui jau aš tik girdėjau po visko, pasakė, kad kai... niekas
nežinojo, kada tas karas bus. Kada sako, vokiečiai pradėjo iš čia judėti, ir [iš] kircha
pradėjo tuos kapus išvežti, visi tada pradėjom kalbėt, kad: „Karas bus, vokiečiai išveža
saviškius visus.“ Tik tai girdėjau. Kaip sako, karas tai jau žinojom, kada bus, nes...
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AIRĖNAI
Dūkštų sen., Vilniaus r.
NN, gyv. Airėnuose
Mama Borusevič – lenkė iš Bielazariškių, tėvas ukrainietis.
Pšyjiechali z Grodnenskoj oblasti v 1906–1908 roku, vojienne vzieli ziemia,
vysielyli i žond kupil tutaj, im pieniendzy nie dali.
Per Pirmąjį karą caras liepė visiems rusams grįžti į Rusiją, kad nenukentėtų nuo vokiečių.
Daug išvažiavo, paliko namus, po to dauguma grįžo. Kai jie čia atsikėlė gyventi, visi
Airėnų laukai buvo apaugę mišku, jie iškirto ir statėsi namus.

69. [Vietovardžiai]


Lysa gura, Viesiola gura – kalnas, anksčiau buvo neapaugęs, ant jo yra didelis
plokščias akmuo



Albukova buchta – vieta pakrantėje, žemiau kaimo, ten buvo viena sodyba, gyveno
Albuk, priklausė Natokams, kuriuose gyveno irgi ukrainiečiai. Toje vietoje vyrai
gaudydavo lydekas

M21A-2 (2004 m.)
70. [Apie Airėnų akmenį su ženklais]
Ja navet nieviem, nie pamientam, no liudze opoviadali, to kilka osub muvilo, že v
Dembniaku byl jakis cy kamien, že kamien, pod kturym bylo schovano bogatstvo
Napoleona. Muvi tut naraboval on tutaj, i kiedy povracal, juš on nie mog tego zabrac.
Ktuš cy sto liat, juš ktus cy pšyjiezdžal (Kiedy to moglo byc? Pšed vojnou?) Nieviem.
Može musi pšy sovietach maže kto pšyjiezdžal (A nie muvili, že tam litery jakie vybyte?)
Nie, tam, muvi, znakuv nie bylo, no muvi, človiek ktury pšyjiezdžal, on dokladnie
viedzial, gdzie nachodzysie ten kamien. Dužy kamien, jiego podjonc nikt nie mog.
Aš net nežinau, neatsimenu, na žmonės pasakodavo, tai keli žmonės sakydavo, kad
Ąžuolyne buvo kažkoks ar akmuo, kad akmuo, po kuriuo buvo paslėptas Napoleono
turtas. Sako čia prigrobė jis čia, ir grįždamas jau jis negalėjo to pasiimti. Kažkas ar šimtas
metų, jau kažkas buvo atvažiavęs (O nesakydavo, kad ten raidės kažkokios iškaltos?) Ne,
ten, sako, ženklų nebuvo, na sako, žmogus, kuris buvo atvažiavęs, jis tiksliai žinojo, kur
tas akmuo yra. Didelis akmuo, jo pakelti niekas negalėjo.
M21A-3 (2004 m.)
71. [Apie Aliejūnų ežerą]
Utopilasia v tym jieziože šesnasce liat dzievčynka. Nie mogli naliezc. Ona
pšysnila:”Mama, bo nie tam mnie šukacie, ja tam i tam nachodzamsie (A nie muvili, že
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on tam taki, že topiousie?) To dužo liudzi topisie (To kiepskie jiezioro, tak?) Kto vie (Jak
muvili davnej?) Tak, takie jiezioro, že tam...
Paskendo tame ežere šešiolikos metų mergaitė. Negalėjo surasti. Ji susapnavo:
„Mama, ne ten manęs ieškote, aš ten ir ten esu.“ (O nesakydavo, kad jis ten toks, kad
skęsta?) Tai daug žmonių skęsta. (Tai blogas ežeras, taip?) Kas žino. (Kaip sakydavo
seniau?) Taip, toks ežeras, kad ten...
M21A-4 (2004 m.)
72. [Apie mešką]
(No poviedzcie, jak. Mama muvila tak?) Tatus jiešče opoviadal. No to jiego…
jiego rodzona ciotka po mujiemu. Kiedy oni pšyjiechali, jiešče žyve byli (I tutaj liasy
byli?) Tutaj byli na okolicnosc liasy byli. Tam dom stal stary (No on strojil tu sobie nu ot
ten dom novy byl?) Novy byl postaviony, no jaki tam… dzieviensot dvudziesty rok. I
jiego ciotka zobačyla, že vol pšepad, z viečioru nie pšyšed do mieškania ten vol, značy.
Na ranku ona zobačyla, že chodzi na podobie volu. Nu slabo vidac jiešče, ona schvycyla
ten uchvat, palki žadnej nie bylo, pošla do tego vola, žeby jiego… nakazac značy, i žeby
povrucil do domu. Jak stuknela jiego, no tak… on tak i zrobil dlia nej (Jak zrobil?) No
všysko obkakal (Obkakal?) Jak zryčnol, tak cala byla… No okazujesie, to byl niedzviedz.
(A skont ona potem viedziala že miedzviedz?) No, on odešed tam kilka, vielie metry, sto
dviescie metry, može viencej troche, naliezli niežyvego niedzviedzia, tego niedzviedzia.
On ze strachu. I tak pšelionksia, že on sdech (A gdzie ten vol?) A ten vol nieviem navet,
nie no tylko to, že tu byl … tut niedzviedzi…
(Na pasakykite, kaip. Mama taip sakė?) Tėtis dar pasakojo. Na tai jo... jo tikra
teta, man atrodo. Kai jie atvažiavo, dar gyvi buvo. (Ir čia miškai buvo?) Čia buvo
apylinkėse, miškai buvo. Ten namas stovėjo senas. (Na jis čia statė sau šitą namą, namas
naujas buvo?) Naujas buvo pastatytas, na kokie ten... devyni šimtai dvidešimtieji metai. Ir
jo teta pamatė, kad jautis dingo, iš vakaro neparėjo namo tas jautis, reiškia. Ryte ji
pamatė, kad vaikšto kažkas panašus į jautį. Na blogai dar matyti, ji griebė tą virvę,
pagalio jokio nebuvo, nuėjo prie to jaučio, kad jį... nubaustų, reiškia, ir kad grįžtų namo.
Kaip sudavė jam, na taip... jis taip ir padarė jai. (Kaip padarė?) Na viską apkakojo.
(Apkakojo?) Kaip suriaumojo, tai visa buvo... Na pasirodo, tai buvo lokys. (O kaip ji
paskui sužinojo, kad lokys?) Na, jis nuėjo ten keletą, kažkiek metrų, šimtą, du šimtus
metrų, gal šiek tiek daugiau, rado negyvą lokį, tą lokį. Jis iš išgąsčio. Ir taip išsigando,
kad jis nudvėsė. (O kur tas jautis?) O tas jautis tai nežinau net, ne na tai tik, kad čia
buvo... čia lokių...
M21A-5 (2004 m.)
73. [Kaip pasirodė miręs senelis, mamos tėvas]
No tu jejny ojcec pšyšed. Vo tu, gdzie značy, lyžečka stala, v tym pokoju, a mama
spala tam v spalni. ...Nu gdzie vidac te pšepieženia, i mysliala, že to tatus povrucil,
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gdziescy vyjiechal, čy do mlynu sbieralsia jiechac. Muvi, odkrylis džvi, zachodzi, pačy,
muvi, muj ojcec zachodzi. Do lyžečka podešed, muvi, tak pačal. I muvi, i muvi, pšepad.
Muvi, vyšlam, pača, i na strych ten, drabyna tam, vidzi, jaki vypadek byl.. Sbudzilasia v
nocy…
Na čia jos tėvas atėjo. Va čia, kur, reiškia, lova stovėjo, šitam kambary, o mama
miegojo ten miegamajame. ... Na, kur matyti ta pertvara, ir galvojo, kad tai tėtis grįžo,
kažkur išvažiavo, ar į malūną ruošėsi važiuoti... Sakė, atsidarė durys, įeina, žiūri, sako,
mano tėvas įeina. Prie lovos priėjo, sako, taip pažiūrėjo. Ir sako, ir sako, išnyko. Sako,
išėjau, žiūriu, ir į palėpę tą, kopėčios ten, matot, koks atsitikimas buvo... Atsibudo naktį...
M21A-6 (2004 m.)
74. [Kaip pasirodė miręs vyro tėvas]
Nocoval jiego brat. Zaplakala dzievčynka, ja podešlam – stoji jiego brat,
nachylyvšys, znači, smotrit . Ja tak jiego obešlam naukolo, nu, obešlam naukolo jiego
brata , i do tego, do – pače, on spi. On spi, zakryvšys glove, o, ja dotulilasia – on spi, on
nie chodzil. A on z ojcem bardzo podobny. Tak ja muvie, to jiego ojcec pšychodzil, mego
menža ojcec.
Nakvojo brolis. Pradėjo verkti mergaitė, aš priėjau – stovi jo brolis, pasilenkęs,
reiškia, žiūri. Aš taip jį apėjau aplinkui, na, apėjau aplinkui jo brolį, ir prie to, prie –
žiūriu, jis miega. Jis miega, apsiklojęs galvą, aš prisiliečiau – jis miega, jis nevaikščiojo.
O jis į tėvą labai panašus. Tai aš sakau, tai jo tėvas buvo atėjęs, mano vyro tėvas.
M21A-7 (2004 m.)
75. [Apie vaikščiojančius šešėlius]
Pšed tym zobačylem – cieni chodzou, nu, cieni to dužo kto vidzi (A to nocou?)Na
podvurku. Nu vot tak, slonca niema, a cienj idzi. Ja vidziala te cieni, jak ja ogliondamsia
– ta cienj znika, odchodzi odemne, odchodzi, i puznej… značysie, ja pače znovu – cieni,
slonca niema, cienj niedalieko mnie stoji. No ja poliatam, juš pšyvyklam, bo to juš para
tygodni bylo. Tylko renkou tak pšez cala gžbetnia kosc mnie pšeprovadzili renkou, až
mnie zabolialo. Ja muvie, “Oi, Tolik”- na menža. Ogliondamsia, jiego niema. Stoji bliska
cienj, nie to že jak my vidzim cienj pocieruvšysie, a genstejša dužo cienj. Až muvic nie
moga. Pšežegnalamsia puznej, sbilamsia”Ojče naš, ktury sie v niebie.. “- muvie, i ta
cienj, jak kliatki, i ja jiešče myslie:”Jak ta cienj bendze isci?” Vidzi – miendzy tych
kliatkuv, bo vieš tam te kliatki, siatki, miendzy nami, miendzy mnou, odemne ta kliatka o
tyle o, i značy, cien pšechodzi bliziutko odemne i pošla. No ja vtenčas tylko pšyšla,
menžu muvie, a syna v vojsko chcieli zabrac. Mnie, od syna odebrali, značy,….
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Prieš tai pamačiau – šešėliai vaikšto, na, šešėlius tai daug kas mato. (O tai naktį?)
Kieme. Na va taip, saulės nėra, o šešėlis eina. Aš mačiau tuos šešėlius, kai aš
apsižvalgau – tas šešėlis dingsta, nueina nuo manęs, nueina, ir paskui... reiškia, aš žiūriu
vėl – šešėlis, saulės nėra, šešėlis netoli manęs stovi. Na aš jau pripratau, nes tai jau kelias
savaites [taip] buvo. Tik ranka man taip per visą stuburinį kaulą perbraukė, net man
suskaudo. Aš sakau: „Ai, Tolik“, – vyrui. Apsižvalgau, jo nėra. Stovi arti šešėlis, ne tas,
kur mes matom šešėlį blankesnį, o tirštesnis daug šešėlis. Net kalbėt negaliu.
Persižegnojau vėliau, sukalbėjau: „Tėve mūsų, kuris esi danguje...“ – sakau, ir tas šešėlis,
kaip narvas, ir aš dar mąstau: „Kaip tas šešėlis eis?“. Matot – tarp tų grotų, nes, žinot, ten
tos grotos, tinklai tarp mūsų, tarp manęs, nuo manęs va tiek va tas narvas, ir, reiškia,
šešėlis arti manęs praėjo ir nuėjo. Na aš tada tik parėjau, vyrui sakau, o sūnų į karą norėjo
paimti. Mane nuo sūnaus atskyrė, reiškia...
M21A-8 (2004 m.)
76. [Kaip atėjo į namus „velnias“]
Ale to, vidzi.. (No jak muvila?) Pšyšed pan, značy v kapieliušu, pienkne obrany…
A čego on pšychodzil (I do domu?) Do mieškania pšychodzil (I nic nie zrobil?) Nie, nic
nie zrobil, značy, pobyl i vyšed (Myslieli, že djabel. A čemu, može človiek?) Tam može
pan, ja nieviem. Bo vtenčas chodzili nie tak obrane liudzi.
Bet tai matot... (Na kaip sakė?) Atėjo ponas, reiškia, užsidėjęs skrybėlę, dailiai
apsirengęs... O ko jis buvo atėjęs? (Ir į namus?) Į namus buvo atėjęs. (Ir nieko nedarė?)
Ne, nieko nepadarė, reiškia, pabuvo ir išėjo. (Galvojote, kad velnias. O kodėl, gal
žmogus?) Ten gal ponas, aš nežinau. Nes tada vaikščiojo ne taip apsirengę žmonės.
M21A-9 (2004 m.)
77. [Gipnoz]
I gipnoz bardzo dziala na žyviola. Bo gdzie u mnie brat ekstrasens, on liudzi troche
liečy. Jak komu pomaga, jak komu nie. Menžu pomog, kamien s tego, s nerek vypendzil.
Juš echoskopje zrobyli, kamieniu u niego nie bylo. V ten rok on pšyjiechal na ekzekvije
mamy, mamie robyli ekzekvije, bo dzienki Bogu, juš tšy miesency, ni jiedna kura nie
pšepadla. Koršuny obliatajou ta mejsca (To on cos zrobil?) Tak, odprovadzil koršunuv.
Ir hipnozė labai veikia gyvulius. Nes kur mano brolis ekstrasensas, jis žmones šiek
tiek gydo. Kai kam padeda, kai kam ne. Vyrui padėjo, akmenį iš to, iš inkstų išvarė. Jau
echoskopiją padarė, akmens [inkstuose] jam nebuvo. Šiais metais jis atvažiavo į mamos
egzekvijas80, mamai darė egzekvijas, nes, ačiū Dievui, jau trys mėnesiai, nei viena višta
nedingo. Vanagai apskrenda šią vietą. (Tai jis kažką padarė?). Taip, išvedė vanagus.

Genoefa Borusievič-Lučun, Boleslovo, g. 1931 m. Bielazariškėse
(3 metus mokėsi siūti Zabarijoje (pas Sielskus?), po to dirbo kolchoze) ir
80

Liet. e kvijos ‘pamaldos už mirusiuosius’; vaišės namuose po pamaldų už
mirusiuosiusʼ.
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Vaclav Lučun, Stefano, g. 1928 m. Verkšionyse, gyv. Airėnuose
(pravardė Kavol; jis mokėsi būdamas 18 metų pas kalvį Adolf Gotovt iš lenkiškų Airėnų;
nuomavo žemę ir pasistatė kalvę)

78. [Verkšionių ir Bielazariškių vietovardžiai]


Norcik – žemė ariama



Vydziory – griovos miške už Slabodkos



Lopaty - žemė prie miško



Nad blotem - pieva



Slabodka – žemė už kaimo link tilto



Pšydatki – žemė link Airėnų



Dubiala pieva



Rutiukuv buchta – įlanka žemiau Bielazariškių



Glemboka buchta – įlanka žemiau Rutiukuv



Za skaly buchta – įlanka prie konglomeratų

79. [Įvairu]
Pateikėjo tėvas turėjo leidimą žvejoti, žuvį parduodavo. Žvejojo nuo Panerių iki
Grabijolų. Plaukdavo mažom valtelėm ( iulenka) vienam žmogui arba didelėm valtim
(bat) penkiems žmonėms.
Bielazariškėse buvo pasienio būstinė – stražnyca.
Bielazariškėse buvo tik vienas kareivių iškastas šulinys, sėmė iš upės visi.
Pateikėjos diedukas turėjo valaką (apie 20 ha). Dirbdavo 4 dienas sau ir 4 ponui.
Po to žemę padalino 2 sūnums, tie vėl dalino (bylo malo ziemi – kobylie na dvie nogi).
Duoną valgė su pelais (plevami).
[Tęsia V. Lučun:]

M 32B-3 (2005 m.)
80. [Apie Verkšionių Veselės 81 akmenis]
I vaselia, i vaselia všysko. (Utopylasia v tym mejscu?) V ty mejscu kamieni tam
dužo i všyskie potopylisie, jak jiechali.
Ir vestuvės, ir vestuvės visos. (Paskendo šitoj vietoj?) Šitoj vietoj akmenų ten daug
ir visi paskendo, kai važiavo.
81
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M 32B-3 (2005 m.)
81. [Sieliai]
(Pateikėja:) Co kiedy po žece plyty pendzali, dževa. (A vy nie?) Nie. Muj ojcec
pracoval na plytach. No jak slkada plyty i pendzaš do Kovna.
Kai per upę plokštes varė, medieną. (O jūs ne?) Ne. Mano tėvas dirbo prie
plokščių. Na kaip, sudeda plokštes ir varai į Kauną.
M32B-4 (2005 m.)
82. [Apie Didįjį Ketvirtadienį]
(A u vas tam bylo mejsce, gdzie prali kobiety?). Bylo to rydel zrobiony, nu i oni
tam pliašou. To vo, dziaduk, nazyvajou Čysty Čvartek, vziol, jiešče liod byl, on papuch
do tej žeki a potem jak v žopie napadli, vie, jak on zmarz, nie čeba viencej kompacie. (To
Vielki Čvartek pošed kompatsie?) Tak. Ale liody, jiešče chlodno bylo, Čysty Čvartek, to
juš čeba pokompacie, bo juš čysty bendzeš. (A tak to mylisie na podvurku?) Na
podvurku. (A jak u vas muvili, čym najranej, čeba mytsie, jak muvili?) A, muvili puki
kronki svoje dzieci niepomyli, to čeba človieku pomytsie, vo, jak juš kronk, jak dzieci
svoje myji, vo. (Mama tak muvila) Tak, ojcy tam, bajki.
(O pas jus buvo ten vieta, kur skalbė moterys?). Buvo toks rydelis 82 padarytas, na
ir jie ten plaka. Tai va, senelis, vadina Švarusis ketvirtadienis, paėmė, dar ledas buvo, jis
iki pilvo [įlipo] į tą upę o paskui kaip užpakalį suėmė, žinot, kai jis sušalo, nereikia
daugiau maudytis. (Tai Didįjį ketvirtadienį ėjo maudytis?) Taip. Bet ledas, dar šalta buvo,
Švarusis ketvirtadienis, tai jau reikia išsimaudyti, nes jau švarus būsi. (O taip tai prausėtės
lauke?) Lauke. (O kaip pas jus sakė, kuo anksčiau reikia praustis, kaip sakė?) A, sakė kol
krankliai savo vaikų nenuprausė, tai reikia žmogui išsiprausti, va, jau kai kranklys, kai
vaikus savo prausia, va. (Mama taip sakė.) Taip, tėvai ten, pasakos čia.
M32B-5 (2005 m.)
83. [Apie žalčius]
A tam kolo Vilji groch sieli, muvi, venžy idou do grochu. (Do grochu? A co oni
jiedzou groch?) Chyba že može jiedzi, bo muvili, do grochu venžy idou, vo. (A jak u vas
muvili, čy možno zabyvac venža, jak muvili?) A kto jie, oni bezvredne, ich nie byli.
Davnej, muvi, to jak pšyjdzi, dzieci jiežy, pšyjdzi vonž, i on razem jiesci. Oni bezvredne,
oni nie konsajousie, ničego. Bylo kiedys ich. (A jak vam dziadki muvili, čy pozvoliono
zabyvac jiego?) A ot tego nieviem, čy byli jiego, čy nie. (A gadzina?) Nu gadzinuv malo
bylo. I teras malo ich. (A taki padalec slyšeli, padalec?) Slyšeli. (A co to jiest?) Teš
gadzina, ale to juš ona jieželi ukonsi, to juš to nievyliečimo. Človieku, človiek puchny,

82
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juš to na zlo. (A jak ona vyglionda?) On jako , pani, nieviem. (Nie vidzial nikt?) I nie
vidzial i nie.. ( A inne vidzieli?) A liudzi to vie, že muvili, padalec, ten gadzina. (A jak
vyglionda i nie poviedzieli?) Nie, nieviem.
O ten prie Vilijos žirnius sėjom, sako, žalčiai eina prie žirnių. (Prie žirnių? O ką,
jie žirnius ėda?) Turbūt kad gal ėda, nes, sakė, prie žirnių žalčiai eina, va. (O kaip pas jus
sakydavo, ar galima užmušti žaltį, kaip sakydavo?) O kas juos, jie blogo nedaro, jų
nemušdavo. Anksčiau, sako, tai kai ateina, vaikai valgo, ateina žaltys, ir jis kartu ėsti. Jie
blogo nedaro, jie nesikandžioja, nieko. Buvo kadaise jų. (O kaip jums seneliai sakydavo,
ar galima užmušti jį?) O va šito nežinau, ar mušė jį, ar ne. (O gyvates?) Na gyvačių mažai
buvo. Ir dabar mažai jų. (O toks padalec girdėjote, padalec?) Girdėjome. (O kas tai yra?)
Irgi gyvatė, bet tai jau kai ji įkanda, tai jau nebeišgydoma. Žmogui, žmogus tinsta, jau tai
į bloga. (O kaip jis atrodo?) Jis kaip, ponia, nežinau. (Nematė niekas?) Ir nematė, ir ne...
(O kiti matė?) O žmonės tai, žinot, kad sakė, padalec, ta gyvatė. (O kaip atrodo ir
nepasakė?) Ne, nežinau.
M32B-6 (2005 m.)
84. [Apie vaiduoklį prie Bielazariškių]
To jiest všystko bajka chyba. (A co muvili?) To muvili, jak po caru, tak pod
pogureček stala gruša, i muvi, tam vychodzil jaki žolnež, i ot, i strašyl liudzi. Ale to
može.. (A skont on vychodzil?) To može niečysta syla.
Tai yra viskas pasakos turbūt. (O ką sakė?) Tai sakė, kai po caro, taip pakalnėje
augo kriaušė, ir sako, ten išeidavo koks karys, ir va, ir gąsdino žmones. Bet tai gal... (O iš
kur jis išeidavo?) Tai gal piktos dvasios83.
M32B-7 (2005 m.)
85. [Apie vaiduoklį pačiose Bielazariškėse]
Tam moja ciotka šla z ojcuv, juš viečiur, nu i u drogi menščyzna, ona mysli, že
monž spotyka jej, muvi: ”Vladek, to ty?” Muvi, i schovalsia, pšepad, ale to..(To tam
gdzie mostek taki jiest, do Ratiukuv, do gury?) Tak, ale to tego, bajki.
Ten mano teta ėjo iš tėvų, jau vakaras, na ir prie kelio vyras, ji galvoja, kad jos
vyras pasitinka ją, sako: „Vladekai84, čia tu?“ Pasakė, ir pasislėpė, dingo, bet tai... (Tai
ten kur tiltelis toks yra, Ratiukų link, į kalną?) Taip, bet tai pasakos.
M32B-8 (2005 m.)
86. [Iš kur Pustelninkų vardas]
Ojcec opoviadal. Byl jieden človiek, žyl tam, vie, jak jieden. No i pustelnik, že
na…jak pusto, pustek. I po tej i nazvali. (Tam na guže on žyl?) Tak, na guže. I nazvali
Pustelnik.
83
84

Lenk. Niec ys a Siła.
Lenk. Wła ek, vardo Vladislovas (Wła ysław) mažybinė forma.

76

Tėvas pasakojo. Buvo vienas žmogus, gyveno ten, žinote, kai vienas. Na ir
atsiskyrėlis, kad... kaip tuščia, tuštuma. Dėl to taip ir pavadino. (Ten ant kalno jis
gyveno?) Taip, ant kalno. Ir pavadino Pustelnik85.
M32B-9 (2005 m.)
87. [Iš kur Bielazariškių vardas]
Pan byl Bialozor nazyvali, no i Bialozoriški zostalis oddavna. A vtedy tam pan
pracoval, rozdzielil ziemia …juš žond, rozdzielil ziemia juš liudziom. Zrazu jak muj
dziaduk, dali vloka ziemi jiemu, vloka ziemi vziol, panščyzna musial on pracovac dlia
panu.
Ponas buvo, Bialozoru vadino, na ir Bielazariškės liko nuo seno. O tada ten
ponas dirbo, padalino žemę... jau valdžia, išdalino jau žemę žmonėms. Iš karto, kai mano
senelis, davė valaką86 žemės jam, valaką žemės paėmė, lažą turėjo dirbti jis ponui.
[Tęsia G. Lučun:]

M32B-9 (2005 m.)
88. [Lapuška]
Byl ten… Lapuška, o. Žonka kartoflia kopi, a on muzyka na harmonji gra. Vasoly
človiek byl dužo. A ichne tam vo dzieci kolo Dembniaka teš Lapuški, dva chlopcy, ichny
ojcec taki byl bardzo… Žonka kartoflia kopy, a on.. bo on umial grac tam niekture, a on
na harmonji jak da…
Buvo tas... Lapuška, va. Žmonelė bulves kasa, o jis muziką armonika groja.
Linksmas žmogus buvo labai. O jų ten va vaikai prie Ąžuolyno87 irgi Lapuškos, du
vaikinai, jų tėvas buvo toks labai... Žmonelė bulves kasa, o jis... nes jis mokėjo groti ten
kai kurias, o jis armonika kaip pradės...
M32B-10 (2005 m.)
89. [Apie užkalbėjimus]
Tak sluchac, ja vot tak zakasavšysie i pšez zbožy, a ona čy slyšy, muvi, jieželi
jiemu očy, nu pomožy i puki dolieciš, on bendzi žyc ta kobieta. Ona i mnie učyla, ale
čeba jiednej naučycie, ona i curki učyla, tšech liudzi učyla. Zamaviala, muvi, žegny, tak
vo, po stolie žegnala. Nom dobra kobieta, umarla, niechaj jej Pan Bug da niebo.. (Žegna i
jakie slova?) Ona molisie tam svoje ruske. Piastun ty, a on z nožem siedzi juš škoda
85
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cieliuka, škoda. Može to nie to, može on zmok, ojcec vyšed, taki maliutki, a harcuji.
Potem pad i liežy, i zdycha, glovou targa, čy on zmarz, a kto tam vie. A ja zamuvylam,
on siedzi z nožem. Ona muvi:”Jieželi jiemu očy, to točno ja bende zamaviac, jiemu
liepiej bendze”. I piastunek, žeby viedziala by – ja pšychodza, a on z nožem, muvie nu
škoda, muvi, zakroj. Pujdziemy, muvi, i liepiej im. Starli, polili vodou, maly cieliuk (I
nic?) I nic.
Tai klausykit, aš va taip pasiraitojusi, ir per javus, o ji, ar girdi, sako, jeigu jam
apšluostys, na padės, ir kol nulėksi, jis gyvens, ta moteris. Ji ir mane mokė, bet reikia
vieną išmokyti, ji ir dukras mokė, tris žmones mokė. Užkalbinėjo, sako, peržegnoja, taip
va, ant stalo žegnojo. Na gera moteris, mirė, tegul jai Dievas duos dangų... (Žegnoja ir
kokie žodžiai?) Ji meldžiasi ten savo rusiškus. Globėjas tu, o jis su peiliu sėdi jau, gaila
veršelio, gaila. Gal tai ne tas, gal jis sušlapo, tėvas išėjo, toks mažiukas, o šokinėja.
Paskui griuvo ir guli, ir dvesia, galvą purto, ar jis sušalo, o kas ten žino. O aš užkalbėjau,
jis sėdi su peiliu. Ji sako: „Jeigu jam nuo akių, tai tikrai aš užkalbėsiu, jam geriau bus.“ Ir
kad žinotumėte – aš ateinu, o jis su peiliu, sakau, na gaila, sako, papjauk. Eisime, sako, ir
geriau jiems. Ištrynė, apipilstė vandeniu, mažas veršelis. (Ir nieko?) Ir nieko.
M32B-11 (2005 m.)
90. [Apie peilį ant stalo]
Takich co može zrobic, to i z menžem rozejdzisie, tyko nie muv tak. Umiejou
liudzi, že možysie vsio. Ja v jiednym mejscu, pani, vo tak slyšalam (daužo peiliu į stalą) I
stuka tak vo človek, vo tak vo nožem nožem. Muvie: “Dlačego nož ty tak stukaš, čego ty
stukaš nožem o tak“. Muvi, gada dobže, ale cuš cy mysli, jak siekierou s nožem. Pani,
nož na stolie, pani, niemiej nožu na stolie, zlosc. Mnie synova muvila, tam jej, ja
muvilam, co podobna do vas, Sabina taka. Vo Lučun Sabina, može tam doviedziecie
kiedy ona žyla, moj syn. Jak mnie baby muvili, to pšepamientajce, nožu na stolie nie
tšymajce v domie, bo to nuž...ja bo viem kto vo tak stuka (daužo).
Tokie, kurie gali padaryti, tai ir su vyru išsiskirs, tik nesakyk taip. Moka žmonės,
kad dauginasi viskas. Aš vienoje vietoje, ponia, va taip girdėjau (daužo peiliu į stalą). Ir
daužo taip va žmogus, va taip va peiliu, peiliu. Sakau: „Kodėl peiliu tu taip daužai, kodėl
tu va taip daužai peiliu?“ Sako, kalba gerai, bet kažką ar mąsto, kaip kirviu peiliu. Ponia,
peilis ant stalo, ponia, neturėk peilio ant stalo, blogis. Man marti sakė, ten jai, aš sakiau,
kuri panaši į jus, Sabina tokia. Va Lučun Sabina, gal ten išaiškinsite, kada ji gyveno,
mano sūnus. Kaip man bobos sakė, tai atsiminkite, peilio ant stalo nelaikykite namie, nes
peilis... aš ar žinau kas, va taip daužo (daužo).
M32B-12 (2005 m.)
91. [Prakeiksmai]
Slyši, te kto pšeklinajou, to oni jiest drene liudzi, pani. Ja tobie poviem, oni tyko
siebie ceniou. Oni začnou, oni na tego, i na menža. Pani, ty žyjiš z menžem? Ja z
menžem. Ja muvie, to kobieta ostatnia, nie chce z nim žyc, i nie gadaj pšed sviatem.
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Ja to ciebie, ja nie pšeklienta, ja niechaj synove poviedzou, mnie, pani, dzieci jiest
dzieciami. A vo synovy, to co, oni nie dzieci? To ja, moža oni vinna, moža oni, čeba
miec viencej za cudzego. To ja benda tam nieviadomo co gadac?
Ja davnejša pamientam. A cy vie, Boska moc, pani, to jiest. Čy vie? Pšezyvki v
viosce našej byli, žeby viedziala. Ale, a čy vie, ja jiešče teš poviem, my byli teš
koležanki, fotografji nieviadomo ile mam. Ja bylam kravcova, i tak zdrajzdzovali,
nipoviem, že krasavica bylam, pani. To cy vie, jak mnie zdrajzdzovali, vo naša
fotografja, vo vaselna
(nešifruotas gabaliukas).
Girdite, tie kas prakeikia, tai jie blogi žmonės, ponia. Aš tau pasakysiu, jie tik
save vertina. Jie pradeda, jie tą, ir vyrą. Ponia, tu gyveni su vyru? Aš su vyru. Aš sakau,
tai moteris paskutinė, nenori su juo gyventi, ir nekalbėk prieš pasaulį.
Aš tai tave, aš neprakeikta, aš, tegul marčios pasako, man, ponia, vaikai yra
vaikai. O va marčios, tai ką, jos ne vaikai? Tai aš, gal jie kalti, gal jie, reikia turėti
daugiau nei svetimi. Tai aš ten nežinia ką kalbėsiu?
Aš senesnius atsimenu. O ar žinot, Dievo galia, ponia, tai yra. Ar žinot?
Pravardžiavimų mūsų kaime buvo, kad žinotumėte. Bet, ar žinote, aš dar pasakysiu, mes
buvom irgi draugės, nuotraukų nežinia kiek turiu. Aš buvau siuvėja, ir taip pavydėjo,
nepasakysiu, kad gražuolė buvau, ponia. Tai ar žinote, kaip man pavydėjo, va mūsų
nuotrauka, va vestuvinė (nešifruotas gabaliukas).
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92. [Vietovardžiai]


Žemaitiški – žemė link Grabijolų



Pobary – kalnas prie Neries



Vielki kavalek – miškas į Airėnų pusę



Gensty sosniak – miškas link Neries



Kierovalki – laukas Aliejūnuose



Keliški – buvo žemė, užaugo mišku



Grabijalski lias – miškas link Grabijolų



Vielka jama – duobė Grabijolų miške. Sako, kad atsirado karo metu. Vielki
kopec – Grabijolų pilkapis. Sako, kad gal kapai.



Kubylka – akmuo Neryje priešais Pobarus
93. [Apie Tris Brolius ir Meškos pečių (konglomerato uolos)]
(Jakie kamienie byli, od počontku muvcie) „Tšy braci spionce“ nazyvali. Tak tšy

kamieni. Tu vo jak tego... jak my byli dzieci, po jagody pujdzim, to tata muvi:- To gdzie
sbierali te jagody, to,- muvi,- musi kolo Niedzviedza pieca, čy byli u Tšech braci?" Bo
tak tšy kamieni takie, jieden liežy kamien, a dva stojou. Takie , nu slupy takie. A
Niedzviedza piec dužy taki, vie, taki vo. (A ten Niedzviedza, on niedalieko od tych
Braci?) Niedalieko, niedalieko, nu. Ale teras juš ja nieviem, juš pače, to juš
piendziesiont... niema piendziesiont liat. (A tam v liesie byli te kamieni?) V liesie, o tak o
od Pustelnik zaraz, nu može. To muvi, že tego, o Niedzviedza pieca, o pšypomnialam,
šed tunel až do Trok pod ziemiou. (Od tego kamienia?) Od tego kamienia. (A o tych
Braciach co?) O tych Braciach nic, tyko že Tšy braci, a co tam u nich bylo, nic niemuvili.
(Niemuvili, čemu oni kamieniami pševrucone?) Čemu oni , čemu pševrucilisie, to nikt
mnie nie opoviadal tego. Nu. Tšy bracia i Niedzviedza piec, to juš viem, že niedalieko o
to. On byl dužy taki, že to byl tunel pod ziemny až do Trok, o. Oto to pšypomnialam. Ale
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to oni v gurach, te Niedzviedza piec tutaj i... (Dalieko od drogi?) Nu i dalieko, dalieko,
vie, droga až tak, a tu Niedzviedza piec i ten Tšy braci, to dalieko.
(Kokie akmenys buvo, nuo pradžių sakykite.) „Trys miegantys broliai“ 88 vadino.
Taip trys akmenys. Čia va kaip... kai mes buvome vaikai, nueisim uogų, tai tėtis sako:
„Tai kur rinkote tas uogas, tai, – sako, – turbūt prie Meškos Pečiaus89, ar buvote prie
Trijų Brolių?“. Nes taip trys akmenys tokie, vienas guli akmuo, o du stovi. Tokie, na
stulpai tokie. O Meškos Pečius didelis toks, žinote, toks va. (O tas Meškos, jis toli nuo tų
Brolių?) Netoli, netoli, na. Bet dabar jau aš nežinau, jau žiūriu, tai jau penkiasdešimt...
nėra penkiasdešimt metų. (O ten miške buvo tie akmenys?) Miške, va taip va nuo
Pustelninkų90 iškart, na gal. Tai sako, kad tai, va Meškos Pečius, atsiminiau, ėjo tunelis
iki pat Trakų po žeme. (Nuo to akmens?) Nuo to akmens. (O apie tuos Brolius kas?) O
apie tuos Brolius nieko, tik kad Trys Broliai, o kas ten pas juos buvo, nieko nesakė.
(Nesakė, kodėl tie akmenys apversti?) Kodėl jie, kodėl apsivertė, tai niekas man
nepasakojo to. Na. Trys Broliai ir Meškos Pečius, tai jau žinau, kad netoli va tai. Jis buvo
didelis toks, kad čia buvo tunelis požeminis iki pat Trakų, va. Va šitą atsiminiau. Bet tai
jie kalnuose, tas Meškos Pečius čia ir... (Toli nuo kelio?) Na ir toli, toli, žinote, kelias net
va taip, o čia Meškos Pečius ir tas Trys Broliai, tai toli.
94. [Apie Kalvarijų kalnus prie Pustelninkų]
(Jakie Kalvarje, to vy nie muvili do mnie?) Nie muvilam. Kalvarja piervša
nazyvalasia. (Co to bylo?) A tam co ja viem, co tam bylo. Nazyvali tylko tak, te kšaki
takie, tam lias prosto byl u Vilji. A potem druga Kalvarja nazyvali. I za tou drugou
Kalvarjou Tšy braci i ten Niedzviedza piec, v liesie tam dalej tak. (A čemu Kalvarjami
nazyvali te gury?) Nic nieviem. (Tam oddzielne gury tak nazvane byli?) Tak, piervša
Kalvarja i druga . (Gura taka?) Gury tak nazvane.
(Kokios Kalvarijos, tai jūs man nesakėte?) Nesakiau. Kalvarija pirma vadinosi.
(Kas tai buvo?) O ten ką aš žinau, kas ten buvo. Vadino tik taip, tie krūmai tokie, ten
miškas tiesiai buvo prie Neries. O paskui antra Kalvarija vadino. Ir už šitos antros
Kalvarijos Trys Broliai ir tas Meškos Pečius, miške toliau ten taip. (O kodėl Kalvarijos
vadino tuos kalnus?) Nieko nežinau. (Ten atskiri kalnai taip pavadinti buvo?) Taip, pirma
Kalvarija ir antra. (Kalnas toks?) Kalnai taip pavadinti.
Boleslav Martinka, g. 1933 m. Aliejūnuose

95. [Užutėkis Albuka]
Prie Neries nusileidus nuo šlaitų ties Natokų kaimu, gyveno Albuk. Tą vietą vadina
buchta Albuka. Jis turėjo didelę medinę piestą, tai pas jį nešdavosi iš Aliejūnų mušti linų
sėmenis.
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Lenk. tarm. Tr y Braci Śpiace.
Lenk. tarm. Nie źwie ia Piec.
90
Lenk. tarm. pustelnik; pažodžiui: a siskyrėlis.
89
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M8A-6
96. [Apie Aliejūnų ežerą]
Gdzie to o samo, o renka, gdzie umaršy. To jej, vychodzy, ojca brat, stryj byvšy, to
on, v jakim vieku, to niepoviem, teš musi dvadziescie tšydziescie liat miavšy, to topylsia
tu oziero, gdzie jiest kšaki te vielkie viežbove, ziatka byl, to ja pamientam jiešče. Tož
bylo pšed vojnou v tšydziestym dzieviontym. To bylo, že to jakos go vyratovali. Nu i
viencej takiego nie… (A nie bylo, že vodzylo do vody?) Nie, tam molodiož bavylisie, no
i tam…..
Kur tas pats, va ranka, kur miręs. Tai jai, išeina, tėvo brolis, dėdė buvęs, tai jis,
kokio amžiaus, tai nepasakysiu, irgi turbūt dvidešimt, trisdešimt metų turėjęs, tai skendo
čia ežere, kur yra krūmai tie dideli gluosnio, tai aš atsimenu dar. Taigi tai buvo prieš karą,
trisdešimt devintaisiais. Tai buvo, kad kažkaip jį išgelbėjo. Na ir daugiau tokio ne... (O
nebuvo, kad viliodavo prie upės?) Ne, ten jaunimas žaidė, na ir ten...
M8A-7
97. [Apie ugnis Kierovalkose]
Od Pustelnyk, muvi, pšez pole viečorem, že ogie, taki, nu, vachajoncy šed, cuš
takiego. Že ….(?) , do vioski nyby, i sgyni (I co muvyli?) Co muvyli, , a kto jej vie,
strach pokazujiesie, to cuš.. ja to nievydzialam, ale to byla tak. No a viencej to
niepamientam.
Nuo Pustelnikų, sako, per laukus vakare, kad ugnis tokia, na, svyruojanti, ėjo,
kažkas tokio. Kad... (?), į kaimą lyg ir, ir dingo. (Ir ką sakė?) Ką sakė, o kas jį žino,
baimė atsiranda, tai kas... aš to nemačiau, bet tai taip buvo. Na o daugiau tai neatsimenu.
M8A-8
98. [Apie akmenis Du brolius]
Akmenys buvo apie 20 m nuo kanalo, dydžio kaip man iki pečių. Tas, kuris buvo
važiuojant į Dūkštas kairėje kelio pusėje, užkastas. Trukdė arti, tai greta iškasė duobę ir
užvertė.
Nie pamientam, ale viem že byla gavenda, že.. staršych liudzi. A pšy nas to
kamienie – kamienie stali. My chodzyli ješče do spoviedzy, o tak katolizacje, učycie tam,
to gdzie… Te kamienie byli všysko, byli. A jak je nazyvali, starše liudzi može
pamientali.
Neatsimenu, bet žinau, kad buvo kalbos, kad... senesnių žmonių. O šalia mūsų tai
akmenys – akmenys stovėjo. Mes dar ėjome išpažinties, va taip katalikybė, panaudojimas
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ten, tai kur... Tie akmenys buvo vis, buvo. O kaip juos vadino, senesni žmonės gal
atsiminė.
M8A-9
99. [Apie Airėnų akmenį su pėda]
Tam nastaviono tych pomnykuv, jak nazyvajou te pomnyki? Nu, dževniane fygury,
to bylo tam. V jakim mejscu, to ja i zapomnialam, bo tam polie vyrobiono, melioracja.
Tam muvyli, že ten jieden ze… sliad, ze sliadem ten kamienie jiest (Kolo dembniaku?)
No ko… dževa jak končosie, to tam dom stoji dalej, to (Ruskonisa?) Tak, za Ruskonysem
tam, gdieš cy na jiego ziemi tam. Ja vydziec nievydzialam, ale tam muvyli. Potem jakies
že litery, to tam co. To i muviou, Napaleona tam gdzie zlota pochovavšy , može tam co.
(Ten pristatyta tų paminklų, kaip vadina tuos paminklus?) Na, medinės figūros, tai
buvo ten. Kurioj vietoj, tai aš ir pamiršau, nes ten laukas padarytas, melioracija. Ten sakė,
kad tas vienas, kad... pėdsakas, už pėdsako tie akmenys yra. (Prie ąžuolyno?) Na prie...
medžiai kai baigiasi, tai ten namas stovi toliau, tai (Ruskonių?). Taip, už Ruskonių tų,
kažkur ar ant jo žemės ten. Aš matyt nemačiau, bet ten kalbėjo. Paskui kad kažkokios
raidės, tai ten kas. Tai ir sako, Napoleono ten auksą kur paslėpę, gal ten kas.
M8A-14
100. [Apie Grabijolų Vilkų duobę]
Vykopana byla. Ale co tam bylo, tlumačy, že tam tunel od Kernova.. Pšez Kernova
do Trok šed tunel tam pod ziemiou. I tam potem, nieviem, kto musi, pšy Rusji, čy jak, to
brali tam kopac. I tam vtedy nieviadomo, co tam jiest (žmona – Jak žucyš kamien do tego
tunelia…) A nie, nie nie tu, v Kiernove, to tam bardzo glemboko liecy.
Iškasta buvo. Bet kas ten buvo, aiškina, kad ten tunelis nuo Kernavės... Per
Kernavę į Trakus ėjo tunelis ten po žeme. Ir ten paskui, nežinau kas, prie rusų, ar kaip, tai
ėmė ten kasti. Ir ten tada neaišku, kas ten yra (žmona – Kai mesi akmenį į tą tunelį...) Oi
ne, ne, ne čia, Kernavėje, tai ten labai giliai krenta.

Genoefa Šumska-Martinkova, Konstanto, g. 1931 m. Verkšionyse, gyv Aliejūnuose.
[Juzefo (žr. toliau) žmona]

M8A-10
101. [Apie Panerių veselią] (ta pati Verkšionių)
To muj tata opoviadal, kiedys cy teš, može i tata jiešče pamiental, nieviem. To
opoviadal, že tam svadba jiechala. Ale jak tam byla, čy tam byl most, čy tam ta Vilja i
byla, nieviem. Muvi, že matka žekla, i všystkie oni utonieli tam. Može tam most jakis
byl, no. To i vidac te kamieni tam (To oni pševrucilisie na kamieni?) Tak, nie, no oni
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musi na kamieni pševrucilisie te liudzi. (Pševrucilisie?) Tak (To pšeklencie takie?)
Pšeklencia taka byla. Oni nie mogli že s kamieniami jiechac. No i nie mogli, jak oni
spadli. To oni tam musi pšeklienta tam i jiest. (A ile kamieni?) Ja nieviem, ja takich jak…
musi… jak voda pšelievasia.
Tai mano tėtis pasakojo, kažkada irgi, gal ir tėtis dar atsiminė, nežinau. Tai
pasakojo, kad ten vestuvės važiavo. Bet kaip ten buvo, ar ten buvo tiltas, ar ten ta Neirs ir
buvo, nežinau. Sako, kad motina tarė, ir visi jie paskendo ten. Gal ten tiltas koks buvo,
na. Tai ir matyti tuos akmenis ten (Tai jie nuvirto ant akmenų?) Taip, ne, na jie turbūt
nuvirto ant akmenų, tie žmonės. (Nuvirto?) Taip (Tai prakeikimas toks?) Prakeikimas
toks buvo. Jie negalėjo gi su akmenimis važiuoti. Na ir negalėjo, kai jie ten nukrito. Tai
jie ten turbūt prakeikti ten ir yra. (O kiek akmenų?) Aš nežinau, aš tokių kaip... turbūt...
kai vanduo prasilieja.
M8A-11
102. [Apie Karmazinų Veršupką]
Tam dužo cuduv po za tych guruv jiest, o Boža. .. (Jakich cuduv?) Takie cudy, nu,
to tam strachy pokazujousie (Gdzie, v kturym mejscu?) S Karmazyn pod gura do
Vierkšan. ( vyras – tam gdzie Narejka žyl, dača. To od Narejki spuskajoncie, tu z lievej
strony taka tylko gura, tam poviadali, že tam i zvony zvoniou, čy tam co) Vieršupka taka
vielka ( vyras – I to vielka gura taka o) Muvi, jak dvunasta gudzyna, to i muvi, juš v
koscielie , v Dukštach dzvony dzvoniou, i tu, v tej Veršupce dzvoniou, v srodku… tam
kosciol. (A ta gurka odzielna jiest?) Tam jiest kolo Karmazyn gura vielka (vyras- Jak
spuskasia, to vo, od Vierkšan, s tej strony) V dembniaku (vyras – to tam vielka gura, to
jak nasypana tam) Dužo cuduv jiest na sviecie, ale vazmy ty...
Ten daug stebuklų yra už tų kalnų, o Dieve. ... (Kokių stebuklų?) Tokie stebuklai,
na, tai ten siaubai pasirodo. (Kur, kurioje vietoje?) Nuo Karmazinų į kalną link
Verkšionių. (vyras – ten, kur Narejka gyveno, sodyba. Tai nuo Noreikos leidžiantis, čia iš
kairės pusės toks tik kalnas, ten pasakodavo, kad ten ir varpai skamba, ar ten kas.)
Veršupka 91 tokia didelė. (vyras – ir tai didelis kalnas toks va). Sako, kai dvylikta valanda
[ateina], tai ir sako, jau bažnyčioje, Dūkštose varpai skamba, ir čia, šitoj Veršupkoj
skamba, viduje... ten bažnyčia. (O tas kalnelis atskiras yra?) Ten yra prie Karmazinų
didelis kalnas (vyras – Kai leidiesi, tai va, nuo Verkšionių, iš šitos pusės.) Ąžuolyne
(vyras – tai ten didelis kalnas, tai kaip priberta [smėlio] ten). Daug stebuklų yra
pasaulyje, bet paimk tu...
M8A-12
103. [Apie Lysą Gura Verkšionyse]
(A jiešče gdzie?) Jak šedla do kosciola, ona muvi, s tej Lysej gury – pani z
viadrami, no. I načerpnela z Vilji voda i pošla (a do kont pošla?) Nu i pošla do rovu,
gdzie ona znykla, to nieviadomo gdzie. Cyš cud, pokazujonsie jakies cy cušcy. Može tam
91

Lenk. Wierszupka.
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jak takie….byla povodzj, čy co može porobiono tam, jak takie krenty. Pšaklienstvo takie
vo rozmajita, to..
To ot Karmazyn, i tam druga gura taka kolo stecki jiest. Tyko šluuuch, tak, jak
človiek zliazuji s tej gury… To tyko tak i pokažysie, vezmy i pokažysie, vo. Tam, vie
pani, nienormalnie. Tam musi ona ot povodzi tam, od davnejšego tam (Kolo tej Lysej
gury?) Tak, tak kolo tej Lysej gury, od povodzi musi tak.
(O dar kur?) Kai ėjo į bažnyčią, ji sako, nuo tos Lysa Gura92 – ponia su kibirais, na.
Ir prisėmė vandens iš Neries ir nuėjo (o kur nuėjo?). Na ir nuėjo prie griovio, kur ji dingo,
tai neaišku kur. Ar stebuklai, ar vaidenasi kažkokie ar kas. Gal ten kaip tokie... buvo
potvynis, gal ten kas padaryta, kai tokie krantai. Prakeiksmai va tokie visokie...
Tai va Karmazinas, ir ten kitas kalnas šalia kelio yra. Tik šliuuuch, taip, kai
žmogus nulipa nuo to kalno... Tai tik taip ir pasirodys, ims ir pasirodys, va. Ten, žinote
ponia, nenormaliai. Ten turbūt nuo potvynio ji ten, nuo senų laikų ten. (Šalia tos Lysa
Gura?) Taip, taip, šalio tos Lysa Gura, nuo potvynio turbūt taip.
M8A-13
104. [Apie Panerių veselią. Akmenų vardai]
Jieden zdasia Juzef, drugi Stanislav nazyvali takie o , i po imiu. I muvi, že tu oni
tego bardzo oni tam… jak… pšeklienta… Mnejša, to muvi, že to asistentki te takie, a jak
tam bylo (A te vielkie to nazyvali jak by braci?) Niby to oni braci takie vo, gdie nu. A kto
je vie, niemožno prosto objasnic, že my juš teš…, ale vie pani, tak to nam i do glovy
bylo. Jak my byli mloda, to my lamali glova, liatali tam… spiavali, a teras… (A to
viedzieli, tam ktury kamien Juzef, jaki tam?) No to takie, kture vienkše takie, vystygšy
takie (A ile tych vienkšych bylo?) Tych vienkšych byli čtery (Čtery, i jakie nazvy ich?)
Juzaf byl, potem Stanislav, potem byl Stefan, i… tego, čekac, jak to tak… Antony
(Antony čvarty. A te mnejše nie mieli nazv?) No nie, viadomo tak, vie. No te vienkše.
Vienas atrodo Juzef, kitas Stanislav vadino tokius va, ir vardais. Ir sako, kad jie čia
tą, labai jie ten... kaip... prakeikti... Mažesni, tai sako, kad tai asistentės tos tokios, o kaip
ten buvo (O tie dideli tai vadino kaip ir broliai?) Lyg ir jie broliai tokie va, kur na. O kas
juos žino, negalima paprastai paaiškinti, kad mes jau irgi..., bet žinote ponia, taip tai ten ir
į galvą buvo. Kai mes buvome jauni, tai mes laužėm galvą, lakstėm ten... dainavom, o
dabar... (O tai žinojote, kuris ten akmuo Juzef, kuris ten?) Na tai tie, kurie didesni tokie,
ataušę tokie. (O kiek tų didesnių buvo?) Tų didesnių buvo keturi (Keturi, ir kokie
pavadinimai jų?) Juzef buvo, paskui Stanislav, paskui buvo Stefan ir... tai, palaukti, kaip
jis ten... Antony (Antony ketvirtas. O tie mažesni neturėjo pavadinimų?) Na ne, aišku
taip, žinote. Na tie didesni.
M8A-15
105. [Apie Velniakampį]
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I tam Elniokumski lias, a potem tam na Šiurmancy droga, do Elniokumpia droga,
na lias ten. Nu i co, mnie poviedzieli, že tam jiest pany pochovana v Elniokumpie. Pod
pšygurkiem liaseček taki, i tam zrobiona taka…vie, jak skliep taki zrobiony. Čeba to byc
takiej cekavej, šedlam ja tam do babci tej až do šylan, tam dalieko, ale nu… Myslie,
uvaže tych panuv. Jiešče mloda bylam, co ja tam mialam, musi jakies tšynascie liat.
Pšyšlam do tego liasonku, i ta odkryta, vie, odkryta džvyčki tam, čy vylamana, čy oni tam
vybrana. Faktične – jiest to, jiest tam taki skliep, a oni tam… Jak oni žyli, to oni zachcieli
tam položycie v tym liasonku, i tam byc. A tam, muvi dvie truny..(?) Dosc tam ja po
schodkach tych tak o troška v dol, cuš cy mnie taka skrucha vziela – ja nazad, prentko
pšežegnalamsia i ucieklam nazad.
Ir ten Velniakampio miškas, o paskui ten į Šiurmonis kelias, į Velniakampį kelias,
į mišką tą. Na ir kas, man pasakė, kad ten yra ponia palaidota Velniakampyje. Pakalnėje
miškelis toks, ir ten padaryta tokia... žinote, kaip rūsys toks padarytas Reikia gi būti
tokiai smalsiai, ėjau aš pas močiutę tą net iki Šilėnų, ten toli, bet na... Galvoju, pagerbsiu
tuos ponus. Dar jauna buvau, kiek aš ten turėjau, gal kokius trylika metų. Atėjau į tą
miškelį, ir ten atidaryta, žinote, atidarytos durelės ten, ar išlaužtos, ar jos ten išimtos.
Faktiškai – yra ten, yra ten toks rūsys, o jie ten... Kai jie gyveno, tai jie norėjo atsigulti
ten tame miškelyje, ir ten būti. O ten, sako, du karstai. Nusileidau aš ten laipteliais tais va
taip žemyn, kažkaip mane ar tokia [sąžinės] graužatis apėmė – aš atgal, greitai
persižegnojau ir pabėgau atgal.

Juzef Martinka, Bronislavo, g. 1934 m. Aliejūnuose.
Mirė 2003-10. Užrašyta 2003-08.
Tėvas buvo geras pasakorius ir jį laikė burtininku. Jis turėjo 3 žmonas, paskutinę vedė
būdamas 80 metų.

106. [Vietovardžiai]


Kierovelki – pieva, ten ganydavo karves



Piervša Skersiny – laukas prie kaimo



Druga Skiersiny – laukas prie kaimo



Sedzyby – laukas visai prie kaimo



Srednia lonka – pieva



Celentnyki – vieta prie ežero



Šeroke šnury – žemė



Strazdovska krynyca – šaltinis tik įėjus į mišką, link Strazdų kaimo.

M2B-25 (2003 m.)
107. [Apie Martinką Jeronimą]
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Ale čy tak bylo, muvi že tak bylo, ja tam nieviem akuratnie, ale muvyli, že tak
byla, že on poviedzial, muvi ile razy, že co on povie, to i spravdzalosia. I spravdzalasia
byva že muvi, ot pujdziš tam du liasu, tam jak petli stavyli na zajiency, to muvi, že kto
vot idzi :”Pujdziš to najdziš”. Nu i pujdzi i najdzi. Taki o byl ten dziaduk. (A jak poliovac
šly?) On byl ogulny na poliovaniu, on mial teš. (To jak bylo?) To on tam musi lapal, on
jak muvysie, jak žyl tutaj o, v tej viosce u nas, to jak muvysia, ja jiego nie pamientam, jak
on vyjiechal. A potam jak on vyjiechal tam juš na Litva, tam dalieko na pšyklad, to tam
malo z nim i schodzil. Tyko že pšez liudzi slyšalem, to dziaduk tvoj, muvi. A tak to i tak.
(A jak to bylo, že on tak umial?) To ja nieviem, musi tak sgadyval.
Bet ar taip buvo, sako, kad taip buvo, aš ten tiksliai nežinau, bet sakė, kad taip
buvo, kad jis pasakė, sako, kiek kartų, kad ką jis pasako, tas ir pasitvirtindavo. Ir
pasitvirtindavo buvo kad sako, va eisi ten į mišką, ten kai kilpas dėjom kiškiams, tai sako,
kad kas va eina: „Eisi, tai surasi“. Na ir eina ir suranda. Toks va buvo tas senelis. (O kaip
medžioti ėjote?) Jis buvo bendras medžiojant, jis irgi turėjo. (Tai kaip buvo?) Tai jis ten
turbūt gaudė, jis, kaip sakoma, kai gyveno čia va, šitam kaime pas mus, tai, kaip sakoma,
aš jo neatsimenu, kai jis išvažiavo. O paskui kai jis jau išvažiavo ten į Lietuvą, ten toli
pavyzdžiui, tai ten mažai su juo ir buvau nuėjęs. Tik kad iš žmonių [kalbų] girdėjau, tai
senelis tavo, sako. O taip tai ir taip. (O kaip tai buvo, kad jis taip mokėjo?) Tai aš
nežinau, turbūt taip atspėdavo.
M2B-26 (2003 m.)
108. [Apie Airėnų akmenį su pėda]
Kairėje kelio pusėje, važiuojant į Dūkštas, prieš Ąžuolyną, buvo akmuo su pėda.
Netoli gyvena Gotovt.
(V kturym tam mejscu byl ten kamien ze stopou, jak muvili liudzi?) A jak vo do
liasu tyko dochodzi , i v dembniaku, ješče to može, čekac, tyko jak tam kto može
viedziec. (V kturym to mejscu? Nie dochodzonc do liasu, v poliu?) Dochodzonc do liasu,
pšy samym liesie, pšy samym liesie, na pravo tam gdzieš, po za samym pole, ale čy on
tam kamien jiest, čy jiego niema, to ja nieviem. Muvili tam, že byla stopka (A skont ta
stopka, jak muvili?) Jak i co , to ja nieviem, ja muvie, jak raz jak človiečyna stopka byla.
(Kurioj ten vietoj buvo tas akmuo su pėda, kaip sakė žmonės?) O va kai tik iki
miško nueinate, ir ąžuolyne, dar gal tai, palaukite, tik kaip ten kas gali žinoti. (Kurioje tai
vietoje? Nenueinant iki miško, lauke?) Nueinant iki miško, prie pat miško, prie pat
miško, į dešinę ten kažkur, po paties lauko, bet ar ten yra akmuo, ar jo nėra, tai aš
nežinau. Sakė ten, kad buvo pėdutė. (O iš kur ta pėdutė, kaip sakė?) Kaip ir kas, tai aš
nežinau, aš sakau, kaip tik kaip žmogaus pėdutė buvo.
M2B-27 (2003 m.)
109. [Apie Airėnų akmenis Du brolius] (Tie patys Alejūnų)
Akmenys Du broliai buvo prie sudegusio Ancybos namo, abipus kelio į Kernavę.
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Byli oni pšy samej drodze. (Pšy samej drodze?) Pšy samej drodze, vo jak na
pšyklad – droga, to jieden tutaj byl, drugi vo tu byl, na pšyklad (Kolo drogi?) Kolo drogi
(I oni duže?) Nu jak popačyš, ile oni tam v ziemi, to ja nieviem, ale jak na vierchu, to
duže byli kamieni. (To na jiednym iz nich i byla ta stopka?) Nie. To stopka to byla, to až
v liesie, tam pšy bžegu. A na ich nie.
Buvo jie prie pat kelio. (Prie pat kelio?) Prie pat kelio, va kaip pavyzdžiui – kelias,
tai vienas čia buvo, kitas va čia buvo, pavyzdžiui. (Prie kelio?) Prie kelio. (Ir jie dideli?)
Na kaip pažiūrėsi, kiek jie ten žemėje, tai aš nežinau, bet kai viršuj, tai dideli buvo
akmenys. (Tai ant vieno iš jų ir buvo ta pėdutė?) Ne. Ta pėdutė tai buvo, tai jau miške,
ten prie krašto. O ant jų ne.

Ana Ruskonis, Liudviko, g. 1928 m. Aliejūnuose, gyv. ten pat.
Iki karo kaime buvo 25 sodybos. Mamos tėvas lietuvis iš Gelvonų, apsigyveno
Aliejūnuose, nes jam labai patiko jos bobutė. Tėvo mama gyveno 101 metus, vis
gydydavosi rūtomis. Tėvas laikė bites – 13 avilių. Tėvas darydavo geldas, medinius
kibirus, karstus. Kašikų pirkti eidavo į Semeniškes, ten pindavo. Ji pati moka stogą dengti
šiaudais. Aliejūnuose iš molio darė ciorlas Stanislav. Buvo maniežas, arklys minkė molį.
Darydavo britvonus (britvany), vazonus (vazoniki), uzbonus (dzbany), puslėkštes
(polumyski), formas pyragams kepti juodo degimo (juodoji keramika).

M8B-7
110. [Kaip ėjo pėsčiomis į Vilnių]
Ėjo vaikystėje pėsčiomis į Vilnių turgun. Tada manė, kad Vilnius iškart už Dūkštų.
Žmonės ėjo apsiavę ant kojų iš ryzų pasiūtus batus.
Gdzie taka vo luža, to dlia voza dževa položona, tam nasceliona žeby to koly nie
vpadali do tej jamy. Takie vo gdzie dževa styrčy z tych jamuv, i nikt nieviedzial, co to
jiest ten cyment, co to jiest.. jiešče nikt to nic nie viedzial. Potem juš soviety všystko tak
poučyl, naučyl tak domy (I jak došli sie do Vilna?) A jiedna šedla i tam vo, miendzy
palca ta dževa jakos cy po drodze vliecielo v noge. To ona – niech pujdou, tu jej
zostaviou. Nie, s povrotem, zavionzali oni ta noga. Ale mnie tak smiech, tak smiech bral,
ale i smiacsie niema jak. No i tak vyšli, došli. Tam na ziemi spali (Gdzie spali, kolo Vilna
gdzie?) Tam v Vilnu juš, ale tam jaki to tam viedzieli to kobiety te. Gdzie tam pienciu
šesciu nas, ile tam, dužo šedlo. Nu i potem… caliutki dzien šli, a potem jak zasnelam ja,
to juš na jutro pobudzyli i s povrotem. Ale teš pochodzyli po rynku tam, coš cy tam
kupilam na čekonego… To ja nie kupovalam, ale ta kobieta, ktura tam ktura mnie
pšeprovadzila. Drugi raz znovu, muvi, do Majšiagola bližej, jak durna. A to mašiny jakie
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može podviozou. A jak to vyglionda ta mašyna? No i tak nie rozumieli. Byla vojna,
stšelianina tutaj byla, chovalisie tutaj… co chodzila to moja siostra ta. U jej chovalam,
puzdno bylo. To jama juš na kartoflia tam taka jama, to prentko tyko, muvi. Čeba ja to
lieca do tej jamy, liezli, i ona kšyčy, ona miala tšy liatki: “Do jamki, do jamki”,- kšyčala.
To my schovalisie do tej jamki, mama pozostaji, kryji že jak to piury nie poliecy…Jak
pšyliecou takie čarne samolioty, pobyjou pobyjou, ale vioska nie zapalilasia naša. I tak o
chovalisie my. A potem jak tata skaliečylsia i umar. A mama teš, kolchoz robyli, mama..
zabierali, všysko , i svinia zabrali, i konia, dvuch koni zabrali, všysko brali, i.. a brat byl
nievielki, noga byla pšykurčona i renka, v lokciu byla pšykurčona. To mama, jak, muvi,
ja bende žyc s tymi dziecmi. No i my… zabrali tych koni, pozabierali, my to piechotou
tam poliecym poliecym. Jiedna v Polsce, jiedna v Polsce siostra ta srednia… To my, žeby
mama nie plakala, to my po trava ta, pšynosim, po trava. A jak my zagotovili , pšyniesli
tam, to pšyjiechal brigadir, to tak o trocha, drabina, jak my nazyvamy, i zabral. Ja nic a
nic, ale byl dobry predsedatel, povioz nas, tam oni mlucyli, tam podavali na mašiny, tam
do tej dziury, tak o i mlucyli my, tak o pracovali. ….
Kur tokia va bala, tai vežimui rąstai padėti, ten uždengta, kad tie ratai į tą balą
neįkristų. Tokie va kur mediena išlindusi iš tų balų, ir niekas nežinojo, kas tai yra tas
cementas, kas tai yra... dar niekas to nieko nežinojo. Paskui jau sovietai visko taip
išmokė, išmokė taip namus (Ir taip nuėjote iki Vilniaus?) O viena ėjo ir ten va, tarp pirštų
tas medis kažkaip ar keliu [einant] įlindo į koją. Tai ji – tegul eina, čia ją palieka. Ne,
atgal, aprišo jie tą koją. Bet mane taip juokas, taip juokas ėmė, bet ir juoktis nėra kaip. Na
ir taip išėjome, nuėjome. Ten ant žemės miegojome. (Kur miegojote, netoli Vilniaus
kur?) Ten Vilniuje jau, bet kokį ten tai ten matėme tai moteris tas. Kur ten penkiese,
šešiese mes, kiek ten, daug ėjo. Na ir paskui... visą dieną ėjome, o paskui kaip užmigau
aš, tai jau ryte pažadino ir atgal. Bet irgi pavaikščiojom po turgų ten, kažką ar ten
nupirkau... Tai aš nepirkau, o ta moteris, kuri ten, kuri mane vedė. Kitą kartą vėl, sako, į
Maišiagalą arčiau, kaip kvaila. O tai mašinos gal kokios paveš. O kaip tai atrodo ta
mašina? Na taip ir nesupratome. Buvo karas, šaudė čia, slėpėmės čia... kur vaikščiojo ta
mano sesuo ta. Pas ją slėpiausi, vėlu buvo. Tai mama jau, bulvėms ten tokia duobė, tai
greitai, tik sako. Reikia, tai aš bėgu į tą duobę, lindom, ir ji šaukia, ji turėjo tris metukus:
„Į duobelę, į duobelę“, - šaukė. Tai mes pasislėpėme į tą duobelę, mama lieka, dengia,
kad kaip tos plunksnos nenuskristų... Kai atskris tokie juodi lėktuvai, pamuša, pamuša,
bet kaimas neužsidegė mūsų. Ir taip va slėpėmės mes. O paskui kai tėtis susižalojo ir
mirė. O mama irgi, kolchozą darė, mama... paimdavo, viską, ir kiaulę paėmė, ir arklį, du
arklius paėmė, viską ėmė, ir... o brolis buvo nedidelis, koja buvo palenkta ir ranka,
alkūnėje buvo palenkta. Tai mama, kaip, sako, aš gyvensiu su tais vaikais. Na ir mes...
paėmė tuos arklius, pasiėmė, mes tai pėsčiom ten nubėgsim, nubėgsim. Viena Lenkijoje,
viena Lenkijoje sesuo ta vidurinė... Tai mes, kad mama neverktų, tai mes žolės tos,
atnešam, žolės. O kai mes išvirėm, atnešėm ten, tai atvažiavo brigadierius 93, tai taip va
truputį, kopėčios, kaip mes vadinome, ir pasiėmė. Aš nieko, bet buvo geras pirmininkas,
nuvežė mus, ten jie kūlė, ten paduodavom į mašiną, ten į tą skylę, taip va ir kūlėm mes,
taip va dirbome...

93

Liet. tarm. bri a i rius, ʻbrigados, grupės vadovas, brigadininkasʼ; plg. rus. бpигaдиp.
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111. [Apie akmenį su pėda]
(A gdzie taki kamien byl, jak muvili?) Gdzie to byl, nieviadomo. Gdzie, čy to tutaj,
gdzie. To musi Matki Boskej sliadek bendzi. Že tak palcy i všystko, vo taka. (Muvili, že
jest taki kamien?) Ale gdzie?
(O kur toks akmuo buvo, kaip sakė?) Kur jis buvo, neaišku. Kur, ar tai čia, kur.
Tai turbūt Dievo Motinos 94 pėdsakas bus. Kad taip pirštai ir viskas, va tokia. (Sakė, kad
yra toks akmuo?) Bet kur?

Jan Kozakievič, Stanislovo, g. 1934 m. Aliejūnuoe.

M8A-1
112. [Apie akmenį su pėda Airėnuose]
Jak krovy pas, pokazali kamien ze stopou človieka, kolu Dembniaku, niedalieko
Ruskonisa.
(Jak vy vidzieli ten kamien, jak on vygliondal?) No tak ja liat može tam dzieviec
mialam, dziesienc, vo tak vo. No, krovy pas, jiešče tam mnie pokazali jiego, ten
kamušek. Ale ja tyko nie pamientam, čy pravy, čy lievej nogi (Kolo jakiego mejsca tam
bylo?) A vo tutaj, jak…jak isc do liasu. Vchodzic v lieve strone, jak ten domik ot taki, čut
pšešedšy tam do tego liasu (Bo vielkich dembuv tam kolo nie bylo?) Nie bylo, nie, nie. O
dalej tam lieščynki takie, bžozečki rosli takie o, nu ale tam prave žadšy liasek byl. (A
mejsce jakie tam, mokrejše, jak lonka?) Pšy takim, pšy glince takej. (A kto pokazal, nie
pomnice?) A vo, no razem krovy pasli, vo taki, tak nazyvali, te sbiežency takie vo. No to
on tam taki Kolia. On jiego tam naliaz. (A gdzie on žyl?) On krovy teš pas (A gdzie,
Ojranski on byl?) Ojcec v Ojranach, tak on u Piečulia takiego, on krovy pas.To on mnie
jiego pokazal tam.
(Vielki byl, jakiej vielkosci?) Nu, ot on teš tak samo musi… (Nie, ten kamien
jakiej vielkosci?) On nie maly kamušek taki, vie. I na tym kamušku sliad ten. No nie
maly taki kamušek. (A ten sliad vyraznie vidac?) Vyraznie, i paliuški vidac, i pientka
vidac, i glemka, tak tu vot, tak jak nu, na blocie, vo. Idzi vo, jak na raz po glinie. (I co
muvili, skont to moglo znaliazcie, jak liudzi muvili?) Jak opoviadal… ja tam pytalsia, to
muvi, že tu Pan Jezus jak vstompil na ziemie, to na ten kamušak nogou nadeptal. To tak
tlumačyli, a jak tam bylo na samom dielie, to ja… (A inne liudzi teš znali ten kamien, čy
tylko vy znaliazli?) Ja tam i gospodaža pytalsia, to on tak muvil. (A on viedzial o tym
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Lenk. Matka Boska.
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kamieniu?) Nikt tam nie… oni nie viedzieli, ale jak vie, dlia dzieciuka tlumačyli., že Pan
Jezus šed, i tam jiego svionty sliad zostal.

Kai karves ganiau, parodė tą akmenį su žmogaus pėda, prie Ąžuolyno,
netoli Ruskonių.
(Kai jūs matėte tą akmenį, kaip jis atrodė?) Na tai aš ten gal devynerius
metus turėjau, dešimt, va taip va. Na, karves ganiau, dar man ten parodė jį, tą
akmenuką. Bet aš tik neatsimenu, ar dešinės, ar kairės kojos [pėda]. (Kurioje
vietoje ten buvo?) O va čia, kaip... kaip einant į mišką. Einant iš kairės pusės, kur
tas namukas va toks, šiek tiek paėjus ten į tą mišką (Nes didelių ąžuolų ten šalia
nebuvo?) Nebuvo, ne, ne. Va toliau ten lazdynai tokie, berželiai augo tokie va, na
bet ten beveik retesnis miškelis buvo. (O vieta ten kokia, drėgnesnė, kaip laukas?)
Prie tokio, prie molio tokio. (O kas parodė, neatsimenate?) O va, na kartu karves
ganėm, va toks, taip vadino, tie pabėgėliai tokie va. Na tai jis ten toks Kolia. Jis jį
ten rado. (O kur jis gyveno?) Jis karves irgi ganė (O kur, iš Airėnų jis buvo?)
Tėvas Airėnuose, tai jis pas Piečulia tokį, jis karves ganė. Tai jis man jį parodė
ten.
(Didelis buvo, kokio dydžio?) Na, va jis irgi taip pat turbūt... (Ne, tas
akmuo kokio dydžio?) Jis nemažas akmenukas toks, žinote. Ir ant to akmenuko
pėdsakas tas. Na nemažas toks akmenukas. (O tas pėdsakas aiškiai matosi?)
Aiškiai, ir pirštai yra, ir pėdutė yra, ir įdubimas, taip čia va, taip kaip na, purve,
va. Eina va, kaip tik kaip per molį. (Ir ką sakė, iš kur tai galėjo atsirasti, kaip
žmonės sakė?) Kaip pasakojo... aš ten klausiau, tai sako, kad čia kaip Viešpats
Jėzus nužengė į žemę, tai ant to akmenuko koja atsistojo. Tai taip aiškino, o kaip
ten buvo iš tikrųjų, tai aš... (O kiti žmonės irgi žinojo apie tą akmenį, ar tik jūs
suradote?) Aš ten ir šeimininko klausiau, tai jis taip sakė. (O jis žinojo apie tą
akmenį?) Niekas ten ne... jie nežinojo, bet žinote, kaip vaikui aiškino, kad
Viešpats Jėzus ėjo, ir ten jo šventas pėdsakas liko.
M8A-2
113. [Apie ugnį Dūkštų Ąžuolyne]
(Jak v dembniaku?) Tam jako v Dukšty iscy, i v ta strona tutaj, o do tego domyku,
niedochodzonc domyku, tu že ogienj pšechodzyl pšez droga. Taki… nu klembek taki,
pšez droga pšekocylsia, ale ja to, muvie, vnimanija nie obratyl (Vy vydzieli?) Vydzial.
Potem o tutaj… (A nocou to bylo?) Nu viečorem juš tak, viečoram (Vy vydzieli?)
Vydzial lyčno to. V vojsku jak služyl.. (A to vielki?) No to vie, vo taki klembušek, nu od
ziemi tak vo, pšekocysie i on pšez droga pšekocylsia tak. No ja tam nieviem, nie
derdzianul kto tam, myslie, kto tam pošed. A potem, o jak ja vidzial, to muvi, ja vidzial,
ja vidzial, gdzie jiego tam vidzieli (Teš v dembniaku?) On tam pšechodzyl. A kiedyscy to
jiešče, v kturym roku, to ja nieviem, to, to o tut vo gdzie, jak u nas vo, to s tego juš rovu
(Kierovalki nazyvali?) Rov tu vo taki jiest (Kierovalki jak nazyvali?) Nu Kierovelki
takie, i tu teš ogien chodzyl. To my kiedys chcieli zlovyc jiego, ale djabel jiego zlovyš,
tak niedopilniovali, a potem zajienty my, tak skrencylsia, to jak dal do sosniaku v ta
strona i pošed. Niekture to muviou, muvyli, že to zlota chodzy, pševietšasie. A chaliera
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jej vie, kto tam (A jak to pševietšasie?) Zlota tam gdie to zaklienta, to ona vychodzy na
viešch, potem ona pševietšasia sama. Tlumačou tak (A co čeba zrobyc, žeby vzionc?)
Čeba tam muvyli, stuknonc i, pšežegnacie i stuknonc do jej, ona rosypysie, a potem čeba
pytace:”Co ty za to žondaš?”. To povie tam, čy ona zaklienta tam jaka, čy co, tak tam
modlytva jaka tam, čy tam juš mša zakupyc za nej, to tak juš stare liudzi tlumačyli, a jak
to na samym dzielie, ja to i nieviem, nie moge poviedziec tego.
(Kaip ąžuolyne?) Ten kaip į Dūkštus einant, ir į šitą pusę čia, va į šitą namelį,
neprieinant namelio, čia kad ugnis ėjo per kelią. Toks... na kamuoliukas toks, per kelią
persirito, bet aš tai, sakau, neatkreipiau dėmesio. (Jūs matėte?) Mačiau. Paskui va čia...
(O naktį tai buvo?) Na vakare jau taip, vakare (Jūs matėte?) Pats mačiau tai. Armijoje kai
tarnavau... (O jis didelis?) Na tai žinote, va toks kamuoliukas, na nuo žemės va tiek va,
nusirita, ir jis per kelią persirito taip. Na aš ten nežinau, ar nepatraukė (?) kas ten,
galvoju, kas ten nuėjo. O paskui, va kaip aš mačiau, tai sako, aš mačiau, aš mačiau, kur jį
ten matė. (Irgi ąžuolyne?) Jis ten ėjo. O kažkada tai dar, kuriais metais, tai aš nežinau, tai,
tai va čia va kur, kaip pas mus čia, tai iš šito jau griovio. (Kierovalki 95 vadino?) Griovys
čia va toks yra (Kierovalki kaip vadino?) Na Kierovelki tokie, ir čia irgi ugnis ėjo. Tai
mes kažkada norėjom pagauti jį, bet velnias jį pagausi, taip neprižiūrėjome, o paskui
užsiėmę mes, tai susirietė, tai kaip puolė į pušyną, į tą pusę ir nuėjo. Kai kurie tai sako,
sakė, kad tai auksas vaikšto, vėdinasi. O velniai jį žino, kas ten. (O kaip tai vėdinasi?)
Auksas ten kažkur prakeiktas, tai jis išeina į paviršių, paskui jis vėdinasi pats. Aiškina
taip. (O ką reikia padaryti, kad būtų galima paimti?) Reikia ten, sakė, stuktelėti ir,
persižegnoti, ir stuktelėti jam, jis subyrės, o paskui reikia klausti: „Ko tu už tai
reikalauji?“ (Co ty za to žondaš?). Tai pasakys ten, ar jis prakeiktas ten koks, ar kas, taip
ten malda kokia ten, ar ten jau mišias nupirkti už jį, tai taip jau seni žmonės aiškino, o
kaip iš tiesų, aš tai ir nežinau, negaliu pasakyti to.
M8A-3
114. [Apie padalec ir užkalbėjimą nuo gyvatės]
Ant padalec galvos buvo karūna tokio dydžio, kaip du greta sudėti delnai
išskleistais pirštais, o kiekvienas tų pirštų galas buvo skirtingos spalvos.
Jak on, ten padalec vkonsy, musiš… on tam dužo liat z ziemi nievychodzy, a jak
vyjdzy tyko z ziemi, to mysly kolek vkonsyc kogo. Jiesli niema kogo, to v dževo konsy,
to dževa, muvi, vysycha, muvi, pada to i on taki. (A jak vyglionda?) No a skont ja,
niemoge poviedziec. Ja vo pamientam, te krovy jak pas kiedyscy, značysie, kšaček byl
maliusenki, to v tym.. z ziemi vyliazšy jieden byl, ale kto vie, co tam za zviež taki,
niemoge poviedziec, bo zato že blysko mnie tam niedopuscyli staršy taki byl. To vie, to
taki vyliazšy byl, ale vypuscyvšy ten gžebenj, to taki vo (rodo išskleistus rankos pirštus)
Nu i on, jak muvi, niedal tam mnie podejsc, a tam vie, že ružna kviaty na nim, ružnego
kolioru na tym gžebeniu (A vielki?) Jiego nie, pani, nie moge poviedziec, ja jiego nie
vidzial, mnie niedopuscyli, bo ten padzieny.. do niego tam žucal žucal, psiuk začal
zjadac, potem on tam schovalsia. Taka dziura byla tyko, i tam (A co ten padzieny muvil,
95
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co moglo byc tam?) To muvi, tam padalec, a co tam za padalec, to ja… ( To krona na
nym teš taka?) On taka korona, taka vielka, i tu, na tych o pazurkach (rodo į išskleistų
pirštų galus), to pačti ružnego kolioru oni te pazurečki. Ale to padalec, to muvi, jak
vkonsy, človiek od razu umiera, čy žyviola jaka, čy co, jiesli niema kogo ukonsyc, to
muvi, za dževo ukonsy (Zamuvic od niego niemožno?) Nie, muvi niema tam.. (Jak od
gadziny to zamaviali) A tego, mnie byla gadzyna vkonsyvšy, to gospodaž na konia
pojiechal. I svoje chlieb piekli buchanki, vo jakie – skypka taka chlieba.
[Užr. ps .: REIKIA ĮRAŠYTI IŠ NAUJO]
Jak schovasie za lias, tak daval (užkalbėtą duoną duodavo saulei leidžiantis)
(Každy dzien, ile razy tak daval?) Na ranku i viečorem (A ile tak?) Tam tšy dny pobylo
tak opucha, potem on žešed mnie. Ale vie, jak smaly, jak by želiaza pšyložyvšy, tak o.
No tam do žeki vliaza, i tam v žece jak stojiš, voda pšechodzy, jakby nic. Ale jak
vyliezyš – apiatj smalia, apiatj tam. A potem on jak zamuvil, to srazu pšechodzil (A kto
zamuvil, gospodaž sam?) On viez mnie. ……..
(Kiedy, jak juš vschodzy, jak vydac slonce?) Jak ona podymujiesie, nie, jiešče
vydac tak, gdzie ona vschodzy tak o, nu taki začyna vydac. To vtedy on mnie kavaleček
cukru tego i chlieba tego. Nu i kažy zjiesc (A viečorem jak?) A viečorem, juš jak ona, juš
za lias chovasia, ta pora znovu mnie daji. Nu ale pravda, ona mnie, tak jak tšy dnia juš dal
on mnie, a potem juš ta puchlyna vziela odchodzyc. Ale juš potem svierby – niedaj Bože,
tym viencej skura sliezy, až krev sie vydzi. To potem, čy može ja nataršy byl tak, čy co,
to mnie potem jak ryby šelucha ta sypalasia ze mne, to sypalasia skura, taka vie? (taip
buvo Bielazariškėse, kai jis ten tarnavo pas Romald Lapuško)
Kai jis, tas padalec, įkąs, turi... jis ten daug metų iš žemės neišlenda, o kai tik
išlenda iš žemės, tai galvoja įkąsti kam nors. Jeigu nėra nieko, tai medžiui įkanda, tai
medis, sako, išdžiūsta, sako, nukrenta jis ir jis toks. (O kaip atrodo?) Na o iš kur aš,
negaliu pasakyti. Aš va atsimenu, tas karves kai ganiau kažkada, reiškia, krūmelis buvo
mažytis, tai ten... iš žemės išlindęs vienas buvo, bet kas žino, koks ten per gyvūnas toks,
negaliu pasakyti, nes dėl to, kad arti manęs ten neprileido, vyresnis toks buvo. Tai žinote,
tai toks išlindęs buvo, bet išskleidęs ten šepetį, tai toks va (rodo išskleistus rankos
pirštus). Na ir jis, kaip sakau, neleido man ten prieiti, o ten žinote, kad įvairios gėlės ant
jo, įvairių spalvų ant tos skiauterės. (O didelis?) Jis ne, ponia, negaliu pasakyti, aš jo
nemačiau, manęs neprileido, nes tas ... į jį ten mėtė, mėtė, šuva pradėjo valgyti, paskui jis
ten pasislėpė. Tokia duobė buvo tik ir ten (O ką sakė, kas galėjo būti ten?) Tai sako, tas
padalec, o kas ten per padalec, tai aš... (Tai karūna ant jo irgi tokia?) Jis tokią karūną,
tokią didelę, ir čia, ant šitų va nagučių (rodo į išskleistų pirštų galus), tai beveik skirtingos
spalvos jie tie nagučiai. Bet tai padalec, tai sako, kai įkanda, žmogus iš karto miršta, ar
gyvulys koks, ar kas, jeigu nėra kam įkąsti, tai sako, medžiui įkanda. (Užkalbėti nuo jo
negalima?) Ne, sako nėra ten... (Kaip nuo gyvatės tai užkalbinėjo). O tą, man buvo
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gyvatė įkandusi, tai šeimininkas ant žirgo nujojo. Ir savo duoną kepėm kepalus, va tokius
– riekė tokia duonos.
[Užr. pst.: REIKIA ĮRAŠYTI IŠ NAUJO]
Kai nusileidžia už miško, tai duodavo (užkalbėtą duoną duodavo saulei leidžiantis)
(Kiekvieną dieną, kiek kartų taip duodavo?) Ryte ir vakare (O kiek taip?) Ten tris dienas
pabuvo, tai tinsta, paskui praėjo. Bet žinote, kaip degina, lyg geležį pridėjus, taip va. Na
ten į upę įbrisiu, ir ten upėje kai stoviu, vanduo skalauja, lyg ir nieko. O kai išlendi – vėl
degina, vėl ten. O paskui kai jis užkalbėjo, tai iš karto nustojo. (O kas užkalbėjo,
šeimininkas pats?) Jis vežė mane. .......
(Kada, kai jau kyla, kai matyti saulę?) Kai ji kyla, ne, dar matyti taip, kur ji kyla
taip va, na tokią jau galima matyti. Tai tada jis man gabalėlį cukraus to ir duonos tos. Na
ir liepia suvalgyti (O vakare kaip?) O vakare, jau kai ji, jau už miško slepiasi, tada man
vėl duoda. Na bet tiesa, jis mane, taip kai jau tris dienos kaip jis davė man, o paskui tas
patinimas pradėjo mažėti. O paskui jau niežti – neduok Dieve, kuo daugiau oda lupasi,
net kraują matyti. Tai paskui, ar gal aš jau pritrynęs buvau taip, ar kas, tai man paskui
kaip žuvų tas žvynas byrėjo nuo manęs, tai byrėjo oda, tokia žinote? (taip buvo
Bielazariškėse, kai jis ten tarnavo pas Romald Lapuško)
M8A-4
114. [Apie Sekmines]
Plietali na rogi tam krovie. To gospodynia juš tam vtedy pšyjdzy dojic, no to juš
ona vydzi, že krova ma na rogach ten vianek. No to viečorem krovy jak pendziš –
spotykajou, to tam to piernykuv, to cukierkuv ugaščali, to tam jajki ješče, tam i co
pastucham tym, pastušakam . Kobieta to, choziajka davolna, to že krova z viankem
pšyšla, značy ona… uvaženie choziajki (I co potem, zbieralisie te všyscy pastuchy, čy
každy odzielnie sobie?) Nie, tak my, tak vydzi, tam kolejkou spasovali, to nas tšech bylo,
no to vylovym krove, zamotamy tam bžozki na rogy, koženiem pšyvionžym. A jiedna
gospodynia to muvi:”No, mojich nie zloviou”. No paravda, nie davalasj ona tak, bo druga
to – chlieba pokažyš i pšyjdzy sama. Ona bžydka taka byla. Jak ona poviedziala, a-a-a to
my, tam taki rojsteček, do rojstečku tego vpendzyli my jej tam, ganiali, ganiali – zlovyli.
A le to potem jak pendzali… to sama… viečorem jak pendzyli, tak ona, ta kobieta za
glova vzielasia: “Jak jej zlovyli, taka vielka krova i zlovyli”. Ale to vie, koženiami
pšyvionzali, tak tam, tak jiedne muvy:”Biedna krovka, jak ona vycierpiala tak,
pšymucovali, že liedvo odkrojilam jiego”. Smiejisie potem sama, muvi.
Pindavo ant ragų ten karvei [vainikus]. Tai šeimininkė ateina jau ten melžti, na tai
jau ji mato, kad karvė turi ant ragų tą vainiką. Na tai vakare kai karves varai – pasitinka,
tai ten tai meduoliais, tai saldainiais vaišindavo, tai ten kiaušiniais dar, ten ir kas
piemenims tiems, piemenėliams. Moteris tai, šeimininkė, laiminga, kad karvė su vainiku
atėjo, reiškia ji... pagarba šeimininkei. (Ir kas paskui, susirinkdavo tie visi piemenys, ar
kiekvienas atskirai?) Ne, tai mes, taip matote, ten ganėm karvės iš eilės, tai mes trise
buvom, na tai sugaunam karvę, susukam ten berželio [šakų] ant ragų, šaknimi surišam. O
viena šeimininkė tai sako: „Na, mano nesugaus“. Na tiesa, nesiduodavo ji taip, nes kita
tai – duonos parodysi ir ateis pati. Ji negraži tokia buvo. Kai jis pasakė, a-a-a tai mes, ten
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tokia pelkė, į pelkę tą mes įvarėm ją ten, varėm, varėm – pagavom. Bet tai paskui kai
varėm... tai pati.... vakare kai varėm, tai ji, ta moteris už galvos susiėmė: „Kaip ją
pagavote, tokia didelė karvė ir pagavote“. Bet tai žinote, šaknimis surišome, taip ten, tai
vienos sako: „Vargšė karvutė, kaip ji iškentėjo, taip pritvirtino, kad vos nupjoviau jį“.
Juokiasi paskui pati, sako.
M8A-5
115. [Apie gąsdinimus su moliūgais]
To mama opoviadala tutaj. Ale takie pankypja, nu vie, syly(?) po viosce, tam
sbiera tych, kobiet tam i menščyzn. Nu i tam ich vodzy, a tam viečorem juš, v subota do
chatuv odchodzou. No jiedna tu o v dole, jak.. (Čym strašyli?) Harbuz ten (Harbuz)
Harbuz, no (To jiesieniou byvalo?) Jiesieniou, kartofle kopali (Nie na jakie sviontki, ale
tyko..?) Nie (Ja slyšalam, že na Zapusty) Nie, tak o tyko.

Tai mama pasakojo čia. Bet tokie ...?, na žinote, ėjo per kaimą, ten renka tuos,
moteris ten ir vyrus. Na ir ten juos veda, o ten vakare jau, šeštadienį, į namus nueina. Na
viena čia va apačioje, kaip... (Kuo gąsdino?) Moliūgas tas (Moliūgas) Moliūgas, taip.
(Čia rudenį būdavo?) Rudenį, bulves kasėme. (Ne per kokią šventę, o tik..?) Ne. (Aš
girdėjau, kad per Užgavėnes) Ne, tik va taip.
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BIELAZARIŠKĖS
Dūkštų sen., Vilniaus r.

Hendryk Borusievič, Boleslavo, g. 1942 m. Bielazariškėse
Kaime buvo 29 sodybos. Daugiausia gyveno Lučiūnų. Kaime nuo seno buvo kapinės.
Kol kaime lenkų laikais buvo pasieniečių sargybos būstinė (stražnica), kareiviai
sutvarkydavo kapines. Kaime buvo 2 pirtys. Turėjo Karčmoje Šumskis ir Sadovskiai prie
miško. Šventėms eidavo praustis pas Sadovskius, prausdavosi medinėse rėčkose.

116. [Vietovardžiai]


Skolervie – griova



Norcik – didelė pieva upės vingyje žemiau kaimo



Slabodka – pieva virš Norcik



Zamek, Zameček – kalnas, ten buvo paskelbtas piliakalnis, vėliau išbrauktas



Vypelzy – griova, nuo Zameček pusės į ją teka šaltinis



Dubiala – pieva ties Zamek, loma, griova



Ručaji – vieta, kur susieina griovos Vypelzy ir Dubiala



Kamienik – Airėnų kaimo laukas



Cyzarovo – Airėnų kaimo laukas



Krynycy – Airėnų kaimo laukas



Podsadek – pieva ant kalno virš Norcik



Kotak – vieta už upės, kairiam krante, ten buvo 1 sodyba, gyveno Medekša



Karčma – vieta už kaimo upe aukštyn, kur eina elektros linija. Ten buvo Šumskio
sodyba, jis turėjo parduotuvėlę



Hardzeja gura – Hardej iš Airėnų turėjo ten mišką

M21A-1 (2004 m.)
117. [Apie vaiduoklį prie kriaušės]
(Jak muvili, jaka byla mova?) No, mova taka byla, že tego… Že v nocy juš posle
dvanastej godziny vycodzy na droge, no i tam tego… soldat (Kolo tej gruški) Kolo tej
grušy, tak (A jaki soldat?) No navet nieviem, pani, nieviem tego (I co on robil?) Co on
roby… pšepuscy puznej, že tego, čeba že coš do kiešeni jiemu položyc (To vtedy
pšepuskal?) Tak, to vtedy pšepuscy. No a viencej mnie nic nie sdažalosie, no balsia tam
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chodzic, pravda. Jak idziš kiedys tam s kina, to … vlosy podajmovalisie (Kolo tej grušy)
Kolo tej grušy, no blisko tam (A nie muvili, že on tam pochovany, čy co?) Nie nie nie
(Kaip sakė, kokia buvo kalba?) Na kalba tokia buvo, kad... kad naktį jau po
dvyliktos valandos išeina ant kelio, na ir ten tas... karys. (Prie tos kriaušės) Prie tos
kriaušės, taip. (O koks karys?) Na net nežinau, ponia, nežinau to. (Ir ką jis darė?) Ką jis
daro... praleis paskui, kad tai, reikia kažką į kišenę jam padėti (Tai tada praleisdavo?)
Taip, tai tada praleis. Na o daugiau man nieko nepasitaikydavo, na bijojau ten vaikščioti,
tiesa. Kai eini kažkada ten iš kino, tai... plaukai pasišiaušdavo (Prie tos kriaušės?) Prie tos
kriaušės, na netoli ten. (O nesakė, kad jis ten palaidotas, ar kaip?) Ne, ne, ne.
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BIELIŪNAI ir UŽLANDŽIAI (Vylazai)
Zujūnų sen., Vilniaus r.

Sigizmund Tomaševič, Vitoldo, g. 1935 m. Bieliūnuose, gyv. ten pat
Mama iš Griovių (Rovuv), tėvas vietinis.
Kaimo žmonės nuomodavosi upę žvejybai net iki Šilėnų.
Žino 2 šaltinius prie Vylazų (Užlandžių) ant upės kranto. Ganymui vietos nebuvo daug,
kartais ganydavo ir paupiais, bet ir ten nieko gero (maura tyko rosla v vodzie).

118. [Vietovardžiai]


Rapa – vieta upėje prie Saidžių (Saidžių rėva)



Piatušak – apie 0,3 km žemiau kaimo didelis perskeltas akmuo prie kranto



Stuk baba – pievos link Šmigly (Smilgių), buvo sala ten



Pod dembem – kalnelis kaimo pradžioje link Bieliūnų, ten buvo ąžuolų



Ugročak – pievos ir pušynėlis. Taip vadino, nes buvo aptvertas tas plotas, ten per
karą saugodavo karves



Vyharski lias – miškas link Platiniškių



Padubki – miškas link Girulių



Mokry rov – griova link Smilgių



Suchy rov – griova link Smilgių



Pastbišče – žemė ant kalnų, ten ganydavo, augo lazdynai



Kruglica – vieta už upės, kur stovi Neravų sodybos

M7A-14 (2004 m.)
119. [Apie avinėlį pasivaidenusį]
No muvyli, že baranek viečorem pokazyvalsia tam pod žekou. (Kolo samej žeki?)
Tak, kolu žeki. (Baran? I co robil?) Muvi, že zlotne te, zlotne rogi u jiego byli. Muvi
čeba, muvi nie uspial čym stuknuc. Bo jak stukniš, etot rossypujisie i zlota, zlota pada,
tam možno podbierac. (Tam kolo samej vody?) Tak, tam voda, vo tam, gdzie ludki
stojou. (Gdzie ludki stojou?) Tak, tam ludki stojou. (A tam jakiego človieka byla
ziemia?) A tam tego…Drešova tam. Viežba stala taka. (Kolo tej viežby pokazyvalsia, na
lonce?) Pšy žece. (Pšy vodzie samej?) Pšy vodzie, a može vydalosie. A muj baran, muvi.
Na sakė, kad avinėlis vakare pasirodydavo ten prie upės. (Prie pat upės?) Taip,
prie upės. (Avinas? Ir ką darė?) Sako, kad auksiniai tie, auksinius ragus turėjo. Sako
reikia, sako, nespėjau kuo stuktelėti. Nes kai stuktelėsi, tas subyra į auksą, auksas krenta,
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ten galima rinkti. (Ten prie pat vandens?) Taip, ten vanduo, va ten, kur valtys stovi. (Kur
valtys stovi?) Taip, ten valtys stovi. (O ten kurio žmogaus buvo žemė?) O ten to...
Drešova ten. Gluosnis stovėjo toks. (Prie to gluosnio vaidenosi, lauke?) Prie upės. (Prie
pat vandens?) Prie vandens, o gal pasirodė. O mano avinas, sako.
M7A-15 (2004 m.)
120. [Velnias pirty]
Tu laznia stala, a on šed s pracy. A tam byl pogžeb, umaršy človiek. (Gdzie?) U
vas v viosce?) V tej ruskej viosce tam, v Vylazach umaršy človiek byl. No on šed do
domu, nios chlieba kupyvšy tam v sumce. Šed šed i spotykasia s koliegom, na stecce vo
tut. Spotykasia s koliegom, Afanas, Afanas, on umaršy teras. On Afanasy ten muvi:
”Sumka pustav”. A tam dom stal rozebrany tam, tyku fundament stal. On postavyl ta
sumka i idzi. A laznia z viečiora byla vypaliona tut. Nu i idzi tut steckou. A on muvi:
”Pustav chlieb, pajdziom pamojimsia”. Vot. Nu pašly mytsia. Pšyšli, otkryli laznia, a juš
otstygšy byla. “Nu razdevajsia”, - rozdielisia, rozdielisia. Udzienia pulužyli kolu lazni i
pušly. To na ranku až zaliaz, to piecka, to kamieniuv bylo. (Nu kurna byla) Tak tak ,
zaliaz až na ta piecka, ale posle niespalilsia, dobže. I na tej piecce liežal až du rania. Na
ranku vstal, pača, gdzie ja nachodzamsie – na piecy. Na te, na tej, ona kužana, kužona. A
mamuska na ranku vstavšy pačy, co to vyšed z lazni, muvi. Krycysie sami s siebia. To
pačy – vymazavšysia šed. (A gdzie tam ta laznia?) Jiego nie bylo, ale kto to zaprovadzil
jiego. (To čiort byl, djabel jaki?) Djabel, tak.I on pamienta, že sumka mial. A sumka,
muvi, nie pies, moja sumka jak stala… Muvi, udzialsia, pšyšed, pačy – sumka stoji. Za
sumka, pšyšed v dom. On rospoviada, taka sprava byla.
Ta pirtis stovėjo, o jis ėjo iš darbo. O ten buvo laidotuvės, miręs žmogus. (Kur?
Pas jus kaime?) Tame rusų kaime ten, Vylazuose miręs žmogus buvo. Na jis ėjo namo,
nešė tašėje duonos nupirkęs ten. Ėjo, ėjo ir susitinka su draugu, [kelių] sankirtoje va čia.
Susitinka su draugu, Afanas, Afanas, jis miręs dabar. Jis, Afanas tas, sako: „Tašę
pastatyk“. O ten namas stovėjo išardytas ten, tik fundamentas likęs. Jis pastatė tą tašę ir
eina. O pirtis iš vakaro buvo kūrenta čia. Na ir eina čia sankirta. O jis sako: „Padėk
duoną, einam praustis“. Va. Na nuėjo praustis. Atėjo, atidarė pirtį, o jau ataušusi buvo.
„Na renkis“, - nusirengė, nusirengė. Rūbus padėjo prie pirties ir nuėjo. Tai ryte jau
užlipo, tai pečius, tai akmenų buvo. (Na kūrenta buvo) Taip, taip, užlipo net ant to
pečiaus, bet paskui nebekūreno, gerai. Ir ant to pečiaus gulėjau iki ryto. Ryte atsikėliau,
žiūriu, kur aš esu – ant pečiaus. Ant to, ant to, jis kurentas buvo. O mamytė ryte atsikėlusi
žiūri, kodėl išėjai iš pirties, sako. Juokiamės(?) patys iš savęs. Tai žiūri – išsitepęs ėjo. (O
kur ten ta pirtis?) Jo nebuvo, bet kažkas tai nuvedė jį. (Tai velnias buvo koks?) Velnias,
taip. Ir jis atsimena, kad tašę turėjo. O tašė, sako, ne šuo, mano tašė kaip stovėjo... Sako,
apsirengė, atėjo, žiūri – tašė stovi. Paėmė tašę, atėjo namo. Jis pasakoja, toks atvejis
buvo.
M7A-16 (2004 m.)
121. [Užkando arklio mėšlu]
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Stasiuku bylo temu o. Ale ja juš troche zapomnil. Vo tut vo na guže, na guže cuš…
vypyc poprosyli. Vypyc, “Idzim, vypyjim”. Nu, i to bylo teš pravda, vypyc. Nu i pušly.
(A kto poprosil?) Teš jakis cy, muvi vypyc. Nu pušly, i naliezli butelka tam jakas,
všysko. A muvi, čeba zakonsic. Nu i siondli, všysko. To oni vie co pyli, čy voda, čy…
voda musi, a zakonsyvali gnojem konskim, vo zakonska. (A skont on viedzial že
gnojem?) No pšynios, musi sam byl. Sam naliaz, a potem pačy, ot jak.
Užr. ps .: Pateikėjui istoriją pasakojo jo tėvas.
Stasiukui buvo tam, va. Bet aš jau truputį pamiršau. Va čia va ant kalno, ant kalno
kažkas... išgerti paprašė. Išgerti, „Einam, išgersim“. Na, ir tai buvo irgi tiesa, išgerti. Na ir
nuėjome. (O kas paprašė?) Irgi kažkoks, sako išgerti. Na nuėjome, ir suradome butelį ten
kažkokį, viskas. O sako, reikia užkąsti. Na ir atsisėdom, viskas. Tai jie žinote ką gėrė, ar
vandenį, ar... vandenį turbūt, o užkąsdavo arklio mėšlu, va užkandis. (O iš kur jis žinojo,
kad mėšlu?) Na atnešė, turbūt pats buvo. Pats surado, o paskui žiūri, va kaip.
M7A-17 (2004 m.)
122. [Vaiduokliai kapinėse]
Stasiuk, jak uciekali. Čy Všyskie Svienta, čy co tu bylo. A Všyskie Svienta,
zebralisie oni, zebralisie, pošly na cmentaž. Pušly na cmentaž, nu sviecy palyc. Pšyšli tut,
ten vziol – zaliaz na kšyž. (A čemu?) A co ja viem, siond na kšyž, tak, na kšyž on siond.
A potem mu vydalosie, kto to jak zabarabanil. To potem on gdzie, muvi, my jak dalisie
potam z rovu tego vo. Niečeba na kšyžu siedziac. Pšyliecieli, du domu pšyliecieli, jiešče
starucha žyla. Ten, muvi, na kruček zakryl, muvi, ten na pšedze oglionduje, jak kto to za
nymi pendzy. Jieden na pšedze, drugi s tylu. Ten pšyliecial prendzej. Ta musi
zakryvšysia byla matka, babulia ta. On tam potem na kruček zakryl džvy, ten chcial
vliezc, ten zakryvšysia nieotkryl temu.
Stasiukai, kai bėgdavo. Ar Visų Šventųjų 96, ar kas čia buvo. Per Visų Šventųjų
[iškilmę] susirinko jie, susirinko, nuėjo į kapines. Nuėjo į kapines, na žvakių uždegti.
Atėjo čia, tas paėmė – užlipo ant kryžiaus. (O kodėl?) O ką aš žinau, atsisėdo ant
kryžiaus, taip, ant kryžiaus jis atsisėdo. O paskui jam pasirodė, kažkas lyg ir subūgnijo.
Tai paskui jis kur, sako, mes kaip puolėme paskui iš griovio va to. Nereikia ant kryžiaus
sėdėti. Atbėgo, namo atbėgo, dar senė gyveno. Tas, sako, kabliuku užrakino, sako, tas
priekyje stebi, jei kas, tai paskui juos bėga. Vienas priekyje, kitas iš paskuos. Tas atbėgo
greičiau. Ta turbūt užsirakinusi buvo motina, bobutė ta. Jis ten paskui kabliuku užrakino
duris, tas norėjo įeiti, tas užsirakinęs, neatidarė jam.
Aleksej Trifonov, Lukos, g. 1939 m. Užlandžiuose (Vylazuose), gyv ten pat.
Jų kaimas visi starovierai, jų cerkvė Vilniuje už stoties.
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123. [Vietovardžiai]


Barnadiny – ariama žemė jiems priklausė



Pod kamuškiem – žemė



Uzkie šnury – už kaimo



Poddubki – už Bernardinų į kalną. Vadino ir Poddembki



Pietušok – pieva prie upės. Ten buvo daug akmenų, tėvai pasakojo, kad juos traukė į
krantą. Didžiausias ištrauktas ir perskeltas – Vielki kamienj



Dubak – miškas link Šmiglių (Smilgių)



Stuk Baba – pieva link Šmiglių. Ten ganė arklius naktimis, yra didelė neišdžiūstanti
kūdra



Kamienisty rov – griova link Girulių



Majak – kalnas link Platiniškių



Vygariskie – kalnelis Neries terasose



Franciškov rov – griova link Platiniškių



Bubočki – vieta miške nuo Smilgių link Platiniškių, ten buvo keli namai



Na progonie – vieta prie upės, kur stovi valtys (ludki stojou na vygonie kruv)

M7A-18 (2004 m.)
124. [Vaidenasi prie storų pušų]
Muvi takie sosny grube byli. (U tej drogi, od Bieliun co idzie?) tak. (Co muvyli o
tych sosnach?) Nu vot, vypyte jakie tam nimogli pšejsc. Ktuscy tam tarmozy, v gosci
prosy, to to, to sio. Pšyšed sonsiad – grube sosny tam pševiezj, bo niemoge pšejsc.
(muvyli, že tam jakie djably miešajou?) Nu kto, dlia vypytego, tak…
Sako tokios pušys storos buvo. (Prie to kelio, nuo Bieliūnų kuris eina?) Taip. (Ką
sakė apie tas pušis?) Na va, išgėrę kokie ten, negalėjo praeiti. Kažkas ten stabdo, į
svečius kviečia, tai tas, tai anas. Atėjo kaimynas – storas pušis ten išvežk, nes negaliu
praeiti. (Sakė, kad ten kokie velniai trukdo?) Na kas, išgėrusiam, taip...
M7A-19 (2004 m.)
125. [Apie Stuk Babą (akmenį)]
A Stuk Baba, tak tam… jak muviou vilki jakby byli, pšychodzyli. (Na lonce byli
vilki?) No lias byl blisko. My s babciou šly, tak byli spotkavšysie. Tak i nie pšepuskali,
tak tak, tak tak. Opoviadali tak. Niedavali pšejsc.

O Stuk Baba, tai ten... kaip sako, vilkai lyg ir buvo, ateidavo. (Pievoje buvo
vilkai?) Na miškas buvo arti. Mes su močiute ėjome, tai buvome sutikusios. Taip ir
nepraleisdavo, taip taip, taip taip. Pasakojo taip. Neduodavo praeiti.
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BUBOS
Sudervės sen., Vilniaus r.

Helena Sadkievič-Subotovič, Stanislavo, g. 1929 m., Geležių Antakalniuose, gyv.
Bubose.
Užr. 2004-05.
127. [Vietovardžiai]


Bondarova gura – kalnas, prie jo gyveno Bondar. Dabar sodai ten.

128. [Apie Pylimų akmenį]
Ant akmens griovyje prie Veronikos Satkievič yra raidės

129. [Apie žalčius]
Nuo vaikystės atsimena, kad žalčių visada buvo. Jų nemušdavo, nes negalima.

130. [Apie užkalbėjimus]
Nuo rožės užkalbėdavo Pylimuose Ražinska. Nuo gyvatės Paleičova.

M 16A-1 (2004 m.)
131. [Apie Geležių Antakalnių akmenį su pėda]
Iš pradžių pasakė, kad jos jaunystės draugei mama liepė parnešti iš pėdos nuo akmens
vandens ir norėjo kažką gydyti (Matka pociešala, že tou vodou liečyc). Kai prašiau
pakartoti įrašinėdama, ėmė atsikalbinėti ir sunkiai pasakojo. Ant akmens buvo apie 10 cm
pėdelė labai aiški, apie 2 cm gylio. Akmuo guli šlapioje pievoje, apaugęs samanom,
iškilęs neaukštai. Matė karves ganydama. Visi sakė, kad “Sliad Matki Boskej”.
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Jodko Juzefa muvila, i ona urodzona to nie v Antokalcach, ona tu s Pylim
pochodzila. (I jak ona muvila, jak jej matka muvila?) Ja, vidzi, nieviem, ona tuš to
muvila, že raz mamusia mnie coš muvila , že tego... že tamtym... coš v rodzaju tego, že
tam liečyc tym sliadem, a čy to voda, čy co... (Brac vode s tego?) Nie... nietlumačyla to
juš dužo... Vspomnialam tak tyko (Vodou liečyc, a co?) Že bendze liepej, čy jak tam, coš
takiego, nu vspomniala ten sliad, ale tak...
Jodko Juzefa sakė, ir ji gimusi tai ne Antakalniuose, ji čia iš Pylimų kilusi. (Ir
kaip ji sakė, kaip jos motina sakė?) Aš, matote, nežinau, ji gi čia sakė, kad kartą mamytė
man kažką sakė, kad tai... kad tuo... kažkas panašaus į tai, kad ten gydyti iš to pėdsaku, ar
tai vanduo, ar kas... (Imti vandenį iš to?) Ne... nepasakojo to jau daug... Atsiminiau taip
tik. (Vandeniu gydyti, o ką?) Kad bus geriau, ar kaip ten, kažkas tokio, na atsiminiau tą
pėdsaką, bet jau...
M16A-2 (2004 m.)
132. [Apie Pylimų Martyno akmenį]
-…Pani pšychodzyla s dziecmi tam i muvila, že to…že ten kamien nazyvalsia
Marcin. To ona muvila, že kiedys pšyjdzi, ja pokaže tego, ale potem nogi rozbolialisie (A
jak tam pani pšychodzila, muvicie?) Nieviem (Ona tak poviedziala?) Tak. Jakas pani s
dziecmi pšychodzila, tam jakas vyciečka muvi, čy co (Chcieli popačec, davno juš?)
Pšešlym liatem, zdajisie (Marcin nazyvali, a čemu Marcin, nie muvila?) Nieviem. I ona
teš nic nie vie, čemu on Marcin i Marcin, coš muvila, že tam ktoš z mejscovych teš ten
kamien Marcynem nazyval. Ale tego… co ona muvila, že tam tego, žeciulka jaka
pšeplyva, malienka, nu strumeček taki maliusenki, to tego, …muvi, že ta pani muvila…
jakies to tam kamienie, jak tam Marcyna synovie, čy jak tam. Nie pamientam, Marcyna
synovie, že ona muvila, že oni stšegou tego Marcina cos tam takiego.. a od tego mejsca
dlatego tu svienta voda. No to my jiešče posmielisie.
-...Ponia ateidavo su vaikais ten ir sakė, kad tas akmuo vadinosi Martynas 97. Tai
ji sakė, kad kažkada ateis, aš parodysiu tą, bet paskui kojos suskaudo. (O kaip ten ponia
ateidavo, sakote?) Nežinau. (Ji taip pasakė?) Taip. Kažkokia ponia su vaikais ateidavo,
ten kažkokia ekskursija sako, ar kas. (Norėjo pažiūrėti, seniai jau?) Pernai vasarą, atrodo.
(Martynas vadino, o kodėl Martynas nesakė?) Nežinau. Ir ji irgi nieko nežino, kodėl jis
Martynas ir Martynas, kažką sakė, kad ten kažkas iš vietinių irgi tą akmenį Martynas
vadino. Bet tai... ką ji sakė, kad ten tas, upeliūkštis koks teka, mažytis, na šaltinėlis toks
mažytis, tai tas... sako, kad ta ponia sakė... kažkokie ten akmenys, lyg ir Martyno sūnūs,
ar kaip ten. Neatsimenu, Martyno sūnūs, kad ji sakė, kad jie saugo tą Martyna, kažkas ten
tokio... o dėl tos vietos šventas čia vanduo. Na tai mes dar pasijuokėme.

M16A-3 (2004 m.)
97

Lenk. Marcin.

103
133. [Apie Velniakampio šaltinį]
Vanduo tame šaltinyje gydantis. Sakė Maksimovič iš Kasmiškių. Vaikas būdamas ėjo
ieškoti.
Na Antokalskim poliu. (Na Antokalskim, a gdzie?) A s tego... ale ona tam od
Antokalc nieviem, niezupelne blisko, i teras nieviem , čy ona jest, bo bardzo davno ja juš
, ja jiej... (A v kturym mejscu?) To v boku od Antokolc, ale jak vytlumačyc, to ja
nieviem. (Jak to mejsce nazyvasie?) Poprostu Antokalskie pole, tam gura taka. ( Ai, pšy
Gelažach ta gura?) Nie, nie pšy Gelažach, ona jakos tak, tam jej čenšč, ta gura byla to
Antokalske pole. Bylo za gurou, s jiednej strony bylo Gelažovskie, s drugej bylo
Pylimskie, a s tšečej - Elniokumpska ziemia byla. (To s tej gury šla voda?) A s tej gury
voda (Na vašou strone, na jakou strone ona vychodzila?) To strona do Antokolc. (Do
Antokolc?) Tak. (A čemu muvili ona taka?) Nieviem, tam nie jieden, to i pšedtem muvili,
malienka bylam, to muvili, že tam pšychodzou po ta voda s butelkami časem, ktos tam
pšychodzi, zauvažyli. A tego, a puznej znajomy jieden človek taki vyjiechal do Polski, bo
oni dzieciuv svojich nie mieli, do siostry, a mu znovu tam coš nie podobalosie, to jiemu
pracovac musi nie chcialosie, to vtedy to bylo zle. A tu siostra zostala, to oni do tej pisali
pisali, do tej siostry, i jej siostry. I tam , i tutaj to jej siostry. No i potem vrucili oni tutaj,
vidzi. No to on jakis kilka liat ješče pšed smierciou svojou, raz mnie muvil, že tego, že
vyjiechal s Polski, jaki to mug byc rok, to teš nieviem. To jiemu gardlo bolialo. Pošed raz
tej vody popilam, drugi raz, i pšešlo. Značy tam jiemu voda pomogla, čy... (A stare liudi
v vašej mlodosci muvili, že tam liečonca voda, davnej?) Nikt tam… ja muvie, tyko jak ja
byla maliutka ješče, to tam ktoš zauvažyl, že ktoš pšychodzil z butelkou po ta voda, a
potem to juš vtego. To juš niemuvili, jak on umar, ten človek mnie muvil, to viencej
pietnastu niema, može i tego niebendzi, jak on mnie muvil.
Antakalcų lauke98. (Antakalnių, o kur?) O iš tos... bet jis ten nuo Antakalcų
nežinau, ne visai arti, ir dabar nežinau, ar jis yra, nes labai seniai aš jau, aš jo... (O kurioje
vietoje?) Čia šone nuo Antakalcų, bet kaip paaiškinti, tai aš nežinau. (Kaip ta vieta
vadinasi?) Tiesiog Antakalcų laukas, ten kalnas toks. (Ai, prie Geležių 99 tas kalnas?) Ne,
ne prie Geležių, jis kažkaip taip, ten jo dalis, tas kalnas buvo tas Anatakalcų laukas. Buvo
už kalno, iš vienos pusės buvo Geležių, iš kitos buvo Pylimų, o iš trečios –
Velniakampio100 žemė buvo. (Tai iš to kalno tekėjo vanduo?) O iš to kalno vanduo. (Į
jūsų pusę, į kurią pusę vanduo tekėjo?) Tai Antakalcų pusė. (Antakalcų?) Taip. (O kodėl
sakė jis toks?) Nežinau, ten ne vienas, tai ir prieš tai sakė, mažytė buvau, tai sakė, kad ten
ateina to vandens su buteliais kartais, kažkas ten ateina, pastebėjo. O tas, o paskui
pažįstamas vienas žmogus toks išvažiavo į Lenkija, nes jie vaikų savo neturėjo, pas
seserį, o jam vėl kažkas ten nepatiko, tai jam dirbti turbūt nesinorėjo, tada tai buvo
98
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blogai. O čia sesuo liko, tai jie jai rašė, rašė, tai seseriai, ir jos seseriai. Ir ten, ir čia šitai
seseriai. Na ir paskui sugrįžo jie čia, matote. Na tai jis kažkiek dar metų prieš savo mirtį,
kartą man sakė, kad tai, kad išvažiavo iš Lenkijos, kelinti čia galėjo būti metai, tai irgi
nežinau. Tai jam gerklę skaudėjo. Nuėjo vieną kartą to vandens išgėrė ten, antrą kartą, ir
praėjo. Reiškia ten jam vanduo padėjo, ar... (O seni žmonės jūsų jaunystėje sakė, kad ten
gydantis vanduo, seniau?) Niekas ten... aš sakau, tik kai aš buvau maža dar, tai ten kažkas
pastebėjo, kad kažkas ateidavo su buteliu to vandens, o paskui tai jau tą. Tai jau
nekalbėjo, kai jis mirė, tas žmogus man sakė, tai daugiau penkiolikos [metų] nėra, gal ir
tų nebus, kai jis man sakė.
M16A-4 (2004 m.)
134. [Apie padalec]
Gad taki (Gad?) Gad v rodzaju zmiji čy jaki on tam. Ale jiego nikt nie vidzial, bo
on… tych padalcuv to navet… vylazi, ale on nie čensto vylazy z ziemi, i juš konsa to
smertelne (V ziemi žyji?) Že on v ziemi, ale jak vyliezi z ziemi, to musi kogos ukonsyc.
A jak juš kogo nie ukonsal čy bydlo, čy co, to tego… to on na mejscu pada (A gdzie, v
liesie žyje?) A to nikt tam nievie. Ja navet s tych.. normalne o tych padalcach… A nie
pamientam čy coš tam takiego…že skobal trava, i raptem tylko poskočyl, i upad, i
všystko, juš niežyvy byl. To teš muvili, že može ten padalec uciol.
Roplys toks (Roplys?) Roplys panašus į gyvatę, ar koks jis ten. Bet jo niekas
nematė, nes jis... tų padalcų tai net... iššliaužia, bet jis nedažnai išlenda iš žemės, bet jau
kanda tai mirtinai. (Žemėje gyvena?) Kad jis žemėje, bet kai išlenda iš žemės, tai turi
kažkam įkąsti. O jeigu jau kam neįkando, ar gyvuliams, ar kam, tai tada... tai jis vietoje
griūna. (O kur, miške gyvena?) O tai niekas ten nežino. Aš net iš tų... normaliai apie tuos
padalcus... O neatsimenu, ar ten kas tokio... kad rupšnojo žolę, ir staiga tik pašoko, ir
nugriuvo, ir viskas, jau negyvas buvo. Tai irgi sakė, kad gal tas padalec įkando.

Subotovič (pateikėjos vyras)
Mama vietinė, tėvas iš Laičių. Prosenelis Stanislav Subotovič buvo stalius. Darydavo ir
smulkesnius daiktus Kaziukui. Bubose buvo 20 sodybų, per vidurį kaimo ėjo kelias.
Kaime buvo kalvis Stanislav Brazis. Jo vaikai gyvena Padvarancuose už Rastinėnų.
Žiemą vyrai uždarbiaudavo veždami rąstus. Jis su tėvu rogėm vežė rąstus iš Geisiškių.
Švogeriai veždavo ir kitu laiku vežimais per Nerį. Šiurmonyse buvo keltas į Pugainius, į
jį tilpdavo 2 vežimai.
135. [Vietovardžiai]


Francuz – pieva į Rastinėnų pusę. Jak vojna šedla, zabyli tam, zakopali francuza



Korovciški – pieva į Mikališkių pusę
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Smaliona roista – raistelis į Dambrauciškių pusę laukuose. Taip vadino, nes
degindavo sausą žolę



Kukalnia – laukas į Dambrauciškių pusę



Krongla blota – bala į Dambrauciškių pusę



V Koncach – pieva, ten baigėsi jų žemė



Ručaj – pieva link Mikališkių

136. [Legotiškės, Kasmiškės, Rastinėnai]
Ten buvo studentų poilsio namai, stovėjo 2 aukštų namas. Rusai išardė, išvežė į Trakus.
Kasmiškėse buvo ponas Sinkievič, turėjo 100 ha. Ten dabar gyvena Jadvyga Subotovič.
Rastinėnuose buvo pono namas ten, kur ferma.
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BRADELIŠKĖS
Dūkštų sen., Vilniaus r.
Vladislava Makarevičuvna-Kozlovska, g. 1925 m. Geniuose, gyv. Bradeliškėse
Genių buvo ketveri. Pirmi, antri ir ketvirti buvo vienkiemiai – kolonijos, o treti – kaimas
šniūrais. Kaimą išardė vienkiemiais 1927 m.
126. [Genių vietovardžiai]


Vielka lonka – pieva, nedaug krūmų



Petrušanka – upelis



Osiniak – miškas



Žvyrovnia – kalnelis, kasė žvyrą



Elniak – miškas



Zacharovsčyzna – seniau buvo miškas, iškirto



Krul domb – Ąžuolų karalius augo Osiniak miške. 6 žmonės apimdavo



Zapaška – žemė

Jos tėvo sesuo (g. 1888 m.) audė, jos rankšluostis duotas. Pavardė Zofija MakarevičuvnaBžostovska.
Iš Bradeliškių Franciška Jankun-Šukštienė yra prie Karageliškių iššifruota.
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BUIVYDAI
Dūkštų sen., Vilniaus r.

Heleodor Kurovski, Jan, g. 1935 m. Buivyduose.
Tėvai taip pat kilę iš Buivydų. Tėvų namą dabar nusipirkusi Jadvygos Jakonienės dukra.

137. [Vietovardžiai]


Dembniak – Dūkštų Ąžuolynas



Sosnovy roist – raistas Ąžuolyne, kuriam augo 2 pušys



Vidlovaty roist – raistas Ąžuolyne, taip vadino, nes turėjo dvi atšakas,
priminė šakes



Šeroki roist – raistas Ąžuolyne, iš jo išteka bevardis upelis



Paberžiški – šlapia pieva Ąžuolyne, ten vyrai ganė arklius



Šarynia – šlapoka pieva Ąžuolyne



Osiniak arba Lososiek – Ąžuolyno dalis į Dūkštų pusę, ten ąžuolus buvo
iškirtę I pasaulinio karo metu vokiečiai, augo daugiau įvairių medžių, ąžuolų
buvo mažiau



Chacholskie dzirvany – žemė, įsiterpusi į Ąžuolyną, priklausė Airėnų
ukrainiečiams



Drožka, gdzie kamien skočyvšysie – takas per Dūkštos šlaitus link Ąžuolyno



Doby – Dūkštos krantai ties Buivydų piliakalniu



Kurovskich rov – griova Buivyduose, vadino, nes aplink Kurovskio žemė



Mikoduv rov – griova buivyduose, ten Mikuličių žemė, jų pravardė Mikody



Klumpine – šlapia vieta prie Dūkštos



Kšyvy domb – raistas Ąžuolyne

138. [Pravardės]


Mikoda – Mikuličių taip vadino



Ciekieli – Dobužinskius taip vadino, nežino kodėl



Krolik – Lozovskį taip vadino, nes lūpas dėstė kaip kiškis

Tomašiškių kaime buvo 7 sodybos: Kalduba, Pilecki, Milčuky, malūne gyveno Zaborski.
Šaltiniai dideli buvo ten, kur dabar valymo įrenginiai (Gal tie, kur gydyklą padarė
bažnyčia?)
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139. [Apie ąžuolyną]
(Sosniak to byl roist, tak?) Tak. (Tylko dvie sosny byli?)Tam paru sosnuv bylo,
tam my nazyvali, dlatego nazyvali jiego sosnovym roistem, tam paru sosnuv bylo. Bo
caly dembniak byl čysty, žadnych dževuv nie bylo innych.
(Jiešče jaki, muvili?) Vidlovaty roist. (Jak?) Vidlovaty. (Co to značy?) A vo, taki
okrongly, a potem takie dvie jak vidly vychodzili, takie dvie, takie vo, zato i Vidlovaty
roist nazyvali. (A na kturym to mejscu?) To tam pod Polskim ravem, tam ....... po calym
dembniaku, tak vie. Teras juš niema tych lonkuv, pozarastavšy. (Tak) A tam Šerokie i
Kšyvy domb. Tam teš všystka byli roisty. (Roisty?) Tak. (Šerokie teš roist?) Tak,
lyčylisie tyko že lonki, a byla to taka, byla dana dla nas ziemia, to ... pokosy tam. A jak
nikt nie kosil, tak my všystko. (A tam dobra trava byla, čy viksva?) Viksva všendze, po
všystkich lonkach.Po za dževach tyko gdzie tam to lepša trava. Ale ješče nie bylo paši,
jak kiedys, vie, jak to byli ,všystkie polie zasievali. To pasli krovy tyko po dembniaku.
(Iš Šeroky raisto išteka upelis, kur gale proskynos)
(No, jakie ješče?) Poberžiški tam teš ma. Šerokie ma, Poberžiški ma, Šerokie lonki
ma teras, Vidlovaty roist ma, Vinda blota ma. (A po tej stronie drogi, tam nie bylo?) S tej
strony drogi no, to malo bardzo, dla tej... to všystko s tamta strona od asfalta na Oiran. A
tut nie bylo žadnego roistu. Šarynka byla, nazyvali Šarynka. (Šarynia?) Ale nievielka
lonečka tyko. Tyko jedna lonečka i byla, to juš nie bylo roistu, ale byla lonka. (A lonkuv
viencej nie bylo?) Nie. (A na tej stronie lonkuv, nie roistuv, a prosto lonkuv?) Lonkuv nie
bylo, roisty. Tyko že ličili, že lonki, a tam všendze roisty. (A takie žečulki malienkie tam
mieli nazvy?) Žiečulkuv nie, tyko že polončenie roist z roistem, tam byli takie. (A jak
nazyvali?) A prosto tak... (Nie bylo?) Nie bylo.Vidlovaty roist i tam lončalisie tak, jiedno
z jiednym, bloto pšechodzilo tak.
Vejdzim na dembniaku, to na caly kiliometr bylo vidac, gdzie krovy chodzou. Bylo
to samo, jak co v sadach. Gdzie nie gdzie bylo lieščynovy kšak, a tak všystko čysto
čystym. (Innych dževuv nie bylo?) Nie bylo. Bo žyviola chodzilo, to všystko zryvalo,
zjiedalo, jakoš dževko bendzie. (Jakich tam bžozuv nie bylo, tyko demby?) Tyko...gdzie
demby, to demby, a gdzie byl osiniak, to osiniak. Tak. Tego, co teras jodly, tam
posadzonie, to jak v dembniaku vjiedzalisie po pravej stronie jest. Sosny to sadzone za
našou pamienci. (Juš pšy Rosji?) Pšy Rosji, jak my do školy chodzili. Naša sadzienia,
dziecmi jak byli, do tolok chodzili.
(Tą vietą vadino Osiniak, per jį teka tas upelis, kur gale proskynos. Jį vadino
Lososiek, ką tai reiškia, nežino).
(A gžybuv tam bylo?) I gžybuv, bardzo dužo bylo gžybuv. (Bylo gžybuv?)
Borovikuv bardzo dužo bylo. (A jak tam moglo byc, tam vydeptali krovy všystko?) Nie,
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o tak tam borovikuv to bylo. I teras tak samo, boroviki rosnou. No teras to tyko, jak
jodluv nasadzono, to tam, to ryžuv byva tam, ryžuv, podosiniaki začinajou. (No, a ptaki
jakie žyli tam v tym dembniaku? Ptakuv vidzieli?) A vienciej tam špaki, vo, vronki tam,
no, vrony, kački, sovy byli. (Sovy teš byvali?) I teras jest. (Byli tam duply, tak?) Tak, v
dembach oni. (A tie vielkie takie sovy, čy mniejše?) Mniejše, mniejše. (A tych
drapiežnych ptakuv nie bylo?) No, koršunami my nazyvami, byvali, jasčemby, čy jak,
byli. Oni bardzo vysoko na dževach, vysoko tam na viešchu vili gniazdy. (I znajdovali te
gniazda, viedzieli, že sou?) Viedzieli, čemu. Jak pasli krovy, to my všystko: v jakim
dembie špaki, v jakim kaški, na jakim vrony siedzou, vie, jak krovy pasli každy dzien.
(Zato ja i chcialem z vami pomuvic, bo te dzievčynki to oni mniej viedzou) Dzievčynki
to malo tam, dzievčynki to kiedyš malo te krovy pasli. (Jieželi i pasli, to oni mniej tam
pačou. A vy juš vienciej mieli znac) Chlopcam to bylo najliepše zajiencie, gdzie vliezc.
(No, i co ješče, jakie zviežontka može viedzieli tam gdzie byli?) No, byvali, spotykalisie i
vilki, byli. (V dembniaku?) Aha. (Kšakuv nie bylo, to jak oni tam?) A te kture lonki byli,
to, na pšyklad, taki Sosnovy roist, tam byla, tam i kšakuv, Vinda blota to vopše bardzo
dužy kavalek bylo zarosšy tam. Tam graničilisie, no jak my nazyvali, byvali kiedys to
Chocholskie dirvany, a to tam v vojnie juš byli zapusčone dužo, kšakem oni, kšakami, i v
kšakach i hodovalisie oni. (I oni tam i vyvodzili dzieci tam, vilki?) Vilki vyvodzili. O
jieden rok ja byl spotkavši, to piendziesionty čvarty rok, jak pošed v čvartym do vojska,
to šed z viečorynkuv, juš na ranku i v viosce spotkal navet čterech, tšech vilčukuv i
vilčice, pendzili osiem štuk ovieček. (Jak pendzili?) S chlieva vypendzili, tak, jak s tego
domu Bogoslavskich, i u nich bylo osiem, a dva cudze byli. To cudze zostavili v chlievie,
a jiego, coš to oni byli na niego zazlivšichsie, tyko jiego vypendzili oviečki, všystkich
pobili. (I vy vidzieli jak pobili?) Ja tyko spotkal, ja tyko... niespodzievalsia, že to vilki. A
potem jak pšyšed juš na svuj dziedziniec, pače že na našym dziedzincie juš jiedna zabita
oviečka. Vtenčas zobačyl, že vilki, a myslial, že psy, vieš, čvarta godzina, šaruvka taka
jiešče, pšedednie. I potem ponachodzyli, do dembniaku pendzili oni. Taka jiest nazva u
nas, drožka gdzie do dembniaku "Gdzie kamien skočyvšisie", no to tam nachodzili te
oviečki pobite. (Jaki tam kamien skočyvšisie, čemu taka nazva?) No, tam, vie, byla taka,
no šybka gura, i kamien skočilsie, i nazvali kamien. (Tyko nazva taka) Tak. Tyko že
kamien skocilsia, teras jak idzem do dembniaku, to "Gdzie kamien skočyvšisie", jak byli
dzieci, to nazyvali Gdzie kamien skočyvšisie, i teras..... Jak vilk natravi, to i puidzi
oviečka. I tak bylo, spotykalosie, že jak krovy pasli, to zavše, jak my male... mniejše
dzieci byli ješče, chlopcy, to najmovali pastyra, staršego človieka, i ten staršy človek, i
dlia jiemu do pomocy my šli po kolieji, každy, kto vielie kruv ma, i pasli. To paru, kilka
razy takže ten pastyr nam pokazyval v nocy, ve dniu, gdzie to v nocy poliovavšy vilk, a
ve dniu spal. Pšy kšakach, čy v kšakach jakich i spi. (I samiego vilka vidzieli?) Tak. Nie
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raz vidzieli.Bylo kiedys to vilkuv dužo. A tak zviežukuv, to barsuka spotkaš, i lisa, lisuv
bylo. I teras, pšečeš malo ni barsukuv nie vidac, ni lisuv. No, jielieni byli, serny. I teras
jest jielieni pšylietajou, byvajou. (A jak v mlodosci bylo tam, v dembniaku, spotykali?)
Teš oni tam jakto po duplach, v dembach. Nietopieže to jasno byli, v tym roku
pšylieciavšy do mnie, do pivnica, dva. (Teras?) Tak, u mnie každa zima zimujou dva tšy
tam.(A možemy my zimou pšyjsc popačyc?) Jesli oni bendou, jak pšyliatou, to... Nie raz
byli v renke, špaki vybrac chcieli, a tam popadlisie nietopežy. (I vybrali?) Jiednego
vybiežeš i žuciš vtenčas, i všystko. (Lenkalisie?) Tak. Oni može nic nie robi. (Nie, nie
robiou) Dlatego pšecivne takie, jak brac do renki. A co, jak žona, viečny pokuj, žyla i
curki, to že tyko poviem, že juš jest nietopiežy v pivnicy, to po kartoflie juš nikt. Takich
to vielie, a takich to zviežukuv nie vidze. (A vaviurkuv dužo bylo?) A vaviurkuv bylo.
Žolendzi dužo bylo i vaviurkuv bylo, bo dla nich bylo co jiesc. (A jak liudzi sbierali te
žolendze, čy nie?) Sbierali. (Na co?) Najvienciej sviniou karmili, sviniou karmili te
žolendze. (A sobie nic nie robili tam?) Tam byvalo, že robili kave, tam jakos sušily,
mlieli tam, kava. Nie byli tych kavuv, kiedy to pili žolondziova kava. (A na liekarstvo
nie, nie brali?) Liekarstvo to nie, čy jak tam jiest. (Nieviem ja teš, pytam na co ješče brali.
A lisci nie sbierali?) Lisci tyko na poscilke, jesli kiedyš to kladali zavalienie tam, žeby
ciepliej v domu bylo, naokolo domu obložy. (A tak na zime obložy, a potem zdjoli
viosnou?) A potem zdrachlielo.
(Jak tam pasli tyko Bujvidskie čy pšychodzili innie?) Pozvoliono tym bylo, kturym
vienciej lonkuv , jak byli lonki . Ale pasli , pasli te jak my nazyvali, chochly ukraincy,
niekture pasli, no tam ta strona, gdzie Maliuny, tam, no oni pasli teš. (A Brabeliški pasli?)
I Bradeliški pasli. Bradeliški to čensto z našymi razem v jedno stado pasli tak. I pšez
pendzic do liasu, to najvienciej pšez Bradeliškiano pole čeba bylo do dembniaku pendzic.
V nocy jiezdzili pasc. No ve dniu všyscy koni byli v pracovaniu, a na noc zavše
jiezdzili. (Čy bylo jakie miejsco , gdzie ich vienciej pasli, čy po všystkim dembniaku?)
Každy raz na jiednym mejscu, to konj vienciej vygryza trave, jak krovy. Krovy to taka
liepša trava vyjiedajou, a juš po tych krovach to koni chodzou. Ale to pare nocy popasi na
jiednym, para na drugim miejsce jadou. Teš i teš rospaliali ogien, jiedny musial
strožovac, ktury byl, bo každy na svoim koniu jiedal. (I calou noc všyscy razem
chodzili?) Tak, bylo kto polienujiesie, nie idzie, a tak to najvienciej, bo bylo koni karmic,
nie tego. A na poliu nie bylo gdzie navionzac, jiesli kto mial jaka tam posianego koniu čy
innego, to... (A jak, strachuv nie vidzieli, jak muviou, jak koni pasli, to tam strachy
pokazujonsie?) Mnie nie pšyšlosie vidziec, ja nie chodzil vielie po tym dembniaku, jieš
potem i v nocy pšychodzilosie. (A tak nie roskazyvali tam stare jakie dziady?) Nie. (Nie
bylo?) Nie. Teras strachy to... (Teras to niema, a pytam, jak davniej).
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(Pušynas tai buvo raistas, taip?) Taip. (Tik dvi pušys buvo?) Ten kelios pušys
buvo, ten mes vadinome, todėl vadinome jį Pušų raistas101, ten kelios pušys buvo. Nes
visas ąžuolynas buvo švarus, jokių kitų medžių nebuvo.
(Dar koks sakydavo?) Šakotas raistas102. (Kaip?) Šakotas. (Ką tai reiškia?) O va,
toks apvalus, o paskui tokios dvi kaip šakės susidaro, tokios dvi, tokios va, dėl to ir
Šakotas raistas vadino. (O kurioj čia vietoj?) Čia prie lenkų griovio, ten... po viso
ąžuolyno, taip žinote. Dabar jau nebėra tų pievų, apaugo. (Taip) O ten Platus ir Kreivas 103
dab. Ten irgi visur buvo raistai. (Raistai?) Taip. (Platus irgi raistas?) Taip, irgi buvo, tik
kad pievos, o buvo toks, buvo mums duota žemė, tai... šienavimo [laukas] ten. O kai
niekas nešienavo, tai mes visą laiką. (O ten gera žolė buvo, ar viksva?) Viksva visur,
visose pievose. Po medžiais tik kur ten geresnė žolė. Bet dar nebuvo ganyklų, kaip
anksčiau, žinote, kaip tai buvo, visus laukus apsėdavo. Tai ganėm karves tik ąžuolyne.
(Iš Plataus raisto išteka upelis, kur gale proskynos)
(Na, dar kokie?) Poberžiški ten irgi turi. Platų turi, Poberžiški turi, Plati pievas
turi dabar, Šakuotą raistą turi dabar, Vinda pelkę turi. (O iš šitos kelio pusės, ten
nebuvo?) Iš šitos kelio pusės na, tai mažai labai, tai... tai viskas iš tos pusės nuo asfalto, į
Airėnus. O čia nebuvo jokio raisto. Šarynka 104 buvo, vadino Šarynka. (Šarynia?) Bet
nedidelė pievelė tik. Tik viena pievelė ir buvo, tai jau nebuvo raisto, bet buvo pieva. (O
pievų daugiau nebuvo?) Ne. (O iš šitos pusės pievų, ne raistų, o tiesiog pievų?) Pievų
nebuvo, raistai. Tik vadino, kad pievos, o ten visur raistai. (O tokie upeliai maži turėjo
pavadinimus?) Upeliai ne, tik susijungimas raisto su raistu, ten buvo tokie. (O kaip
vadino?) O tiesiog taip... (Nebuvo?) Nebuvo. Šakotas raistas ir ten jungėsi taip, vienas su
kitu, pelkė susidarydavo taip.
Įeinam į ąžuolyną, tai per kilometrą matosi, kur karvės ganosi. Buvo tas pats,
kaip soduose. Kur ne kur buvo lazdyno krūmas, o taip viskas švarut švaru. (Kitų medžių
nebuvo?) Nebuvo. Nes gyvuliai vaikščiojo, tai viską nuskindavo, suėsdavo, kaip ten
medis bus. (Kokių ten beržų nebuvo, tik ąžuolai?) Tik... kur ąžuolai, tai ąžuolai, o kur
buvo drebulynas, ten drebulynas. Taip. Tai, kaip dabar kėniai, ten pasodinti, tai kai
ąžuolyne įvažiavote, dešinėje pusėje yra. Pušys tai sodintos dar mūsų atminties. (Jau
Rusijos laikais?) Jau Rusijos, kai mes į mokyklą eidavom. Mūsų sodintos, vaikai kai dar
buvome, į talką eidavome.
(Tą vietą vadino Osiniak105, per jį teka tas upelis, kur gale proskynos. Jį vadino
Lososiek106, ką tai reiškia, nežino).
(O Grybų ten buvo?) Ir grybų, labai daug buvo grybų. (Buvo grybų?) Baravykų
labai daug buvo. (O kaip ten galėjo būti, ten karvės išmindžiojo viską?) Ne, va taip ten
baravykų tai buvo. Ir dabar taip pat, baravykai auga. Na dabar tai tik, kai kėnių
prisodinta, tai ten, tai rudmėsių 107 būna ten, piengrybių, baravykai raudonviršiai108
pradeda [augti]. (Na o paukščiai kokie gyveno ten tame ąžuolyne? Paukščių matėte?) O
daugiau ten varnėnai, va, varnos ten, na, varnos, antys, pelėdos buvo. (Pelėdos irgi
būdavo?) Ir dabar yra. (Buvo ten drevėje, taip?) Taip, ąžuoluose jie. (O tos didelės tokios
pelėdos, ar mažesnės?) Mažesnės, mažesnės. (O tų plėšriųjų paukščių nebuvo?) Na,
karšūnais109 vadiname, būdavo, vanagai, ar kaip jie, buvo. Jie labai aukštai ant medžių,
aukštai ten viršuje pynė lizdus. (Ir surasdavote tuos lizdus, žinojote, kad yra?) Matėme,
kodėl. Kai karves ganėme, tai mes viską: kuriame ąžuole varnėnai, kuriame antys, ant
kurio varnos sėdi, žinote, kai karves ganėme kiekvieną dieną. (Todėl aš ir norėjau su
101
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jumis pakalbėti, nes tos mergaitės tai jos mažiau žino.) Mergaitės tai mažai ten, mergaitės
tai kažkada mažai tas karves ganė. (Jeigu ir ganė, tai jos mažiau ten žiūri. O jūs jau
daugiau turėjote žinoti.) Bernams tai buvo geriausias užsiėmimas, kur įlipti. (Na, ir kas
dar, kokių gyvūnėlių gal žinote ten kur buvo?) Na, būdavo, pasitaikydavo ir vilkų, buvo.
(Ąžuolyne?) Aha. (Krūmų nebuvo, tai kaip jie ten?) O tie kur pievos buvo, tai,
pavyzdžiui, toks Sosnovy110 raistas, ten buvo, ten ir krūmų, Vinda 111 pelkė, tai išvis labai
didelė dalis buvo apaugusi ten. Ten ribojosi, na kaip mes vadinome, buvo kažkada tai
Chocholskie112 dirvonai, o tai ten per karą jau buvo smarkiai apleisti, krūmais jie,
krūmais, ir krūmuose ir veisėsi jie. (Ir jie ten ir išeidavo vaikai ten, vilkai?) Vilkai
išeidavo. Va vienais metais aš buvau sutikęs, tai penkiasdešimt ketvirtieji metai, kai
ketvirtaisiais metais išėjau į kariuomenę, tai ėjau iš vakaruškų, jau paryčiais, ir kaime
sutikau net keturis, tris vilkus ir vilkę, varė aštuonias avis. (Kaip varė?) Iš tvarto išvijo,
taip, kaip iš to Bogoslavskių namo, ir jie turėjo aštuonias, o dvi svetimos buvo. Tai
svetimas paliko tvarte, o jo, ar tai jie buvo supykę ant jo, tik jo avis išvarė, visas papjovė.
(Ir jūs matėte kaip papjovė?) Aš tik sutikau, aš tik.... nesitikėjau, kad tai vilkai. O paskui
kai jau atėjau į savo kiemą, žiūriu, kad mūsų kieme jau viena papjauta avis. Tada
pamačiau, kad vilkai, o galvojau, kad šunys, žinai, ketvirta valanda, pilka taip dar,
paryčiais. Ir paskui priėjo, į ąžuolyną varė jie. Toks yra pavadinimas pas mus, takelis
veda į ąžuolyną „Kur akmuo nuriedėjęs“ 113, na tai ten surasdavo tas avis papjautas.
(Koks ten akmuo nuriedėjęs, kodėl taip vadinasi?) Na ten, žinote, buvo toks, na greitas
kalnas, ir akmuo nuriedėjo, ir pavadino akmenį. (Tik pavadinimas toks.) Taip. Tik kad
akmuo nuriedėjo, dabar kai einam į ąžuolyną, tai „Kur akmuo nuriedėjęs“, kai buvome
vaikai, tai vadinome „Kur akmuo nuriedėjęs“, ir dabar... Kai vilkas gana, tai ir eina avis.
Ir taip buvo, pasitaikydavo, kad kai karves ganėme, tai visada, kai mes maži... mažesni
vaikai dar buvome, berniukai, tai samdydavo piemenį, senesnį žmogų, ir tas senesnis
žmogus, ir jam į pagalbą mes eidavome iš eilės, kiekvienas, kas kiek karvių turi, ir
ganėme. Tai porą, keletą kartų irgi tas piemuo mums rodydavo naktį, dieną, kur čia naktį
medžiojo vilkas, o dieną miegojo. Prie krūmų, ar krūmuose kokiuose ir miega. (Ir patį
vilką matėte?) Taip. Ne kartą matėme. Buvo kažkada daug vilkų. O taip gyvūnų, tai bebrą
sutiksi, ir lapę, lapių buvo. Ir dabar, juk mažai, nei bebrų nematyti, nei lapių. Na, elniai
buvo, stirnos. Ir dabar yra elnių, atbėga būna. (O kaip jaunystėje buvo ten, ąžuolyne,
sutikdavote?) Irgi jie ten kažkaip drevėse, ąžuoluose. Šikšnosparniai tai aiškai buvo, šiais
metais buvo atskridę pas mane, į rūsį, du. (Dabar?) Taip, pas mane kiekvieną žiemą
žiemoje du, trys ten. (O galim mes žiemą ateiti pažiūrėti?) Jeigu jie bus, kai atskrenda,
tai... Ne kartą buvo į ranką [įkandę], varnėnus išimti norėjome, o ten pasitaikė
šikšnosparniai. (Ir išėmėte?) Vieną išimsi ir mesi tada, ir viskas. (Bijojote?) Taip. Jie gal
nieko nedaro. (Ne, nedaro.) Todėl bjaurūs tokie, kai imi į ranką. O kas, kai žmona,
amžina atilsį, gyveno ir dukterys, tai kai tik pasakysiu, kad jau yra šikšnosparnių rūsyje,
tai bulvių jau niekas neina. Tokių tai daug, o tokių tai gyvūnėlių nematau. (O voverių
daug buvo?) O voverių buvo. Gilių daug buvo ir voverių buvo, nes joms buvo ką valgyti.
(O kaip žmonės, rinko tas giles ar ne?) Rinko. (Kam?) Daugiausia kiaules šėrė tomis
gilėmis. (O sau nieko nedarė ten?) Ten būdavo, kad darė kavą, ten kažkaip džiovino,
turėjo ten kavą. Nebuvo tos kavos, kažkada tai gėrė gilių kavą. (O vaistams ne, nerinko?)
Vaistams tai ne, ar kaip ten yra. (Nežinau aš irgi, klausiu kam dar rinko. O lapų nerinko?)
Lapus tik paklojimui, jeigu kažkada tai dėjo daugybę ten, kad šilčiau namie būtų, aplink
namus prideda. (O taip žiemai prideda, o paskui surenka pavasarį?) O paskui išdžiūdavo.
(Kaip ten ganėte, tik Buivydžių, ar ateidavo kitų?) Leista buvo tiems, kuriems
daugiau pievų [duota], kai buvo pievos. Bet ganėme, ganė tie, kaip mes vadindavome,
chochly, ukraincy114, kai kurie ganė, na ten ta pusė, kur Maliūnai, ten, na jie ganė dar. (O
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Bradeliškės ganė?) Ir Bradeliškės ganė. Bradeliškės tai dažnai su mūsiškėmis kartu į
vieną bandą ganė taip. Ir pervaryti į mišką, tai daugiausia per Bradeliškių lauką reikėjo į
ąžuolyną varyti.
Naktį važiuodavome ganyti. Na dieną visi arkliai buvo užimti, o naktį visada
važiuodavome. (Ar buvo kokia vieta, kur jų daugiau ganėte, ar visame ąžuolyne?)
Kiekvieną kartą toje pačioje vietoje, tai arklys daugiau žolės išgraužia nei karvės. Karvės
tai tokią geresnę žolę ėda, o jau po tų karvių jau arkliai ganosi. Bet tai kelias naktis
pagano vienoje [vietoje], kelias į kitą vietą veda. Irgi ir užkurdavo ugnį, vienas turėjo
saugoti, kuris buvo, nes kiekvienas ant savo arklio jojo. (Ir visą naktį visi kartu
vaikščiojo?) Taip, buvo kas patinginiauja, neina, o taip tai daugiausia, nes buvo reikalas
arklius pašerti, ne taip sau. O lauke nebuvo kur pririšti, jeigu kas ten turėjo pasėtą ką ar
kitaip, tai... (O kaip, siaubų115 nematėte, kaip sako, kai arklius ganė, tai ten siaubai
pasirodo?) Man nepasitaikė pamatyti, aš daug nevaikščiojau po tą ąžuolyną, paskui ir
naktį reikėjo. (O taip nepasakojo ten seni kokie senoliai?) Ne. (Nebuvo?) Ne. Dabar
siaubai tai... (Dabar tai nėra, o klausiu, kaip seniau).
M6A-2 (2003 m.)
140. [Apie Airėnų akmenį su ženklais]
(O tym kamieniu co muvili?) Každy muvi, jiesli co kolek po gžyby sbierami, čy co
tam , jak chodzili dziecmi byli. No, gdzie pujdzim. Puidzim tam, gdzie kamien z literami.
(Z literami, tak nazyvali?) Tak. Inačej nie nazyvali. Kamienz literami, ale to tam jak
chochly žyli, to puidzim poza chocholskou granice. A juš tam pole bylo chocholskie
ukrainska, to idzem chocholskie... (A co o tym kamieniu muvili, čemu tam te litery
vybyte?) A kto tam ich, viedzieli, že tam jest, a kto tam ich vybil... U tego domu, tam, ot
za dembniakem. Pšed domem prave v kšakach. A potem jak byl ten predsedatel, ten
kolchozu...
(Apie tą akmenį ką sakė?) Kiekvienas sako, jeigu kažką, grybus renkam, ar ką ten,
kai vaikščiojom, vaikai buvome. Na, kur eisim. Eisim ten, kur akmuo su raidėm. (Su
raidėm, taip vadinote?) Taip. Kitaip nevadinome. Akmuo su raidėmis, bet tai ten kai
chochly gyveno, tai eisim į chochlų paribį. O jau ten laukas buvo chochlų, ukrainiečių, tai
einam chochlų... (O ką apie tą akmenį kalbėjo, kodėl ten raidės iškaltos?) O kas ten juos,
žinojome, kad ten yra, o kas ten jas iškalė... Prie to namo, ten, iškart už ąžuolyno. Prieš
namą beveik krūmuose. O paskui kai buvo tas pirmininkas, tas kolchozas 116...
M6A-3 (2003 m.)
141. [Apie Panerių veselią] (ta pati Verkšionių)
Glinuvka tam nazyvali, tam byla taka, nazyvali, dužo kamieni jest, že "Veselia".
Tam veselia jiechala i utopilasia všystka, byla vieselia. (A čemu oni utopilisie?) A kto ich
vie, ja nieviem, slyšal taka vieselia. (A ile tam kamieni?) A nieviem ile kamieni, ale (No
vy tam nie byli, nie pačyli?) Byvatj to byvali, ale čy tam bylo kamien, čy... to viaselia.
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Glinuvka ten vadino, ten buvo tokia [vieta], vadino, daug akmenų yra, kad
„Veselia“. Ten vestuvės važiavo ir paskendo visi, buvo vestuvės. (O kodėl jie paskendo?)
O kas juos žino, aš nežinau, girdėjau tokią veselia. (O kiek ten akmenų?) O nežinau, kiek
akmenų, bet (Na jūs ten nebuvote, nežiūrėjote?) Būti tai buvome, bet ar ten buvo
akmenys, ar... tai veselia.
M6A-4 (2003 m.)
142. [Apie žmonių pavertimą akmenim]
Gavendy takie byli, že. To na kamieni, to na tego, to na zvieže tam jakie. (Na
zvieže mugli pševrucic? A na jakie zvieže?) Na vilka, čy tam na niedzviedzia, muvi že
takiego. (A za co?) A kto vie to. (I kto mug robic tak?) No, čarovnicy jakie byli. Vie,
kiedy to dlia dzieci opoviadali. (I mugli pševrucic až na niedzviedzia?) Da. (A potem
odvrucic?) A kto vie, potem čy oni odvracalisie. Može na jaki srok on byli zakliente. (I
na kamieni teš mogli pševrucic?).
Kalbos tokios buvo, kad. Tai į akmenis, tai į tą, tai į gyvūną kokį. (Į gyvūną galėjo
paversti? O į kokį gyvūną?) Į vilką, ar ten į mešką, sako, kad taip. (O už ką?) O kas tai
žino. (Ir kas galėjo taip daryti?) Na, raganos kokios buvo. Žinote, kai vaikams
pasakodavo. (Ir galėjo net į mešką paversti?) Taip. (O paskui atgal?) O kas žino, paskui
ar jie atsiversdavo [atgal]. Gal kokiam laikotarpiui jie buvo užkerėti. (Ir į akmenis irgi
galėjo paversti?)
M6A-5 (2003 m.)
143. [Apie piliakalnius Bradeliškių, Buivydų: velnias nešė žydę]
Tam gradziska, jak Pakilta, tak i tam. A na tamtej stronie žeki čto, na tamtej guže,
to my tam nie viedzieli, tam gradziska, doviedzieli tyko teras, jak začeli tam vyryvac. (A
v Dobiach ta gura nie miala ona nazvy, jak tutaj miala Pakilta, a tam nie bylo nazvy?)
Nie, nie bylo, nie bylo. Tutaj ta Pakilta nazvali može sami to liudzi, nazvavšy. A Dobi
to... Dobi, Dobialka, no Dobialka to mniejša, tutaj bližej do Pakilty, tam rov taki
pšegradza.
Pakilta, tam može žyduvke nios i žucil gdzie tam. (A skont ta žyduvka byla?) A ja
nieviem skont ona. To jakie žydovskie sviente podchodzili, i muvi zavše, to tam muvi
lenkalisie tam do tej Pakilty, zato ona i muvila, že tam strachy pokazyvalisie. (I gdzie
žucil tou žyduvke?) No tam gdzieš, v Pakilta, čy v Dobialkach, no tam v tym miescie
gdzieš čy. Opoviadali taka bajka. Čy to pravda, čy to nie pravda.
Ten piliakalnis, kaip Pakilta, taip ir ten. O toje upės pusėje kas, ant to kalno, tai
mes ten nežinojome, ten piliakalnis, sužinojome tik dabar, kaip pradėjo ten rauti. (O
Dobiuose117 tas kalnas neturėjo jis pavadinimo, kaip čia turėjo Pakilta, o ten nebuvo
pavadinimo?) Ne, nebuvo, nebuvo. Čia ta Pakilta pavadino gal patys tai žmonės,
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pavadino. O Dobi tai... Dobi, Dobialka 118, na Dobialka tai mažesnė, čia arčiau Pakiltos,
ten griovys toks atitveria.
Pakilta, ten gal žydaitę nešė ir numetė ten kur. (O iš kur ta žydaitė buvo?) O aš
nežinau, iš kur ji. Tai kažkokia žydų šventė artėjo, ir sako visada, tai ten sako bijojo ten į
tą Pakiltą, dėl to ji ir sakė, kad ten siaubai rodydavosi. (Ir kur numetė tą žydaitę?) Na ten
kažkur, Pakiltoje, ar Dobialkoje, na ten toje vietoje kažkur. Pasakojo tokią pasaką. Ar tai
tiesa, ar tai netiesa.
Michal Misievič, Juzef, g. 1925 m. Verkšionyse
(jo diedukas vadinamo Kavkazo prie Verkšionių) ir
Joana Boguslavska-Misievič, Banedikt, g. 1930 m. Buivyduose
(tėvai irgi vietiniai).

144. [Vietovardžiai]


Zameček – kalnas prie Verkšionių



Dubiala – dirva ir pieva prie Zameček



Viesiola gura arba Vieršupka do Ignacego – kalnas virš Bradeliškių malūno,
Tomašiškių žemėje



Babski kamien – akmuo Neryje prie Verkšionių, ten bobos skalbdavo



Soša – skardis į Nerį, upė nunešė krantą. Pasakoja, kad ten kažkada stovėjo
bažnyčia. Anksčiau po tais kalnais palei upę dar buvo kelias, kuriuo ir vežimais
važiavo, ir pieva, kur ganė



Elka – vieta upėje, ten prie dešinio kranto yra akmuo. Pasakoja, kad ten
nuskendo žydas Elka, todėl taip vadina



Pabry – pieva į kalną virš Elkos, ten apie 100 m nuo upės išteka šaltinis



Šloit – kalnas kairiau “Pušynėlio” kavinės, leidžiasi į Nerį



Rapa – vieta upėje ties Šloit, taip vadina, nes ten vanduo stipriai per akmenis
teka

145. [Kastra]
Kastra - tai iš lentų sukalta dėžė 1 X 1 m., kurią įleisdavo į vandenį, jon suleisdavo
žuvis sugautas, po to veždavo į miestą parduoti.

146. [Belemnitai]
Belemnitus vadina Djabla palec.

147. [Įvairiai]
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Verkšionys baudžiavą ėjo Paneriuose. Seniau ponas gyveno Paneriuose, o
Smetonos laikais, kai dvaras liko Lietuvos pusėje - Bogateliuose, kur buvo ir jo kumečių
namai. Ponas Slaboševičius šiaip gyveno Varšuvoje, dalyvavo seime. Senelis jam
pasakojo, kad eidavo žmonės pas poną lažo su lininiais marškiniais ir kelnėm, eidavo
šienauti, „sermegu zdymem“. Senelis labai stiprus buvo, panešdavo 9 pūdus, žirnių maišą
panešdavo.

M6A-6 (2003 m.)
148. [Apie ąžuolyną]
Demby byli žadkie takie, kševuv nie bylo, lieščyna taka gdzie nie gdzie, vo. I to
byl tak, jak sad, to tam nazvac mogli navet parkem. Bo tam na jakich, jak na kiliometr, to
človieka možno bylo zobačic. (A te demby, oni stare byli?) Byli, valilosie, stare zavše
vyvalialosie, a mlode rosli. (A mlode jak oni mogli rosnonc, jieželi tam krovy vyjiedali?)
A nie vyjiedzou (Žmona - Bardzo dužo bylo) A gdzie tam, jak ščiotka, i tam nie
vyjiedzou, oviečki nie možno bylo pasc, tyko krovy. A krovy to pševažnie. (A čemu
oviečki niemožno?) A oviečki to oni zgryzajou bardzo. (A, nie pozvoliali) No, nie
pozvoliali, bo zgryzajou takie mlodie všystkie, a krovy to oni ... podrosnou takie. (A to
tam bylo mlodšych dembuv teš, myslialem, že te tylko vielkie, a mlodniaku nie bylo) No,
tego zaplodnialisie každa jiesen, to zaplodnialisie. (I zarastali, i mlodych teš bylo?) Tak,
bylo. (A nie sadzili specialnie?) Nie. Oni sami, juš jako pšyšla sovietska vlasc, zabronili
calkem pasc. A tak i koni, i ... no, krovy, a oviečki nie. I zaroslo jak viezdzie teras jiest
(Strach teras) Tam nie vejdzeš teras na dembniak. Tam trošečka teras kosili tam paru liat,
i snovu rosni takie mlode, vo puščajou.
Tam kolu drogi, co jodly. (žmona- A to jak sadzili jodly tam) No, demby, tego
vyrombali i sadzili jodly. (To pšy Rosji?) To chyba musi pšy Rosji. (A davnej byli tylko
demby?) Bardzo ladnie bylo, bardzo ladnie vygliondal. (žmona- A borovikuv, pani)
Borovikuv to niezlyčona masa (A skont te boroviki, ježeli tam krovy vydeptali?) Bardzo
rosli vtedy, rosli ( žmona- Tak, jak pujdziš, to mech pšypodjenty, to ten mech jak
podejmiš, tam ojej) ( I mech byl, ja myslialam, že tylko trava byla, lonka byla) Miejscami
to tak bylo, pšy blotach takich o ( žmona- vioska vielka, bylo 35 domuv, bylo tam
sbiežymsie, vie pani, to juš spiemi v stodolie, jak tyko taka šarovečka, všystkie za košiki,
i pošli, jiešče byva ciemno, to my pod dembem tym posiedzim, puki čut vidac, no i pošli.
Nabierali to nabierali. A potem to jak zabronili, to juš mniej i mniej, a teras i niema).
Jak nievielkie, to bylo vidac, a co teras zobaciš, jak juš on vielki. Do dolu všystko
nie idzi. (A jagod nie bylo?) (žmona- Ale jagod, to niebardzo, bo ziemia) Ziemia taka, bo
zimniejša, slonca malo bylo, to o tutaj gury, to bylo, tego to bylo. A tak to jagoduv nie
bylo. (A na blotach žuravin tam nie bylo tych?) Žuravina tam može gdzieš i byla.
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(Žmona- Bylo tam v roistach, tam najdaliej chodzili, bo viksva juš) (A jak nazyvali ten
roist?) Vinda blota (Na Vindzie blote byli?) Tak, tak.
(Vindoj blotoj rinkdavo ir pjanicy, žuraviny, boruvki (bruknes).
(Nie dojili?) Chodzili doic až tam na miejsco. (Chodzili doic) Dalieko. Kiedys to
bardzo pracovali, i po trave tam chodzili, to musi tak poltora kiliometra, no tak. (A na
zime gdzie kosili trave?) A kosili to gdzie ziemia. To žyto, jančmien i oves sieli, noto, a
to siana nie bardzo tam bylo. (I nie bylo, to slomou karmili?) Vienciej slomou. (žmona- I
vykošono ladnie bylo, i vyziento, itak , i travy jak teras) O jak bylo kiedyš, to ladnie bylo
popačiec. Ale takie požondki, to umarl može od všystkiego tego, jak popačal, byla ta
ziemia. (A jak raniej bylo?) No, bylo to , vie všystko skošona juš, vypašona, nie bylo
takich chvastuv, tak, jak teras.To vjiedz, tak tyko za dembniak, tak juš chvasty, zajiedz
tutaj, o na Brokoučyzne o ..... chvasty.
Bylo to tam čarne bociany, to byli, to tu oni mieli polončenie co tu jest, tutaj vo, to
jak nazyvajou to Doby, tutaj vo, juš ten dembniak, to tu oni tutaj vienciej s tego gniazdy,
čarne bociany tu byli. (V Dobiach oni gniazdo mieli?) Tak, tutaj juš tam gniazda. (V
Dobiach?) V Dobiach. (A v jakim to roku bylo?) To i teras chyba tu oni pšilietajou. (Nie,
a kiedy tam gniazdo vidzieli čarnego bocianu? Pšy Polsce ješče?) I teras bylo vidac o tu.
(I teras vidzieli?) Tak, teras oni gniezdzonsie tam. (V Dobiach).
No, tutaj no, čaplia byla vo, pšeliatujonca, ale nieviem, čy tam mieli gniazdy, ale
čapli to bylo vidac. (A tych drapiežnych takich?) No, tam takie co vienkšie, sokol byl
tam, nie bylo takich, tyko koršun, jastšembia vo, koršuny.
(Ąžuolyne buvo tetervinų).
(A sovy?) Jak? (Sovy?) Nu, sovy byli. (Byli?) tak. (I žyli tam?) Tak, tutaj i žyli,
zajiencuv lapali, jak pšyjdzi mara, to tak oni takie mieli, taki glos do zajienca, i oni
pšerabiali, potem lapali. To ich rozervali. Jak vezmi za, ucepisie za senk, dlatego za, nu
čeba gdzieš i uka, zajonc podchodzi, tyko chvyci, jiednou tšymasie za ta dževa, drugou za
jiego. A zajonc jak zryvasie, nu rozryva jiego. (Ptaka rozervi?) Nu, tego, sove. Oni tak
zajiencuv tych jiedzou.
(Matydavo kiškių su nugaroje įstrigusia sudžiūvusia pelėdos koja . Apie
šikšnosparnius sako, kad jie gyvena žemėje kaip kurmiai).
Ąžuolai buvo reti tokie, krūmų nebuvo, lazdynas toks kur ne kur, va. Ir tai buvo
toks, kaip sodas, tai ten pavadinti galėjo net parku. Nes ten kiek, kilometro atstumu, tai
žmogų buvo galima pamatyti. (O tie ąžuolai, jie seni buvo?) Buvo, krito, seni visada
krito, o jauni augo. (O jauni kaip jie galėjo augti jeigu ten karvės išraudavo?) O neišraus.
(Žmona: Labai daug buvo). O kur ten, labai tanki, ir ten neišpešioja, avių nebuvo galima
ganyti, tik karves. O karves tai daugiausia. (O kodėl avių negalima?) O avys tai jos
nugrauždavo labai. (A, neleisdavote). Taip, neleisdavome, nes išgraužia tokią jauną visą
[žolę], o karvės tai jos... paaugusią tokią. (O tai ten buvo jaunesnių ąžuolų irgi, galvojau,
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kad tie tik dideli, o jaunų nebuvo.) Na, tie apsivaisindavo kiekvieną rudenį, tai
apsivaisindavo. (Ir apaugdavo, ir jaunų irgi buvo?) Taip, buvo. (O specialiai nesodino?)
Ne. Jie patys, jau kai sovietų valdžia prasidėjo, uždraudė visai ganyti. O taip ir arklius,
ir... na, karves, o avių ne. Ir apaugo kaip visur dabar yra. (Baisu dabar.) Ten neįeisi dabar
į ąžuolyną. Ten šiek tiek dabar pjovė [žolę] kelerius metus, ir vėl auga tokia jauna, va
leidžia [stiebus].
Ten prie kelio, kur kėniai. (Žmona: O tai kai sodino kėnius ten.) Taip, ąžuolai, tai
[juos] išpjovė ir sodino kėnius. (Čia Rusijos laikais?) Čia turbūt Rusijos laikais. (O seniau
buvo tik ąžuolai?) Labai gražu buvo, labai gražiai atrodė. (Žmona: O baravykų, ponia.)
Baravykų tai nesuskaičiuojamas kiekis. (O iš kur tie baravykai, jeigu ten karvės
išmindžiojo?) Labai augo tada, augo. (Žmona: Taip, kai nueisi, tai samanos pakilusios, tai
tas samanas pakelsi, tai vajė.) (Ir samanos buvo, aš galvojau, kad tik žolė buvo, pieva
buvo.) Vietomis tai taip buvo, prie pelkių kokių. (Žmona: kaimas didelis, buvo 35 namai,
buvo ten susirenkame, žinote ponia, tai jau miegam klojime, kai jau taip auštant, visos po
krepšį, ir nuėjome, dar būna tamsu, tai mes po ąžuolu tuo pasėdim, kol šiek tiek
prašvinta, na ir einam. Pririnkdavome tai pririnkdavome. O paskui tai kaip uždraudė, tai
jau mažiau ir mažiau, o dabar ir nėra.)
Kai nedideli, tai buvo matyti, o ką dabar pamatysi, kai jis jau didelis. Žemyn
viskas neina. (O uogų nebuvo?) (Žmona: Bet uogų tai nelabai, nes žemė.) Žemė tokia,
nes šaltesnė, saulės mažai buvo, čia tai kalnai, tai buvo, to tai buvo. O taip tai uogų
nebuvo. (O pelkėse spanguolių ten nebuvo tų?) Spanguolės gal ten kur ir buvo. (Žmona:
Buvo ten raistuose, ten toliausiai eidavome, nes viksva jau.) (O kaip vadinote tą raistą?)
Vinda blota119. (Vindoje pelkė buvo?) Taip, taip.
(Vindos pelke rinkdavo ir pjanicy120, spanguoles, bruknes).
(Nemelžėte?) Ėjome melžti jau ten į vietą. (Ėjote melžti) Toli. Kažkada tai daug
dirbome, ir per žolę ten ėjome, tai turbūt taip pusantro kilometro, na taip. (O žiemai kur
žolę pjovėte?) O pjovėme [žolę] tai kur žemė. Tai rugius, miežius ir avižas sėjome, na tai,
o tai šieno nelabai ten buvo. (Ir nebuvo, tai šiaudais maitinote?) Daugiau šiaudais.
(Žmona: Ir nušienauta gražiai buvo, ir nupjauta, ir taip, ir žolės kaip dabar.) O kaip buvo
kažkada, tai gražu buvo pažiūrėti. Bet tokia tvarka, tai numiriau gal nuo to visko, kai
pažiūrėjau, buvo ta žemė. (O kaip anksčiau buvo?) Na, buvo tai, žinote, viskas nušienauta
jau, nuarta, nebuvo tokių piktžolių taip, kaip dabar. Tai įvažiuok, taip šiek tiek už
ąžuolyno, tai jau piktžolės, nuvažiuok čia, va į Brokoučyzna 121 va... piktžolės.
Buvo tai ten juodi gandrai, tai buvo, tai čia jie buvo čia kur yra, čia va, tai kaip
vadina čia Doby, čia va, jau tas ąžuolynas, tai čia jie daugiau lizdų [turėjo], juodi gandrai
čia buvo. (Dobiuose jie lizdą turėjo?) Taip, čia jau ten lizdas. (Dobiuose?) Dobiuose. (O
kelintais tai metais buvo?) Tai ir dabar jie turbūt čia atskrenda. (Ne, o kada ten matėte
lizdą juodojo gandro? Lenkijos laikais dar?) Ir dabar buvo matyti va čia va. (Ir dabar
matėte?) Taip, dabar jie suka lizdą ten. (Dobiuose).
Na, čia va, garnys buvo va, atskrendantis, bet nežinau, ar ten turėjo lizdus, bet
garnių buvo matyti. (O tų plėšriųjų tokių?) Na, ten tokie kurie didesni, sakalas buvo ten,
nebuvo tokių, tik vanagas va122.
(Ąžuolyne buvo tetervinų).
(O pelėdų?) Kaip? (Pelėdų?) Taip, pelėdos buvo. (Buvo?) Taip. (Ir gyveno ten?)
Taip, čia ir gyveno, zuikius gaudė, kai ateina daugybė, tai jie taip tokius turėjo, tokį balsą
zuikiui [vilioti], ir jie pakeisdavo [balsą], paskui gaudydavo. Tai juos suplėšė. Kai paima
už, sugriebia už šakos, todėl, na reikia kažkur ir ūkuoja, zuikis prieina, tik sugriebia,
viena [koja] laikosi to medžio, kita jį [griebia]. O zuikis kai puola [šalyn], na suplėšo jį.
(Paukštį suplėšo?) Na tą, pelėda. Jie taip zuikius tuos ėda.
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Liet. Vin a pelkė.
Liet. tarm ir uoklės; ir u klė ʻviržinių šeimos augalas, girtė, vaivoras (Vaccinium uliginosum); jo
uoga, panaši į mėlynęʼ.
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M6A-7 (2003 m.)

149. [Apie Zameček123 kalną]
Nuo Verkšionių kaimo kryžiaus ėjo keliukas į miškelį, kalnas vadinosi Zameček, o
aplink dirva ir pieva – Dubiala.
No, jak jadonc po tej drodze, tej do tego Zamečku, vo (Kolu Zamečku bylo?) No,
tego tam, tam kiedyš to, gdzieš tubylo pšy caru, pusto bylo granic nie bylo. To tam byl
taki vienciej rog, byl most v Podaliosiu dževniany zrobiony (V Podaliosiu most byl?)
Tak, to pšy caru, tam i caly byl pševuz na tych... takie vielkie ludki i pševozilosie. No, to
jiedne do Ievja pševažnie (Do Ievja) To kupcy, vo z tej strony, vo z Vilna, tutaj vo, tam
jiechali, tutaj blisko, bo tam my....... Dalieko tu bylo zrazu na pšez Verkšany bylo, to pšez
Bielazariški, komu popadalo i na ten most, byl v Podaliosiu. (A nie muvili, čemu
Zamečkem nazyvali te gure?) A vot tego i nie pšyznam, nikt nie... , co karčma byla, to
tamta miejscovosc nazyvajou, tam, gdzie krovy pašou, tam gdzie karčma, vo tam takie
byli. A tam co jiechac, čy stal jakiš zamek, čy coš takiego, to nie bylo.
Na, važiuojant keliu vedančiu į tą Zameček, va. (Šalia Zamečko buvo?) Taip, ten
tai, ten kažkada, čia buvo caro laikais, tuščia buvo, ribų nebuvo. Tai ten buvo toks labiau
ragas, buvo medinis tiltas į Padaliosius pastatytas. (Padaliosiuose tiltas buvo?) Taip, čia
caro laikais, ten ir visas gabenimas vyko ant tų... tokios didelės valtys ir gabendavo. Na
tai daugiausia į Ievja124?. (Į Ievją?) Tai prekybininkai, va iš šitos pusės, va iš Vilniaus, čia
va, ten važiavo, čia netoli, nes ten mes.... Toli čia buvo, iškart už Verkšionių buvo, tai per
Bielazariškes, kam pakeliui, ir ant to tilto, buvo Padaliosiuose. (O nesakė, kodėl Zameček
šitas kalnas pavadintas?) O va šito ir nepasakysiu, niekas ne...., kur karčiama buvo, tai tą
vietovę vadina, ten, kur karves gano, ten kur karčiama, va ten tokie buvo. O ten kur
važiuoti, ar stovėjo kokia pilis, ar kažkas tokio, tai nebuvo.
M6A-8 (2003 m.)
150. [Apie Buivydų piliakalnį]
Bo tu kolu tych Dobiuv jakby coš jest, jakaš legenda, že tam stal jakiš. (Muvili, že
v Dobiach stal?) Vo tu vo, vo tu. (A jak muvili?) No, muvi, že jakiš stal tam, jakiš
davniejšej ochrony jakiej, byl. Ale juš to tu ja nieviem, čy to v tylu, gdzieš tu, vo v tych
miejscach. Ale v jakim miejscu, to nic tam nievie.
To ten kopec nasypyvali. (Od vojny?) To vojenna sprava, to davniejša ješče, jak
tego všystko že (To muvili, že jak byla vojna?) To jak jiest zvycienstvo, to ten taki kopiec
(Nasypany) Nasypyvali (žmona - Tam može kto i pamienta tam) Tam, znaš, nie pamienta
tutaj juš, setki liat juš.
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Lenk. zameczek ʻpilaitėʼ.
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Nes čia šalia tų Dobių lyg ir kažkas yra, kažkokia sakmė, kad ten stovėjo
kažkokia [pilis]. (Sakė, kad Dobiuose stovėjo?) Va čia va, va čia. (O kaip sakė?) Na,
sako, kad kažkokia stovėjo ten, kažkokia senesnė apsauginė kokia buvo. Bet jau aš tai čia
nežinau, ar čia gale, kažkur čia, va šitoje apylinkėje. Bet kurioje vietoje, tai niekas ten
nežino.
Tai šitą kalną pylė. (Nuo karo?) Čia karinis reikalas, čia senesnis dar, kai tą
viską... (Tai sakė, kad kai buvo karas?) Tai kai yra pergalė, tai tą tokį kalną (Pripiltas)
Pylė (Žmona: Ten gal kas ir atsimena ten). Ten, žinote, neatsimena čia jau, šimtai metų
jau.
MA6-9 (2003 m.)
151. [Apie Airėnų akmenį su ženklais]
Za Dembniakem tyko co. (Za dembniakem on stal?) Tak. (V kturym miejscu?) O
tyko, on , vie, tam gdzieš liežal, vienciej pod liasem, potem jak melioracja byli, vzieli
jiego i ten kamien pšesuneli kolo drogi. I on tam kolo drogi liežal. Ciekavilisie tam
gdzieš, čy zapisana , i potem jiego s tamtont pševiezli tu, na Dukšty. Jieden jiest tu šeršy
tu , to nie ten, ale to bližej do Dukšt. (I co o tym kamniu muvili?) No, muvi, že tamto
gdzieš, gdzieš v okolie tego kamienia, gdzieš tam zakopana Napoleona zlota bočka. No,
taka byla mova. (žmona - Ale kopali tam, nic) No, kopali tam i davnie litery jakieš tam
jest, ale nic nieznaliezli.
Iškart už ąžuolyno. (Už ąžuolyno jis stovėjo?) Taip. (kurioje vietoje?) O va tik, jis,
žinote, ten kažkur gulėjo, labiau prie miško, paskui kai melioracija buvo, paėmė jį ir tą
akmenį nustūmė arčiau kelio. Ir jis ten prie kelio gulėjo. Domėjosi ten kažkur, ar
užrašyta, ir paskui jį iš ten atvežė čia, į Dūkštas. Vienas yra čia platesnis čia, tai ne tas,
bet tai arčiau prie Dūkštų. (Ir ką apie tą akmenį kalbėjo?) Na, sako, kad ten kažkur,
kažkur netoli to akmens, kažkur ten užkasta Napoleono auksinė bačka. Na tokios buvo
kalbos. (žmona – Bet kasė ten, nieko.) Taip, kasė ten ir senovinės raidės ten kažkokios
yra, bet nieko nesurado.
M6A-10 (2003 m.)
152. [Apie Mitkiškių akmenį su pėda]
Ant akmens yra pėdos Pana Jezusa ir jagniukuv.
Jak vo, Mitkiški, Kozakiškiej parafji. (Vidzieli, byli tam?) Bylem, ja, ogrodzony
tam, kšyžik stoji, ten kamien. (A čemu byli, chodzili tam?) Jak tam moja mamuska tam
byla, z Kozakišskiej tej parafji, vo. (Z jakiej vioski mama byla, z jakiej vioski mama?)
Šešery, vo, tak jadonc vo, na šosy tam, vie gdzie Šešary, čy nie? No, tak vo, potem tam
šed, Podvarancy tam, tam, tam jak.
Ant akmens yra pėdos Pono Jėzaus ir avinėlių.
Kaip va, Mitkiškės, Kozakiškių parapijos. (Matėte, buvote ten?) Buvau aš, atitverta
ten, kryželis stovi, tas akmuo. (O kodėl buvote, ėjote ten?) Kai ten mano mamytė buvo
ten, iš Kozakiškių parapijos, va. (Iš kokio kaimo mama buvo, iš kokio kaimo mama?)
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Šešeriai, va, taip važiuojant va, plento link ten, žinote kur Šešeriai, ar ne? Na, taip va,
paskui ten ėjau, Padvariai125 ten, ten, ten kaip.
M6A-11 (2003 m.)

153. [Apie Panerių Veselią126 (akmenis)] (ta pati Verkšionių)
Pisali (Co pisali, co?) Jak jest tego ja nieviem, muvi že tam dužo, i družbanty byli,
i svaty, svaci tam, i všystko, bo tylie kamieni. (A ilie kamieni?) Vie pani, ja nie polyčiem,
ja ilie, ja tam pas krovy všystko, ale vo jieden kamen, to voda poniosla. (Poniosla?) No,
poniosla tam troche daliej, tam gdzie, tam taki majontek, vo i on tam poliežal musi kilka
liat, a potem voda i tu go skocila, vo taki okrongly, i on nie mog uvierac v vodzie. (No,
jak muvili, že tam i tie lodzi na kamieni pševrucone, tak jak?) Tak, čy može tam, može
utopilsia ta svadba, no tak juš muviou, musi tak ona za tyle kamieniuv, že to takie i
mlode, že to temu tak. Pienciu čy šesc kamieniuv, ale ich tam vielie. (A jak oni tam
znaliazlisie? Liudzi pševruconie na kamieni, jak to?) Nie, to tam , tamtego , pšeniesione i
jak tu bylo povodzie. (A jak u vas muvili, že tam pševrucone na kamieni?) (žmona - Že
tam byla svadba, tak jiechala viaselia, jiechali i tam začarovana, zato te kamieni) (Kto
začaroval?) O to taka rozmova kobietuv. (žmona - Ale muvili i muvili všystko, že te, te
muvili, kamienie začarovanie byli. jak jiechalo i začarovali, i pševrucilisie na te kamieni)
To byli všystkie baiki.
Rašė. (Ką rašė, ką?) Kaip ten yra aš nežinau, sako, kad ten daug, ir pabroliai buvo,
ir piršliai, piršliai ten, ir viskas, nes tiek akmenų. (O kiek akmenų?) Žinote ponia, aš
nepaskaičiuosiu, aš kiek, aš ten vis karves ganiau, bet va vieną akmenį, tai vanduo
nusinešė. (Nusinešė?) Taip, nunešė ten šiek tiek toliau, ten kur, ten toks dvaras, va ir jis
ten pragulėjo gal kelerius metus, o paskui vanduo ir čia jį nustūmė, va toks apvalus, ir jis
negalėjo laikytis vandenyje. (Na, kaip sakė, kad ten ir tos valtys ant akmenų apverstos, tai
kaip?) Taip, ar gal ten, gal paskendo tos vestuvės, na taip jau sako, turbūt jos ant tiek
akmenų, kad tai jie ir jauni, kad kodėl taip. Penki ar šeši akmenys, bet jų ten kiek. (O kaip
jie ten atsirado? Žmonės nuvirto ant akmenų, ar kaip?) Ne, tai ten, tai, perkelta ir kai čia
buvo potvyniai. (O kaip pas jus sakė, kad ten nuvirtę ant akmenų?) (Žmona: Kad ten
buvo vestuvės, taip važiavo vestuvės, važiavo ir ten užburta, užtat tie akmenys.) (Kas
užburė?) Čia tokios kalbos moterų. (Žmona: Bet kalbėjo ir kalbėjo vis, kad tie, tie, sakė,
akmenys užburti buvo. Kai važiavo ir užburė, ir nuvirto ant tų akmenų.) Tai buvo viskas
pasakos.
M6A-12 (2003 m.)
154. [Apie Viktorą Jacunskį – burtininką]
Že on može pševrucic človieka v psa, proše tego. (On mog?) On mog, on može. Bo
tutaj mial lias i žeby niešli do liasu jiego tam pilovac, krasc, to on muvi, že on može v psa
pševrucic človieka, z mlodego v starego, takie strachy to. (No, strašyl tak?) Ale on troche
i mog, i mial jakieš ksionžki, že dosc tam jakiš jiego. Syn čy coš tego čytal, že to ogien z
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Lenk. tarm. Podwarancy.
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pieca vyšed i po mieškaniu chodzil. To prentko poliecieli do niego, no to pšyšed i odčytal
jak tego, i vešed do pieca . Jakie čarnoksionžki. Byli takie liudzi, ksionžki, že oni mugli
coš vyvolac, co, jakich djabluv. Bylo takie.
Kad jis gali žmogų paversti šunimi, prašau jūsų. (Jis galėjo?) Jis galėjo, jis gali.
Nes čia turėjo mišką ir kad neštų į mišką ten jo pjauti, vogti, tai jis sako, kad jis gali
šunimi paversti žmogų, iš jauno į seną, tokie gąsdinimai va. (Na, gąsdino taip?) Bet
truputį ir galėjo, ir turėjo kažkokias knygas, kad užtenka ten kažkokių jam. Sūnus ar kas
ten skaitė, kad tai ugnis iš pečiaus išėjo ir po kambarį vaikščiojo. Tai greitai nubėgo pas
jį, na tai atėjo ir perskaitė kaip kas, ir grįžo į pečių. Tokios raganavimo knygos. Buvo
tokie žmonės, knygos, kad jie galėjo kažką iššaukti, ką, kokių velnių. Buvo taip.
M6A-13 (2003 m.)
155. [Apie Sošos kalną Verkšionyse]
Prie "Pušynėlio" nubyrėjo skardis. Pasakojo, kad ten stovėjo bažnyčia
Znaliazalosie gdzieš takie škielki tam jakieš, to opoviadali, že tam coš stalo. (A
gdzie?) Tam, jak Vierkšany, jak dol. To tam gura sypalasie, teras ta gura juš nie sypisie,
ona juš o. (A pusė baigėsi)
[B pusė] Ona vie, takim penkiem. Gura sypisie, ona vymyva. (A ilie tam metruv
moglo vymyc?) Metruv to do piendziesienciu bylo daliej. Vo, takim o lenkem, na ta
strona pod Vierkšany i ta to jak popelzla, tam i znak jest. Vo, tak jak bendzi, vidziš soša,
to jak popelzla. (A co to soša?) No to droga, gostiniec. (A soša nazyvali?) Po polsku tak.
(To tamta gura jakaš vybytna byla, tam juš vidac jaka ona, vienkša čy jak?) No, ta droga
to nie byla tutaj, nie šla kiedyš. To bylo pole. A šla tam co idzie na Oirany, vie, ta drožka.
(Viem) No, to vo ta drožka byla na Oirany. A ta to juš robili pšy sovietskiej vlasti. (Nie,
ja o tej guže ješče pytam) (žmona - no, ta gura taka, to prosto piasek taki sypalsia, i tam)
Vie, jak može povodz jaka byla. Vysypyvalisie, vieš jakie škielki. Škielki koliarovie.
(Škielki koliarovie, tak) Tak, vieš takie. A vie, tam jakiš kosciul, čyto ktuš stal, no tam ja
nieviem, to ona bardzo sypka byla, sypalasia, prosto jakiegoš.
Pasitaikydavo kažkur tokie stikliukai ten kažkokie, tai pasakojo, kad ten kažkas
stovėjo. (O kur?) Ten, link Verkšionių, į apačią. Tai ten kalnas byrėjo, dabar tas kalnas
jau nebebyra, jis jau va. (A pusė baigėsi)
[B pusė] Jis žinote, tokiu plyšiu. Kalnas byra, jis išskalauja. (O kiek ten metrų
galėjo išskalauti?) Toliau tai iki penkiasdešimties metrų buvo. Va, tokiu va lanku, į tą
pusę į Verkšionis, ir tas kaip nutekėjo, ten ir ženklas yra. Va, taip kaip bus, matai soša127,
tai kaip nutekėjo. (O kas yra soša?) Na tai kelias, vieškelis. (O soša vadino?) Lenkiškai
taip. (Tai tas kalnas kažkoks įžymus buvo ten jau matyti koks jis, didesnis ar kaip?) Na,
tas kelias tai nebuvo čia, nebuvo kažkada. Tai buvo laukas. O [kelias] buvo ten kur veda į
Airėnus128, žinote, tas keliukas. (Žinau.) Na, tai tas va keliukas vedė į Airėnus. O šitą jau
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padarė sovietų laikais. (Ne, aš apie tą kalną dar klausiu.) (Žmona: Na, tas kalnas toks, tai
tiesiog smėlis toks byrėjo, ir ten.) Žinote, kai gal koks potvynis buvo. Išbyrėdavo, žinai,
kokie stikliukai. Stikliukai spalvoti. (Stikliukai spalvoti, taip.) Taip, žinai tokie. O žinote,
ten kažkokia bažnyčia, ar tai kas stovėjo, na ten aš nežinau, tai jis labai birus buvo,
byrėjo, tiesiog kažkaip.]
M6B-1 (2003 m.)
156. [Apie vilkus]
To i nie bylo. No oni tlumačou, to vieš, vilki napadali na liudzi tam, na koni, že
koni tam brali. Jak nie može vzionc konia, to pujdzi vilk, tlukačasie to bloto, jak on
podejdzi, jak potšensie konj, glove v gure , jiemu za gardle, a tak on glova v dol i nogami
bronisie. Krovy do stadu sbierajousie i všystkie tylki pomiendzy siebie, a nogami nie
puskajou. Ja sam pačal. Do tego, pšyšed vilk do oviečkuv, ale vie, tam nieviedziavšy tych
vilkuv , krovy jak počuli, to tego ilka pognali to až tam gdzieš za Bielazariški. Oni te
krovy popšychodzili do stady, a pače, ktoš pendzi oviečki, ja nieviem, musi to pies, a to
vilk. Bo ich byli dva sorty. Byli vienkšie i byli oviečnie, nazyvali. Takie vilki, to iz tych
mniejšych, vo. Ale potem krovy jak sbužyli, to taki ryk podjieli, ajaj, vie popendzila,
popendzila tego vilka (To oni balisie vilka)
Tai ir nebuvo. Na jie aiškina, tai žinai, vilkai užpuolė ten žmones, arklius, kad
arklius ten ėmė. Kai negali arklio paimt, tai nueina vilkas, supasi tą pelkė, kai jis prieina,
kaip pakrato arklys, galvą į viršų, jam už gerklės, o taip jis galvą žemyn ir kojomis ginasi.
Karvės į bandą susirenka ir visos užpakalius tarp savęs, o kojomis neleidžia. Aš pats
mačiau. Prie tų, atėjo vilkas prie avių, bet žinote, ten nemačiusios tų vilkų, karvės kai
pajuto, tai tą vilką nuvarė tai net kažkur iki Bielazariškių. Jos, tos karvės, susirinkusios į
bandą, o žiūriu, kažkas varo avis, aš nežinau, turbūt tai šuo, o tai vilkas. Nes jų buvo dvi
rūšys. Buvo didesni ir buvo avių, vadino. Tokie vilkai, tai iš tų mažesnių, va. Bet paskui
karvės kai pamatė, tai taip baubti pradėjo, vajė, žinote [pradėjo] varyti, varyti tą vilką.
(Tai jos bijojo vilko.)
M6B-2 (2003 m.)
157. [Apie užkalbėjimus]
Zamaviala pani vie, kto zamaviala, moja siostra zamaviala. (A jak zamaviali,
modlitvou, tak?) Modlitvou, tak, z tego jakie slova tam. (A vienciej nic nie robili, čy tam
pšikladali?) Nie, nie, tyko zamova. Od gadziny ješče tam , o zamaviali, to tam taki
Karček byl. To on zamuvil, a ja juš bylem pojiechavšy. A tego , šybko že tamta krova
spuchla, tak všystko. On muvi, možeš nie strašyc, i juš jiej odešlo. Ja mu tyko poviedzial.
(I on nie byl pšy krovie?) Nie, nie, do gonkuv vyšed vo, i juš zamuvil. (Žmona - Na
Kiemieliach?) Ja to tam byl.
Užkalbėdavo, ponia žinote, kas užkalbėdavo, mano sesuo užkalbėdavo. (O kaip
užkalbėdavo, malda, taip?) Malda, taip, kokie žodžiai ten. (O daugiau nieko nedarė, ar
ten pridėdavo?) Ne, ne, tik užkalbėjimas. Nuo gyvatės dar ten, va užkalbėdavo, tai ten
toks Karček buvo. Tai jis užkalbėjo, o aš jau buvau išvažiavęs. O tai, greitai gi ta karvė
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patino, taip visa. Jis sako, gali negąsdinti, ir jau jai pagerėjo. Aš jam tik pasakiau. (Ir jis
nebuvo prie karvės?) Ne, ne, į prieangį išėjo va, ir jau užkalbėjo. (Žmona: Kiemeliuose?)
Aš tai ten buvau.
M6B-3 (2003 m.)
158. [Apie Kiemeliuose gyvenusį Motiejunį (Matiejuniec) – užkalbėtoją ir
gydytoją]
To tak, jak viečiurek taki. No, to on juš vyšed na svoje spravy i sparaližovalo jiego.
To jieden syn po ksiendza, a drugi do Matiejunasa, no to pierv doviedzial do tego
Matiejunasa. I tak samo chce tak prentko juš, i muvi : nie slyšaleš, juš jiemu pšešlo.
Pšyšed do mieškania i tego mu všystko odešlo. Muvi, to na co tego probošča probovac,
nu i z tym, i z vozem, i všystko. To ten poliecial, žeby probosč nie jiechal juš. Ten
človiek byl zdrovy, všystko.
Takich že, Jacunski, vo, že on može zrobic tak, zrobic tak može človieka, ale
takich vypadkuv nie bylo. (Nie bylo) Tyko že ten ogien to byl vyšedši iz pieca, to byl. (A
takich nie bylo, že tam krovy začarovali?) Muvili, že tam mlieka odbiera od krovy. Ale
takich to ja nie spotykal, nieviem. Muvili, že jest takie, že može od krovy mlieko
odebrac, že nie bendzie davac. Bylo takie. Ale jakie, ta byla osoba. (Tam, v
Podvarancach jiešče zapisalem)
Tai taip, kai vakaras toks. Na tai jis jau išėjo savų reikalų ir suparaližiavo jį. Tai
vienas sūnus [išėjo] kunigo, o kitas Motiejūno, na tai pirma atėjo iki to Motiejūno. Ir taip
pats nori, taip greitai jau, ir sako: negirdėjai, jau jam praėjo. Įėjo į namus, ir tai, na viskas
praėjo. Sako, tai kam tą kleboną bandyti, na ir su tuo, su vežimu, ir viskas. Tai tas
nubėgo, kad klebonas nebevažiuotų jau. Tas žmogus buvo sveikas, viskas.
Tokių, kad, Jacunų129 va, kad jis gali padaryti taip, padaryti taip žmogui, bet tokių
atvejų nebuvo. (Nebuvo.) Tik kad ta ugnis buvo išėjusi iš pečiaus, tai buvo. (O tokių
nebuvo, kad ten karves užbūrė?) Sakė, kad ten pieną atima iš karvės. Bet tokių tai aš nesu
sutikęs, nežinau. Sakė, kad yra tokių, kad gali iš karvės pieną atimti, kad [karvė]
nebeduos. Buvo tokių. Bet kokių, tas buvo asmuo. (Ten, Padvariuose dar įrašiau.)
M6B-4 (2003 m.)
159. [Apie senovės teismus]
Pagonybėje buvo labai griežti teismai, degindavo lauže. Diedukai pasakojo.
To poganstvo davno juš pšepadšy. (Vot, jak vam roskazyvali stare liudzi?) Že tam
byli bardzo takie strogie sondy, vo svoje. Ježeli tam ktuš cy do jakiej kobiety, vo to
sciencie glovy bylo juš, nie bylo žadnych tam darovaniuv, ničego. Iž ktura tam kobieta
žucila menža i tam pošla do drugiego, to ona vinna. Ale jak menščyzna, to vlascivie čy
temu, čy temu glove scinali, za to sciencie glovy. Strašne byli takie sondy, vo. Palyli, vo
(Palili?) Vot zvionžou tam, tam jakscy rence z nogami, zam takom palkom zložy, že
129
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človiek nie može rozvionzac, ale i žucali, rospali ogien (Za co jiego tak palili? – klausia
žmona) No to za co, to za jakas pšestempstva, pevnie žeš nie…a tego ze teras, nu,
milosna, vtedy glova odcynali.
Tai pagonystė seniai jau pasibaigė. (Va, kaip jums pasakojo seni žmonės?) Kad ten
buvo tokie rūstūs labai teismai, va savo. Jeigu ten kas ar pas kokią moterį, va tai jau
galvos nukirtimas, nebuvo ten jokių atleidimų, nieko. Jeigu jau kuri moteris metė vyrą ir
nuėjo pas kitą, tai ji kalta. Bet kai vyras, tai tiesa ar jam, ar jam galvą nukirsdavo, už tai
galvos nukirtimas. Baisūs buvo tokie teismai, va. Degino, va. (Degino?) Va suriša ten,
ten kažkaip rankas su kojomis, tokį pagalį sudeda, kad žmogus negali atsirišti, bet ir
mėtydavo, užkuria ugnį (Už ką ji taip degino? – klausia žmona). Na tai už tai, tai už
kažkokį nusikaltimą, tikriausiai juk ne... o dabar tai, na, gailestingai, tada galvą
nukirsdavo.
M6B5 (2003 m.)
160. [Apie savo dieduką, kuris buvo labai stiprus]
No to vo, goronco, no to davnej.. teras sama taka.. no.. , na viešch takie znajieš, jak
teras fufajka taka teras, ta samodzialka takiego. Nu i muvi, pšyšed, a sily mial, kosa
doble, nu i vie, jak menščyzna dužo zdrovia i posažy. Nu, muvi, tam lonka vielka, to
muvi, jiego ta siermiega zdymim, že juš jiego tak pocysnou. A on jak i dal pšypomnienia,
to na svuj raz, oni pozdejmali košuli, a on tej svojej nie sdjol. No, byl silny i.. Potem juš
pošli zaklad, že tego, zaviedušča, ten upravliajušči, musi tak za …(?) , i vezmi na pliecy,
tego, dzievienc pudy, vo, to teš …..(?) vorek s grochem, na plot stani, a dziaduk vyjdzi, o,
i skočy s tym vorkiem na jiego, i že zavalisie dziaduk. A dziaduk nie zavalilsia, on vygral
kvarte vudki.
Na tai va, karšta, na tai seniau... dabar pati tokia... na... , ant viršaus tokios žinai,
kaip dabar tokia fufaika130 dabar, tai savos gamybos toks. Na ir sako, atėjo, o jėgų turėjo,
pjūklą galanda, na ir žinote, kaip žmogus daug sveikatos i stiprus. Na, sako, ten pieva
didelė, tai sako, jo tą sermėga 131 nurengsim, kad jau jį prispaus. O jis kaip ir davė, tai jie
nusiėmė marškinius, o jis tų savo nenusiėmė. Na, buvo stiprus ir... Paskui jau ėjo lažybų,
kad tai, vedėjas, ten viršininkas, kad paims ant pečių, tuos, devynis pūdus, va, tai irgi
.....(?) žirnių maišą, ant tvoros atsistos, o senelis išeis, va, ir šoks su tuo maišu ant jo, ir
kad nukris senelis. O senelis nenukrito, jis laimėjo ketvirtį degtinės.

Jadviga Dakšievič-Jakonis, Kazimir, g. 1924 m. Buivyduose.
Užrašyta 2003-05 ir 2003-09.
Turi 10 vaikų – 6 sūnus ir 4 dukras. Jos mama ir bobutė taip pat iš Buivydų, tėvas siuvėjas iš Baltarusijos, turėjo siuvėjo diplomą. Mama mirė 30 metų, jai buvo 1 metukai,
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užaugino bobutė, tėvas išvažiavo atgal. Ištekėjusi 5 metus gyveno Žarnovolkoje pas vyro
tėvus. Mama siuvo taip pat, ji irgi mokėjo.
Buivyduose seniau buvo 29 namai. Centrinė gatvė vadinosi Ulica, link upelio dar buvo
mažesnė gatvelė - Škliana ulička, ten dabar gyvena jos dukra. Kur stovi dabar Jadvigos
namas, vieta vadinasi Zascianek.

161. [Vietovardžiai]
* Pakilta - piliakalnis Bradeliškių ir aplink esančios griovos. Ten buvo Jogailos pilis
* Rugima - prieš Pakiltą, už upelio, pievos ir dirvos
* Klumpine - galas laukų prie Pakiltos
* Dobi - Buivydų piliakalnis
* Marguža - raistelis prie pat kaimo. Taip vadina todėl, kad ten nuskendo merga. ir
dvejoja, o gal nuo žuvies vardo, nes margužka vadinama dyglė
* Štankiet - griova, rov prie upelio
* Ringa - pievos šlapios už upelio
* Ruvny bor - miškas , kur Karmazinų pilkapynas
* Dobialka - mažas raistelis, krūmai prie Doby
* Paberžiški - raistas, pievos ąžuolyne
* Vinda - raistas ąžuolyne
* Na Šerokej lonce - šlapios pievos ąžuolyne
* Krongžle - griova prie Bradeliškių piliakalnio, už upelio žemiau malūno
* Jankuna roist - raistas ąžuolyne
* Pienc sosnuv - kalnas prie kelio, einant pro Karmazinų pilkapius. Buvo labai senos
5 pušys, paliktos sėklai, ten eiguliai rinkdavo kankorėžius sėklai.
* Bielsčyzna - miško dalis prie Karmazinų, ten gyveno Bieskis.
* Lopata - miškas netoli Bielsčyznos
* Kurovskich lias - miškas, pavadintas nuo žmogaus pavardės
162. [Buivydų pavadinimo kilmė]
Kaimo vardas kilo nuo pono pavardės, buvo ponas Buivid. Jo dvaras buvo
Geisiškių pusėje.
Bobutė ėjo baudžiavos į Velniakampį. Eidavo 3 dienas, ten skalbdavo, verpė, audė.
Kitos 3 diernos buvo paliktos sau.

163. [Pirmas griausmas]
Jei pavasarį pirmas griausmas vakaruose ar šiaurėje, tai vasara šalta ir drėgna.
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164. [Dūkštų Ąžuolynas]
Ąžuolyne raistai (roisty) buvo Buivydų kaimo nuosavybė, ten ganė karves. Kaimas
mokėjo už ganiavos bilietus girininkui. Eigulys Vielicki gyveno Adomtiškėse, jo
pravardė buvo Mazur, nes kilęs iš Mozūrijos.

165. [Gydytojai]
Žolėmis gydė Adomtiškėse Koženevski, Užkalbėdavo nuo gyvačių, blogos akies
Moliūnuose Matiejun. Blogos akys buvo Buivyduose Kovalevskio, jis jau miręs. Nuo jo
žvilgsnio susirgdavo gyvuliai.

166. [Blogos akys]
Pateikėjos dukra gyveno Guriuose, nuomavo kambarį. Jai gimė sūnelis, tai
pakvietė šeimininkę pažiūrėti vaiko. Bet ji nėjo, nes jos blogos akys ir gali nužiūrėti,
žadėjo ateiti kai paaugs. Kai Jadvyga buvo vaikas, ji irgi girdėjo apie tokius žmones.

167. [Užgavėnės]
Per Zapusty (Užgavėnes) važiuoja kuo toliau, tada linai ilgesni.

168. [Kalėdos]
Per Kalėdas statė eglutę, puošė popieriniais papuošalais, ant lempų dėjo iškarpytus
abažūrus, kabindavo iš šiaudų darytus pajonki, gviazdy.

169. [Velykos]
Per Velykas vyrai eidavo į kluoną (stodoly) ridinėti kiaušinių.
Velykoms iškarpydavo popierines užuolaidas. Už paveikslų užkišdavo eglių
šakelių, ant jų kabindavo išpūstus kiaušinius. Trobos kampe kabėdavo lentynėlė su
kryželiu, tai ir ten taip puošdavo.

170. [Ganymas]
Ganydavo su samdytu piemeniu (Pastor). Jis turėjo pasidaręs iš alksnio žievės
išsuktą trimitą (tromba) apie metro ilgio. Juo grodavo melodijas. Anksti rytą trimitu
žadindavo piemenis. Nuo kiekvienos karvės reikėjo atganyti po dieną. Melžti moterys
eidavo į Ąžuolyną vidurdienį.

M4A-25 (2004 m.)
171. [Apie ąžuolyną]
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Ąžuolyne ganė karves, ten buvo kaimo nuomojama žemė, mokėjo už bilietus
ganiavai. Ganyti leido iki 1950 m. Pirko bilietus ir uogavimui, grybavimui. Neturinčius
bilieto gaudė, buvo eigulys Vielicki, pravarde Mazur, nes buvo iš Mozūrijos. Jis gyveno
Adomčiškėse.
(Odnovu poviedzcie, jaki byl dembniak, jak v mlodoscy byli ) Bardzo ladny lias.
(No jaki, jaki to ladny?) Čisty, čisty, nie zarosnienty...... (A tam kšakuv nie bylo?) Nie
bylo, nie, niebylo žadnych kšakuv, po za pole tyko tam, v pole. (A tak oddzielne demby
rosli?) Tyko demby, ladne demby, potem začeli jodly sadzic. (A puki nie sadzili jodel, to
byli tylko demby?) Tyku demby, demby jedne, demby. (A bžozuv nie roslo?) Tam nie,
tam tyko demby. (Jeden od drugiego pooddal?) Tak, tak... (Jak vy muvicie, jak jajko
položic?) Tak, to možno nalezc i zobačic z jakich piendziesiont metruv, že ono tam liežy.
Pravda, ješli puidzi po gžyby, to tam nie čeba bylo tak chodzic, šukac, zrazu vidac, ješli
tam gžyby, z dali. (No, to i trava nie byla vysoka?) Travka , ona tyko odrastala, vie to
travka, a jak žyviola jak chodzila, nu to odrasta, to zjonska, to tak i byva. A jagody tam
byli, všystko tam bylo v tym liasu. (A jak mogli tam gžyby rosnonc, ježeli tam žyviola
chodzili?) Rosli oni, a čemu, gžyby bardzo rosli. Jak my byli dzieci ješče nievielkie, to
my zavše razem jak kopali ziemniaki, i sbierali. Ale viele, viele, ščynka taka rosla, to
bardzo, bardzo bylo. (Jak pasli krovy?) Tak. (A to čeba bylo, jak vy muvice?) Ježeli bylo
počebna vytečka, to tam nie bylo, čeba bylo šukac čy ščyna jaka, čy olcha, čtob byla. (A
z tych dembuv želondzi nie sbierali?) Ojei, ojei jak sbierali. Byli takie liaty, že želondzi
sbierali, vozami vozili, a u siebie za šyb šyb nasypami, to žyviola tam to mieli tych
žolendzi, i krovy tam, i svini, želandzi tych bardzo... A potem jakos začelo padac meška
na tych dembach, i jak popryskali v tych dembach (V jakim to roku moglo byc? Pšy
Polsce? Pšy Rosji?) Tak. (To v jakim moglo byc roku?) V jakim to, v tšydziestych
liatach, čtardziestych (Davno?) Tak (Pšed vojnou?) Po vojnie ( Po vojnie ) Co ja muvie, v
čtardziestych, v šesdziesiontym jakim. tak, tak napadla bardzo potem šaranča. Jak
spryskali, to dlugo dlugo nie mog ten lias..... No, tak dužo vypilovali. (A te želondze jak
sbierali, to tylko Bujvidskie, čy pšyjiezdžali z innych viosek?) Kto chcial, to...... pšy
Polsce jak bylo, sbierali (V Aliejuncach muvili, že oni sbierali) Tak, kto tyko chcial (I
pozvoliali, nic nie muvili?) Jak jagody sbierali, to čeba. (A lisci nie sbierali?) Lisci, to
gzie ich tam. A sbierali ješče lisci to dembove. To jak chleb piekli, pod chlieb taka lopata
byl adževniana, to ten bochanek nascilali, kladli na lisci. Dembove lisci to vielkie takie,
my to ladne lisci sbierali na..... na calou zime, na caly rok (A co ješče z dembniaku
mieli?) No, jagody ( A jakie tam?) ....... (A na roistach nie bylo?) Žuraviny byli (V jakim
roisce?0 Tam ličilisie, tam nieviem jak (A nazvy nie pomnicie?) Nie. Aby jak tam, nie
chce..... v jiednym tyko roistu rosli. (V dembniaku?) V dembniaku (A jak ten roist
nazyvac?) Nie pamientam ( A nie pamientacie, v kturym?) Tak (A lieščyny nie bylo?)
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Bylo, ale gdzie nie gdzie tam, nie interesovalis. (A kora dembova nie byla na liekarstvo?
Ja teras vidze, prosto tam biorou liudze) Jak dzisiejše, tak. (A davniej nie?) Nie. Kora
ješče na co sbierali dembovou. Kiedy sie vy...... ovčyny, i sbierali ta kora, i tam robili
takie zakvaski, kladali ovčyny i farbovali tou dembovou korou. (I tam sbierali?) Tak.... ...
(A ilie krov tam pasli?) Oje, bože, co nie pasli, i Ojranskie. (Ojranskie teš? ja myslialam,
že tylko Bujvidskie pasli).
(Iš naujo pasakykite, koks buvo ąžuolynas, kai jauna buvote) Labai gražus buvo
miškas. (Na koks, koks yra gražus?) Švarus, švarus, neapaugęs.... (O ten krūmų nebuvo?)
Nebuvo, ne, nebuvo jokių krūmų, laukai tik ten, laukai. (O taip atskirai ąžuolai augo?)
Tik ąžuolai, gražūs ąžuolai, paskui pradėjo egles sodinti. (O kol nesodino eglių, tai buvo
tik ąžuolai?) Tik ąžuolai, vieni ąžuolai, ąžuolai. (O beržų neaugo?) Ten ne, ten tik
ąžuolai. (Vienas nuo kito atokiau?) Taip, taip... (Kaip jūs sakote, kaip kiaušinį padėjus?)
Taip, tai gali rasti ir pamatyti iš kokių penkiasdešimties metrų, kad jis ten guli. Tiesa,
jeigu eiti grybų, tai ten nereikėjo taip vaikščioti, ieškoti, iš karto matyti, jeigu ten grybai,
iš tolo. (Na, tai ir žolė nebuvo didelė?) Žolytė, ji tik ataugdavo, žinote ta žolytė, o kai
gyvuliai kokie vaikščiojo, na tai atauga, tai nugraužia, tai taip ir būna. O uogų ten buvo,
visko ten buvo tame miške. (O kaip galėjo ten grybai augti, jeigu ten gyvuliai
vaikščiojo?) Augo jie, o kodėl, grybai labai augo. Kai mes vaikai buvome dar nedideli, tai
mes visada tuo pačiu metu kai kasėme bulves, ir rinkome. Bet kiek, kiek, lazdynas toks
augo, tai labai, labai buvo. (Kai karves ganėte?) Taip. (O tai reikėjo, kai jūs sakote?)
Jeigu ten buvo reikalinga kokia šakelė, tai ten nebuvo, reikėjo ieškoti ar lazdyno kokio, ar
alksnio, kad būtų. (O nuo tų ąžuolų gilių nerinkote?) Vajė, vajė kaip rinkome. Buvo tokie
metai, kai giles rinkome, vežimais vežėme, o sau priberiam, tai gyvuliai ten tai turėjo tų
gilių, ir karvės ten, ir kiaulės, gilių tų labai... O paskui kažkaip pradėjo pulti muselės tuos
ąžuolus, ir kai papurškė tuose ąžuolynuose. (Kelintais metais tai galėjo būti? Lenkijos
laikais? Rusijos?) Taip. (Tai kelintais tai metais galėjo būti?) Kelintais čia,
trisdešimtaisiais metais, keturiasdešimtaisiais (Seniai?) Taip. (Prieš karą?) Po karo. (Po
karo.) Ką aš sakau, keturiasdešimtaisiais, šešiasdešimtaisiais kokiais. Taip, taip, užpuolė
paskui labai skėriai. Kai nupurškė, tai ilgai, ilgai negalėjo tas miškas.... Na, taip daug
išpjovė. (O tas giles kai rinkote, tai tik Buivydžių [gyventojai], ar atvažiuodavo iš kitų
kaimų?) Kas norėjo tai... Lenkijos laikais kai buvo, rinkome. (Aliejūnuose 132 sakė, kad jie
rinko.) Taip, kas tik norėjo. (Ir leisdavote, nieko nesakėte?) Kai uogas rinko, tai reikia. (O
lapų nerinkote) Lapus, tai kur juos ten. O rinkome dar lapus tai ąžuolų. Tai kai duoną
kepėme, po duona toks kastuvas buvo medinis, tai po tuo kepalu paklodavome, dėjome
ant lapų. Ąžuolo lapai tai dideli tokie, mes tai gražius lapus rinkome, visai žiemai,
visiems metams. (O ką dar iš ąžuolyno turėjote?) Na, uogas. (O kokias ten? ) ... (O
raistuose nebuvo?) Spanguolės buvo. (Kuriame raiste?) Ten lapuotas, ten nežinau kaip.
(O pavadinimo neatsimenat? ) Ne. O kaip ten nenorėtum... vienam raiste tik augo.
(Ąžuolyne?) Ąžuolyne. (O kaip tas raistas vadinasi?) Neatsimenu. (A, neatsimenate
kuriame?) Taip. (O lazdynų nebuvo?) Buvo, bet kur ne kur, nesidomėjome. (O ąžuolo
žievė nebuvo naudojama vaistams? Aš dabar tiesiog matau, kad ima žmonės. ) Dabar tai
taip. (O anksčiau ne?) Ne. Ąžuolo žievę dar kam rinko. Kažkada... avies kailis, ir
rinkdavo tą žievę, ir ruošė ten tokius raugus, dėjo avies kailį ir dažė ta ąžuolo žieve. (Ir
ten rinko?) Taip... (O kiek karvių ten ganėte?) Vajė, Dieve, ko neganėme, ir Airėnų 133.
(Airėnų irgi? Aš galvojau, kad tik Buivydų ganėte).]
[B pusė]
132
133

Lenk. tarm. Alejunce.
Lenk. tarm. Ojrany.
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M4B-1 (2004 m.)
172. [Apie „Pilsudskio kapą“ miške]
Lenkų laikais miške prie Dūkštų supylė simbolinį Pilsudskio kapą. Ten vesdavo
mokinius, eidavo kareiviai, tą "kapą" puošė, vykdavo renginiai.
Tam i kopiec na tej guže, i tam palili ogien, i vojsko tam bylo, pšyjezžalo. (Na tej
guže zrobili ten kopiec?) Teras niema tego kopca, i tych tablicuv, nic.
Ten ir kapas ant to kalno, ir degė ugnis, ir kariuomenė ten buvo, atvažiuodavo.
(Ant to kalno padarė tą kapą?) Dabar nėra to kapo, ir tų lentų, nieko.
M4B-2 (2004 m.)
173. [Apie Bradeliškių piliakalnį]
Piliakalnį ir griovas aplink vadina Pakilta, ten buvo Jogailos pilis.
Skopali ten krent, osypal. Bylo Jagiely čy čyji zatož tutaj, teras zagrodzone i nie
pozvolili. (A kto muvil, že Jagiely?) To Litva teras začela kopac, te gury ješče davniejše
(A u vas davniej nie muvili, že tutaj Jagiely, čy co?) Nikt tam nie viedzial. Nie, nie,
prosto byla gura Pakilta. A jak pšišli litvini, to začeli tutaj šukac i to nieby sviento
mejsce. Za fšystkim sypalasia, i žečka pšešla tak po tej stronie teras. (A ten pliac na
viešchu, teš vienkšy byl?) Byl šeroki, byla vielka lonka, všystka vysypalasia ta gura. Nie,
nie , to byla vielka, vielka lonka. Zato teras tam nagrodzili, nagrodzili tam, žeby nikt tam
niešed. Vielka byla lonka.
Sukasė tą krantą, apipylė. Buvo Jogailos, ar kieno užtat čia, dabar atitverta ir
neleido. (O kas sakė, kad Jogailos?) Tai Lietuva dabar pradėjo kasti, tie kalnai dar
senesni. (O pas jus anksčiau nekalbėjo, kad čia Jogailos, ar kieno?) Niekas ten nežinojo.
Ne, ne, tiesiog buvo kalnas Pakilta. O kai atėjo lietuviai, tai pradėjo čia ieškoti ir tai lyg ir
šventa vieta. Visai subyrėjo, ir upė teka taip iš šitos pusės dabar. (O ta aikštė viršuj, ji
didelė buvo?) Buvo plati, buvo didelė pieva, visas subyrėjo tas kalnas. Ne, ne, tai buvo
didelė, didelė pieva. Todėl ten dabar atitverė, atitverė ten, kad niekas nevaikščiotų ten.
Didelė buvo pieva.
M4B-3 (2004 m.)
174. [Apie Airėnų akmenį su ženklais]
(A jak byli dzieciaki, muvili o tym kamieniu?) Muvili. To jakis cuš tam, i zloto
zakopano. Byli takie, co sdolali kopac. No co tam kopac ( Tam vienciej njc nie muvili?
Tam ješče kšyž vidac na nim vibyty) No to zato, a kto mog pšečytac, no to vie, že rtam
jest coš pod tym, čy tam pochovany kto, čy co. (A on na tym samym miejscu?) Nie na
tym samym, na tym samym (Mnie muvili, že on tam v tych lonkach byl , potem pšeniesli,
nie?) Niepravda, nie, jiešče smielisie z tych, kto tam začal kopac. Byli, byli takie,
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nachodzilisie. Gdzie tam, taki kamien, kto pšeciengni. (A traktorem?) Gdzieš tam kiedy
traktory byli. Ježeli by z gury skocony, ale...
(O kai buvote vaikai, kalbėjo apie tą akmenį?) Kalbėjo. Tai kažkas ten tokio, ir
auksas užkastas. Buvo tokių, kurie sugebėjo kasti. Na ką ten kasti (Ten daugiau nieko
nesakė? Ten kryžius ant jo yra iškaltas.) Na tai dėl to, o kas galėjo perskaityti, na tai žino,
kad ten kažkas yra po juo, ar ten palaidotas kas, ar kaip. (O jis toje pačioje vietoje?) Ne,
toje pačioje, toje pačioje. (Man sakė, kad jis ten tose pievose buvo, paskui pernešė, ne?)
Netiesa, ne, dar juokėmės iš tų, kas ten pradėdavo kasti. Buvo, buvo tokių, pasitaikydavo.
Kur jau ten, toks akmuo, kas nutemps. (O traktoriumi?) Kur jau ten kažkada traktoriai
buvo. Jeigu nuo kalno būtų nuristas, bet...
M4B-4 (2004 m.)
175. [Apie Panerių veselią] (ta pati Verkšionių)
Neryje 5 dideli akmenys taip vadinami. Pasakoja, kad ten per ledą važiavo
vestuvininkai ir įlūžo. Vienas akmuo, tai yra vienas vežimas, tai buvo 5 vežimai.
Svadba pojiechala i zatopilasia. (A v kturym to mejscu ta svadba?) No, to te,
koniec Karmazyn tam, jak konciousie Karmaziny, to vtedy. Tam tych kamieniuv tam jest.
To jiechala veselia i, nieviem, kto tam ich pšeklinal, čy tam matka, čy tam ojcec, oni
zatopilisie. Pienc vozuv, to pienc kamieniuv tych. (A to na kturou strone, na
Vierkšanskou strone?) Prosto na Vilji, jak končajousie Karmaziny, tam liasy (Jakie
Karmaziny?) Ostatnie. (I tam na strone Verkšan?) Tak, my ž tam čensto chodzili, bo do
Vierkšan kiedy, gdzie byla droga. Tam po za Vilji, po za Vilji i Vierkšany. Jak mnejša
voda, tak oni i vidac, takie o pienc kamieni, dužych takich. (A tam pšeklenta svadba
nazyvalosie?) Tak, svadba, nazyvali mejsce - svadba. (A inne kamieni na žekie nie mieli
nazvy?) Nie, tyko te.
Vestuvės važiavo ir paskendo. (O kurioje čia vietoje tos vestuvės?) Na, tai tie,
Karmazinų pabaiga ten, kai pasibaigia Karmazinai, tai ten. Ten tų akmenų ten yra. Tai
važiavo vestuvės ir, nežinau, kas ten juos prakeikė, ar ten motina, ar ten tėvas, jie
paskendo. Penki vežimai, tai penki akmenys tie. (O tai čia kurioje pusėje, Verkšionių
pusėje?) Tiesiai ant Neries, kai baigiasi Karmazinai, ten miškai. (Kurie Karmazinai?)
Paskutiniai. (Ir ten Verkšionių pusėje?) Taip, mes juk ten dažnai vaikščiojome, nes į
Verkšionis kada, kur buvo kelias. Ten už Neries, už Neires ir Verkšionys. Kai vanduo
žemiau, tai juos ir galima pamatyti, tokie va penki akmenys, dideli tokie. (O ten
prakeiktos vestuvės vadinosi?) Taip, vestuvės vadino [tą] vietą – vestuvės. (O kiti
akmenys upėje neturėjo pavadinimų?) Ne, tik šitie.
M4B-5 (2004 m.)
176. [Apie paslėptus pinigus]
Može to anekdot taki. Matka zachovala tym dzieciom pod piec, čy tam gelzie, i
poviedzialatak, zakliela tak:- čyja renka zakopala, ta odkopi, ta tyko može odkopac.- Ale
kiedys pravda, pod piecom chovali. No i co... tak gdzie na te mejsce- „Kto te pienendzy...
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Dvanasce gluv kto polože, vtedy te pienendzy dostac može“. Nu i co, a synova
dogadlasie co robic. Ona dvanasce kur zarombala i tych dvanasce gluv položila, i te
pieniondze dostala. No, taka zaklencia bylo. Dvanascia gluv, to bylopojedni, to vtedy
dostanie. To čy to pravda, čy bajka. Niekiedys muvi "pravda", kiedys to pšeklenstvo
stanelo, ale rospovšechnilosie, no to juš... tak jak Pan Bug dal, to pomiešal.
Gal čia juokas toks. Motina paslėpė tiems vaikams po pečiumi, ar ten kur, ir pasakė
taip, užkerėjo taip: - Kieno ranka užkasė, ta atkas, tik ta gali atkasti. – Bet kažkada tiesa,
po pečiumi slėpė. Na ir kas... tai kur ta vieta – „Kas tuos pinigus... Dvylika galvų kas
padės, tada tuos pinigus pasiekti gali“. Na ir kas, o marti suprato, ką reikia daryti. Ji
dvylika vištų papjovė, ir tų dvylika galvų padėjo, ir tuos pinigus gavo. Na, toks
užkeikimas buvo. Dvylika galvų, tai buvo po vieną, tai tada gaus. Tai ar tai tiesa, ar
pasaka. Kažkada sako „tiesa“, kažkada tai prakeikimas buvo, bet paplito, na tai jau... taip
kaip Viešpats Dievas davė, tai sumaišė.
M4B-6 (2004 m.)
177. [Apie burtus per Jonines]
Travy tam jakies... (Kiedy, na jaki dzien?) Na Jana, na sventego Jana, že tam oni
chodzili takie čarovnicy, sbierali vlosa i tam jakies cy travy , i tam... A čy tam jakou
sbierajou. (U vas teš tak muvili?) Gadali, gadali tak ( I byvalo, že odebrali mlieko?)
Gdzie, ja nie mialam kruv. (Nie, u vas sonsiedzi muvili, že) Musi, že čerovnica idzi do
krovy, mlieko pšepadlo. (A jak to odčarovac?) no vidzi, jakas tam sbierali, dužo sbierali
do schodu slonca, rosa tam, jakies tam ciedzilki, co ta mlieka i... A jak tam dalej robili, že
mlieko sbierali. Gadali i u nas taka byla v viosce. (A jaka rada na to byla?) No to potem
byli to takie, kture umiejou odmuvic. (A takie byli u vas liudzi?) No, byli (A v Bujvidach
nie bylo?) Chyba... A kto vie, jiesli komu, jej kto poviedzie inny, i ona nie pomaga juš.
Ona musi to... kogo naučy, a juš ona nie. Namaviali tak, tak, nie raz čensto namaviali. (A
liudzi teš mogli zamaviac, čy tylko krovy?) Nu, i liudzi tak samo, i človieka, i čensto
chodzili do tych babkuv, co zamoviali. Daže byl taki tutaj jiešče doktor v Kiemialiach
teš. On potem do Polski vyjiechal. Teš zamavial od vsiakich chorub. (On doktor byl,
učony?) No tak. Byl davniejšy. On tam vsiakimi ziolkami tam liečyl liudzi i te... Potem
do Polski vyjiechal... Matiejun vyjiechal do Polski. I caly byl sbaviciel do tej...
Žolės ten kažkokios... (Kada, kurią dieną?) Per Jonines, per Švento Jono [dieną],
kad ten jos vaikščiojo, tokios raganos, rinko plaukus ir ten kažkokias ar žoles, ir ten... Ar
ten ką kitą renka. (Pas jus irgi taip kalbėjo?) Kalbėjo, kalbėjo taip. (Ir būdavo, kad atėmė
pieną?) Kur, aš neturėjau karvių. (Ne, pas jus kaimynai sakė, kad..) Turbūt, ragana eina
pas karvę, ir pienas dingo. (O kaip burtą panaikinti?) Na matote, kažką ten rinko, daug
rinko iki saulės tekėjimo, rasą ten, kažkokius ten koštuvus, kur tą pieną ir... O kaip ten
toliau darė, kad pieną rinko. Kalbėjo, kad ir pas mus taip kaime buvo. (O koks
išsigelbėjimas nuo to buvo?) Na tai paskui buvo tie tokie, kurie moka užkalbėti. (Ir tokie
buvo pas jus žmonės?) Taip, buvo. (O Buivyduose nebuvo?) Turbūt... O kas žino, jeigu
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kam, jeigu jai kas pasakys kitas, tai ji nebepadeda jau. Ji turbūt tai... ką išmokė, o ji jau
nebe. Užkalbinėjo taip, taip, kartais dažnai užkalbinėjo. (O žmones irgi buvo galima
užkalbėti, ar tik karves?) Na, ir žmones taip pat, ir žmogų, ir dažnai vaikščiojo pas tas
bobutes, kurios užkalbinėjo. Netgi buvo čia toks dar daktaras Kiemeliuose irgi. Jis paskui
į Lenkiją išvažiavo. Irgi užkalbinėjo nuo visokių ligų. (Jis daktaras buvo, mokslininkas?)
Na taip. Buvo seniau. Jis ten visokiomis žolytėmis ten gydė žmones ir tai... Paskui į
Lenkiją išvažiavo... Motiejunis išvažiavo į Lenkiją. Ir visas buvo išgelbėtojas nuo to...
M4B-7 (2004 m.)
178. [Apie pribuvėjas]
(To v Bujvidach čy byla jaka oddzielna babka, čy sami pšyjmovali?) Byli, byli
babki, ot tej samej Kovalevskiej, u niej matka žyla, to ona žyla do dzievendziesiont liat,
to pšyjmovala. Potem ta, ot Bagdzeičova, vie... tak Bagdzejčovej matka teš pšejmovala.
(No, juš bylo vydzielionie takie) Tak. (Každa nie mogla?) Každa nie..., o i moja ciocia,
mamy siostra, to o, juš jej po calej parapji. (A jak to bylo, čy oni sami tak chcieli, čy ich
vybierali jak?) A to gdzie inačej dziecko rodzisie, no ktura odvažylasie to robic, i
načynala. (Ona sama) Sama jak to mogla, i sama sobie. (A gotovalisie na to? Čy tam
ocieralisie jako, čy co?) No, zavše to odzienisie čisciej i ( čisciej) bialy fartušek, tak
pomientam i... jak pšyjmovali babci te. Ona potem caly tydzen pači tego dziecka tam.
Tak, tak, pokompi i všystko, tak jak čeba. (Ona kompala, nie matka?) Tak, tak, tydzien
času ona byla, vtedy u tego ( Jej karmili, tam ona žyla?) Tak. Ona žyla u siebie, ale
tydzienčasu musiala... chodzila... byla. Jesli mogla, to chodzila, jesli dalej gdzie tam do
Kiemel, to po calej parapji, to vozili. (A jak rozličilisie z niou?) Nie, nic, kto palto, kto
chustečko može kupil, i vie, tak o bylo, nie vie? Pienedzy nie brala, ale tyle to zaplacili.
(A potem te dzieci, kture ona pšyjola, jako tam z niou, nu jako?) No gdzieš tam ona
všystkich? ( Nie pomnili juš o tym?) Ježeli rodzice poviedzieli, že to oto tvoja babcia, to
tak. Tak mojej mamy i siostra starša byla, vyjiechala do Polski. Juš ona tutaj byla babka
na calou parapje. (A vaše dzieci kto pšyjmoval?) Oto o, pšyjmovala o tej Kovalevskiej, i
potem tej Kruvičovej matka. U mnie tyko jiedno dziecko bylo, že v špitaliu. (A ježeli coš
takiego, že nie vychodzi?) Nu, nie vychodzi, tak nie vychodzi, to vtedy gdzie do
duktoruv. (Doktoruv nie bylo?) Nu, nie bylo. Kiedys naša kuzynka v Kiemieliach teš ta...
nu, krvoty pošli, nu i co, tak kobieta i umarla z tego, všystko. Nie bylo pomocy ni jakiej.
Tak i umierali po rodach, vielie umierali. (I dzieci dužo bylo)
(Tai Buivyduose ar buvo atskira kokia bobutė, ar patys priimdavote?) Buvo, buvo
bobutės, va tos pačios Kovalevskos, jos mama gyveno, tai ji gyveno iki
devyniasdešimties metų, tai priimdavo. Paskui ta, va Bagdzeičova, žinote... tai
Bagdzejčovos motina irgi priimdavo. (Na jau buvo paskirtos tokios) Taip. (Kiekviena
negalėjo?) Kiekviena ne..., va ir mano teta, mamos sesuo, tai va, jau jai po visą parapiją.
(O kaip tai buvo, ar jos pačios taip norėjo, ar jas išrinkdavo kaip?) O tai kaip kitaip,
vaikas gimsta, na kuri išdrįso tai daryti, ir pradėdavo. (Ji pati.) Pati kaip galėjo, ir pati
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sau. (O ruošėsi tam? Ar ten pasitepdavo kuo, ar kaip?) Na, visada tai apsirengia švariau ir
(švariau) baltą prijuostę [užsiriša], taip atsimenu ir... kaip priimdavo tos bobutės. Ji
paskui visą savaitę prižiūri tą vaiką ten. Taip, taip, išmaudo ir viskas, kaip jau reikia. (Ji
maudė, ne motina?) Taip, taip, savaitę ji buvo, paskui jau (Ją maitino, ji ten gyveno?)
Taip. Ji gyveno pas save, bet savaitę turėjo... vaikščiojo... buvo. Jeigu galėjo, tai
vaikščiojo, jeigu toliau ten kur nuo Kiemelių, tai po visą parapiją, tai veždavo. (O kaip
atsiskaitydavo su ja?) Ne, nieko, kas paltą, kas skarelę gal nuperka, ir žinote, taip va
buvo, nežinote? Pinigų neėmė, bet taip ir sumokėjo. (O paskui tie vaikai, kuriuos ji
priėmė, kaip jie ten su ja, na kaip?) Na kur ten ji visus? (Neatsimindavo jau jos?) Jeigu
tėvai pasakė, kad tai va tavo bobutė, tai taip. Tai mano mamos ir sesuo vyresnė buvo,
išvažiavo į Lenkiją. Jau ji čia buvo visos parapijos bobutė. (O jūsų vaikus kas
priimdavo?) Va tai va, priimdavo va tos Kovalevskios, ir paskui Kruvičovos motina. Aš
tik vieną vaiką turėjau, kad ligoninėje. (O jeigu kas tokio, kad neišeina?) Na, neišeina, tai
neišeina, tai tada kur pas daktarus. (Daktarų nebuvo?) Taip, nebuvo. Kažkada mūsų
giminaitė Kiemeliuose irgi ta..., na, kraujavimas prasidėjo, na ir ką, taip moteris ir mirė
nuo to, viskas. Nebuvo jokios pagalbos. Taip ir mirdavo po gimdymų, daug mirdavo. (Ir
vaikų daug buvo).
M4B-8 (2004 m.)
179. [Apie lietuvių valdžią]
Jak kolchozy pšyšli... (To kolchozy puznej, Litva. Nu, v tym vieku. Jak tutaj ruskie
pšyšli, to tak okopana byli litvini, že juš takie zamienčone, a kobieta taka chodzila, muvi,
co muvi, to po rusku, po polsku " Coš ta - muvi - Litva, Litva - muvi - co ona nam dala,
my tyko pracovali, my tyko pšyvodovali. Niedojiedšy, niedospavšy, o pšy rusku to
požyli, bo znali i budynki, i stroji, i všystko - muvi - , a pšy litvie co my vidzieli, - muvi bose chodzili v klumpiach '. Tak ot poviedziala. Bogatym to zavše všendze dobže, a nam
to... (I teras tak) I všendze
Kai kolūkiai prasidėjo... Tai kolūkiai vėliau, Lietuva. Na, tame amžiuje. Kai čia
rusai atėjo, tai taip okupuoti buvo lietuviai, kad tokie jau išvarginti, o moteris tokia
vaikščiojo, sako, ką sako, tai rusiškai, tai lenkiškai: „Kas ta – sako – Lietuva, Lietuva –
sako – ką ji mums davė, mes tik dirbome, mes tik... (?). Neprivalgę, neprimiegoję, va
rusų valdžios laikais taip pagyvenom, nes matėme ir statinių, ir rūbų, ir visko, – sako – o
Lietuvos laikais ką mes matėme, - sako – basi vaikščiojome klumpėmis [apsiavę].“ Va
taip pasakė. Turtingiems tai visada visur gerai, o mums tai... (Ir dabar taip) Ir visur.
M4B-9 (2004 m.)
180. [Daina „Dziakuj Bogu za dobrogo muža“]
Dziakuj Bogu za dobrogo muža
Čto on mene nigdze nie karaja
Čto on mene všystko pazvaliaje
Čto on mene gulacj pazvaliaje
Byla jiego starenkaja maci
Stala maci syna naučaci \ 2
Čy ty synku nahajki nie maješ
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Čemu synku ženu nie karaješ \2
Do pul nočy nahajka šumiela
Do pul nočy milaja rydala
Jak dzienj biely milaja skonala
Ach ty maci vielka čarovnica
Daradzila jak ženu karaci \4
Doradz maci gdzie jej pachovaci \2
Chovaj synku v sadzie pod kalinku
Budzieš synku kalinu lamaci \4
Budzieš synu milu spominaci \2
Vstanj mila karovenki vyčecj

Pst.: Taka bialoruska, nie ruska taka, bialoruska.

Ačiū, Dieve, už gerą vyrą
Kad jis manęs niekada nebaudžia
Kad jis man viską leidžia
Kad jis man linksmintis leidžia
Buvo jo sena motina
Pradėjo motina sūnų mokyti \ 2
Ar tu sūneli rimbo neturi
Kodėl sūneli žmonos nebaudi \ 2
Pusę nakties rimbas triukšmavo
Pusę nakties mylimoji raudojo
Rytą baltąjį mylimoji numirė
O tu motina didi ragana
Patarei, kaip žmoną bausti \ 4
Patark, motina, kur ją palaidoti \ 2
Laidok, sūneli, sode po putinu
Laužysi, sūnau, putiną \ 4
Mylimąją, sūnau, prisiminsi \ 2
Stokis, mylimoji, karvutę pamelžk.
Pst.: Tokia baltarusiška, ne rusiška tokia, baltarusiška.
M6B-6 (2004 m.)
[Daina ta pati kaip aukščiau – Dziakuj Bogu…]

M6B-7 (2004 m.)
181. [Daina „Na Podoliu bialy kamien“]

Na Podoliu bialy kamien
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Podolianka siedzi na nim
Pšyšed do nej podolianec
Podolianka daj mnie vieniec
Rada bym ci vieniec dala
Žeby ojca ...

Padolyje baltas akmuo
Padolaitė sėdi ant jo
Atėjo pas ją padolaitis
Padolaite, duok man vainiką
Mielai duočiau tau vainiką
Jeigų tėvą...
M6B-8 (2004 m.)
Daina „Volny Jasek jak ten ptašek“
[Vertimas] „Laisvas Jasek kaip tas paukštis“

M6B-9 (2004 m.)
Daina „Nad bystrou žekou“
[Vertimas] „Prie sraunios upės“

M6B-10 (2004 m.)
Daina „Na drodze žycia dostalem“
[Vertimas] „Gyvenimo kelyje gavau“

M6B-11 (2004 m.)

Daina vestuvinė „Z koliusčego dževa“
[Vertimas] „Iš spygliuoto medžio“
(melodija lietuviška)

M6B-12 (2004 m.)

Daina „Zašlo slonko zašlo“
[Vertimas] „Nusileido saulė, nusileido“

M6B-13 (2004 m.)

Daina „Tam kolo mlyna rosla kalina“
[Vertimas] „Ten prie malūno putinas augo“
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M6B-14 (2004 m.)
Daina „Žyl peven stražec“
[Vertimas] „Gyveno vienas senolis“

M6B-15 (2004 m.)
Daina „Posialem ruta nic nie obešla“
[Vertimas] „Pasėjau rūtą, niekas neuždygo“

M2A-26 (2003 m.)
182. [Apie Margužos balą]
Sako, kad margužka vadina ir žuveles dygles.
Na poliu našym blisko, to jak vydac. Tam jiest taka lonka i… lonka i voda, rojst
taki. I tam kiedyscy pracj chodzyli všyskie tam, i tam utopylasia dzievčynka v tym rojsce.
Utopylasia i tak lieciala matka, i zančy, kšyčala, že:”Ajej ajej mergyte, značy”, a ta
utopylasia. Byla mergyte i potam nazvali Marguža mejscove. (To davnej muvyli tu po
litevskiemu?) No a kiedyscy kto, jiešče naša babcia opoviadala, že byla tu Litva, byla. (A
babcia umiala po litevskiemu?) Nie.
Ant mūsų lauko arti, tai kaip matote. Ten yra tokia pieva ir... pieva ir vanduo,
raistas toks. Ir ten kažkada visi skalbti ėjo ten, ir ten paskendo mergaitė tame raiste.
Paskendo ir taip bėgo mama, ir reiškia, šaukė, kad: „Vajė vajė, mergyte“, reiškia, o ta
paskendo. Buvo mergytė ir paskui pavadino Marguža vietiniai. (Tai seniau čia kalbėjo
lietuviškai?) Na o kažkada kas, dar mūsų močiutė pasakojo, kad čia buvo Lietuva, buvo.
(O močiutė mokėjo lietuviškai?) Ne.
M2A-27 (2003 m.)
183. [Apie Karvio ežerą]
Moja babcia muvyla, že Korvia to pochodzy karve. Tak utopylasia v tym rojsce
krova, tam byla taka bezdenna… studnia taka. Tam niedostali tej krovy i pšez to
nazyvajou že Karviu. Utopylasia karve i nazvali Korve. (A skont ona viedziala, ona tam
byla kiedys?) No to byli, bo niedalieko to. I s tej pory nazvana ta Karve i Korve, bo tam
krova utopylasia.
Mano močiutė sakė, kad Korvia tai nuo karvės. Taip paskendo šitame raiste karvė,
ten buvo tokia bedugnė.... šulinys toks. Ten neištraukė tos karvės ir dėl to vadina, kad
Karvių. Paskendo karvė ir pavadino Korviai (O iš kur ji žinojo, ji ten buvo kažkada?) Na
tai buvome, nes netoli tai. Ir nuo tų laikų ta Karviai ir Korviai, nes ten karvė paskendo.
M2A-28 (2003 m.)
184. [Apie Verkšionių Užkeiktą veselią]
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Na Vilji, na Vilji nižej Karmazin, na Vilji jiest pienc kamieniuv takich dužych. To
nazyvasia Svadba, bo kiedys jiechala viaselia, po liodze to jiešče, i zalamalisia oni tam i
utopylisia. To viaselia utopylasia, to jiest, jak jiechalo pienc vozuv, značy, pienc tych
kamieniuv, nazyvasia Svadba. Na Vilji. (Jak tam bylo s tym pšeklienciem?) Liudzi tak
opoviadali, kiedys to bylo pšekliencie takie. (Kto pšeliel?) Pšeklynali čy to ojcec, čy
matka syna, raz nie chcieli tego viaselia.
Vilijoje, Vilijoje žemiau Karmazinų, Vilijoje yra penki akmenys tokie dideli. Tai
vadinasi Vestuvės (Svadba), nes kažkada važiavo vestuvės, ledu tai dar, ir įlūžo jie ten ir
paskendo. Tai vestuvės paskendo, tai yra, kaip važiavo penki vežimai, reiškia, penki tie
akmenys, vadinasi Vestuvės. Vilijoje. (Kaip ten buvo su tuo prakeiksmu?) Žmonės taip
pasakojo, kažkada tai buvo prakeiksmas toks. (Kas prakeikė?) Prakeikė ar tai tėvas, ar
motina sūnaus, jeigu nenorėjo tų vestuvių.
M2A-29 (2003 m.)
185. [Apie juodą žmogelį]
Oni jiešče byli dzieci nievielkie, i prosto o tu od nas liasek jak jiest, i rov tutaj jiest.
A dzieci liatali na gure po kviaty, i to bylo v niedzielia. I muvi, jiedna byli dzieci za
rovem i pšed rovem. I oni poslyšeli, že du ich ktoscy muvy:”Icce dzieci do domu, bo jak
ja benda povracac, muvi,… to ja vas zabiora. Ja vas zabiora”. I oni, my zobačyli, značy,
oni byli na guže, i to tak pšyliecieli všyskie s plačem, kšykiem. A tam, muvi, byl taki
maly človieček, muvi, že muvi, nu ot taki o, nu može vienkšy jak lyžka. Ten človieček v
čarnym ubraniu takim, muvi:”Icce dzieci du domu, bo jak ja pujde s puvrotem, to ja vas
pozabieram”. To oni s plačem uciekali du vioski, že takie strachi pokazousia. My i
vyrosli – pamientamy po dzis dzienj i ruv, i tego človiečka. (A ten rov jak nazyvalsia?)
Prosto rovem.
Pst.: Pasakojo mamos sesuo.
Jie dar buvo vaikai nedideli, ir čia va tiesiai nuo mūsų miškelis kaip yra, ir
griovys čia yra. O vaikai lakstė į viršų gėlių, ir tai buvo sekmadienį. Ir sako, vieni vaikai
buvo už griovio ir prieš griovį. Ir jie išgirdo, kad jiems kažkas sako: „Eikite vaikai namo,
nes kai aš grįšiu, sako,... tai aš jus pasiimsiu. Aš jus pasiimsiu“. Ir jie, mes pamatėme,
reiškia, jie buvo ant kalno, ir tai taip atbėga visi verkdami, šaukdami. O ten, sako, buvo
toks mažas žmogutis, sako, kad sako, na va toks va, na gal didesnis nei šaukštas. Tas
žmogus juodai apsirengęs toks, sako: „Eikite vaikai namo, nes aš kai eisiu atgal, tai aš jus
susirinksiu“. Tai jie verkdami bėgo į kaimą, kad tokie siaubai pasirodo. Mes ir užaugom
– atsimename iki šiandienos ir griovį, ir tą žmogų. (O tas griovys kaip vadinosi?) Tiesiog
griovys.
M2A-30 (2005 m.)
186. [Apie kunigą Karmazinų pilkapyne]
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Z vioski šly do Vilna, pieškom šly. I muvi, viemy dobže…muvi, viemy dobže, že,
muvi, ksiondz našy vyjiechavšy, muvil, že v niedzielie mšy nie bendze, bo vyjiechal on
tam gdzies. Idzim, muvi, my pšez.. du Vilna šly, niesli košyki. Pačym, muvi, siedzy na
pniu ksiondz, našy ksiondz, v liesie, v liesie na pniu našy ksiondz. I muvi, zastanovylisie,
muvi, a vo, muvyl ksiondz, že pojiedzy du Vilna, a on siedzi na pniu tutaj. Taki strach
pokazalsia. Pšyšli potem, musi jiest – niema ksiendza, pojiechavšy du Vilna.
Pst.: Pasakojo mamos sesuo. Buvo mišių laikas, kai jos sėdėjo. Kunigas
Zachževskis.
Iš kaimo ėjo į Vilnių, pėsčiom ėjo. Ir sako, gerai žinome... sako, gerai žinome, kad,
sako, kunigas mūsų išvažiavo, sakė, kad sekmadienį mišių nebus, nes išvažiavo jis ten
kažkur. Einam, sako, mes per... į Vilnių ėjo, nešė krepšius. Žiūrim, sako, sėdi ant kelmo
kunigas, mūsų kunigas, miške, miške ant kelmo mūsų kunigas. Ir sako, sustojo, sako, o
va, sakė kunigas, kad važiuos į Vinių, o jis sėdi ant kelmo čia. Toks siaubas pasirodė.
Atėjom paskui, turbūt yra – nėra kunigo, išvažiavęs į Vilnių.
M2A-31 (2003 m.)
187. [Apie Dievo Motiną Karmazinų pilkapyne]
Buvo dideli ten pilkapiai (kopcy), bet karo metu vokiečiai kasė ir nukasė.
Na tym, bože, pokazyvalisie dužo komu. Teš šly, ale to juš… to teš šly do Vilna i v
nocy. I muvi, pšešla miendzy nami…pačy, o pačajce muvi, jakas postac biala. Pšešla
miendzy nami, muvi, tyko pod … biala postac, muvi, my vidzieli Matka Boska vidzieli.
Miendzy nami pšešla, muvi, a cy viedzieli? – muvi. Ja vidzial, i ja vidzial, muvi, všyskie
vidzieli. Vidzieli, muvi, Matka Boska, pšešla miendzy nami.
Ant to, Dieve, rodydavosi daug kam. Irgi ėjo, bet tai jau… tai irgi ėjo į Vilnių ir
naktį. Ir sako, praėjo tarp mūsų… žiūri, o žiūrėkite, sako, kažkoks pavidalas baltas.
Praėjo tarp mūsų, sako, tik po… baltas pavidalas, sako, mes matėme Dievo Motina,
matėme. Tarp mūsų praėjo, sako, o ar matėte? – sako. Aš mačiau, ir aš mačiau, sako, visi
matė. Matėme, sako, Dievo Motiną, praėjo tarp mūsų.
M2A-32 (2003 m.)
188. [Apie Bradeliškių piliakalnį, vadinamą Pakilta]
To tam zavše pokazujisie jakiscy, muvi… djabel pokazujisi. Tak samo grozy,
dzieci pendza “Icce dzieci du domu, icce dzieci du domu”. To tu čensto povtažalisie. (A
gdzie pokažysie, na kturym mejscu?) V tej jamie samej glembokej. (Kolo tej gury?) Tak.
Dolyna gdzie tam jiest taka vielka, to v tej… v tej, muvi, v dolynie tej zavše
pokazyvalosia strach. Ale teras nic nie pokazujisie. (A jak on vygliondal?) Nu
jak…djabel, muvi, caly jakiscy, taki zavše pokazyvalsia. “Icce dzieci du domu, icce
dzieci du domu”. Ale dzieci lienkalisie du tego rovu zavše…
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Tai ten visada pasirodo kažkokie, sako... velnias pasirodo. Taip pats grasina,
vaikus varo „Eikite, vaikai, namo, eikite, vaikai, namo“. Tai čia dažnai pasikartodavo. (O
kur pasirodo, kurioje vietoje?) Toje pačioje giliausioje duobėje. (Prie to kalno?) Taip.
Slėnis kur ten yra toks didelis, tai tame... tame, sako, slėnyje tame visada pasirodydavo
siaubas. Bet dabar niekas nepasirodo. (O kaip jis atrodė?) Na kaip... velnias, sako, visas
kažkoks, toks visada pasirodydavo. „Eikite, vaikai, namo, eikite, vaikai, namo“. Bet
vaikai bijojo visada į tą griovį...
M2A-33 (2003 m.)
189. [Apie Airėnų akmenį su ženklais] (tas pats Bradeliškių)
Žmonės sakė, kad ten užkeikta vieta.
To zakopane jiest tam jakies pieniendzy, kto to zakopal, i zlota tam kto vidzial. I
teš kopali kopali tam, ale nikt tego nienakopal, nic tam nie znaliaz. (A jakie tam
narysovane znaki?) No jakiescy tam byli slovy, i tam jiešče byla taka štuka. Šly liudzi
otkopyvac, otkopyvali, otkopyvali otkopyvali, juš skopali vielka tam taka jama, i muvi,
vyšli na taki ten..(..?) vyšli na bžeg, oni vyšli na bžeg, to ziemia na i zasypalasia. (Sama?)
Sama zasypalasia, tak opoviadali. (A co tam značou te litery?) To zakliencie byla. (A o
tych literach nie muvyli, co tam značy?) Nie, litery nieznajome. To tak muvy, otkopyvali
otkopyvali jak zamenčylisie, jak vyliezli s tej jamy, to tak muvi, ten piasek - jak by jiego
buža jaka zakopala. I o, vydziš, to zaklienta i nieviedzieli, čemu viedziecj, muvi, … jak to
jaki tam čarodzej, tak…
Tai užkasti yra ten kažkokie pinigai, kas ten užkasė, ir auksą ten kas matė. Ir irgi
kasė, kasė ten, bet niekas jo neprikasė, nieko ten nerado. (O kokie ten nupiešti ženklai?)
Na kažkokie ten buvo ženklai, ir ten dar buvo toks dalykas. Ėjo žmonės atkasinėti,
atkasinėjo, atkasinėjo, atkasinėjo, jau iškasė didelę tokią duobę ten, ir sako, išėjo ant
tokio to... išlipo į pakraštį, jie išlipo į pakraštį, tai žemė ta ir nubyrėjo [į duobę]. (Pati?)
Pati nubyrėjo, taip pasakojo. (O ką ten reiškia tos raidės?) Tai užkeikimas buvo. (O apie
tas raides nekalbėjo, ką jos reiškia?) Ne, raidės nežinomos. Tai taip sako, atkasinėjo,
atkasinėjo, kai pavargo, kai išlipo iš tos duobės, tai taip sako, tas smėlis – lyg jį audra
kokia užkasė. Ir va, matai, tai užkeikta ir nežinojo, kaip žinoti, sako... kai ten koks
burtininkas, taip...
M2A-34 (2003 m.)
190. [Apie Buivydų kapinaites, vaikų ligą]
O tak tydzienj bardzo chorovali, jaka zarazna choroba byla, bardzo liudzi umierali.
Za dzienj rodziny vymierali, dzieci, najviencej dzieci. Tak muviou, v domu dva tšy,
dzieci to bylo dužo, i za jieden dzienj umierali. Taka byla Kvajevska, teras ten domik
stoji jej, to niedalieko cmentažu. Ona všysko tam lieciala na ten cmentaž ,vielie i plakala,
i plakala. Jieden raz pošla v nocy, zdajisie, muvi, i tam ona idzi v ten cmentaž, to jej jak
zastašyli nieboščyki tej kubiety, to pšylieciala du domu, padla i mysliala že ona juš žyc
nie bendzi. I viencej nie pošla na cmentaž. Nieboščyki pšypendzyli. (A ona ich vidziala?)
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Nu ona vidziala, že jej pendzali stont, že ona každa noc idzy i tam i plačy po tych dzieci.
I s tych por niepošla, niepošla na ten cmentaž. Taka choroba chodzyla, choliera čy jaka
tam.
O taip savaitę labai sirgo, kažkokia užkrečiama liga buvo, labai žmonės mirdavo.
Per dieną šeimos išmirdavo, vaikai, daugiausia vaikai. Tai sako, namuose du, trys, vaikų
tai buvo daug, ir per vieną dieną mirdavo. Tokia buvo Kvajėvska, dabar tas namukas
stovi jos, tai netoli kapinių. Ji visą laiką ten lakstė į tas kapines, vis ir verkė, ir verkė.
Vieną kartą nuėjo naktį, atrodo, sako, ji ten eina į tas kapines, tai ją kaip išgąsdino
velioniai tos moters, tai atbėgo namo, nukrito ir manė, kad ji jau nebegyvens. Ir daugiau
nėjo į kapines. Velioniai išvijo. (O ji juos matė?) Na ji matė, kad ją vijo iš ten, kad ji
kiekvieną naktį eina ir ten, ir verkia tų vaikų. Ir nuo tų laikų nėjo, nėjo į tas kapines.
Tokia liga plito, cholera ar kokia ten.
M2A-35 (2003 m.)
191. [Apie ligos išvarymą iš kaimo]
Poviedziala tak, poviedziala tak: ”Čeba bylo za jieden dzienj spšonsc nitki, za
jieden dzienj vielie tam tych nytek spšosc i ostšycj i vytkacj taka… nu taka plutna, i
pšeciongnonc pšez vioska ta plutna, pšez cala vioska, i tam gdzie jiest kšyž, o zato kšyž
stoji kolo vioski u nas, i spalyc to všysko”. Ta choroba, značy..oto, tak opoviadala babcia.
Za jieden dzienj kto by zroby všyskie, vielie tam spšendli – tyle, no musieli taki juš
krencelj vytkacj i pšeciongnonc pšez vioska, s modlitvou i tak o pšeciongyvac. Kšyž nie
tutaj stal, ale tam pod Dukšt dalej.
Pst: Bobutės laikais moterys taip darė.
Pasakė taip, pasakė taip: „Reikėjo per vieną dieną nuausti siūlus, per vieną dieną
kiek ten tų siūlų nuausti ir nukirpti ir išausti tokią... na drobę tokią, ir nutempti per kaimą
tą drobę, per visą kaimą, ir ten kur yra kryžius, va dėl to kryžius stovi prie mūsų kaimo, ir
sudeginti visą tai“. Tą ligą, reiškia... va taip pasakojo močiutė. Per vieną dieną kas ten
kiek padarytų visas, kiek ten nuaudė – tiek, na turėjo jau tokį sukinį išausti ir nutempti
per kaimą, su malda ir taip va nutempti. Kryžius ne čia stovėjo, bet ten prie Dūkštų toliau.
M2A-36 (2003 m.)
192. [Apie audros išvarymą]
Babcia, muvi, tak o liubyla. Jiesli nadchodzy bardzo vielka groza, gžmoty takie i
pierun, to vychodzysie i tšy razy žegnasie, tak muvia:”Bože, rozvej po troche i po
všendze”. Po troche žeby všendze. (A jieželi deždžiu dlugo niema?) To ja nieviem, prosic
Boga všysko jiedno. A to to žecyvysce, to žecyvysce tak jiest. Jieden raz, pamientam,
jiesli vielka tyko chmura idzi, i pšežegnaj i tak jak ona rozejdzysie, rozejdzysie. To i ja
tak robie. Rozejdzysie po stronach, niema.
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Močiutė, sako, taip va mėgo. Jeigu ateina didelė labai audra, griaustinis toks ir
žaibas, tai išeinama ir tris kartus persižegnojama, taip sakant: „Dieve, išsklaidyk po
truputį ir visur“. Kad visur po truputį. (O jeigu ilgai lietaus nėra?) Tai aš nežinau, vis tiek
Dievo prašyti. O tai tiesa, taip tikrai yra. Vieną kartą, atsimenu, jeigu didelis tik debesis
eina, ir persižegnok ir taip jis išsisklaidys, išsisklaidys. Tai ir aš taip darau. Išsisklaido po
šalis, nėra.
M2A-37 (2003 m.)
193. [Apie Lickūną iš Žardelių – jis jos anytai siūlėsi priburti]
Tam byl taki sonsiad, pod Vilja žyl pšeciv Elniokumpia, na tej stronie. No on
takim čarodzejstvem zajmovalsia. To muvi:”Ja zrobie tak, že konj bendzi… konj jak
bendzi kto to karmyc, ty nie bendziš karmyc, ale on bendzy, nu značy, zdrovy i pelny, i
všysko”. Potem muvi tak, mlieka jiesli moga zrobyc jak že, krova tobie bendze davac
bardzo dužo mlieka. Potam kto tam jiešče… a odrobyc, odrobyc nie mog by. To nie
vygodnie, pani, takie začarovanie. (I ona nie viedziala jak to odrobyc?) Nie muv, muvi,
mnie, niechce sluchac tego. Ale ty, muvi, čy odrobyš potem? No nie, a odrobyc
nieodroby.
Ten buvo toks kaimynas, prie Vilijos gyveno priešais Velniakampį, toje pusėje. Na
jis tokiais burtais vertėsi. Tai sako: „Aš padarysiu taip, kad arklys… arklį kad kažkas
maitins, tu nemaitinsi, bet jis bus, reiškia, sveikas ir apkūnus, ir viskas“. Paskui sako taip,
pieną jeigu galiu padaryti kad kai, karvė tau duos labai daug pieno. Paskui kas ten dar…
o atstatyti, negalėtų atstatyti. Tai nepatogu, ponia, toks užbūrimas. (Ir ji nežinojo, kaip tai
atstatyti?) Ne, sako, sako man, nenori girdėti to. Bet tu, sako, ar atstatysi paskui? Na ne, o
atstatyti neatstatys.
M2A-38 (2003 m.)
194. [Apie Naujus Metus]
Na Novy Rok, viečorem idzy Stary rok ubrany juš tam, s kyjem, rozvytujisie, i
zachodzy du domu, tam juš ubarany Novy Roček, spotyka, vienšuja, jiego pozdraviajou.
A spotyka, i pšepuskali , i spotykali Novego Roku, to zavše taka byla. (To u vas tak
bylo?) U nas v viosce. (I jak, do každej chaty zachodzyli?) Zachodzyli, po viosce
všendze, s domu du domu, tam pozdraviali, značy, Stary – pšepuskajou, Novego
spotykajou. (A im cos davali?) Tak tak tak, jak na Vielkanoc, jak na Vyna spievali,
kiedys chodzyli. Teš tak samo sbieralisie. (Bo tyko dvoje chodzyli?) No nie, tam mogli
chodzyc i viencej, jak o Tšy Kruli chodzyli. (A tutaj Novy Rok i Stary Rok, dvoje?)
Dvoje, dvoje. Mlody ubrany ladne byl, to juš Novy Rok, a Stary jiemu pšedaval to
všysko. I pozdraviane taka byla. (A co pšedaval?) Caly rok pšedaval. (Muvil takie slova?)
Muvil takie slova, pozdravial, žeby žyce skladne dlia Novego Roku. (I oni tylko ve dvoje
chodzyli?) Chodzyli druge razem. (Razem?) Tak. Tam bylo ustrojono. (Pšeodziano
jako?) Pšeodziano, tak. (Te inne liudzi?) Nu, jak Tšy Kruli tak kiedy, taka pšeobrana. S
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jiednej strony Novy Rok ubrany, s drugej Stary, i šly na spotkanie i tak pozdraviali te
liudzi, vienšovanie skladou. Bylo, kiedys ciekavie liudzi žyli.
Per Naujuosius Metus, vakare eina Senieji Metai apsirengęs jau ten, su lazdele,
atsisveikina, ir užeina namo, ten jau apsirengęs Naujieji Metai, pasitinka, sveikina, jį
sveikina. O pasitinka, ir praleisdavo, ir pasitikdavo Naujuosius Metus, tai visada taip
buvo. (Tai pas jus taip buvo?) Pas mus kaime. (Ir kaip, į kiekvienus namus užeidavo?)
Užeidavo, po visą kaimą, iš namų į namus, ten sveikino, reiškia, Senuosius – praleidžia,
Naujuosius – pasitinka. (O jiems kažką duodavo?) Taip, taip, taip, kaip per Velykas, kaip
vyną134 dainavo, kažkada vaikščiojo. Irgi taip pat susirinkdavo. (Nes tik dviese
vaikščiojo?) Na ne, ten galėjo vaikščioti ir daugiau, kaip va Trys Karaliai vaikščiojo. (O
čia Naujieji Metai ir Senieji Metai, dviese?) Dviese, dviese. Jaunas buvo gražiai
apsirengęs, tai jau Naujieji Metai, o Senasis jam perduodavo visa tai. Ir pasveikinimas
toks buvo. (O ką perduodavo?) Visus metus perduodavo. (Kalbėjo tokius žodžius?)
Kalbėjo tokius žodžius, sveikino, kad gyvenimas gerai klostytųsi Naujiesiems Metams.
(Ir jie tik dviese vaikščiojo?) Vaikščiojo kiti kartu. (Kartu?) Taip. Ten buvo paruošta.
(Persirengdavo kaip?) Persirengdavo, taip. (Tie kiti žmonės?) Na taip, kai Trys Karaliai
kada, taip persirengę. Vienoje pusėje Naujieji Metai apsirengęs, kitoje pusėje Senieji, ir
ėjo iki susitikimo, ir taip sveikino tie žmonės, pasveikinimus sakė. Buvo, kažkada
žmonės įdomiai gyveno.
M2A-39 (2003 m.)
195. [Apie Sekmines]
Každej krovie vianek do rog skladali. A pšypendzajou krovy, to každa gospodynia
vtedy davala čy… nu vie, pastuchom, gostynec jaki kolek. To juš pastuchom bylo
dochod. I te vianki, že všyskie krovy vtedy. .. (Co oni dostali, to potem razem jiedli?)
Tak, razem. (Gdzies na lonke chodzyli?) Tak, gdzie to…to byl zarobak pastucha.
Kiekvienai karvei vainiką ant ragų užmaudavo. O atvaro karves, tai kiekviena
šeimininkė tada duodavo ar… na žinote, piemenims, vaišių kokių nors. Tai jau
piemenims buvo pelnas. Ir tie vainikai, kad visos karvės tada… (Jie ką gaudavo, paskui
kartu valgydavo?) Taip, kartu. (Kažkur į pievą eidavo?) Taip, kažkur… tai buvo uždarbis
piemens.
M2A-40 (2003 m.)
196. [Kai pradėjo dalgiais pjauti rugius]
(Jak muvyli?) Kto juš kosou načal kosyc, juš starše liudzi juš nazyvali, to juš nie
gospodaž. Jiesli kosou sbyva klosy, to nie čeba bylo podgrabac, ta všyska sloma zebrac, a
potam jiešče klos vypadal, taki s košyčkem čy s viadrem isci, pobrac i te kloski.
(Kaip sakė?) Kas jau dalgiu pradėjo pjauti, jau senesni žmonės jau vadino, tai jau
ne šeimininkas. Jeigu dalgiu pjauna varpas, tai nereikėjo grėbti, tuos visus šiaudus
surinkti, o paskui dar varpa iškrisdavo, toks su krepšeliu ar kibiru turi eiti, surinkti ir tas
varpas.
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„Vynas“ - Velykų daina.
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M2A-41 (2003 m.)
197. [Piemenų daina]
Zachodz že slonečko skoro ma zachodzyc
Bo mnie nožki boliou za gonskami chodzyc
Za gonskami chodzyc nužki boliou chodzyc
Rončki boliou robyc
Zachodz že slonečko skoro maš zachodzyc… potem „Zachodz že slonečko bo juš
čas bo juš čas, juš gonsiorečki pošli spac pošli spac“ – taka piesnia.

Nusileisk gi saulute, juk turi nusileisti
Nes man kojytes skauda paskui žąseles vaikščioti
Paskui žąseles vaikščioti, kojytes skauda vaikščioti
Rankeles skauda daryti
Nusileisk gi saulute, juk turi nusileisti... paskui „Nusileisk saulute, nes jau laikas,
nes jau laikas, jau žąselės nuėjo miegot, nuėjo miegot“ – tokia daina.

Stefanija Dobužinska-Kovalevska, 1915 m. Buivyduose, gyv ten pat.
Mama ir tėvas vietiniai, proseneliai irgi čia gyveno.

198. [Vietovardžiai]
* Rugima - pieva į upelio pusę
* Pakilta - taip vadina Bradeliškių piliakalnį
* Klumpine - klampi pieva, krūmai prie upelio
* Štankiet - pieva link Dūkštų
* Šalkine - krūmai pamiškėje, ten daug lapių
* Ruvny bor - Karmazinų pilkapyno miškas, lygus, be kalvų
* Joski gura - kalnas miške, pavadintas žydo vardu
* Kurovskich bor - pušynas, pavadintas nuo pavardės
* Paberžiški - pievos Ąžuolyne, kur vyrai ganė arklius
* Vinda blota - bala už Ąžuolyno, iš ten nešdavo viksvą karvėms
* Kšyvy domb - raistas Ąžuolyne, kur buvo kreivas ąžuolas ir augo daug grybų
* Šeroke - Ąžuolyno pieva
* Jankuna roist - pieva Ąžuolyne

199. [Užkalbėjimai]
Kai jau ėjo į mokyklą, mama išmokė užkalbėti nuo akių, rožę. O ji išmoko iš savo
mamos. Kokie žodžiai nesako, bet litanijos ir maldos. Pas ją atvažiavo rožę užkalbėti net
iš Maišiagalos, buvo ant veido. Ir padėjo. Vieną kartą ir arklį užkalbėjo.
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200. [„Pilsudskio kapas“]
Miške Bor yra supiltas pilkapis Pilsudskiui. Vedė vaikus iš mokyklos ir vaikai
supylė neva jo kapą. Po to ten puošdavo gėlėm, melsdavosi.

M2A-42 (2003 m.)
201. [Apie Buivydų piliakalnį (Doby 135)]
V Dobiach djabli liatali
(Co o Dobiach muvyli?) O Dobiach, tego… tam svienta mejsca oni, pani, vybravšy
v tych Dobiach, o. Tu pšyjiezdžajou, kochana, codziennie, codziennie prave, nu ot,
pšejiezdžajou pytajousia, gdzie sviento mejsce. No to o, jak zato ot Dobj na prosto na ta
svieto mejsce i jakis tam do liasu tam. (A jak bylo davnej?) Tego, tak samo bylo. Bylo,
bo ja pšy Litvie narodzylasia, pani. Nu i pšy litvynach. No to ja tutaj žyje vielie liat,
Vilna teš pšežyla juš, pani. Juš tšečia čy čvarta`. Musi čvarta.
Dobuose velniai skraidė.
(Ką apie Dobus kalbėjo?) Apie Dobus, tai... ten šventą vietą jie, ponia, išrinkę
tuose Dobuose, va. Čia atvažiuoja, mieloji, kasdien, beveik kasdien, na va, atvažiuoja,
klausia, kur šventa vieta. Na tai va, kaip iškart nuo Dobų tiesiai į tą šventą vietą ir kažkur
ten į mišką ten. (O kaip buvo seniau?) Tai, taip pat buvo. Buvo, nes aš Lietuvos laikais
gimiau, ponia. Na ir Lietuvos laikais. Na tai aš čia gyvenu kiek metų, Vilnių irgi
išgyvenau jau, ponia. Jau treti ar ketvirti. Turbūt ketvirti.
M 2B-1 (2003 m.)
202. [Apie Buivydų piliakalnį]
Iš pradžių pasakojo, kad lietuviai lenkų laikais melsdavosi prie Buivydų
piliakalnio. Kai kartojo įrašinėjant, ėmė maišytis, matėsi, kad neturi atminties ir maišo
laikus. Nuo 1968 m. Dūkštos slėnyje švęstos Jorės, Lygės, daromi aukurai, gal tai ją
sumaišė. Ji sako, kad prie Buivydų piliakalnio yra "litevski kosciul".
Pientnastym roku (Co bylo pientnastym roku?) Pientnastym roku byla voina. (I co
tam bylo na tej guže, Dobie?) Tego... co bylo, nic tam nie bylo, my nic nie tego nie
slyšali (Nie, muvice, že tam modlilise) Tam gura taka vysoka, i pani, v liesie ja muvie, ja
Bože, a kto pšyjdzi, tak pytalisie, značy i... (Nu, teras, a rannej jak bylo, v pientnastym
roku? Vy muvice, že tam modlilise) Modlilise, tam krovy pasli. (Nie, nie, že modlilise)
Modlilise. Ja i muvie, tam krovy pasli, tam kolu tego, kšakuv modlilise. Tak.

Penkioliktaisiais metais. (Kas buvo penkioliktaisiais metais?) Penkioliktaisiais
metais buvo karas. (Ir kas ten buvo ant to Dobių kalno?) Tai... kas buvo, nieko ten
135

Dūkštos krantai ties Buivydų piliakalniu.
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nebuvo, mes nieko negirdėjome. (Ne, sakote, kad ten meldėsi) Ten kalnas toks didelis, ir
ponia, miške aš sakau, aš, Dieve, o kas ateis, tai klausė, reiškia ir... (Na dabar, o anksčiau
kaip buvo, penkioliktaisiais metais? Jūs sakote, kad ten meldėsi) Meldėsi, ten karves
ganė. (Ne, ne, kad medėsi). Meldėsi. Aš ir sakau, ten karves ganė, ten prie tų, krūmų
meldėsi. Taip.
M 2B-2 (2003 m.)
203. [Apie Airėnų akmenį su ženklais Ąžuolyne]
Gal šventa vieta (nieto sviente mejsce).
Kiedy to pasli tam na tego... muvi, nadešli tam na kopeikuv naložyli. Tam jak
pujdzi, to kopeika, to dvie kopeiki kladou (A čemu?) A ja nieviem, kochana. Tam byli
litery kiedys sie vybyta. A jak oni nazyvalisie, ja zapomniala, pani, vo, može ona vie.
Jiest tam za vioskou, vo taki vo kamien , vo ogromny. Stoji v dembniaku (Tak,
vidzialam) Pani vidziala, nu vo (Ja tyko pytam, co muvili liudzi o tym kamieniu) No a co
tam oni poviedzou, a teras to kladajou tam po kopeice.
Gal šventa vieta (ne, tai šventa vieta).
Kažkada ten ganė ant to... sako, atėjo ten, monetų pridėjo. Ten kai eina, tai monetą,
tai dvi monetas deda. (O kodėl?) O aš nežinau, mieloji. Ten buvo raidės kažkada iškaltos.
O kaip jos vadinosi, aš pamiršau, ponia, va, gal ji žino. Yra ten už kaimo, va toks va
akmuo, va didžiulis. Stovi ąžuolyne. (Taip, mačiau) Ponia matėte, na va. (Aš tik klausiu,
ką žmonės kalbėjo apie tą akmenį) Na o ką ten jie pasakys, o dabar tai deda ten po
monetą.
M 2B-3 (2003 m.)
204. [Apie velniukus ant Pakiltos (Bradeliškių piliakalnio)]
Moja mamulia muvyla.
Oni jak chodzili to po vojnie. Ale vo tu gdzie mlyn, to jak šedli, a tu pokazyvalisie
(A co pokazyvalosie?) Djabliuki (Djabliuki? A jakie oni byli?) Maliutkie, chlopcy idou
na viačory, to oni mnie, oni nie viežyli, a ja muvie, a ja vam pšysiengne, vy nieviežyli.
Nu, šedli, to my... značy, šed juš krevniak, i vot ten vo tut, na pšeciv , i šed , taki Liudvik
byl vo tam, jak idzem do tego. Nu idzie, šedli i oni muviou do mnie :"Stefcia, my vidzieli
včoraj, co my vidzieli". "A kogo vy vidzieli?" "Djabliukuv." Muvi, že biež ciebie
Pieruny, tšy čtery vliecieli. Ale pani, oni jak pšed schodem slonca, jak by zachodzi, to oni
vtenčas, ale muvie, že nie trenca, muvi, bo tam nic nie vychodzi. A oni pšecengajousie.
Bo ty nie viežyš, muvi, ješče, - do mnie. A ja muvie, - nie, nie vieže. Co ja tyle raz tam
chodzilam, žadnego djabla nie vidzialam. Muvie, paciežy čeba muvic, i zobačyce tych
djabluv. No muvi, my šly tu, pani, vo, jak pšygureček, tu do žeki. A tu sie kiedys chata
stala tam... byl tam, idonc nachodzili takie vo, žulte takie. To tego, tak vo ja muvie, tak to
gdzie vy , co vy tam robili. Do jak došli, tyko ich skakali napšeciv nas, na Pakilce vo, bo
my Pakilta nazyvali. A tutaj taki pšygurek jest nad žekou. Muvi, dochodzi do tego, do tej,
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do tego juš mejsca, a žebyš, muvi, že my tu schovavšysie. Schovavšysie juš tam. No oni
šukac davaj, nu i jak tam. No ja muvie paciežy nie muvyc, idzic. (A jak oni vygliondali?)
Takie čarnienkie mužieniuki, no vie, tak kochana, može im tak pokazyvalosie. Tak vie.
Bo moja matulia to muvi, že tam dužo i liudzi pochovane v Pakilce (V samej tej guže?)
Nie, nie na guže, to viencej pod polie. (Pod polie?) Pod polie. (A skont ona vie?) A to
kiedys tam tak muvi, že zabijou, to chovajou – partizanka.
Mano mamytė sakė.
Jie kai vaikščiojo po karo. Bet va čia, kur malūnas, tai kai ėjo, o čia pasirodydavo.
(O kas pasirodydavo?) Velniukai. (Velniukai? O kokie jie buvo?) Mažyčiai, vaikinai eina
į vakaronę (?), tai jie man, jie netikėjo, o aš sakau, o aš jums prisieksiu, jūs netikėjote.
Na, ėjome, tai mes... reiškia, ėjo jau giminaitis, ir va šitas va čia, priešais, ir ėjo, toks
Liudvik buvo va ten, kai einam į tą. Na eina, ėjo jie ir sako man: „Stefcia, mes matėme
vakar, ką mes matėme“. „O ką jūs matėte?“ „Velniukus“. Sako, kad trenktų tau perkūnas,
trys, keturi atskrido. Bet ponia, jie prieš saulės patekėjimą, kai jau leidžiasi, tai jie tada,
bet sakau, kad netrenkia, sako, nes ten niekas nesigauna. O jie tempiasi. Nes tu netiki,
sako, dar – man. O aš sakau – ne, netikiu. Ką aš, tiek kartų ten vaikščiojau, jokio velnio
nemačiau. Sakau, maldas reikia kalbėti, ir pamatysite tuos velnius. Na, sako, mes ėjome
čia, ponia, va kur pakalnė, čia prie upės. O čia kažkada troba stovėjo ten... buvo ten,
eidami rasdavome tokius va, geltonus tokius. Tai, tai va aš sakau, tai kur gi jūs, ką jūs ten
darėte. Tai kai nuėjome, tik jie šokinėjo priešais mus, ant Pakiltos va, nes mes Pakilta
vadinome. O čia tokia pakalnė yra prie upės. Sako, prieina prie to, prie tos, prie tos jau
vietos, o kad jau, sako, kad mes čia pasislėpę. Pasislėpę jau ten. Na jie puolė ieškoti, na ir
kaip ten. Na aš sakau, maldų nesakykite, eikite. (O kaip jie atrodė?) Tokie juodi
negriukai, na žinote, mieloji, gal jiems taip pasirodė. Taip žinote. Nes mano mamytė tai
sako, kad ten daug ir žmonių palaidota Pakiltoje. (Pačiame tame kalne?) Ne, ne ant kalno,
tai arčiau lauko. (Arčiau lauko?) Arčiau lauko. (O iš kur ji žino?) O tai kažkada ten taip
kalba, kad užmuš, tai laidoja – partizaninis karas.

Genoefa Jakonytė-Jakonienė, g. 1944 m. Buivyduose.
(Jadvygos Jakonienės dukra).
205. [Buivydų vietovardžiai]
* Gdzie kamie skočyvšysie - pieva prie Dūkštos
* Ringa - pieva už Kernavės kelio, prie Dūkštos
* Poddembniak - kalnas Dūkštos krante, prie kaimo
* Vasiliški - pieva dešiniam Dūkštos krante, nepriėjus Karmazinų
* Kul - ragas Neries ir Dūkštos santakos kalvoje. Tam tupik, do tego kuliu vyšed, i
všystko
* Belščyzna - žema dauba einant į Dūkštas, prie fermų
* Bagdzeiča gura - vieta Buivyduose, kur stovi mamos namas
* Škliana ulica - vieta Buivyduose, kur stovi jos namas. Anksčiau čia buvo maža
gatvelė, stovėjo 6 namai
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* Stražnica - keliu nuo Dūkštų link Karmazinų, kairėje pusėje lenkų laikais buvo
pasienio kariuomenės būstinė. Šalia stovėjo labai didelė pušis.
206. [Bradeliškių Pakilta]
Apie Pakiltą tėvas sakė, kad ten einant į malūną velniai kepures nuo galvų numeta.

M2B-4 (2003 m.)
207. [Apie Marijos pasirodymą prie Maišiagalos apie 1961 m.; ji tada mokėsi
Jašiūnuose]
No ja bylam v tych, v Jašunach, u mamy siostry, ciotka to moja byla. No to jak raz
do niego na fest, on muvi, no teras pojiedziem na fest do Dukšt, na fest pšyjiedziem. A vo
taka vo liata byla, oddžysta, strašna. I vtedy vo, od Maišiagola robili droga do Dukšt,
pšed puskaniem tego vo autobusu. Všystkie že tamte takie dževy čy... čy javory
nazyvalisie, všystko bylo že vypilovana, a blota o taka vo, do pul lydkuv. To my rozulisie
obydvy i idzim, i podchodzim do tego, niedalieko žydovskiego cmentaža, jak idzi z
Maišiagoly, ten cmentaž po lievej renku, po lievym renku, a po pravym renku... ja ide, ja
tak pšetšymalamsie i vidze, nu okuratnie vidze, vo tak vo , jak pšy koscielie našym, v
Dukštanskim, nu okuratnie vidze, noc byla ciemna, choc v oko kol, nu okuratnie,
okuratnie. I stoji Matka Boska, ja myslie, i žeby jej nie strašyc. A to jiej poviedzialam
zaranej, žeby jiej bendzemy pšechodzic žydovskiego cmentažu, mamy siostra, ciotka
moja. Nu i ja zobačyla, i ja tak pšytšymalasie, jakby to popravyvac, ja pšepuscila jiej
pervšej, i ona idzi piervša, ja pače, že i ona jak by chce, žeby ja piervša šedlam, rozumieš.
I ona idzi. I tak pšepuskamy i obydva tak razem, jiedna kolu jiednej šli, to žeby... Ni ona
do mnie ni slova, ni ja do jiej ni slova nie mogli pšemuvic. No nie mogla po prostu, votu
vo coš sie zrobilosie. (A dalieko od vas bylo?) Nu vo, jak vo gžendy teras moj. No tak
kolo, kolo... I my pšešli obydva, juš jak odešli daliej, ja... ona u mnie pytasie, muvi:"
Gienia, - muvi,- ty nic nie vidzialas?" Ja muvie:-"Vidzialam". A, muvi,-"Co ty
vidzialas?" Muvie:-"Matka Boska". Muvi:-" I ja vidzialam Matka Boska". I jak ona
vidziala vytlumačyla, jakie rence tšymala, jakie vlosy dlugie, dlugie, vo takie vo byli jiej,
i obydvie jiednakovo. Nu muvie, nu pokazacie može, pravda. Tak sie možež kiedy i
svego tlu pšestrašycie, a tu dla obydvu, i všystko, i vlosy, i ta nažutka, ta taka, nu sviatla
taka, niebieskie, nu všystko jak bylo my vidzieli. (Potem pšepadla ona?) A ot kiedy my...
I my nie odvracalisie, ni ona, ni ja, juš nie odvracalasie, i nie odvrucilisie.
Na aš buvau tuose, Jašiūnuose, pas mamos seserį, teta tai mano buvo. Na tai kaip
tik pas jį į šventę, jis sako, na dabar važiuosim į šventę į Dūkštus, į šventę važiuosim. Va
tokie va buvo metai, lietingi, baisūs. Ir tada va, darė kelią nuo Maišiagalos iki Dūkštų,
prieš paleidžiant tą va autobusą. Visi gi tie tokie medžiai ar... ar (?) klevai vadinosi,

149
viskas buvo gi iškirsta, o pelkė va tokia va, iki pusės blauzdų. Tai mes abi nusiavėme
[batus] ir einame, ir prieinam prie to, netoli žydų kapinių, kaip einant iš Maišiagalos, tos
kapinės kairėje pusėje, kairėje pusėje, o dešinėje pusėje... aš einu, aš taip sustojau ir
matau, na aiškiai matau, va taip va, kaip prie mūsų bažnyčios Dūkštuose, na aiškiai
matau, naktis buvo tamsi, nors į akį durk, na aiškiai, aiškiai. Ir stovi Dievo Motina, aš
galvoju, ir kad jos neišgąsdinti. O tai jai pasakiau iš anksto, kad kai eisime pro žydų
kapines, mamos seseriai, tetai mano. Na ir aš pamačiau, ir aš taip sustojau, lyg ir
taisydama ką, aš praleidau ją į priekį, ir ji eina pirma, aš žiūriu, kad ir ji kaip ir nori, kad
aš pirma eičiau, supranti. Ir ji eina. Ir taip praleidžiam ir abi taip kartu, viena prie kitos
ėjome, tai kad... Nei ji man nė žodžio, nei aš jai nė žodžio negalėjome ištarti. Na
negalėjome tiesiog, va kažkas nutiko. (O toli nuo jūsų buvo?) Na va, kaip va lysvės mano
dabar. Na taip šalia, šalia... Ir mes kartu praėjome, jau kaip nuėjome toliau, aš... ji manęs
klausia, sako: „Gienia, – sako – tu nieko nematei?“ Aš sakau: „Mačiau“. O, sako, - „Ką
tu matei?“ Sakau: „Dievo Motiną“. Sako: „Ir aš mačiau Dievo Motiną“. Ir kaip ji matė
paaiškino, kaip rankas laikė, kokie plaukai ilgi, ilgi, va tokie va buvo jai, ir abidvi
vienodai. Na sakau, na gali pasirodyti, tiesa. Taip gi gali kada nors ir savo šešėlio
išsigąsti, o čia abiem, ir viskas, ir plaukai, ir tas apsiaustas, tas toks, na šviesus toks,
mėlynas, na viską taip, kaip buvo mes matėme. (Paskui dingo ji?) O va kai mes... Ir mes
neatsisukinėjome, nei ji, nei aš, jau neatsisukinėjome, ir neatsisukome.

Zofija Jodko, Antono, g. 1939 m. Domborovo.
Domborove buvo 2 namai. Seniau buvo tik vienas – mamos tėvo, turėjo 11,5 ha, bet
padalino.

208. [Vietovardžiai]


Rov – griova, kurioje tekėjo Petrušankos upelis



Osiniak – miškas už Šiauliškių



Spetuški – miškas prie kelio į Maišiagalą
Stefa Mikulič, Jano, g. 1936 m. Buivyduose. Tėvai vietiniai.
Pasakoja, kad kasmet pavasarį nuo Dūkštų bažnyčios eidavo procesija per kaimą ir
melsdavosi prie kryžių kaimo pradžioje ir gale, kunigas šventindavo žemę. Kaimo gale
kryžių, prie jų namo tvoros pastatė jos tėvas.

209. [Vietovardžiai]


Gdzie kamien skočyvšysie – takas link Bradeliškių¸ per kalną



Pod Doby – vieta prie Buivydų piliakalnio



Ciegelnia – vieta jų¸ lauke, kur kažkada buvo plytinė

M14A-11 (2004 m.)
210. [Apie Bradeliškių¸ piliakalnį]
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(Jak muvili o Pakilcie?) Nu muvi, že jakies djabliuki kiedys pokazyvalisie.
Dziadunia naš muvi, že tam jak koni pasli kiedyscy na tej Pakilce, tutaj vo zliatuji, to
muvi, jak dvanasta godzina pšyjdzi, djabliuki pokazyvalisie, a mnie nie pokazyvalisie…
(On vidzial teš?) Nu musi vidzial, tu jak tlumačyli, i ten sonsiad, davno juš umaršy, no to
tlumačyli tak. No ja ich pytacie, nieviem (Co robyli jiemu) No to muvi, koni pasli sie, to
muvi, skačy tam kolo tego ogniu (Kolo ogniu?) Jak davnasta godzina pšyjdzy, pravda (A
z liudzmi nie muvili?) No do liudzi to musi nic nie robyli, jak viencej stojou, može tam
samemu može glova podymisie, ze strachu. Tlumačyli, že tam tego mlyn byl. Tak jak
kiedyscy , vie byl mlyn, a potem, tego, cyganka byla tam čy žyduvka vyniesli, muvi, do
rojstu tam, do blota. (Kto vynies?) Nu ktos cy vynius tam, jak liudzi tak muvili (A skont
vynios?) No mlyn tam byl, i muvi, s tego mlynu (Z mlynu?) Nu tam, za mlynem, že juš
muvi, vyniesli, i ona kšyčala, ktos cy potem vynius jej. Juš tam.. tam, gdzie muvi,
pšyjmuvali do kahalu (A skont ta žyduvka byla?) Ja nieviem, to musi tut gdzie to, može
byla tu v mlynie kiedys cy. Teras potem to juš mlynaž ja pamientam (To ta žyduvka tam
vyniosli, i tam do blota?) To do tej, do bagny, žeka tutaj i tutaj taka vo dolina, tam co
gura, a tu dolina. My kiedys krovy.. (Do Pakilty?) No, do Pakilty. (A jak nazyvasia ta
dolina?) To Pakilta nazyvali, to s tej strony to dolina Pakilta, a s tej strony tu do vioski –
Rugima tak nazyvalasia.
(Ką kalbėjo apie Pakiltą?) Na sako, kad kažkokie velniukai kažkada rodydavosi.
Senelis mūsų sako, kad ten kai arklius ganė kažkada ant tos Pakiltos, čia va nusileidžia,
tai sako, kai dvylikta valanda ateina, velniukai pasirodydavo, o man nepasirodydavo...
(Jis irgi matė?) Na turbūt matė, čia kaip aiškino, ir tas kaimynas, seniai jau miręs, na tai
aiškino taip. Na aš jų klausiau, nežinau. (Ką darė jam?) Na tai sako, arkliai ganėsi, tai
sako, šokinėja ten prie tos ugnies. (Prie ugnies?) Kai dvylikta valanda ateina, tiesa. (O su
žmonėmis nekalbėjo?) Na žmonėms tai turbūt nieko nedarė, taip labiau stovi, gal ten
pačiam gal galva pakils, nuo baimės. Aiškino, kad ten to malūnas buvo. Taip, kaip
kažkada, žinote, buvo malūnas, o paskui tai, čigonė buvo ten ar žydaitė, išnešė, sako, į
raistą ten, į pelkę. (Kas išnešė?) Na kažkas ar išnešė ten, kaip žmonės taip kalbėjo. (O iš
kur išnešė?) Na tai malūnas ten buvo, ir sako, iš to malūno. (Iš malūno?) Na ten, už
malūno, kad jau sako, išnešė, ir ji šaukė, kažkas paskui ar išnešė ją. Jau ten... ten, kur,
sako, priimdavo į (...?). (O iš kur ta žydaitė buvo?) Aš nežinau, tai turbūt čia kažkur tai,
gal buvo čia malūne kažkada. Dabar, paskui tai jau malūnininkas, aš atsimenu (Tai tą
žydaitę ten išnešė, ir ten į pelkę?) Tai į tą, į pelkę, upė čia ir čia toks va slėnis, ten prie
kalno, o čia slėnis. Mes kažkada karves... (Į Pakiltą?) Ne, į Pakiltą. (O kaip vadinasi tas
slėnis?) Tai Pakilta vadino, tai šitoje pusėje tai slėnis Pakilta, o šitoje pusėje, čia kaimo
link – Rugima taip vadinosi.
M14A-12 (2004 m.)
211. [Apie Herkaus Manto filmavimą]
A tam Dembniak juš, tam kiedys cy teš pšyjiezdžali, a v kturym roku, to nie
pamientam, teš juš kilka razy, že tu film zdejmovali. Jiezdzili kuniami, može poviadali
teš? (Nie) Kuniami jiezdzili, i tego šly, tam i kary, tam i byka krujili, co tyko chceš tam
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bylo v dembniaku. (To v dembniaku?) Nu, šedli, to ja pamientam, jiešče curka moja, juš
v kturym to roku, že maliutka byla, tam vielie ona, juš pare liat,teras tšydziesty čvarty
rok. Liatajou konjmi, jak potem takie želiazne nadziavšy, i tam s tym tam…(?) davaj
bytsie tymi vo. To chodzili, vie, mlodđe byli, to chodzili pačec. Pšyliatajou s dembniaku,
to s tont, to po žycie tak vo liatajou koniami (Po vašym žycie liatali?) Nu tak, všendze,
vie, vo tutaj vo. A tak my pačem jak zdejmujou oni, jak mludše, a tak…
[O ten Ąžuolynas jau, ten kažkada irgi ar atvažiuodavo, o kelintais metais, tai
neatsimenu, irgi jau keletą kartų, kad čia filmą filmavo. Jodavo ant arklių, gal pasakojo
irgi? (Ne) Ant arklių jojo, ir tai ėjo, ir bausmės ten, ten ir jautį pjovė, kas tik nori buvo ten
ąžuolyne. (Tai ąžuolyne?) Taip, ėjo, tai aš atsimenu, dar dukra mano, jau kelintais čia
metais, kad maža buvo, ten kiek jai, jau keleri metai, dabar trisdešimt ketvirtieji metai.
Laksto ant arklių, kaip paskui tokius geležinius apsirengę, ir ten su tuo ten...(?) puola
muštis tais va. Tai vaikščiojome, žinote, jauni buvome, tai vaikščiojome žiūrėti. Atlekia
iš Ąžuolyno, tai iš čia, tai per rugius taip va laksto ant arklių. (Po jūsų rugius lakstė?) Na
taip, visur, žinote, va čia va. O taip mes žiūrim kaip jie filmuoja, kai jaunesni, o taip...
M14A-13 (2004 m.)
212. [Apie potvynį]
I tak kiedys cy teš, vo dziadunia opoviadal, vo to kolo tego, kolo žeki, vo Niaris,
Vilja naša tam, to teš taki kamien liežal, to teš tak samo, muvi, vo, tak šedli liody, jiešče
moj tata pamientam, vo, rybka taka. A jak začela Vilja vielka, začela scyskac, to takie
javory, jak vo začeli, tam buciany, a tego, a chlievy plyneli v tej Vilji všystko (To v jakim
roku?) A my dzieci, a my dzieci na ta ryba pačy po za tym krencamy všystko, a tam
kamien taka viosk.. tam juš para chatkuv bylo. To muvi, jak dal liod, to kamien troche i
vybilo. Dziadunia tlumačy, nu tak muvi, a nam ciekavie, žeby nie ten kamien, to ta
vioska i polieciala by, muvi (Karmaziny te?)
Ir ten kažkada irgi, va senelis pasakojo, va tai čia prie to, prie upės, va Neris, Vilija
mūsų ten, tai irgi toks akmuo gulėjo, tai irgi taip pat, sako, va taip ledo luitai plaukė, dar
mano tėtis atsimenu, va, žuvytė tokia. O kai pradėjo Vilija plėstis, pradėjo spausti, tai
tokie klevai, kaip va pradėjo, ten gandrai, o tie, o tvartai plaukė toje Vilijoje, viskas. (Tai
kelintais metais?) O mes vaikai, o mes vaikai [buvome], žiūri į tą žuvį, paskui sukame
viską, o ten akmuo toks, kaimas..., ten jau kelios trobelės buvo. Tai sako, kai ledai
nuplaukė, tai akmenį šiek tiek ir išmušė. Senelis aiškina, na taip sako, o mums įdomu,
jeigu ne tas akmuo, tai šitas kaimas ir nuplauktų, sako. (Karmazinai tie?)
M14A-14 (2004 m.)
213. [Apie Ąžuolyną]
Jak muvi, krovy paslam, tam on byl čysty. Staniš vo, droga ta, tutaj na polia vo tej
vioski, vo, za droga bylo vidac. I tam a borovikuv, pujdziš tam (A vy jiešče pomnice, jak
byl čysty on?) Nu tak jak juš krovy pasla, my krovy pasli po tym dembniaku. Tak ja
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muvie, čysto bylo, juš i gžybuv, i borovikuv, všystko. A teras pujdziš, tak nogi možno
polamac, pozvaliavšysie. Nu co ty zrobiš, nic nie možno.
Kaip sako, karves ganiau, ten jis buvo švarus. Atsistosi va, kelias šitas, čia laukas
va prie šito kaimo, va, už kelio buvo matyti. Ir ten kiek baravykų, nueini ten (O jūs dar
atsimenate, kai buvo švarus jis?) Na taip kai jau karves ganiau, mes karves ganėme tame
ąžuolyne. Tai aš sakau, švaru buvo, jau ir grybų, ir baravykų, viskas. O dabar nueisi, tai
kojas galima susilaužyti nukritus. Na ką tu padarysi, nieko negalima.
M14A-15 (2004 m.)
214. [Apie Panerių veselią] (ta pati Verkšionių)
…To muvil tak, že vo Vilja, nu vo tutaj vo, tak muvi , my kiedy idzim po jagody
tam, jak pševažali všystko, a jak liatnou porou, tak vo voda nizka, tak vo, to liežy tak vo
po dva po dva, tak o vie, pytajousie, viem to cuš, to vam troche poviem. Muvi dziadunia,
to muvi tak jak, muvi vaselia, vo, matka niechcelna kogo za…(?) tak muvi, žeby ty
kamieniami, muvi vo, vrucyl. No to vo, muvi, vaselia jiechala, matka tam s čym tam z
ojcem všystko, i pšez Vilja , i kamieniami, muvi, vo zrobili tam. Jak plytko, to vyžej tam
juš, a teras,… taka rozbudovavšysie tam, kto tam žyje, nieviem (To v kturym mejscu to
može byc?) A vo tutaj, kolo nas pšešedšy, i tam v dol, teras ja nieviem, tam može šašlyki
jakie robiou, bo taki byl kiedyscy domek taki, a teras vysoki vybudovali. Nu to tam vyžej
gdzies (A jak muvil, jak jiechali, čy pšez liod, čy plyli, jak?) Nie, to musi jak tam plyli,
plyli, bo juš na liod, tak juš musi, jak ludkami. To tlumačyl, muvi, takie kamienie. Tak
vie, i pytamysie, nu muvi, matka jak pšekliela, to kamieniami, tak tlumačyli. No to tam
liatem to i piechotou, piechotou možno pšejscy…..(nešifruota apie uogaut kaip eidavo)
...Tai kalbėjo taip, kad va Vilija, na va čia va, taip sako, mes kai einam uogauti ten,
kai perveždavo visus (?), o kai vasara, taip va vanduo žemai, taip va, tai guli taip va po du
po du, taip va, žinote, klausia, ar ką žinau, tai jums truputį pasakysiu. Sako senelis, tai
sako taip kaip, sako, vestuvės, va, motina nenorėjo ką už ...(?) taip sako, kad tu
akmenimis, sako va, grįžtum. Na tai va, sako, vestuvės važiavo, motina ten su kuo ten, su
tėvu, viskas, ir per Viliją, ir akmenimis, sako, va padarė ten. Kai seklu, tai aukščiau ten
jau, o dabar..., toks pastatęs [daug] ten, kas ten gyvena, nežinau. (Tai kurioje vietoje tai
gali būti?) O va čia, šalia mūsų paėjus, ir ten į apačią, dabar aš nežinau, ten šašlykus gal
kokius kepa, nes toks buvo namelis kažkada toks, o dabar aukštą pastatė. Na tai ten
aukščiau kažkur. (O kaip sakė, kaip važiavo, ar ledu, ar plaukė, kaip?) Ne, tai turbūt
kažkaip ten plaukė, plaukė, nes jau ant ledo, taip jau turbūt, kaip valtimis. Tai aiškino,
sako, tokie akmenys. Tai žinote, ir klausiu, na sako, motina kaip prakeikė, tai akmenimis,
taip aiškino. Na tai ten vasarą tai ir pėsčiom, pėsčiom galima nueiti.... (nešifruota apie
uogaut kaip eidavo).
M14A-16 (2004 m.)
215. [Apie titnagą]
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To taka vo, kamien taki, iskra byla to tak vo, vie jak zapaliali ogien taki, to tak
tlumačyl tak, a tak to viencej nie muvil, zapalkuv nie bylo, to ten kamien ob kamien, ta
iskra vychodzi, vtedy zapaliali tam piec, to vo tak.
Tai toks va, akmuo toks, žiežirba buvo tokia va, žinote, kaip ugnį užkurdavo tokią,
tai taip aiškino taip, o taip tai daugiau nesakė, degtukų nebuvo, tai tą akmenį į akmenį, ta
žiežirba atsiranda, tada užkurdavo ten pečių, tai va taip.
M14A-17 (2004 m.)
216. [Apie Karmazinų pilkapyną]
No to može i tam tyko smielisie tam, muvi, ksiondz, muvi, kolyšysie, to tam
sventojanskie, vo tam i siostra moja pracovala tam, a muvi, ide pšez lias , a jakie vi očy
tak blyscy tam čy čego. A oni te takie žučki svientojanskie, a muvi, v nocy tak sviecou, a
tak to…(O jakim ksiendzu tam muvili?) No to muvi, že jakis tam vysi, vie, na…(?)jak po
jagody, to nie idz tam po gžyby, bo muvi, tam vysi tam ksiondz (Vysi, poviesyvšysie?)
Nie poviešony, ale tak pokazujiesie, že muvi, že nie iccie, bo tam ksiondz kolyšisie, a kto
tam. Vie, nadumysnie tak. Tak samo muvi, až sbieramy sbieramy, takie vie, dzieci, a
jieden z jiednym, a ktura bylo tam, vo:”Pačajce popačajce, muvi, s kosou idzi smierc”.
Nu i tak vo, pravda, tak vo idzi. A tak jak dzieci, tak chodu. A čy tam može kto
ubravšysie (I vy byli?) No tak ja i muvie – chodu, a po kšaki tam (A gdzie, v kturym
mejscu?) Že tam jagody gdzie my sbierali. No tak vo, vie, nariažajousia, a čy tam pravda,
čy tam nie pravda. Vo tak vo nadziavšysie može biežy i strašou (I s kosou byl?) Nu muvi,
s kosou. My tu na dolie, a tam v pul guža musi tak (To vam muvili, čy vy?) Sami sbierali,
i ta vo musi šesciu sbierali. A vie, tylko jieden pačy, muvi davaj, tyko jieden uciekac.
Na tai gal ten tik ir juokėsi ten, sako, kunigas, sako, svyruoja, tai ten Joninių, va
ten ir sesuo mano dirbo ten, o sako, eina per mišką, o kažkas į akis taip blykčioja ar
kažkaip. O jie tie tokie Joninių vabaliukai, o sako, naktį taip žiba, o taip tai... (Apie kurį
kunigą ten kalbėjo?) Na tai sako, kad kažkuris ten kabo, žinote, ant...(?) kaip uogauti, tai
neik ten grybų, nes, sako, kabo ten kunigas. (Kabo, pasikoręs?) Ne, nepasikoręs, bet taip
pasirodo, kad sako, kad neikite, nes ten kunigas svyruoja, o kas ten. Žinote, tyčia taip.
Taip pat sako, kol renkam, renkam, tokie va, žinote, vaikai, o vienas su kitu, o kuris buvo
ten: „Žiūrėkite, pažiūrėkite, sako, mirtis eina su dalgiu“. Na ir taip va, tiesa, taip va eina.
O taip kai vaikai, tai iš karto. O ten gal kas nors persirengęs. (Ir jūs buvote?) Na taip aš ir
sakau – iškart, o po krūmus ten. (O kur, kurioje vietoje?) Kad ten kur uogas mes rinkome.
Na taip va, žinote, išsipuošia, o ar ten tiesa, ar ten netiesa. Va taip va apsirengę gal ima ir
gąsdina. (Ir su dalgiu buvo?) Na sako, su dalgiu. Mes čia apačioje, o ten pusiau viršuje
turbūt taip (Tai jums sako, ar jūs?) Patys rinkome, ir taip va turbūt šešiese rinkome. O
žinote, tik vienas žiūri, sako, imk, tik vienas bėga.
M14A-18 (2004 m.)
217. [Apie gyvates]
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Že tam človiek siedzi i tak muvi:”Všystkie do mnie”, nu, i pača te všystkie..(Do
kogo tak muvi?)Juš tak..(Do gadzin?) Do gadzin, tak. To pamientam, tak jak maliutka
pošli, a on muvi juš všystkie tam do mnie, on musi tam začaroval, i taka dolinka, pača, až
tak až vylisie tych gadzin (Vy vidzieli sami?) Nu maliusenka vie, pamientam jak tam s
babuniou sbierali. A potem muvi:”Vsio, rozejdzicisie”. I všystkie ktura gdzie (V liesie
spotakli takiego človieka, čy v Dravčach?) No to v liesie, nu Dravčy, ja nieviem tu, za
cerkviou tam Dravčy, to pamientam juš (A kto byl ten človiek?) To nieviem , tam jakis
može tam i pšyjiechavšy, čy on tam .. može tam umial ich zamaviac (A čemu pšyvolal do
siebie?) To musi juš volal, musi tak juš zechcial, može tak, juš ja nieviem (I nic nie robil
viencej?) Nic nie robil, a nic nie robyli. Te gadziny tak jak pščoly može konsajou, a vo
teš do boru byli pošedšy s dziaduniou, a pščoly tšymal dziadunia, a pščoly pačou rojousia
rojousia tak vo. No tak co robic? Muvi:”Zdejmuj spodnica”.Ja zdjolam spodnica, i tego,
do košyka, pamientam, te pščoly sabratj, a nic nie konsajou, takie vo všystko, a nie, a nic.
Pšyniesli do domu až tak.
Kad ten žmogus sėdi ir taip sako: „Visos pas mane“ na ir žiūriu, visos tos... (Kam
taip sako?) Jau taip... (Gyvatėms?) Gyvatėms, taip. Tai atsimenu, taip kai maža [buvau]
nuėjome, o jis sako jau, visos ten pas mane, jis turbūt ten užbūrė, ir toks slėnis, žiūriu, net
taip jau raitėsi tų gyvačių. (Jūs patys matėte?) Na mažytė [buvau], žinote, atsimenu, kaip
ten su močiute rinkom. O paskui sako: „Viskas, išsisklaidykite“. Ir visos kuri kur. (Miške
sutikote tokį žmogų, ar Dravčiuose?) Na tai miške, na Dravčių, aš nežinau čia, už
cerkvios ten Dravčiai, tai atsimenu jau. (O kas buvo tas žmogus?) Tai nežinau, ten gal
koks ten ir atvažiavęs, ar jis ten... gal ten mokėjo jas užkalbėti. (O kodėl pakvietė pas
save?) Tai jau turbūt kvietė, turbūt taip jau panorėjo, gal taip, jau aš nežinau. (Ir nieko
daugiau nedarė?) Nieko nedarė, o nieko nedarėme. Tos gyvatės tai kaip bitės gal
kandžioja, o va irgi į girią buvome nuėję su seneliu, o bičių turėjo senelis, o bitės,
žiūrime, taip renkasi, renkasi taip va. Na tai ką daryti? Sako: „Nusiimk sijoną“. Aš
nusiėmiau sijoną, ir tai, į krepšį, atsimenu, tas bites surinkti, o nieko nekanda, taip va
viskas, o ne, visai nieko. Atnešėm namo va taip.
M14A-19 (2004 m.)
218. [Apie žalčius]
Jak cy venža tak o, jie, i vonž pšyjdzy tam z miski jie, (Do domu pšychodzili?) Nu
muvi, tam juš gdzie Nu muvi, že miskou dadzou po glovie i nic nie robi. A potem muvili
v chlievie gdziescy vybierali gnoj, no i byli te jajki jakie. To muvi , my vzieli, vybrali,
vie, v druga mejsca položyli. A pšyšla vonž, pačy, že niema jajkuv, tak pošed do mlieka
tam gdzies s trucyznou na, nalial nalial, vo tego. A potem muvi, pšyšli, vzieli te jajki,
znuv položyli. Muvi, pošed ta mlieka ogonem pobil dzbanki pobil, žeby niepotruliby sie.
Teš dziadunia opoviadal (Dziaduk tak muvil. I do domu pšychodili, ich karmili?) I teras
jak muvi, gnoj u nas jiest (Nie, muvice že karmili) Ja nieviem čy oni na.. na tym, na
ulicy, vie dzieci jak vezmou, to može gdzie tam vziali, to može na ulicy tam (I karmili,
nie balisie?) Nu……. No to menž tak samo, ja sama kosa vzievšy, a on moža tšy metry,
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vo takej vo grubyny, i tyko tak vo, vysunevšy, ale vonž to nic nie robi. Tak jak stali na
kuchnia, vo tu mieškania, teras spalivšysie, ale byla taka kuchienka. To tak stani tak vo,
tak juš všystko šuka tam juš gdzie vliezci, a skont, može pšyvieziony byl, nu taki vo,
grubiny (Do domu chcial vejsc?) Nu tam taka kuchienka, vie, s deskuv vybyta, te džvički
takie, tam taka vo staruška ta žyla. Tak ja muvie, žeby zobačyla ta matka, tak, muvi, i do
kuchni tej nie zašla by. Ale liaz liaz, pače, tam i nie vliaz, potem pošed gdzieš po
kartofliu, to potem, tam muvili, že co tam dalej i pošed na ta strona, može s sianem
pšyvozysie, čy co.
Ar žaltys taip va, valgo, ir žaltys ateina ten iš dubens valgo. (Namo ateidavo?) Na
sako, ten jau kur, na sako, kad dubeniu per galvą suduoda ir nieko nedaro. O paskui sakė,
tvarte kažkur mėšlą ėmė, na ir buvo tie kiaušiniai tokie. Tai sako, mes paėmėme,
išėmėme, žinote, kitoje vietoje padėjome. O atėjo žaltys, žiūri, kad nėra kiaušinių, tai
nušliaužė ten kažkur prie pieno su nuodais, suleido, suleido, va taip. O paskui sako,
atėjome, paėmėme tuos kiaušinius, atgal padėjome. Sako, nušliaužė prie to pieno, uodega
numušė puodynes, numušė, kad nenusinuodytumėme. Irgi senelis pasakojo. (Senelis taip
pasakojo. Ir namo ateidavo, maitindavote juos?) Ir dabar kaip sako, mėšlo pas mus yra.
(Ne, sakote, kad maitinote.) Aš nežinau ar jie ant to, lauke, žinote, vaikai kaip paima, tai
gal kažkur ten paėmė, tai gal lauke ten. (Ir maitino, nebijojo?) Taip.... Na tai vyras taip
pat, aš pati dalgį paėmusį, o jis gal trijų metrų, va tokio va storio, ir tik taip va, iškišęs,
bet žaltys tai nieko nedaro. Taip kaip stovėjome virtuvėje, va čia gyvenamasis
[kambarys], dabar sudegusi, bet buvo tokia virtuvėlė. Tai taip atsistoja taip va, taip jau
visur ieško ten, kur jau įšliaužti, o iš kur, gal atvežtas buvo, na toks va, storio. (Namo
norėjo užeiti?) Na ten tokia virtuvėlė, žinote, iš lentų sukalta, tos durelės tokios, ten tokia
va senolė ten gyveno. Tai aš sakau, kad pažiūrėtų ta motina, taip, sako, ir į virtuvę kad tą
neįšliaužtų. Bet šliaužė, šliaužė, žiūriu, ten ir neįšliaužė, paskui nuėjo kažkur bulvių, tai
paskui, ten sakė, kad kur ten toliau ir nuėjo į šitą pusę, gal su šienu atvežama, ar kaip.
M14A-20 (2004 m.)
219. [Apie padalec]
(Padalec co jiest?) No to ja nieviem, čy on z ziemi vyliaza, raz v rok tyko vylazy
ten padalec. No to jak muvi, tak čy ukonsi človieka, človiek teš končysie, nu, to teš tak
samo muvili, jak ja tak muvie, čy to pravda. Muvi že tam človiek gdzies cy kosil, nu i
jiemu gdzies za paliec ukonsil, nu i muvi od razu čarny paliec. Tak on, muvi, vziol i
odrombal sobie paliec, nu a potem, muvi, pošed, tam juš ten paliec liežy, a on , muvi, že
dal tam čyms cy, i prysnol, i muvi, umar ot tego. To muvi on raz v rok (Jak on, dal čym,
na svoj paliec?) Za svoj paliec, odrombal, muvi. A potem, muvi, pošed, pačy, že juš i
prysnul tam na jiego, muvi, to i umar (Kto prysnol?) Nu tak svoj juš paliec, i juš ta jaka,
… prysnul na človieka, jaka jad čy tam jad. No a može..to jak ukonsy, to žyviola
kančasia, jieželi niema žyviola, to dževa, muvi, tak juš tlumačyli, že za dževa – i dževa
vysycha, kšak, muvi. To ja nieviem jaki on , čy jak gadzina tam jaka, čy on maliutki tam,
to ja nieviem (Nie muvili jaki on, jak vyglionda?) Tyko padalec, a jaki jiego vygliond (A
gdzie on žyje?) No može v ziemi, že raz v rok vyliazal, a kiedy, gdzie on vyliazuji, to ja
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nieviem, to tak.. A jaki zajadly, to jak ukonsy, to žyviola pada čy, muvi, niema človieka,
za dževa, to dževa vysycha
(Kas yra padalec?) Na tai aš nežinau, ar jis iš žemės išlenda, kartą į metus išlenda
tik tas padalec. Na tai kaip sako, taip ar įkanda žmogui, žmogus irgi miršta, na, tai irgi
taip pat kalbėjo, kaip taip aš sakau, ar tai tiesa. Sako, kad ten žmogus kur ar šienavo, na ir
jam kažkur į pirštą įkando, na ir iš karto juodas pirštas. Tai jis, sako, paėmė ir nupjovė
sau pirštą, na o paskui, sako, nuėjo, ten jau tas pirštas guli, o jis, sako, kad ar sudavė ten
kažkuo, ir trykštelėjo, ir sako, mirė nuo to. Tai sako, jis kartą į metus. (Kaip jis sudavė
kuo, savo pirštą?) Už savo piršto, nukapojo, sako. O paskui, sako, nuėjo, žiūri, kad jau ir
ištryško ten ant jo, sako, tai ir mirė. (Kas ištryško?) Na tai savo jau pirštas, ir jau ta kokia,
... ištryško ant žmogaus, kokie nuodai, ar ten nuodai. Na o gal... tai kai įkanda, tai
gyvuliai nudvesia, jeigu nėra gyvulių, tai medis, sako, taip jau aiškino, kad medį – ir
medis išdžiūna, krūmas, sako. Tai aš nežinau, koks jis, ar kaip gyvatė ten kokia, ar jis
mažytis ten, tai aš nežinau. (Nesakė, koks jis, kaip atrodo?) Tik padalec, o kaip jis atrodė.
(O kur jis gyvena?) Na gal žemėje, kad kartą į metus išlenda, o kada, kur jis išlenda, tai aš
nežinau, tai taip... O koks įtūžęs, tai kai įkanda, tai gyvuliai krenta, ar, sako, nėra
žmogaus, medį [sukanda], tai medis išdžiūna.
M14A-21 (2004 m.)
220. [Apie auksą]
Zlota tam muvi, tam gadali tak, jak palisie ogien. Tlumačyli vtedy, muvi, že tam
bojousie oni, bo tam zlota, no za to jak muvi, že žucaj, juš muvi, v ten… na pšud čy v tyl,
muvi, to ona vyjdzi trocha z ziemi, to vtedy kopujou, to gadajou tak. (Co čeba žucyc?)
Chustečke, tam co ma, čy co, juš žeby žucyc, to ona ..(Na niego?) Nie na jiego, ale tak
jak idziš, može ubačyš vo, ona sviecysie, no to čeba...
Auksas ten sako, ten kalbėjo taip, kai dega ugnis. Aiškino tada, sako, kad ten bijo
jie, nes ten auksas, na dėl to kai sako, kad mesk, jau sako, į šitą... į priekį ar atgal, sako,
tai jis išlenda šiek tiek iš žemės, tai tada kasa, tai kalba taip. (Ką reikia mesti?) Skarelę,
ten kurią turi, ar ką, kad jau numesti, tai ji... (Ant jo?) Ne ant jo, bet taip, kaip eini, gal
pamatysi va, jis spindi, na tai reikia...
[B pusė]

M14B-1 (2004 m.)
221. [Kaip diedukas sakė apie ateitį]
Tak muvi vo, kobiety bendou gole chodzic, slup do slupa bendze gadac (Slup do
slupa?) Potem ješče, vo ten vo.. želiazne pieca bendou chodzic po poliu, nu to vo, i
chodzou teras vo, traktory. Jako gada vo, slup do slupa, vo, i co , to tak tlumačyl.
Želiazny piec, to muvi, traktor stoji tut, davajce vnučki podemchnym, a on… smiejisie,
nu vie.
Taip sako va, moterys nuogos vaikščios, stulpas stulpui kalbės. (Stulpas stulpui?)
Paskui dar, va šitas va... geležinės krosnys vaikščios po laukus, na tai va, ir vaikšto dabar
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va, traktoriai. Kaip kalba va, stulpas stulpui, va, ir kas, tai taip aiškino. Geležinė krosnis,
tai sako, traktorius stovi čia, imkime, anūkės, užverkime [dureles], o jis... juokiasi, na
žinote.
M14B 2 (2004 m.)
222. [Apie vaiduoklius]
Mama kiedys cy opoviadala. Muvi, jak služyla tam gdzie, no to muvi, že.. gdzie
tam, to kolo Vilna gdzies, pukis tam… To muvi, jak pšychodzi viečur, muvi,
nieopravysie – džvi tak o tak, muvi pliac nižaj, nogi možno sbyc, to svieca tam žucy, tam
z liuchtu co. Nu i teš muvi tak, čeba… a nic nie možno zrobic bylo, no to tego… To
potem muvi tak, i ksiendza tam prašali tam, i tego, i tego, a nic nierobylasia, to potem
jakis cy starušak, kto tam poviedzial, muvi tak, služonca odpravce, no. To vtedy
odpravyli ta služonca, i pšestala taka krempy (No to ona to robyla?) a to muvi, že ona
gdziescy služyla, u cyganuv, čy u žyduv, ktus niepogodzilas, no i potem te cygani tam, co
kolek može vie.. že tegoš, moža co zrobyli oni. No juš vtedy, jak odpravyli, muvi…
Mama kažkada pasakojo. Sako, kai tarnavo ten kur, na tai sako, kad... kažkur ten,
tai prie Vilniaus kažkur, kol ten... Tai sako, kai ateina vakaras, sako, nepabaigia darbų –
durys va taip va, sako slenkstis žemiau, koją galima sumušti, tai žvakę ten numeta, ten
nuo pastogės. Na ir irgi sako taip, reikia... o nieko nebuvo galima padaryti, na tai tada...
Tai paskui sako taip, ir kunigą ten kvietė ten, ir tą, ir aną, o nieko nesidarė, tai paskui
koks ar senelis, kas ten pasakė, sako taip, tarnaitę atleiskite. Tai tada atleido tą tarnaitę, ir
praėjo tokie ... ??? (Na tai ji taip darė?) O tai sako, kad ji kažkur tarnavo, pas čigonus, ar
pas žydus, kažkas nepatiko, na ir paskui tie čigonai ten, kažką gal žinote... kad tai, gal
kažką padarė jie. Na tai jau tada, kai atleido, sako...
M14B-3 (2004 m.)
223. [Apie užkalbėjimus]
No i teras muvi. (A jak davnej?) davnej musi teš zamaviali, ja nieviem, i teras, to
od gadziny, tam to od ružy takie zamaviali (A všyscy umieli zamaviac?) Nie, muvi to
čeba čy pieršy jak narodzysie, čy ostatni, takiego čeba, o tak muvi (V rodzinie?) Zamuvi,
nu i pšejdzi človieku. A teras to juš ja nieviem jak. Teras niekture zamaviajou, vyvychny
noga, teđ samo, nu i muvi, pšechodzi človieku (A teras kto umie, Kovalevska?) Tak,
Kovalevska teš zdajisie, ja nieviem, jejna curka zdajisie, co zmarla. Viem teš, jak
vyvychnisie, to Viežbicka stara teš zamaviala. Od gadziny Kovalevska (Od jakich gadzin,
muvili, že gadzin niema tutaj?) Nu jak niema, tutaj jiest, i teras jiest gadzinuv, nu ale ich
može mnej pokazujiesie, a te venžy to juš čenstej, vo
Na ir dabar sako. (O kaip seniau?) Seniau turbūt irgi užkalbinėjo, aš nežinau, ir
dabar, tai nuo gyvatės ten, tai nuo rožės tokius užkalbinėjo. (O visi mokėjo užkalbinėti?)
Ne, sako tai reikia kai pirmas gimsta ar paskutinis, tokį reikia [mokyti], va taip sako.
(Šeimoje?) Užkalba, na ir pagerėja žmogui. O dabar tai jau aš nežinau kaip. Dabar kai
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kurie užkalba, išsinarina koją, taip pat, na ir sako, praeina žmogui. (O dabar kas moka,
Kovalevska?) Taip, Kovalevska irgi atrodo, aš nežinau, jos duktė atrodo, kuri mirė. Žinau
irgi, kai išsinarini, tai Viežbicka sena irgi užkalbinėjo. Nuo gyvatės Kovalevska. (Nuo
kokių gyvačių, sakė, kad nėra čia gyvačių?) Na kaip nėra, yra čia, ir dabar yra gyvačių,
na bet gal jos mažiau pasirodo, o tie žalčiai tai jau dažniau, va.
M14B-4 (2004 m.)
224. [Apie Jonines]
Mama tam tak tlumačyli, že .. na Jana že tam umieli, a jak oni tam umieli. To
muvi, že na Jana…(?) robyli, to to muvi, že tam i z renčnika mialosie mlieko, z uzdečki
tam, a čy pravda čy nie, to ja juš nie vidzialam, ale tak tlumačyli, že kobiety tam jakie
byli, može umieli kiedyscy (Byli tutaj teš?) No tutaj to ja nieviem, može byli jakie stare,
choliera, to tak tlumačyli, to ja…
Mama ten taip aiškino, kad... per Jonų [dieną] ten mokėjo, o kaip jie ten mokėjo.
Tai sako, kad per Jonų...(?) darė, tai sakė, kad ten ir iš rankšluosčio pieno buvo, ir iš
pavadėlio ten, o ar tiesa ar ne, tai aš jau nemačiau, bet taip aiškino, kad moterys ten
kokios buvo, kad mokėjo kažkada. (Buvo čia irgi?) Na čia tai aš nežinau, gal buvo
kokios senos, velnias, tai taip aiškino, tai aš...
Paulina Liminovič-Lazovska, g. 1909 m. Trečiokiškėse (Tšecekiški),
gyv. ištekėjusi Buivyduose nuo 1933 m., mirė 2004 m.
Buivyduose buvo 12 sodybų.
Kai Dūkštų bažnyčią gražino katalikams, jos tėvas iš Vilniaus atvežė pirmą kunigą
– Zakževskį.

159
ČEKONIŠKĖS
Zujūnų sen., Vilniaus r.

Marijana Tylingo-Oleškievič, g. 1940 m. Čekoniškėse, gyv. ten pat.
Sako, kad Tylingo kilę iš Napoleono kareivių, vienas liko ir čia vedė.
Kaime buvo 25 sodybos. Dvarininkas Čekoniškių – Riegelski. Sovietų laikais
nušautas, jo kapas kaime. Upelis buvo patvenktas prie kelio, kur kryžius buvo didelis
prūdas, žydėjo lelijos. Kaimo žmonės eidavo maudytis. Visa kaimas šulinių neturėjo,
vandenį sėmė iš upelio. Pirmas šulinys buvo jos sodyboje.

225. [Vietovardžiai]


Sola – pieva prie Sudervės kelio



Buchta – šlapios pievos, upelis teka



Kudlata gura – Kalnas už kaimo link Medziakolia, auga pušys



Pasieki – ganyklos prie upelio

Janina Tatol-Markovska, Jan, g. 1932 m. Gelužoje, gyv. Čekoniškėse

M13A-24 (2004 m.)
226. [Apie akmenimis paverstas vestuves]
(Jak vam muvyli?) Jak mnie muvyli. Ja nieviem, kto mnie muvyl, može ojcec
kiedyscy, a može babcia, Pakanska babcia. Že mlode jiechali ze šliubu, a matka nie
chciala čy tam mlodego, čy mlodej, i ona poviedziala, že liepiej oni niech v kamienj
pševrucousia, i oni vrucylysia, že v kamienj pševrucylisia. Takie davnych davnych časuv
takie chodzyli bajki. (V poliu gdzies?) Že jiechali, to znacysie drogou jiechali, nie polem.
(A gdzie to moglo byc?) Navet nieviem. Ja tak myslia, že s tamtej strony babcia, ja
nieviem, čy to pravda, ja nie moge tak dokladne muvyc. (A babcia s samej Sudervi jiest?)
Babcia s Pakancuv.
Pst.: Pateikėjai pasakojo tėvas.
(Kaip jums sakė?) Kaip man sakė. Aš nežinau, kas man sakė, gal tėvas kažkada, o
gal močiutė, Pakancų močiutė. Kad jaunieji važiavo iš vestuvių, o motina nenorėjo ar ten
jaunojo, ar jaunosios, ir ji pasakė, kad geriau tegul jie akmenimis pavirsta, ir jie pavirto, į
akmenis pavirto. Tokios senų senų laikų tokios pasakos buvo. (Lauke kažkur?) Kad
važiavo, tai reiškia, keliu važiavo, ne lauku. (O kur tai galėjo būti?) Net nežinau. Aš taip
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manau, kad toje pusėje močiutė, aš nežinau, ar tai tiesa, aš negaliu taip tiksliai sakyti. (O
močiutė iš pačios Sudervės yra?) Močiutė iš Pakancų.
M13A-25 (2004 m.)
227. [Apie velnius, kur arklius kankina, chochlik]
Dziadek opoviadal, že kiedys taki chodzil, byl djabel, ktury osobysce koni menčyl.
Kturego konia liuby, to jiego rospasy, a kturego nie liuby, to on jiego zamenčy,
zajiezdzy. Jak on nazyvalsia, mama? Kochlik tam djabel, jak mama nazyvalsia on? Nu
niedavno muvyl nam, pšypomnil mnie… Že znacysie, ten djabel, že muvi, on osobysce
na koni napada. Že on mial jiednego konia, kturego bendze liubyc, jak… vypasc, a
drugiego zamenčyc. I muvi, jiego nie zobačyš. Ale jieželi i zobačyš, to čeba jakas cy
slova muvyc, poviedziec, žeby on viencej nie pšyšed by. Ale muvi, odkryvaš džvy – juš
jiego niema. (V stodolie?) V stodolie. Kiedyscy koni stali v chacie, tam gdzie v sieniach
stali koni, no to jak, žyviola, všysko… Muvi, odkryvaš džvy do sienj do konia zobačyc –
juš jiego niema. Zakryvaš džvy, konj tam para až od niego idzy, menčy tak djabel jiego.
Senelis pasakojo, kad kažkada toks vaikščiojo, velnias buvo, kuris asmeniškai
arklius kankino. Kuris arklys patinka, tai jis jį išgano, o kurio nemėgsta, tai jis jį
išvargina, išjodinėja. Kaip jis vadinosi, mama? Kochlik tas velnias, kaip jis vadinosi,
mama? Na neseniai sakė mums, priminė man... Kad reiškia, tas velnias, kad sako, jis
asmeniškai arklius užpuola. Kad jis turėjo vieną arklį, kuris patiks, kaip... ganyti, o kitą
iškankinti. Ir sako, jo nepamatysi. Bet jeigu ir pamatysi, tai reikia kokius ar žodžius
kalbėti, pasakyti, kad jis daugiau nebeateitų. Bet sako, atidarai duris – jau jo nėra.
(Klojime?) Klojime. Kažkada arkliai stovėjo troboje, ten kur priemenėje stovėjo arkliai,
na tai kaip, gyvuliai, viskas... Sako, atidarai duris į priemenę arklių pažiūrėti – jau jo nėra.
Uždarai duris, arklys ten net garai nuo jo sklinda, kankina taip velnias jį.
Jadvyga Lipnievič-Baniukievič, Vincento, g. 1925 m. Čekoniškėse, gyv. ten pat.
Kaime dauguma turėjo po 5 ha, daugiau turėjo Nievierovič ir Tilinga. Kaimo kryžius
seniau stovėjo kitapus plento, ten namų nebuvo. Kaime ganydavo žmonės atskirai savo
šniūruose pririštus galvijus. Tėvas Kaziuko turgui darė kirvakočius (topožyski) , kastuvų
kotus (štyli dlia lopatuv).

228. [Vietovardžiai]


Soitka – griova (rov) ir žemė link Lapauciškių, taip pat vadino ir ten tekantį
upelį. Paklausus, ar tai tas pats upelis, kur teka per Čekoniškes (Čekonė), atsakė,
kad taip



Blišše šnury – žemė rėžiuose



Gaj – upelio pakrantė aukščiau dabartinio klubo pastato



Dalše šnury – žemė



Sola – žemė klonyje už kaimo, kairėje kelio į Sudervę pusėje
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Plentuvka – kalnelis dešinėje plento į Sudervę pusėje, apaugęs pušim



Bulka – kalnelis link Prapuolų, dešinėj keliuko didžiausias
229. [Apie Čekoniškes]
Čekoniškių dvaro ponas Marijan Rieginski, jo žemės buvo kitapus upelio nuo

kaimelio gatvės. Rusai išvežė į Sibirą. Kaimo žmonės eidavo pas jį dirbti. Prie lenkų už
burokų ravėjimą mokėjo po 50 kapeikų. Jis laikė daug karvių ir pieną vežė Vilniun. Prie
dvaro buvo 2 nami ondynarysty, kurie daugiausiai dirbo. Dvare buvo malūnas ant upelio.
Malūno prūdas buvo labai gražus, žuvies buvo daug, tai pono sargai saugojo, kad
negaudytų. Babcia pasakojo, kad prie baudžiavos ponas mušdavo žmones.
Mozūriškių ponas buvo burtininkas (čarodzej).
230. [Apie vaikščiojančias ugneles]
Jak slonca zachodzy, to jak sviečka chodzy v jiedna, druga strona – to pieniendzy
chodzou. Tak muvyli.
Kai saulė leidžiasi, tai kaip žvakė eina į vieną, į kitą pusę – tai pinigai vaikšto. Taip
sakė.
231. [Apie vandenį nuo akmenų]
Sbierali na kamieniu deščova voda. Dobra od Boga dlia chorych. Myli rany, tvaž.
Tiko ne nuo visų akmenų, buvo toks akmuo einant į Šilėnus.
Rinkdavo nuo akmenų lietaus vandenį. Geras [vanduo] nuo Dievo sergantiems.
Prausė žaizdas, veidą. Tiko ne nuo visų akmenų, buvo toks akmuo einant į Šilėnus.
232. [Bausmė už mėsos valgymą gavėnios metu]
Prababcia iš tėvo pusės sakė, ji 100 m. gyveno. Ji buvo labai pamaldi,
penktadieniais valgė tik duoną, druską ir vandenį. Ji vaikams sakydavo: „Aniolak z nieba
pšyjdzy i vas pod koryta zavrucy, jieželi bendzece jiesc miensa pšed Vielkanocou“ „Angeliukas iš dangaus nusileis ir jus po loviu įmes, jeigu valgysite mėsą prieš Velykas“.
233. [Apie Didįjį Ketvirtadienį]
Vstavac rano prendzej od vrony, pomyccie, bo vrona rano vstaje i myjisie - keltis
ryte anksčiau nei varna, nusiprausti, nes varna anksti keliasi ir prausiasi.
Prieš šventes iš šiaudų darė papuošimus: trikampiukus, žvaigždes; baltino trobą.

234. [Apie krobkas velykines]
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Krobka buvo pinta iš šiaudų: aukštis apie 40 cm, plotis apie 60-80 cm. Krobka
šanovali, dlugo tšymala prababcia na strychu čysta - Krobką tausojo, ilgai prosenelė laikė
palėpėje švarią. Ji jau neatsimena, kai krobkom maistą vežė.
235. [Ugnis Velykų]
Ugnį nešdavo tėvas šeštadienį su glovieška obsmaliona ir atnešęs pakurdavo pečių.
236. [Apie Šilėnų šaltinį ant kalno prie Kocelovičių]
To šaltinio vandens visada atsigerdavo eidami bažnyčion ir grįždami. Į butelius to
vandens semdavo ir nešė namo. Basi visada pabraidydavo tam vandeny.

237. [Čarodziejai]
Prababcia sakė, kad seniau buvo čarodziejų, karvių kol rasa neišdžiūvo laukan
nevesdavo. Ji priimdavo kaimo vaikus, buvo Babcia, tą visi kaimo vaikai žinojo.

Adam Nievierovič, Stanislavo, g. 1923 m. Čekoniškėse.
Tėvas iš Gelužių, mama vietinė.
Mozūriškių dvaras priklausė vaivadai, bet jis čia negyveno, tik vasarojo.
Čekoniškėse buvo du kalviai (vienas Jačnik).

238. [Vietovardžiai]


Soidka – pieva, laukai ir ten tekantis upelis (Čekonės aukštupys)



Pod Prapoly – žemė į Prapuolų pusę



Pod Loičy – žemė į Laičių pusę



Bulka – pieva link Prapuolų, kalnas tokios formos



Kudlata – miškas, pušynas



Pod Romančika – miškas, ten gyveno Romančik

M30A-1 (2004 m.)
239. [Apie prakeikimus]
(Jieželi pšeklina, co stanovisie temu človieku, co bylo?) A nic tam jiemu nie bylo,
ale vot vymysliš, by ty tam ponimaješ,glova skrenca, žeby ty nogi polamal, vot
takie.Byva tam bez……..? zrobisie človieku coš, a tut juš pod pšytokiem… ja ciebie
proklil (A byli jakie obmuvienie čy co) No to, nu jak….(A nie muvili, že pšeklial
človieka jakis čarodzej i on pševrucilsia na kamienia?) Byli takie rozmovy. Pšyčyna, že

163
stanisie jak, - “A, vo, ja proklil ciebie”. (I na kamienia pševrucilsia?) No nie, pani…(Ja
rozumiem, to bajki takie, to nie jiest pravda. A nie bylo takiego, že veselia jiechala, jakis
čarodzej pšeklial i na kamieni pševrucil?) Nie slyšal ja. (Tyko tak, človieka mogli
pšeklenc?) Jak by tak, tam može človieku i nie zaškodzilo, ale na jienzyku komus tam.
(Nie byli takie babki, že odmaviac mogli?) Byli. (Byli?) Ktura zamovi, tam to jaka.
(Jeigu prakeikia, kas nutinka tam žmogui, kas buvo?) O nieko ten jam nebuvo, bet
štai sugalvoji, tarsi tu ten supranti, galvą susuksiu, kad tu kojas susilaužytum, va tokie.
Būna ten be....? pasidaro žmogui kažkas, o čia jau (???) ... aš tave prakeikiau. (O buvo
kokie apkalbėjimai ar kas?) Na tai, na kaip... (O nesakė, kad prakeikė žmogų burtininkas
koks ir jis pavirto akmeniu?) Buvo tokios kalbos. Priežastis, kad nutiks kaip, - „O, va, aš
prakeikiau tave“. (Ir pavirto akmeniu?) Na ne, ponia... (Aš suprantu, tai pasakos tokios,
tai nėra tiesa. O nebuvo taip, kad vestuvės važiavo, kažkoks burtininkas prakeikė ir
pavertė akmenimis?) Negirdėjau aš. (Tik taip, žmogų galėjo prakeikti?) Lyg ir taip, ten
gal žmogui ir nepakenkdavo, bet ant liežuvio kažkam ten. (Nebuvo tokios bobutės, kad
atkalbėti galėjo?) Buvo. (Buvo?) Kuri užkalbės, ten tai kokia.
M30A-2 (2004 m.)
240. [Apie gydymą su šiaudais] (pateikėjo tėvas mokėjo gydyti, užrišdamas
šiaudais (vyvionzyval kolianki))
(On umial?) Vyvionzyvac? (Nu) Tak.Na slomie. Slomy žytnej kolianki ščygal, no
to značy vyščygal na tej slomie, pšyjiezdžali. (Ojcec tak robil na slomie?) Tak. (A co
zamavial modlitvou, čy jakimi slovami?) Modlitva musi jakas (Nie muvil vam?) Niet.
Može i muvil, ale ja niepamientam. (Pomogalo, jak on myslial?) Jieželi, vo na pšyklad,
na zvychniencia – pomagalo. (Pomagalo?) Tak. No byli vyjontki, pani (Rozumie,
rozumie. Tam bral jiednou slome, tylko slome?) Nie, nie juš on, tam ich ta… nu (rodo
žiupsnelį)nu, slome. (U všystkich tych, dziesienciu?) Nu tam, jakos iliosc, tak… i potem
zamavial, vot, i… (A do kont ložyl te slome?) No ondo..do trapki takej, domova tam
staralisie žeby byli tkanina taka, kavaleček, vot, i… ten šnureček to juš, no i človieku daji
i pomogalo (Oddaje človieku tou slome?) Oddaje človieku, ten… (On pšyklada jiego
tam?) Pšyvionzuje sobie tam… jieželi paliec vyvychnol, tam, nu čy do palca, do nogi,
gdzie tam No to pšyvionzyvali tam sobie. (Od kogo ojcec naučylsia temu?) No, musi od
dziadkuv, pradziadkuv (Nie muvil on od kogo?) To juš, niet. Že na tym tylko i liečylisie
(A jak vode zamavial?) Vode zamavia, a tam človiek ktury zachoroval, potem my
, nie zlamana, a… vode niesli my (A od gadziny umieli komu, od gadziny, jieželi ukonsi)
Od gadziny ni, ni že moja… (Zamaviali?) Tak, od gadziny zamaviali (A jak tam, prosto
slovami, čy teš coš robili?) Prosto slovami tam, pomodliousia. Ojciec nie, nie
umial.(Tutaj bylo gadzin tych? Kolo vas gadzin bylo?) Bylo (Bylo v liesie?) Tak. (A
venžuv?) I venžuv bylo.
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(Jis mokėjo?) Užrišti? (Taip.) Taip. Šiaudais. Ruginių šiaudų keliukus pjaudavo, na
tai yra, išpjaudavo iš tų šiaudų, atvažiuodavo. (Tėvas taip darė ant šiaudų?) Taip. (O kaip
užkalbinėjo, malda ar kokiais žodžiais?) Malda turbūt kažkokia. (Nesakė jums?) Ne. Gal
ir sakė, bet aš neatsimenu. (Padėdavo, kaip jis galvojo?) Jeigu, va pavyzdžiui, išsinarinus
– padėdavo. (Padėdavo?) Taip. Na buvo išimčių, ponia. (Suprantu, suprantu. Ten ėmė
vienus šiaudus, vien tik šiaudus?) Ne, ne jau jis, ten jų ta.... na (rodo žiupsnelį) na,
šiaudus. (Visus tuos dešimt?) Na ten, kažkaip kiekis, taip... ir paskui užkalbinėjo, va, ir...
(O kur dėjo tuos šiaudus?) Na jis į... į skudurėlį tokį [įvyniodavo], stengėsi, kad ten jau
naminė būtų medžiaga, gabalėlis, va, ir... ta virvutė tai jau, na ir žmogui duoda ir
padėdavo. (Atiduoda žmogui tuos šiaudus?) Atiduoda žmogui, tą... (Jis pridėdavo jį ten?)
Pririša sau ten... jeigu pirštą išsinarino, ten, na ar prie piršto, prie kojos, kur ten, na tai
pririšdavo ten sau. (Kas tėvą išmokė to?) Na, turbūt seneliai, proseneliai. (Nesakė jis
kas?) Tai jau, ne. Kad taip tik ir gydėsi.
(O kaip vandenį užkalbėdavo?) Vandenį užkalba, o ten žmogus, kuris susirgo,
paskui mes, nesulaužyta, o... vandenį nešėme mes. (O nuo gyvatės mokėjo kam, nuo
gyvatės, jeigu įkąs?) Nuo gyvatės tai, tai kad mano... (Užkalbėdavo?) Taip, nuo gyvatės
užkalbinėjo. (O kaip ten, tiesiog žodžiais, ar irgi kažką darė?) Tiesiog žodžiais ten,
pasimeldžia. Tėvas ne, nemokėjo. (Čia buvo tų gyvačių? Šalia jūsų buvo gyvačių?) Buvo.
(Buvo miške?) Taip. (O žalčių?) Ir žalčių buvo.
M30A-3 (2004 m.)
241. [Apie žalčius: „Žaltys Dievo draugas“]
(Čy venžuv možno zabijac, čy nie, jak muvili stare liudzi?) Muvili, že tu niemožna
venžuv, i gadzinuv… Ale gadziny zlapali, zabivali i… A venžuv nie.. (A čemu nie?)
Vonž jakis pšyjaciel boga byl (Tak muvili, pšyjaciel boga?) Tak, a gadziny to…(A co on
takiego dobrego?) A ja nieviem, co tyko muvili, že venžuv zabivac nie možno (Nie
pozvoliali. A jieželi zabije, co vtedy?) To nic, tam zabije – zabije (Nie byvalo jakiego
tam?) Ale tylko taka byla pšyslovie u liudzi „Venža nie možno zabijac, to pšyjaciel
boga“. (Pšyjaciel boga?) No. Niezabivali.
(Ar žalčius galima užmušti, ar ne, kaip sakė seni žmonės?) Sakė, kad čia negalima
žalčių, ir gyvačių... Bet gyvates sugavo, užmušdavo ir... O žalčių ne... (O kodėl ne?)
Žaltys kažkoks Dievo draugas buvo. (Taip sakė, Dievo draugas?) Taip, o gyvatės tai... (O
ką jis tokio gero [daro]?) O aš nežinau, tik ką kalbėjo, kad žalčių užmušti negalima.
(Neleisdavo. O jeigu užmuša, kas tada?) Tai nieko, ten užmuša – tai užmuša. (Nebuvo ko
nors ten?) Bet tik toks buvo posakis tarp žmonių „Žalčio negalima užmušti, tai Dievo
draugas“. (Dievo draugas?) Taip. Neužmušdavo.
M30A-4 (2004 m.)
242. [Apie padalec]
(Ješče vot muvili, že takie, jakby gadziny, čy co, padaliec taki, co to jiest?)
Padaliec? (Aha) Padaliec to jiest taki, že on… nievyliečalny, jieželi vkonsi (A on co to
jiest, to gadzina?) Nie, nie gadzina, ale to na podobie gadziny. Padaliec… može to… s
tych gadzin samy taki … staršy, čy.. (Staršy s gadzin. On vielki?) no taki na podobie
gadziny, venža. (A jaki kolior ma, zupelnie podobny do nich?) no.. to s tych, s tych
samych (I kolior taki?) I kolior taki (No to jak odlyčyc, čy tam gadzina, čy padalec?) No
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on… može nie taki troche, po koliože jiego poznavali (Vy vidzieli kiedy jiego, jak
vyglionda?) No taki, jak vonž (Vidzieli vy kiedy, spotkali?) Tak (A gdzie on byl, v
liesie?) No tak jak, gdzie žyli te same gadziny, venžy, i tam i… (Tam i padalec) Padalec
tam byli. (I liudzi jak muvili, že on staršy nad všystkimi gadzinami?) No muvili, že on
taki, jieželi juš vkonsi, to liečenia niema (Niepomagali?) No, byl tam že vkonšal, o, muvi,
padalec to vkonsil.
(Dar va sakė, kad tokios, kaip gyvatės, ar kas, padalec toks, kas tai yra?) Padalec?
(Taip.) Padalec tai yra toks, kad jis... neišgydoma, jeigu įkanda. (O kas jis yra, tai
gyvatė?) Ne, ne gyvatė, bet tai panašus į gyvatę. Padalec... gal tai... iš tų gyvačių toks
pats... seniausias, ar... (Seniausias iš gyvačių. Jis didelis?) Na toks panašus į gyvatę, žaltį.
(O kokios spalvos, visiškai panašus į juos?) Na... tai iš tų, iš tų pačių (Ir spalva tokia?) Ir
spalva tokia (Na tai kaip atskirti, ar ten gyvatė, ar padalec?) Na jis... gal netoks šiek tiek,
pagal spalvą jį pažindavo. (Jūs matėte kada jį, kaip atrodo?) Na toks, kaip žaltys. (Matėte
jūs kada, buvote sutikę?) Taip. (O kur jis buvo, miške?) Na tai kaip, kur gyveno tos
pačios gyvatės, žalčiai, ir ten ir... (Ten ir padalec.) Padalec ten buvo. (Ir kaip žmonės
kalbėjo, kad jis viršiausias visų gyvačių tarpe?) Na sakė, kad jis toks, jeigu jau įkanda, tai
neįmanoma gydyti. (Nepadėdavo?) Na, būdavo ten, kad įkando, o, sako, padalec čia
įkando.
M30A-5 (2004 m.)
243. [Apie ugnį laukuose]
Byli rozmovy, ja smialsia z nich (A jak muvili liudzi?) No, muvili, že to…
specijalne, tam… Potem, o, juš jiego pšeklieli…(Otych ogniach jak na poliu tu chodzili,
ogien chodzi, vidac sviatlo takie) Tut muvili, no lae muvili, ja slyšal. (Tu u vas bylo tak)
Tut bylo, ale pujdzi i nic niema – pusto(V kturym mejscu?) No to gdzie tam, kolo liasu,
to gdzie pokazalosie tam, že tam palisie coš (A co muvili, od čego ten ogien? Davnej,
stare liudzi jak muvili?) Nu stare muvili, že tu od boga (Od boga?) Nu (Ogien od boga?)
Nu ot (A čemu?) Pan bug skaral (Skaral i od tego tam ogien palisie?) Nu tak, vo takie
pšeslovie. I teras jiest až takie pšeslovie „Bog že tiebie skaral“.
Buvo kalbos, aš juokiausi iš jų. (O kaip žmonės kalbėjo?) Na, kalbėjo, kad tai...
tyčia, ten... Paskui, va, jau jį prakeikė... (Apie tas ugnis, kur po lauką vaikščiojo čia, ugnis
vaikšto, šviesa matosi tokia.) Čia kalbėjo, na bet kalbėjo, aš girdėjau. (Čia pas jus buvo
taip?) Čia buvo, bet nueina ir nieko nėra – tuščia. (Kurioje vietoje?) Na tai kur ten, prie
miško, tai kur pasirodė ten, kad ten dega kažkas. (O ką sakė, iš kur ta ugnis? Seniau, seni
žmonės ką kalbėjo?) Na seni sakė, kad tai nuo Dievo. (Nuo Dievo?) Taip. (Ugnis nuo
Dievo?) Na va. (O kodėl?) Dievas nubaudė. (Nubaudė ir todėl ten ugnis dega?) Na taip,
va toks posakis. Ir dabar yra net toks posakis „Dievas jau tave nubaudė“.
M30A-6 (2004 m.)
244. [Apie velnius]
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….. (Gdzie pokazyvalsia, v kturym mejscu djabel?) A čiort vie tam (Niemuvili?)
Jieden muvi, tam, temu tam pokazalosie v takim mejscu, na polie, čy tam v liesie (A
gdzie, v kturym mejscu?) No v kturym, v tych, tam v liasach. To bylo, ale malo te razy.
Byli dzieci: vo tam chodzou, ta, ta (A bylo takie mejsce, že tam i jiednemu, i drugiemu, v
tym samym mejscu pokazujiesie?) Byli takie mejsca (Byli, a gdzie?) Nu tutaj, tam po
polie (Na vašym poliu?) Nu tak, i na našym poliu bylo to. Vo tam, pokazyvalosie teš (I tu
pokazyvalosie , a kto?) A čiort, tyko muvi, jak dzieci to strašyli, že:”O, choc choc choc
tam, zobačy tam djabel vtedy, - bylo dlia dzieci,- choc choc vezme ciebie”. (A o
viedzmie nie muvili?) I viedzma teš: „Viedzma chodzi”.
... (Kur velnias pasirodydavo, kurioje vietoje?) O velnias ten žino. (Nesakė?)
Vienas sako, ten, jam ten pasirodė kažkurioje vietoj, lauke, ar ten miške. (O kur, kurioje
vietoje?) Na kurioje, tuose, ten miškuose. Taip buvo, bet mažai kartų. Buvo vaikai: va ten
vaikšto, ten, ten. (O buvo tokia vieta, kad ten ir vienam, ir kitam, toje pačioje vietoje
pasirodo?) Buvo tokios vietos. (Buvo, o kur?) Na čia, ten už lauko. (Ant jūsų lauko?) Na
taip, ir ant mūsų lauko buvo tai. Va ten, pasirodydavo irgi. (Ir čia pasirodydavo, o kas?)
O velnias [žino], tik sako, kaip vaikus gąsdino, kad: „O, eik, eik, eik ten, pamatys ten
velnias tada, - buvo vaikams, - ateik, ateik, pasiimsiu tave“. (O apie raganą nekalbėjo?) Ir
ragana irgi: „Ragana vaikšto“.
Melanija Dovgerd-Malinovska, g. 1921 m. Šilėnuose, d. gyv. Čekoniškėse.
Kai užėjo vokiečiai, rusai nespėjo atsitraukti, buvo pilni miškai rusų. Žmonės jiems
padėjo maistu. Už tai lietuviai Šilėnuose sušaudė jos mamą ir seserį, sudegino Sviliškes.

245. [Vietovardžiai]


Podbulka – pieva, dirva . Prie kalnelio, vadinamo Bulka



Limargi – laukas miške Šilėnų kaimo



Kopana – kelias į Šilėnus. Taip vadino, nes rankomis tą kelią prie lenkų kasė.
Kelias eina per Šilėnus į Legotiškes, kur buvo VU vasarvietė



Brukovanki – Kopanos dalys miške už Šilėnų, išgrįstos akmenimis (smėlio
kalneliai), kad ponams būtų lengviau nuvažiuoti į Legotiškes

246. [Pravardė]


Miškinj – Voicechovskį taip vadino, nes gyveno miške už Mozūriškių link Šilėnų,
link Limargi. Buvo geras meistras, taisė laikrodžius, siuvimo mašinas
247. [Apie Šilėnų II šaltinį (už bažnyčios)]
Šaltinio vandeniu gydė žaizdas, išnirimus (zvichniencia).

M30A-7 (2004 m.)
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248. [Apie Šilėnų III šaltinį]
Sėmė vandenį ant kalno, kur prasideda šaltinis, prie Kocelovičių.
(Muvce jak mama posylala) Nu očy bolieli, tak muvi, čeba do vschodu slonca
vstac. (Gdzie ta krynička?) A ta krynička to tutaj, jak my idziemy vo stont, vo tak vo.
Pšez droga idzi ta krynička, voda taka, ručajek na droga. (Ona plynie tak?) Plyva pšeciv
slonca, jak vychodzi slonce. Rano kiedy boli te očy. (A kiedy, to čy viosnou, čy liatem?)
Včesne čeba vstavac, chocby kiedy, nu jak ona, nie moge pšypomniec. (Pomoglo?)
Pomoglo, pani, dzienki Bogu. (A ja pytam to čy jiesieniou, čy viosnou, všystko jiedno
pomogalo?) To všystko jiedno, no vie, nie zavše boliou oni, kiedy pšyjdziesie tak.
(Sakykite, kaip mama siuntė.) Na akys skaudėjo, tai sako, reikia iki saulėtekio
atsikelti. (Kur tas šaltinėlis?) O tas šaltinėlis tai čia, kaip mes einame va iš čia, va taip va.
Per kelią teka tas šaltinėlis, vanduo toks, upelis ant kelio. (Jis teka taip?) Teka priešais
saulę, kai saulė pateka. Ryte kai skauda tos akys. (O kada, tai ar pavasarį, ar vasarą?)
Anksti reikia keltis, bet kada, na kaip ji, negaliu atsiminti. (Padėjo?) Padėjo, ponia, ačiū
Dievui. (Aš klausiu tai ar rudenį, ar pavasarį, vis tiek padėdavo?) Tai vis tiek, na žinote,
ne visada skauda jos, kada prireiks taip.
M30A-8 (2004 m.)
249. [Apie raganas, kurios pieną atima]
Takie byli tutaj, byli, dužo takich (A tutaj v Ciechanoviškach, čy v Šilanach?)
Gadali tam i v Šilanach, i v Cechanoviškach. Jiedna na drugich tak kobiety. Muvi:”A, ta
čarovnica-, muvi,- juš pšešla… ale ja to tam nie.. v to nie..Podzivujiesie, čy odbiežy
mlieka, čy to za dužo ta krova daje tam co. To i teras, pani, byva že nie koniečnie
čarovnicy, liudzi majou takie zazdrosne očy (Nie každego človieka takie očy?) Nu nie
každego, to jiest, majou takich, jiest (A bylo takie, že muvili, že pšeklinac mogli
človieka?) Nie mialam, pani, tak , tyko slyšalam, o temu i temu, že tam on varjuji (A tak,
že pševrucali na kamieni liudzi, o pšeklial jaki čarovnik, i pševrucilsia na kamienia?) No
to muvili – kiedys. To nievieža, bo to bajki, v ksionžkach napisane takie. Byl tutaj koli
zrobisie
(Sūnus įsiterpia) - .. Nie pšypominaš? Zamaviala od ružy, čy nie pamientaš?motina- Nie. –sūnus- Od ružy ona všystko zamaviala, od pšelenknienia.
Tokios buvo čia, buvo, daug tokių. (O čia Čekoniškėse, ar Šilėnuose?) Kalbėjo taip
ir Šilėnuose ir Čekoniškėse. Viena apie kitą taip moterys. Sako: „O, šita ragana, - sako, jau perėjo...“ bet aš tai ten ne... tą ne... Nusistebi, ar atims pieną, ar tai per daug ta karvė
duoda ten ko. Tai ir dabar, ponia, būna, kad nebūtinai raganos, žmonės turi tokias
pavydžias akis. (Ne visų žmonių tokios akys?) Na ne visų, tai yra, būna tokių, yra. (O
buvo taip, kad sakė, kad prakeikti gali žmogų?) Nepasitaikė, ponia, taip, tik girdėjau, va
tam ir tam, kad jis ten iš proto eina. (O taip, kad pavertė akmenimis žmones, va prakeikė
koks raganius, ir pavirto akmeniu?) Na tai kalbėjo – kažkada. Tai netikiu, nes tai paskos,
knygose aprašytos tokios. Buvo toks čia, kol pasidarys
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(Sūnus įsiterpia) - .. Neatsimeni? Užkalbinėjo nuo rožės, ar neatsimeni? – motina –
Ne. – sūnus – Nuo rožės ji visą laiką užkalbinėjo, nuo išsigandimo.

250. [Užkalbėtojai]
Jerecki, gyveno Karveliškėse.
Tilingova, gyveno Čekoniškėse. Nuo rožės. Ji buvo ir bobutė priėmėja, labai daug
jos vaikų apylinkėje priimta.
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DŪKŠTOS, Vilniaus r.
Adelia Borkovska-Viežbicka, Francišek , g. 1928 m. Vaigeliškėse,
ištekėjusi 25 m. gyveno Moliūnuose, dabar Dūkštose.
Jos brolis gyvena Vaigeliškėse. Tėvas kilęs iš Buktos, prie Vilniaus. Rusai jį norėjo
išvežti į Sibirą, nes tarnavo lenkų kariuomenėje.
251. [Vaigeliškių vietovardžiai]
* Kunialpy - laukas, pievos
* Gurove šnury - žemė Gvaltų pusėje
* Napšeciv oku - žemė prie raisto, apvalaus kaip akis
* Kimsovata - raistas prie Jurkiškių
* Tšebeš - raistas kitoje plento pusėje, už paskutinės sodybos. Strašna roista, byk
vliecial, niedostaly. Potem sama vysechla.
* Vyšalgi - vieta Vaigeliškėse, kur dabar stovi jos brolio sūnaus namas
* Osiniak - miškas už plento
* Naveda - Osiniake lygesnė vieta, ten nėra kalnų
* Pod dembem - vieta Osiniake, kur stovėjo Ąžuolų karalius
* Kolu vielkiego kamienia - pieva netoli Michalkevičiaus sodybos, joje akmuo,
vadinamas Kasahor
* Kolo cmentažu, Pod cmentažem - žemė prie Jurkiškių dvaro, kur buvo
nekrikštytų vaikų kapinės
252. [Dūkštų Ąžuolyno vietovardžiai]


Podmilaikiški – laukai į Milaikiškių pusę



Smaliuniska – raistas Ąžuolyne. Būdavo sunku įeiti, nes labai šlapias, jame
augo pušys. Taip pavadintas, nes dažnai degdavo



Kološki – lygi, graži pieva Ąžuolyne, nešlapia, apie 3ha



Barsuka nory – pakalnė Ąžuolyno vidury, kur teka upelis



Oiranska roista – raistas link Airėnų, pusė jo buvo laukuose, pusė Ąžuolyne



Šeška roista – raistas Ąžuolyne



Lososiek – toje vietoje dalį Ąžuolyno per I karą iškirto vokiečiai



Zarov – upelis Ąžuolyne

253. [Moliūnų vietovardžiai]


Užustadale – pieva Ąžuolyno pakrašty
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Stara Dūkšta – pieva link upelio



Mindrine – pieva tarp Maliūnų ir Kiemelių



Podsmaliuniska – pieva prie raisto



Ringa - upelis nuo Genių, per Kačergiškes, įteka į Dūkštą priešais Maliūnus



Pakalna – upelis, įteka į Dūkštą iš dešinės



Seniucia lonka, roist – didelės pievos prie Maliūnų, pavadinta pagal žmogaus
pavardę

M4B-10 (2004 m.)
254. [Apie Vaigeliškių atsiradimą]
Chyba, že byli čterech menščyzn i starych clopcuv, starych juš, po čtardziescie
pienc liat mieli. I potem nim byli zaslužone oni, to im dal po vloce ziemi, dal dla
všyskich čterech. To byl Bžostovski, Matkieič, Semaška i Kučynskie. I potem juš z tego
zrobilosie jedenascie mieškanj. (To ostatne to bylo jiedenascie?) Jiedenascie, to juš
vychodzi to. (Pšy Polsce?) Tak, pšy Polsce juš jiedenascie bylo. (Muvcie, muvcie) A
potem tego vychodzi, ja nieviem, a teras juš to rozmaitych jest. No, jako tam poženilisie,
pokupovali, to do Polski dvuch vyjiechalo. Matkievič jieden taki vyjiechal.
Turbūt, kad buvo keturi vyrai ir seni vaikinai, seni jau, po keturiasdešimt penkerius
metus turėjo. Ir paskui jam buvo nusipelnę jie, tai jiems davė po valaką žemės, visiems
keturiems davė. Tai buvo Bžostovski, Matkievič, Semaška ir Kučynskai. Ir paskui jau iš
to pasidarė vienuolika namų. (Tas paskutinis tai buvo vienuoliktas?) Vienuolika, taip jau
gaunasi tai. (Lenkijos laikais?) Taip, Lenkijos laikais jau vienuolika buvo. (Kalbėkite,
kalbėkite.) O paskui tai gaunasi, aš nežinau, o dabar tai jau visokių yra. Na, kai jau ten
susituokė, išpirko, tai į Lenkiją du išvažiavo. Matkievič toks vienas išvažiavo.
M4B-11 (2004 m.)
255. [Apie Jurkiškių ponus Jundzilus]
(A o tym Jundzilie ješče coš muvili?) No co ja muviem, staršy, on byl advokat,
Andžej byl syn jiego, potem dzieci u niego. Jieden tyko syn byl, ona byla taka: nikdy nie
pracovala, taka ščupla, vysokie oni obydva, bardzo ladne. A vielie, čy oni sto hektary
mieli, dosyc kruv, mieli dužo, musi viencej niž siedemdziesiont, i všystkie žyvioly bardzo
dužo, nu to co ja moge viec, tyko tyle to. (A o tym ješče staršym, ješče dziadku tego?) A
o tym Jundzilie? (O tym Jundzilie) Tamtyš dziadek, to moja babcia byla dobža bardzo z
nimi, oni bardzo uvažali nas i by mieli takich, muvi, nie vychvaliacie, ale juš byli ojce,
nie liezli nikdy, sami siebie liepiej tak. Ni tam pjanicy jakie, ni co, byli pobožne. I z
Jundzilami bardzo vielkie značenie mieli. (I co roskazyvali, co o tym ješče staršym
dziadku?) Nu, že dobže, že všystko, o i mamusi, moja mamusia nadomnica byli, bo tšy
siostry byli. To jiedna vyšla piervša, tam do Purvišek, a druga v Žežmorach byla, mlodša.
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A tutaj bardzo všystko..... o, " Krysia" - na mamusie. Mamusie kiedy Kristunia nazyvali,
davno, davno, a potem juš začeli - Krysia, to jak liubila, žeby my nazvali dzieci Krysiou.
No, to bardzo byl... (On zajmovalsia rostlinami, botanikou?) Može byc, coš mnie
pšypominasie, žeby coš bylo v rozmovie, že on byl takim. (A jaki u nich tam sad byl?)
Oi, sad jaki dužy. On tak, jak idzi polisada ta ogromna do ich, do palacu, gdzie stal palac,
to po to jiednej stronie jakie tšy hektary, to može i vienciej, i po drugiej. A tu ješče stary
sad taki byl. To juš... (A jakie tam rostliny byli? Tylko jablonie, čy bylo ješče jakie?) Nie,
nie, vielie. Bylo tyko aleja samych vysadzona z lieščynuv, to naukolo z jiednej strony, a z
drugiej strony, ja nie pamientam, co bylo. (A kviatuv mieli?) Oi, ladna byla klomba
bardzo, taka vysoka, vysoka, jak taki ze mnie človiek byl, jak teras lapac, ale že bardzo
ladnie kviaty, napšeciv palacu, i tak bardzo ladnie kviaty byli. Bo byl ogrodnik u ich. To
pomidory nikt nie jad, to juš u tam, u ich. A my z tym ogrudnikem teš bardzo dobže
dzieci bavilisie. To juš , moja, pujdzim v niedzieliu, jak v školie nie čeba, a to viem, že
ogrudniki nam čuki davali, tam pomidory, to ješče malo kto v viosce jad, a my juš mieli.
(Atrakcja)
(O apie tą Jundzilą dar kalbėjo kažką?) Na ką aš pasakysiu, vyresnis, jis buvo
advokatas, Andžej buvo sūnus jo, paskui vaikais pas jį. Vienas tik sūnus buvo, ji buvo
tokia: niekada nedirbo, tokia liekna, abudu jie aukšti, labai gražūs. O kiek, jie ar šimtą
hektarų turėjo, pakankamai karvių, daug turėjo, turbūt daugiau negu septyniasdešimt, ir
visų gyvulių labai daug, na tai ką aš galiu daugiau, tik tiek. (O apie tą vyresnį dar, apie jo
senelį dar?) O apie tą Jundzilą? (Apie tą Jundzilą) Tas gi senelis, tai mano močiutė buvo
labai gerai su jais, jie labai pagarbiai [kalbėjo] su mumis ir neturėjo tokių, sako,
nesigiriat, bet jau buvo tėvai, nesikišo niekada, patys sau geriau taip. Nei ten kokie
girtuokliai, nei kas, tikintys buvo. Ir su Jundzilais labai svarbius santykius turėjo. (Ir ką
pasakojo, ką dar apie tą vyresnį senelį?) Na, kad gerai, kad viskas, va ir mamytei, mano
mamytė tarnaitė buvo, nes trys seserys buvo. Tai viena išėjo pirma, ten į Purviškes, o kita
Žežmoryse buvo, jaunesnė. O čia labai viskas... va, „Krysia“ – mamytei. Mamytę kai
Kristunia vadino, seniai, seniai, o paskui jau pradėjo – Krysia, tai kaip mėgo, kad mes
vadintume vaikus Krysia. Na, tai labai buvo... (Jis rūpinosi augalais, botanika?) Gali būti,
kažką atsimenu, lyg buvo kalbama, kad jis buvo toks. (O kokį jis ten sodą turėjo?) Oi,
sodas koks didelis. Jis taip, kaip polisada (?) tokia didelė į jų pusę, į rūmus, kur buvo
rūmai, toje vienoje pusėje kokie trys hektarai, tai gal ir daugiau, ir kitoje pusėje. O čia dar
senas sodas toks buvo. Tai jau... (O kokie ten augalai buvo? Tik obelys, ar dar buvo
kokių?) Ne, ne, daug. Buvo tik viena alėja išsodinta lazdynais, tai aplinkui vienoje pusėje,
o kitoje pusėje, aš neatsimenu, kas buvo. (O gėlių turėjo?) Oi, gražus gėlynas buvo labai,
toks aukštas, aukštas, kaip toks žmogus kažkada buvau, kaip dabar gaudyti, bet kad labai
gražios gėlės, priešais rūmus, ir taip labai gražiai gėlės buvo. Nes buvo sodininkas pas
juos. O mes su tuo sodininku irgi labai gerai vaikai žaidėme. Tai jau, mano, nueinam
sekmadienį, kai į mokyklą nereikia, o tai žinau, kad sodininkas mums sodinukus
duodavo, ten pomidorų, tai dar mažai kas kaime valgė, o mes jau turėjome. (Atrakcija.)
M4B-12 (2004 m.)
256. [Apie baudžiavą]
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Že čeba bylo para dni, vielie tam sobie pracovac, a potem musial isc darmo
pracovac do panščyzny, a potem, vie, muvi, nie vtenčas, jak chcial, a vtenčas, jak byl čas.
A tak, vie, nic. (A to nie muvila, co tam robili, jak bylo? Jaki požondek tam, nie muvila?)
No, vie, kiedys to ciemne liudzi byli. No co, rolia robili, zarabiali, žyta sieli, tam
kartoflie, to takie roboty robili, bo, muvi, tam specijalistuv nie bylo po vsiach. Bo teras
juš zrobilisie specijalisty rozmaity po vsiach všendze, a gdyš nie bylo tego.
Kad reikėjo kelias dienas, kiek ten sau dirbti, o paskui turėjai eiti nemokamai dirbti
lažą, o paskui, žinote, sako, ne tada, kai norėjai, o tada, kai buvo laikas. O taip, žinote,
nieko. (O tai nesakė, ką ten darė, kaip buvo? Kokia tvarka ten, nesakė?) Na, žinote,
kažkada tai neišsimokslinę žmonės buvo. Na ką, žemę dirbo, uždirbdavo, rugius sėjo, ten
bulves, tai tokius darbus dirbo, nes, sako, ten kaimuose specialistų nebuvo. Nes dabar jau
atsirado specialistų visokių kaimuose visur, o kažkada nebuvo to.
M4B-13 (2004 m.)
257. [Apie prakeikimus]
Ja tego poviem ješče jiedno, to ja teš dvuch... tšech liudzi pšekliela. Tyko čeba z
čystym sumieniem, človieka bardzo lekko pšeklec. Ježeli človiek nadojada, ot ja tyko
poviem " daj Bože jiemu nieba". Tu sonsiady byli, oni dva byli, ale juš chalturščiki, čego
tam nie bylo, a krencili liudzi jak tyki znali. Raz vyjiechali, a my tyko začeli budovacie.
Jak on tam krove navionzal, prosto pošla po žendach, po všystkim. No, i potem syn byl
juš taki, juš nie mlody. Čy on byl žonaty? čy može ješče nie, tak on muvi, jak to tam to ja
zrobie. On muvi, ja moge vas zgubit na niet. A oni, značisie, jak my tu pšyjiechali
budovac, i my začeli budovac, oni z Rusian. Ale oni juš nie žyjou. No, i on začal tak : "z
tamtymi žabrakami nie rozmaviajcie". To sluchaj, nie bardzo ja taka bogata, mnie
všystkie liudzie dobra, no ja muvie, jak ja tam pujde do niego. Ja muvie, sluchaj, ja tego
nie zrobila i nie zrobie. Dla mnie všystkie vy ruvne. No i potem, značysie, tak. On tu
začal... no pravda, jak tu bylo, že u nas, on tam, dzieci, nie mial nikt tam, nie pomagal, a
u nas dvie curki i dva syny, nu i vychodzi, žency juš všystkie zebralisie, bardzo prentko
postavili ten dom. No, tak on troche može i zdroval, a potem začal, ja nieviem, nie on, nie
u nas jak dzialka jest, i to byla pusciaka dlia vas. Ja muvie, odgrudzili, ot tak. To on vziol
vienciej, bo tam jieden nie ogrodzilsie. I potem on po vedlug tego, on dal... musiš dac tu
jiemu, mojej dzialki, a ty biež gdzie chceš. Ja muvie, sluchaj, na co ja mam brac gdzie
indziej, kiedy ja mam ruvno. Odsuvajsia, kiedy cie puščou, tam daliej. A mnie tu, o, lonki
kšakuv, bo tu kšakuv, jak vieki vielie, dvadziescie pienc metruv jest, a tyle musie brac.
Pošla ja do kosciola, pšychodze z kosciola, juš on tu v brokach mojich stavi koly. A ja,
viecie, tyko tak ščeže, i byla sonsiadka ich, teš z Rusian, ješče ona nie žyje. Ja muvie,
božež, ni dzieci niema, ničego. Ja muvie, žebyž ci Bug dal, by i svego nie skožystal. V
jiesieni otrulsia i ona za nim.
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Bo ale ja jak ščeže. Ježeli tyko poviec ščeže, i tyko nie liez do liudzi. (A temu
človieku, kto povie, nic nie škodzi, že on pšeklial?) A, muvi, taka pora (Nie škodzi?)
Mnie nic. Ale čeba bardzo spraviedlivie. Bo ježeli ja vliazla by do jiego, i poviedziala
byla by pšeklinavšy, na mnie padni. A pšeklenstva pada na každego (A tamu človieku
nic?)Temu nic, tyko čeba čystym sercem. Jiemu nie gžy. I potem byla ta Stefka, co byla,
co ja muvilam, Liminičanka. Ta, ot, Tosia kupivšy... pšeprašam, Tosia nazyvali na niej,
ona do Judego, ona jiego byla druga žonka. Tym on juš piervšou, tam ladne dzieci,
všystko žucil, a potem tej nie mial juš jak žyc, no i potem ona kupila tego, až spirtu
suchego, co na vudke. A ta Stefka vudkou targovala. Tou spirtu kupila, ta jiego i dziada
napoila, i o šustej godzinie pošed, o dzieviontej juš nie žyl. To ta jak tyko znala, a u
Stefki byl syn v voisku. Jak ona tego syna pšeklinala. Tak pšyšla z plačem do mnie, bo
viadomo, ja troche... i Boga pšeznaje, i do kosciola chodze, My nie zajmujiemsia tak
bardzo ničym, liepiej spokujniej, liepiej mniej. Ja muvie, co z tym spotkacie, a liepiej nie
spotkacie, bo jest tam dužo rozmaviac. To ona pšyšla - " povie, ciotka, co mnie robic, ona
pšeklina." Ja muvie, sluchaj, ježeli muvie, ty žež Bogu ducha vinna. Ona to tobie dala, a
ty jej dziada napoila, no to co ona chce. A, muvie, to co niepravidlove, mojiego syna nic
nie trafi. A muvie, rež, poluž nogi, coš pieniendzy to bardzo teš pomaga. No, to tego, to
ot vychodzi, teš to samo. No, i potem oni tak, on v jieseni, a ona na druga jiesen, obydva.
A ona teš tak samo šedla, noga zlamala, Všystkie Svienty. Siostra jiego pšyjiechala, tam
kviatuv posadzila, tej juš nie podobalosie, tam juš nie godzilisie, ona te kviaty vyrvala,
tož tyle napracovalamsia, pošla tam tam do sonsiadki mlieka vziela, i v bramce noga
zlamala, vyviezli i pšekli, pšekli. I potem jiednej vsie, v mojim vieku v Maliunach. Ja
mialam bardzo charakter dobry. Kto co poprosi, nikomu nie odpoviemy, že nie mam. Ja
podzieliemsia ostatniou kopeikou, kroškou. No, i potem my pojie... tam, pravda, ja nie
poviem, taka tam bogata, no on byl jieden u ojcu, dom byl ladny, tam, v Maliunach. No i
potem, znacisie, a ona nie miala domu, potem vychodzi, ja muvie, co ty jiezdziš do
domu, od chaty do chaty, jak po prostu poviedziavšy. Ja muvie, maš ot chliev postaviony,
vykroj ty okny, zrob, na co to, muvie, graty te voziš.... Nu, pravda, o. Postrojili vo tam,
vymaliovali, mu chatke zrobili, tam my im i pomagali, i dzieci ja karmila, všystko. Potem
sama glupstvo. Dali nam konia za sovietska vlastju. To ja teš jej pšekliela. To značysie,
tego i ja ... pšyšla moja mama i muvi "do Vilna ve vtorek". Mama v niedzielie pšyšla. Ale
my mieli svoj voz, svojou upšonč do konia, tyko kon byl společny, ješčo kolchoz byl.
Nam dany byl kon na dvuch, ja jej nic nie poviedzialam. Jakos, ja nieviem čemu, ja jiej
nic nie vytluma... Ale muš kon chodzil, ten kon. Bože co ona, jak od tego času začela,
alež ja muvie, byla svacia, ja jiej i svoje futra, ja i svoja torelka, ja i svoje chustečki dala,
ubrala.On jiesionka dal temu dziadu, nu i choc by butelka postavil, butelka nie postavili,
alež my i nie vymagali, no bo daj choc po liudsku pojiechac, bo nie mamy z čym. No,
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jiec, maš, juš nie znosiš za jieden raz. I dzieci i všystko, potem krovy caly rok stali v
našym chlievie, bo byl vielki, a oni nie mieli chlievu. To potem ona mnie odzienkovala i
pšed každym, z kim nie spotkasie, ona rozmaviala na mnie. Ale ona, pšeprašam, teš byla
litvinka. Tak ja mialam moda muvic, viecie, litevska vladz, a litvinka tak gada na mnie. A
ja jiej nic nie poviedzialam ni razu. A kto nie spotka. A "Adelia, Adelia, Proničicha na
ciebie to i to gadala, na ciebie to i to". Ja muvie, " no co ty zrobi, litevska vlast, to ona ma
gura, no niechaj gada."Muvie,"dla mnie nie pšylipni, bo, muvie, ja žeby byla ješče
panienka, a teras baba, to nic. Niechaj muvi, choc na dachu vliezi." Ja jieden raz teš, pšed
kim to ona poviedziala. No ja nie pamientam takiego. A ja tyko pomyslialam: "Boža,
čemuž ty jej mova nie zatkniš," i teras juš musi pietnascie liat nie rozmavia. Šedla, byla
na jagodach, potem pačy, že na avtobus, juš zegarek miala. A ona starša odemnie troche,
no i šedla, siadla na kamien, odpočela, i mova odiebralo. (A co, pšez kazy...) Na
kamieniu, no nie, ona spotniavšy byla, o mova i pšepadla.
Aš dar pasakysiu kažką, tai aš irgi du... tris žmones prakeikiau. Tik reikia su švaria
sąžine, labai lengvai žmogų prakeikti. Jeigu žmogus atsibodo, va aš tik pasakysiu „duok,
Dieve, jam dangų“. Čia kaimynai buvo, jie dviese buvo, bet jau sukčiai, ko tik ten
nebuvo, apmaudavo žmones kaip tik galėdavo. Kartą išvažiavo, o mes tik pradėjome
statyti [namą]. Kaip jis ten karvę pririšo, tiesiai nuėjo per lysves, per viską. Na, ir paskui
sūnus jau buvo toks, jau nebe jaunas. Ar jis buvo vedęs? Gal dar ne, tai jis sako, kaip ten
aš tai padarysiu. Jis sako, aš galiu jus sunaikinti visam laikui. O jie, reiškia, kai mes čia
atvažiavome statyti, ir mes pradėjome statyti, jie rusai. Bet jie jau nebegyvena. Na, ir jis
pradėjo taip: „su tais valkatom nekalbėkite“. Tai klausykite, nelabai aš tokia turtinga,
man visi žmonės geri, na aš sakau, kaip aš ten eisiu pas jį. Aš sakau, klausyk, aš to
nedariau ir nedarysiu. Jūs man visi lygūs. Na ir paskui, reiškia, taip. Jis čia pradėjo... na
tiesa, kaip čia buvo, kad pas mus, va ten, vaikai, neturėjo niekas ten, nepadėdavo, o pas
mus dvi dukterys ir du sūnūs, na ir gaunasi, jaunikiai jau visi susirinko, labai greitai
pastatė tą namą. Na, taip jis truputį gal ir sveiko (?), o paskui pradėjo, aš nežinau, ne jis,
ne pas mus, kai sklypas yra, ir tai buvo dykynė (?) jums. Aš sakau, atitvėrė, va taip. Tai
jis paėmė daugiau, nes ten vienas neatitvėrė. Ir paskui jis pagal tą, jis davė... turi duoti čia
jam, mano sklypo, o tu imk, kur nori. Aš sakau, klausyk, kodėl aš turiu imti kažkur kitur,
kai aš turiu lygiai. Traukis, jeigu tau leis, ten toliau. O man čia, va, krūmų pievos, nes čia
krūmų, kaip amžių daug, dvidešimt penki metrai yra, o tiek turiu imti. Nuėjau aš į
bažnyčią, grįžtu iš bažnyčios, jau jis čia mano sklype kuoliukus stato. O aš, žinote, tik
taip sąžiningai, ir buvo jų kaimynė, irgi rusė, jau ji nebegyvena. Aš sakau, Dieve, nei
vaikų turi, nieko. Aš sakau, kad tau Dievas duotų, kad ir savo neparagautum. Rudenį
nusinuodijo, ir ji paskui jį.
Bet aš taip sąžiningai. Dar tik sąžiningai pasakyk, ir tik nekibk prie žmonių. (O tam
žmogui, kas pasakys, nieko nebūna, kad tai jis prakeikė?) O, sako, tokie laikai.
(Nekenkia?) Man nieko. Bet reikia labai sąžiningai. Nes jeigu aš prikibčiau prie jo, ir
būčiau prakeikinėjusi, mane paveiks. O prakeiksmas kiekvieną paveikia. (O tam žmogui
nieko?) Tam niekui, tik reikia švaria širdimi. Jam tegul. Ir paskui buvo ta Stefka, kuri
buvo, kur aš sakiau, Liminičanka. Ta, va, Tosia buvo nupirkusi... atsiprašau, Tosia ją
vadino, ji su Judu, ji buvo jo antra žmonelė. Jis jau pirmą, ten gražūs vaikai, viską metė, o
paskui tai, neturėjo jau kaip gyventi, na ir paskui ji nupirko to, jau spirito sauso, kuris
degtinei naudojamas. O ta Stefka degtine prekiavo. To spirito nupirko, jį ir tėvą pagirdė,
ir šeštą valandą išėjo, devintą jau nebegyveno. Tai ta kaip ir žinojo, o Stefkos sūnus buvo
kariuomenėje. Kaip ji tą sūnų prakė. Taip atėjo pas mane verkdama, na aišku, aš šiek
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tiek... ir Dievą tikiu, ir bažnyčioje lankausi. Mes niekuo taip neužsiimam, geriau ramiau,
geriau mažiau. Aš sakau, ką su tuo sutiksite, o geriau nesutiksite, nes ten daug kalbėti
reikia. Tai ji atėjo – „pasakykite, ponia, ką man daryti, ji prakeikė.“ Aš sakau, klausyk,
jeigu sakau, tu gi Dievui sielą skolinga. Ji tai tau davė, o tu jai senį prigirdei, na tai ko ji
nori. O, sakau, tai, kas neteisinga, mano sūnaus niekas nepasieks. O sakau, gulkis, padėk
kojas, kažkaip pinigams tai irgi labai padeda. Na, va taip, tai va gaunasi, irgi tas pats. Na,
ir paskui jie taip, jis rudenį, o ji sekantį rudenį, abu. O ji irgi taip pat ėjo, koją susilaužė,
Visų Šventųjų [dieną]. Jo sesuo atvažiavo, pasodinau ten gėlių, jai jau nepatiko, ten jau
netiko, ji tas gėles išrovė, taigi tiek privargau, nuėjo ten pas kaimynę pieno paėmė, ir prie
vartelių koją susilaužė, išvežė ir prakeikia, prakeikia. Ir paskui viename kaime, mano
amžiaus Moliūnuose. Aš turėjau labai gerą charakterį. Kas ko paprašo, niekam
neatsakome, kad neturiu. Aš pasidalinsiu paskutiniu grašiumi, trupinėliu. Na ir paskui
mes na, va... ten, tiesa, aš nepasakysiu, tokia ten jau turtinga, na jis buvo vienas pas tėvą,
namas buvo gražus, ten, Moliūnuose. Na ir paskui, reiškia, o ji neturėjo namų, paskui
gaunasi, aš sakau, ko tu važinėji namo, nuo trobos iki trobos, aš tiesiai pasakiau. Aš
sakau, turi va tvartą pastatytą, pasidaryk tu langus, padaryk, kam tai, sakau, rakandus tuos
vežioji... Na, tiesa, va. Pastatė va ten, nudažė, na namuką padarė, ten mes jiems ir
padėjome, ir vaikus aš maitinau, viską. Paskui visiška nesąmonė. Davė mums arklį
sovietų valdžios laikais. Tai aš irgi ją prakeikiau. Tai reiškia, tai ir aš... atėjo mano mama
ir sako „į Vilnių antradienį“. Mama sekmadienį atėjo. Bet mes turėjome savo vežimą,
savo pritvirtinti prie arklio, tik arklys buvo valdiškas, dar baudžiava buvo. Mums dviem
buvo arklys duotas, aš jai nieko nepasakiau. Kažkaip, aš nežinau kodėl, aš jai nieko
nepaaiškinau. Bet arklys vaikščiojo, tas arklys. Dieve, kaip ji, kaip nuo to laiko pradėjo,
bet aš sakau, svočia buvo, aš jai ir savo kailinius, aš savo rankinę, aš ir savo skareles
daviau, aprengiau. Jis paltą davė tam seniui, na ir nors butelį pastatytų, butelio nepastatė,
bet mes ir nereikalavom, nes duok nors žmogiškai nuvažiuoti, nes neturime kuo. Na,
važiuok, imk, jau nesudėvėsi per vieną kartą. Ir vaikai, ir viskas, paskui karvės visus
metus stovėjo mūsų tvarte, nes buvo didelis, o jie neturėjo tvarto. Tai paskui ji man
atsidėkojo ir su kiekvienu, ko tik nesutinka, ji mane apkalbinėjo. Bet ji, atsiprašau, irgi
buvo lietuvė. Taip aš turėjau įprotį sakyti, žinote, lietuvių valdžia, o lietuvė taip apie
mane kalba. O aš jai nieko nė karto nepasakiau. O kas nesutinka: „O, Adelia, Adelia,
Proničicha tai ir tai apie tave kalbėjo, tai ir tai apie tave“. Aš sakau, „na ką tu padarysi,
lietuvių valdžia, tai ji yra viršesnė, na tegul kalba“. Sakau, „man nepakenks, nes, sakau,
aš jeigu dar būčiau mergaitė, o dabar boba, tai nieko. Tegul kalba, nors ant stogo užlipa.“
Aš vieną kartą irgi, kam ji tai pasakė. Na aš neatsimenu to. O aš tik pagalvojau: „Dieve,
kodėl tu jai gerklę neužkimši,“ ir dabar jau turbūt penkiolika metų nekalba. Ėjo, buvo
uogauti, paskui žiūri, kad į stotelę [autobuso] reikia eiti, jau laikrodį turėjo. O ji šiek tiek
vyresnė nei aš, na ir ėjo, atsisėdo ant akmens, pailsėjo, ir kalba pradingo. (O kas, per...)
Ant akmens, na ne, ji suprakaitavusi buvo, va kalba ir dingo.
M4B-14 (2004 m.)
258. [Apie prakeikimą]
A kiedys cy teš bylo bardzo dužo takich liudzi, bo dosyc jiedny, ojciec našy ješče
byl mlody, muvil, že teš byl pastuch. A on taki byl trocha , muvi, jak by nierozvinienty.
A, muvi, kiedys do školy nie chodzili dzieci, taka ciemnota. Tak ona muvi, a ich drugi
sonsiada pasla dzievčyna. Aby co koliak, a jak on jiego, jej, aby co kolek. Sukienke
zaciongnela, a kiedy bez majtek chodzili, to moja baba, pradzied. No i tylek mu
pokazuje. A on pšyšed do babci, muvi tak, muvi: - Ciotka, - muvi,- daj mnie igla, ale ja
tej igly,- muvi, -s pensji vylič mnie, jesli chce. Ja jiej nie oddam.- To,- muvi,- na co?- A ,muvi,- tego, co ona mnie viečnie te dupe pokazuje? Niech ona pokazujiesie calemu
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sviatu.- (A ona mloda byla, ile liat miala?) To ona miala osiemnasce liat tyko. A on ješče
mlodšy byl. A Valiata taka to miala utarke po prostu, no to zato. Zrobilsia v nocy v
schilieniu vžot, skrončila cale noge, i vot tak caly viek chodzila. (A gdzie on podzial te
igle?) A on zapendzil gdzieš cy. Oi kiedys bylo, to kiedys pšeklenstvo bardzo panovalo.
Liudzi byli takie ciemniejše, ale pšeklenstva... A ja, ja to nie mysliala, že ja pšeklnia. Ale
take mnie vychodzilo. No, to ja može.
O kažkada irgi buvo labai daug tokių žmonių, nes užtenka vieno, tėvas mūsų dar
buvo jaunas, sakė, kad irgi buvo piemuo. O jis šiek tiek buvo toks, sako, lyg ir ne viso
proto. O, sako, kažkada vaikai į mokyklą nevaikščiojo, toks nemokšiškumas. Tai ji sako,
o jų kito kaimyno mergina ganė. Kad tik kažką, o kaip jis, jai, tik kažką. Suknelę
užsimovė, o kažkada be kelnaičių vaikščiojo, tai mano močiutė, prosenelis. Na ir užpakalį
jam rodo. O jis atėjo pas močiutę, taip sako, sako: - Teta, - sako, - duok man adatą, bet aš
tos adatos,- sako, - iš užmokesčio man išskaičiuok, jeigu nori. Aš jos negrąžinsiu. – Tai, sako, - kam tau? – O, - sako, - tai, ko ji man visą laiką tą užpakalį rodo? Tegul ji visam
pasauliui rodo. – (O ji jauna buvo, kiek metų turėjo?) Tai jai buvo aštuoniolika metų tik.
O jis dar jaunesnis buvo. O Valia ta tokia tai turėjo nutrynimą (?) tiesiog, na tai dėl to.
Pasidarė naktį sąnaryje pūlinys, susuko visą koją, ir va taip visą amžių vaikščiojo. (O kur
jis padėjo tą adatą?) O jis suvarė kažkur gal. Oi kažkada buvo, tai kažkada prakeiksmų
labai daug buvo. Žmonės buvo tokie mažiau išsilavinę, bet prakeiksmai... O aš, aš tai
negalvojau, kad aš prakeiksiu. Bet taip man gaudavosi. Na, tai aš galiu.
M4B-15 (2004 m.)
259. [Apie akmenis]
(O takich, jak ja muvilam, že na kamieniach, takich bajek nie bylo?) Nie slyšalam,
nie slyšalam takich. (Nie muvili, že tam jako viesele na kamieni pševrucili?) To, to juš
nie, to juš bardzo davno bylo.
(Apie tuos, kur aš sakiau, kad ant akmenų, tokių pasakų nebuvo?) Negirdėjau,
negirdėjau tokių. (Nesakė, kad ten kaip ir vestuves akmenimis pavertė?) Tai, tai jau ne,
tai jau labai seniai buvo.
M4B-16 (2004 m.)
260. [Apie prakeikimo nuėmimą]
Bo to ojca matce. Ona byla bardzo ladna. (Vašego ojca mama, vaša babcia?) Moja
babcia bardzo ladna i bardzo viesola byla, spievala, tančyla ladne, kiedys tyko zakaž
rozmait... No, i znacisie, byli oni na innym vieseliu, tam jakos, čy kturys bardzo komu
podobalasia. A dziaduk byl srogi bardzo. Ale ona , i ježeli on tam mog i pognievacie,
muvi, pšy baliu jakim tam. A ona jak začni spievac, juš on všystko zapominal, to všystko
na jiej. No i tego. I jej zrobivšy byl ktoš navudce, i ona zamierala. To potem pošli tam do
šeptunuv jakich, no i začeli muvic, tak o , muvi, tak, ježeli on žyji, to ja odrobia, a ježeli
umar, niežyje, ja nie odrobia. Ale odrobil. (A jak tam, modlitvami?) Nic nie tego, nic
nie.... viem, že tyko odrobil. Jezdzila kilka razy, i odešlo všystko.
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Nes tai tėvo motinai. Ji buvo labai graži. (Jūsų tėvo mama, jūsų močiutė?) Mano
močiutė labai graži ir labai linksma buvo, dainavo, šoko gražiai, kažkada tik užsakyk
visokių... Na, ir reiškia, buvo jie kitose vestuvėse, ten kažkaip, ar kažkuris kažkam labai
patiko. O senelis buvo griežtas labai. Bet ji, ir jeigu jis ten galėjo ir supykti, sako, per
šventę kokią ten. O ji kaip pradeda dainuoti, jau jis viską pamiršdavo, tai viską jai. Na ir
taip. Ir jai padaręs buvo kažkas užpilą ant degtinės, ir ji merdėjo. Tai paskui nuėjo ten
pas šnabždūnus tokius, na ir pradėjo kalbėti, taip va, sako, taip, jeigu jis gyvena, tai aš
atstatysiu, o jeigu mirė, negyvas, aš neatstatysiu. Bet atstatė. (O kaip ten, maldomis?)
Nieko ten ne, nieko ne... žinau, kad tik atstatė. Važinėjau kelis kartus, ir praėjo viskas.

M10A-4 (2004 m.)
261. [Apie Airėnų akmenį su ženklais] (jį rado eigulys apie 1954-55 m.).
Zobačyl ten, ten… potem on pokazyval nam, gdzie on, ten kamien jiest. To byli
tam z Vilna pšyjiechavšy, jakies načalstvo, pačyli ten kamien ( To tylko vtedy znaliezli,
to jaki rok mog byc?) No ja v piendziesiontym pieršym v Maliunach, no može tam
piendziesionty čvarty, tam pjonty tak, a vtenčas my obejželi. (A do tego nikto nie
viedzieli?) A do tego nikt nic nie muvil. Jieščio mnie, vtenčas ja po gžyby pošla, i on byl
v liesie, i muvi:- Choc švagierka, pokaže ten kamien. Ja popačylam, no tam litery jiest,
takie ruvna. No, to vidziec vidzialam.
Pamatė tas, tas... paskui jis rodė mums, kur jis, tas akmuo, yra. Tai buvo ten iš
Vilniaus atvažiavę, kažkokie viršininkai, žiūrėjo tą akmenį. (Tai tik tada rado, kelinti
metai tai galėjo būti?) Na aš penkiasdešimt pirmaisiais Moliūnuose, na gal ten
penkiasdešimt ketvirtieji, ten penktieji taip, o tada mes apžiūrėjome. (O iki tol niekas
nežinojo?) O iki to laiko nieks nieko nesakė. Dar man, tada, kai grybauti ėjau, ir jis buvo
miške, ir sako: - Ateik, svaine, parodysiu tą akmenį. Aš pažiūrėjau, na ten raidės yra,
tokios lygios. Na, tai matyti mačiau.
M10A-5 (2004 m.)
262. [Apie pelėdas] (jos laikosi Dūkštų upelio skardyje, kur pila šiukšles)
Muvi, gdzie sova, a ona žeš jak siondzy, i kuha kuha, jak by to dziecko plačy. I to
smiejisie, gdzie by dzievčyna jiest , muvi,sluchaj, muvi, sova kšyčy – nakšyčy….(?) To v
jiesieni, kartoflia kopania, vyjdziš ty – kšyčou, bože jak (A viosnou nie kšyčy?) Viosnou
nie, nie slyšalam. A v jiesieni bardzo, bardzo (I teras tutaj dužo tych sov?) A toš ja viem,
nie ličylam (Nie slyšycie?) Teras to nie, a v jiesieni tyko, najviencej (No v tych liatach,
vo teras jiest?) V pšešlym roku kšyčala (Tutaj?) Tak. Tu byva to tut sypali musor, tu v
tym mejscu kšyčy čensto, a tak to…
Sako, kur pelėda, o ji juk kai atsitupia, ir ūbauja, ūbauja, tarsi vaikas verktų. Ir taip
juokiasi, kur mergina yra, sako, klausyk, sako, pelėda šaukia – pašauks...(?). Tai rudenį,
bulviakasis, išeini tu – šaukia, Dieve, kaip [garsiai]. (O pavasarį nešaukia?) Pavasarį ne,
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negirdėjau. O rudenį labai, labai. (Ir dabar čia daug tų pelėdų?) O iš kur aš žinau,
neskaičiavau. (Negirdite?) Dabar tai ne, o rudenį tik, daugiausia. (Na šiais metais, va
dabar yra?) Praeitais metais šaukė. (Čia?) Taip. Čia būna, tai čia metė šiukšles, čia šitoje
vietoje dažnai šaukia, o taip tai...
M10A-6 (2004 m.)
263. [Apie juodą gandrą] (gyveno jis ąžuolyne, Moliūnų pusėje prieš 27 m.)
Pšečeš, juš ja muvie, dvadziescie siedam liat, juš my vyšedšy z Maliun (A, v
Maliunach jak žyli?) Tak tak, jak ja v Maliunach bylam, to vidzialam čarnego bociana.
Čapliuv tu dužo jiest (Nie, i žyl vtedy, jak vy v Maliunach žyli?) Tak tak, on tam byl
(Gniazdo mial?) Gniazda mial. Ja tak nie chodzila pačac, ale tyko gajovy ž muvil, muvi:Ma on gniazda, muvi, to juš jiest čarny bocian. (A v kturym mejscu?) Čy pytalam, a
može i nie pytalamsia, tam bocian bocian, i všystko. Čy čarny, čy bialy. (A gdzie vy
vidzieli, v liesie?) A my vidzieli, jak on liatal, že čarny. A tak nie, nie chodzilam.
Taigi, jau aš sakau, dvidešimt septyneri metai, jau mes išėję iš Moliūnų. (O
Moliūnuose kai gyvenote?) Taip, taip, kai aš Moliūnuose buvau, tai mačiau juodą
gandrą. Garnių čia daug yra. (Ne, ir gyveno tada, kai jūs Moliūnuose gyvenote?) Taip,
taip, jis ten buvo. (Lizdą turėjo?) Lizdą turėjo. Aš taip nėjau žiūrėti, bet tik miškinis sakė,
sako: -Turi jis lizdą, sako, tai jau yra juodas gandras. (O kurioje vietoje?) Ar klausiau, o
gal ir neklausiau, ten gandras, gandras, ir viskas. Ar juodas, ar baltas. (O kur jūs matėte,
miške?) O mes matėme, kaip jis skraidė, kad juodas. O taip ne, nevaikščiojau.
M10A-7 (2004 m.)
264. [Apie šikšnosparnius] (gyvena urvuose skardyje pagal ją)
Ojezu (Gdzie?) O, v rovie tym, oni ž takie, v rovach siedzou viencej. I nory majou
pod tym (Gdzie?) Tut jiest i šeškuv bardzo dužo (Nie, nie, o tych skuženiakach) Jiest vo
tu, vo, jako rov jiest. Tam kiedys byla za Polskou droga ta, apotem juš, jak tu v vojnie,
zrobyli tu droge tutaj. A to byla Ksiendzovska polia kiedyscy, to, nu parapijalna, dlia
ksiendzu dana. A o tut o rov ten, o taki o jiest, kšaki, to tam bardzo, musi cholera, jakich
pienc metry taki, to tam boža, muvili kiedys liudzi, to bylisie tam rozmajicie, jak to byla
zla droga, a tu nie pozvaliali. A potem juš, jak Polska pšepadla, ten zrobyli tu droga. I tu
žeš byl most, juš niema jiego (Nu i co, ta kolo tej drogi oni žyli?) A, i teras jiest ich (I oni
v norach žyjou?) V norach, pod ziemi, takie majou tam. Tut jiest i šeškuv tych pelna, i
tych skužancuv, jak oni u nas nazyvajou, netopežuv tych, a tak to…
O Jėzau. (Kur?) Va, šitam griovy, jie gi tokie, grioviuose daugiausia sėdi. Ir urvus
turi po tais (Kur?) Čia ir šeškų labai daug yra. (Ne, ne, apie tuos šikšnosparnius.) Yra va
čia, kur griovys yra. Ten kažkada buvo lenkų laikais tas kelias, o paskui jau, kaip jau per
karą, padarė čia kelią. O tai buvo kunigo laukas kažkada, tai, na bažnytinis, kunigams
duotas. O va čia va griovys tas, va toks va yra, krūmai, tai ten labai, turbūt velnias, kokie
penki metrai tokie, tai ten Dieve, sakė kažkada žmonės, tai dauždavosi ten visaip, kai
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kelias buvo blogas, o čia neleisdavo. O paskui jau, kai Lenkija dingo, tai padarė čia kelią.
Ir čia juk buvo tiltas, jau nėra jo. (Na ir kaip, čia prie to kelio jie gyveno?) O, ir dabar jų
yra. (Ir jie urvuose gyvena?) Urvuose, po žeme, turi tokius ten. Čia ir tų šeškų čia pilna, ir
tų ???, kaip jie pas mus vadinami, šikšnosparnių tų, va, taip va...
M10A-8 (2004 m.)
265. [Apie vilkus] (buvo 1956 m.)
Vilki byli. Bo teras jak dzikie svyni znaliezlisie, juš vilkuv nie vydzi. Ja sama
vidzialam raz vilka. …Do mojej siostry, a ona v Ojranach mieškala, a ja v Maliunach. I
dosyc, jak šedlam, no ktura tam godzina, no to musi v obiedzie, ale dosyc z tylu
furmanka, bo pšez te co lonki, juš Ojranske lonki jak to byli, dzirvany te, to tam byla
droga, šedla z Ojran. I tam to jaka jiechala z tylu fu…, nu vozem tym. A on mnie pšez
droga pšeliecial. A ja dziev… curka nioslam na renku, i šedlam od siostry. To mnie tak,
muvi, že vilk jak zobačyš, to vlosy stanou. To ja tyko ta dzieciuka tak popšytulyla do
siebie, potem nieviem, jak ja vyšla. Mnie strach vziol. Nu pies taki zvyčajny, ale vidze že
nie… A vtenčas, v tym roku to u nas, bardzo vtenčas, tam i do cieliukuv dobieralisie,
mejsca nie bylo za vilkami. A potem pšepadli pšepadli te, pojavilisie dzikie svyni.
Vilkai buvo, nes dabar kai laukinės kiaulės atsirado, jau vilkų nesimato. Aš pati
kartą mačiau vilką. ...Pas mano seserį, o ji Airėnuose gyveno, o aš Moliūnuose. Ir
užtenka, kai ėjau, na kelinta ten valanda, na tai turbūt pietūs, bet pakankamai [toli] iš
paskos vežimas, nes per tuos laukus, jau Airėnų laukai buvo, dirvonai tie, tai ten buvo
kelias, ėjo iš Airėnų. Ir ten kažkoks važiavo iš paskos ve..., na tuo vežimu. O jis man per
kelią pralėkė. O aš mer... dukterį nešiau ant rankos, ir ėjau iš sesers [namų]. Tai man taip,
sako, kad kai vilką pamatysi, tai plaukai atsistos. Tai aš tik tą vaiką taip priglaudžiau prie
savęs, paskui nežinau, kaip aš išėjau. Mane baimė apėmė. Na šuo toks paprastas, bet
matau, kad ne... O tada, tais metais tai pas mus, labai tada, ten ir prie veršelių
įsibraudavo, nebuvo išsigelbėjimo nuo vilkų. O paskui dingo, dingo tie, atsirado laukinės
kiaulės.
M10A-9 (2004 m.)
266. [Apie šernus, arklinius vilkus ir paprastus vilkus]
Idziš po gžyby, krov podojiš , po gžyby schodziš, a potem pšychodziš, začynaš tam
sobie sniadanie robyc. Jak do pory, ja vyšla rano. Ale dosyc, ja na jiego jak napadla, on
sobie chod, a ja kšyčieč začela. Nu myslie: - ot cholera muvie, ty mnie lienkasie dlia tego.
Ja vziola palka i po dembie dala, žeby to ..(?) No i to pamientam vtenčas, pieršy raz
vidziala svynia ( A davnej nie bylo takich?) nie, kiedys nie bylo. Nu ale vilkuv bylo. I to
ja pamientam, jiešče vo, bylam v Vaigeliškach, jak ten, konski nazyvajou. To taki
ogromny ogromny, ich bardzo malo jiest, bylo. Ale to oni poliujou pšed Adventem, a o te
maliutke, to juš oni grajou na Gromnycy. Potem jiest obrazki “Matka Boska Gromnyčna”
i vilki stojou. To navet i obrazki byli. Že vtenčas bardzo vilki vychodzou. To kiedys
lienkalisie bardzo. To muvi;- A, kolo Gromnyc, to bardzo dužo, stadami oni chodzou. A
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te to v jiesieni. Žyta sieli, a našy konj tam sdech, pad jak.. (Oni teš stadami chodzili?)
Vielkie po jiednym, po jiednym. Ale to tak dobry cialiuk, vo tak, to ogromny. I to juš
nazyvali konski, ten ogromna. Bo ten juš maly, tam on može i cialiuka, co. A ten to juš
tyko koni bral najviencej. To byla v Dravčach teš konia mocno pošarpavšy vilki, ale
dosyc potem tam v liečebni byl i vyžyl. To strašne tak byli kumpiaki požarte. Znikajou,
bo svyni dzikie zjiedajou dzieci ichne. Nie bendzi nie bendzi, do tego vilk nie bendzi, bo
dzyku nic nie zroby. …A nie nie nie slychali. Jakby taka tvarda skura ich, jieželi muvi
teš, i kulia nie biežy, jieželi po šersci. Tyko muvi, byjou tak jak on liecy, pod šersciou,
vtenčas vezmy, a po šersci to pujdzi kulia v bok, niezastšeli (Vilka dzieci biežy) Tak, oni
ichne dzieci zžyrali, rospurchyvali im tam ta...
Eini grybų, karves pameldi, nueini grybų, o paskui ateini, pradedi ten sau pusryčius
ruošti. Kaip tik laiku, kai išėjau anksti. Bet užtenka, aš kaip užpuoliau jį, jis sau ėjo, o aš
pradėjau šaukti. Na galvoju: - va velnias, sakau, tu manęs todėl bijai. Aš paėmiau lazdą ir
į ąžuolą trenkiau, kad jis...(?) Na ir tai atsimenu tada, pirmą kartą mačiau kiaulę. (O
anksčiau nebuvo tokių?) Ne, kažkada nebuvo. Na bet vilkų buvo. Ir tai aš atsimenu, dar
va, buvau Vaigeliškėse, kaip tas, arkliniu vadina. Tai toks didelis, didelis, jų labai mažai
yra, buvo. Bet tai jie medžioja prieš Adventą, o va tie mažyčiai, tai jau jie groja ant
gramnyčios136. Paskui yra paveikslai „Dievo Motina Gramnyčios“? ir vilkai stovi. Tai net
ir paveikslai buvo. Kad tada labai vilkai išeina. Tai kažkada bijojo labai. Tai sako: - O,
apie Gramnyčias137, tai labai daug, bandomis jie vaikšto. O tie tai rudenį. Rugius sėjome,
o mūsų arklys ten nudvėsė, nukrito kaip... (Jie irgi bandomis vaikščiojo?) Dideli po vieną,
po vieną. Bet tai geras veršis, va toks, tai didelis. Ir tai jau vadino arklinis, tas didelis. Nes
tas jau mažas, ten jis gal ir veršiuką, ką. O tas tai tik arklius dažniausiai ėmė. Tai buvo
Dvarčiuose irgi arklį smarkiai sudraskę vilkai, bet ilgai paskui ten gydykloje buvo ir
išgyveno. Tai baisiai taip buvo šonai sukandžioti. Dingsta, nes laukinės kiaulės suėda jų
vaikus. Nebus, nebus, ten vilkas nebus, nes šernui nieko nepadarys. ...O ne ne,
negirdėjome. Lyg ir tokia stora oda jų, jeigu sako irgi, ir kulka nepramuša, jeigu per kailį.
Tik sako, muša taip kai jis bėga, po kailiu, tai tada pramuša, o per kailį tai kulka nušoks į
šoną, nesužeis. (Vilkų vaikus ima) Taip, jie jų vaikus suėsdavo, sunaikindavo jiems ten
tą...
M10A-10 (2004 m.)
267. [Apie gyvates Vaigeliškėse, kaip išvarė jas]
O tu Osiniak, co jiest kolo Vaigelišek, to v tamtym Osiniaku bylo bardzo dužo
gadzin. Ale potem jieden človiek poviedzialdze(?), ale vielie oni jiemu tam vioska
zložylisie. I on vyprovadzil, i nie bylo calym časem (A do kont?) On vyprovadzil
drugiego liasu. To vo tut, tej byl pod Viljou sosny tu, tam bylo tych gadzinuv. A u nas v
Osiniaku nie bylo , nikt nie vidzial. (A skont ten človiek byl?) No to juš to nie mojim
pamienci, to tyko mnie babcia opoviadala. Že, muvi, tu vyprovadzili z Osiniaku. Bardzo
škodlyva byla.. (?) U nas kiedys cy lisci grabyli na podscylka dlia žyvioly, to žeby
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viencej gnoju, to liepšy urodzaj na poliu. To vtevčas v lisciach nachodzyli, co, to nie
mogli. A tej červonej ja to nievidzialam (A jak vyprovadzou? Teš nie viecie?) No vie, ja
dzieckiem byla. To viem, že vot, mova.
Va čia Drebulynas, kuris yra šalia Vaigeliškių, tai tame Drebulyne buvo labai daug
gyvačių. Bet paskui vienas žmogus pasakė kur, bet kiek ten kaimas jam susimetė. Ir jis
išvarė, ir nebuvo visą laiką. (O kur?) Jis išvedė į kitą mišką. Tai va čia, čia buvo prie
Vilijos pušys, ten buvo tų gyvačių. O pas mus Drebulyne nebuvo, niekas nematė. (O iš
kur tas žmogus buvo?) Na to aš jau neatsimenu, tai tik man močiutė pasakojo. Kad, sako,
čia išvarė iš Drebulyno. Labai nuodingos buvo...(?) Pas mus kažkada ar lapus grėbė
gyvuliams pakloti, tai kad daugiau mėšlo, tai geresnis derlius lauke. Tai tada lapuose
rasdavo, kas, tai negalėjo. O tos raudonos tai aš nemačiau. (O kaip išvedė? Irgi nežinote?)
Na žinote, aš vaikas buvau. Tai žinau, kad va, kalba.
M10A-11 (2004 m.)
268. [Apie žalčius]
Tu bardzo venžuv teras jiest (Gdzie?) O vo tu co vo žeka tu u nas. Ja jiednego
vidziala kolu bzu svego. Juš muvili, v Miežancach to juš niepodobne žečy. I to taki, ale to
tak smiešnie, on podniovšysie tak, glovka taka v dolie, ale tyko co, že uški žultenke. A
našy kotka sidziala, i on do kotki sykal, a ja nadešla na ta pora. Ja jie muvie:- A ty čego
tutaj? I on, nu jak taki, nu mož taki dlužšy……. (Co on robi?) Zemstva. Na siudma
pokolienia može zemscyc (Kto?) Vonž, jieželi jiemu škoda zrobiš (A jakou škoda?) Nu
ot, čy može zabyl kiedy, iskaliečyl by (To co vtedy?) To on všystko jiedno, on na siudme
pokolienia moge zemscycie. Zroby, no co kolek zroby. Utny. Tak že voč nie zagabaj, on
nic nie zroby. A zagabniš, na siudme pokolienia može pasc, on zemscysie tak (No to
liudzi i bojousia jiego) Nu ot, nu ale muvi, že v miežancach to niepodobne žečy, co tam
jiest. Ale skont oni tak pojavilisie, ja .. (A davnej nie bylo?) My jiešče šedli takie , nu
podrastačke musi, tam može liat pietnasce, može tam tšynascie, do Šylan na fest. I jiedna
tak samo stecka taka tam, juš droga tak juš kiedys byla tam, stecka. A vo muvi, vonž
vonž. A puki my pšybiegli, my nievidzieli, že ona muvi, to bardzo vielki. Ale oni viencej
v rojstach siedzou tam. No to ja vtenčas, ale ja, iš, puki my pšybiegli, jiego nievidzieli.
To ja jiešče opoviadala pšyšedšy do domu, s kosciola tego, s festu. Že ot, liudzi muviou,
že v tym rojsce venžy jiest. A ja i potem i nie vidziala. A teras o tut tu.. (A v jakim rojsce,
kolo vas?) A tam pod Šilany viencej. A tak to ja vo ž i tutaj. To mnie poviedziala, vo
sonsiadka, jiejne krovy za žekou. Muvi, cholera, muvi, krovy dojila, juš pače – pelzy,
muvi, po za bok, až, muvi, mnie pšeradzilo. Ja muvie, cholera, muvili že vo v
Miežancach jiest, i pačaj, juš i tut napelzli, naplodzilasia ich. A teras sama vidziala kolo
svego.
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Čia labai žalčių dabar yra. (Kur?) O va čia, kur upė va mūsų. Aš vieną mačiau prie
savo alyvų. Jau sakė, Miežionyse tai jau nematyti dalykai. Ir tai toks, bet tai taip
juokinga, jis taip pasikėlęs, galvutė tokia apačioj, bet tik kas, kad ausytės geltonos. O
mūsų katytė sėdėjo, ir jis katytei šnibždėjo, o aš kaip tik tuo metu atėjau. Aš jam sakau: O tu ko čia? Ir jis, na va toks, na gal toks ilgesnis..... (Ką jis daro?) Kerštas. Septintajai
kartai gali atkeršyti. (Kas?) Žaltys, jeigu jam pakenksi. (O kaip pakenksi?) Na va, gal
kada užmušei, sužalojai. (Tai kas tada?) Tai jis vis tiek, jis septintajai kartai gali atkeršyti.
Padarys, na kažką padarys. Įkąs. Tai kad va nežudyk, jis nieko nepadarys. O užmuši,
septintajai kartai gali tekti, jis taip atsikeršys. (Na tai žmonės ir bijo jo.) Na va, na bet
sako, kad Miežionyse tai nematyti dalykai, kas ten darosi. O iš kur jie taip atsirado, aš...
(O seniau nebuvo?) Mes dar ėjom tokie, na paaugliai turbūt, ten gal penkiolika metų, gal
ten trylika, į Šilėnus į šventę. Ir vienas taip pat keliukas toks ten, jau kelias kažkada buvo
ten, keliukas. O va sako, žaltys, žaltys. O kol mes atbėgom, mes nematėme, kad ji sako,
tai labai didelis. Bet jie dažniau raistuose sėdi ten. Na tai aš tada, bet aš, juk, kol mes
atbėgome, nematėme jo. Tai aš dar pasakojau grįžusi namo, iš bažnyčios tos, iš šventės.
Kad va, žmonės kalba, kad šitame raiste žalčių yra. O aš paskui ir nemačiau. O dabar va
čia va... (O kuriame raiste, prie jūsų?) O ten prie Šilėnų labiau. O taip tai aš juk ir va čia.
Tai man pasakė, va kaimynė, jos karvės už upės. Sako, velnias, sako, karves meldžiau,
jau žiūriu – šliaužia, sako, iš šono, net, sako, išsigandau. Aš sakau, velnias, sakė, kad va
Miežionyse yra, ir žiūrėk, jau ir čia atšliaužė, prisiveisė jų. O dabar pati mačiau prie savo.

M10A-12 (2004 m.)
269. [Kaip žalčiai į namus ateidavo]
Jiedna kobieta zostavala svego dziec… chlopčyka, koldra rosciely, jak to kiedyscy
i zostavy, i zamkny džvy, tam jiesc jiemu. I muvi, mleka nalieji, zavše muvi:”Kicia byla”,
ten dzieciuk, “Kicia byla, kicia”. Tak baba bardzo ciekavysie, žeby tyle, žeby on tam tego
mlieka zjad by ten dzieciuk. Potem ona muvi tak, zamknela jiego, spylniovala pšez okna,
jaki tu kicia pšyjdzi do niego. I muvi tak, jak kiedys cy, nu, piec stal i potem taki
podpiecak robyli tam. O, žeby, co kolek, to košyki jakie, to kastrulia jaka zepchny žeby
nie …(?) U kogo i kury tam stali. Až, muvi, vylazy, ona tak i zamdliala, taki nu, taki
strašny. Ale tam jieziora byla, bo ž oni v vodzie byva (Gdzie to bylo?) A to bylo gdzieš,
niepamientam juš teras, vie ile liat (Muvice, že jiezioro bylo) Nu, pšy jiezioža, čy to v
Elniokumpie bylo, pšy jieziože. I jak muvi jad kicia, zjad kicia. Nu i:- Mama jiescy
chcem, kicia zjad. No a ona muvi, to jak, to kto tam pšychodzi, kotuv nie ma.
(A kto vam tak muvil?) Juš nam opoviadali jiešče (V dziecynstvie?) To že babci
takie v okolicach takie, rozumie, kiedys televizoruv nie bylo, radjuv nie bylo.
Viena moteris palikdavo savo vaik... berniukui, paklodę pakloja, kaip tai kažkada,
ir palieka, ir uždaro duris, ten valgyti jam. Ir sako, pieno pripila, visada sako: „Katytė
buvo“, tas vaikas, „Katytė buvo, katytė“. Taip bobutė labai domisi, kad ten, kad jis ten to
pieno išgertų, tas vaikas. Paskui ji sako taip, uždarė jį, pasaugojo pro langą, koks čia
kačiukas ateis pas jį. Ir sako taip, kaip kažkada, na, krosnis stovėjo, ir paskui ten tokį po
krosnimi darė ten. Va, kad, kažkas, tai pintinės kokios, tai puodą įkiša kokį kad ne...(?)
Pas kai kuriuos tai ir vištos ten stovėjo. Staiga, sako, išlenda, ji taip ir apalpo, toks na,
toks baisus. Bet ten ežeras buvo, nes jie juk vandenyje būna. (Kur tai buvo?) O tai buvo
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kažkur, neatsimenu jau dabar, žinote kiek metų. (Sakote, kad ežeras buvo.) Taip, prie
ežero, ar tai Elniakampyje buvo, prie ežero. Ir kai sako, valgė katinėlis, suvalgė katinėlis.
Na ir: - Mama, dar noriu, katinėlis suvalgė. Na o ji sako, tai kaip, tai kas ten ateina, kačių
nėra.
(O kas jums taip sakė?) Jau mums pasakojo dar. (Vaikystėje?) Tai kad močiutės
tokios apylinkėse tokios, suprantate, kažkada televizorių nebuvo, radijų nebuvo.
M10A-13 (2004 m.)
270. [Apie padalec]
Vidzi, ja poviem, padalec byl u nas v chlievie, jieščo mego dziaduka, jak ja byla v
Vaigeliškach. Bo kiedys, muvi tak, navoz ten, všystko vybyrali do ziemi, potem slali
taka dluga sloma, žeby to i vtenčas, značysie, podsušali, i slali ta dlu… Vyviezli ten
navoz, nu i muvi tego, i potem vliaz, i o tak vo, juš padalec ten… ale jak on vyglionda.
To mnie ja vie, nie do glovy, čy ja pytalamsia, čy ja nieviem jak. Ale dosyc, že čy
dziaduk čy muj pradziaduk sciol jiego. Jak on zobačyl, že o tak vo vachasia (A čym
sciol?) Nu ja nieviem čym on tam čym, čy palkou jakou, jak dal i sciol jiemu glove (A
skont on vyliazal?) Z ziemi, padaliec, muvi, v ziemi siedzou. Ale on tyko v siedem liat,
čy v pienc, mnie zdajisie, že v siedem muvili, raz tyko vychodzi na povietše (Jak
vyglionda, to nieviecie?) Nu nieviem. A padalec, bo potem jiešče babcia opoviadala, to
dziaduk musi znaliaz. Že muvi, o v našym chlievie, bo kiedyscy, moj ojcec nadomnik,
vychodzy, mama do siebie vziela. I tego, bo juš dziaduk poviedzial, že: “Mnie nie idzi
ladem, bo padalec jiest, i tobie nie pujdzi. Chliev pšestav, puki ty zdrovy”. (Chliev
pšestavic?) Pšestavic chliev. No to pravda, ojcec našy pšestavil (A co on roby?) Nu,
može žyviola cionc, a to juš ot padalca niema žadnego liekarstva. On …(?)od razu, vie,
človiek čy žyviola, pada od razu. Padalec i nazyvasie. Ale on v siedem liat raz tyko
vychodzi, i on vtenčas musy ucionc kogo. Kogo nie popačy, temu ma. I vtenčas ot, dževa
utni , to i dževo vysechny (Dževo?) Tak, všystko co on tnie, to nic. To taki ma, nu.. jad
šalony. Že dževa i to vysechny. To tak opoviadali, kiedy, a viem tyko, poviadali, že u nas
v chlievie byl. Že vtenčas, jak muvi:”Ot vidziš, bo, muvi, byli by včesnej ta sloma
zaslavšy, nie byli by vidziavšy”. A to muvi, prosto tak, až ziemia vybierali, vybierali,
vyvažali gdzie na taki pagurak, jak gdzie viencej pšy piasku ta ziemia, ona ugnojona tak.
No to ot , to vtenčas dziaduk vidzial padalec. Jak on vyglionda, to ja nieviem. Ot i v
ksionžkach nigdzie niema napisana – padalec. Bo padalec jiest (A sosiedzi nic nie muvili,
tylko u dziaduka?) A to tyko u dziaduka, viencej ni u kogo bylo. To potem pšaniesli tu, to
i teras stoji, stoji chliev (A pšienieslu potem?) Pšeniesli (A jieželi scieli, to čemu
pšenosyc, že niema juš jiego?) Nu ale ot juš poviedzial, že jakos cy nie na dobrym
mejscu, upadek byl žyviolu. No on že muvi, moj chliev..(To od razu pšenios potem?)
Potem juš pačyš, dziadunia umar, v dvadziestym dzieviontym roku. A pšeniesli, puznej
pšeniesli (I iz za tego padalca pšeniesli?) No, dziaduk prosil, že mnie nie vyšed, a padalec
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byl, može niesčenslyvy tam, že každy rok musi to krova sdechnonc, to parsiuk
zdechnonc, o tak o všystko. O jiednemu dužo na upadek (Ale tyle liat jiešče nie
pšenosyli?) Nu vidzi jak, nieviem čemu. Dom pšenašal ojcec, potem laznia pšenios, a
potem juš ten chliev pšenios.
Matote, aš pasakysiu, padalec buvo pas mus tvarte, dar mano senelio, kai aš buvau
Vaigeliškėse. Nes kažkada, sako taip, mėšlas tas, viską išrinkdavo žemei, paskui klojo
tokius ilgus šiaudus, kad tai, ir tada, reiškia, džiovino, ir klojo čia tam... Iš vežė tą mėšlą,
na ir sako tai, ir paskui įlipo, ir va taip va, jau padalec tas... bet kaip jis atrodo. Tai man
žinote, neatėjo į galvą, ar aš klausiau, ar aš nežinau kaip. Bet užtenka, kad ar mano
senelis, ar mano prosenelis nužudė jį. Kai jis pamatė, kad va taip va supasi. (O kuo
užmušė?) Na aš nežinau kuo jis ten, kuo, ar pagaliu kokiu, kaip sudavė ir nupjovė jam
galvą. (O iš kur jis iššliaužė?) Iš žemės, padalec, sako, žemėje sėdi. Bet jis tik į
septynerius metus, ar į penkerius, man atrodo, kad į septynerius sakė, kartą tik išlenda į
paviršiu. (Kaip atrodo, tai nežinote?) Na nežinau. O padalec, nes paskui dar močiutė
pasakojo, tai senelis turbūt surado. Kad sako, va mūsų tvarte, nes kažkada, mano tėvas
namo atėjo, gaunasi, mama priglaudė pas save. Ir tai, nes jau senelis pasakė, kad: „Man
nesiklosto, nes padalec yra, ir tau nesiklostys. Tvartą perkelk, kol tu sveikas“. (Tvartą
perkelti?) Perkelti tvartą. Na tai tiesa, mūsų tėvas perkėlė. (O ką jis daro?) Na, gali
gyvuliui įkąsti, o tai jau nuo padalco nėra jokių vaistų. Jis...(?) iš karto, žinote, žmogus ar
gyvulys, krenta iš karto. Padalec ir vadinasi. Bet jis į septynerius metus kartą tik išlenda,
ir jis tada turi įkąsti kam. Ką pamato, tam kanda. Ir tada va, medžiui įkanda, tai ir medis
išdžius. (Medis?) Taip, viskas, kam jis įkanda, tai nieko. Tai tokius turi, na... nuodus
baisius. Kad medis, ir tas išdžius. Tai taip pasakojo, kada, o žinau tik, sakė, kad pas mus
tvarte buvo. Kad tada, kaip sako: „Va matai, nes, sako, anksčiau būtume pakloję tuos
šiaudus, nebūtume matę“. O tai sako, šiaip sau, vis žemę kasė, kasė, išveždavo kur į tokį
kalnelį, kuri labiau smėlėta ta žemė, ji labiau patręšta. Na tai va, tai tada senelis matė
padalcą. Kaip jis atrodo, tai aš nežinau. Va ir knygose niekur neparašyta – padalec. Nes
padalec yra (O kaimynai nieko nesakė, tik pas senelį?) O tai tik pas senelį, daugiau pas
nieką nebuvo. Tai paskui perkėlė čia, tai ir dabar stovi, stovi tvartas. (O perkėlė paskui?)
Perkėlė. (O jeigu nužudė, tai kam perkelti, jeigu jau nėra jo?) Na tai jau pasakė, kad
kažkaip ar negeroje vietoje, mirė gyvuliai. Na jis kad sako, mano tvartas.. (Tai iš karto
perkėlė paskui?) Paskui jau žiūri, senelis mirė, dvidešimt devintaisiais metais. O perkėlė,
vėliau perkėlė. (Ir dėl to padalco perkėlė?) Taip, senelis prašė, kad man nepasisekė, o
padalec buvo, kad nelaimingas ten, kad kiekvienais metais turi tai karvė nudvėsti, tai
kiaulė nudvėsti, va taip va viskas. O vienam daug iki nelaimės (O kiek metų dar
neperkėlėte?) Na matote kaip, nežinau kodėl. Namą perkėlė tėvas, paskui pirtį perkėlė, o
paskui jau tą tvartą perkėlė.

M10A-14 (2004 m.)
271. [Apie velnią prie Ąžuolyno] (uošviui atsitiko)
To bylo nie jiego ojcu jiednemu (Jak muvili?) A jak vychodzy, dziaduk, to
smiešnie. To muvi, šed z Ojran, tam ot kogos cy podpyty. Muvi, liata taki maliutki
koziolek. A temu zachcialosie jiego zlapac. I on muvi, tak blysko podejdzi – ani jak. On
vodzil jiego, vodzil, i on jiego zlapal dziaduk. Zlapal tego koziolka, i muvi, jieščio
zaniesi tu, poniesi on jiego do domu. To juš tak opoviadal moj. Alež muvi, taki on mnie
cienžki zrobilsia. I potem, muvi, ptryk stryk, zrobilsia co raz to vienšy mnie v renku. I
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vyliecial z ronk, tak juš tego. Tak dziaduk, muvi, ciba ciba ciba – povolal. A ten na
zlosc:”Cyba cyba” – do jiego, do človieka tego, do dziaduka. I muvi, tego, juš pače, juš
stoji djabel.
Tai ne tik jo tėvui buvo nutikę. (Kaip sakė?) O kai išeina senelis, tai juokinga. Tai
sako, ėjo iš Airėnų, ten iš kažko, ar girtas. Sako, laksto toks mažas ožiukas. O tam
užsinorėjo jį pagauti. Ir jis sako, taip arti prieina – ir niekaip. Jis vedžiojo jį, vedžiojo, ir
jis jį pagavo, senelis. Pagavo tą ožiuką, ir sako, dar atneš čia, nuneš jis jį namo. Tai jau
taip pasakojo mano. Bet sako, toks jis man sunkus pasidarė. Ir paskui sako, op, op,
pasidarė vis sunkesnis man rankose. Ir iškrito iš rankų, taip jau jis. Tai senelis, sako, ciba,
ciba, ciba – pašaukė. O tas atgal: „Cyba, cyba“ – jam, žmogui tam, seneliui. Ir sako, tai,
jau žiūrėkite, jau stovi velnias.
M10A-15 (2004 m.)
272. [Apie velnią prie kartuvių]
Nu vidzi, tut jiešče co, v Adamciškach kobiety curka. Ona miala jiedna curka, a
dva syny. Curka byla zamenžna, miala dvoje dzieci, nu tam dobže vyšedšy byla, ladnia
taka Lionia. Nu i tuš i ja pamientam. Nu i matka plakala bardzo, poviedziala:”Niema
curki, nie čeba i mnie”. I ona chciala poviesyc. To ona čtery razy viešalasia, i nie razu nie
mogla poviesycie. A juš raz, muvi, pošly všyskie na polie, nikogo niema, v chlievie
podniosla drabyne, zažucyla juš to vieruvki i zastompyla na ta, na pierša drabyna
ščebelka ta. A ten tyku, muvi, kšyčy:”Predzej, bo nieupravysie”. To potem ona
spaviedalasia ksiendzu i muvila. Nu i to ona opoviadala mojej mamie. I muvi:”Ja
popačyla ktožeš, viem- nikogo niema”. I vidziala ona jiego v konce, v chleve v konce. Jej
strach vziol, ona ty chciala..(?) (Jak on vygliondal?) Nu ot vychodzy, jak muvi, tak, jak
by človiek, kosmaty caly, ta rogi, jienzyk taki strašny, a čarvona plomia byji. To dužo kto
vidzial. A tu to dužo u kogo.
Na matote, čia dar kas, Adomciškėse moters dukra. Ji turėjo vieną dukterį, o du
sūnus. Dukra buvo ištekėjusi, turėjo du vaikus, na ten gerai ištekėjusi buvo, graži tokia
Lionia. Na jau ir aš atsimenu. Na ir motina verkė labai, pasakė: „Nėra dukters, nereikia ir
man“. Ir ji norėjo pasikarti. Tai ji keturis kartus kardavosi, ir nė karto negalėjo pasikarti.
O jau kartą, sako, nuėjo visos į lauką, nieko nėra, tvarte pakėlė kopėčias, užmetė jau virvę
ir atsistojo ant tos, ant pirmo kopėčių laiptelio to. O tas tik, sako, šaukia: „Greičiau, nes
nespėsi“. Tai paskui ji ėjo išpažinties kunigui ir sakė. Na ir tai ji pasakojo mano mamai.
Ir sako: „Aš pasižiūrėjau, kas gi, žinau – nieko nėra“. Ir matė ji jį kampe, tvarto kampe.
Ją baimė apėmė, ji gi norėjo...(?) (Kaip jis atrodė?) Na va išeina, kaip sako, toks, kaip ir
žmogus, plaukuotas visas, tie ragai, liežuvis toks baisus, o raudona ugnis muša. Tai daug
kas matė. O čia tai daug pas ką.
M10A-16 (2004 m.)
273. [Apie velnią Ringoje (arklys pririštas ant pirties kraigo)]
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A vo tut vo, po tej Rindze, kiedyscy stala laznia. O tego Stefana, to vo ty može, to
juš vo, dziaduk opoviadal. I kto jiedzy z Dukšt, jak kiedyscy do karčmy zajdzi choc
troche vypyc tam pyvo, čy co, musi do tej lazni zajsc, rozebracie do gulego, choc tam
bendzi i mroz jaki, i všysko. I potem zajsc pomycie v tej lazni (A čemu musi?) Nu taki
zakon byl, vot i pjanych on ich ten djabel vodzil tut. Tu vo dužo kto, muvi. Siedzy, muvi,
jieden – myjisie, gada nieviadomo co, muvi, konj stoji. Ale jak, muvi, vzionc, nu teras jak
dom, tak, laznia tam ona nizča byla, i zavionzac jako tako – dach, až sama ta vo, lejcy. I
muvi tego, tak coš ty, muvi, tego.. robiš tutaj? Myjemsia. I potem jiemu juš, jak kto
zarozmavia, to jiemu odejdzy, temu človieku. A čeba ž kto zarozmavial (A jak myjisie,
tak v chlodu?) Nu v chlodzie, on tam biežy, tam plievasie, tak jak by.. Jiemu vydajiesie,
že myjisie. A potem jiednemu tu, jiešče teš opoviadali, že pšyšed, i v tej lazni byl viaselia
dzievčyny. Jak ona ladne vyglionda, jak tam dužo vudki bylo, všystko. I on byl na tym
baliu. A pšyjiechal na jutro – ona poviesyvšysie….. To vydzi, to dlia tego jiest jakas
pokusa. Juš dužo kto vidzial.
O va čia va, už tos Ringos, kažkada buvo pirtis. O to Stefano, tai va tu gal, tai jau
va, senelis pasakojo. Ir kas važiuoja iš Dūkštų, kaip kažkada į karčemą užeina nors šiek
tiek išgerti ten alaus, ar ko, turi į tą pirtį užeiti, nusirengti nuogai, nors ten ir šaltis bus
koks, ir viskas. Ir paskui įeiti nusiprausti toje pirtyje. (O kodėl turi?) Na tokia taisyklė
buvo, va ir girtus jis juos vedė čia, tas velnias. Čia va daug kas, sako. Sėdi, sako, vienas –
prausiasi, kalba neaišku ką, sako, arklys stovi. Bet kaip, sako, paimti, na dabar kaip
namai, taip, pirtis ten ji vargana buvo, ir surišti kaip nors – stogas, jau pati ta va, virvės. Ir
sako taip, tai ką tu, sako, tai... darai čia? Prausiuosi. Ir paskui jam jau, kai kas prakalba,
tai jam praeina, tam žmogui. O reikia, kad kažkas pakalbėtų. (O kaip prausiasi, taip
šaltyje?) Na šaltyje, jis ten ima, ten pilsto [vandenį], taip kaip ir... Jam atrodo, kad
prausiasi. O paskui vienam čia, dar irgi pasakojo, kad atėjo, ir toje pirtyje buvo vestuvės
merginos. Kaip ji gražiai atrodo, kaip ten daug degtinės buvo, visko. Ir jis buvo toje
šventėje. O atvažiavo kitą dieną – ji pasikorusi... Tai matote, tai todėl yra kažkokia
pagunda. Jau daug kas matė.
M10A-17 (2004 m.)
274. [Apie vaiduoklį prie Ąžuolyno]
A jiego ojcu memu, šed z Maliun do svego domu. Nu i muvi, ksenžycova noc (U
dembniaku?) Nie, nie u dembniaku, od vioski Maliunskej. A le tak po za, po za
dembniaku, potem drogou. Nu i idzi človiek, na spotyčki. On muvi, jak sie
kiedyscy:”Dobry viečiur”. Ten to človiek odvracasia:”Dobry viečur”. Pačy, muvi, co ja
nieznam tego človieku, on odvrucysie, to muvi, para krokuv – niema tego človieka. To
tam bardzo vydavalosia. I ja jieden raz šedla, ja troche spievala na pogžebie, i potem byli
my v Maliunach taki juš Ucyka, u tego juš tam, ichny, umarla ciotka taka jiedna. Dosyc
všystkie pošly, a mnie kazali, jiešče poprosyli, žeby ja zostalasia. Potem, a tu po za žece,
čeba byla taka stecka, i tu nas, niedalieko. Ale tam i byla laznia taka, v takim, o, kance. I
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mnie taki strach vziol, tak jak by mnie kto vychural. To ja bo tak, bo tak čeba bylo pod
pšygurak taki dobže, nu krent taki. Ja pod ten krent, ja nieviem, jak ja pšyšla. Juš potem
byla dosmierti, k čiortu, žeby ja jiedna šedla.. A jaž nie lienkamsie ni nieboščykuv, ni
čego, nie u mnie nie vtrentny, mnie tyko škoda že plačy, že o… žaluji. A ten nieboščyk –
nu raz umiera, nie dva. Bo mnie vtenčas teš strach vziol. Ale ja vtenčas šedla s pogžebu
(Bo nic nievidzieli tylko, nie bylo, žeby zobačyli?) Nie, nikogo, ale mnie tyko strach, ale
nikogo nievidziala.
O jo tėvui mano, ėjo iš Maliūnų pas save namo. Na ir sako, mėnulio naktis.
(Ąžuolyne?) Ne, ne Ąžuolyne, nuo Maliūnų kaimo. Bet taip už, už Ąžuolyno, paskui
keliu. Na ir eina žmogus, priešais. Jis sako, kaip kažkada: „Labas vakaras“. Tas tai
žmogus atsisuka: „Labas vakaras“. Žiūri, sako, kad aš nepažįstu to žmogaus, jis atsisuka,
tai sako, keli žingsniai – nėra to žmogaus. Tai ten labai vaidenosi. Ir aš vieną kartą ėjau,
aš truputį giedojau laidotuvėse, ir paskui buvome mes Maliūnuose, toks jau Ucyka, pas tą
jau ten, jų, teta mirė tokia viena. Gausiai visi nuėjo, o man liepė, dar paprašė, kad aš
pasilikčiau. Paskui, o čia už upės, reikėjo tokio keliuko, ir čia prie mūsų, netoli. Bet ten ir
buvo pirtis tokia, tokiame, va, kampe. Ir mane tokia baimė apėmė, taip tarsi mane kas...
(???). Nes aš taip, nes taip reikėjo į kalnelį tokį gerą, na, posūkis toks. Aš nuo to posūkio,
aš nežinau, kaip aš grįžau. Jau paskui buvo iki mirties, velnias, kad aš viena kada eičiau...
O jau nebijojau nei numirėlių, nei nieko, nei man bjaurus, man tik gaila, kad verkia, kad
va... gaila. O tas numirėlis – na kartą miršta, ne du. Nes mane tada irgi baimė apėmė. Bet
aš tada ėjau iš laidotuvių. (Nes nieko nematėte tik, nebuvo, kad pamatėte?) Ne, nieko, bet
man tik baimė, bet nieko nemačiau.
M10A-18 (2004 m.)
275. [Pietuškų velnio raistas]
V Pietuškach, to teš tak samo, tam rojsta taka byla vielka. To teš tak samo muvili,
to kto idzi kolo tej rojsty, to musi zajsc do tego rojsta, i tam to juš muvi, pravdziva. Ale
tam žydam vydavalsia dužo komu. Žyd brodaty. I muvi tego, siondli, i muvi tego, chodzil
– choc i tu, vejdzim, choc tu, vejdzim, bo muvi, jakiego ty pieruna, gdzie ty mnie ty
provadziš, djable ty jieden. I ona potem, ten žyd, pšepad, on znaliazsie v srodku tego
rojstu takiego. Tam takie bagny. I dumaju, chcial jiešče dac temu žydu na to v morda,
jako nazyvali. To on, muvi, dal, a dal – taki, muvi, pienj ogromny stal, i v ten pienj palcy
pobyl. To vo tu poviadali. A potem on sam opoviadal muj:”Žeby ciebie piorun, žyd”. A
jaki tam žyd, on ich vodzil všystko. A to von v Pietuškach ta rojsta vielka. To tam
smielysie, bo muvi, do tej..no jakoscy, kiedyscy to bardzo bardzo čensto to spravdzalosie.
Pietuškuose, tai irgi taip pat, ten raistas toks buvo didelis. Tai irgi taip pat sakė, tai
kas eina prie to raisto, tai turi įeiti į tą raistą, ir ten tai jau sako, tikras. Bet ten žydams
vaidenosi daug kam. Žydas barzdotas. Ir taip sako, atsisėdo, ir taip sako, vaikščiojo –
ateik ir čia, įeisim, ateik čia, įeisim, nes sako, kokio tu velnio, kur tu mane vedi, velniau
tu vienas. Ir jis paskui, tas žydas, dingo, jis atsirado to tokio raisto viduje. Ten tokios
pelkės. Ir galvoju, norėjau dar tam žydui duoti į snukį, kaip vadino. Tai jis, sako, davė, o
davė – toks, sako, kelmas didžiulis stovėjo, ir į tą kelmą pirštus susitrenkė. Tai va čia
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kalbėjo. O paskui jis pats pasakojo, sako: „Kad tave perkūnas, žydai“. O koks ten žydas,
jis vis juos vedžiojo. O tai va Pietuškuose tas raistas didelis. Tai ten juokėsi, nes sako,
toje... na kažkaip, kažkada tai labai, labai dažnai tai pasitvirtindavo.
M10A-19 (2004 m.)
276. [Kaip velnias girtą sekiojo]
Vie to, byla u mnie jiešče tut, vie to pobudovalisie, našy byl syn jiešče... čy on byl
žonaty. Pšyšed niepodobny do človieka, vymazavšysie caly, koliany, rency. A tutaj ta
droga tu jiešče to byla ve vsy. I u nas, jak jiest paroba, tam na guža, tak pšy scienie, ale
tam taka nu… nieviem, taka o pšestšenka tyko, žeb nu, v časie požaru, čy co, žeby nie
blisko sciany. To on za ta scianka zaliaz, jak my čut vyciongneli, jak on vliaz, to ja
nieviem (Co, človiek?) Do.. pšyšedšy, že uciekal, že jiemu djabel v očy ogniem palil (On
tak muvil?) On muvi: „Mama, robcie co, bo mniev očy pali djabel“. (Može vypyvšy
jaki?) To vo, pja… podpyty byl mocno. No i potem…, a ja tyko prentko, ja čensto mam
ružanec v renku, a byva časem, ja z ružancem pšežegnala jiego , i on tyko muvi: „Matka,
to co ty mnie zrobylaš, o teras ja všystko vidze, bo ja nic nie vidzial, mnie djabel v…
mietlami, ogniem v očy pali“.
Žinote tai, buvo pas mane dar čia, žinote, pasistatėme, buvo mūsų sūnus dar... ar jis
buvo vedęs. Atėjo į žmogų nepanašus, išsitepęs visas, keliai, rankos. O čia tas kelias tai
dar buvo kaime. Ir pas mus, kur yra ...???, ten viršuje, taip prie sienos, bet ten tokia, na...
nežinau, toks va tarpas tik, kad na, kai gaisras, ar kas, kad nebūtų arti sienos. Tai jis už
tos sienelės įlipo, kai mes šiek tiek atitraukėm, kaip jis įlipo, tai aš nežinau. (Kas,
žmogus?) Į... atėjo, matosi, kad bėgęs, kad jam velnias akis ugnimi degino. (Jis taip
sakė?) Jis sako: „Mama, darykite ką nors, nes man velnias akis degina“. (Gal išgėręs
koks?) Tai va, girt... išgėręs buvo daug. Na ir paskui..., o aš tik greitai, aš dažnai turiu
rožančių rankoje, o būna kartais, aš su rožančiumi peržegnojau jį, ir jis tik sako: „Motina,
tai ką tu man padarei, va dabar aš viską matau, nes aš nieko nemačiau, man velnias
ugnimi akis degino“.
M10A-20 (2004 m.)
277. [Tėvui trukdė važiuoti velnias]
To teš, ojciec bardzo nieviežyl, nu byl taki… značysie, jak to, s tamtej strony
Vilna, tam gdzie… tego. Nu i mamusia naša zavše ružanec kladla pod vizy na…, do
Vilna jiedzy, čy gdzie, zavše, a to ružanec bardzo pomocny v našej religiji. I ojcec
pojiechal do svojich ojcuv. V lias do rojsta, do sniegu, bo to bylo zimovou porou, kobyla
až nie može, co kobyla ciongny sani, čeba ciongnonc. I tak nu, na pšepascy všystko. To
ojcec našy muvi:”Nu do jakiego pierunu, djabel to jiest, tyle liat pšežyl na svojim poliu, a
ja teras nie moge vyjiechac do ojcuv”. A juš šaruvka robysie. Zdniol čapku, klienkna
snieg i ružanec vybral. I vtenčas jiemu jasno zrobylosie, a tož byl tšezvy, ale juš šaruvka
byla. I muvi:- Nu tam to djabel vodzy. Ale on jiego nie vidzial (A kiedy to byva?) Ve
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dniu – nie, muvi, tyko viencej šarou, kto v nocy idzi, kto jak, ot ve dniu – nie. Ve dniu nie
pokažysie, nie pšyšlosie viedziec, može komu i…Ale to djabel pokazujiesie tyko v nocy,
najviencej vo tak na šaruvka, do dvanastej godziny, gadali. A juš po dvanastej.. juš
vtenčas nie. A kto idzi tak ot, muviou, čy same čercy chodzou, do dvanastej godziny,
pierša godzina – o takie (A potem pšepada?) Potem juš oni takie… nu može kiedys
viencej viežyli, a teras mniej viežou.
Tai irgi, tėvas labai netikėjo, na buvo toks... reiškia, kaip jis, toje Vilijos pusėje, ten
kur... tas. Na ir mamytė mūsų visada rožančių dėjo po vizomis ant..., į Vilnių važiuoja, ar
kur, visada, o tai rožančius labai gelbsti mūsų religijoje. Ir tėvas nuvažiavo pas savo
tėvus. Į mišką, į raistą, į sniegą, nes tai buvo žiema, arklys jau negali, ką ten arklys
traukia roges, reikia traukti. Ir taip na, prarajoje viskas. Tai mūsų tėvas sako: „Na kokio
velnio, velnias čia yra, tiek metų pragyvenau ant savo lauko, o aš dabar negaliu išvažiuoti
pas tėvus“. O jau temti pradėjo. Nusiėmė kepurę, atsitūpė ant sniego ir rožančių išsiėmė.
Ir tada jam šviesu pasidarė, o juk buvo blaivus, bet jau temti buvo pradėję. Ir sako: - Na
ten tai velnias vedžioja. Bet jis jo nematė. (O kada tai būna?) Dieną – ne, sako, tik jau
temstant, kas naktį eina, kas kaip, va dieną – ne. Dieną nepasirodys, neteko matyti, gal
kas ir... Bet tai velnias pasirodo tik naktį, dažniausiai va taip temstant, iki dvyliktos
valandos, sakė. O jau po dvyliktos.. jau tada ne. O kas eina taip va, sako, ar patys velniai
vaikšto, iki dvyliktos valandos, pirma valanda – va tokie. (O paskui dingsta?) Paskui jau
jie tokie... na gal kažkada labiau tikėjo, o dabar mažiau tiki.
M10A-21 (2004 m.)
278. [Velnias – mergos kavalierius]
…Že ona bogata. (Gdzie, v Vaigeliškach?) Nu to juš mnie opoviadala mamusia i
tam co. Bo jak isc na tancy, muvi: „A, s kim,- mnie muvi,-..“ I ona vystavalasia: to ten
biedny, to nieladny, to niepodobasia, i siedziala caly čas. I tam gdzies smielisie, muvi,
bylaš na tancy – niepotančyla, bo nikt nie vyprovadzil ciebie. To i do mecha to – to juš
davnejša pšemuvyska. Tak ona muvi:- A čort, muvi, nie benda tam maliovacie, bo kiedys
niemaliovalisie tak jak teras. I, muvi, teras pujde choc s samym djablem, aby tylko
povola, bo tak nieladne, že siedziala, nikt nie bral. Nu i pravda, ladny chlopiec, i značysie
tego, i tak juš on do jej caly viečur, nu všyskie vydzou, že on jiest. Potem , muvi, juš
pujdzi du ojcuv, že to koniešnie on bendze ženytsie, vsio. Pravda, muvi, pšyšed, matka
pačy tk na jiego - …(?)

muvi, mnie taki vstrentny, po pačeniu. Kiedy, muvi, jieden

but, drugy – kopyt kruviny(?) To on byl taki. I potem ona začela žegnacie, i pšepad. A to
, že nie bylo ladnych menščyzn.
...Kad ji turtinga. (Kur, Vaigeliškėse?) Na jau man pasakojo mamytė ir ten kas.
Nes kai eina į šokius, sako: „O su kuo, - man sako, - ...“ Ir ji supiršo: tai tas neturtingas,
tai negražus, tai nepatinka, ir sėdėjo visą laiką. Ir ten kažkur juokėsi, sako, buvai gi
šokiuose – nepašokai, nes niekas nepakvietė tavęs. To i do mecha to (???) – tai jau
senesnis posakis. Tai ji sako: - O velnias, sako, nesidažysiu ten, nes kažkada nesidažė
taip, kaip dabar. Ir, sako, dabar eisiu nors ir su pačiu velniu, kad tik pakviestų, nes taip
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negražu, kad sėdėjo, niekas nekvietė. Na ir tiesa, gražus vaikinas, ir reiškia tas, ir taip jau
jis prie jos visą vakarą, na visi mato, kad jis yra. Paskui, sako, jau eis pas tėvus, kad tai
būtinai jis ves, viskas. Tiesa, sako, atėjo, motina žiūri taip į jį - ...(?) sako, man toks
bjaurus, pažiūrėjus. Kad, sako, vienas batas, kitas – kanopa raudona (?) Tai jis buvo toks.
Ir paskui ji pradėjo žegnotis, ir išnyko. Va taip, kad nebuvo gražių vyrų.
M10B-1 (2004 m.)
279. [Apie žmogaus turtą, laimę]
(Od počontku) Nu značysie, byli tšech braci, to dziaduki, i oni potem podzielylisie
po ruvnej čensci tam tej.. (Vašy dziaduki?) Juš to jiego dziaduki, jiego dziaduk. Nu i ot,
vychodzy, puki dziaduk žyl, potem tu nie bylo bardzo tam…tak juš tam roskoš. A potem,
jak ojcec pšyšed, bo dziaduk mial dvie curki, jiedna zmarla, to tyko jiedna, i potem vziol
nadom sobie. Nu to i te sama pienie… te sama budynki, te sama, značysie, všysko. Nu od
ojca inačej pošlo. On pošed i pošed, ni on krad, ni on tam ni co. Ale tak ot, muvi inna, v
tej samej, ale o tut ile razy stavy para rubli, muvi, niet, ty, muvi, niepšepyj nie.. uš te dni
nikt nie skladal tysionca. Ale ty zato, muvi, tak skladaj ot lita, i naložyš kiedy. Ale tyko
muvi, jak smiejisie, muvi, človiek sklada, ktury bardzo skompy. To muvi, „človiek
sklada, a djabel torba šyji“. To u nas pšemuvyska jiest. Ale tego, nu i ot, potem tak samo
my i bliachou pokryli juš i ja polučyla, nu i razem pracovali z žonkou. On pracoval z
mojim, nu ja nie pševadza(?) juš (A jak muvili o takich liudziach, kto im pomog, čemu
taki jiest?) Zmys človieka du žycia. Ona kupuji dzy, vezmi ona pensja, to ona nakupy,
tam tych bulek nieviadomo jakich. Dzieci – biale jakie pantofelki, ona idzie kartoflia
kopac v bialych pantofliach, o to na co? No ot vidzi, to jiest oščendnosc. (Jak muvili,
čemu niema takiego sčenscia?) Nu sčenscia du, du sčenscia čeba miec (A čemu niema
takiego sčenscia?) To rodzyvšysie može kolo takiego sčenscia (Tak muvili?) Tak. Vo
teras ja niemam co poviedziec – cudy. U mnie zienc jiest [klausiau apie aitvarus –
nežino]. To do liosu, može človiek uklad vezmy svoji, i vtenčas on tak: jiedna, druga i po
malu, po malu pujdzi.
(Nuo pradžių) Na reiškia, buvo trys broliai, tai seneliai, ir jie paskui po lygiai
pasidalino ten tą... (Jūsų seneliai?) Jau tai jo seneliai, jo senelis. Na ir va, gaunasi, kol
senelis gyveno, paskui čia nebuvo labai jau... taip jau ten prabanga. O paskui, kai tėvas
atėjo, nes senelis turėjo dvi dukteris, viena mirė, tai tik viena, ir paskui paėmė į namus
pas save. Na tai ir tie patys kelmai... tie patys pastatai, tas pats, reiškia, viskas. Na nuo
tėvo kitaip buvo. Jis nuėjo ir nuėjo, nei jis vogė, nei jis ten ką. Bet taip va, sako kita, toje
pačioje, bet čia va kiek kartu pastato kelis rublius, sako, ne, tu, sako, neprisigerk... jau
tomis dienomis niekas nesurinkdavo tūkstančio. Bet tu visgi, sako, taip rink litą prie lito,
ir surinksi kada. Bet tik sako, juokdamasis, sako, žmogus renka, kuris labai šykštus. Tai
sako, „žmogus renka, o velnias tašę siuva“. Tai pas mus posakis yra. Bet tai, na ir va,
paskui taip pat mes ir skarda padengėme ir aš gavau, na ir kartu dirbome su žmona. Jis
dirbo su mano, na aš jau ne... (?) (O ką kalbėjo apie tokius žmones, kas jiems padėjo,
kodėl toks yra?) Priversk žmogų gyventi. Ji perka viską, paima ji algą, tai ji priperka, ten
tų bandelių nežinia kiek. Vaikams – baltus kokius batelius, ji eina bulves kasti apsiavusi
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baltais bateliai, o kam tai? Na va matote, tai yra taupumas. (Kaip kalbėjo, kodėl neturi
tokios laimės?) Na, laimės tai, laimę reikia turėti. (O kodėl neturi tokios laimės?) Tai
gimę gal prie tokios laimės. (Taip sakė?) Taip. Va, dabar aš neturiu ką pasakyti –
stebuklai. Aš žentą turiu [klausiau apie aitvarus – nežino]. Tai į mišką, gal žmogus ...
savo paims, ir tada jis taip: viena, kita ir po truputį, po truputį eis.
M10B-2 (2004 m.)
280. [Apie Dūkštų vienuolyną]
Tu byli pijary, te co kosciul zakladali. I tam, v tej lesničuvce byl, tu byl zakon
pijaruv. No to vtenčas te pijary, a potem pijary jak tam, musi, pomarli, co, i teras potem
lesničuvka zrobyli. To ona i dzys, to juš ona Polskej, a teras tam sielsovietka byla
kupyvšy polova, tam popšedala musi.
Čia buvo pijorai, tie, kurie bažnyčią įkūrė. Ir ten, toje miško sarginėje buvo, čia
buvo pijorų vienuolynas. Na tai tada tie pijorai, o paskui pijorai kaip ten, turbūt mirė, ar
kas, ir dabar paskui miško sarginę padarė. Tai ji ir dabar, tai jau ji Lenkijos laikais, o
dabar ten sielsovieto buvo nupirkusi pusę, ten pardavė turbūt.
M10B-3 (2004 m.)
281. [Apie vandenį nuo akmens]
Jak jiest takie jamki, i voda dždžu pobendzy, bardzo vielko ulieča… ulieča na
všystko. Že značysie, muvi v liecie znajdziš gdzie kamienj vielki, i voda nakapana v
jamečce jakej – že to bardzo uliečalna. Ot rozmajytych takich ranach, o tu, jak to vie. (A
ta jamka byle jaka može byc?) Nu ot byva tam ot jakie, o, nieruvne, i ta ot jamka, i voda
ta. To ona po kilka liatuv, po kilka miesiency tam stoji, ta voda, ona nie vysycha. A to,
muvi, bardzo uliečalna. A to malo gdzie, tut u mnie byl jieden, teš tak samo, to jiešče ja
šmarovala nogi, že bolionce, že to bardzo pomocno ot tego. Nu ale vidzi kiedys bylo
viencej (Na všyskich kamieniach pomočlyva, čy na vybytnych jakich?) Nie, nu prosto,
aby tyko znaliezc (Na byle jakim kamieniu?) Tak, ale na kamieniu, v takiej jamkie ta
voda, to bardzo pomocna ona. Od rozmajitych takich zaraz.
Kaip yra tokios duobutės, ir vanduo iš lietaus, labai smarkiai gydo... viską gydo.
Kad, reiškia, sako, vasarą surasi kokį akmenį didelį, ir vandens prilašėję į tokią duobutę –
kad tai labai gydantis. Nuo visokių tokių žaizdų, va čia, kaip tai žinote. (O ta duobute bet
kokia gali būti?) Na va būna ten kokie, va, nelygūs, ir tokia va duobutė, ir tas vanduo. Tai
ji kelerius metus, kelis mėnesius ten stovi, tas vanduo, jis neišdžiūna. O tai, sako, labai
gydantis. O tai mažai kur, čia pas mane buvo vienas, irgi taip pat, tai dar aš tepiau kojas,
nes skaudėjo, nes tai labai padeda nuo [skausmo]. Na bet matote, kažkada buvo daugiau.
(Ant visų akmenų gydantis, ar ant žinomų kokių?) Ne, na tiesiog, kad tik surastum. (Ant
bet kurio akmens?) Taip, bet ant akmens, tokioje duobutėje tas vanduo, tai labai
naudingas jis. Nuo visokių tokių ligų.
M10B-4 (2004 m.)
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282. [Apie užkeikimus ir užkalbėjimus]
Nu kiedyscy pšeklynac liudzi pšeklynali. Bo tyko našy ojcec teš tak samo muvil,
že jak babcia… byl pastuch. Ale takie, vie kiedys cy , to liat po pietnasce. Dlia mlodych,
to jiešče i babcia opoviadala, muvi: „Nikdy staršego človieka nie… tego… nu nie
zagabaj”. Muvi, staršemu, muvi, dzien dobry poviedz, i niech on idzi, nievysmievaj, bo to
človiek stary mlodego pšeklny. Ot jieželi bendzeš dokučac co kolek človieku, no takie:
„A vo, bo ja mondry, zrobil to, ty nie zrobiš”. A ot inny raz, jieželi, muvi, pšeklynstvo za
to , že, muvi, ot ksiendza nie volno, čy to od boga juš, že značysie pšeklenstvo pada.
Jieželi, nu ty, bogu ducha vielie, a na ciebie kto nasiadasia, a ty žekniš slova v taka pora,
že jej stanisie, ale bo ty.. Ale čeba, jieželi nie vinna, i bendze pšeklynac – to na siebie
pada, na siebie klenska pada, a jieželi nie, to na nej.(To muvili tak stare?) Tak, to ja viem,
že i teras. I vidzi to takich jiest, co… krev jakas cy, silnejša človieka, te co zamaviajou.
Oni žeš nic tam lišnego nie, tam, nie muvisie, ja teš do čego dužo zamaviam. I juš tak o
čeba vystšegacia, bo taki človiek pšeklyna. (To krev u niego mocnejša?) Mocnejša. To za
to, jieželi, muvi, krev mocnejša – o, pani, co kolek chciala, žeby ja zamaviala, jieželi pani
krev mocnejša, juš ja niepomoga. A jieželi moja mocnejša, pomožy. (A čym zamaviac
čeba?) O takie slova, ja nie moga poviedziec (Nie) Ja viem (Prostymi slovami?) No takie
co kolek čeba, žeby to bylo do tego pasovala, takie slova jiest ot šalu. Jak kiedyscy,
viadomo teras jiest zastšyki, kiedyscy to nie bylo zastšykuv. Nu pisali takie slovy, to tak,
ta slovy, to i dzis pamientam – Tak bendzeš čytac, a slovy to te, no nie latynskie, i ot tak,
i ot tak, i ot tak, bendze jiedno, to samo vychodzy. (A čemu modlitvami nie možno
zamaviac?) Tak vidzi, to.. od Boga nie pšyznačono, bo to vychodzy… A, vidzi, ja tyko
lyče to: ksiondz, juš temu gloda to niesvydac, a jak o te staruški byli, on že
Pšenajsvientšy sakrament pševraca v cialo krev Pana Jezusa. On že chucha tšy razy. No i
to každy ten chucha. Každy zamoviač (Chucha?) Chucha tšy razy. Ale tak čeba v siebie
duchy vciongnonc, a potem vychucha tšy razy biez ustaly, že o ta chuchanie to pomaga.
Nu, o tut. (A te slovy vy sami vymyslyli, čy?) Nie nie, mnie naučono. I tyko tak, jieželi ja
kogo nauče, juš ja nie benda. I čeba tyko mlodšego (A kto učyl vas, matka?) Naša ot šalu
– mama nas učyla, mamy siostra od zvychniencia mnie naučyla, a od lievkuv to taki
mamusi brat stryječny, ale on tam tam… (A to všystko mamy familja umiala?) Tak, bo
našy dziaduk, o, zamavial. Kiedys po zamova chodzyli (No od ojca familja to nie umiala,
tylko mamy?) Moja babcia, ojca matka – od gadzinuv. To on pujdzy do liasu, vezmy
gadzina, ona jiemu nie žondla niby, i pšyniesy, tyko do fartucha brala. Fartuch brala,
nazyvala”Kotka moja, kotka moja”. Pšyniesy do domu, žucy do pieca i upiečy. A upiečy
– potem davali. Cieliuki jakie takie nieodala, dzieciom, jak kture takie byli, jak smiejisie,
takie chude strašne, jiesc nie chcieli. To to bardzo bylo dobže. Ktury mial cierpienie v
staršym vieku, na vudce nalieval, to bardzo bylo pomocne (Ona pšynosyla z liasu te?) A
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ona pujdzi, pšyniesi, i ona zamaviala od nich. Ale jak ich zamaviala, my jiešče male byli,
i ona nikogo musi nie naučyla. (apie mamą) To ona mnie dvuch naučyla, mnie tyko
ciocia naučyla od zvychniencia, nieviem, juš siostra moja nie znala. (A te zamovy
ružniousie miendzy sobou bardzo?) Každa inakša, každa rožnysie (To bardzo ružnysie?)
Tak tak, bo ja tyko teras od brodavki, byla mego vnuka jiednego. Potem byla u sonsiada.
To ja vyprovadzilam ich, pšepadli všyskie brudavki (A od brudavki od kogo naučylisie?)
No mnie teš tu jiedna kobieta tak samo, teš staršym vieku. I muvi, brudavki prubuji, no
juš kilka razy, kilka sortuv čeba probovac. (Všysko to robyce tylko slovami, čy jiešče co
takiego?) No tam i chuchaš, i potem vychodzy, nu i čeba jako od brodavkuv, čeba
vyvionzyvac jakie vienzelki. Potem te vienzelki, ta nitka pod kapli zakopac. Vnučce vo v
tym mejscu brodavka rosla, ona muvi:- Babcia, tak, muvi zle, muvi, nieladne, zara bendzi
vielka. No ja pače – pšepadla. No ale ja jej to muvilam, jak ten ksienžyc, bo kiedys po
ksienžycu, po mlodzyku dužo robyli, to te čeba kartoflia na čtery čensci raskrojic, i
pošmarovac, i tak pšez siebie žucyc do jamy i zakopac, puki kartoflia sgnyji – i nie
bendze, ot tak. Ja jiešče i zamaviam do tego nitka. I ta nitka pod kapli zakopyvac, žeby
oni prysneli. Ale čy tam… nu pomoglo, tut o poviem, i jiednemu , i drugiemu
vyprovadzyla, teras, o, vnučka (A to inne choroby tylko slovami?) No vidzi, tak ja jiešče
nic nie robyla, bo nie pšedstaviamsia, že ja tam, ot kto pšyjdzy, poprosy tam, bo tak to..
Na chliebie pysac te litery. Albo byva, že samy ten chlieb tam trudno napisac, na
papieru, taki cienienki byl kiedys cy do… tego, taki cieniutki, to ten papier zjiedali s
calym všystkim. Papierek taki maliutki, ladnie napyšyš tam (A tak to na chliebie čeba
bylo pisac?) A tak to na chliebie. Čeba vyjsc na podvuž, žeb... (A čym pisali?) Oluvkem
prostym, zvyčajnym olavkem, bo to čeba žeš litery te všyskie. Nu a potem, čy vyjsc na
podvurak, pod niebiem tym čystym (Nocou?) Nie, choc i ve dniu, ale nie v domu (Žeby
chmur nie bylo?) Nie, tak, prosto že pod niebam (Pod niebom) A jak juš o, zvychniencie,
jak o, teras tu co kolek pomchnysie. Jiednego chlopca pšyviezli, tak nie mog isc nijak. On
s vozu skakal, i vyskočyla cala ta… o ta kosc o tak vo. Nu i pravda, ja muvie:
„Počekajce, podniuv trošečke vy jiemu pociongnyce’. Vot brat pociongnol, jab jiemu,
sam potem pšetvalsia. On nie mog darovac jak. A byl zienc, i to byli oni v miescie u jiego
brata, na kščyna. A tam tšy piontry, tak po vschodach všysko. A pjany, a vielki, bože,
pšyviozla mašyna, a vielki – stac. Nu kto tu – nitka pomože, smiejisie, muvi no. “Ja u
doktora byl, nic nie pomoglo”. Položylsia on spac, zasnol. Ja pošla, muvie:” Davaj teras,
jak on spy, to može jiemu zrobie”. Naraz – vstal i pošed. To chvylia, bylo, že i prentko.
Tyko zvychniencia nie čeba dlugo čekac, co prendzej pšejdzy. Bo vielie času pšetšymaš,
tyle času potem zavion… musiš jiešče odnosyc, ta jiešče boliec bendzi. To u mnie
pšychodzyli bardzo bardzo liudzi o zvychniencia (I pomagali?) Dzienki Bogu, všyskie
dzienkovali.
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Na kažkada prakeikdavo žmones. Nes mūsų tėvas tą patį sakė, kad kai močiutė...
buvo piemuo. Bet tokie, žinote kažkada, tai po penkiolika metų. Jauniems, tai dar ir
močiutė pasakojo, sako: „Niekada senesnio žmogaus ne... tai... na neliesk“. Sako,
senesniam, sako, laba diena pasakyk, ir tegul jis eina, nesityčiok, nes tai senas žmogus
jauną prakeiks. Va jeigu trukdysi kaip nors žmogui, na taip: „O va, aš protingas, padariau
tai, tu nepadarysi“. O va kitą sykį, jeigu, sako, prakeikia už tai, kad, sako, nuo kunigo
negalima, ar tai nuo Dievo jau, kad, reiškia, prakeikimas krenta. Jeigu, na tu, Dievui
sielos kiek, o tau kas nors trukdo, tai tu pasakysi žodį tokią akimirką, kad jai pasidarys,
bet tu... Bet reikia, jeigu nekalta ir prakeiks – tai sau pakenks, ant savęs prakeiksmą mes,
o jeigu ne, tai ant jos. (Taip kalbėjo senoliai?) Taip, tai aš žinau, kad ir dabar. Ir matote,
tai tokių yra, kurie... kraujas kažkoks gal, stipresnis žmogaus, tie, kurie užkalbinėja. Jie
juk ten nieko nereikalingo ne, ten, nesakoma, aš irgi daug nuo ko užkalbinėju. Ir jau taip
reikia atsargiai, nes toks žmogus prakeikia. (Tai jo kraujas stipresnis?) Stipresnis. Tai dėl
to, jeigu, sako, kraujas stipresnis – va, ponia, ko nors norėtumėte, kad aš užkalbėčiau,
jeigu ponios kraujas stipresnis, jau aš nepadėsiu. O jeigu mano stipresnis, padės. (O kuo
užkalbėti reikia?) Va tokie žodžiai, aš negaliu pasakyti. (Ne.) Aš žinau. (Paprastais
žodžiais?) Na tokie, ko nors reikia, kad tai būtų, tam tiktų, tokie žodžiai yra nuo
pasiutligės. Kaip kažkada, aišku, dabar yra vaistai, kažkada tai nebuvo vaistų. Na rašė
tokius žodžius, tai taip, tie žodžiai, tai iki šiandienos atsimenu – taip skaitysi, o žodžiai tai
tie, na ne lotynų, ir va taip, ir va taip, bus vienodai, tas pats gaunasi. (O kodėl maldomis
negalima užkalbėti?) Tai matote, tai... nuo Dievo neskirta, nes tai gaunasi... O, matote, aš
tik manau taip: kunigas, jau jam bado nematyti, o kai tie va seneliai buvo, jis juk
Švenčiausiąjį sakramentą paverčia Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Jis juk pučia tris
kartus. Na ir kiekvienas tas pučia. Kiekvienas užkalbantis (Pučia?) Pučia tris kartus. Bet
taip reikia oro į save įtraukti, o paskui išpūsti tris kartus be įkvėpimo, kad toks pūtimas tai
padeda. Na, va čia. (O tuos žodžius jūs pati sugalvojote, ar?) Ne, ne, mane išmokė. Ir tik
taip, jeigu aš ką išmokysiu, jau aš negalėsiu. Ir reikia tik jaunesnį. (O kas jus mokino,
motina?) Mūsų nuo pasiutligės – mama mus mokino, mamos sesuo nuo išnarinimo mane
išmokė, o nuo liaukų tai toks mamos pusbrolis, bet jis ten... (O tą viską mamos šeima
mokėjo?) Taip, nes mūsų senelis, va, užkalbinėjo. Kažkada užkalbėjimo vaikščiojo. (Na
šeima iš tėvo pusės nemokėjo, tik iš mamos?) Mano močiutė, tėvo motina – nuo gyvačių.
Tai jis nueina į mišką, paima gyvatę, ji jam lyg ir nekanda, ir atneša, tik į prijuostę ėmė.
Ėmė prijuostę, vadino: „Katyte mano, katyte mano“. Atneša namo, įmeta į krosnį ir
iškepa. O iškepa – paskui duodavo. Veršeliai kokie tokie silpnesni, vaikams, jeigu kurie
tokie buvo, kaip juokiasi, tokie baisiai liesi, valgyti nenorėjo. Tai tas buvo labai gerai.
Kas turėjo skausmų senesniame amžiuje, su degtine išgerdavo, tai labai būdavo naudinga.
(Ji atnešė iš miško tuos?) O ji nueina, atneša, ir ji užkalbinėjo nuo jų. Bet kai juos
užkalbinėjo, mes dar maži buvome, ir ji turbūt nieko neišmokė. (Apie mamą.) Tai ji mane
dviejų išmokino, mane tik teta išmokė nuo išsinarinimo, nežinau, jau mano sesuo
nemokėjo. (O tie užkalbėjimai labai skiriasi tarpusavyje?) Kiekvienas kitoks, kiekvienas
skirtingas. (Tai labai skiriasi?) Taip, taip, nes aš tik dabar nuo karpos, buvo mano anūko
vieno. Paskui kaimynas turėjo. Tai aš pašalinau jas, dingo visos karpos. (O kas išmokė
nuo karpų?) Na mane čia irgi viena moteris taip pat, irgi vyresnio amžiaus. Ir sako,
karpas bando, na jau kelis kartus, kelias rūšis reikia bandyti. (Visą tai darote tik žodžiais,
ar dar kažką [naudojate]?) Na ten ir pūti, ir paskui gaunasi, na ir reikia kai nuo karpos,
reikia surišti kokius mazgelius. Paskui tuos mazgelius, tą virvę po ... užkasti ten kur nuo
stogo laša. Anūkei va šitoje vietoje karpa augo, ji sako: - Močiute, taip, sako, negerai,
sako, negražu, tuoj bus didelė. Na aš žiūriu – dingo. Na bet aš jai tai sakiau, kai tas
mėnulis, nes kažkada pagal mėnulį, po jauno mėnulio daug ką darė, tai reikia bulvę į
keturias dalis perpjauti, ir patepti, ir taip per save numesti į duobę ir užkasti, kad jos
ištrykštų. Bet ar ten... na padėjo, čia va pasakysiu, ir vienam, ir kitam naikinau, dabar, va,
anūkė. (O tai kitas ligas tik žodžiais?) Na matote, tai aš dar nieko nedariau, nes
neprisistatau, kad aš ten, va kas nors ateina, paprašo ten, nes taip tai...
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Ant duonos rašyti tas raides. Arba būna, kad ant tos duonos ten sunku parašyti, ant
popieriaus, toks plonytis buvo kažkada ar... tai, toks plonytis, tai tą popierių suvalgydavo
su viskuo. Popierėlis toks mažytis, gražiai parašysi ten. (O taip tai ant duonos reikėjo
rašyti?) O taip tai ant duonos. Reikia išeiti į lauką, kad... (O kuo rašė?) Paprastu pieštuku,
tiesiog pieštuku, nes tai juk reikia tas visas raides. Na o paskui, ar išeiti į lauką, po tuo
skaidriu dangumi. (Naktį?) Ne, nors ir dieną, bet ne namuose. (Kad debesų nebūtų?) Ne,
taip, tiesiog po dangumi. (Po dangumi.) O kai jau va, išnarinimas, kaip va, čia kas nors ...
(???). Vieną vaikiną atvežė, tai niekaip negalėjo eiti. Jis iš vežimo šoko ir iššoko visas tas
toks... va tas kaulas va taip va. Na ir tiesa, aš sakau: „Palaukite, ... (???) jūs šiek tiek jam
patraukite“. Va brolis patraukė, aš jam, pats paskui ... (???). Jis negalėjo atsidėkoti. O
buvo žentas, ir tai buvo jie mieste pas jo brolį, krikštynose. O ten trys aukštai, taip laiptais
viskas. O girtas, o didelis, Dieve, atvežė mašina, o didelis – stovėk. Na kas čia – virvė
padės, juokiasi, sako, na. „Aš pas daktarą buvau, niekas nepadėjo“. Atsigulė jis miegoti,
užmigo. Aš nuėjau, sakau: „Gal dabar, kol jis miega, tai padarysiu jam“. Iš karto –
atsistojo ir nuėjo. Tai akimirka buvo, kad ir greitai. Tik išsinarinus nereikia ilgai laukti,
tai greičiau praeis. Nes kiek laiko lauksi, tiek laiko paskui užriš... turi dar nešioti, ji dar
skaudės. Tai pas mane labai [daug] ateidavo žmonių nuo išsinarinimo. (Ir padėdavote?)
Ačiū Dievui, visi dėkojo.
M10B-5 (2004 m.)
283. [Apie jauną mėnulį]
Do mlodzyka... (A co robyli?) No to to vtedy te brodavki čeba, pšechodzy. (A
viencej co?) No vie, ja nieviem, tam muvi, že teras jieželi zobačyš pieršy dzien… pieršy
raz mlodzyka, čeba tšy Zdrovaski muvic do, bo on bardzo pomocny liudziom v ščensciu
(Co muvic?) Tšy Zdrovosc Marii. Že to bardzo… I stanj, ni do kogo nic nie muv, stanj,
bo čeba, jieželi zobačy tego ksiežyca, nie du kogo ni slova. A vtenčas robyc ta rada, teš
možeš rozmaviac. A te, to muvi, tšy Zdrovaski, to u nas napevno to odraz, jak zobačyš.
Muvi, stanj na mejscu jak zobačyš, pšežegnajsie i zmuv paciorak, že bardzo ščenscie daji
do všystkiego. (To vaša babcia teš tak muvyla?) To teš tak, no u nas kiedy, kto tam tych
doktoruv vidzial? Moja babcia ni raziutku u doktora nie byla.
Iki jauno mėnulio... (O ką darė?) Na tai tada reikia tas karpas, praeina. (O dar ką?)
Na žinote, aš nežinau, ten sako, kad jeigu dabar pamatysi pirmą dieną... pirmą kartą jauną
mėnulį, reikia tris Sveikoji Marija sukalbėti, nes jis labai gelbsti žmonėms laimėje. (Ką
sukalbėti?) Tris Sveikoji Marija. Kad tai labai... Ir atsistok, niekam nieko nesakyk,
atsistok, nes reikia, jeigu pamatys tą mėnulį, niekam nė žodžio. O paskui daryti tą
patarimą, irgi gali kalbėti. O tie, tai sako, tris Sveika Marija, tai pas mus tai tikrai iš karto,
kai tik pamatysi. Sako, sustok vietoje, kai pamatysi, persižegnok ir sukalbėk maldą, kad
labai laimę suteikia viskam. (Tai jūsų močiutė irgi taip kalbėjo?) Tai irgi taip, na pas mus
kada, kas ten tuos daktarus matė? Mano močiutė nė karto pas daktarą nebuvo.
M10B-6 (2004 m.)
284. [Apie dantų gydymą ir rožę]
Kiedys babcia to muvyla, že paciežy muvyli od zembuv. Byla, zemby zamaviali.
(Nie naučyla vas, jak?) Nu vidzi, vychodzi, babcia nie zamaviala, tam musi ktos cy inny
zamavial. Ruža to teš ja pamientam jiedna mnie zamaviala. Bo ja bylam u ojca siostry, a
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tam Vilja, pšez Vilja konj plynol. Ja tam nieuvažylam, že on plyni cicho, a potem taki
ogier jak vyliecial, i začal tak raptam. Ja bardzo pšelienk…, to mnie taki – jiedna pliamy,
cala nogi popendzyla. No to potem chodzylam tak, jak to muvi – “Kto pieršy raz
zamavia, že u jej zamaviaj, to potem nie pojavysie”. Nu i nie pojavylosie viencej. To ja
byla musi jakich dziesianc liat, v takim vieku (To tam u ojca zamaviali?) Tak.
Kažkada močiutė tai sakė, kad maldas kalbėjo nuo dantų [skausmo]. Buvo, dantis
užkalbinėjo. (Neišmokė jūsų kaip?) Na matote, gaunasi, močiutė neužkalbinėjo, ten
turbūt kažkas kitas užkalbinėjo. Rožę tai aš irgi atsimenu, viena man užkalbinėjo. Nes aš
buvau pas tėvo seserį, o ten Vilija, per Viliją arklys plaukė. Aš ten nepastebėjau, jis tyliai
plaukė, o paskui toks ungurys kaip iššoko, ir pradėjo taip staiga. Aš labai persigand..., tai
man toks – vienos dėmės, visą koją padengė. Na tai paskui vaikščiojau taip, kaip tai sako
– „Kas pirmą kartą užkalbinėja, kad pas ją užkalbinėk, tai paskui nepasirodys“. Na ir
nepasirodė daugiau. Tai man buvo turbūt kokių dešimt metų, tokiame amžiuje. (Tai ten
pas tėvą užkalbinėjo?) Taip.
M10B-7 (2004 m.)
285. [Apie Jonines]
(Nie slyšeli od babci takej movy, že mlieko tam vezmy?) Mlieka, to i teras byva.
Vo tu, o, sonsiadka, ona tutaj na Sviontego Jana, to ona… To kiedyscy ojcec našy muvil,
že o tam bardzo u ich odbierali mlieka. No u nas v viosce, to tak nie slychana byla, tam v
Vaigeliškach. To oni, jak tyko Sviontego Jana ta noc, to pševrucy kožuch velnem do
gury, i vezmy…trapka ta, co juš jak u nas kiedys ciedzylka, bo teras, to vie, jiest takie
sietečki, a kiedys to prosto zvyčajne trapki, kaval renčnyka – i cedzylka. I chodzy po
travie s tou ciedzylkou. I krova kto pšyjdzy, navionžy, i ona uskuby, to juš o ta mlieko
odbiežy dlia svojej. To to muvyli Zameličova chodzyla, že Rusianskich lienkalysie, oto
tšy domy byli (Kiedy to bylo?) A to juš bylo, to juš ja byla tutaj. I oni odbierali (Bo v
Rusianach jiešče žyli liudzi?) Žyli, a teras juš nikogo niema. I to bylo teš jiešče mnie
Žeca byla, to sonsiadka, ona teš nie žyji. Do mnie muvi tak:”Moja mloda krovka
ocielylasia, ale dala, nu može osiem litry mlieka v dzien”. Tak ja tak, ja muvie:”Tyko
čtob by ty krov, moja osiemnasce dala pierviastka”. Za tydzien času, a juš ona miala
jakich pienc liat tak krova, spokojna byla i mlieka dužo, i mlieku – padla krova brykacie
začela, ja rady nie moge. Ja by juš sama zamaviala, ja i po liudziach. Potem začela
pentac, mlieka pšyšla, a brykacie nieodučyla. I vtenčas muvie:”Ot vidziš, ja poviedziala
na jej, že ona tyle mlieka dala”. Tak ona muvi:”Cyš to može byc? “.”A coš to, muvie,
jiest? Pierviastka, ona ž ogurtovavšysie.”
Byvalo na Sviontego Jana viečnie chodzyla po lonkach, to otož gadali (I ona na
pravde chodzyla?) Tak, to dužo všyskie muvyli, ja to nie vidziala, nie moge muvic, ale na
jej to muvyli, že, muvi, to juš ona i odbiera. A jieželi, jako kiedyscy povie tam, ojcec
našy muvil. “Čiort je, muvi, konia vyprovadzil, a konj byl zbrojny, to zavše provadzy na
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cūgliach jiego, na najgožej… jak muvi, kiedyscy bylo.. taki bardzo čeba, jieželi coš…
javysie, ich čeba kščyc, bo on niekščony. A muvi, nie každy to može okščyc, na kturego
potrafy. To čeba dužo pšejsc liudzi, puki na tego, na svego potrafi. …Nu vychodzy, ja
moge okščyc. Ja ciebie kšče:”Na imia Ojca…” pšežegnac. I drugi, a on tego niepotrafy,
co jej počeba, to on bendzi pokazyvatsie. A jak trafy na svego – končonsia.
Lejcach, i lancuch razem. Nu i potem on jak vyprovadzil tego konia, zdjol te cūgli,
všystko, i šed, muvi, baba tam coš purchalasia na tej lonce. I on provadzil ta, i tak
ciongnelisie oni po ziemi te lejcy. Poviesil on lejcy, tam jak tam u nas kiedys pšy
chlievie. Potem, muvi, kaluža mlieka … pod lejcami. To značysia, jak on za lejcami
pšeciongnol, to on od jejnej krovy odebral mlieka (I co bylo potem?) Nu i potem ona
gdzies musi rada roby, žeby te odzyskac (A jak jiemu potem bylo?) A nic, nu mlieka
vyciekla s tych lejcuv (I viencej nic nie bylo?) tam nic viencej nie bylo, ale od ta pora, to
značysie, jieželi kto niepšyprovadzi krovy, to vtenčasm čym kolek, choc palkou, to s
palki idzi mlieka. Ale ona vtenčas zroby (Ale to bylo tylko na Sviontego Jana?) Tyko na
Sviontego Jana, to v ta noc, ta noc. To na Sviontego Jana to muvi tak, jak, značysie…nu
viencej takie zababony lyčou, ta noc, takie ot mogou podbierac, liudziom co kolek
zrobyc. Teš tak samo na Sventojanska noc, že čeba, muvili, ostšegacia viencej. Takia
nocy, že ot…
(Negirdėjote nuo močiutės tokių kalbų, kad ten pieną paims?) Pieną, tai ir dabar
būna. Va čia, va, kaimynė, ji čia per Šventojo Jono [dieną], tai ji... Tai kažkada tėvas
mūsų sakė, kad va ten labai iš jų atimdavo pieną. Na pas mus kaime, tai taip negirdėta
buvo, ten Vaigeliškėse. Tai jie, kai tik ta Šventojo Jono naktis, tai apverčia kailinius
kailiu į viršų ir paima... skudurėlį tą, kuris jau pas mus kažkada koštuvas, nes dabar, tai
žinote, yra tokios grotelės, o kažkada tai tiesiog paprasti skudurėliai, rankšluosčio
gabaliukas – ir koštuvas. Ir vaikšto po žolę su tuo koštuvu. Ir kuri karvė ateina, pririša, ir
ji pagriaužia [žolės], tai jau tą pieną atima sau. Tai sakė, Zameličova vaikščiojo, kad
Rusianskių bijojo, va trys namai buvo. (Kada tai buvo?) O tai jau buvo, tai jau aš buvau
čia. Ir jie atimdavo. (Nes Rusianuose dar gyveno žmonės?) Gyveno, o dabar jau nieko
nėra. Ir tai buvo dar irgi Žeca buvo, tai kaimynė, ji irgi negyva. Man taip sako: „Mano
jauna karvutė apsiveršiavo, bet davė, na gal aštuonis litrus pieno dieną“. Tai aš taip, aš
sakau: „Tik kad tu karves, mano aštuoniolika davė pirmoji“. Po savaitės, o jau turėjo
kokius penkerius metus ta karvė, rami buvo ir pieno daug, ir pienui – nukrito karvė,
spardytis pradėjo, aš išsigelbėjimo nerandu. Aš jau pati užkalbinėčiau, aš ir žmonių
[klausiau]. Paskui pradėjo ... rišti, pienas atėjo, o spardytis neatpratinau. Ir tada sakau:
„Va matai, aš pasakiau jai, kad ji tiek pieno duoda“. Tai ji sako: „Ar taip gali būti?“. „O
kas tai, sakau, yra? ...Pirmaveršė...“
Būdavo per Šventojo Jono [dieną] amžinai po pievas vaikščiojo, tai va ir kalbėjo.
(Ir ji tikrai vaikščiojo?) Taip, tai daug visi kalbėjo, aš tai nemačiau, negaliu sakyti, bet
apie ją tai kalbėjo, kad, sako, tai jau ji ir atima. O jeigu, kaip kažkada pasakys ten, tėvas
mūsų sakė. „Velnias jį, sako, išvedė arklį, o arklys buvo dailus, tai visada veda ... ant
vadelių jį, o blogiausia... kaip sako, kažkada buvo... taip labai reikia, jeigu kas...
pasirodys, juos reikia krikštyti, nes jis nekrikštytas. O sako, ne kiekvienas moka
pakrikštyti, kuris sugeba. Tai reikia daug žmonių apeiti, kol tą, mokantį, surasi. ...Na
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gaunasi, aš galiu pakrikštyti. Aš tave krikštiju: „Vardan Tėvo...“ peržegnoti. Ir kitas, o jis
to nemoka, ko jai reikia, tai jis vaidensis. O kai suras savo – baigs [vaidentis].
Pavadžiai, ir grandinė kartu. Na ir paskui jis kai išvedė tą arklį, nuėmė tas vadžias,
viską, ir ėjo, sako, boba ten kažką veikė toje pievoje. Ir jis vedė tą, ir taip tempė žeme
tuos pavadžius. Pakabino jis pavadžius, ten kaip ten pas mus kažkada prie tvarto. Paskui,
sako, pieno bala... po pavadžiais. Tai reiškia, kai jis pavadžiais patraukė, tai jis iš jos
karvės atėmė pieną. (Ir kas paskui buvo?) Na ir paskui ji kažkur turbūt sprendimo ieško,
kad jį susigrąžinti. (O kaip jam paskui buvo?) O nieko, na pienas tiesiog išbėgo iš tų
pavadžių. (Ir daugiau nieko nebuvo?) Ten daugiau nieko nebuvo, bet nuo to laiko, tai
reiškia, jeigu kas neatves karvės, tai tada kuo nors, nors pagaliu, tai iš pagalio teka pienas.
Bet ji tada padarys (Bet tai buvo tik per Šventojo Jono dieną?) Tik per Šventojo Jono, tai
tą naktį, tą naktį. Tai per Šventojo Jono tai sako taip, kaip, reiškia... na labiau tokie
prietarai, tą naktį, tokie va gali paimti, žmonėms ką nors padaryti. Tai irgi tas pats Joninių
naktį, kad reikia, sakė, labiau saugotis. Tokia naktis, kad va...
M10B-8 (2004 m.)
286. [Apie savo močiutę]
Našej babcy byla, ojca matki, bardzo byla vysoka. Ojcec byl, dziaduk ten byl
bardzo bogaty byl, juš on tam jej liubyl. Ale on taky – co kolek, i zadzierasia. To ta
začyna piesni spievac, i on začny na nej pačyc, i zapomny co on gada. To juš kiedyscy
smielisie, muvi:”Mama začela spiev, to dziaduk – tata , muvi, juš zly, muvi, juš mama
spieva”. A potem muvi tego, jej ktus cy zrobil. Ona i kozaka bardzo ladne šedla, taka
byla niezvielka, ale sprytna do všystkiego. Nu i potem ktos navudce zrobyl, ona juš
zamierala. Jak nadejdzy tak nudno, nudno, potem zamdlieji.To potem… vielie jej tam
šeptunav vozyli, juš to syny, i muvi tak:”To zrobiono navudce. Jieželi on žyji, - jieden tak
poviedzial,- to ja odrobia. A jieželi niežyji, to nic niebendzi”. Ale odrubyli (I pšešlo juš?)
Pšešlo.
Mūsų močiutei buvo, tėvo motinai, labai aukšta buvo. Tėvas buvo, senelis tas,
buvo labai turtingas, jau jis ten ją mylėjo. Bet jis toks – kas nors, ir ginčijasi. Tai ta
pradeda dainas dainuoti, ir jis reiškia į ją žiūri, ir pamiršta, ką jis kalba. Tai jau kažkada
juokėsi, sako: „Mama pradėjo dainuoti, tai senelis – tėtis, sako, jau piktas, sako, jau
mama dainuoja“. O paskui sako taip, jai kažkas kažką padarė. Ji ir kazoką labai gražiai
šoko, tokia buvo nedidukė, bet gabi viskam. Na ir paskui kažkas ant degtinės padarė, ji
jau silpnėjo. Kai taip pykina, pykina, paskui nualpsta. Tai paskui... kiek jai ten šnabždūnų
vežiojo, jau tai sūnūs, ir taip sako: „Tai padaryta ant degtinės. Jeigu jis gyvena, - vienas
taip pasakė, - tai aš atstatysiu. O jeigu negyvas, tai nieko nebus“. Bet atstatė. (Ir praėjo
jau?) Praėjo.

M10B-9 (2004 m.)
287. [Dūšios vaikšto važiuojant iš Dūkštų į Karmazinus] (pasakojo vyro diedukas)
[Klausta, ar girdėjo, kad dūšios pasirodo, atsako:] Chodzyli, vidzieli dužo kto. Bo na to
že…slyšala, tut u Vilii, jak jiest droga, že tam kobieta s dzieckiem chodzyla (V kturym
mejscu?) Nu tu, v tym… (Karmazyny gdzie?) V Karmazynach. Značysie, tam taki rov
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jiest, u tego rova, to bo tu i byli familja dlia jiego, že v tym rovie jak vjiedzyš, a jak
kiedyscy v nocy vyjiezdžali u nas, puki cala noc jadou na rynak do Vilna. To ona
rozbiežy konia i odložy, zlota všysko vyžucy, a s dzieckiem, maliutkim dzieckiem (Z
vody ona vychodzyla?) A ona vychodzyla nieviadoma skont. Nu v liesie znajdzysie ta
kobieta, i to dužo komu tam byla. Ale tyko jieden poviedzial, že tak všyskie domoj:
„Stoj, nielazj”. Nu, zatšymala, vyžuca všysko z vozu, rozbiera. Ale tak, muvi, rozbiežy i
voz, všysko, i zložy, tyko nie čeba nic ruchac do jej. A jieden, muvi, stal, i potem juš ona
znykla. Muvi: „Ot ty dobže robiš, ot ty dobže robiš”. On muvi, jak ta na bok, i potem
poviedziala: „Dzienkuja, jieden tyko, mnie všyskie lajali, a ty tyko jieden podzienkoval”.
Viencej nie pokazalasia.
[Klausta, ar girdėjo, kad dūšios pasirodo, atsako:] Vaikščiojo, daug kas matė. Nes
tai kad... girdėjo, čia prie Vilijos, kur yra kelias, kad moteris su vaiku vaikščiojo. (Kurioje
vietoje?) Na čia, šitame... (Kur Karmazinai?) Karmazinuose. Reiškia, ten toks urvas yra,
prie to urvo, nes čia ir buvo jo šeima, kad į tą griovį kaip įvažiuosi, o kaip kažkada naktį
pas mus išvažiuodavo, visą naktį važiuoja į turgų į Vilnių. Tai ji nukraustė arklį ir
padeda, auksą visą išmeta, o su vaiku, mažyčiu vaiku. (Iš vandens ji išeidavo?) O ji
neaišku iš kur išeidavo. Na miške atsiranda ta moteris, ir tai daug kam taip buvo. Bet tik
vienas pasakė, kad taip visi namo: „Stok, neik“. Na, sustojo, išmeta viską iš vežimo,
krausto. Bet taip, sako, iškrausto ir vežimą, viską, ir sudeda, tik nereikia nieko trukdyti
jai. O vienas, sako, stovėjo, ir paskui jau ji dingo. Sako: „Va tu gerai darai, va tu gerai
darai“. Jis sako, kai ta į šoną, ir paskui pasakė: „Ačiū, vienintelis tik, mane visi peikė, o
tu tik vienintelis padėkojai“. Daugiau nepasirodė.
M10B-10 (2004 m.)
288. [Apie Maliūnų vaikų kapines ir mirštančių naujagimių krikštą]
Tam cmentaž maliusenki taki zavšystkiem byl. Nu, tam maliutkie dzieci, ktura
niekščona takie chovali. Ale tu v každym, čut nie každa vioska miala sobie taki cmentaž
po troše… kavaleček. Bo to zavše dziecko plačy, vychodzyli. Kto nie jiedzi viečorem, to
slyšy – dziecko plačy. No to vidzi bylo kiedys i teš, niežyve rodzilisie, chovali, ale juš na
cmentažu niemožno bylo. Bo u nas, vo v Vaigeliškach, zastšyki miala kobieta, ale teš
nikt, že jak niežyvy znachodzysie, čeba ž jiemu vodou pryskac v tvaž mocno, albo jiego
tūzac možno, byje navet, žeby on povietša chvycil do siebie. A on i my tak samo, mnie
pšyšlasia, vo z Bujvid ta Dubovščanka rodzyla, ja byla v špytaliu na ta pora, a ja
rozumiemsia trocha na tych porodach. Nu to… to vtenčas, čterech vnukov, v Maišiagole
jiest, puki pogotovie idzi, to i rodzi. No to ta, pierša, taka mindzernejša – nic, chac razu, a
druga vyšla i tak i liežy tak. Ja to jak….(?) i v tvaž jak dmuchniš, on tyko… i vtedy
povietša vyjdzy. I vtenčas to tam to teš tak samo. Liežy niežyvy, i potem juš jiego
nieodžyvyš, on nic, on z niskim bendze….. Juš ona muvila, to muvi, on i naš, jak tam tak
kiedyscy tych kamieniuv, i byl taki val zrobiony, tak jak čvorograny, to muvi – oni
pochovana kolo kamieniuv tych (Kolo Maliunuv?) Nie, to, kolo Maliunuv teš (Gdzie vy
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teras muvyce, jak te kamienie?) To tam v Vaigeliškach, to tam v Jurkiškach, jak jiest
droga, pšy samej drodze taki, pan zrobyvšy byl, to moja braci čterech liežou tam (Kolo
kamieniuv?) Nie, naša kščona byli. A tyko takie te, kture niekščone, to kolo cmentažu.
Nu teras juš… (Pokazujousia, tak?) Nu tak, časem, že ---Ten kapinės tokios visai mažytės buvo. Na, ten mažus vaikus, tokius, kurie
nekrikštyti laidojo. Bet čia kiekviename, vos ne kiekvienas kaimas turėjo sau tokių
kapinių po truput... gabalėlį. Nes tai visada vaikas verkia, išeidavo. Kas nevažiuotų
vakare, tai girdi – vaikas verkia. Na tai matote, buvo kažkada irgi, negyvi gimdavo,
laidojo, bet jau kapinėse nebuvo galima. Nes pas mus, va Vaigeliškėse, moteris injekcijas
turėjo, bet irgi niekas, kad kai negyvas atsiranda, reikia juk jam vandeniu veidą smarkiai
laistyti, arba jį kratyti galima, būna net, kad jis oro įkvėptų. O jis ir mes taip pat, man
teko, va iš Buivydų ta Dubovščanka gimdė, aš tuo metu buvau ligoninėje, o aš šiek tiek
suprantu [kaip elgtis] su tais gimdymais. Na tai... ir tada, keturi anūkai Maišiagaloje yra,
kol greitoji pagalba važiuoja, tai ir gimdo. Na tai ta, pirma, tokia silpnesnė – nieko, nors
kartą, o antra išėjo ir taip ir guli taip. Aš tai kaip...(?) ir į veidą kaip papūsi, jis tik... ir
tada oras išeina. Ir tada tai irgi taip pat. Guli negyvas, ir paskui jau jo neprikelsi, jis nieko,
jis su žemu bus... Jau ji sakė, tai sako, jis ir mūsų, kaip ten kažkada tų akmenų, ir buvo
toks ... pylimas padarytas, toks kaip ... keturkampis, tai sako – jie palaidoti prie tų
akmenų. (Prie Maliūnų?) Ne, tai, prie Maliūnų irgi. (Kur jūs dabar sakote, kokie tie
akmenys?) Tai ten Vaigeliškėse, tai ten Jurkiškėse, kur yra kelias, prie pat kelio toks,
ponas buvo padaręs, tai mano keturi broliai guli ten. (Prie akmenų?) Ne, mūsų krikštyti
buvo. O tik tie tokie, kurie nekrikštyti, tai prie kapinių. Na dabar jau... (Vaidenasi, taip?)
Na taip kartais, kad ----.
M10B-11 (2004 m.)
289. [Apie lietuvių krikštą]
Mnie tu muvili. On byl poliak, a ten litvin. Juš on muvi: „A ty niedoviarek, bo on,
muvi, niepravydlovo kščony, tyko pšez žeka pšeprovadzony” (Pšez žeka?) Aha (Jak
muvil?) Že pšez žeka pšeprovadzony tyko, a nie pravydlovo kščony, on taki nienormalny.
Man čia sakė. Jis buvo lenkas, o tas lietuvis. Jau jis sako: „O tu netikintis, nes jis,
sako, neteisingai krikštytas, tik per upę pravestas“ (Per upę?) Aha (Kaip sakė?) Kad per
upę pravestas tik, o ne teisingai krikštytas, jis toks nenormalus.
M10B-12 (2004 m.)
290. [Apie ženklus prieš karą]
Jak bylo, a v kturym to roku? Čy to bylo v tšydziestym siudmym roku… Že
mamusia, dosyc u nas bracyšek byl maliutki, mamusia nigdzie nie pošla. Vyšli na
podvurak, a čiervony čiervony byl snieg. I cala nieba čiervona. Potem, a to byla na drugi
dzien Božego Narodzenia, i mama pšyšla tam, gdzie menščyzni, všyskie vyšli, i
menščyzni na podvuž… No a to potem i vojna vybuchla v dzieviontym. A to byla
može… v tšydziestym siudmym. …Až v listopadze, no to…. byla na Vielkanoc čy na
Bože Narodzenie. O vojnie začeli muvic, my dzieci plakac začeli. A tak to vie, nie
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pšyšlosie, tyko znaki pokazyvalisie na niebie vtenčas (Jakie?) Kšyžy, červone kšyžy. I
vojna vybuchla. Všyskie opoviadali, že vojna bendzi. Začnou na niebie znaki
pokazyvacie, to vojna vybuchni. A teras, o pačyc, i vojny teras, a na tym niebie nic.
Kaip buvo, o kelintais tai metais? Ar tai buvo trisdešimt septintaisiais metais... Kad
mamytė, pakankamai pas mus broliukas buvo mažas, mamytė niekur nenuėjo. Išėjome į
lauką, o raudonas, raudonas buvo sniegas. Ir visas dangus raudonas. Paskui, o tai buvo
antra Kalėdų diena, ir mama atėjo ten, kur vyrai, visi išėjo, ir vyrai į lauką... Na o tai
paskui ir karas prasidėjo devintaisiais. O tai gal buvo... trisdešimt septintaisiais... Jau
lapkritį, na tai... buvo per Velykas ar Kalėdas. Apie karą pradėjo kalbėti, mes, vaikai,
pradėjome verkti. O taip tai žinote, neteko, tik ženklai danguje pasirodydavo tada.
(Kokie?) Kryžiai, raudoni kryžiai. Ir karas prasidėjo. Visi pasakojo, kad karas bus. Pradės
danguje ženklai atsirasti, tai karas prasidės. O dabar, va žiūrėkite, ir karai dabar, o tame
danguje nieko.
M20A-1 (2004 m.)
291. [Apie vaiduoklius prie Karmazinų pilkapyno]
Ranše nazyvali Mazura lias, a teras, ja nieviem, to juš v mojej pamienci. O tu byl
Osiniak, a tu sosnovy lias. To ten sosnovy lias, jak že jiego nazyvali….(Ruvny bor tam.
Ktury po lievej, čy po pravej stronie Mazury lias?) Toš vychodzi, to može kiedy caly byl.
(Caly Mazura lias) Nu. (Co tam bylo?) Pšy tym mostečku zavše kobieta vychodzila, a u
nas kiedyscy jiechali, jak o teras liatnou porou, to z viečora do Vilna puki čtere godziny
konem puki dujiedzi. A tymčas, značysie, ona zavše z viečora spotykala. I rozbiežy
všyskie, i sloma vyložy, i voz rozbiežy co. Ale i zložy. (A oni nie mogli spšiecyvycie?)
Lajali jej, a ona všysko jiedno robila. Tak opoviadali, bo ja nie byla na sviecie jiešče, jak
to bylo. No i potem tyko jieden, to dužo komu stavalosia tak pšecyvne. A potem tyko
jieden, muvi, stanol i muvi tak, niepšeskadzal jej:”Ot ty dobže robiš, ty dobže robiš”. To
ona, muvi, jiemurozebrala, v ta chvylia zložyla ten vuz, i potem poviedziala “Dzienkuja,
choc jieden po mnie podzienkoval. A ja tego chciala, žeby mnie kto podzienkoval co ja
robie, a tak že mnie lajou”. (No tak s dzieckiem ona byla?) Ona s dzieckiem malienkim.
Posadzi, muvi ona ta dziecko, rozbiežy calo. (A co to značy rozbiežy?) Nu všysko zbiežy,
položy na ziemia, co tam v vozie, i navet konj, i odložy. Potem i založy tego, čy ona
tuman jaki puščala liudziom. Ale že u jej prentko to vychodzilo. A potem juš pšepadla i
pšepadla, i pšepadla. Potem nie pokazalasia. Bo muvi, dziecko mala, jieželi v Maliunach,
dužo kto slyšeli, že plakal. Že muvi, jieželi on niekščony pochovany, i do tego, muvi čeba
komu okščyc. (A ten plakal?) Nie, tutaj, v Maliunach plakali každy viečur. Ale to vidzi
kiedys to liudziom viencej vydavalosia. (Čym končylosie s tym dzieckiem?) A ja
nieviem, može okščyl kto. Muvi, jieželi kto aborty robi, no čeba, ja ksionžečka taka
mialam, že vyjsc na podvuž i každemu dziecku imia dac, i každego poviedziec, že ja
kšče, bo niebendzeš odpoviadac na tamtym sviecie. Že on bendze okščony. A jieželi nie,
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to jiest potempieniem matce. No i že dziecko menčysie, nu ale po mojiemu, jieželi
pravidlovo, no matka to vinovata. Nu a co dziecko vinne?
(To vy jiechali tou drogou?) Tak, s Karmazin do Vilna. To dužo kto, dužo kogo. I
ot, ona, muvi, rozbiežy, kobieta taka v srednim vieku, silna. V moment, muvi, tak, a
každy lajal, bo tam bilisie do jej, všysko odbyvasia – nic nie možno bylo zrobyc.
Žaidimai ir rateliai, kuriuos žaisdavo: Pšepiurka, Kolo naše kolo, Zakony
vypendzac, Telefon, Doktory.
Anksčiau vadino Mozūro miškas, o dabar, aš nežinau, tai jau mano atmintyje. O
čia buvo Drebulynas, o čia pušų miškas. Tai tas pušų miškas, kaip gi jį vadino... (Rovny
bor ten. Kuris ten kairėje, ar dešinėje pusėje Mozūro miškas?) Tai gaunasi, tai gal kada
visas buvo. (Visas Mozūro miškas.) Taip. (Kas ten buvo?) Prie to tiltelio visada moteris
išeidavo, o pas mus kažkada važiavo, kaip va dabar vasaros metu, tai vakare į Vilnių,
keturios valandos kol arkliu nuvažiuos. O tuo metu, reiškia, ji visada vakare sutikdavo. Ir
iškraustys viską, ir šiaudus išims, ir vežimą iškraustys. Bet ir sudės. (O jie negalėjo
pasipriešinti?) Peikė ją, o ji vis tiek darė. Taip pasakojo, nes aš dar nebuvau gimusi, kai
tai buvo. Na ir paskui tik vienas, tai daug kam darydavosi nemalonu. O paskui tik vienas,
sako, atsistojo ir sako taip, netrukdė jai: „Va tu gerai darai, tu gerai darai“. Tai ji, sako,
jam iškraustė, tą akimirką sudėjo tą vežimą, ir paskui pasakė: „Ačiū, nors vienas man
padėkojo. O aš to norėjau, kad man kas padėkotų už tai, ką darau, o taip gi mane peikia“.
(Na tai su vaiku ji buvo?) Ji su mažu vaiku. Pasodina, sako, ji tą vaiką, išrengia visą. (O
ką reiškia išrengia?) Na viską surenka, padeda ant žemės, kas ten vežime, ir net arklį, ir
atideda. Paskui ir padeda tą, ar ji kokią miglą žmonėms paleisdavo. Bet kad jai greitai tai
pavykdavo. O paskui jau dingo ir dingo, ir dingo. Paskui nepasirodė. Nes sako, vaiką
turėjo, jeigu Moliūnuose, daug kas girdėjo, kad verkė. Kad sako, jeigu jis palaidotas
nekrikštytas, ir tai, sako, turi kas nors pakrikštyti. (O tas verkė?) Ne, čia, Moliūnuose
verkė kiekvieną vakarą. Bet tai matote, kažkada tai žmonėms daugiau vaidenosi. (Kaip
baigėsi su tuo vaiku?) O aš nežinau, gal pakrikštijo kas. Sako, jeigu kas aborciją daro, tai
reikia, aš knygutę tokią turėjau, kad išeiti į lauką ir kiekvienam vaikui vardą suteikti, ir
kiekvieną pasakyti, kad aš krikštiju, nes neturėsi atsakyti kitame pasaulyje. Kad jis bus
pakrikštytas. O jeigu ne, tai yra pasmerkimas motinai. Na ir kad vaikas kankinasi, na bet
mano nuomone, jeigu teisingai, na motina yra kalta. Na o kuo vaikas kaltas?
(Tai jūs važiavote tuo keliu?) Taip, iš Karmazinų į Vilnių. Tai daug kas, daug ką. Ir
va, ji, sako, iškrausto, moteris tokia vidutinio amžiaus, stipri. Akimirksniu, sako, taip, o
kiekvienas peikė, nes ten mušėsi su ja, vis atsimuša – nieko nebuvo galima padaryti.
Žaidimai ir rateliai, kuriuos žaisdavo: Pšepiurka (Putpelė), Kolo naše kolo (Ratas
mūsų ratas), Zakony vypendzac (Įstatymus išvaryti), Telefon (Telefonas), Doktory
(Gydytojai).

Stefan Šocik, Piotro, g. 1928 m. Maliūnuose, d. gyv. Dūkštose.
Mama iš Karvio parapijos, Petraučiznos. Tėvas – vietinis.
Turėjo pusę valako žemės.
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Maliūnuose buvo 14 sodybų, rėžinis kaimas. Jie gyveno toliau, prie miško (zascianek).
Kaime buvo 2 karčiamos, dar mėtėsi kaminų plytos. Prie baudžiavos buvo malūnas, dar
buvo likęs pylimas. Gyveno vargingai “z mikinu chlieb jiedli”.
Kaime buvo kapai nekrikštytų vaikų ir mirusių nuo choleros, stovėjo ten kryžius.
292. [Maliūnų vietovardžiai]


Mendrynia – pieva



Pšydatki – žemė prie miško



Podolchy – pieva



Mielnikiški – pieva



Podgaji – pieva



Drugie pšydatki – žemė už kaimo



Podroistem – miškas į Kiemelių pusę



Podmogilnikem – miškas, krūmai už kapų



Stara dzialka – iškirstas plotas miške, užsodintas jaunuolynu



Rosadnik – plotelis Ąžuolyne prie Kernavės plento, netoli akmens, apie 30 arų,
ten eiguliai sėjo pušis, ąžuolus, egles sodinukams. Apsuptas grioviu

M10A-1 (2004 m.)
293. [Apie padalec]
(Teras o tym padalcu, kto on taki byl, co liudzi muvyli?) Nu , liudzi muvili, že jiest
taki, taki zviež, jak nazyvasie podalec. Že on tam rok, v rok raz vychodzy z ziemi, cy coš,
muvi, jak ukonsy. Zato on ukonsy, že žyviola to sdychalo žyviolo, a za dževa, to dževo,
jak muvi, vysychalo (I dževo vysychalo navet?) Tak (A on v ziemi žyl?) Muvili že v
ziemie, ja to nieviem jak (A jak on vyglionda, jak liudzi muvili?) Nieviem , jak oni tu.
Muvili, že jiest taki zviež, a jak on vygliondal, to ja nie slyšal. Nikt mnie nie opoviadal.
Liudzi gadali, a.. (Gadali. A nazyvali jiego podalcem?) Tak (Podalec?) Tak (A kiedy on
vychodzil, liatem čy zimou?) Nu nieviem tego (Na jaki rok, čy co?) Jak u kogo gdzie i
liatem, navet i zimovou porou krova zmarnujiesie, muvi, no padalec ukonsyl.
Zmarnovalasia, tak tyko, a tak…( Vielkie bylo zvieže, jak muvili?) No ja nie slyšal, že
muvili by jakiej on tam vielkosci, nieviem, nie poviem tego, bo nieviem.
(Dabar apie tą padalcą, kas jis toks buvo, ką žmonės sakė?) Na, žmonės sakė, kad
yra toks, toks gyvūnas, vadinasi padalec. Kad jis ten į metus, kartą į metus iš žemės
išlenda, ar kažkaip, sako, kai įkąs. Dėl to jis įkąs, kad gyvuliai tai mirdavo gyvuliai, o
medžiui, tai medis, kaip sako, išdžiūdavo. (Ir medis net išdžiūdavo?) Taip. (O jis žemėje
gyveno?) Sakė, kad žemėje, aš tai nežinau, kaip. (O kaip jis atrodo, ką žmonės sakė?)
Nežinau, kaip jie čia. Sakė, kad yra toks gyvūnas, o kaip jis atrodė, tai aš negirdėjau,
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niekas man nepasakojo. Žmonės kalbėjo, o... (Kalbėjo. O vadino jį padalec?) Taip.
(Padalec?) Taip. (O kada jis išlįsdavo, vasarą ar žiemą?) Na nežinau to. (Kokiems
metams, ar kaip?) Kaip pas ką tai gal ir vasarą, net ir žiemą kelios karvės nudvesia, sako,
na padalec įkando. Nudvėsė, taip tik, o taip... (Didelis buvo gyvūnas, kaip sakė?) Na aš
negirdėjau, kad sakytų kokio jis ten dydžio, nežinau, nepasakysiu to, nes nežinau.
M10A-2 (2004 m.)
294. [Apie paklydimą Ąžuolyne]
Človieku glova zakrencysie, zablondzi, potem muvi, že djabel vodzi (Ale bylo
tak?) Že to byvalo liudziom, že… No jak ja vyros v tym liesie, to ja nie razu nie
zablondzil, v tym dembniaku. Gdzie my nie chodzili. (A jak muvili?) No muvili, to
muvi:- Ot, pšyšed tam s gžybuv, čy co, muvi, miecilsia, djabel vodzil, može zablondzil,
vyšed nieviadomo gdzie (A v kturym tam mejscu viencej?) Po calym liesie, jak glova
zakrencysie, to všystko v calym liesie, všendze.
Žmogui galva apsisuks, pasiklys, paskui sako, kad velnias vedžioja. (Bet tai buvo
taip?) Kad tai būdavo žmonėms, kad... Na kadangi aš užaugau šitame miške, tai aš nė
karto nepasiklydau, šitame ąžuolyne. Kur mes tik nevaikščiojome. (O kaip sakė?) Na
sakė, tai sako: „Va, atėjau ten grybavęs, ar ką, sako, klaidžiojau, velnias vedžiojo“, gal
pasiklydo, išėjo neaišku kur. (O kurioje ten vietoje labiau?) Visame miške, kai galva
apsisuka, tai viskas visame miške, visur.
M10A-3 (2004 m.)
295. [Apie žalčius]
Ile oni u nas chodzou, byva, že zobačyš viosnou vielkich, a potem juš pod jiesenj
male. Tak začnou to pevne že kury, zlovy kura i cionga tego venžuka, malego tego.
Chodzi po viosce. (A jak liudzi nie bojousie ich?) Niekture bojousie, jak my teras
pšyvykšy.. (A davnej teš byli venžy?) Nu davnej nie bylo. Ja musi v šiesdziesiontym čy
usmym roku pieršego venža tu zobačyl (Tyko?) A tak nie bylo vcale. A teras, pujdziš i po
gžyby do liasu – zobačyš. A to v liesie jiego batsie, nie kolo domu. (A jak liudzi nie
muviou, že nie možno, nie volno jiego zabyvac?) Nu muviou, že niemožno zabyvac, ale
my ich i nie zabyvali (A čemu, jak muviou?) A kto vie čemu. Že, muvie, on potem može
odemscyc, coš kolek zroby (On, dla tego človieka?) No, dlatego nie… My nie bymi.
Kiek jų pas mus yra, būna, kad pamatysi pavasarį didelių, o paskui jau apie rudenį
maži. Tai pradeda tai aišku, kad vištos, pagauna višta ir tempia tą žalčiuką, mažą tą.
Vaikšto po kaimą. (O kaip žmonės, nebijo jų?) Kai kurie bijo, kai mes dabar pripratę... (O
anksčiau irgi buvo žalčių?) Na anksčiau nebuvo. Aš turbūt septyniasdešimt gal
aštuntaisiais metais pirmą žaltį čia pamačiau. (Tik?) O taip visai nebuvo. O dabar, nueini
ir grybų į mišką – pamatysi. O tai miške jo bijoti, ne prie namų. (O kaip žmonės, nesako,
kad negalima, negalima jo užmušti?) Na sako, kad negalima užmušti, bet mes jų ir
nebuvome užmušę. (O kodėl, kaip sako?) O kas žino kodėl. Kad, sakau, jis paskui gali
atsikeršyti, ką nors kažkada padarys. (Jis, tam žmogui?) Tai, dėl to ne... Mes
neužmušame.
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M10B-13 (2004 m.)
296. [Apie Ąžuolyną]
Ganymui Ąžuolyne reikėjo pirkti bilietus, taip pat riešutavimui, lapų rinkimui
(išrašydavo 1-2 vežimus, o veždavo daugiau), uogavimui (rinko žemuoges), grybavimui.
Kainavo apie 2 zlotus. Eigulys Stečkovski sekmadieniais vaikščiojo ir gaudė. Nukirstus
ąžuolus vežė į Zaviasus prie Rykantų. Užšąlus Neriai, Šiurmonyse keldavosi per ledą.
(Cala vioska vodzila?) Cala vioska, cala vioska, jakich tšydziescie kruv, i po kolieji
pasli (Po kolieji?) Po kolieji (A pastyra mieli?) Jak kiedy najmisie, jak kiedy i tak dzieci
byva , byva kto dzieci niema, to i mnie najmovali, tam 50 grošy da – s podskokiem
pujdzieš te krovy, že maš, o na cukierki, vie jak bylo. (No jaki byl dembniak, v tym?)
Vtedy, pani, to samo pravdzivy park byl, pravdzivy park, jak žadki i gensty lias nazyvali,
dembniak, vo. Kolu Maliun to gensty lias ten dembniak byl, bo leščyny takie vo, ružne
podšycie bylo v liesie tym, a demby to vo jakie, žolendzi bardzo dužo bylo. A potem vo,
ručej ten, co do Maliun vplyva, to juš žadki lias, tam žadko to demby byli. No nie tak
žadko, ale jakich pul kiliometra vidniutko človieka. A teras dva metra i nie vidziš. Oi
bylo (To tam kšakuv nie bylo?) Niebylo, niebylo, borovikuv co bylo, raniutko – kos
borovikuv, kos borovikuv, oi oi oi (A na Maliunskej stronie bylo?) Teš teš bylo
borovikuv, i lias ten taki… ale tam genstniejšy, viencej tej lieščyny, lieščyny pševažnie
podšycie bylo, ožechuv bylo do licha, no tam dužo ladnejše bylo, a teras gdzie… Tyko
osina čy co zobačyli, vo i juš viek svuj kanča, vraz jak obejžal, bo codzien gajovy chodzil
po tym liesie. Obejžal, že ona juš niedodajiesie do užytku, do liesničego,- pan liesničy,
tak i tak,- muvi, tam mam dvie tšy osiny juš… Nachodu, žeby spilovane i… čisty byl,
ladny, a teras…
Dybniš na domb – sypiousie, vorki nabral, koni zakladaš viečorem i do chaty. To
sviniom, oviečkom žolendzi byli (I oviečkom dali?) A oviečka to nieodpendziš, jak oni
ožyralis od tych žolendzi, oviečki. Lias byl to čysty. Teras ja nieviem, to vidzi pani, že
dust sieli kiedys pšy sovietach. Opačyli dust I dust. Vie pani, co dust? Nie slyšali, nu vo.
Od klopuv, od všystkiego.
Bylo za Polskem , byli vilki, byli vilki. Vilki, zajiency, barsuki. (A vilki tam teš
rozmnažalisie tam, v tym?) A rozmnažalisie, oni, vidzi, pšechod robi, on sto dvadziescie
kiliometru robi v noc. To Žabinka co jest, to oni s Žabinki pšychodzili, tu i zachovali, to
gdzie psa poniesi, to oviečka jaka (To v dembniaku nie bylo?) Niebylo, niebylo, tam
muvi v Lasasieku jak nazyvajou, to tam byli lonki, to s Žabinkou , z liasem, to oni
pšechud mieli. A tu, vidzi, jak krovy pasli, všystko zavše z liudzmi.
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(Visas kaimas vedžiojo?) Visas kaimas, kokios trisdešimt karvių, ir iš eilės ganė.
(Iš eilės?) Iš eilės. (O piemenį turėjote?) Kai kada pasamdomas, kai kada ir taip vaikų
būna, būna, kas vaikų neturi, tai ir mane samdė, ten 50 grašių duoda – laimingas eisi tas
karves, kad turi, va saldainiams, žinote, kaip buvo. (Na koks buvo ąžuolynas?) Tada,
ponia, tai pats tikriausias parkas buvo, tikras parkas, kaip retas ir tankus miškas vadino,
ąžuolynas, va. Prie Moliūnų tai tankus miškas tas ąžuolynas buvo, nes lazdynai tokie va,
visoks pagrindas buvo tame miške, o ąžuolai tai va kokie, gilių labai daug buvo. O paskui
va, šaltinis tas, kuris į Moliūnus teka, tai jau retas miškas, ten retai tie ąžuolai buvo. Na
ne taip retai, bet kokią pusę kilometro matyti žmogų. O dabar du metrai ir nematai. Oi
buvo (Tai ten krūmų nebuvo?) Nebuvo, nebuvo, baravykų tai buvo, anksti ryte – juostos
baravykų, juostos baravykų, oi, oi, oi. (O Moliūnų pusėje buvo?) Irgi, irgi buvo baravykų,
ir miškas tas toks... bet ten tankesnis, daugiau tų lazdynų, lazdynų daugiausia pagrindas
buvo, riešutų buvo pilna, na ten daug gražiau buvo, o dabar kur... Tik drebulę ar ką
pamatėme, va ir jau savo amžių baigia, tuoj kai apžiūrėjai, nes kiekvieną dieną vaikščiojo
miškininkas po tą mišką. Apžiūrėjo, kad ji jau nebetinka augti, miškininkui: „Pone
miškininke, taip ir taip, sako, ten turiu dvi, tris drebules jau...“ Iš karto, nukirstos ir...
švarus buvo, gražus, o dabar...
Stuktelėsi ąžuolą – byra, maišus pririnkau, arklius vakare pakinkai ir namo. Tai
kiaulėms, avims gilės buvo. (Ir avims duodavote?) O avies tai neatitrauksi, kaip jos
persivalgydavo tų gilių, avys. Miškas tai buvo švarus. Dabar aš nežinau, tai matote,
ponia, kad ... dustą sėjo kažkada sovietų laikais. ...dustas ir dustas. Žinote, ponia, kas yra
dustas? Negirdėjote, na va. Nuo kirminų, nuo visko.
Buvo Lenkijos laikais, buvo vilkai, buvo vilkai. Vilkai, zuikiai, bebrai. (O vilkai
ten irgi dauginosi ten, tame?) O dauginosi, jie, matote, pasivaikščiojimą daro, jis šimtą
dvidešimt kilometrų per naktį nueina. Tai Žabinka kur yra, tai jie iš Žabinkos ateidavo,
čia ir pasiliko, tai kur šuo nubėga, tai avis kokia. (Tai ąžuolyne nebuvo?) Nebuvo,
nebuvo, ten sako Lasasieke, kaip vadina, tai ten pievos buvo, tai prie Žabinkos, prie
miško, tai jie perėją turėjo. O čia, matote, kadangi karves ganėme, viskas visada su
žmonėmis.
M10B-14 (2004 m.)
297. [Apie pelėdas, bites]
Tak, sovy byli, byli, pani, byli.(Dužo?) Nu licha tam, napevno jiedna
nierozmnožysie, bylo sov. Bylo. Byli sovy i navet pščoly, jak vyrojisie, bo naokul pščoly,
i v Maliunach tam mieli všendze. Ucieknou do tego dembniaku, jiest duply, nu vie,
rozumie pani, duply tam vygni, to obejžou, i navet pare liat, tšy liata, čtery v tych
dupliach sidzieli. To jak dobiorousia tam vybratj ten miod, to miodu nieviadomo vielie. (I
brali ten miod?)Proše? (Brali miod stont?) Tak, tak, no tak, trudno jiego dostac. Bo oni
tak robiousie, ten domb gruby -–poprubuj, a dziurka ta jak dva tšy palcy, on ve srodku
tam. No to musi tam vypilovac, drobiny nosic i rabovac te, te pščoly. Potem te šoršni
byli, takie šeršni vielkie takie, to te, bože ščež, jak oni šcieli krove. Jak byva pošarujsia,
to jak siondzi ich, to chmura. Takie scieli človieku, to jak utkni, to umžac može, nu.
(A skužancuv bylo?) A skužancuv, byli byli v dupliach tych, v dupliach tych
sidzieli skužancy. (Nachodzili?) No my tam nie nachodzili, bo pačyš, dzialki byli, jak že
pasc krovy. Pienc zloty gajovy jak chodzi, chodzi, zobačy v dzielcie – pienc zloty. Jak
pšešed gajovy, to vtenčas može pujdziš do dzialki. A v dzialce byli takie travy, byli. Vie,
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dembuv vycienta, pole ta juš vygnojona lisciami, rosnie travy, no to krovy tam napasiš
troche. Pačiš, gajovy idzi, vtenčas krove čym prendzej do stady, žeby nie obejžal. Bo
strogo bylo za Polske. Rosadnik potem bylo tutaj.
Taip, pelėdos buvo, buvo, ponia, buvo. (Daug?) Na velnias ten žino, tikrai viena
nesidaugins, buvo pelėdų. Buvo. Buvo pelėdos ir net bitės, kaip spiečiasi, nes aplinkui
bitės, ir Moliūnuose ten buvo visur. Pabėga į tą ąžuolyną, yra drevės, na žinote,
suprantate, ponia, drevė ten susidaro, tai apžiūri, ir net kelis metus, trejus metus,
ketverius tose drevėse sėdėjo. Tai kai susiruošia išimti ten tą medų, tai medaus
neapsakomai daug. (Ir ėmėte tą medų?) Prašau? (Ėmėte medų iš čia?) Taip, taip, na taip,
sunku jį išimti. Nes jos taip daro, tas ąžuolas storas – pabandyk, o skylutė ta kaip du, trys
pirštai, jis ten viduj. Na tai turi ten išpjauti, kopėčias nešioti ir apvogti tas, tas bites.
Paskui tos širšės buvo, tokios širšės, didelės tokios, tai jos, Dieve apsaugok, kaip jos
sukandžiojo karvę. Kaip būna ... pasitrina, tai kaip atsitupia jos, tai debesis. Tokios įgels
žmogui, tai kaip įgels, tai mirti gali.
(O šikšnosparnių buvo?) O šikšnosparniai, buvo, buvo tose drevėse, tose drevėse
šikšnosparniai sėdėjo. (Rasdavote?) Na mes ten nerasdavome, nes žiūri, sklypai buvo, kur
karves ganėme. Penki zlotai kai eigulys vaikšto, vaikšto, pamato sklype – penki zlotai.
Kaip praėjo eigulys, tai tada gal eisi į sklypą. O sklype augo tokios žolės, buvo. Žinote,
ąžuolai iškirsti, žemė jau ta patrešta lapais, auga žolė, na tai karves gali ten truputį ganyti.
Žiūri, eigulys eina, tada karvę kuo greičiu į bandą, kad neapžiūrėtų. Nes griežtai buvo
Lenkijos laikais. Sodinukai paskui buvo čia.
M10B-15 (2004 m.)
298. [Apie juodus gandrus]
Byli kolo Kološkuv tutaj, jak ja nazyvam, to tam čarne bociany byli, čarne
bociany, ale to trudno, ich bardzo vysoko gniazda zrobyvšy na dembie, oni tam, čarne
bociany.(Kolo jakiego roku mogli byc?) Oni navet i teras ješče byli, niekture muviou. I
krovy nie pasli, bo bylo tam zabrojono, tego polia bylo tam. To oni jak ja maly byl, to
byli, to jakich do piendziesiontego roku byli. Može i teras ješče jest. (A kiedy vy maly
byly, teš byli?) Byli (V jakim tšydziestym roku byli?) V tšydziestym byli (V Kološkach?)
Kolu Kološkuv, kolu. Kološki to lonka, ale kolu. (Jiedno gniazdo mieli?) Jiedno, tam
niedostempny taki teren (A ojcec nie muvil, že jieščedavnej žyli?) Nie (Nie bylo takiej
rozmovy?) Nie bylo…… Potem pačym: poliecial poliecial, davaj zobačyc, gdzie siond, i
gniazda na tej… vielka gniazda zrobiona čarnych bocianuv. Pšypomniala pani, to i ja
pšypomnialam
Buvo prie Kološkų čia, kaip aš vadinu, tai ten juodi gandrai buvo, juodi gandrai,
bet tai sunku, jie labai aukštai lizdus padarę ant ąžuolo, jie ten, juodi gandrai. (Kelintais
metais galėjo būti?) Jie net ir dabar dar buvo, kai kurie sako. Ir karvių neganėme, nes
buvo ten uždrausta, to lauko buvo ten. Tai jie, kai aš maža buvau, tai buvo, tai kažkur iki
penkiasdešimtųjų metų buvo. Gal ir dabar dar yra. (O kai jūs maža buvote, irgi buvo?)
Buvo. (Kokias trisdešimtaisiais metais buvo?) Trisdešimtaisiais buvo. (Kološkuose?)
Netoli Kološkų, netoli. Kološki tai pieva, bet šalia. (Vieną lizdą turėjo?) Vieną, ten
neprieinama tokia vieta. (O tėvas nesakė, kad dar seniau gyveno?) Ne. (Nebuvo tokios
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kalbos?) Nebuvo..... Paskui žiūrim: nuskrido, nuskrido, einam pažiūrėti, kur nutūpė, ir
lizdas ant to... didelis lizdas juodų gandrų padarytas. Priminė ponia, tai ir aš prisiminiau.
M10B-16 (2004 m.)
299a. [Apie degančią ugnį Ąžuolyne]
To i sami chlopcy na viečory chodzili, ogien vidzieli, co kolu Kološkuv. Ogien v
dževach, o tak (Jak to v dževach?) V dževach ogien palisie.
Tai ir patys vaikinai vakare vaikščiojo, ugnį matė, kuri netoli Kološkų. Ugnis
medžiuose, va taip. (Kaip tai medžiuose?) Medžiuose ugnis dega.
(juosta 10 baigėsi) (pradėta juosta 13)

M13A-1 (2004 m.)
299b. [(tęsinys) apie degančią ugnį Ąžuolyne]
Šedli z zabav z Ojran i kolo Kološkuv zobačyli ogien v dževach. I pujdzim na ta
mejsca, značy, viemi, že ni mieškania, ničego niema, skont ten ogien, značy. (A vysoko?)
Vysoko vysoko, v pul dževach, tak kulia taka. (V dembach?) V dembach kulia taka.
Bližej pšyšli, pšyšli, zniknol i juš, o. Jieželi, muvi, jieden, čy co, jakich siedmiu nas
chlopcuv vtenčas bylo. I to čensto v tym dembniaku. Potem u nas, o pšez okno, o tak
vidac teš to… te liaty nie vidac, a tak v srodku dembniaku ogien palisie, juš… ogien,
kulia taka palisie. (V Maliunach jak žyli?) Nie, nie, o tu jak žyli. (A tu, teras juš vidac
bylo?) Bylo bylo bylo, to jiedne muviou, že jak na polie, to uciekal uciekal, to muvi,
gdzieš kolek zakopana, i ona v jakich tam pienc – dziesianc liat pšečysciasie, ogniem
vychodzi i znuv chovasie do ziemi. To o takie legendy, pani (A v kturym to mejscu može
byc?) No vo tu, tak v srodku, prave, dembniaku (V srodku dembniaku vidac, že tam
ogien?) No tak, O, pani. (I teras davno vidzieli?) No može pienc liat jakich. To žone
vyprovadzilem, choc popačajce, može mnie v očach. Nie, značy. (A dymu vidac?) Nie,
prosto zejžysta kulia jak kulia, jak pelny ksienžyc, vo tak vo. To vo taki (A kolior jaki?)
Červona červona, červona, jak vymaliovana. Ja ž muvie, palisie tak o, palisie (I potem
znika?) Znika znika, o to to vidzial tu navet, nu jak čy opoviadac, tak samo, ot, svinarnik.
Ja do puzdna robil robil, to byka byla skosil, žeby nie zamokal by. Pošli, vie spac
všystkie, a ja myslie, dokonče tej. I tak samo ogien tak chodzil chodzil, chodzil
chodzil.(Na dachu?) nie, prosto na poliu, o. I potem, o tu rov taki jest, on teš juš do Ringi
vpada, i do tego rovu schovalsia i schovalsia, i schovalsia. To ja sam vidzial (A vielki?)
No taki vo, jak kulia, pani, jak kulia. Prosto, nu, jak jakie pul metra, tam može viencej,
krongly taki, chodzil. Može ten, co s tamtej planety pšyjiezdžajou, može. Taki tu.
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Ėjome iš linksmybių Airėnuose ir prie Kološkų pamatėme ugnį medžiuose. Ir
einam į tą vietą, reiškia, žinome, kad nei namų, nieko nėra, iš kur ta ugnis, reiškia. (O
aukštai?) Aukštai, aukštai, iki pusės medžio, toks rutulys. (Ąžuoluose?) Ąžuoluose
rutulys toks. Arčiau priėjome, priėjome, dingo ir viskas, va. Jeigu, sako, vienas, ar kas,
kokie septyni vaikinai tada mes buvome. Ir tai dažnai tame ąžuolyne. Paskui pas mus, va
pro langą, va taip matosi irgi ta... šiais metais nesimato, o taip Ąžuolyno viduje ugnis
dega, jau... ugnis, rutulys toks dega. (Kai gyvenote Moliūnuose?) Ne, ne, va čia kai
gyvenome. (O čia, dabar jau buvo matyti?) Buvo, buvo, buvo, tai vieni sako, kad kai ant
lauko, tai bėgo, bėgo, tai sako, kažkur užkasta, ir kas kažkiek ten penkerius – dešimt metų
valosi, ugnis išeina ir vėl slepiasi žemėje. Tai va tokie padavimai, ponia. (O kurioj tai
vietoj galėtų būti?) Na va čia, taip viduje, beveik, Ąžuolyne. (Ąžuolyno viduje matyti,
kad ten ugnis?) Na taip. Va, ponia. (Ir dabar seniai matėte?) Na gal penkeri metai kokie.
Tai žmoną išvedžiau, ateikit, pažiūrėkite, gal man vaidenasi. Ne, reiškia. (O dūmai
matėsi?) Ne, tiesiog permatomas rutulys kaip rutulys, kaip pilnas mėnulis, va taip va. Tai
va toks. (O spalva kokia?) Raudonas, raudonas, raudonas, kaip nudažytas. Aš juk sakau,
dega va taip va, dega. (Ir paskui dingsta?) Dingsta, dingsta, tai net mačiau čia, na kaip ar
pasakoti, taip pat, va, kiaulidė. Aš iki vėlaus vakaro dariau, dariau, tai ... ??? nupjoviau,
kad nešlaptų. Nuėjo, žinote, visi miegoti, o aš galvoju, pabaigsiu tą. Ir taip pat ugnis taip
vaikščiojo vaikščiojo, vaikščiojo vaikščiojo. (Ant stogo?) Ne, tiesiog lauke, va. Ir paskui,
va čia griovys toks yra, jis jau irgi į Ringą įteka, ir tame griovyje pasislėpė ir pasislėpė, ir
pasislėpė. Tai aš pats mačiau. (O didelė?) Na tokia va, kaip rutulys, ponia, kaip rutulys.
Tiesiog, na, kokia pusė metro, ten gal daugiau, apvalus toks, vaikščiojo. Gal tas, kurie iš
kitos planetos atvažiuoja, gal. Toks čia.
M13A-2 (2004 m.)
300. [Apie baidyklę iš moliūgo]
(A čorta spotykali v dembniaku?) Nie, čorta to kiedys robili tam z harbuza,
vezmou tam, vykrojou, srodki vybiorou, sviecka zapali. Ale te dzievčyny musi nastrašyc.
(Kiedy to robili, zimou?) Nie, v jiesieni, pani, no vtedy sviecka. “ Ajej, co ty, djabel,
muvi, tu chodzi”. A tam zemby vykrojou, sviecka, te harbuzy vielkie, palisie. (A to na
jakie svienta, čy prosto?) Prosto na, v subote viečora, dzievčynom... to jak teras v kliubie,
a to robilosie.
(O velnią sutikdavote Ąžuolyne?) Ne, velnią tai kažkada darydavo iš arbūzo
(moliūgo), paima ten, išpjauna, vidų išima, žvakę uždega. Bet tas merginas turi išgąsdinti.
(Kada tai darė, žiemą?) Ne, rudenį, ponia, na tada žvakę. „Ojoj, ką tu, velnias, sako, čia
vaikšto“. O ten dantis išpjauna, žvakę, tie arbūzai dideli, dega. (O tai per kokią šventę, ar
tiesiog?) Tiesiog, šeštadienį vakare, merginoms... tai kaip dabar klube, o tai taip
darydavo.
M13A-3 (2004 m.)
301. [Apie vaiduoklį Ąžuolyne]
Nu vot, do Polski vyjiechavšy muj kolega, konia pas, konia pas. Jiedzi juš napašy
konia do tej, do chaty. Zobačyl – dzievčynka taka nievielka, čarna, to on vidzial jej, to. I
muvi, tak ciekavie, muvi, gdzie ty idziš, bo mysli, to z vioski Maliunskej dzevčynka ta. A
ona nie, ten prendzej konem, ona ješče prendzej. Ona pendzej tego. (To v svietlie bylo
juš?) Nu tak, nu sviatlo bylo. Nu šarovečka, ale vidac ta dzievčynka, spodnica. I

210
schovalasia, i schovalasia (V dembniaku, tak?) Nie, v Maliunskej, kšaki tam byli, tam v
tych kšakach, vo lias taki. (I viencej nic nie vidzial juš?) Nie vidzial.
Na va, į Lenkiją išvažiavęs mano draugas, arklį ganė, arklį ganė. Važiuoja jau ... į
tą ganyklą, namo. Pamatė – mergaitė tokia nedidelė, juoda, tai jis matė ją, va. Ir sako, taip
įdomu, sako, kur tu eini, nes manė, tai iš Moliūnų kaimo ta mergaitė. O ji ne, tas greičiau
joja, ji dar greičiau. Ji greičiau nei tas. (Tai dieną buvo jau?) Na taip, na šviesu buvo. Na
prieblanda, bet matosi ta mergaitė, sijonas. Ir pasislėpė, ir pasislėpė. (Ąžuolyne, taip?)
Ne, Moliūnų, ten krūmai buvo, ten tuose krūmuose, va miškas toks. (Ir daugiau nieko
nematė jau?) Nematė.
M13A-4 (2004 m.)
302. [Apie velnią Pietuškose pirtyje]
Opoviadal to tata, viečny pokuj. Čymali ziemia z Milaikišek v Pietuškach. Oni
oriendovali ziemia. Nu i zavše… byla taka moda, že pobožne piesni spievac, spievali
jadonc tam, čy idonc juš z tego polia, kiedy rano stajou žondzie, čy… takie pobožna. Nu i
laznia tam byla postaviona. Aby co kolek, do tej lazni v glova stukni, stukni. Potem davaj
bačyc, až tam, muvi, naumyslnie jak djabel, uciek pšez pole, pšez pole, teš s tylu, i tak
poliecial, poliecial, poliecial, i niedopendzili djabla. On, vidzi, tam duša moža chvycil do
menčarni.
Pasakojo tai tėtis, amžinas atilsis. Valdė žemę iš Milaikiškių Pietuškose. Jie
išnuomodavo žemę. Na ir visada... buvo tokia mada, katalikiškas giesmes dainuoti,
dainavo važiuodami ten, ar einant jau iš to lauko, kai anksti keliasi ..., ar... tokios
religinės. Na ir pirtis ten buvo pastatyta. Jei tik kažkas, toje pirtyje į galvą duoda, duoda.
Paskui žiūrėk, o ten, sako, tyčia velnias, pabėgo per lauką, per lauką, irgi iš paskos, ir taip
bėgo, bėgo, bėgo, ir nepavijo velnio. Jis, matote, ten dvasią gal pagrobė kankinimui.
M13A-5 (2004 m.)
303. [Apie Airėnų akmenį su ženklais]
Že tu zamek bylo, tego, za Buividami, zamek opisany, pani vie, v Karmazinach
zamek byl. Karmaziny, vo (V kturym mejscu?) Vyznačona mejsce, jak idzi drožka na
Karmaziny, potem čeba skrencic vlievo i troche podejsc, i tam tablički jest, to tam. I
vtenčas, jak nieviežali tam v boga, takie ješče niekščona byla ta Litva, všystko, i oni
modlilisie do tego kamienia. To taka legenda šedla, že tu svienty kamien, tak nazvane
bylo. (A kiedy to muvili?) To navet i v školie troche muvili, o zamkie, že tu zamek byl v
Karmazynach. I za Bujvidami gura , to teš tam geologi pšyjiezdžali, svidrovali, všystko,
že tu zamek byl. Jak kšyžaki čy tatary, tu za Litva to dva zamki byli. I to muvili, ze jakies
co v boga tam nieviežyli, to kamien ten svienty byl, i kto to litery vybil, že to svienty
kamien opisone bylo. (A vy jak do školy chodzili, o tym kamieniu juš znali?) Tak, tak,
muvili, to navet zagranice jak vyciecki pšyjiezdžali, to muvili o tym kamieniu, tak i
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provadzili. (Pšy Polsce?) Pšy Polsce, tak, tak to bylo odznačony. Jiedne muvili, že tu jak
Napoleon uciekal, že brička cala zlota zakopana. (Gdzie?) Kolo kamieniu, muvi čy co, i
to muvi, znaki te Napoleon zostavil na tym kamieniu. Ale tam tata tyko teš opoviadal,
tam taki Matiejun byl za nami, za Maliunami, to, muvi, tyko šaruvka, svyder jaki
čteremetrovy, to šed, jak muvisie, ze svydrem svydrovac pod tym kamieniem. Juš on nie
žyje. (Pod tym?) Tak, tak, že tam zloto znajdzi. Ojcec tam pytasie:”Znaliaz?” – “A nie,
kum, ješče bende svydrovac, bende šukac zlota”. (A čym svydroval?) Svyder zrobiony v
kuzni, prent taki dlugi, čteremetrovy, i tam menčylsia (Nie znaliaz?) Nu gdzie.
Kad čia pilis buvo, už Buivydų, pilis aprašyta, ponia žino, Karmazinuose pilis
buvo. Karmazinai, va. (Kurioje vietoje?) Paskirta vieta, kaip veda keliukas į Karmazinus,
paskui reikia pasukti į kairę ir truputį paeiti, ir ten lentelės yra, tai ten. Ir tada, kai netikėjo
ten Dievą, tokia dar nekrikštyta buvo ta Lietuva, viskas, ir jie meldėsi tam akmeniui. Tai
toks padavimas buvo, kad tai šventas akmuo, taip pavadintas buvo. (O kada taip kalbėjo?)
Tai net ir mokykloje šiek tiek kalbėjo, apie pilį, kad čia pilis buvo Karmazinuose. Ir už
Buivydų kalnas, tai irgi ten geologai buvo atvažiavę, gręžė, viskas, kad čia pilis buvo.
Kai Kryžiuočiai ar totoriai, čia Lietuvos laikais tai dvi pilys buvo. Ir tai kalbėjo, kad
kažkokie, kurie ten Dievą netikėjo, tai tas akmuo šventas buvo, ir kas tas raides iškalė,
kad tai šventas akmuo buvo aprašyta. (O jūs kai į mokyklą ėjote, jau žinojote apie tą
akmenį?) Taip, taip, kalbėjo, tai net kai užsieniečių turistai atvažiuodavo, tai kalbėjo apie
tą akmenį, taip ir vedė. (Lenkijos laikais?) Lenkijos laikais, taip, taip buvo jis pažymėtas.
Vieni sakė, kad čia kai Napoleonas bėgo, kad visa brika aukso užkasta. (Kur?) Prie
akmens, sako, ar kas, ir taip sako, ženklus tuos paliko Napoleonas ant to akmens. Bet ten
tėtis tik irgi pasakojo, ten toks Motejūnis buvo už mūsų, už Moliūnų, tai, sako, tik
prieblanda, gręžtas koks keturių metrų, tai ėjo, kaip sakoma, gręžtu gręžti po tuo
akmeniu. Jau jis nebegyvas. (Po akmeniu?) Taip, taip, kad ten aukso suras. Tėvas ten
klausia: „Suradai?“ – „O ne, drauge, dar gręšiu, ieškosiu aukso“. (O kuo gręžė?) Gręžtas
padarytas kalvėje, virbas toks ilgas, keturių metrų, ir ten kankinosi. (Nesurado?) Na kur.
M13A-6 (2004 m.)
304. [Apie Ąžuolų karalių (Staršy demb)]
Byl teš v dembniaku, ale čy on stoji teras, čy… Za Polskou jiemu srodki vstavyvali
z cementu. (Gdzie?) To bylo, pani, tam, kolo Šavlišek tam. Teš jiego nieviem, v jakim
mejscu, tyko v školie muvili, že jiego nie niščic, bo ogrodzony. Vielie v objenciu mial,
vielie to metry. Pienj jiego vrobili, že to najstaršy demb tu byl na naša okolica, domb ten.
Dževa ta. No to srodki s cementu, žeby nie sgnival by, cementovali, žeby choc ta vo,
skorupa jiego stala. No a teras musi zvaliony, to teš taki pomnik byl. Ten kamien i ten
domb tu, naučycieli nam opoviadali.
Buvo irgi Ąžuolyne, bet ar jis stovi dabar, ar... Lenkijos laikais jam cementavo
vidų. (Kur?) Tai buvo, ponia, ten, prie Šavliškių ten. Irgi jo nežinau, kurioje vietoje, tik
mokykloje sakė, kad jo nenaikintume, nes atitvertas. Kiek apkabinus turėjo, kiek čia
metrų. Kelmą jo įtvirtino, kad tai seniausias ąžuolas čia buvo mūsų vietovėje, ąžuolas tas.
Medis tas. Na tai viduje cementas, kad nesupūtų, užcementavo, kad nors ta, žievė jo
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laikytųsi. Na o dabar turbūt nugriautas, tai irgi toks paminklas buvo. Tas akmuo ir tas
ąžuolas čia, mokytojai mums pasakojo.
M13A-7 (2004 m.)
305. [Apie padalec]
(V dembniaku gadziny ?) V dembniaku to ja nieviem, ale on – na cmentažu, vo tu
za kosciolom, tam venžy jiest u nas, vo za kosciolom. (A to venžy, nie gadziny?) Venžy,
venžy (A davnej byli teš?) Davnej , jak roist ten Maliunski nazyvali, no to tam bylo
gadzin, ale nie tak dužo. O, Žabinka, tam vienkšy lias.
Krova raptam ukonsil. “A, muvi, to padalec”., že jest ten. (A co to jiest?) Kiedy ja
nieviem, pani, v ziemi jaki taki jest, on v ziemi, vychodi i byva žyviola čy co ukonsi, i
znuv do ziemi , i pada krova, čy konj, ukonsi jiego. (A to zvieže, co bylo?) Nie, jakas ,
jakas taka jak jaščurka, čy vonž, v ziemi siedzi, i ukonsi, i sdycha žyviola. Vo to tu ja
slyšal. A, muvi, padalec ukonsil, sdechla, muvi, - to padalec.
Ąžuolyne gyvatės?) Ąžuolyne tai aš nežinau, bet jis – kapinėse, va čia už
bažnyčios, ten žalčių yra pas mus, va už bažnyčios. (O tai žalčiai, ne gyvatės?) Žalčiai,
žalčiai. (O seniau irgi buvo?) Seniau, kaip vadino tą raistą Maliunski, na tai ten buvo
gyvačių, bet ne taip daug. Va, Žabinka, ten didesnis miškas.
Karvei staiga įkando. „O, sako, padalec“, kad yra tas. (O kas tai yra?) Kad aš
nežinau, ponia, žemėje kažkoks toks yra, jis žemėje, išlenda ir būna gyvuliui įkanda, ir
vėl į žemę, ir krenta karvė, ar arklys, įkąs jam. (O tai gyvūnas, kas tai buvo?) Ne,
kažkoks, kažkoks toks kaip driežas, ar žaltys, žemėje sėdi, ir įkanda, i dvėsta gyvuliai. Va
tai čia aš girdėjau. O, sako, padalec įkando, nudvėso, sako – tai padalec.
M13A-8 (2004 m.)
306. [Apie raganas]
Takie co Jacunski, sbierali od kruv, čarovnicy takie byli (Byli?) Byli (Kobiety?)
Kobiety, kobiety, mlieko od kruv odbierali. Ale tak to nie slyšal. (A jak oni odbierali?)
Jakas zamova jiest, že odbiežy, i potem musiš do jej zvrucicie, to ona pšyjdzi, odčaruji ta
krova, i mlieko znajdzisie u krovy. Takie čarovnicy byli. A muvi, to čarovnica mlieka od
kruv odbiera.
Tokios kaip Jacunski, atimdavo iš karvių, raganos tokios buvo. (Buvo?) Buvo.
(Moterys?) Moterys, moterys, pieną iš karvių atimdavo. Bet taip tai negirdėjau. (O kaip
jos atimdavo?) Kažkoks užkalbėjimas yra, kad atims, ir paskui turi į ją kreiptis, tai ji
ateis, atkerės tą karvę, ir pienas pas karve atsiras. Tokios raganos buvo. O sako, tai ragana
pieną atima iš karvių.
Stanislava Boguslavska-Bogdzievič, Antonio, g. 1917 m. Buivyduose, gyv. Dūkštose.
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Tėvas ir mama iš Buivydų. Jos sesuo buvo Buivyduose siuvėja, pati išmoko. Kaime
kailinius siūdvo Butkievič, Kovalevski. Jos vyras buvo stalius, statė namus, tvartus, darė
langus, karstus

307. [Vietovardžiai]


Marguža – pieva Buivyduose



Poberžy – jų pieva už Maišiagalos



Dobialka – Buivydų piliakalnis



Žabinka – miškas prie Airėnų



Vygon – Bradeliškių lauke paliktas tarpas Buivydų karvėms nuginti į Ąžuolyną

M14A-1 (2004 m.)
308. [Apie Bradeliškių piliakalnį]
(Proše pani poviediec) Nu co ja moge poviedziec, pani, o tej Pakilte. Pakilta
Pakilta, a … co ja tam viem? (A co tam pokazyvalosie, jak muvili?) Nu mnie nie
pokazyvalosie. A liudziom, liudziom, muvi, ….. (?) taki čarny maliusenky (Kto?) Čarny
maliutki, a kto, zvyčajny maliutki (Človiek?) Djabelek (Djabliuk. I co robil?) Posiedzi
posiedzi i znuv schovasie (I nic nie muvil, nie robil?) A ni ja viem, kto po nocy tam
chodzil može to vie, ve dniu… (To tyko jieden raz tak bylo?) Nie jieden, nie raz jiego,
kto chodzil tam, v noc tam.. Tam ryba lovyli, čerpakiem, ščupaki (Vidzieli?) Tak (Do
nory on vlazial?) Nu (jak, vychodzi z nory, a potem jak?) I znovu do nory (Do nory, na
tej Pakilce?) Tak.
(Prašau, ponia, pasakykite.) Na ką aš galiu pasakyti, ponia, apie tą Pakiltą. Pakilta,
Pakilta, o... ką aš ten žinau? (O kas ten vaidenosi, kaip sakė?) Na man nesivaideno. O
žmonėms, žmonėms, sakė, ....(?) toks juodas, mažytis. (Kas?) Juodas, mažas, o kas,
tiesiog mažas. (Žmogus?) Velniukas. (Velniukas. Ir ką jis darė?) Pasėdi, pasėdi, ir vėl
pasislepia. (Ir nieko nesakė, nedarė?) O ar aš žinau, kas vaikščiojo naktį ten gal tai žino,
dieną... (Tai tik vieną kartą taip buvo?) Ne vieną, ne kartą jį, kas vaikščiojo ten, naktį
ten... Ten žuvį gaudė, samčiu, lydekas. (Matėte?) Taip. (Į urvą jis įlįsdavo?) Taip. (Kaip,
išeina iš urvo, o paskui kaip?) Ir vėl į urvą. (Į urvą, toje Pakiltoje?) Taip.
M14A-2 (2004 m.)
309. [Apie kontrabandą]
Menščyzni tam pšez žeka, sachryna, sacharyna – to zamiast cukru (Do Litvy?) Tak
(To u vas nie bylo tego?) Niebylo, jak davnej, to matka moja muvila, tam i lapali ich
litvyny (A svoje puskali? Puskali, nie lapali svoje polskie?) Nu tak litvyny nie chodzili do
nas (Nie, nie vas vašy pšepuskali) Nieviem. Isc do vojska, stalo duže vojsko (Tam pšy
drodze do Karmazyn, tak?) Niedalieko Vilji (Gdzie droga do Karmazin idzi?) Tak, tak, s
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Dukšt droga (Po lievej stronie drogi, čy po pravej?) Po lievej (U žeki?) Nu tak ot,
kavaleček taki, niedalieko. Vo u nas litvyny byli, dzievčynami byli, tak pšychodzyli
(Jiešče byla Polska i Litva oddzielnie, tak?) Tak tak (Nie balisie oni tak pšechodzic?) Ale
nie, i po litevsku, a my nieumieli tu, jak duren koliegie …(?) tam po svojiemu, a .. a my
povtažamy, oni tam može bžydko poviedzou. Pšychodzyli, mialem uosemnascie liat,
piatnascie (A ich nie lapali na Vilji?) Nie, no to viečorem oni pšychodzyli.
Vyrai ten per upę, sacharinas, sacharinas – tai vietoj cukraus. (Į Lietuvą?) Taip.
(Tai pas jus nebuvo to?) Nebuvo, kaip seniau, tai mano motina sakė, ten ir gaudė juos
lietuviai. (O savuosius praleisdavo? Praleisdavo, negaudė savų, lenkiškų?) Na tai lietuviai
nevaikščiojo pas mus. (Ne, ne jūs, jūsų praleisdavo) Nežinau. Eiti į kariuomenę, stovėjo
didelė kariuomenė. (Ten prie kelio į Karmazinus, taip?) Netoli Vilijos. (Kur kelias į
Karmazinus veda?) Taip, taip, nuo Dūkštų kelias. (Kairėje kelio pusėje, ar dešinėje?)
Kairėje. (Prie upės?) Na taip va, gabaliukas toks, netoli. Va pas mus lietuviai buvo,
panelės buvo, tai ateidavo. (Dar buvo Lenkija ir Lietuva atskirai, taip?) Taip, taip.
(Nebijojo jie taip vaikščioti?) Bet ne, ir lietuviškai, o mes nemokėjome čia, kaip kvailys
draugui ...(?) ten savaip, o ... o mes kartojame, jie ten gal negražiai pasakys. Ateidavo,
man buvo aštuoniolika metų, penkiolika. (O jų negaudė prie Vilijos?) Ne, na tai vakare
jie ateidavo.
M14A-3 (2004 m.)
310. [Apie Ąžuolyną]
(A jaki byl vtedy dembniak, taki samy?) Čysty byl, kiedys niezarosšy byla, jak sad
byl. Bo my krovy pasli tam. No teras to zarosšy ten dembniak tam. (Tam byli vašy lonki
Bujvidskie, nie?) Tam i lonkuv bylo (A jakie nazvy na lonki?) A ni nazva, lonka lonka
(Niepomnice juš, te rojsty jak nazyvalisie?) A nie tam. (A ten kamien, vidzieli, že tam
jaki jiest z literami, taki vielki?) Ja to nie bylam, ale ona, moja synova te i vnuk jiezdzil,
tam nieviadomo, kto tam (A že litery na nim byli, nievidzieli?) Nie, tam literuv nic nie
bylo, to teras vypisali je nieviadomo kto tam. A tam kamien, tam krovy nie pasi, to tego,
kamien ten, koniec dembniaku (I tych literuv nie vidac bylo?) Nie.
(O koks buvo tada ąžuolynas, toks pat?) Švarus buvo, kažkada neapaugęs buvo,
kaip sodas buvo. Nes mes karves ganėme ten. (Ten buvo jūsų, Buivydų, pievos, ar ne?)
Ten ir pievų buvo. (O kaip vadinosi pievos?) O jokio pavadinimo, pieva, pieva.
(Neatsimenate jau, kaip tie raistai vadinosi?) O ne ten. (O tas akmuo, matėte, kad ten
kažkoks yra su raidėmis, toks didelis?) Aš tai nebuvau, bet ji, mano marti, ir anūkas buvo
nuvažiavęs, ten neaišku, kas ten. (O kad raidės ant jo buvo, nematėte?) Ne, ten raidžių,
nieko nebuvo, tai dabar išraizgė jas neaišku kas. O ten akmuo, ten karvių neganėme, tai
tas, akmuo tas, ąžuolyno pabaigoje. (Ir tų raidžių nebuvo matyti?) Ne.
M14A-4 (2004 m.)
311. [Apie užkalbėjimus]
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(To sami liečyli?) Liečyli liekarstvem, ziulkami (A v Bujvidach byli takie liudzi?)
Viem, viem, v Bujvidach duktoruv nie bylo, tam byli v Adamciškach, v Majšiagolie byl,
ale juš takich nie bylo doktoruv (V Adamciškach kto tam byl, ziulkami liečyl, tak?) Tak,
doktur taki (Menščyzna?) Menščyzna (A jaka familja?)… (Niepomnice? To on sam
ziulki sbieral, tak?) I on liečy, a liudzi placyli (V Bujvidach nie bylo takich, babc takich,
cy byli?) Nie, nie bylo (A odmaviac čy zamaviac, takich bylo?) A zamaviac, i teras jiest,
od ružy zamaviajou, od pšelienknienia, krova juš… krova oč lienkasie, to zamuviou soli
tej…(Na sol zamaviali?) Tak, i dadzou i voda, i jej i vyliečou (V Bujvidach byli takie
liudzi?) I teras jiest, ta vot Petrova, ona umie (Kovalevska?) Tak (Umie?) No, umie
(davnej viencej može bylo takich liudzi, čy nie? Nu jak vy byli dzieckiem?) No to teš ja
muvie, že zamaviali ruže, zamaviali (A liudzi viencej takich bylo, co umieli zamaviac?)
Bylo bylo, povymieravšy (Viencej može bylo, tak?) No.
(Tai patys gydėte?) Gydė vaistais, žolelėmis. (O Buivydžiuose buvo tokie
žmonės?) Žinau, žinau, Buivyduose nebuvo daktarų, ten buvo Adomciškėse,
Maišiagaloje buvo, bet jau tokių daktarų nebuvo. (Kas ten Adomciškėse buvo, žolelėmis
gydė, taip?) Taip, daktaras toks. (Vyras?) Vyras. (O kokia pavardė?) ... (Neatsimenate?
Tai jis pats žoleles rinko, taip?) Ir jis gydo, o žmonės mokėjo. (Buivyduose nebuvo tokių,
močiučių tokių, ar buvo?) Ne, nebuvo. (O užkalbėti ar atkalbėti, tokių buvo?) O
užkalbėti, ir dabar yra, nuo rožės užkalbinėja, nuo išgąsčio, karvė jau... karvė kažko bijo,
tai užkalba, druskos tos... (Druską užkalbinėjo?) Taip, ir duoda, ir vandenį jai, ir išgydo.
(Buivyduose buvo tokie žmonės?) Ir dabar yra, ta va Pietrova, ji moka. (Kovalevska?)
Taip. (Moka?) Taip, moka. (Seniau gal daugiau tokių žmonių buvo, ar ne? Na kai jūs
buvote vaikas?) Na tai irgi aš sakau, kad užkalbinėjo nuo rožės, užkalbinėjo. (O tokių
žmonių daugiau buvo, kurie mokėjo užkalbinėti?) Buvo, buvo, išmirė. (Daugiau gal
buvo, taip?) Taip.
M14A-5 (2004 m.)
312. [Apie pribuvėjas]
(A kto pšyjmoval dzieci, jieželi doktoruv nie bylo?) Babulki (Babulki byli?) Moja
mama pšyjmovala, kiedys cy doktoruv nie bylo, babulka pšyjmy (To matka, ona chodzila
do sonsiedzi pšyjmovac?) Tak, to i drugie tam pšyjmovali, nie tyko moja mama. Moja
mama pšyjmovala i moje dzieci (Tak?) Tak, i to samo, co i doktory (Nu pravda, jieželi
umie človiek) A co tam umiec, pani, liudzi tyko vychodzi vychodzi (A jak ona
pšygotovalasia do tego, žeby isc do pšyjiencia dziecka?) A co ona pšygotovala? Idzi i
dzieciuk vyliezuji, no to obmyvajet jiego, i vsio. A ja mialam dvie dzieci, to, pani, pienc
minut (I sama mama umiala tak?A ot kogo naučylasia?) Sama od siebie (A jak, nie bylo,
žeby odzievalasia inačej, jak pšyjmovac dziecko?) A ni jak i nie odzievalasia, čysto
chodzila i všystko (A vot jakie obyčaje potem byli, jak pšyjola juš dziecko, to potem ona
niechodzilia tam popačyc, jak on jiest?) Chodzila myc, poki ta chora, chora cy vstani (To
ile času?) O, tydzien (To ona myla?) A jak ja, to, ja na jutro vstala i vsio (A tak ona

216
chodzila i myla?) Myla (To taki obyčaj byl? A nie mogli tam čy siostra, kobiety tam
myc?) No to ona tam chodzila, tydzien pory tam. A jak jiest starša juš od jej, nu to.. (Jak
bylo, čy bylo jakie oddzienkovanie za tou prace, čy bylo coš takiego?) Placyli (Placili,
pieniondzami?) Tak (A potem, kiedy ten juš podrastal, dziecko to podrastalo, to on
viedzial kto jiego pšyjol?) Tak, to babcia (Muvili tak?) Tak, moja babcia (Znali, každy
znal, kto jiego pšyjol?) Aha, babcia (No jak , do tej babci čy chodzil tam, jak Vielkanoc
byla, za jajkami chodzil?) Do babci (Do babci chodzil?) Tak (Prosic jajki?) Mh (Kiedy
jiešče chodzil, na Bože narodzenie nie?) I tak pšyjdzi, babcia kiedy da jajkuv (No to
bieda tej, ktura viencej pšyjmovala, viencej dzieci chodzili do nej) Pravda. Kiedys
niebylo doktoruv, ničego (Sami liečyli) Sami (Ziulkami) Umierali. Tego, pani niebylo nic
nikdy, a teras rak rak rak
(O kas priimdavo vaikus, jeigu daktarų nebuvo?) Bobutės. (Bobutės buvo?) Mano
mama priimdavo, kažkada daktarų nebuvo, bobutė priima. (Tai motina, ji vaikščiojo pas
kaimynus priimti?) Taip, tai ir kitos ten priimdavo, ne tik mano mama. Mano mama
priimdavo ir mano vaikus. (Taip?) Taip, ir tas pats, kaip ir daktarai. (Na tiesa, jeigu moka
žmogus.) O ką ten mokėti, ponia, žmonių tik išeina, išeina. (O kaip ji ruošdavosi tam, kad
eitų priimti vaiką?) O ką ji ruošėsi? Eina, ir vaikas išlenda, na tai nuprausti jį, ir viskas. O
aš turėjau du vaikus, tai, ponia, penkios minutės. (Ir pati mama mokėjo taip? O kas
išmokė?) Pati iš savęs. (O kaip, nebuvo, kad apsirengtų kitaip, kai priima vaiką?) O
niekaip ir nesirengė, švariai [apsirengusi] ėjo ir viskas. (O va kokie papročiai paskui
buvo, kai jau priėmė vaiką, tai paskui ji nevaikščiojo ten pažiūrėti, kaip jis yra?)
Vaikščiojo prausti, kol ta serga, serga, ar atsistos. (Tai kiek laiko?) Va, savaitė. (Tai ji
prausė?) O kaip aš, tai, aš sekančią dieną atsistojau ir viskas. (O taip ji vaikščiojo ir
prausė?) Prausė. (Tai toks paprotys buvo? O negalėjo ten ar sesuo, moterys ten prausti?)
Na tai ji ten vaikščiojo, savaitę laiko ten. O kai yra jau vyresnė nei ji, na tai... (Kaip buvo,
ar buvo koks atlygis už tą darbą, ar buvo kažkas tokio?) Mokėjo. (Mokėjo, pinigais?)
Taip, tai močiutė. (Taip sakė?) Taip, mano močiutė. (Žinojo, kiekvienas žinojo, kas jį
priėmė?) Aha, močiutė. (Na kaip, ar buvote nuėjusi pas tą močiutę ten, kai Velykos buvo,
kiaušinių ėjote?) Pas močiutę. (Pas močiutę ėjote?) Taip. (Prašyti kiaušinių?) Mhm.
(Kada dar ėjote, per Kalėdas ne?) Ir taip ateina močiutė kada, kiaušinių duoda. (Na tai
vargas tai, kuri daugiau priimdavo, daugiau vaikų pas ją ateidavo.) Tiesa. Kažkada
nebuvo daktarų, nieko. (Patys gydėte.) Patys. (Žolelėmis.) Mirdavo. Tai, ponia, nebuvo
nieko niekada, o dabar vėžys, vėžys, vėžys.
M14A-6 (2004 m.)
313. [Apie gyvates, žalčius, padalec] (sako, kad žaltys yra gyvatės vyras)
(Od gadzin zamaviac umieli?) Jak ukonsi krove gadzina , umieli teš zamaviac. (A
na co zamaviali?)….(?) lyš by človiek nie umarl by. A ja, pani, raz po jagody pošlam, i
drogou šedlam, i gadzina. Ja nievidzialam, že na glove jej stanelam, i.. na glove (Na
glove, i co?) I ona nieukonsyla, bo ja na glova stanela (A gdzie to , v Ruvnym bože?) Na
Ruvnym bože, tam bylo bardzo dužo gadzin, tak . (Venžy konsali liudzi?) O a jak, takie
venžy byli (Nu venžy, to oni nie konsajou) My kiedyscy, nazyvasie Žabinka lias, to
dalieko tam, pošli po jagody, to… ile bylo gadzin, pani, sosna taka vysoka byla – až do
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viešchu. To oni tam musi gniezdzilisie (Na dževie oni byli?) Na dževie, ta i dževa nie
byla značna, o, ile gadzin bylo (Na dževie?) Na dževie. A ja palka jak vzielam, jak
dalam, to tutaj…(?) Po jagody chodzili my, po boruvki (Nie ukonsyli vas?) My uciekli, a
oni juš všystkie tam stali (I na dževie oni, nie na ziemi?) Na dževie, ali nie značne bylo
dževa, byl ogružony, ta dževa byla (A co liudzi muviou o takim vydaženiu, čemu oni tak
sbierajousie?) Bo to rujilisie oni, ja myslie, gadziny i venžy sbieralisie, i… Piervšy raz
vidzialam tak. (A gdzie ta Žabinka jiest?)… (To padalcy, jak nazyva padalec?) Byli
padalec, jak vkonsi, to i umžy človiek (A gdzie oni byli, v liesie gdzie?) V liesie (A kolo
domu nie bylo ich?) Nie. Tam kolo domu nie bylo gadzin, tylko v liesie byli gadziny (A
ten padalec to teš jiest gadzina?) Gadzina (A jaka?) Nu, vielka (Vienkša niž te
gadziny?)Mh (Vienkša niž normalne gadziny?) Vienkša (A jaka, jak vygliondala?) To tak
samo, glova vielka, i gomb taki i vsio (A kolior?) Kolior taki teš (Taki jak normalnej
gadziny?) Tak (Tyko že vienkša?) Vienkša (No to čemu jiego padalcem nazvali?)
Padalec, co ja viem (Čemu nie gadzina?) No gadzina… Vonž to juš… gadzina to musi, a
vonž to juš chlopiec . Konsa, a jak (Myslieli davnej, že vonž konsa teš, jak i gadzina?)
Tak (I truje človieka, tak myslieli?) Puscy svoje te jady (I balisie tego venža teš, jak i
gadziny?) No to jak niebalisie, pevne balisie (Jak muvili, to gadzina jiest kobieta) No , a
vonž to menščyz.. tego (A padalec jak vychodzi?) A padalec, to ja nieviem, padalec i
padalec (Najstrašnejšy juš byl, tak?) Tak.
(Nuo gyvačių užkalbinėti mokėjote?) Kai karvei gyvatė įkanda, mokėjo irgi
užkalbėti. (O nuo ko užkalbinėjote?) ...(?) kad tik žmogus nemirtų. O aš, ponia, kartą
uogų nuėjau, ir keliu ėjau, ir gyvatė. Aš nemačiau, kad jai ant galvos atsistojau, ir... ant
galvos. (Ant galvos, ir kas?) Ir ji neįkando, nes aš ant galvos atsistojau. (O kur tai, Ruvny
Bur?) Ruvny Bur, nes labai daug buvo gyvačių, taip. (Žalčiai įkąsdavo žmonėms?) O
kaip, tokie žalčiai buvo. (Na žalčiai, tai jie nekanda.) Mes kažkada, vadinasi Žabinka
miškas, tai toli ten, nuėjome uogų, tai... kiek gyvačių buvo, ponia, pušis tokia aukšta buvo
– iki pat viršūnės. Tai jos ten turbūt lizdą turėjo. (Ant medžio jos buvo?) Ant medžio, tai
ir medžio nesimatė, va, kiek gyvačių buvo. (Ant medžio?) Ant medžio. O aš kaip pagalį
paėmiau, kaip sudaviau, tai čia ...(?) Uogauti ėjome mes, šilauogių. (Neįkando jums?)
Mes pabėgome, o jos jau visos ten liko. (Ir ant medžio jos, ne ant žemės?) Ant medžio,
bet nesimatė medžio, buvo apkrautas, tas medis buvo. (O ką žmonės kalba apie tokį
įvykį, kodėl jos taip renkasi?) Nes čia spietėsi jos, aš manau, gyvatės ir žalčiai rinkosi,
ir... Pirmą kartą taip mačiau. (O kur ta Žabinka yra?)... (Tai padalec, kaip vadina
padalec?) Buvo padalec, kaip įkąs, tai ir mirs žmogus. (O kur jie buvo, miške kur?)
Miške. (O prie namų nebuvo jų?) Ne. Ten prie namų nebuvo gyvačių, tik miške buvo
gyvatės. (O tas padalec tai irgi yra gyvatė?) Gyvatė. (O kokia?) Na, didelė. (Didesnė nei
tos gyvatės?) Mhm. (Didesnė nei įprastos gyvatės?) Didesnė. (O kokia, kaip atrodė?) Tai
taip pat, galva didelė, ir gumbas toks, ir viskas. (O spalva?) Spalva irgi tokia. (Tokia, kaip
paprastos gyvatės?) Taip. (Tik kad didesnė?) Didesnė. (Na tai kodėl ji padalec vadinosi?)
Padalec, ką aš žinau. (Kodėl ne gyvatė?) Na gyvatė... Žaltys tai jau... gyvatė tai turbūt, o
žaltys tai jau vaikinas. Kanda, o kaip (Galvojote anksčiau, kad žaltys irgi kanda, kaip
gyvatė?) Taip. (Ir nuodija žmogų, taip galvojote?) Leidžia tuos savo nuodus. (Ir bijojote
to žalčio taip pat kaip ir gyvatės?) Na tai kaip nebijojome, aišku bijojome. (Kaip sakė, tai
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gyvatė yra moteris.) Taip, o žaltys tai yra vyras, taip. (O padalec kas gaunasi?) O padalec,
tai aš nežinau, padalec ir padalec. (Baisiausias jau buvo, taip?) Taip.
M14A-7 (2004 m.)
314. [Apie Jonines, blogas akis, užkalbėtą vandenį]
Muvili, kobiety takie, sbierali (Nie každy dzien oni robili?) Na Jana (Na Jana
tyko?) Tak, na Jana (A jak oni to robyli, jak muvili liudzi?) Muvili, že brali te… veruvki i
ciongali po travie, po rosie (A potem co?) To bylo, to mlieka ciekla s tych vieruvkuv (S
vieruvkuv?) Tak. Takie juš byli, liudzi takie (Na pšyklad jak byli, to znali, jakie kobiety
to mogli zrobic, muvili tak liudzi miendzy sobou?) No, oni vredne (Byli takie?) Byli (I co
ich za to Bug nie nakazal?) Niet. Tyko jak na Jana, tak krovy.. jiešče nie puskali ich do…
s chlieva na podvuž na ranku. Puznej puskajou, poki ta rosa pšejdzi. To juš oni niema
kim pobrac, rosy niema, o. (No to krova žebys stala tam, čeba?) Mh, krova pujdzi. Jak
kiedyscy to, pani krovy te, nie tego… do chlieva nie puskali, kiedyscy všystkie krovy
chodzili na poliu i nocovali tam (I nocou, i na pšyklad v Dembniaku zostavliali na noc?)
Nie, kolo domu, kolo domu. I teras zostavujou (Teras to ja viem) Kiedyscy i teras.
(Liudziou nie škodzyli oni tylko krovom?) Nie (Liudziom nie?) Nie. (jak muvili, že unich
zle očy, jak muvili?) Nu, ichne drene očy, vot (Drene) popačy, takich bylo bab, popačy
na krova – juš ta krova juš mliaka mnej daji i smietany mnej, vsio. To takie očy drene
byli (A jak odrobic?) Zamaviali, oni takie byli, zamaviali od oču (Pomogalo to?)
Pomagali, tak. A muvi, niepravda niepravda – pravda. (A na človieka nie mogli tak?) Na
človieka, monž kiedyscy teš oč lienkalsia (A čmu?) Kto vie, čemu lienkalsia. Ja
muvie:”A ty vieš, jak ty dobže vygliondaš” – “Ai gadaš gadaš, vraz, muvi, pujde
zamaviac” (juokiasi) To ja pujde zamaviam krynyčnej vody, stoji (Vy zamaviali?) Nie,
tam pujda… Voda voda tam ona pomodlisie, co ona tam gada, ja nieviem co tam gada (I
co potem s tou vodou robyli?) zamavia, ta voda i stoji, čy rok čy dva to stoji. A jak
jiemu.. (I nie psujiesie?) Nie (Co robyli s tou vodou?) Vo tak jiemu niedobže, z oč, očy,
to vy…, tego pomyje, vypje tej vody i vsio (I pšechodzi?) Pšechodzi (Choroby takie?)
Pšechodzou (A nie muvili, že takie sou krynyčki, v kturych voda taka jiest, že ona očy
liečy?) Može bytj (Muvili uvas tak?) U nas nie bylo (Taka zamoviona voda, to ona
pomagala, tak?) Mh, sama rada, i dlia žyviola pomagala, i dlia liudzi pomagala, dlia
všystkich pomagala.
Kalbėjo, moterys tokios, rinko. (Ne kiekvieną dieną jie darė?) Per Jonines. (Tik per
Jonines?) Taip, per Jonines. (O kaip jie tai darė, kaip kalbėjo žmonės?) Sakė, kad ėmė
tas... virves ir tampė po žolę, per rasą. (O paskui kas?) Tai buvo, tai pienas tekėjo iš tų
virvių. (Iš virvių?) Taip. Tokie jau buvo, žmonės tokie. (Pavyzdžiui kaip buvo, žinojo,
kurios moterys gali tai padaryti, kalbėjo taip žmonės tarpusavyje?) Taip, jie bjaurūs.
(Buvo tokie?) Buvo. (Ir ką, jų už tai Dievas nenubaudė?) Ne. Tik kai per Jonines, tai
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karvės... dar jų neleido į... iš tvarto į lauką ryte. Paskui leidžia, kol ta rasa praeina. Tai jau
jie, nėra kuo surinkti, rasos nėra, va. (Na tai reikia, kad karvė ten stovėtų?) Mhm, karvė
nueis. Kaip kažkada, ponia, karves tas ne... į tvartą neleisdavo, kažkada visos karvės
vaikščiojo po laukus ir nakvojo ten. (Ir nakčiai, ir pavyzdžiui Ąžuolyne palikdavote
nakčiai?) Ne, prie namų, prie namų. Ir dabar palieka. (Dabar tai aš žinau.) Kažkada ir
dabar. (Žmonėms nekenkė jie, tik karvėms?) Ne. (Žmonėms ne?) Ne. (Kaip kalbėjo, kad
jų akys blogos, kaip sakė?) Na, jų negeros akys, va. (Negeros.) Pažiūri, tokių buvo bobų,
pažiūri į karvę – jau ta karvė, jau pieno mažiau duoda ir grietinės mažiau, viskas. Tai
tokios negeros akys buvo. (O kaip pataisyti?) Užkalbinėjo, jie tokie buvo, užkalbinėjo
nuo akių. (Padėdavo?) Padėdavo, taip. O sako, netiesa, netiesa – tiesa. (O žmogui
negalėjo taip?) Žmogui, vyras kažkada irgi akių bijojo. (O kodėl?) Kas žino, kodėl bijojo.
Aš sakau: „O tu žinai, kaip tu gerai atrodai“ – „Ai kalbi, kalbi, tuoj, sako, eisiu
užkalbinėti“ (juokiasi). Tai aš einu užkalbu šaltinio vandens, stovi. (Jūs užkalbinėjote?)
Ne, ten nueinu... Vanduo, vanduo, ten ji pasimeldžia, ką ji ten kalba, aš nežinau, ką ten
kalba. (Ir ką paskui su tuo vandeniu darėt?) Užkalba, tas vanduo ir stovi, metus ar dvejus
tai stovi. O kai jam... (Ir negenda?) Ne. (Ką darėte su tuo vandeniu?) Va taip jam negerai,
nuo akių, akys, tai nupr..., tai nuprausia, išgeria to vandens ir viskas. (Ir praeina?)
Praeina. (Ligos tokios?) Praeina. (O nesakė, kad yra tokie šaltiniai, kuriuose vanduo toks
yra, kad jis akis gydo?) Gali būti. (Kalbėjo pas jus taip?) Pas mus nebuvo. (Toks
užkalbėtas vanduo, tai jis padėdavo, taip?) Mhm, pats sprendimas, ir gyvuliams
padėdavo, ir žmonėms padėdavo, visiems padėdavo.
M14A-8 (2004 m.)
315. [Apie gydymą žolėm]
(A ziulka nie byli takie, žeby pomagali, tam ziulki svencone jakie?) No tam ziulki,
svientojanskie ziulki, tam to ot choroby, jak ma ranki na tribušku. Jak ma ranki na
tribušku, pani, jiesli kto ma ranki.. jak ja kiedys, pšešlym liatem to i sbierala ich. To
darektor u nas byl taki, to on mial ranki na tribušku, to ja jiemu dalam ziulkuv, to pani, on
i vyliečylsia, ot tych ziulkuv, o. Jak te doktory, tuš to ziulki (A co to jiest tribuško?)
Tribuški, ranki tam, tribuško, gdie tribuški (Nieviem, co to jiest) V bžuchu tribuški. Pani
ma teš tribušek. Svientojanskie ziulki bardzo dobže, bardzo dobže, o. (Robyli herbatki?)
Herbate zalieji i stoji, i zamiast vody pyje, i vyliečylsia. Pylosie piolun (Piolun?) Piolun
od niestrannosc, vo niestrannosc zrobysie, vot niedobže na sercu. Piolunu vypyjiesie i
pšestani, piolun. Piolun to v ogrodzie možno, byle gdzie, pšedajiesie v aptece.
(O nebuvo tokių žolelių, kurios padėtų, ten šventintos žolelės kokios?) Na ten
žolelės, Joninių žolelės, ten jos nuo ligos, kai turi žaizdelių ant skrandžio. Kai turi
žaizdelių ant skrandžio, ponia, jeigu kas turi žaizdelių... kaip aš kažkada, praeitą vasarą
tai ir rinkau jas. Tai direktorius pas mus buvo toks, tai jis turėjo žaizdelių ant skrandžio,
tai aš jam daviau žolelių, tai ponia, jis ir išsigydė, tomis žolelėmis, va. Kaip tie daktarai,
juk tai žolelės. (O kas yra skrandis?) Skrandis, žaizdelės ten, skrandis, kur skrandis.
(Nežinau, kas tai yra.) Pilve skrandis. Ponia irgi turi skrandį. Joninių žolelės labai gerai,
labai gerai, va. (Darėte arbatėles?) Užverda arbatą ir stovi, ir vietoj vandens geria, ir
išsigydo. Metėlę gerdavosi. (Metėlę?) Metėlę nuo nevirškinimo, va nevirškina, va negerai
ant širdies. Metėlės išgersi ir praeis, metėlė. Metėlę tai darže galima, bet kur, parduoda
vaistinėje.
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M14A-9 (2004 m.)
316. [Apie šokius]
Šokdavo valsą, oberką, polką, maršą, kadrilį. Prie lenkų Dūkštose buvo medinis
klubas.
(A gdzie robyli tancy?) V domu (V byle jakim domu?) Tak, ot vielki dom byl, i u
nas byli tancy, mialam dvie curki. (A kto gral na tancach?) Harmonja grala (A skšypkuv
nie bylo?) Nie, harmonja, muzykanci byli (A jakie tancy tancevali?) Miseič, Miseič V
Bujvidach, o pani, teš dobže gra (On gra?) Tak, on ma harmonja, po vaseliach chodzil,
kiedyscy nie bylo tych… tych muzykantuv na viaseliu, to taka muzyka, že poprošou i
grajou na vaseliu.
(O kur darė šokius?) Namuose. (Bet kuriuose namuose?) Taip, va didelis namas
buvo, ir pas mus buvo šokiai, turėjau dvi dukras. (O kas grojo per šokius?) Armonika
grojo. (O smuikininkų nebuvo?) Ne, armonika, muzikantai buvo. (O kokius šokius
šokote?) Miseič, Miseič Buivyduose, va ponia, irgi gerai groja. (Jis groja?) Taip, jis turi
armoniką, po vestuves vaikščiojo, kažkada nebuvo tų... tų muzikantų vestuvėse, tai tokia
muzika, kad paprašo ir groja per vestuves.
M14A-10 (2004 m.)
317. [Apie vaiduoklius]
Muj monž i poviadal. Kiedyscy chlopcem byl, na viečory chodzil. Muvi, ide ja, až
pačy, muvi, - biala, v bialej sukience idzi, bialy, do mnie, v ten bok (Kobieta jaka?) Kto
to vie? Biala bialy, nu. Podešed, muvi, i sginela, i niema (Gdzie, v Bujvidach?) Nie, na
viečory tam v Šavliškach chodzili (tam pokazalasia?) Tak, pokazalisj (I co muvili, co to
moglo byc?) Jakis strach to bylo (A jak muvili, čemu tak chodzi, ten strach?) Nu vot, nie
chodzil, juš na viečory viencej. Muvi, ja lienkamsia teras (Menžu tak bylo?) Tak tak (No
jiešče pšed vašou svadbou, tak?) Tak, jak byl chlopcem (A žeby ogien na poliu chodzila
tak nie bylo? Žeby vidzieli, že niby palisie?) Nie
Mano vyras ir pasakojo. Kažkada vaikinas buvo, į vakarėlius vaikščiojo. Sako,
einu aš, o žiūriu, sako, - balta, balta suknele apsirengusi eina, balta, pas mane, į tą pusę.
(Moteris kokia?) Kas tai žino? Baltas, baltas, na. Priėjau, sako, ir dingo, ir nėra. (Kur,
Buivyduose?) Ne, į vakarėlius ten į Šavliškes eidavo. (Ten pasirodė?) Taip, pasirodė. (Ir
ką sakė, kas tai galėjo būti?) Kažkoks vaiduoklis tai buvo. (O ką sakė, kodėl taip vaikšto
tas vaiduoklis?) Na va, nebevaikščiojo jau į vakarėlius daugiau. Sako, aš bijau dabar.
(Vyrui taip buvo?) Taip, taip. (Na dar prieš jūsų vestuves, taip?) Taip, kai vaikinas buvo.
(O kad ugnis vaikščiotų po laukus taip nebuvo? Kad matytų, kad lyg ir dega?) Ne.
Stefanija Liminovič-Liminovič, Piotro, g.1932 m. Rusėnuose, gyv. Dūkštose.
Užrašyta 2003-06.
Rusėnuose buvo 7 sodybos, kaimas rėžinis.

221

318. [Vietovardžiai]


Tunelek – griova nuo Ąžuolyno į Dūkštos pusę



Pod Aptiekom – laukas, kalnas, dirvonai



Ugulnica – mažos pievelės, krūmai



Stav – pieva prie Dūkštos, seniau ten buvo prūdas



Lonečka – pieva



Karmazyna brod – kelias nuo Rusėnų į Kačergiškes



Ringa – pieva prie Ringos upelio



Splavy – pieva prie Dūkštos



Vspulna lonka – pieva



Lysa gura – kalnas prie plento



Podmostem – pieva prie seno tilto



Štankiet – pieva prie naujo tilto



Pod kšyžem – vieta prie seno tilto



Cegelnia – pieva prie Ąžuolyno, ten seniau buvo plytinė, ji jau neatsimena



Pasieki – pieva miške



Srodkova dzialka – žemė link miško



Duputat – Ąžuolyno dalis



Okrongly roist – raistas Ąžuolyne priešais Rusėnus



Krinyca – upelis, įtekantis į Dūkštą iš dešinės Bradeliškėse, už Ąžuolyno



Torfovnia – pieva Bradeliškėse, prie upės

M13A-9 (2003 m.)
319. [Apie Laumių akmenį Dūkštoje]
Moja mama opoviadala, že kolu tego vo starego mostu jakies pokazalisie kobiety,
bielizna prali, jak jiest takimi pralnikami (Na žece?) Na žece. (A kto to byl?) A kto vie,
jakas postac pokazyvalasia liudziom. Jak puzdno šedli, o godzinie dvanastej. To i ojcec
muj vidzial, mama muvila (Tych kobiet?) Tak, jak oni no, normalnie piežou. A tam taki
byl vielki kamien, na tym kamieniu. On i teras jiest (I slyšac bylo?) Slyšal i vidzial na
javie. A jak podchodzou, to potem gineli. Jakas duša menčilasia, co ja viem, čy tam
zamordovavšy byvšy. Normalne, muvi, jak idou i bielizne piorou, a jak ranej, to nie bylo
tych mašynuv (Bo tyko ve dniu nie vidzieli?) Nie, ve dniu nie, tyko nocou.
Mano mama pasakojo, kad prie to va seno tilto kažkokios pasirodydavo moterys,
baltinius skalbė, kaip yra tokios skalbyklos. (Upėje?) Upėje. (O kas tai buvo?) O kas
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žino, kažkokia figūra vaidenosi žmonėms. Kai vėlai ėjo, dvyliktą valandą. Tai ir mano
tėvas matė, mama sakė. (Tas moteris?) Taip, kaip jie na, normaliai skalbia. O ten buvo
toks didelis akmuo, ant to akmens. Jis ir dabar yra. (Ir girdėjosi?) Girdėjau ir mačiau iš
tikrųjų. O kai prieina, tai paskui dingdavo. Kažkokia siela kankinosi, ką aš žinau, ar ten
nužudę buvo. Tiesiog, sako, kai eina ir baltinius skalbia, o kai anksčiau, tai nebuvo tų
mašinų. (Nes tik dieną nematė?) Ne, dieną ne, tik naktį.
M13A-10 (2003 m.)
320. [Apie vaidenimąsi netoli Dūkštos upelio]
I toš byla droga taka ladna, o tu – drukovana, drukovana, iž robili ruskie, soviety,
my…Ale te vo teras , ruch taki vielki, kiedy chodzili do školy….. taki rov, glemboka,
glemboka droga do mostu starego. Tam ješče pod gurou Dukštanskou.
[Vyras įsiterpia:] V drugim tšečim rovie to bylo, gdzie zakopany Napoleon. Gdzie
ten ogien palilsia, Stefan opoviadal, co ja viem, jak to bylo.
[Žmona:] Napevno Stefan tam nie muvil? On pracoval na tych vo mostach, mosty
robil, ojcec. Tak ješče tysionc dzieviensot piervšy rok, to teras za sto liat ojcu, no, a
mama dzievendziesiont tšy liata miela, jak umarla, pionty rok, jak umaršy. No ale mama
to… (No i co muvili?) No teš muvila, že jakis cy vorek jiego dopendzal, kačalsia, obok
šed… Muvi, že mnie strach, že vorek za mnou kočilsia. Jak do tego, do tej Ringi tam
došed. A tam taka stecka, vspulna lonka , to jakos… no chodzili zavše tou drogou na
Rusiany. Tam nie mogli isc tou do školy,… to zavše robili prosto, prostovali. Dokocisie
bližej, a jak dalej niema, i ginie.
Ir tai juk buvo kelias toks gražus, o čia – spaustuvė, spaustuvė, jau darė rusai,
sovietai, mes... Bet tie va dabar, eismas toks didelis, kai eidavome į mokyklą... toks
griovys, gilus, gilus kelias iki senojo tilto. Ten dar prie Dūkštų kalno.
[Vyras įsiterpia:] Antrame, trečiame griovyje tai buvo, kur užkastas Napoleonas.
Kur ta ugnis degė, Stefan pasakojo, ką aš žinau, kaip tai buvo.
[Žmona:] Tikrai Stefan ten nesakė? Jis dirbo ant tų va tiltų, tiltus statė, tėvas. Tai
dar tūkstantis devyni šimtai pirmieji metai, tai dabar virš šimto metų tėvui, na, o mama
devyniasdešimt trejus metus turėjo, kai mirė, penkti metai, kaip mirusi. Na bet mama
tai... (Na ir ką sakė?) Na irgi sakė, kad kažkoks ar maišas jį vijosi, voliojosi, šalia ėjo...
Sako, kad man baisu, kad maišas paskui mane ritasi. Aš iki tos, iki tos Ringos ten nuėjau.
O ten toks keliukas, bendra pieva, tai kažkaip... na visada vaikščiojome tuo keliu į
Rusėnus. Ten negalėjome eiti tuo į mokyklą,... tai visada darė tiesiai, tiesindavo. Prisirita
arčiau, o kai toliau nėra, ir pradingsta.
M13A-11 (2003 m.)
321. [Apie mergaitę prie Bradeliškių piliakalnio]
[Pasakoja vyras:] (Poviedzcie jiešče raz) No jak ta gura, to vie, tak i idzi. No
muvie, co ta gura. Tam pokazyvalosie liudziom tam, dla mnie, to nie. Opoviadali, že
dzievčynka, muvi, jak tyko kto, jak tyko v jaki dzien, to ja to ja niepamientam, jak
opoviadali. Chodzi i vidzi jej, biaduje, že jej zimno. Tam opoviadali, muvi, može ona
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niekščona, muvi, čeba poviedziec do pan. Jak bendzie Jan pan, to Ania. I , moja, ona
sginela, nu. Tak o opoviadali.
[Pasakoja vyras:] (Pasakykite dar kartą.) Na kur tas kalnas, tai žinote, taip ir eina.
Na sakau, kur tas kalnas. Ten vaidenosi žmonėms ten, man tai ne. Pasakojo, kad
mergaitė, sako, kai tik kas, kai tik kokią dieną, tai aš, tai aš neatsimenu, kaip pasakojo.
Vaikšto ir mato ją, verkia, kad jai šalta. Ten pasakojo, sako, gal ji nekrikštyta, sako, reikia
pasakyti ... (???). Ir mano, ji dingo, na. Taip va pasakojo.
Leonarda Kurovska-Subotovič, Vladislavo, g. 1922 m. Rusėnuose.
Tėvas ir mama iš Genių. Tėvas, būdamas jaunuolis, buvo įvaikintas Rybaltovičiaus iš
Rusėnų.
Buvo 3 sūnūs ir 2 dukros. Ji ištekėjo į Dūkštas, gyveno prie Lesničuvkos, tą vietą vadino
Dukšty Pijarskie.
Broliai išvažiavo į Lenkiją, sesuo mirė jauna, tada ji su šeima grįžo į tėvų namus
Rusėnuose.
Rusėnuose mokėjo užkalbėti Karmazynovos sūnus.
Kai ji buvo vaikas, prie Dūkštų kapinių kasant rado kaulų.

322. [Vietovardžiai]


Stav – pieva prie upės



Ugulnica – pieva aukščiau kaimo, žemė, krūmeliai



Štankiet – pieva prie seno tilto



Duputat – miško dalis, augo ąžuolai, lazdynai, alksniai



Šeroka lonka – pieva Ąžuolyne



Lysa gura – kalnas prie Dūkštos ties Rusėnais

M13A-12 (2003 m.)
323. [Apie Ąžuolyną]
Vybierali biliety i pasli krovy. Jagody sbierali tam, na jagody čeba bylo biliet teš
vykupyc, i na jagody, i na gžyby. (A ile koštoval?) A ja zapomnialam, ile zloty tam
koštoval. (Drogi?) A tak niepozvaliali do liasu isc, gajove pilniovali. Raz ja pošlam,
pamientam, to juš jiego syn žyji, taki byl gajovy Jankun. On mnie pšependzil, že ja
sbierala pod chlieb lisci. Ja balasia dalieko do liasu i tam v Maišagolie, i tam domb taki,
teras može stoji. Ja pošla, na viercynka vo tak sbierali lisci pod chlieb. On:”Ic do chaty,
ic, bo zabieram vraz, ic”- pšependzil mnie. I jagody niepozvalial. My pojiechali do liasu
sbierac, na podscylka nabrac, nagrabyc lisci. Nu i tego, i nagrabyli lisci tych, pod viečur
bylo. A potem ojcec vziol pare o takich cienienkich, vyrombal pšy tego… pšy lisci, žeby
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nie rossypalisie, bo niemožno bylo rombac, tam niemožno, tam taki, takich tam cienkich.
A on pšyšed, kochana, usondzil nas za to siedam sutok v turmie siedzial. Na co, on
poviedzial že voz lieščyny narombal. O kochana, jaka spraviedlivosc byla. Ni galendzi
nie pozvaliali, tyko že pozvaliali ich v liesie sbierac na nasiona, čy to jak, ten Jankun. Ja
ich nie sbierala, tak ja nieviem. (Sviniou nie davali?) Nie. Niebylo, jak sejčas ja nieviem.
Nu chodzylam tam s sonsiadkami pare razy po te žalendzi. (A jak vygliondal vtedy lias?)
Ladny byl jak pasli krovy, i tego chodzyli, i bylo i jagoduv, i gžybuv bylo. A teras on
chvastami zašed, on zdičal ten lias. On zaros i Bože jak pare liat temu, ja tak nie chodza,
mnie glova krencysie, jakos byla pošedšy. To sonsiad šed i ja s tylu pošla. To tam i
zavalicie možno, Bože, zarosšychvastam tak, a tak ladne bylo, krovy vyskobavšy, i pšejsc
i dobže tak i vydziec od Rusian tak až do Ojran. Takie vyrombana šerokie linji byli. I tak
bylo pšez lias, i tak byli linji. Niezablondzic. (I teras sou liniji) Teras može byc. (A co
sbierali, jakier jagody?) O tam jakie, nie bardzo tak bylo. O tam dalej za Ojrany, to byli
malyny, jak oni… pjanycy. Tam dalej trocha. A tutaj, ot kiedy poziomkuv trocha tam,
tam jakich i čarnycuv trošečke. Tak jak vydeptane byli, tak nie bardzo bylo tych jagoduv.
Niemožno bylo sbierac biez bilietuv… Vilki, lysy. (Gdzie vilki, jieželi tam kšakuv
niema?) A žyli, tam žyli, kochana, pšychodzyli. Oviečki kradli i.. i lisy kury kradli. Tak,
byli byli. Viencej tak juš takich nie bylo. (Pšychodzili vilki do vas?) Pšychodzyli, kradli
oviečki, i nie možno bylo zostavic tak. (Co, oni vyvodzyli dzieci v dembniaku?) Tak tak.
Tak on vielki lias, kochana, vielki. (I vidzieli?) Vidzieli, tak, pšychodzyli. I lienkalisie
tšymac i žyviola, i všysko. (Jiešče koršuny, muvyli…)Aha, karšuny te co kury zabyjajou,
vielkie takie. (Skužanki byli?) Byli byli. (A gdzie oni tam žyli?) A oni tam nu v takich
norach. Oni tak za nogi, glova . (Gdzie te nory byli, v ziemi?) Nory v dževach. (Dupli
takie) Aha, dupli. Gadzin teš, muvi, bylo, ale ja to, dzienki Bogu, nie vidzialam. (Ale
muvyli že byli?) Muvyli, že byli. (A jakie tam byli?) A kto ich vie, ja..(Jak muvyli
liudzi?) No gadzina gadzina. A tutaj vo u nas na cmentažu, to jiest teš takie dlugie, to jak
oni nazyvajousia…(Venžy) Venžy, aha, nu i že oni nie konsajousia. A ja zobačyla tam,
to…. Jak vezmy za vymia, to taka za Viljou byla kobieta, že zamaviala ot tego…(?) . (V
jakiej viosce?) Tam, na Litvie, Žarnovolka čy jak, tam kobieta taka žyla, to zamaviala. (A
u vas nie bylo takich?) Nu zamaviali, byli, ale oni zmarli. (A davnej byli?) Byli.
Rinkome bilietus ir ganėme karves. Uogas rinkome ten, uogaujant irgi reikėjo
bilietą nusipirkti, ir uogaujant, ir grybaujant. (O kiek kainavo?) O aš pamiršau, kiek ten
zlotų kainavo. (Brangus?) O taip neleisdavo į mišką eiti, eiguliai prižiūrėdavo. Kartą aš
nuėjau, atsimenu, tai jau jo sūnus gyvena, toks buvo eigulys Jankun. Jis mane išvarė, kad
aš rinkau lapus po duona [padėti]. Aš bijojau toli į mišką ir ten Maišiagaloje, ir ten
ąžuolas toks, dabar gal stovi. Aš nuėjau, ant virvutės va taip rinkome lapus duonai kepti.
Jis: „Eik namo, eik, nes pasiimu tuoj, eik.“ – išvijo mane. Ir uogauti neleisdavo. Mes
nuvažiavome į mišką rinkti, gyvuliams paklojimui surinkti, surinkti lapų. Na ir tada, ir
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prigrėbėm tų lapų, vakarop buvo. O paskui tėvas paėmė kelis va tokius plonyčius, išpjovė
prie to... prie lapų, kad neišbyrėtų, nes buvo galima kirsti, ten negalima, ten tokių, tokių
ten plonų. O jis atėjo, mieloji, nuteisė mus už tai septynias paras kalėjime sėdėti. Kam, jis
pasakė, kad vežimą lazdynų prikirtai. O mieloji, koks teisingumas buvo. Nei šakų
neleisdavo, tik kad leisdavo jas miške rinkti sodinimui, ar kažkaip, tas Jankun. Aš jų
nerinkau, tai aš nežinau. (Kiaulėms neduodavote?) Ne. Nebuvo, kaip dabar aš žinau. Na
vaikščiojau ten su kaimynėmis kelis kartus tų gilių. (O kaip tada atrodė miškas?) Gražus
buvo kai karves ganėme, ir vaikščiojome, ir buvo ir uogų, ir grybų buvo. O dabar jis
piktžolėmis apaugo, jis laukinis pasidarė. Jis apaugo ir, Dieve, kaip prieš kelerius metus,
aš taip nevaikštau, man galva apsisuka, kažkaip buvau nuėjusi. Tai kaimynas ėjo ir aš iš
paskos nuėjau. Tai ten ir nugriūti galima, Dieve, apaugęs piktžolėmis taip, o taip gražu
buvo, karvės išgraužusios, ir praeiti, ir gerai taip, ir matosi nuo Rusėnų taip net iki
Airėnų. Tokios iškirstos plačios juostos buvo. Ir taip buvo per mišką, tokios buvo juostos.
Nepasiklysi. (Ir dabar yra juostos.) Dabar gali būti. (O ką rinkote, kokias uogas?) Va ten
kokias, nelabai taip buvo. Va ten toliau už Airėnų tai buvo avietės, kaip jos... girtuoklės.
Ten truputį toliau. O čia, kai kur žemuogių šiek tiek ten, ten kokių ir mėlynių šiek tiek.
Taip kaip išmindžiotos buvo, tai nelabai buvo tų uogų. Nebuvo galima rinkti be bilietų...
Vilkai, lapės. (Kur vilkai, jeigu ten krūmų nėra?) O gyveno, ten gyveno, mieloji,
ateidavo. Avis vogė ir... ir lapės vištas vogė. Taip, buvo, buvo. Daugiau jau tokių nebuvo.
(Ateidavo vilkai pas jus?) Ateidavo, vogdavo avis, ir nebuvo galima taip palikti. (Ką, jie
išvesdavo vaikus Ąžuolyne?) Taip, taip. Tai jis didelis miškas, mieloji, didelis. (Ir
matėte?) Matėme, taip, ateidavo. Ir bijojome laikyti ir gyvulius, ir viską. (Dar vanagai,
sakėte...) Aha, vanagai tie, kurie vištas užmuša, dideli tokie. (Šikšnosparniai buvo?)
Buvo, buvo. (O kur jie ten gyveno?) O jie ten na tokiuose urvuose. Jie taip už kojų, galvą.
(Kur tie urvai buvo, žemėje?) Urvai medžiuose. (Drevės tokios.) Aha, drevės. Gyvačių
irgi, sako, buvo, bet aš tai, ačiū Dievui, nemačiau. (Bet sakė kad buvo?) Sakė, kad buvo.
(O kokios ten buvo?) O kas jas žino, aš... (Kaip žmonės kalbėjo?) Na gyvatė, gyvatė. O
čia va pas mus kapinėse, tai yra irgi tokių ilgų, tai kaip jos vadinasi... (Žalčiai.) Žalčiai,
aha, na ir kad jie nesikandžioja. O aš pamačiau ten, tai... Kai paims už tešmens, tai tokia
už Vilijos buvo moteris, kad užkalbinėjo nuo to...(?). (Kuriame kaime?) Ten, Lietuvoje,
Žarnovolka, ar kaip, ten moteris tokia gyveno, tai užkalbinėjo. (O pas jus nebuvo tokių?)
Na užkalbinėjo, buvo, bet jie mirė. (O seniau buvo?) Buvo.
M13A-13 (2003 m.)
324. [Apie padalec]
Taki muvili, že on maliutki, muvi, jak ukonsy, to i pada žyviola. (Zvieže jakie, kto
on jiest?) Muvyli, že on nievielki taki jak robak. Robak taki, muvyli, gruby taki, červony
jaki tam, i najgožej jiego nie vydziec. Muvi, juš on ukonsy človieka,… pani, raz u nas, ja
pamientam, nievielka musi bylam, tyko stali krovy, podojilisie i my… o tak o na chvylie
tyko trach i padla. I jak gura rozniosla jej. Jadla žyva zdrova, vstala všysciutko, potem
trach i liežy. Za jiedna, muvi, sekunda, jak ukonsy i vsio. (I muvyli, že to padalec?)
Padalec, muvyli že tak, padalec. (A gdzie oni žyjou?) Nu v ziemie musi, a čiort jiego,
žeby jiego nie vydziec, nedaj Bože. (A teras juš nie slychac?) Teras nikt nie muvy, nie.
Jak mloda, tak davnej jako byla, a teras… juš inakše časy, inakšy sviat…
Toks sakė, kad jis mažytis, sako, kai įkąs, tai ir krenta gyvuliai. (Gyvūnas koks,
kas jis yra?) Sakė, kad jis nedidelis toks, kaip sliekas. Sliekas toks, sakė, storas toks,
raudonas koks ten, ir blogiausia, jo nesimato. Sako, jau jis įkąs žmogui... ponia, kartą pas
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mus, aš atsimenu, maža turbūt buvau, tik stovėjo karvės, pameldėme ir mes... va taip va
akimirkai tik trach ir nugriuvo. Ir kaip kalnas išpūtė ją. Ėdė gyva sveika, atsistojo visa, o
paskui trach ir guli. Per vieną, sako, sekundę, kai įkanda, ir viskas. (Ir sakė, kad tai
padalec?) Padalec, sakė, kad taip, padalec. (O kur jis gyvena?) Na žemėje turbūt, o
velnias jį, kad jo nematyti, neduok Dieve. (O dabar jau negirdėti?) Dabar niekas nekalba,
ne. Kai jauna, tai anksčiau kaip ir buvo, o dabar... jau kiti laikai, kitas pasaulis...
M 13A-14 (2003 m.)
325. [Apie Airėnų akmenį]
A pani nie byla tam? (Nie bylam, nievidzialam. Co davnej muvyli o nym?) Nu ja
nieviem, tam jakies cy litery napisane, i rosčytatj nie možno, muvi. To my tam pasli
krovy…(A stare liudzi jak muvyli o tym kamieniu?) Nic nie muvyli, kochana, kamienj
kamienj, a jaki tam on, i s čiem on tam napisany byl, co tam. (Nie muvyli, jakie tam
litery?) No nic nie muvyli, tam učone nie mogou rosčytac. A stare liudzi to nic, kamienj
kamienj, že liežy liežy, on byl jiešče tam viencej v ziemi, nie tak bardzo dužo.
O, ponia, nebuvote ten? (Nebuvau, nemačiau. Ką seniau kalbėjo apie jį?) Na aš
nežinau, ten kažkokios ar raidės išraižytos, ir perskaityti neįmanoma, sako. Tai mes ten
karves ganėme... (O seni žmonės kaip kalbėjo apie tą akmenį?) Nieko nesakė, mieloji,
akmuo, akmuo, o koks jis ten, ir kuo jis ten aprašytas buvo, kas ten. (Nesakė, kokios ten
raidės?) Na nieko nesakė, ten mokslininkai negali įskaityti. O seni žmonės tai nieko,
akmuo, akmuo, kad guli, guli, jis ten buvo dar giliau žemėje, ne taip labai daug.
M13A-15 (2003 m.)
326. [Apie prakeikimus]
Že muvi, može pšeklnonc. I tak vucysie. To davnej davnej, muvi tak. (A na kogo
tak mogli vrucycie?) No… že muvi, može na.. jak povie, to može tak zrobycie, a ja to juš
davno…(I na kogo vrucylisie?) A ja, kochana, u nas tego nie slychac bylo. (A jak muvyli,
jaka bajka byla?) Nu muvi, pšeklel muvi, to tam tak obrucylasia, to tak. (Na kogo, na
kamienia, čy?) Čy na kamienj, čy tam tak jak. Muvi, može obrucycia. Bog vie. Bo mego
menža mama muvyla, že byla viaselia. I oni, i oni tam tančyli spievali, i co tam… I byla
curka tego zamaviača, co on tam tak može zrobyc. I ona, i ona tak zrobyla na tej vaseli,
co tam nie podobalosie, že začeli všyskie ščekac, jak psiuki. No i tego, i potam
pšyliatujou du jiego, nu… že muvi, všysciutkie vyjou, ščekajou, nieviadomo co robysia.
Poliecieli du tego ojca, potem muvi, juš muvi ona umiala zrobyc, a udrobyc nie umiala.
Nu i poliecieli du ojca, on , muvi, tam co pošeptal i vsio zrobylosia, všyskie liudzi jak
liudzi, všysko. Potem lajali jej, že ona tak zrobyla i… niechaj zrobyla by na trocha, a nie
mogla odrobyc. To potem pobiegli du tego ojca i ojcec udmuvyl.
Kad sako, gali prakeikti. Ir taip sugrįš. Tai seniau, seniau, taip sako. (O kam galėjo
taip sugrįžti?) Na... kad sako, gal... kai pasakys, tai gal taip pasidarys, o aš tai jau seniai...
(Ir kam sugrįš?) O aš, mieloji, pas mus to nebuvo girdėti. (O kaip kalbėjo, kokia pasaka
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buvo?) Na sako, prakeikė, sako, tai ten taip pavirto, tai taip. (Kuo, akmeniu, ar kaip?) Ar
akmeniu, ar ten kuo taip. Sako, gali pavirsti. Dievas žino. Nes mano vyro mama sakė, kad
buvo vestuvės. Ir jie, ir jie ten šoko, dainavo, ir kas ten... Ir buvo duktė to užkalbėtojo, ką
jis ten taip gali padaryti. Ir ji, ir ji taip padarė tose vestuvėse, kas ten nepatiko, kad
pradėjo visi loti, kaip šunys. Na ir tada, ir paskui atbėga pas jį, na... kad sako, visi kaukia,
loja, neaišku kas darosi. Nubėgo pas tą tėvą, paskui sako, jau, sako, ji mokėjo padaryti, o
atstatyti nemokėjo. Na ir nubėgo pas tėvą, jis, sako, ten kažką pašnibždėjo ir viskas
pasidarė, visi žmonės, kaip žmonės, viskas. Paskui peikė ją, kad ji taip padarė ir... tegul
būtų padariusi trumpam, o negalėjo atstatyti. Tai paskui nubėgo pas tą tėvą ir tėvas
atkalbėjo.
M13A-16 (2003 m.)
327. [Apie ugnį]
Tam ogienj, vioz naš ojcec, jako s Gienj konno, s Drucian, nu i muvy, že u jiego
bieg ogienj taki. Kociolsia v ziemi. (A gdzie, v kturym tam mejscu?) jak o, s Gienj, tak o.
(Do Dukšt?) Muvi, že čeba bylo v jiego dac – pieniendzy rossypiousia, ojciec lienkalsia.
(A čym dac?) Nu čym kolek v jiego puscyc, to muvi, že on rossypysie, to pieniendzy
liatali takie, tak muvyli. A ojcec nic ni… i pšyjiechal du chaty, i on znyk potem. (Do
chaty on došed?) No vot tak o i liecial s tylu, jak jiechal, vo tak drogou. To nie každemu i
pokazujisie.
Ten ugnis, vežė mūsų tėvas, iš Gienių arkliu, iš Drucianų, na ir sako, kad jam bėgo
ugnis tokia. Ritosi žeme. (O kur, kurioje tai vietoje?) Kaip va, iš Gienių, taip va. (Į
Dūkštus?) Sakė, kad reikėjo jai trenkti – pinigai pabirs, tėvas bijojo. (O kuo trenkti?) Na
ką nors mesti į ją, tai sako, kad ji pabirs, tai pinigai lakstė tokie, taip kalbėjo. O tėvas
nieko... ir atvažiavo namo, ir ji dingo paskui. (Iki namų ji atėjo?) Na va taip ir lėkė iš
paskos, kai važiavo, va taip keliu. Tai ne kiekvienam ir pasirodo.
M13A-17 (2003 m.)
328. [Apie velnią ant Ringos]
Vielie kto spotykal, jako na Rindzie tej vo, jak ta stečka idzi vo z Rusian. Byla
kladka, potem klatečka na tej Rindze byla. Že muvil, vo, viečny pokuj Bagdzievič, že jak
on šed do mego brata na viečory iscy, to muvi, jiego spotkavšy byl, na tej kolotecce. (I co
robyl?) Nic, muvi, ja uciekal, on tam muvi, jiego… muvi, čarny taki. (Vielki?) Vielki,
muvi, jak človiek. (I nie muvyl do niego nic?) Nia, tyko liecial s tylu, muvi, ciekal tam.
Pšyliecial du nas, du Rusian tam, to zasopavšysia, a ojčym byl vypyvšy, on bardzo
pšelionksia. (To nocou bylo?) Nu tam viečorem tak o gdzie, i on pšyliecial do nas, du
Rusian, muvyl že spotkal. Muvi, tu.. djabla, muvi na Rindze.
Daug kas sutikdavo, kaip ant Ringos va tos, kaip ta keliuku eina va iš Rusėnų.
Buvo lieptas, paskui lieptelis ant tos Ringos buvo. Kad sako, va, amžinasis atilsis
Bagdevič, kad kai jis ėjo pas mano brolį į vakarėlį eiti, tai sako, sutikęs jį buvo, ant to
lieptelio. (I ką darė?) Nieko, sako, aš pabėgau, jis ten, sako, jo..., sako, juodas toks.
(Didelis?) Didelis, sako, kaip žmogus. (Ir nesakė jam nieko?) Ne, tik bėgo iš paskos,
sako, bėgo ten. Atbėgo pas mus, į Rusėnus ten, tai uždusęs, o patėvis buvo išgėręs, jis
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labai išsigando. (Tai naktį buvo?) Na ten vakare va taip kur, ir jis atbėgo pas mus, į
Rusėnus, sakė, kad sutiko. Sako, čia... velnią, sako, ant Ringos.
M13A-18 (2003 m.)
329. [Šventina pirtį]
Ale sviencyli, i tak u na laznia stala kolu žečki, naša laznia, sviencyli laznia. (A
čemu sviencyli?) Nu tak, žeby nikt tam… nu niemožno, tam liudzi chodzou, myjousia,
tak musi byc teš posviencona. (A jak budovali posviencyli?) Aha, jak postrojyli. (A tak
muvyli, že djabel chodzy, jieželi nie sviency?) No no, tak. (Tak u vas sviencyli všyskie
domy?) Tak. (I stodoly, i domy všyskie?) Tak, sviencyli, tak. (To ksiendza pšyvozyli?)
Nie. No tak jak ksiondz davnej idzi po kolieji, to mieškania sviencyl. A jak Vielkanocna
voda, čy jaka, to potem sami sviencyli.
Bet šventinome, ir taip va pirtis stovėjo prie upės, mūsų pirtis, šventino pirtį. (O
kodėl šventino?) Na taip, kad niekas ten... na negalima, ten žmonės vaikšto, prausiasi, tai
turi būti irgi pašventinta. (O pašventino kai statė?) Aha, kai pastatė. (O taip kalbėjo, kad
velnias vaikšto, jeigu nepašventinta?) Taip, taip. (Tai pas jus visus namus šventino?)
Taip. (Ir klojimus, ir namus visus?) Taip, šventino, taip. (Tai kunigą atveždavo?) Ne. Na
taip kaip kunigas anksčiau eina iš eilės, tai namus šventino. O kai Velykų vanduo, ar
koks, tai paskui patys šventinome.
M13A-19 (2003 m.)
330. [Apie sireny vandeny]
(Jak u vas muvyli, syreny nazyvali?) Syreny, to muvi, že oni že glova, že
dzievčyna, a majou ryby ogon. Taka, muvi, ladna dzievčyna, i te syreny takie byli
narysovane na ksionžce, jak chodzyla do školy… Že to dzievčynki pšeklienta du ryby, i
oni spievajou tam i hukajou na vodzie vielkiej, na Vilji na pšyklad, tam na vielkiej
vodzie, že oni byli takie syreny. (To v školie?) Aha, v školie i tak…(A v viosce nie
muvyli?) Muvyli muvyli. (Stare liudzi?) Mh. (A kolo vas tam…) Že to pšeklienta
dzievčynki. (A kolo vas na Dukštance nie bylo?) Nie, nie bylo tutaj, nie bylo takich, nie
slychac byla.
(Kaip pas jus kalbėjo, sirenos vadino?) Sirenos, tai sako, kad, kad galva, kad
mergina, o uodegą žuvies turi. Tokia, sako, graži mergina, ir tos sirenos tokios buvo
nupieštos knygoje, kai eidavau į mokyklą... Kad tai prakeiktos mergaitės žuvimi, ir jos
dainuoja ten ir ūkuoja dideliame vandenyje, Vilijoje pavyzdžiui, ten dideliame
vandenyje, kad jos buvo, tokios sirenos. (Tai mokykloje?) Aha, mokykloje ir taip... (O
kaime nekalbėjo?) Kalbėjo, kalbėjo. (Seni žmonės?) Mhm. (O prie jūsų ten...) Kad tai
prakeiktos mergaitės. (O prie jūsų Dūkštankoje nebuvo?) Ne, nebuvo čia, nebuvo tokių,
nebuvo girdėti.
M13A-20 (2003 m.)
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331. [Apie klaidžiojimą Ąžuolyne]
A my pošly, moja synova i s drugou, pošli du liasu i zablondzyli, kochana, zašly až
za Maliuny, až pod Kemeli. I zablondzyli, poprovadzil poprovadzil, nu byl blond taki. (A
jak muvyli, čemu tak?) Oni potem nieviedzieli, im glova zakrencylasia, nieviedzieli gdzie
oni šedli, stracyli, vo tutaj vešli, jako šly nieviadomo gdzie. (I co čeba robyc, žeby?) No
čeba žegnacia, čeba … potem ona može otpuscy jak, čy co. Taki zrobil on, on zroby jak
drugi človiek, tak o….(Kto tak zroby?) tak nu ten djabel musi vodzi to, tak. Jak kiedyscy
my pasli krovy tu s sonsiadkou, juš viečny pokuj, žyli tu oni. Bo tu ichny dom, oni tu
budovalisie, jejne dzieci. Ja jiešče taka pacanka byla i my pasli krovy. Ja viem gdzie
krovy jiedzou, gdzie isc i oni nas provadzou. Ja ide tu, muvie:”Ciotka Marysia, tož tu
naša chata”. A ona na Ojrany kažy mnie pendzyc krovy. I ja liota, ic zavracaj, bo nie tu
naše chaty, nie tu. Ja muvie, tut vo, ciotka, tutaj. A vo ona na Ojrany chce pendzyc krovy.
Tak juš blond jej vziol. A ja muvie, že tutaj krovy idou juš, oni sami, viečur juš , oni idou
do svojej chaty. Tam ona kažy mnie zavracac na Ojrany pendzyc.
O mes nuėjome, mano marti ir su kita, nuėjome į mišką ir pasiklydome, mieloji,
nuėjome net už Maliūnus, prie pat Kiemelių. Ir pasiklydome, nuvedė, nuvedė, na buvo
klaida tokia. (O kaip sakė, kodėl taip?) Jie paskui nežinojo, jiems galva apsisuko,
nežinojo, kur jie ėjo, pametė, va čia įėjo, kažkur ėjo neaišku kur. (Ir ką reikia daryti,
kad..?) Na reikia žegnotis, reikia... paskui gal praeis kaip nors, ar kas. Tokį padarė jis, jis
padaro kaip kitas žmogus, taip va... (Kas taip padaro?) Taip na tas velnias turbūt vedžioja
taip. Kaip kažkada mes karves ganėme su kaimyne čia, jau amžinasis atilsis, čia jie
gyveno. Nes čia jų namas, jie čia statėsi, jos vaikai. Aš dar tokia panelė buvau ir mes
karves ganėme. Aš žinau, kur karvės ėda, kur eiti ir jos mus veda. Aš čia einu, sakau:
„Teta Marysia, juk čia mūsų namas“. O ji man į Airėnus sako karves varyti. Ir aš bėgu,
eik atgal, nes ne čia mūsų namai, ne čia. Aš sakau, čia va, teta, čia. O va ji į Airėnus nori
karves varyti. Taip jau suklaidino ją. O aš sakau, kad čia karvės eina jau, jos pačios,
vakaras jau, jos eina pas save namo. Ten ji liepia man apsisukti, į Airėnus varyti.
M13A-21 (2003 m.)
332. [Apie Sekmines]
(A jak na Zielione sviontki, jak bylo?) No u nas byl najienty pastuch, a my potem
otpasyvali to dlia jiego jiesli tam…pojiescy, vypyc. (A kto niesli, vy samy?) Gospodažy
kture tam. (Do liasu?) Tak. I muvi, pšypendzali na puludniak krovki, bo giliovali,
goronco bylo. (A vam nic nie davali?) No tam, gdzie tam nam, my niebyli glodne, mieli
co jiesc.(Ale na svienta?) Nie, kto nam bendzi davac. Ojcy tam, nakarmiana my byli
ojcuv. A tak sonsiedzi, kto tam bendzi davac. …. Odbierajou mlieka, tam byli takie,
krova potem malo mlieka daji, smetany malo daji. Že byli takie kobiety, čto odbierali. (A
u vas takich nie bylo?) A v (..?) tam gadali na jiednej kobieta, ale jak ja nievidzialam, tak
ja niemoge poviedziec. (A jak tam oni odbiorou?) Že ona bendzi malo mlieka davac,
smetana bendzi…(A co ona roby?) Nu že muvi, ona tam, co tam zroby takiego, a kto ich

230
viedzou. Jak ja nie umiem, nieviem. (A co robyc, žeby nie odebrala?) No to čeba
zamaviac, zamaviac z oč tam muvi. (A sami umieli zamaviac?) No umieli niekture,
niekture umieli. Broniuka vo, mego menža matka zamaviala, muvi, ud očuv. (A jak
zamaviali?) Muvi, jaka modlitva.

(O kaip per Sekmines, kaip buvo?) Na pas mus buvo pasamdytas piemuo, o mes
paskui ganėm, tai jam jeigu ten... pavalgyti, išgerti. (O kas nešė, jūs patys?) Šeimininkai
kurie ten. (Į mišką?) Taip. Ir sako, atvarydavo vidudienį karves, nes gyliavo, karšta buvo.
(O jums nieko neduodavo?) Na ten, kur ten mums, mes nebuvome alkani, turėjome ką
valgyti. (Bet per šventes?) Ne, kas mums duos. Tėvai ten, maitinami mes buvome tėvų. O
taip kaimynai, kas ten duos. ... Atima pieną, ten buvo tokie, karvė paskui mažai pieno
duoda, greitinės mažai duoda. Kad buvo tokios moterys, kurios atimdavo. (O pas jus
tokių nebuvo?) O pas (...?) ten kalbėjo apie vieną moterį, bet kadangi aš nemačiau, tai aš
negaliu pasakyti. (O kaip jie ten atims?) Kad ji mažai pieno duos, greitinė bus... (O ką ji
daro?) Na kad sako, ji ten, ką ten padarys tokio, o kas jas žino. Kai aš nemoku, nežinau.
(O ką daryti, kad neatimtų?) Na tai reikia užkalbinėti, užkalbinėti nuo akių, ten sako. (O
patys mokėjote užkalbėti?) Na mokėjo kai kurios, kai kurios mokėjo. Broniuko, va, mano
vyro motina, užkalbinėjo, sako, nuo akių. (O kaip užkalbinėjo?) Sako, kažkokia malda.
M13A-22 (2003 m.)
333. [Apie blogų akių moterį]
Pasuchovej matka, taki nos, jak koršuna, kivajonce chodzila, kšyve nogi,
Kogiliova [iš Panevėžio].
Kochana, raz… my žyli tam, gdzie most tam žyli. Nu i u mnie byli taka kurka
miala takich ladnych kurciučkuv, kuchana, nu prosto lialečki takie vo, vie tyko podrosli,
idzi, vie taka naučycelki matka:”A juš jakie ladne kurciučki” – vo tak ona na kšyvych
nožkach, byla taka juš straša kubieta. Tyko ona odešla, kochana, kura tyko za kurčuka i v
ziemie, za kurčuka, zabyla dva kurčuki zrazu. Jak ta poviedziala. Ja pšyliecialam,
muvie:”Matulia, moja kura moje kurčuki zabyla dva, muvie byjie vtendy kurčuki”. Ona
tam co tam pošeptala zamuvyla, tyko pšytulyla pšytulyla kurciučki, moja (..?) kochana, to
juš nie bende klamac. Pšytulyla pšytulyla, nie čeba zabyvac, a te dva zabyla na smierc. O
to vydzi kochana, jakie očy….. I chodzyla idzy krova svoaj, jak čarovnyca ona byla, jak
oni, juš ona nie žyje, tyko tam jej… tam z jou… Pšyjdzi do mnie, ja pujde svoje krovki
dojic, a ona pšyšla, moje viadry odkolyla (?) Svoje krovy ma, svoje mlieko – napylasia
napylasia mlieka –“Chce mlioukou popyc”. Potem ta krova naša tak i spužuntkovalasia.
Mlieka gožka zrobylasia. A jaka vredna byla ona, Boža, ona musi jej učarovala ta baba ta
krova. U tego mčlovieka byla dobra, jak pšedali i dzienkoval, a u nas nieviadomo jaka
zrobylasia. (To ona v Dukštach žyla?) V Dukštach žyla, v Dukštach, o tu v liesnyčuvce
oni mieškali. Naučycelki matka. (Skont oni byli?) A oni tam gdzie to z Litvy tam.
(Litevka byla?) Litevska, tam gdzie to za Širvintami. (A jak zvali?) Jak…zapomnialam
jako nazyvalasia. I tak prosto muvyla”O jakie ladne u ciebie kurciučki”. Tyko kura… ona
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udešla, tyko kura davaj pažyc kurčuki. (A dlia človieka nie mogla cos zrobyc?) A kto jej
vie, ja nieviem, nie slychac bylo. Jak krova svoja mlieka, to pšyjscy du mujiego viadra
mlieka pyc, nu pani, kto to vydzial. Žeby nie miala, nu to… Bug z jej, ale by dala jej
mlieka, bo my mieli dvie krovki, zdajisie dvie. Ona, svoja krova razem chodzy ichna
krova. (To mogli nie dac jej) No co ja, kochana zrobie, viadro odkryla, moja pulečka, i
začela mlieka pyc, co jej… nu prosto chamka taka, ja nie rozumiem co to. Ja scierpiala
tak o kšyvda, co ja bende z jou lajacia. Nu jiest takich ružnych liudzi, kochana. Sou liudzi
i liudzyska. (A co to značy?) No sou liudzi takie, liudzi takie, jak tam muviou: tej žyzni
nie pojmioš, i tego sviatu nie pojmioš.
Pasuchovos motina, tokia nosis, kaip vanago, svyruodama vaikščiojo, kreivos
kojos, Kogiliova [iš Panevėžio].
Mieloji, kartą... mes gyvenome ten, kur tiltas ten gyvenome. Na ir pas mane buvo
tokia višta, turėjo gražių viščiukų, mieloji, na tiesiog lėlytės tokios va, žinote, tik paaugo,
eina, žinote, tokia mokytojos motina: „O jau kokie gražūs viščiukai“ – va taip ji ant
kreivų kojyčių, buvo tokia jau senesnė moteris. Tik ji nuėjo, mieloji, višta tik viščiuką ir į
žemę, viščiuką, užmušė du viščiukus iš karto. Kai ta pasakė. Aš atbėgau, sakau:
„Mamyte, mano višta užmušė du mano viščiukus, sakau, muša tada viščiukus“. Ji ten
kažką pašnabždėjo, užkalbėjo, tik priglaudė, priglaudė viščiukus, mano (..?) mieloji, tai
jau nemeluosiu. Priglaudė, priglaudė, nereikia mušti, o tuos du užmušė mirtinai. O taip
matote, mieloji, kokios akys.... Ir vaikščiojo, eina karvė savo, kaip ragana ji buvo, kaip
jie, jau ji nebegyvena, tik ten jos... ten su ja... Ateina pas mane, aš einu savo karvių
melžti, o ji atėjo, mano kibirus atidarė (?). Savo karvių turi, savo pieno – išgėrė, išgėrė
pieno – „Nori pieno išgerti“. Paskui mūsų karvė ta taip ir sublogo. Pienas kartus pasidarė.
O kokia bjauri buvo ji, Dieve, ji turbūt ją užbūrė, ta boba tą karvę. Pas tą žmogų buvo
gera, kai pardavėm, ir dėkojo, o pas mus neaišku kokia pasidarė. (Tai ji Dūkštose
gyveno?) Dūkštose gyveno, Dūkštose, o čia miško sarginėje jie gyveno. Mokytojos
motina. (Iš kur jie buvo?) O jie ten kažkur iš Lietuvos ten. (Lietuvė buvo?) Lietuvė, ten
kažkur už Širvintų. (O koks vardas?) Kaip... pamiršau koks vardas. Ir taip tiesiog sakė:
„O kokie tavo viščiukai gražūs“. Tik višta... ji nuėjo, tik višta pradėjo mušti viščiukus. (O
žmogui negalėjo ko nors padaryti?) O kas ją žino, aš nežinau, nebuvo girdėti. Kai karvė
savo pieną, tai ateiti iš mano kibiro gerti, na ponia, kur taip matyta. Jeigu neturėtų, na
tai... Dievas su ja, aš jai duočiau pieno, nes mes turėjome dvi karvutes, atrodo dvi. Ji,
savo karvė, kartu vaikšto jų karvė. (Tai galėjote neduoti jai.) Na ką aš, mieloji, padarysiu,
kibirą atidarė, mano lentelę, ir pradėjo pieną gerti, ką jai... na tiesiog chamiška tokia, aš
nesuprantu to. Aš kentėjau taip va skriaudą, ką aš su ja barsiuos. Na yra tokių visokių
žmonių, mieloji. Yra žmonės ir žmogėnai. (O ką tai reiškia?) Na yra žmonės tokie,
žmonės tokie, kaip ten sako: tos gyvenimo nesuprasi, ir to pasaulio nesuprasi.
M13A-23 (2003 m.)
334. [Apie ugnį Ąžuolyne]
(V samym Dembniaku?) Aha, tam pokazyvalsia. (Kto tak muvyl?) Jako i my
pačyli, jak vo zdajisie, vo tut žyli, že sviecilsia tam ogienek v liesie. (Vydac bylo?) Aha,
bylo vydac. (V kturym mejscu?) No tak o prosto, jak my tu vo vyjdzim, zobačym i tak o
na prosto tak. Pšed Rusianami, pšed Rusianami. (Od vas vidac?) Aha, vydac bylo stont.
(Kiedy to bylo?) No musi jakich… juš pienc liat, šesc temu. My pačyli, sviecilsia
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sviatelko bylo. Co tam moglo byc, my myslim, nie bendze palic lias. Palisie tak nie na
ziemi, prosto jak dževki, vyžej. (Kiedy bylo, liatem?) Liatem liatem. (I co liudzi muvyli?)
Nu tak nie bylo dužo liudzi, o tak my vyšli tu sonsiedzi, popačyli. (A kto jiešče s
sonsiedzi?) A o tutaj mieškali, oni ž umarli, o te naše sonsiedzi, pamientam
pačyli…palisie ten ogienčik niemaly taki. (A ile času?) To my i zostavyli jiego, palilsia.
(Jieden dzienj?) A potem i znovu pokazalsia. (Na drugi dzienj?) Aha na drugi, na tšecy
jako, zapomnialam. Ale to, že my vidzieli dva razy. (V tym samym mejscu?) No nie,
jakoscy v tym samym, ot ja tego, kochana, zapomniala. My dva raza vidzieli ten ogienj.
A potem lienkajousia du liasu isci… Jak pasli te krovy, všyskie tu chodzyli, i takich nie
bylo, takich mnie zdajisie strachuv nie bylo, nic. Žyviola to tut, liudzi odzyvalisia, dževa
pilujou.
(Pačiame Ąžuolyne?) Aha, ten pasirodydavo. (Kas taip sakė?) Kaip ir mes
žiūrėjome, kaip va atrodo, va čia gyvenome, kad degė ten ugnelė miške. (Matėte?) Aha,
matėsi. (Kurioje vietoje?) Na taip va tiesiai, kaip mes čia va išeisim, pamatysim ir taip va
tiesiai taip. Prieš Rusėnus, prieš Rusėnus. (Nuo jūsų matyti?) Aha, matėsi iš čia. (Kada tai
buvo?) Na turbūt kokie... jau prieš penkerius metus, šešerius. Mes žiūrėjome, degė,
švieselė buvo. Kas ten galėjo būti, mes galvojam, nedegs miškas. Dega taip ne ant žemės,
tiesiai kaip medeliai, aukščiau. (Kada buvo, vasarą?) Vasarą, vasarą. (Ir ką žmonės
kalbėjo?) Na taip nebuvo daug žmonių, o taip mes išėjome čia, kaimynai, pažiūrėjome.
(O kas dar iš kaimynų?) O va čia gyveno, jie jau mirė, va tie mūsų kaimynai, atsimenu,
žiūrėjo... dega ta ugnelė nemaža tokia. (O kiek laiko?) Tai mes ir palikome ją, degė.
(Vieną dieną?) O paskui ir vėl pasirodė. (Kitą dieną?) Aha, sekančią dieną, trečią gal,
pamiršau. Bet tai, kad mes matėme du kartus. (Toje pačioje vietoje?) Na ne, kažkaip toje
pačioje, va aš tą, mieloji, pamiršau. Mes du kartus matėme tą ugnį. O paskui baisu į
mišką eiti... Kai ganė tas karves, visi čia vaikščiojo, ir tokių nebuvo, tokių, man atrodo,
vaiduoklių nebuvo, nieko. Gyvuliai tai čia, žmonės atsakydavo, medžius kerta.
Adam Golubcov, Michalo,
g. 1925 m. Dovborovo (Daubarai) k. [dabar tai Dūkštų dalis]
335. [Apie kaimą]
Kaimas buvo didelis, išsidėstęs trikampyje tarp Sudervės ir Maišiagalos kelių.
Kaimas buvo rėžinis, vėliau išskirstytas. Kaimo gatvelė buvo ten, kur kolūkio mech.
dirbtuvės prie Maišiagalos kelio. Pagal jį visas kaimas buvo rusai pravoslavai ir caro
laikais lankė cerkvę, bet lenkų laikais dauguma persikrikštijo. Išvardijo tokius kaimo
gyventojus: Vaitkievič, Chovan, Šrom, Golubcov (2 šeimos), Žukovski, Tatol,
Vosilevski, Butrimovič (2 šeimos), Samosionok.
Jo sodyba yra prie Sudervės kelio ir yra pati galinė. Sodyba senelių iš tėvo pusės.
Už kelio link Karmazinų pilkapyno dar gyveno žmonės. Prie pat kelio, kur alyvų krūmas
– Antony Cezarovič, ant kalno pamiškėje – Pierovič, miške – Gimbut.
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Ganyti neturėjo kur, žemės buvo mažai, todėl pirko bilietus ir ganė miškuose iki
Neries. Už 1 karvę reikėjo mokėti 7 zlotus.

336. [Vietovardžiai]
* Kerševski lias – miškas link Karmazinų pilkapyno. Ponui Kerševskiui priklausė.
* Otvojska dolina – slėnis, kur teka šaltinis nuo Dūkštų iki pilkapyno.
* Svienta dolina – lygus slėnis miške.
* Miastečkova dolina – slėnis, taip vadino, nes eina į Dūkštų miestelio pusę.
* Gluboki rov – griova
* Voniovy rov, Voniuvka – nežino kodėl
* Lisa nora – kalnelis miške
* Lysa gura – kalnas Neries pakrantėje už Klimoniškių
* Vielki kamien – didelis plokščias akmuo Neryje, vaikai ant jo nubridę šokdavo (my na
nim tančyli)
* Pasieki – didelis kalnas miške

M37A-1 (2006 m.)
337. [Apie Daubarus]
Samosionki byli ruskie, Chovany byli ruskie, tyko Vojtkiejičy byli poliaki,
Žukovskie byli ruskie. (A skont oni tutaj pšyšli, pšyjiechali, z Rosji?) Tu žyli, tutaj ojcy,
dziaduki. (A potem pšešli na polskou viare, tak? A pšešli na polska, jak Polska
postompyla, vzieli viarapšiechodzyli. (A jak byla tutaj cerkva, to chodzyli na cerkva?)
Pšy caryzmie chodzyli. Potem poliaki v dvudziestym roku zabrali kosciul, nu i vsio.
Samosionki buvo rusai, Chovany buvo rusai, tik Vojtkiejičy buvo lenkai,
Žukovskie buvo rusai. (O iš kur jie čia atėjo, atvažiavo iš Rusijos?) Čia gyveno, čia tėvai,
seneliai. (O paskui priėmė lenkų tikėjimą, taip?) O priėmė lenkų, kai Lenkija atėjo,
priėmė tikėjimą, perėjo. (O kai buvo čia cerkvė, tai vaikščiojo į cerkvę?) Caro laikais
vaikščiojo. Paskui lenkai dvidešimtaisiais metais pasiėmė bažnyčią, na ir viskas.
M37A-2 (2006 m.)
338. [Apie Ruvny bor (Karmazinų pilkapyną)]
(O Ruvnym bože jak muvyli, skont te kopcy tam? Jak stare liudzi..) Jak švedy
kiedy šedli i menčyli liudzi i pod Viljou ich tam. A jiedna muviou tak, že cholera taka
choroba byla napadšy, vie. Tak umierali, to nie chovali, a palyli. (Palyli? Te švedy?) Nu.
To tyle, jak to bylo. A tak gadali liudzi, to muvia, že ja slyšal. To mnie juš 81 rok, to
vie… (To choroba jaka tam šedla…) Cholera. I sobie, i palyli ich tam. (Vozyli do liasu
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ich tam palyc?) Tak, zato i kopcy. A to i pravie, kopali – kosci nachodzyli,
govoriat….(…)
(Apie Ruvny bor ką kalbėjo, iš kur tie kauburiai ten? Kaip seni žmonės...) Kaip
švedai kada ėjo ir kankino žmones ir prie Vilijos jie ten. O vieni sako taip, kad cholera,
tokia liga, buvo užpuolusi, žinote. Tai mirdavo, tai nelaidojo, o degino. (Degino? Tie
švedai?) Taip. Tai tiek, kaip tai buvo. O taip kalbėjo žmonės, tai sakau, kad aš girdėjau.
Tai man jau 81 metai, tai žinote... (Tai liga kokia ten buvo...) Cholera. Ir sau, ir degino
juos ten. (Veždavo į mišką juos ten deginti?) Taip, dėl to ir kauburiai. O tai ir tiesa, kasė
– kaulų rasdavo, sako....
M37A-3 (2006 m.)
339. [Karmazinų pilkapiai iškasinėti]
Pasli my krovy, mnie bylo liat može siedam. Posle nocy rozryte kopcy. (Posle
nocy kopcy? Co to moglo byc? Kabany jakie) Nie, liudskie, to zlota šukali. (To juš
davno) Mnie bylo siedam liat.
Ganėme mes karves, man buvo gal septyneri metai. Po nakties iškasinėti pilkapiai.
(Po nakties pilkapiai? Kas tai galėjo būti? Šernai kokie.) Ne, žmonės, tai aukso ieškojo.
(Tai jau seniai.) Man buvo septyneri metai.
M37A-4 (2006 m.)
340. [Apie Ruvny bor, ąžuolą kažkas purtė]
(V tym Ruvnym bože, nie slyšeli?) Jieden raz to slyšeli. Bardzo byla pogoda ladna,
cycha taka. A byl, stal taki gruby demb. A tu my pasim krovy, a ten demb to može jakich
metry, nu može 20, vie. A ten domb ktus cy vziol vo tak vo i tšensy, až senki na ziemia
sypiousia. (Vielki ten demb?) Tak. My skočyli, …pačim, ale choc senk jaki – niema. (Ale
jak potšenc taki vielki demb?) Nieviem, žeby byl by vychier – i vychru nie bylo, ladna
byla pogoda taka. A jak to bylo, pevne nie viem. (A jak muvyli, skont to bylo, co to
moglo byc?)A co muvi to muvi, tam dužo jiest zachovanych liudzi čtarnastego roku, vie,
žolniežy, muvi, to muviou, oni chodzou. Jak mogli oni chodzyc? …pokazujisie…
(Tame Ruvny bor, negirdėjote?) Vieną kartą tai girdėjome. Labai buvo oras gražus,
ramus toks. O buvo, stovėjo toks storas ąžuolas. O čia mes ganome karves, o tas ąžuolas
tai gal kokių metrų, na gal 20, žinote. O tą ąžuolą kažkas paėmė va taip ir purto, net šakos
byra ant žemės. (Didelis tas ąžuolas?) Taip. Mes pašokome, ...žiūrime, kad bent šaka
kokia – nėra. (Bet kaip papurtyti tokį didelį ąžuolą?) Nežinau, jeigu būtų buvęs viesulas –
ir viesulo nebuvo, gražus buvo oras toks. O kaip tai buvo, tiksliai nežinau. (O kaip sakė,
už kur tai buvo, kas tai galėjo būti?) O ką sako, tą sako, ten daug žmonių yra palaidotų
keturioliktųjų metų, žinote, karių, sako, tai sako, jie vaikšto. Kaip jie galėjo vaikščioti?
...vaidenasi...
M37A-5 (2006 m.)
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341. [Apie Ąžuolus (Demby) netoli Karmazinų pilkapyno]
Potam pamientam jiešče raz, tut nazyvajousia Demby takie, demby rosli takie. Ta
gura, potam dol, na gura – i demby, nazyvali Demby. (Kolo Pierovyča tego?) Nie, to
žondovy lias byl tam. Nu i… i taka gorbata Zoska z Dukšt pšypendzyla krovy:”A vy
pačajce chlopcy, jaka dzievčyna siedzi pud dembem, vlosy češy. My pud demb podešli –
i znykla. Vot vydzi jak, i co to moglo byc. (A co to moglo byc? Nie muvyli liudzi?) A
muvi, že ona tam, ona tam zamoncona, zakopana byla.
Paskui atsimenu dar kartą, čia vadinasi Ąžuolai tokie, ąžuolai augo tokie. Tas
kalnas, paskui apačia, į kalną – ir ąžuolai, vadino Ąžuolai. (Prie Pierovyčo to?) Ne, tai
valdiškas miškas buvo ten. Na ir ... ir tokia kuprota Zoska iš Dūkštų atvarė karves: „O jūs
žiūrėkite, vaikinai, kokia mergina sėdi po ąžuolu, plaukus šukuoja“. Mes priėjome prie
ąžuolo – ir dingo. Va matote kaip, ir kas tai galėjo būti. (O kas tai galėjo būti? Nesakė
žmonės?) O sako, kad ji ten, kad ji ten nukankinta, užkasta buvo.
M37A-6 (2006 m.)
342. [Apie kalnus netoli Karmazinų pilkapyno]
Rycar s šabliou pokazalsia, s konem. (Rycar?) Rycaž… nu i sgynol. (V kturym
mejscu?) A vot, ta gura pšešedšy… (Tutaj, niedalieko?) Nu. (Kolo Pierovyča?) Nie, tam
Bakšanskie byli, tam. (A jak ta gura nazyvali?) To tu nazyvajou… gura Otvojska, Svienta
dolina nazyvajou… potam Nastečkova dolina nazyvajou, jiest, i takich vie jak… Jak
kiedys nazyvali, to i my tak, ile pamientam.
Riteris su baltu kalaviju pasirodė, ant žirgo. (Riteris?) Riteris... na ir dingo.
(Kurioje vietoje?) O va, tą kalną praėjus... (Čia, netoli?) Taip. (Prie Pierovyčo?) Ne, ten
Bakšanų buvo, ten. (O kaip tas kalnas vadinosi?) Tai čia vadina... Otvojų kalnas,
Šventasis slėnis vadina... paskui Nastečkova slėnis vadina, yra, ir tokių žinote kaip... Kaip
kažkada vadino, tai ir mes taip, kiek atsimenu.
M37A-7 (2006 m.)
343. [Apie Karmazinų pilkapyno šaltinį]
(Muvyli že liečy? A gdzie ta krynyca jiest?) Nu tam v Otvoju. (V Otvoju?) Nu.
Jiest v Otvoju, do Vilji vpada, gluboky rov. (To baby muvyli, že liečy očy?) Nu očy
pomyji, to lžej zrobysia. A my myli, to… (A v kturym mejscu voda brac na očy?) jak
ciekny do Vilji, to byl, jamka pšekopy i myli že sobie. Krovy pojyli, krovy pyli.
(Sakė, kad gydo? O kur tas šaltinis yra?) Na ten Otvojyje. (Otvojyje?) Taip. Yra
Otvojyje, teka į Viliją, gilus griovys. (Tai bobos sakė, kad gydo akis?) Na akis nuplauna,
tai lengviau pasidaro. O mes plovėme, tai... (O kurioje vietoje vandenį akims imti?) Kaip
teka į Viliją, tai buvo, duobutę iškasa ir prausė sau. Karves girdė, karvės gėrė.
M37A-8 (2006 m.)
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344. [Šventam slėny kryžius pasirodė]
Kšyž pokazalsia, davnej davnej. (Kšyž? V kturym mejscu?) A vo tut nad Svientou
tou dolinou. On tak čarny taki kšyž. To všysko vružyli baby, muvi, to muvi:”Niemcy
pšyjdou tu”. (Pšed vojnou?) Pšed vojnou. Polskou vojnou.
Kryžius pasirodė, seniau, seniau. (Kryžius? Kurioje vietoje?) O va čia Šventajame
slėnyje čia. Jis toks juodas, toks kryžius. Tai visą laiką pranašavo bobos, sako, tai sako:
„Vokiečiai ateis čia“. (Prieš karą?) Prieš karą. Lenkijos karą.
M37A-9 (2006 m.)
345. [Virvė skrido deganti]
A potem my z mamou sidzieli, tut byl naš taki stary domek, my vystavyli v
čtardziestym drugim roku ten drugi. To byli dva chody: tutaj i tutaj. A muj ojcec
pojiechal du Vilna, no vie, ciekavie ojca, bo pšyvozyli, pšyvozyli, to bulka kupy, vie. My
s mamou siedzim na schodkach – liecy vieruvka v povietšu, nad liasem. Liecy ona tak, až
z jej sypysie jak ryba čyscyc luska, to tak.. takie ogienj sypysie. I polieciala tam, i nad (?)
rovem sginela. To co to moglo byc? (A mama muvyla, co moglo byc?) Mama, co mama
muvyla, muvi, jaka musi gadzyna, muvi tak. A tak metry uosem. (To viečorem?)
Viečorem. (Ciemno bylo?) Ciemno bylo, i lieciala lieciala lieciala tak, i tam v dol –
pšepadla.
O paskui mes su mama sėdėjome, čia buvo mūsų toks senas namukas, mes
pastatėme keturiasdešimt antraisiais metais tą antrą. Tai buvo du įėjimai: čia ir čia. O
mano tėvas nuvažiavo į Vilnių, na žinote, įdomu tėvo, nes atveždavo, atveždavo, tai
bandelę nuperka, žinote. Mes su mama sėdime ant laiptelių – skrenda virvė ore, virš
miško. Skrenda ji taip, net nuo jos byra kaip žuvį valant žvynai, tai taip... tokia ugnis
byra. Ir nuskrido ten, ir virš (?) griovio dingo. Tai kas tai galėjo būti? (O mama sakė, kas
tai galėjo būti?) Mama, ką mama sakė, sako, kažkokia turbūt gyvatė, taip sako. O taip
aštuoni metrai. (Tai vakare?) Vakare. (Tamsu buvo?) Tamsu buvo, ir skrido, skrido,
skrido taip, ir ten į apačią – dingo.
M37A-10 (2006 m.)
346. [Degė krūmas alyvų pas kaimyną]
Stavak tego Pierovyča, i bez byl, i taki byl rovak. (?) Siedzim my z mamou, teš
pačyli: palysie kšak, (?) idzy. My, piorun, myslymy, musi pastuchy pasli krovy i
pudpalyli. Pšešla, mama chodzy, pačy – kšaki na mejscu, všysko. Tak pokazalosia. (A jak
muvyli liudzi, skont ten ogienj taki?) To muvi, no jak baby, to musi zlota zakopana,
gadajou. A ogienj to chodzil v nocy. Vot tu liasku o, ja šed navet vie, s tancuv vie, šed juš
(?) ja podchodza, a tam mojej ciotki dom stal babunki s tej strony – kačasa po drodze, po
tym vo liesie, blyščy taki klembek, chodzy. Oto byl klembek, pšešed pšez droga i do
mojej bebunki do gumna – i pošed, i pšepad. To by zlota chodzyla zaklienta, tak liudze
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muvyli stare, a čy to pravda, čy to nie. To ja i sam vydzial, i z matkou vidzieli. To šedli z
Vigilji, to… i šedli do chaty, kačasia po drodze klembek. (I v tym samym mejscu
všystko?) V tym samym mejscu
Tvenkinys to Pierovyčiaus, ir alyvos buvo, i toks buvo griovys. Sėdim mes su
mama, irgi žiūrėjome: dega krūmas, (?) eina. Mes, perkūnas, galvojame, turbūt piemenys
ganė karves ir padegė. Priėjo, mama eina, žiūri – krūmai vietoje, viskas. Taip pasirodė.
(O ką žmonės sakė, iš kur ta ugnis tokia?) Tai sako, na kaip bobos, tai turbūt auksas
užkastas, kalba. O ugnis tai vaikščiojo naktį. Va čia miškelis va, aš net ėjau, žinote, iš
šokių, žinote, ėjau jau (?), aš prieinu, o ten mano tetos namas stovėjo, bobutės, iš tos
pusės – ritasi per kelia, tame va miške, spindi toks kamuoliukas, vaikšto. Va buvo
kamuoliukas, praėjo per kelią ir pas mano bobutę į tvartą – ir nuėjo, ir dingo. Tai buvo
auksas, vaikščiojo užburtas, taip seni žmonės kalbėjo, o ar tai tiesa, ar tai ne. Tai aš ir pats
mačiau, ir su motina matėme. Tai ėjome iš Kūčių, tai... ir ėjome namo, ritasi per kelią
kamuoliukas. (Ir toje pačioje vietoje visą laiką?) Toje pačioje vietoje.
Franciska Šocik-Šalkovska, g. 1932 m. Moliūnuose,
nutekėjo į Daubarus (Dovborovo) [dabar Dūkštų dalis].
347. [Moliūnų vietovardžiai]


Koryta, pod Korytou – žemė, kalnuota vieta



Kalitki - rėžiai, pievos



Smaliuniska – pievos prie miško, prie ąžuolų (pod liasem, pod dembami)



Mieliški – laukas



Pud mugilnykem – laukas ir tuo pat vardu raistas. Jos atminime jau nieko
nelaidojo, buvo keli kryžiai)



Pod gajem – žemė prie beržyno



Zacielientnik – pievelė vidury miško



Pod grušou – rėžiai



Kapanica – rėžiai šalia Dūkštos



Pod olchami – ilgi rėžiai ėjo nuo kaimo



Pšydatečki – siauri rėžiai prie miško



Mindryne – pieva, dabar užlieta Kiemelių tvenkinio



Javryne, pod Javryniou – rėžiai



Blota – pieva ir rėžiai



Pod starou dzialkou – žemė Ąžuolyne



Podchacholskie dirvany – Airėnų žemė prie Ąžuolyno



Maliunska rovnyna – žemė Ąžuolyne



Osyniak – vieta miške už raistų
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Žabinka – miškai dideli link Draučių



Seniucia lonka – pievos netoli jų. Priklausė Seniut, kuris gyveno Karmazinuose



Kapanyca – žemė



Starka – pieva link Milaikiškių



Lavžynia – pieva link Milaikiškių

Marija Gičevska-Samosionok, Juzef, g. 1922 m. Geniuose,
nutekėjo į Daubarus, dabar čia Dūkštos.

348. [Vietovardžiai]


Demby – pieva Daubarų link Maišiagalos, dešinėje kelio



Petrušanka – pievos ant gilių griovų Petrušankos upelio



Leičupe – kaimyno pieva prie Petrušankos



Topkie bloto – pieva Geniuose



Šeroka lonka – pieva Geniuose



Viasola lonečka – pievelė prie Maišiagalos kelio



Blahodatna – seniau taip vadino Daubarus (prie caro) lenkai pakeitė į
Dovborovo

349. [Petrušanka]
Na Petrušance strachy nocami pokazyvalisie
Matka muvyla, že davnej vojna byla, v Dembniaku stali i na Petrušance bylisie

[Vertimas]
Pietrušankoje siaubai naktį vaidenosi.
Motina sakė, kad anksčiau karas buvo, Ąžuolyne stovėjo ir Pietrušankoje kovojo.
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GELEŽIŲ ANTAKALNIAI
Sudervės sen., Vilniaus r.

Vladislav Jodka, Boleslovo, g. Gulaičiuose 1928 m., gyv. Geležių Antakalniuose.
Tėvas iš Gulaičių, mama – iš Žarnovolkos. Tėvas 1928 m. nuskendo, mama ištekėjo už
Podrezo iš Vilūniškių. Kaimas buvo šniūrais iki 1935-36 m. Buvo 2 sodybos ir 2 šniūrai,
trečias šniūras buvo be namo.
Žarnovolkoje, gyveno Stanislovas Jakonis. Gulaičiuose gyveno Boleslov Jakonis, buvo
dar vienas Jakonis, bet nuskendo ir jo name gyveno Padriezas. Žerdelių kaime buvo
vienas namas, jame gyveno Lickūnas, prie rusų jis tarnavo policijoje.
Aplinkinių kaimų vyrai vertėsi ir kontrabanda – nešiojo iš Lietuvos į Lenkiją tabaką,
sachariną.

350. [Vietovardžiai]


Olejnik – akmuo Neryje, didelis, vidury upės. Yra ten, kur baigiasi Šiurmonių
laukai. (Može pšezvali, že na guže olej pendzyl dziad, Jakonis Romald
[Bobrovičiaus uošvis]



Harmaty – 3 akmenys Neryje priešais Velniakampį, prie dešinio kranto. Vienas
nuo kito per 30-50 m.



Siodla – akmuo Neryje žemiau Harmaty, prie kairio kranto



Otkaz – Purvės rėvos pradžia, taip vadino, nes toliau “rybaki nie jiechali, do
Otkazu tyko”



Purvy – namas buvo priešais Upės griovą kairiam krante. Gyveno Gasparovičiai,
tėvo sesuo ten buvo nutekėjusi. Po karo išsikėlė į Padūkštus, po karo į Panerius



Kamienica – laukas prie Purvių vienkiemio



Sivy rum – vieta, kur suveždavo rąstus sieliams. Rum – sandėlis medienos, sklad.
Prieš I pasaul. karą ten buvo didelis Škatulos miškas, vokiečiai išpjovė ir ten
sielius darė. Tarpukariu dar buvo likę didžiuliai pušų kelmai.



Povilelis – akmuo Neryje vidury upės netoli Krovkos. Ties juo dešinio kranto
pušyse buvo garnių lizdai



Krovka – akmuo prie kairio kranto



Čisty rov – griova tarp Gulaičių ir Apskritos (kiti vadina Gulaičių)



Zapalina – griova link Apskritos



Apskritski rov – griova prie pat Apskritos



Svienty – akmuo prie Šiurmonių
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Svadba – 4-5 akmenys prie Verkšionių

351. [Žvejyba]
Jau rusų laikais upę nuomojo Balkievič iš Pugainių, žuvį parduodavo. Šiurmonys
žvejojo tik sau.
Sovata – tinklas 35-40 m ilgio, jo vienam gale pririšdavo kašiką, kad plauktų.
Trehubica. Oscy – arba žibarkly. Eidavo naktį su ugnimi, badydavo plotki, vonsak

M3B-5 (2004 m.)
352. [Apie Panerių veselią]
Svadba i teras te kamieni nazvana. (A co tam roskazyvali o tych kamieniach?)
Tam, tam učarovali , vaselia jiechala, utopilasia. (A kto očaroval?) Byli takie že čarovali,
kiedy sie byli takie, že ser čarny zrobisie, co chceš človieka zrobi. Ale odrabiali, a tam
byva, že nieodrobi. (A dokont oni jiechali, na jakou strone?) Ja nieviem, na jaka strona
jiechali, tyka... Ja od liudzi slyšal, tož bylo nie pšy mojej pamienci, juš davnejše. Tam
taki Jakonis, on rybak byl, to on všystko :-"Svadba, svadba", to tam muvi, že tam vaselia
jiechala. (A ile tam liudzi jiechalo?) Nieviem (Niemuvili tak?) Juš pevno viedzieli, že
bylo na pšyklad dva asystenty, i mloda, mlody, i svat, no jakich siedem liudzi. (A oni
ludkami plyli, čy jak?) Kuniami jiechali, zimou. (Zimou jiechali?) Liod zalamalsia i
všystko. Da muvi, že byla začarovana, na a jak, jak tak, to tyko, jak ja slyšal.
Vestuvės ir dabar tie akmenys vadinasi. (O ką ten pasakojo apie tuos akmenis?)
Ten, ten užbūrė, važiavo vestuvės, paskendo. (O kas užbūrė?) Buvo tokie, kurie būrė,
kažkada buvo tokie, kad sūris juodas pasidaro, ką nori žmogui padarys. Bet atkerėdavo, o
ten būna, kad negali atkerėti. (O kur jie važiavo, į kurią pusę?) Aš nežinau, į kurią pusę
važiavo, tik... Aš iš žmonių girdėjau, tai juk buvo ne mano atminties, jau seniau. Ten toks
Jakonis, jis žvejys buvo, tai jis viską: - „Vestuvės, vestuvės“, tai ten sako, kad ten
vestuvės važiavo. (O kiek ten žmonių važiavo?) Nežinau. (Nesakė taip?) Jau turbūt
žinojo, kad buvo pavyzdžiui du asistentai ir jaunoji, jaunasis, ir piršlys, na kokie septyni
žmonės. (O jie valtimis plaukė, ar kaip?) Arkliais jojo, žiemą. (Žiemą važiavo?) Ledas
įskilo ir viskas. Tai sako, kad buvo užburtos, na o kaip, kaip tai, tai tik, kaip aš girdėjau.
M3B-6 (2004 m.)
353. [Apie Mitkiškių akmenį]
Kolu Grabijaluv gdzie jest, to jiego chcieli pšy sovietskej vlasti rozervac, začeli
kliukac, začal krev pokazyvacie. (A jaki tam kamien?) Nu kamien, o tak muvi. (Prosty
kamien?) Že od lučyku, od lučyku kamien taki stoji. Nu i jiego tam chcieli rozervac,
vyviezc. Muvi, začeli tam jiego dziurkovac, začel krev pokazyvacie. Tam niekture
jiechali tak, jak na otpust, modlilisie. (To v kturym to mejscu?) To vie, gdzie Grabijaly
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(Kolo Grabijal?) Tam v bok Kozakišek, tam može byc pšeciv Kiernova, ot tak. To vo co
ja slyšal.
Prie Grabijolų kur yra, tai jį norėjo sovietų valdžios laikais suskaldyti, pradėjo
daužyti, pradėjo kraujas rodytis. (O koks ten akmuo?) Na akmuo, o taip sako. (Tiesiog
akmuo?) Kad nuo ...? toks akmuo stovi. Na ir jį ten norėjo suskaldyti, išvežti. Sako,
pradėjo ten jame skyles daryti, pradėjo kraujas tekėti. Ten kai kurie važiavo taip, kaip
atpirkimo, melstis. (Tai kurioje tai vietoje?) Tai žinote, kur Grabijolai. (Prie Grabijolų?)
Ten į šoną nuo Kozakiškių, tai gali būti priešai Kernavę, va taip. Tai va ką aš girdėjau.
M3B-7 (2004 m.)
354. [Apie Karageliškių kapines (Petrinka)]
(Jak nazyvajou?) Petrinka (Ta gurka malienka?) Tak, i tam ta, byl tam cmentaž,
kiedys chovalysie, i teras, i moj brat pochovany tam, i mama, i ciotka, i dziaduki tam
pochovana (A o tej gurce nie muvyli, od jakiego času tam te cmentažy?) Nie slyšal (A
davno tam byli?) Može davno.
(Kaip vadina?) Petrinka. (Tas mažas kalnelis?) Taip, ir ten tas, buvo ten kapinės,
kažkada laidojo, ir dabar, ir mano brolis palaidotas ten, ir mama, ir teta, ir seneliai ten
palaidoti. (O apie tą kalnelį nesakė, nuo kada ten tos kapinės?) Negirdėjau. (O seniai ten
buvo?) Gal seniai.
M3B-8 (2004 m.)
355. [Apie Velniakampį]
Čeba pracovac, tak jak teras v kolchoze na pšyklad (Starše liudzi tak muvyli?)
Tak tak, starše (A gdzie chodzyli, dokont, do jakiego pana?) A kto ja viem, pšy mnie to
nie bylo
[Žmona:] Parobki…(Ai, na parobki chodzyli)
[Vyras:] To byl v Elniokumpie Trumfeter taki, niemiec byl, v Elniakumpie. Tak on tu
dožylsia tak, že kartoflia zmarzla jak, ale potem niemcy jak pšyšli, to byli… Kirka taka,
vo, jiest, jiego ojcy lieželi. Ale niemcy jak pšyšli, to on ich zabral i vyviez, i sam
vyjiechal.
Reikia dirbti, taip kaip dabar kolūkyje pavyzdžiui. (Vyresni žmonės taip sakė?)
Taip, taip, vyresni. (O kur vaikščiojote, kur, pas kurį poną?) O ką aš žinau, mano laikais
to nebuvo.
[Žmona:] Samdiniai... (Ai, samdiniai vaikščiojo.)
[Vyras:] Tai buvo Velniakampyje toks Triumfeter, vokietis buvo, Velniakampyje.
Tai jis čia taip nusigyveno, kad bulvė užšalo taip, bet paskui kai vokiečiai atėjo, tai
buvo... Kirka toks, va, yra, jo tėvai gulėjo. Bet kai vokiečiai atėjo, tai jis juos paėmė ir
išvežė, ir pats išvažiavo.
M3B-9 (2004 m.)
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356. [Apie užkalbėjimus, apie Lickūną]
Vaičiukievič gyveno Ausiutiškėse, kur sudegęs namas
On byl, zamavial od gadzynuv, od venžuv, od všyskiego (On umial?) Umial (Ten
Vaičiukievič?) Tak. Machliovac umial (A co to jiest machliovac?) Meluot, meluot (Ai,
meluoti. Machliovac umial? Co on machlioval?) Nu o co kolek namyslysie, zbavy
takiego (Jak to bylo?) Žeby jak, nu ot jiedzy tu, namyslysie, spotka sonsiada, i muvi: To i
to tam i to, tam nic nie bylo takiego važnego. A on všysko povie, jakby to bylo, jak to
všysko. No i potem..(On na smiech robyl?) Nu vychodzy, že na smiech. A potem sonsiad
sonsiadu, nu i vidzi, a potem jak okazujise, že tam nic tam takiego nie bylo (A co on
takiego roskazyval?) To licha, co povie, tam baba jaka tam chodzyla, čy co. taki byl
čudak, taki šutlyvy byl (A zamavial od gadzyny?) Zamavial. Od gadzynuv zamavial, ruža
zamavial, pšelienknienie, viencej zamavial, šalenstvo (Šalenstvo teš?) Mh (A skont on
umial tak?) Nieviem ja skont umial. Može jakie byli… familjanty takie, stare. Stare liudzi
kiedy dužo oni svoje… Vo tu žyl tak samo, niezamužny byl (Gdzie žyl?) A on tam
zapysavšy, Lickun taki. Lickun teš haniebnie zamavial, od gadziny, tam tylko
zapytujiesie pšez Vilja do niego pšychodzyli, prosyli. Tyko jaka masc tam krovy, i co, i
muvi: “Ic do domu”. Pšychodzy do domu – krova zdroviutka.
Jis buvo, užkalbinėjo nuo gyvačių, nuo žalčių, nuo visko. (Jis mokėjo?) Mokėjo.
(Tas Vaičiukievič?) Taip. Apgaudinėti mokėjo. (O kas tai yra pagaudinėti (machlowac)?)
Meluot, meluot. (Ai, meluot. Meluot mokėjo? Ką jis melavo?) Na, va, ką nors sugalvoja,
...?? tokio. (Kaip tai buvo?) Kad kaip, na va važiuoja čia, sugalvoja, sutinka kaimyną, ir
sako: Tas ir tas ten, ir tas, ten nieko nebuvo tokio svarbaus. O jis viską pasakys, tarsi tai
buvo, kaip tai viskas. Na ir paskui... (Jis juokais tai darė?) Na gaunasi, kad juokais. O
paskui kaimynas kaimynui, na ir matote, o paskui kai paaiškėja, kad ten, nieko ten tokio
nebuvo. (O ką jis tokio pasakojo?) Tai velnias, ką pasako, ten boba kažkokia vaikščiojo,
ar kas. Toks buvo keistuolis, toks juokaujantis buvo. (O užkalbinėjo nuo gyvatės?)
Užkalbinėjo. Nuo gyvačių užkalbinėjo, rožę užkalbinėjo, išsigandimą, daugiau
užkalbinėjo, pasiutligę. (Pasiutligę irgi?) Mhm. (O iš kur jis mokėjo taip?) Nežinau aš, iš
kur mokėjo. Gal kokie buvo... šeimos nariai tokie, seni. Seni žmonės, dažnai kada jie
savo... Va čia gyveno taip pat, nevedęs buvo. (Kur gyveno?) O jis ten užsirašęs, Lickūnas
toks. Lickūnas irgi gerai užkalbinėjo, nuo gyvatės, ten tik klausia per Viliją, pas jį
ateidavo, prašydavo. Tai tik kokios veislės karvė, ir kas, ir sako: „Eik namo“. Ateina
namo – karvė sveikutėlė.
M3B-10 (2004 m.)
357. [Apie luotus]
Vadina dušehubka, dlubanka. Luotą turėjo Matulievič, žvejojo.
To jiezdzylisie piečko(?) na tych dušehubkach. Vo tam, jak muvi dvie palki, jieden
jiedzy tam na jakie tšy metry i palka tšyma, tam taki struž od ščatki, i drugi – dvuch
jadou. Jak ryba vienkša vliezy, to tr tr tr – juš oni slyšou, to oni zrazu op ta siatka, i.. (To
dvumia tymi dušehubkami) Dviemy (A čemu nie ludkami?) Nu tam jak jiego, ludkami
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vielkymi, to jiezdzyli na lososi, to siatka dluga, pšez cala Vilja. A tak taka o gdzie
pšykriency i ta liecy, to ludka idzi i tu, ona mysli, že pšeliecy jak. A ta siatka jiešče tyl, s
tylu idzi, i dasia do tej siatki, ot i ryba.
Užrašyta 2005 m. (be magnetofono)
Tai plaukė ...(?) ant tų dušehubkų. Va ten, kaip sako, dvi lazdos, vienas nuplaukia
ten kokius tris metrus ir laiko lazdą, ten toks tinklo prižiūrėtojas, ir antras – dviese
plaukia. Kai didesnė žuvis įlenda, tai tr, tr tr – jau jie girdi, tai jie iš karto už to tinklo, ir...
(Tai dvejomis tomis dušehubkomis?) Dvejomis. (O kodėl ne valtimis?) Na ten kaip jį,
didelėmis valtimis, tai plaukė lydekų, tai ilgas tinklas, per visą Viliją. O taip tokią va kur
prisuka ir ta lekia, tai valtis plaukia ir čia, ji mano, kad pralėks kaip. O tas tinklas dar
gale, iš galo plaukia, ir papuola į tą tinklą, va ir žuvis.
358. [Apie Vaiciukevičių]
Palmova niedzielia byla, voda vielka, a on vienciež postavyvšy byl i pšekolilsia.
[Vertimas] Verbų sekmadienis buvo, aukštai vanduo, o jis tinklą buvo pastatęs ir
įsismeigė.
359. [Apie Lickūną]
Kochliki napadali na konia. Jak podjiezdžaš o godzinie 12 kolo Lickuna, to ružne
čierci vytvažalisie: jak prali na vodzie, pliuskali, jak pralnikami , niespokojnie bylo.
Može čierciuv zvolyval. …(Lickūnui mirus liko mažas sūnus, tai į jo namą persikėlė
Jakonis, bet negalėjo gyventi.12 valandą ant stogo baladodavosi, šaukdavo. Kasmet po
arklį turėjo užkasti, nes kochliki puolė ir užkankindavo. Lickūno sūnus gyveno kartu,
ganė karves, prie sovietų tapo milicininku.) Moja mama strašne jiego lenkalasia. Byla na
jiego pogžebie, jak obačyla jiego, to juš nie mogla. To u nas byl vielki dom i polova pusta
stala. Jak viečorem vyjdzi ona do sienj i tyko poviedziec jej:”Mama, Lickun”, to može
všysko žucyci vybiežy. Lickun byl silnejšy od Vaiciukieviča.
Kochlikai puldavo arklį. Kai privažiuoji 12 valandą prie Lickūno, tai visokie
velniai pasirodydavo: kaip skalbdavo vandenyje, taškė, kai skalbyklomis, neramu buvo.
Gal velnius sukviesdavo... (Lickūnui mirus liko mažas sūnus, tai į jo namą persikėlė
Jakonis, bet negalėjo gyventi.12 valandą ant stogo baladodavosi, šaukdavo. Kasmet po
arklį turėjo užkasti, nes kochliki puolė ir užkankindavo. Lickūno sūnus gyveno kartu,
ganė karves, prie sovietų tapo milicininku.) Mano mama labai jo bijojo. Buvo jo
laidotuvėse, kai pamatė jį, tai jau negalėjo. Tai pas mus buvo didelis namas ir pusiau
tuščias stovėjo. Kai vakare išeina ji į priemenę ir tik pasakyk jai: „Mama, Lickūnas“, tai
gali viską mesti ir pabėgti. Lickūnas buvo stipresnis nei Vaiciukevičius.

Vladislavo Jodkos žmona
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Tėvas iš Šiurmonių, mama iš Pugainių

360. [Vietovardžiai]


Konty – laukas toliau kaimo



Lesnyka chata – miškas, ten labai augo baravykai



Dluge šnury – žemė



Krutkie šnury - žemė



Vonskie šnury – žemė



Šerokie šnury – žemė



Pietukiški – pieva prie Pylimų, šienavo Šiurmonys



Grynia – pieva ir miškas, augo eglės, pušys, labai tankus



Elniakumpski lias – miškas



Kirka – kalnas Velniakampyje

361. [Šiurmonys]
Lenkų laikais Šiurmonyse rišo sielius
Šiurmonyse Šakievič prie vokiečių spaudė aliejų. Sudėdavo sėmenis į formą,
malūną suko rankomis, ir spaudė
362. [Apie Panerių veselią]
Iš lenkų pusės plaukė į Lietuvą veselia. Matka poviedziala:”Žeby vy nie
pšejiechali”, i veselia potonela. Nazyvali Kamien veseli, bobutė sakė.
[Vertimas] Motina pasakė: ”Kad jūs negrįžtumėte”, ir vestuvės paskendo. Vadino
Vestuvių akmuo, bobutė sakė.
363. [Apie Skirmantiškių Brolius (akmenis)]
Prie Skirmantiškių kaimo, lauke buvo akmenys Keturi broliai. Burtininkas juos
pavertė. Dziadek i babcia muvyli.

Bronislava Švedovič-Jodko, Kazimiro, g. 1919 m. Draučiuose, gyv. Geležių
Antakalniuose
Vyras iš čia, o ji atitekėjo 1940 m. Vyras buvo eigulys.
364. [Geležių Antakalnių vietovardžiai]


Pogrunda – pievos link Gvaltų
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Pogrundečka – maža pievelė toj pat pusėj



Latviški – pieva, dirvonas, ten nešienaudavo, nes daug akmenų, tik ganė



Junkela – upelis miške (dabar žemėlapiuose kažkodėl pavadintas Elna)



Junkely – pieva į Geležių pusę, prie Junkela upelio



Pšydatki – žemė ir mažos pievelės



Purviški – žemė, pievos raistuose



Pakalnėja – kalnas link ežero



Pakalnėja – pieva prie kelio į ežerą



Vaigolka – maža pievelė prie Vaigole upelio



Povaigele – raistai



Piliakalne – kalnas miške (Velniakampio piliakalnis, jie nežino, ką reiškia šitas
žodis, nežino ir kad ten piliakalnis)



Za mugilniki – miškas už kapų



Vielki lias – miškas už Vaigolės upelio
365. [Apie audimą]
Ausdavo kostiumams iš grynos vilnos (samodzialy), liną baltiniams ir kelnėms.

Odas patys išdirbdavo, dažė kitur, kailinius siuvo praeinantys siuvėjai.

366. [Užkalbėjimai]
Užkalba Michasia: od gadziny, od zvichnencia
[Vertimas] Užkalba Michasia: nuo gyvatės, nuo išnarinimo.
367. [Užgavėnės (Zapusty)]
Važiuodavo į svečius, bet tik pas gimines, važiuodavo toliau – “len roscionguje”.
Rinkdavosi pas kaimynus, vaišinosi, gėrė.

368. [Velykos]
Jei būdavo neįmanoma Velykoms nuvažiuoti į bažnyčią, nes blogas kelias, tai
kaimo seniai Draučiuose susirinkdavo ir įžiebdavo su titnagu naują ugnį ir išsidalindavo į
namus.

Genoefa Seniut-Šocik, Stanislavo, g. 1930 m. Geležių Antakalniuose.
Didelė kaimo dalis sudegė 1914 m.
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369. [Vietovardžiai]


Piliakalne – didelis kalnas, kolo krinycy



Pakalnėja – pieva prie kaimo



Povaigele – vieta, iš kur imdavo kalkes (vapno) baltinti troboms



Bindry – raistai, šaltiniai, iš ten išteka upelis



Zakarčmove šnury – žemė, bobutė sakė, kad ten kažkada buvo karčiama



Smėlali – žemė į Gelažių pusę, ten daug smėlio( ką reiškia tas žodis, nežino)



Doly – vieta miške



Podpiliakalnie – miškas



Makaraičizna – žemė, ten gyveno Makarevič



Blech – vieta Velniakampio dvare, kur buvo mūrinis pastatas, ten skalbdavo
baltinius



Sedziby – šniūrai prie kaimo



Splošnica – laukas



Latviški – žemė, pieva

370. [Pravardės]


Gabruk – gyv. Purviškėse Satkevičius, nežino kodėl



Adamionki – Jodkų pravardė, nes kaime daug Jodkų, o jų senelis Adomas



Rudniki – Jodkų pravardė, nes diedukas iš Rūdininkų
371. [„Vy z za Buga“]
Tikri lenkai iš jų šaipydavosi : „Vy z za Buga, u vas chamuty duha“.
[Vertimas] Tikri lenkai iš jų šaipydavosi : „Vy z za Buga, u vas chamuty duha“ 138.
372. [„Ty nikdy najiescie nie možeš“]
Krova nie jadla, dlugo stala, bo ja jou užeklam: „Ty nikdy najiescie nie možeš“. A

potem zamovilam I pšešlo.
Karvė nevalgė, ilgai stovėjo, nes aš ją užkalbėjau: „Tu niekada negali prisivalgyti“.
O paskui atkalbėjau ir praėjo.
373. [Karpiniai]
Šventėms darydavo popierines užuolaidas
138

Matyt, posakis gudų kalba.
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Darydavo medinius karstus ir iš perkelio iškirpdavo karpinius apie karstą

374. [Anyta]
Vyro motina buvo iš Geležių. Jį dar jauną ji išmokė užkalbėti nuo gyvatės, po to ir
ji pati išmoko
375. [Pylimų akmenys] (tas pats – Martynas)
Einant į Pylimus, pievoje akmenys – Vaselia zaklienta.

376. [Piliakalnis]
Piliakalnis Velniakampio – zamek zasypany.

M2A-21 (2003 m.)
377. [Apie akmenį su pėda Latviškėse]
Šalia akmens buvo šaltinis. Bobutė sakė, kad ten “sliadek Matki Boskej”, vaikai
ten pasimelsdavo. Matka Boska pšekliela kamieni I teras oni nie rosnou.
(Jak babcia muvyla?) Muvyla tak, že muvi, kamienj… kiedys kamieni byli
mienkie, že kamieni rosli. I jak Matka Boska šla, to zagžonzla du tego kamieniu. (Do
tego, v Latviškach?) Tak.
Šalia akmens buvo šaltinis. Bobutė sakė, kad ten “Dievo Motinos pėdsakas”,
vaikai ten pasimelsdavo. Dievo Motina prakeikė akmenis ir dabar jie nebeauga.
(Kaip močiutė sakė?) Sakė taip, kad sako, akmenys... kažkada akmenys buvo maži,
kad akmenys augo. Ir kai Dievo Motina ėjo, tai įklimpo tame akmenyje. (Tame,
Latviškėse?) Taip.
M2A-22 (2003 m.)
378. [Apie gyvates]
Vyro motina išmokė savo sūnų užkalbėti dar jaunystėje, o ji išmoko iš jo. Vienas
žmogus nusipirko Vilniuje butelyje gyvą gyvatę. Atidarius butelį, ji jam įkando.
Atvažiavo pagalbos pas juos net iš Vilniaus. Pylimuose užkalbėti nuo gyvatės mokėjo
Paleičova, bet savo karvės neišgelbėjo. Užkalbėti moka ir Michasia z oč, od nug, od
ružy.., kiaulėms od levki (kai dusina).
I muvi, tylko vyšla tielyca, i tyko podskočyla do gury, i padla, i jej tak roznioslo,
že tam taki čiervony padalec ukonsil. (Červony padalec?) Tak. (A co to jiest?) Nu on
siedam liat tyko raz, muvi, vychodzy. To muvi, že on v siedam liat tyko raz vychodzi.
Jieželi utny, to juš vsio. To babunia opoviadala, že to tak to bylo
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Ir sako, tik išėjo veršiuotis, ir tik pašoko į viršų, ir nukrito, ir taip išsipūtė, kad ten
toks raudonas padalec įkando. (Raudonas padalec?) Taip. (O kas tai yra?) Na jis tik kartą
į septynerius metus, sako, išlenda. Tai sako, kad jis į septynerius metus tik kartą išlenda.
Jeigu įkanda, tai jau viskas. Tai bobutė pasakojo, kad tai taip va buvo.
M2A-23 (2003 m.)
379. [Apie karvės užkalbėjimą]
Nu provadzylam ja krova, i ona zrazu nipošla. Ja jej byju, ona nie idzi. Ona
polužylasia, ja zustavylam jou, pšyšlam do nej zamuvyc, ja zamuvylam, ja pšychodza –
krova chodzy. (To vy zamuvyli tou krove?) Tak. (Ot čego zamuvyli?) Od zmieji. A teš
bylo v Šurmancach. Liežy juš ustompyvšy, liežy glova vyciongnevšy, a to nie ja
zamuvylam, to muj monž zamavial. I on otchodzy, muvi, co to? Co takiego, no muvi,
krova pšyšla. On teš umial. I ustompyvšy stoji, i co jej robyc juš? Krojic čeba čy co. No
on zamuvyl, tyko pšy liudziach krova podjielasia.
Na vedžiau aš karvę, ir ji iš pradžių nėjo. Aš ją mušu, ji neina. Ji atsigulė, aš
palikau ją, atėjau pas ją užkalbėti, aš užkalbėjau, aš grįžtu – karvė vaikšto. (Tai jūs
užkalbėjote tą karvę?) Taip. (Nuo ko užkalbėjote?) Nuo gyvatės. O irgi buvo
Šiurmonyse. Guli jau suklupusi? (ustompivšy), guli galvą ištempusi, o tai ne aš
užkalbėjau, tai mano vyras užkalbinėjo. Ir jis nueina, sako, kas tai? Kas tokio, na sako,
karvė atėjo. Jis irgi mokėjo. Ir suklupusi stovi, ir ką jai jau daryti? Pjauti reikia ar ką. Na
jis užkalbėjo, tik prie žmonių karvė atsikėlė.

Michalina Blaževič-Tatol, Jano, g. 1927 m. Geležių Antakalniuose.
Mama vietinė, tėvas iš Brinkiškių. Mama buvo ištekėjusi pirmą kartą į Šiurmonis, antrą –
į Geležių Antakalnius – gimtinę, turėjo 8 vaikus. Mama labai mokėjo pasakoti bajkas.
Jos bobutė iš mamos pusės ilgai gyveno, mirė 82 metų. Ją vadino Major, nes buvo labai
bajava, linksma.
Mamos brolis buvo rusų kariuomenėj, ir grįžęs greit mirė. Ji turi du sūnus Vilniuje ir
dukrą Adomtiškėse.
380. [Apie kaimą]
Seniau kaime buvo 30 sodybų. Kaimo galuose buvo po vartus. Kai kas važiuodavo,
vaikai atidarydavo ir gaudavo lauktuvių.
Kaime žiemą ant balos padarydavo ratą (krencelj), pririšdavo rogutes 2-3 žmonėms
ir sukdavo.
Kaimo kalvis buvo Jodka. Juodo molio puodus darė sesers vyro tėvas Florijan
Jodko. Darė ciorly aguonoms trinti, didesnius dzbany pienui 3 litrų, ciorly lygiais kraštais
tešlai maišyti, garnečki kam šutinti. Ta šeima taip pat darė skietus (berdy).
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Rėčius iš liepos darė Antoni Jodko, ir pardavinėdavo. Išvažiavo į Lenkiją 1945 m.
Rėčkas duonai maišyti darė Žygis Brinkiškėse. Ruginę duoną ir bulkas dar neseniai
nustojo kepti.
[Pateikėja] turi seną spintą su raižiniais, tėvas jai nupirko iš žydų. Jos vyras buvo
eigulys, vėliau darė šaukštus, parduodavo Kaziuke. Kai buvo mažas, nuvažiuodavo
svečiuotis į Laičius ir ten išmoko drožti. Yra likę jo rėžtukai (rėžčiki).
381. [Apie Velniakampio dvarą]
Iki 1917 Velniakampio dvare buvo fabrikas. Velniakampio ponas buvo generolas ir
geras gydytojas. Turėjo 100 valakų, iki Geležių kaimo, iki Šiurmonių, ežeras jam
priklausė. Kai jis mirė, liko žmona ir jaunesnis sūnus, vyresnis žuvo kare. Žmona fabriką
uždarė. Prie lenkų valdžia jam paliko 50 ha, turėjo 2 ordinaristus, augino daržoves, vežė į
Vilnių. Toje vietoje, kur likusi alėja, ten buvo “goželnia”, iš bulvių varė spiritą. Dvaro
namas buvo medinis. Arklidė irgi medinė, labai gražiai pastatyta. Karo metu šeima su
vokiečiais išvažiavo į Vokietiją, kartu išsivežė artimųjų karstus iš koplyčios.
382. [Gėlių vardai]
Jazmin, pivonija (bijūnas), lilija, rumianek (ramunė), gašta (turkiškas gvazdikas),
jurginja (jurginas).
383. [Apie kalbą]
Buby, Loičy, Šilany gadali po belorusku, po prostemu.
[Vertimas] Bubai, Laičiai, Šilėnai kalbėjo gudiškai, paprastai.
384. [Apie maistą]
Su duonos raugo rūgštimi, kurią pasaldydavo, valgė bulves.
Pjaustytus virtus burokus užpildavo duonos raugu, net 10-15 l statinaites –
užtekdavo 1-1,5 savaitėms. Iš jų darė chlodnik. Padėdavo ant stalo vieną bliūdą ir valgė
septyniese. Bulves supildavo ant liepinio rėčio. Ir blynus ant jo dėjo.
Duoną kepė 2 savaitėms iš 0,5 pūdo miltų (8-10 kg) ir dar raugui reikėjo 5-6 kg.

M8B-1 (2004 m.)
385. [Pasaka Žyl Jasj i Malgosia] (kažkada skaitė)
To jiešče polskie bajki, s ksionžeček (A nie s ksionžek?)
Pošli oni do do liasu, po jagody. Šedli šedli i zablondzyli. Idou idou, až…
spotykajou: stoji chatka piernykami, cukierkami kryta, na kurynej nožce chatka, taka
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nievielka. Oni pšyšli, ubierajou te.. začeli piornyček ciongnonc, tam cukierek – vycodzy
Baba Jaga s tego.. s tej chatki. “O, muvi, dobže že vy tu pšyšli do mnie, to bendzeš
Malgosia za služoncej, a tego, a Jasia ja upieka zamiast parsiučka, zakroje”. Jak poslyšala
Malgosia, že tak ona poviedziala, tak ona potem do Jasia muvi:” Bendzeš čekac čego
kolek?” – Nu, uciekli, šedli šedli, byli zablondzyvšy. Potem šedli šedli, vyšli – znaliezli,
znaliezli svoje chatka i všystko. A tam dužo, potem tak…
Tai dar lenkiškos pasakos, iš knygučių. (O ne iš knygų?)
Nuėjo jie į mišką, uogų. Ėjo, ėjo ir pasiklydo. Eina, eina, kol... sutinka: stovi
meduolių namelis, saldainiais dengtas, ant vištos kojelės trobelė, tokia nedidelė. Jie atėjo,
apsirengia tuos... pradėjo meduolį traukti, ten saldainį – išeina Baba Jaga iš tos... iš tos
trobelės. „O, sako, gerai, kad jūs čia atėjote pas mane, tai būsi, Malgosia, tarnaitė, o tas, o
Jasjį aš iškepsiu vietoj paršelio, papjausiu“. Kai išgirdo Malgosia, kad ji taip pasakė, tai ji
paskui Jasjui sako: „Lauksi ko nors?“ – Na pabėgo, ėjo, ėjo, buvo pasiklydę. Paskui ėjo,
ėjo, išėjo – rado, rado savo trobelę ir viskas. O ten daug, paskui taip...
M 8B-2 (2004 m.)
386. [Pasaka Žyl dziad i baba]
Žyli oni, potem…. Nu, umarla jiego žonka, ta juš, matka. Zostalasia tylko jiedna
dzievčynka. On oženylsia mačocha, macocha miala dzievčynce svojej… Macocha
muvi:”Vyviez ty jej, tej svojej curki do liasu, na co ona počebna?” Nu i on povioz jej do
liasu, vyviuz i zostavil tam, chlieba vložyl jej tam troška, co, i zostavil…. I zostavil…. A
ona volasie:”Kto v boru, kto v liesie, kto pryjdze do mene nočku perenočevatj, a ja tutaj
po prostemu tak… A miedzviedz odzyvasie:”Ja v boru, ja v liesie, ja pryjde do ciebie
nočku perenočevatj”. - Nu i pšyšed. Ona chatka ta znaliazla, pšyšed miedzviedz. I on
muvi:”Popačaj mnie v ušku”. – Tam popačyla… “I zgotuj mnie kaški”. – Tam znaliazla i
monki, i… na kaške, i muvi… “A mnie posciel tylko na piecu žond kamieni, žond
polianuv, a žarnovy kamien pod glova, a stempou jiešče nakryc čeba. A tego… A ciebie
dam dzvoneček…” Jiešče nie dzvoneček, a poliaz na pieca i kazal:” Gotuj kaška”. - Ona
gotuji kaška, pšychodzy myška, muvi:”Daj mnie lyžečka kaški”. Tak ona… a
miedzviedz:”Kto tam do ciebie govora?,- muvi,- Daj lyžkou v leb i zabyj.” A ona kaški
dala pod pšypiecek, v pšypiecek lyžkou stuknela, i …”Zabyla”, - muvi. A on potem jej..
zjad tej kaški, dal jej dzvoneček, muvi:”Ty liataj po chatce i dzvonj mnie, musiš
dzvonic”. A tak myška pšychodzy:”Ja bende dlia ciebie vielikaj pomocnicaj,- co kaški
prosila,- daj mnie ten dzvoneček, ja bende pod lavou liatac i dzvonic, ty pod pšypiecek
liezj i chovajsia tam.’’ No i dala ona myšce ten dzvoneček, ta myška liata pod lavami, tu
to tu i dzvony. A on začal kamieniami, polianami žucac, žeby zabyc jej. A jak ona v
pšypiecku schovavšysie, on z piecu žucal, no juš vyžucal te kamieni, všysko tam, ta
myška juš schovalasia – ona zostalasia žyva. No i… a vtedy on zliez z pieca,

251
muvi:”Popačaj mnie v ušku”. Tam i koni i karety, všysko jej dal, suknia ladna, ubral. I
konj jej te… pšyvažajou do chaty. To macocha pačy, muvi:”O vidziš jaka pšyjiechala,
kto to tak pšyjiechal. Vyviez ty i mojej curki”. To juš bajka svoja… “Vyviez ty i mojej
curki tak”. Nu on i tej vziol tak, naložyli chlieb tam, vyvioz tam. Nu i ta naliazla tam
chatka ta, nu i znovu, i ta volasia tak. Volasia:”Kto v boru, kto v liesie, kto pryjdzi do
mnie nočku perenočevat?” Miedzviedz muvi:”Ja v boru, ja v liesie, ja pryjdu do ciebie
perenočevat”. Nu i pšyšed, i teš muvi:”Popačaj mnie v ušku”. Ona popačyla. “Zgotuj
mnie kaški”. Ona začela gotovac, teš pšychodzy myška. “Daj,- muvi, - i mnie lyžečka tej
kaški. Ja,- muvi, - ciebie vielikaj pomocnicej”. A miedzviedz muvi:”Kto do ciebie tam
hovora?” Čy to gada, tak juš muvi. “Daj lyžkou po glovie”. Dala i zabyla. A jej dal
dzvoneček ona dzvoni. I kazal liatac po chacie. Ona po chacie chodzy, on kamieniami
dal i jej zabyl, i niema. I… a na ranku koni založyl i te… jej do…do karety tej, i muvi…
A sučka juš ta ščeka, tej macochy… Jak tam ta jiechala , to teš ščiekala, ale.. To je, jej
šaty treščat, nu.. že jiedzy ladnie, dziada curka jiedzy… A baby curki , curka jiedzy, to
kostočki treščat jejne juš, muvi…. A dzieciom juš interesne, juš plakali…
Gyveno jie, paskui... Na, mirė jo žmona, ta jau, motina. Liko tik viena mergaitė. Jis
vedė pamotę, pamotė turėjo savo mergaitę... Pamotė sako: „Išvežk tu ją, tą savo dukterį, į
mišką, kam ji reikalinga?“ Na ir jis nuvežė ją į mišką, išvežė ir paliko ten, duonos jai ten
įdėjo truputį, ko nors, ir paliko... Ir paliko... O ji šaukia: „Kas šile, kas miške, kas ateis
pas mane naktį pernakvoti, o aš čia paprastai taip...“ O lokys atsiliepia: „Aš šile, aš
miške, aš ateisiu pas tave naktį pernakvoti“. – Na ir atėjo. Jis trobelę tą surado, atėjo
lokys. Ir jis sako: „Pažiūrėk man ausytėje“. – Ten pažiūrėjo... „Ir išvirk man košytės“. –
Ten rado ir miltų, ir... košei, ir sako... „O man paklok tik ant krosnies akmenų eilę, malkų
eilę, o girninį akmenį po galva, o skiautere dar apkloti reikia. O tada... O tau duosiu
varpelį...“ Dar ne varpelį, o užlipo ant krosnies ir sako: „Virk košę“. – Ji verda košę,
ateina pelytė, sako: „Duok man šaukštelį košytės“. Tai ji... o lokys: „Kas ten su tavim
kalba?, - sako, - Duok šaukštu į galvą ir užmušk.“ O ji košės davė po priekrosniu, šaukštu
trenkė į priekrosnį, ir... „Užmušiau“, - sako. O jis paskui jai... suvalgė tos košytės, davė
jai varpelį, sako: „Tu lakstyk po trobą ir skambink man, turi skambinti“. O taip pelytė
ateina: „Aš būsiu tau didelė pagalbininkė, - kuri košytės prašė,- duok man tą varpelį, aš
po suolu lakstysiu ir skambinsiu, tu po priekrosniu lįsk ir slėpkis ten.“ Na ir davė ji
pelytei tą varpelį, ta pelytė laksto po suolais, tai čia, tai ten ir skambina. O jis pradėjo
akmenimis, malkomis mėtytis, kad ją užmuštų. O kai ji po priekrosniu pasislėpusi, jis nuo
krosnies mėtė, na jau išmėtė tuos akmenis, viską ten, ta pelytė jau pasislėpė – ji liko gyva.
Na ir... o tada jis nulipo nuo krosnies, sako: „Pažiūrėk man ausytėje“. Ten ir arklių, ir
vežimų, visko jai davė, suknelę gražią, aprengė. Ir tie arkliai ją... atveža namo. Ta pamotė
žiūri, sako: „O matai kokia atvažiavo, kas čia taip atvažiavo. Išvežk tu ir mano dukterį.“
Tai jau savo pasaka... „Išvežk tu taip ir mano dukterį“. Na jis ir tą taip paėmė, pridėjo
duonos ten, išvežė ten. Na ir ta surado tą trobelę ten, na ir vėl, ir ta šaukia taip. Šaukia:
„Kas šile, kas miške, kas ateis pas mane naktį pernakvoti?“ Lokys sako: „Aš šile, aš
miške, aš ateisiu pas tave pernakvoti“. Na ir atėjo, ir irgi sako: „Pažiūrėk man ausytėje“.
Ji pažiūrėjo. „Išvirk man košytės“. Ji pradėjo virti, irgi ateina pelytė. „Duok, - sako, - ir
man šaukštelį tos košytės. Aš, - sako, - tau labai padėsiu“. O lokys sako: „Kas su tavimi
ten kalba?“ Ar tai kalbasi, taip jau sako. „Duok šaukštu per galvą“. Davė ir užmušė. O jai
davė varpelį, ji skambina. Ir liepė lakstyti po trobą. Ji vaikšto po trobą, jis akmenimis
davė ir užmušė ją, ir nėra. Ir... o ryte arklius pakinkė ir tą... ją į... ją į tą vežimą, ir sako...
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O kalytė jau ta loja, tos pamotės... Kai ten ta važiavo, tai irgi lojo, bet... Tai ji, jos rūbai
traška, na... kad graži važiuoja, diedo dukra važiuoja... O bobos dukters, duktė važiuoja,
tai kauliukai traška jos jau, sako... O vaikams jau įdomu, jau verkė...
M 8B-3 (2004 m.)
387. [Apie žalčius]
A robyc to čeba, dzieciuv v chacie zostaviou, tam jiesc naliejou, to na lavie
postaviou, vieš, jak nievielkie. A čeba podbierac žyta, čeba.. na lonki... To venžy pšyjdou
vo do tego jiedzenia, do dzieci (A gdzie postaviona jiedzenie?) Gdzie, vo na lave, vo (Na
lave oni mogli dojsc?) A jak, on prenžysie, on… i… do myski, i jie (A vy pomnicie, že
tak bylo?) Nie juš, pšy nas nie bylo. Nie bylo to u nas liasuv, vo, jak ja roslam, do…
puki… no soviety jak zašli, pšy Polsce nie bylo žadnego nažendu, tyko v Liagociškach
bylo, jak to kolo Vilji. A u nas, bajka to bylo. Do Liagocišek po jagody chodzyli, to.. to
vidzieli
(To venžuv nie bylo, jak i liasuv nie bylo?) Všendze polie bylo, všendze až do
dolu, až do pod jieziora (A venžuv nie bylo?) Nie bylo, žadnego venža nie bylo. A jak, o,
posadzyli liasy, tyko pšy sovietach zasadzyli polie liasami – venžuv pelno. A to kiedys,
muvi, že do chaty, v chacie, to i u nas bylo. Pod … po lias .. I žyviola nie idzi ladem..to
co jak tam (Jieželi zabyc?) Tak (To žyviola nie idou?) No (A oni nic dla tego nie robiou,
dla človieka?) Tam v Liagociškach kiedy tam jieden, te poliaki jiešče te, te kadency te,
kademy, to tam byl dom postrojony, žyli oni. No tam nosyli jagody im, i tam… no ten
pan.. on byl zdurnevšy, Vilja niedalieko, i tego… tak oni do kiešeni venžuka, vo, v rency
go biorou…

O dirbti tai reikia, vaikus namie palieka, ten valgyti pripila, tai ant suolo pastato,
žinai, nedideli. O reikia rinkti rugius, reikia... į pievas... Tai žalčiai ateina va prie to
valgio, prie vaikų. (O kur padėtas valgis?) Kur, va ant suolo, va. (Ant suolo jie galėjo
pasiekti?) O kaip, jis pasikelia, jis... ir... į dubenį, ir valgo. (O jūs atsimenate, kad taip
buvo?) Ne jau, mūsų laikais nebuvo. Nebuvo čia pas mus miškų, va, kai aš augau, iki...
kol... na sovietai kai atėjo, Lenkijos laikais nebuvo jokių įrankių, tik Legotiškėse buvo,
kaip tai prie Vilijos. O pas mus, pasaka tai buvo. Į Legotiškes uogų ėjome, tai... tai
matėme.
(Tai žalčių nebuvo, kai ir miškų nebuvo?) Visur laukai buvo, visur iki apačios,
visur iki ežero. (O žalčių nebuvo?) Nebuvo, jokio žalčio nebuvo. O kai, va, pasodino
miškus, tik sovietų laikais apsodino laukus miškais – pilna žalčių. O tai kažkada, sako,
kad į trobą, troboje, tai ir pas mus buvo. Po... po miško... Ir gyvuliai ramiai neina... tai
kaip ten. (Jeigu užmuši?) Taip. (Tai gyvuliai neina?) Taip. (O jie nieko tam nedaro,
žmogui?) Ten Legotiškėse kažkada ten vienas, tie lenkai dar tie, tie ...??, tai ten buvo
namas pastatytas, gyveno jie. Na ten nešdavo uogas jiems, ir ten... na tas ponas... jis buvo
išprotėjęs, Vilija netoli, ir tas... tai į kišenę žalčiuką, va, į rankas jį ima...
M 8B-4 (2004 m.)
388. [Apie žaltį ir Ievą]
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Jako Adam skusil venž vliazšy (Jak bylo, jak on, od počontku) No to v religiji
vašej nie bylo? Tak nie bylo, nie muvili v vašej, v biblii vašej? (Nie, ja nieviedzialam) No
jak Adam žyli v Raju, i tego, Pan Bug kazal im s tej jableni, od tego ovoca nie rušac, nie
zjiesci. A djabla zamienil, jak tam djabel zamienilsia sam v venža, vliaz na ta jablenia i
skusil Evy, vo. To djabel skusil, a to byl vonž, i skusil, vziela ona ukonsila te jabko, i
Adamu dala, oni sgriešyli zato, ale… (A jak muvili u vas?) Nu jak, tšydziescie tšy liaty to
žyl Pan Jezus na ziemi. I pracoval tak samo, jak všystkie liudzi, modlilsia, i učyl
apostoluv tam.
Kaip Adomą sugundė žaltys įlindęs. (Kaip buvo, kaip jis, iš pradžių.) Na tai jūsų
religijoje nebuvo? Taip nebuvo, nesakė jūsų, jūsų Šventajame Rašte? (Ne, aš nežinojau.)
Na kai Adomas gyveno Rojuje, ir tas, Dievas liepė jiems tos obels, to vaisiaus neliesti,
nesuvalgyti. O velnią pakeitė, kaip ten velnias pats pavirto žalčiu, įlindo į tą obelį ir
sugundė Ievą, va. Tai velnias sugundė, o tai buvo žaltys, ir sugundė, paėmė ji, atsikando
to obuolio, ir Adomui davė, jie nusikalto dėl to, bet... (O kaip pas jus sakė?) Na kaip,
trisdešimt trejus metus gyveno Viešpats Jėzus žemėje. Ir dirbo taip pat, kaip visi žmonės,
meldėsi, ir mokė apaštalus ten.
M 8B-5 (2004 m.)
389. [Apie Geležių Antakalnių akmenį su pėda]
Tam potem kopali i torf brali, čiort vie.Tam kturas ziemi tam nadzieliona, tam
kšački. A pšy kolchozie teš tam nie chodzili, nie pačyli tam. (A jak davnej bylo, dzieci
chodzili tam?) Nu šnury byli, na každym šnuru... (I tam na tych šnurach, oni jak muvili,
že modlilisie kolo tego kamienia) nie modlilisie, tyko , nu taki v kamieniu vo taki jak
sliadeček, vot. (I co muvili, skont on znaliazsia?) Bo, muvi, Matka Boska šedla i...
chodzila i... tego teš muvi že... Kiedys kamieni rosli, a potem Matka Boska šed...
chodzila, pobila noga i pšeklela kamieni, žeby vienkše nievyrosli juš. Nu i ot, i ten
sliadek taki, no podobny taki sliadeček, a kto jiego vie. On tak ladnie vyros, čy on tam co.
Ale teš to my pasli, to pačyli, jak male byli, chodzili, a potem to juš nikt tam nie chodzil..
A dzieciom tak interesne, chodzili.
Ten paskui kasė ir durpes rinko, velnias žino. Ten kažkuri žemė ten paskirta, ten
krūmeliai. O kolūkių laikais irgi ten nevaikščiojome, nežiūrėjome ten. (O kaip anksčiau
buvo, vaikai vaikščiojo ten?) Na virvės buvo, ant kiekvienos virvės... (Ir ten ant tų virvių,
jie kaip sakė, kad meldėsi prie to akmens.) Nesimeldė, tik, na toks akmenyje, va tokia
kaip pėdutė, va. (Ir ką sakė, iš kur ji atsirado?) Nes, sako, Dievo Motina ėjo ir...
vaikščiojo ir... tai dar sako, kad... Kažkada akmenys augo, o paskui Dievo Motina ėj...
vaikščiojo, sutrenkė koją ir prakeikė akmenis, kad neišaugtų jau didesni. Na ir va, ir tas
pėdsakas toks, na panašus toks pėdsakas, o kas jį žino. Jis taip gražiai išaugo, ar jis ten
ką. Bet tai irgi mes ganėme, tai žiūrėjome, kai maži buvome, vaikščiojome, o paskui tai
jau niekas ten nevaikščiojo... O vaikams taip įdomu, vaikščiojo.
M 8B-6 (2004 m.)
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390. [Eilėraštis] (išmoko mokykloje)
My jiestešmy krasnoliudki hop sa sa hop sa sa (pšysiadasia tak)
Pod gžybkami naše budki hop sa sa hop sa sa
A kto sblondzy tak trombimy tru ru ru tru ru ru
A kto senny to uspimy liu liu liu, liu liu liu….. To vnučka i teras to spievam,
pšysiadam potem…
Mes esame nykštukai, hop sa sa, hop sa sa (prisėdama taip)
Po grybeliai mūsų namukai, hop sa sa, hop sa sa
O jei kas pasiklysta taip trimituojam, tru r uru, tru ru ru
O kas mieguistas tai užmigdome, liu liu liu, liu liu liu... Tai anūkei ir dabar tai
dainuoju, prisėdu paskui...
M 8B-7 (2004 m.)
391. [Ratelis Siny bialy golombeček] (Ėjo ratu ir per priedainį rodė veiksmus;
išmoko iš mamos)
Teš spieva vo to, na festy byva:
Siny bialy golombeček čy vidzialaš čy slyšalaš jak siejou mak
Oto tak siejou mak \2
Siny bialy golombeček čy vidzialaš čy slyšalaš jak rosnie mak
Oto tak rosnie mak \ 2
Siny bialy golombeček čy vidzialaš čy slyšalaš jak tšensou mak
Oto tak tšensou mak \ 2………to tak dzieciou
Tai dainuoja va taip, per šventes būna:
Mėlynas, baltas balandėlį, ar matei, ar girdėjai, kaip sėja aguonas
O va taip sieja aguonas \2
Mėlynas, baltas balandėlį, ar matei, ar girdėjai, kaip auga aguonos
O va taip auga aguonos \2
Mėlynas, baltas balandėlį, ar matei, ar girdėjai, kaip purto aguonas
O va taip purto aguonas \2…. Tai taip vaikams.
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GIRULIAI
Zujūnų sen., Vilniaus r.
Romuald Maksimovič, Vincento, g. 1941 m. Bieliūnuose, gyv. ten pat.
Užrašyta 2004-08.
Iki pensijos dirbo Sudervės girininkijos eiguliu.
392. [Apie kaimą]
Seniau aplink kaimą buvo mažai miško. Link Karveliškių kapinių buvo miškas ir
link Bieliūnų. Link Vaiceniškių , link upės buvo Vielki lias, kurį vėliau pavadino Kurica,
nes Kuricos popieriaus fabrikas Grigiškėse už upės. Vaiceniškėse buvo eiguva, mūrinis
namas. Po karo daug miško užsodino kolūkis, nes prasta žemė. Prie lenkų daug
aplinkinės žemės priklausė Mozūriškių dvarui. Ten, kur miške pamatai, buvo irgi
Mozūriškių pono laukas. 95 ir 112 kvartale buvo namai, kur gyveno pono darbininkai.
Diedukas turėjo 18 ha. Kaime buvo dar du po 18 ha, iš viso buvo 3 sodybos 3
brolių. Dar vienas dieduko brolis turėjo Platiniškėse. Mokykla buvo Platiniškėse.
Diedukas sakė, kad seniau buvo Giruliuose ar netoliese puodžiaus dirbtuvės.
Vienas labai didelis akmuo paupy tiesiai nuo kaimo einant su skylutėm. Paupiais
yra ir daugiau akmenų su 1-2 skylutėm.

393. [Vietovardžiai]


Ručaj – žemuma įvažiuojant į kaimą nuo Karveliškių pusės



Vielki lias – miškas link Vaiceniškių



Kurica – taip vėliau vadino Vielki lias, nes už Neries Grigiškėse popieriaus
fabriko savininko tokia pavardė



Gudeli – kaimas link Vilniaus, ten buvo vieta vadinama Švedski cmentaž
(Gudelių pilkapynas). Ten atvažiuodavo švedai per Visus Šventus, degindavo
žvakutes



Batanica – žemė prie kelio į Vaiceniškes, dešinėje pusėje



Barnadiny – miškas link Bieliūnų, visada buvo valdiškas



Pastbišče – akmeningas kalnas, ganė gyvulius. Prie kelio į Karveliškes dešinėje,
kur dabar linija



Gumna – slėnis prie Pastbišče



Kolyska – slėnis, daubos



Kamienisty rov – griova link Bieliūnų, iš ten rinkdavo akmenis keliams
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GRABIJOLAI, Elektrėnų sav.

Elena Šeštokaitė-Žilinskienė, Marijono, g. 1923 m. Kaliakiemio k. prie Vievio. Mirė
2003 m.
Sodyba priklausė vyrui Aleksui Žilinskui, Stasio. Sūnus Boleslovas gyveno 8 D
sodyboje, po mamos mirties persikėlė į jos namus, savo pardavė. Alekso Žilinsko tėvas
1913 m buvo paimtas į caro kariuomenę ir žuvo. Našlę su 3 vaikais valdžia išvežė į
Simbirską, kartu išvažiavo visa jos šeima. Ten jiems buvo suteiktas visas išlaikymas.
Prasidėjus revoliucijai šeima grįžo į Grabijolus. Namas buvo apleistas, be langų.
394. [Apie kaimą]
Kaimo vakaruškose šokdavo polką, kadrilį, valsą. Grodavo armonika, smuiku, gitara,
būgnu. Savi muzikantai.
Ant Rutkovskielos kalno buvo 2 dideli akmenys, juos suskaldė, kitus nurideno žemyn.

Genovaitė Žilinskaitė-Černeckienė, g. 1940 m. Grabijoluose, d. gyv. Vilniuje.
Namas priklausė tėvui (mirė 1972 m.). Tėvas buvo batsiuvys, siūdavo naujus batus ir
taisydavo senus.
395. [Grabijolų pavadinimo kilmė]
Grabijolų kaimas prasidėjo nuo trijų brolių Žilinskų, po to dalijo žemę vaikams ir
anūkams ir sodybų padaugėjo.Tėvas sakė: „Za Wiljou žyl grap za to Grabijaly“ („Už
Vilijos gyveno grafas, dėl to Grabijolai“).
396. [Apie kaimą]
Viso kaimo karves ganydavo kartu. Buvo 34 galvijai, kartu būdavo avelės. Ganė 1
skerdžius ir piemuo,
kiti piemenys eidavo padėti paeiliui. Kad sušaukti karves, skambindavo į geležį,
pakabintą kaimo vidury. Taip pat skambindavo, jei kildavo gaisras.
Netoli kaimo buvo tiltas, kurį sudegino per pirmą karą, dar matosi poliai.
Kalnų vardai iš kairės: Podjodelko, Podjuziškė, Ritkovskiela, Dzidzelovska, Pudrovček,
Zapalina.
Visuose kalnuose buvo šaltiniai, juose girdė ganomus gyvulius. Nevalomi šaltiniai
užaugo, dingo.
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Prie Zapalinos kalno yra didelė griova, teka upelis, vieta vadinasi ''Du rovu''. Ten dažnai
būna ledų sangrūdos.
„Na guže“ - pieva ant kalno.
Regina Medekšaitė-Tomaitienė, Antano, g. 1938 m. Grabijoluose.
Namas priklausė tėvui Medekšai Antanui, Dominyko, 7 ha žemės. Senelė iš tėvo pusės
Emilija ištekėjo už Dominyko Medekšos. Jo brolis Kasparas buvo Leono Medekšos
senelis.
Namą statė Dominykas Medekša 1900 m. Jis mirė turėdamas 30 m., tėvui tada buvo 3
metai. Senelė ištekėjo antrą kartą, už Žilinsko. Jis buvo žvejys. Gaudė iki 2 pūdų lašišas.
Atvažiuodavo žydai Loiba, Šliomas turėdavo ledaunėse ledo, sudėdavo žuvį į ledus
maišuose su dilgėlėm ir veždavo Vievin.
Senelė buvo vienuolė pasaulietė pranciškonė. Ji yra nuėjusi pėsčia su piligrimais iki
Čenstakavos ir parsinešė stebuklingo paveikslo kopiją.
Anapus upės buvo gražus ponų lenkų dvaras baltai tinkuotas.
397. [„Litvyny, iccie do batvini“]
Karves ganydami susišaukdavo su piemenimis iš kito kranto. Jie rėkdavo: „Litvyny, iccie
do batvini“, o mes atsakom: „Poliaki, iccie do buraki“.
Karves ganydami susišaukdavo su piemenimis iš kito kranto. Jie rėkdavo: „ Lietuviai,
eikite į cviklinius burokus”, o mes atsakom: „Lenkai, eikite į burokus”.
398. [Kalnai nuo Zabarijos pusės]
* Dzidzelovka (Didlaukis),
*Juziški,
*Podjodelka - ant jo buvo plokščias akmuo ir didelis šaltinis,
*Podjasionok,
*Cypel - per jį eina „Kosciolova drožka“, nes juo eidavo į bažnyčią. Sakydavo, kad kalne
yra užkasta bažnyčia.
*Rovčak arba Lysa Gura, arba Vysoki Krent. Ant jo yra akmuo, kurį vaikai vadino
Babuni Leksikovoj Dupa. (Nes Reginos bobutė buvo ištekėjusi už Alekso ir buvo labai
stora.)
*Šloit
*Zapalina (nes kalnas yra už laukų). Prie jo yra upelis Ruveček.
*Akmenicoj degdavo kalkes.
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*Tarp Rovčako ir Šloito, toliau link miško (Diržonių arba Kaziony Lias) buvo Ilgoji
pieva.

399. [Dainos]
Dainuodavo dainas „Na Podolie bialy kamien“, „V čarnym liesie malyny“.
[Vertimas] Dainuodavo dainas „Podolyje baltas akmuo“, „Juodajame miške avietės“.
400. [Velykos]
Velykoms vyrai dainuodavo: „Dobry večer slična pana, venšuje vinem zelionym“. Atėję
prie kiekvieno namo klausdavo: ''Ar galima pasveikinti ? '' Tada dainuodavo.
Vaikai kiaušiniaudami sakydavo: ''Ja maly žaček jako robaček, skočil na kšaček s kšaku
žabę, dai jajko baba.''
Po Velykų mišių greit bėgdavo iš bažnyčios, kas greičiau parbėgs, tam viskas gerai derės.
Bažnyčioje šventino visą Velykinį maistą: druską, kiaušinius, sviestą, duoną.
Velykoms vyrai dainuodavo: „Labas vakaras, gražioji ponia, sveikinu vynu žaliu“.
Vaikai kiaušiniaudami sakydavo: „Aš mažas žaček kaip kirmeliukas, šokau ant krūmelio,
nuo krūmelio varlei, duok kiaušinį boba“.
401. [Užgavėnės]
Per Užgavėnes lenktyniaudavo rogėm, pasikabindavo jančarus (žvangulius). Paneles jei
veždavo, išversdavo. Virdavo lašinių, kumpio, riebiau privalgydavo. Bernai su išverstais
kailiniais, kepurėm po langais baladodavosi, gąsdindavo.

402. [Audrai atitolinti]
Jei ateina audra, plėšo debesylo lapus, kad debesys išsisklaidytų.
403. [Lietui iššaukti]
Lietui iššaukti, kūrena vantas.
404. [Kad netrenktų Perkūnas]
Iš Verbos žilvičio šakelę reikia pasodinti prie namų pašventintą, tada netrenks Perkūnas.

405. [Joninės]
Joninių papročiai atėjo per mokyklą, anksčiau nešvęsdavo.

406. [Vėlinės]
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Vėlinėms visas kaimas susirinkdavo kapinėse ir giedodavo.

407. [Kūčios]
Kūčioms dieną ruošdavo valgį.Kviečius pamirkytus nugrūsdavo piestoje, po to šutindavo
ir ruošdavo su aguonomis. Vakare eidavo pirtin, persivilkdavo švariais lininiais baltiniais.
Tėvas atnešdavo šieno, padengdavo stalą. Sukalbėdavo poterius, tada valgė. Po to būrė.
Traukė šiaudus, žiūrėjo, ar matosi ant sienos šešėlis. Kuris savo šešėlio nepamatydavo,
mirs. Tada seniai eidavo miegoti. Jaunimas toliau būrė: glėbė tvoros štakietus, klausė, kur
šunys loja, mėtė batus, po kaimyno langais klausė, ką šneka, šližikus traukė, ar bus pora.

408. [Sekminės]
Sekminėms iš beržo šakelių pynė vainikus. Už tai šeimininkės duodavo vaikams
saldainių, pyrago.

409. [Zvestovanie]
Kovo 21 d. būdavo Zvestovanie. Ant tvoros stulpelio mama padėdavo bandelę ir sakė,
kad gandrai atnešė.
410. [Šv. Andrejaus diena]
Per Andrejų burdavo. Eidavo apie šulinį ir sėdavo kanapes. Sakydavo: „Na sventego
Andžeja ja kanope seje. Daj mnie Bože znac s kim ja bende spac“. Viena panelė apie
šulinį vaikščiojo ir būrė, o bernas girdėjo ir atsakė jai: '' Ze mnou, kurva '.
Per Andrejų burdavo. Eidavo apie šulinį ir sėdavo kanapes. Sakydavo: „ Per Andrėjų aš
kanapes sėju. Duok man, Dieve, žinoti, su kuo aš miegosiu“. Viena panelė apie šulinį
vaikščiojo ir būrė, o bernas girdėjo ir atsakė jai: “Su manim, kurva“.
411. [Verkavimas]
Per vestuves jaunoji verkaudavo. Jaunuosius berdavo grūdais - mama sakė.

412. [Pirtis]
Pirtin neleisdavo su mėnesinėm, nes užpuls padlica.

413. [Žvaigždynai]
Žinojo žvaigždynus:
Syta -daug žvaigždžių,
Ryba - lyg tai rytuose, uodega - mažesnė žvaigždė, akis - didesnė žvaigždė
Kareta (Grižulo Ratai),
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Šalki (Svarstyklės) - dvi eilės žvaigždžių ir dar vidury kažkas
414. [Jauną mėnulį pamačius]
Jauną mėnulį pamačius, sakydavo: ''Tobie, mlodziku, zlota korona, a dla mnie mlodej
ščenšcie, obrona.''
Jauną mėnulį pamačius, sakydavo: „Tau, jaunasis, auksinė karūna, o man, jaunai, laimė,
apsauga.“
415. [Pilnatis]
Į pilnatį negalima žiūrėti, nes neužmigsi arba vaikščiosi. Po miesioncie bendzeš chodzil.
[Vertimas] Pagal mėnulį vaikščiosi (?)
M1B-16 (2003 m.)
416. [Apie žalčius]
Mūsų kaime tai labai želčius gerbė nuo seno ir mylėjo, čia jų buvo. Ypatingai ten prie
Neries, tai čia mūsų… (blogai įrašyta) Kaimynė buvo, tai lakdavo. O šita legenda tai yra
apie Zelvės ežerą. Ir net žinojo šitų ponų, kur stovėjo dvaras prie Zelvės ežero. Ten
gyveno ir buvo labai daug žalčių, begalių begalės. Ne tai kad keli, bet tiesiog kirbynės. Ir
visur buvo, ir miškuose, ir prie ežero, ir ateidavo į namus, žodžiu, per žalčius negalima
buvo praeiti. Ir ką nedarė, stengėsi kaip tai juos išnaikinti, bet nieko negelbėjo. Mama
sakė, kad jis ar čigonas, ar vengras buvo. Sakė, toks su barzda, apsirengęs tokiom
prastom drapanom, ir jis pasakė:”Aš, sako, šituos žalčius žinau kaip išvesti iš jūsų”. Visu
baisiu balsu, garsiu baisiu balsu sušvilpė ir staiga iš visų pusių, šitaip tiesiog pilkavo visa
aplinka. Liepė į šitą duobę, visi puolė į duobę, užkase ir užtroško. Ir čia yra baisu. Tai ne
visi, nes iki šio laiko vis tik Zelvės apylinkėje tų žalčių vėl yra. Ir aišku, dabar kitoks
žmonių požiūris į juos, globojami yra ir niekas jų nenaikina. Dabar aišku, žmonės globoja
juos, kaip ir paukštelius, ir aš pati globoju visus.

M1B-17 (2003 m.)
417. [Apie lietaus iššaukimą ir sustabdymą]
(Kai reikėdavo žmonėm lietaus, ką tada darydavo?) Mūsų kaime žmonės žino, ir aš žinau,
kaip reikia iššaukti lietų. Reikia išeiti į lauką, reikia švilpti, aš švilpti nešvilpsiu dabar. Ir
reikia garsiai švilpti ir šaukti:”Siaubuk, siaubuk, siaubuk”. Ir tada pakyla vėjas, ir iš
kažkur tai atvaro debesį, ir tada prasideda lietus.
Taip pat žr. nr. 424.
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M1B-17 (2003 m.)
418. [Apie lietaus sustabdymą]
O dabar žinau, kaip reikia sustabdyti lietų ir audrą. Jeigu užslenka dideli debesys, artinasi
audra, tada… dar čia turim turėti tokį augalą - debesylą, jo tokie dideli lapai… Ir reikia
šituos lapus perplėšti per pusę. Plėšyti plėšyti ir sakyti:” Slinkit, debesys, vieni į kairę,
vieni į dešinę, slinkit, debesys”. Ir tada debesys prasiskiria ir aplenkia mūsų kaimą, ir
viskas, ir audros nėra.

M 1A-14 (2002 m.)
419. [Apie žalčius]
Zelvėje buvo labai daug žalčių. Atėjo vengras ir juos išmušė, dėl to, kad melžia karves.
Po to žalčių labai sumažėjo. Mamai pasakojo močiutė.
Mama pasakojo, kad prie Zelvės buvo dvaras ir ten prie to dvaro buvo labai daug žalčių.
Ir vieną kartą atseit atkeliavo kokis tai vengras ar čigonas, ir jis atėjo pas ponią ir sako:
''Ponia, jeigu mane gerai pamaitinsi, aš taip padarysiu, žodžiu, kad tuos žalčius išvesiu”.
Ir, sako, liepė iškasti didelę duobę, iškasė tarnai didelę duobę, ir sako, jis kai sušvilpė
stipriu, galingu balsu, sakė, kai pradėjo šliaužti žalčiai iš visų pakampių, iš visur, ir iš... iš
visos sodybos, iš ten tvartai kur buvo, ir iš miško, ir iš pelkių, kas ten aplinkui, vienu
žodžiu ir iš visur, ir, sakė, visi puolė į šitą duobę, o toj duobėj buvo anglys ar... žodžiu
ugnis pakurta ir, sakė, visi tada sudegė žalčiai. O tas vengras išėjo.

M 1A-15 (2002 m.)
420. [Apie Pabarų kipšuką]
Po kalnais yra laukai: Akmenica, Pobary. Prie Neries, ten kur Pobary, upėje gyvena
kipšiukas. Žvejojant apversdavo žvejų valtis ir kvatodavosi. Vadino Pobarski Kipšuk.
Kitapus upės yra aukšti smėlėti krantai, vadinami Bialy Krent Kolu Pobar.
Yra laukai Pobarai ir ten upėje, tuosa Pabaruosa gyvena kipšiukas. Kai žvejai
išplaukdavo žvejoti, jis apversdavo valtis ir visą laiką kvatodavosi. Tai čia pasakojo mano
mama (O daugiau apie tai daugiau nepasakodavo nieko?) Ne daugiau, tik sakydavo, kad
visą laiką išversdavo ir nuskand... ne nuskand... nuskan... -jie išplaukdavo, bet, žodžiu,
išsigąs... išsigąsdavo ir paskui daugiau jau į tą vietą jau bijojo plaukti. (O ar matė?) Ne,
matyti nematė, tik girdėjo (O upėje ten akmenys gal yra kokie ar kas?) Nieko.

M 1A-16 (2002 m.)
421. [Dvasios]
Tėvas vis šnekėdavo apie dvasias: '' Jak te dušy vygliondajon?“
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Tėvas domėdavosi dvasiomis, jis sakydavo: '' Nu kaip tos dvasios atrodo, jos turbūt kaip
skruzdėlės. Jeigu jos būtų didelės, taigi ir žemės rutuly netilptų.
[Vertimas] Tėvas vis šnekėdavo apie dvasias: „Kaip tos dvasios atrodo?”

M 1A-17 (2003 m.)
422. [„Lietuvys“]
Aš vis klausdavau tėvo, ar jis lietuvis... (Sakykit viską lenkiškai, kaip kalbėdavot). Aš
viską lietuviškai sakysiu. Aš klausiu pas tėvelį: ''Ar tėvelis lenkas, ar lietuvis? '' - '' Jaki ja
tam guvne lenkas, ja lietuvys ''.

M-1A-20 (2003 m.)
423. [Apie vaiduoklį Antanuką]
Žinot, pasakojo man mama. Sakė, vieną kartą vakare ėjo, iš kažkur tai, iš kito kaimo, pro
kapines, ir žiūri – ant kapo akmenų tupi berniukas. O tas berniukas buvo neseniai miręs
Antaniukas. Sako, galvytė tokia šviesiaplaukė, rūbeliai balti. Mama baisiai išsigando,
sako, nu nežinau ką daryti, ar eiti toliau, ar stovėti. Persižegnojo. Sako, nedingsta niekur,
galvoja – vistiek reikia eiti namo. Vaikai laukia, vyras… Prieina arčiau, sako, toks
Antaniukas kai šoks ir pabėgo ten į kapus. O ten buvo katinas…

M1A-25 (2003 m.)
424. [Apie lietaus prišaukimą]
Norint prisišaukti lietų, reikia švilpti. Mama sakė, kad lietų reikia švilpti, bet aš taip
nemoku… ir šaukti:”Saubuk, saubuk, saubuk fiu fiu fiu fiu”, aš nemoku švilpti, fiu fiu fiu
fiu fiu. Ir tada tikrai pradėdavo pūsti vėjas, ir taip atvarydavo debesis ir pradėdavo lyti.

M17A-31 (2005 m.)
425. [Būsimas vyras...]
Mama pasakojo vieną atsitikimą, kuris atsitiko jai dar būnant jauna mergaite. Ji gyveno
Maliupėje ir buvo Kalėdų vakaras, močiutė tvarte ir kažko tai prireikė paskolinti iš
kaimynės. O kaimynė gyveno ant kito kalno. Troba buvo viena palaukėj, reikėjo perlipti
per keletą rėžių. Mama ėjo, jau buvo vakaras, nes gi buvo žiema, tamsu, ir mato, kad ant
kalno stovi du vyrai. Nors buvo tamsu, bet mama pažino. Vienas vyras buvo Medekša
Antanas, o kitas vyras buvo Medekša Jonas, pusbroliai. Nu bet neva jie stovėjo pakėlę
rankas, tokius padarę vartus ir mama pro tuos vartus pralindo, nuėjo pas kaimynę.
Grįždama atgal jau, reiškia, jų nematė ir sako savo mamai:”Ko tas Antanas su Jonu
vidury nakties stovėjo ant kalno? Močiutė nieko neatsakė, nu ir taip viskas tuo pasibaigė.
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Paskui praėjo keli metai, du ar trys metai, mama susipažino su Medekša Antanu ir už jo
ištekėjo. Ir paskui pas jį klausia po kiek laiko, sako:”Ko tu ten Kalėdų vakarą, tiksliau
Kūčių vakarą ant to kalno stovėjai su Jonu?” Antanas sako:”Aš niekad nestovėjau, niekad
aš ten nebuvau, iš kur tu čia ištraukei tą viską?”, sako:”Stovėjau, mačiau tave”. Reiškia
tokiu būdu apsireiškia likimas, už ko mama turės ištekėti, i va dabar…tas Antanas buvo
mano tėvas. (Tai reiškia pasirodė, pasivaideno?) Pasivaideno.

M17A-32 (2005 m.)
426. [Pasirodė mirusi motina]
Prisiminiau dar vieną atsitikimą. Čia jau iš senesnių laikų. Mano diedukas Vincas
Žilinskas, mamos tėtis, nu jis buvo piršlys, i toks buvo svetaunas žmogus. Ir mirė viena
moteris kaimynė ir paliko sūnų suaugusį. Diedukas galvoja, reikia su kuo nors jį supiršti.
Ten netoliese gyveno tokia mergina, ir… bet tai buvo Gavėnia tada. Buvo Gavėnia ir dar
buvo praėję gal tik koks pusė metų nuo motinos mirties. Bet kadangi vaikinas buvo
vienas, ir gyvulių buvo, ir visko, tai reikėjo jau padėjėjos namuose, nu ir diedukas galvoja
nuvesti piršliuosna. Atėjo tas vaikinas pas dieduką, diedukas apsirengė su kailiniais, irgi
buvo žiema, nu ir tas vaikinas, ir jis eina pro duris, bobutė viena pasiliko. Ir sako, staiga
po minutės grįžta atgal. Diedukas išsigandęs visas, išbalęs. Bobutė klausia:”Kas
atsitiko?”, Sako:”Jo motina… užmiršau vardą šitos moters, pavardę, ar Ručisienė,
Ručisova, atrodo taip kaip sakė lenkiškai, lygtai Ručisova, neatsimenu tiksliai… sako –
stovi su savo skara apsigobusi tokia pilka tarp durų ir, sako, taip rankas išskėtusi ir
neleidžia praeiti”. Ir viskas, ir diedukas grįžo, ir piršlybos neįvyko. Įvyko jau tada veliau,
turbūt jau po kokių metų, sako daugiau net. Ir diedukas supiršo tą žmogų. O reiškia,
pasirodė šitos moters vėlė ar ten kas ir vat buvo toks atsitikimas. Man pasakojo, kad čia
buvo tikras dalykas. (O tai kaip aiškino šitą, dėl ko taip atsitiko?) Nu tai čia turbūt kad
dar ta vėlė kažkur gal slankiojo, netoliese reiškia tų namų. Kaip tai, gal gali kaip tai
materializuotis.. (Jinai gal nenorėjo?) Jinai, išeina gal būt aiškino todėl, kad per anksti.
Nes reikia išbūti metus laiko, reiškia, gedulą atnešioti, kaip jau vaikas po savo motinos,
po tėvo mirties. O čia… per anksti, po pusės metų, reiškia, dar ne laikas buvo. Reiškia,
matomai ta vėlė dar kažkurtai slankiojo netoliese prie tų namų. Vat šitaip, mama
pasakojo, kad čia, sako, tikrai buvo toks dalykas.

M17A-33 (2005 m.)
427. [Nužiūrėjimas]
Tik tiksliai nežinau kas, bet buvo pasakojama, kad gali atimti pieną. Ir tai atsimenu.. tik
nenoriu sakyti dabar jau tos moters vardo, kad pasižiūrėjo, jinai buvo lygtai pavydėjo,
kad pasižiūrėjo į karvę, jo, ir šita…ir pradingo pienas. Bet kad ir dabar, vot ir dabartiniais
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laikais… Bet ir sesuo va dabar kalbėjo, kad kažkas jai, irgi kažkas, sakė, atseit sako, kad
ten viena kokia tai.. Nu aš nežinau, kad sako, pasižiūri – ir, reiškia, prapuola pienas. (Bet
čia per Jonines taip vyksta, ar visą laiką?) Nu tai aš šito neužfiksavau, negaliu pasakyti. O
paskui mano teta buvo, jinai ten gyveno už Palkių, dėdės Vinco žmona, nu i ji Žilinskienė
skaitėsi. Tai ji labai buvo gera moteris, bet, reiškia, kokia tai bloga energija iš akių.
Mama sako, atėjo – pas mamą buvo labai daug gražių viščiukų, mažyčiai viščiukai,
visokie margučiai kaip anksčiau. Ir, tos vardas Bronė buvo. Sako, pasižiūrėjo:”Oi kokie
gražūs viščiukai, oi kiek daug pas tave čia viščiukų”. Nu ir viskas, sako, taip pasidžiaugė
ir paskui mama išėjo į bažnyčią. Ir grįžta iš bažnyčios, sako, viščiukai tik išgriuvę
išgriuvę išgriuvę kojytėm į viršų. Ir viskas, ir išdvėsė viščiukai šitaip. Reiškia, nužiūrėjo,
tai sako, čia nužiūrėjo. Gal blogo nieko nenorėdama, bet nužiūrėjo. (O kaip apsiginti
galima nuo to, atkalbėti ar kaip nors?) Nuo akių? Jeigu pakenkia žmogui, tai reikia
sušlapinti padalkas žinot su kuo? Su kuo, su sysiuku, su šlapimu ir tada reikia su kaire
ranka tris kartus nusišluostyt su tuo skuduriuku veidą, nu akis, daleiskim ir mesti šitą, ir
mesti per kairį petį, ir viskas. (Ką mesti?) Skudurą. (Tai bet čia sakėt, kad padalkos o ne
skuduras) Tai padalkos, taip, tai tą sijoną reikia mesti, bet man taip sakė, kad reikia mesti.
Jeigu su padalkom, tai gal tiktai trenkti, o su skuduru tai gal mesti. Bet su padalkom. (O
su ugnim niekaip nedarydavo?) Ne, neatsimenu. (Su vandeniu ne?) Ne, šito neatsimenu.
Tik vat kad šitą, nes aš ir pati mačiau. Aš mačiau kaip mano pusseserė, vo šita, kur sakė,
kad sakė, kad parodys kaip reikia mušti sviestą. Jinai buvo labai jautri, labai graži
mergaitė, kaip jaunystėje, vaikystėje. Ir sako, kas tiktai ateina ir pažiūri į ją – jinai iš karto
krenta. Jinai krenta va šitaip, kaip negyva visai, išsitempia tiktai ir viskas. Nu tai irgi
kenkia akys. O dabar jau neseniai visai buvo, prieš kokia dešim metų, jinai dabar gi
septyniasdešim vienų metų. Ir toks Skiberis, dėdė važiavo ir aš ten buvau tuo laiku. Ir
jis:”Oi oi oi kokios gražios moterėlės, kokios gražios moterėlės, ir tu Ada kokia graži”,
va šitaip. Jinai tiktai, tik sustojo:”Tuoj mirsiu tuoj mirsiu, širdis sustos” Ir labai, nu labai
bloga pasidarė. Ir sakau:”Nu kas tau?”, jinai sako:”Čia mane pakenkė, šito žmogaus akys
pakenkė”. Bet jinai pati prie tvartelio ir sušlapino tokias padalkėles ir taip apsišluostė
apsišluostė ir išėjo, ir po kurio laiko taip pabuvo, ir vėl viskas gerai. Tai va matot, reiškia
kad kažkokie tai burtai. Nu tai čia…

M17A-34---(2005)
428. [Apie užbūrimą]
Čia jums asmeniškai Jo? Niekas negirdės.? Mama sakė, kad irgi buvo vestuvės pas juos
ten Aleksandriškėse, ir buvo svotas labai linksmas žmogus ir jis kažko tai susipyko su
nuotakos tėvu. Ir davė jam užrūkyti pypkę. Ir sako, tam žmogui taip pasidarė bloga, taip
bloga, kad jis jau… nu nerado sau tiesiog vietos. O šitie vestuvininkai ir tas jau piršlys
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buvo išvažiavę. Sako, ir pas kokius, irgi pas kokius tai kitus, ir pas kokius žiniuonius
tenais kaip buvo kokiam tai kaime, ir kokie burtininkai ten, ir jau jis pas kunigą. Ten jau
aš visko neatsimenu, bet, žodžiu, jis kreipėsi visur pagalbos, sako, nu jau man an širdies,
dėl to kažkas tai drąsko. I sako, nei jis valgyt negali, ir jį ten pučia, žodžiu visos negalės
apėmė tuo laiku. Nu ir tada jis ten kažkur tai išgirdo, kad atseit tas piršlys moka jis
užkerėti, moka užburti. Iš kur jie kilę, tai šito aš jau nežinau, to neatsimenu. Mama būtų
gyva, tai jinai žinotų. Tai čia bobutė pasakojo, mamos mama. Ir tada, sako, važiuokit
atgal pas jį, reiškia, ir prašykit jo paties pagalbos. Nu ir kaip ir jie nuvažiavo, atseit jau
ten susitaikint, taip ir kaip. Sako, jis davė jam užrūkyti pypkę vėl, ir sako, tam žmogui…
pasidarė lengva, bet jis, atsiprašant, išleido orą labai garsiai, sako. Ir sakė: „Va, dabar
išleidau visus velnius”. Išpirdėjo. Tikrai, ir va šitaip jisai pasveiko. Sako, reiškia dabar
visi velniai iš manęs išlėkė. Buvo šitaip užkerėtas, užburtas buvo labai va šitaip.

M17A-35 (2005 m.)
429. [Vyro priviliojimas]
Sakė, kad norint privilioti vyrą, atvilioti tai nežinau, bet privilioti, tai reiškia duoti to
moteriško kraujo, įmaišyti į gerimą, tai turbūt žinote, girdėjote. Mėnesinių kraujo reikia
įmaišyti ir duoti išgerti. Sakė labai tada, labai prilimpa. Va taip, čia nežinau teisybė,
nebūdavo šitaip, nieko neviliojau.

M17A-36 (2005 m.)
430. [Apie Kūčių burtus]
Pasakojau, kaip pas poną tarnavo, nu pas poną ar pas ponią tarnavo mergina ir irgi, kaip
ir visos per Kalėdas, per Kūčias būrė, veidrodį pasistatė priešais save ir uždegė žvakes. Ir:
„Veidrodėli pasakyk už ko aš ištekėsiu”. Ir žiūrėjo žiūrėjo, ir pamatė poną. Labai
išsigando, atėjo ponia, sako: „Ko tu tokia išsigandus? Ką tu ten tokio pamatei? Jinai
nenorėjo sakyti iš karto, o paskui sako: „Mačiau poną:. Sakė, ponia labai išsigando, dar
daugiau pasiligojo ir po kurio laiko numirė. Ir kadangi ponia buvo vyresnė, o ta tarnaitė
buvo jauna, graži – pasidabojo ponas, ponas tikrai jau paėmė į žmonas.Taip ta tarnaitė
tapo ponia. O čia pas mus taip pasakojo.

M17B-1 (2005 m.)
431. [Apie Pabarų kipšiuką]
(Bobutė čia pasakojo, diedukas?) Ne, čia tėvas pasakojo. Tėvas pasakojo, kad Pobaruose
gyvena kipšiukas. Ir vieną kartą buvo susitikęs su tuo kipšiuku. Dėdė Jonas ir tėvas,
Medekšos išplaukė valtele pažvejoti naktį. Tada dar buvo lašišų anais laikais, nu
pabrakonieriauti gal būt. Ir pagavo tokią didelę lašišą, jau vos ten į tą valtį jau norėjo ją
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įtraukti.Tik sako kažkas tai ten upėje tik suteliuškavo, tiktais vėjas sukrutėjo ir valtis
išvirto, lašiša nuplaukė, o pasigirdo labai garsus juokas linksmas, tikras velniškas juokas.
Ir tėvas paskui atėjo, sako:”Nu va, kipšiukas neleido pagauti lašišos. Tikras buvo
kipšiukas. Pabaruose gyvena kipšiukas. (O matyt jo nematė?) Ne, nematė nematė, tiktai
girdėjo. (O ar tik tėvui taip atsitiko, ar dažniau būdavo tokie dalykai?) Taip, čia ir kitiem
matyt buvo, už tai kad visi žino, kad ten tas kipšiukas ten gyvena. Tėvui tai buvo tikrai
atsitikę, matyt ir kitiem buvo atsitikę. (O kaip vadindavo lenkiškai, kaip jūs kalbėdavot?)
Kipšuk, Pobarski kipšuk, lenkiškai Pobarski kipšuk. (Tai anam krante jisai?) Anam
krante, jis anam, jis va ten būtent prie tų baltų… pre smelių šitų kalnų, kalvų. Nu kalnai
ten, beveik galima sakyt, gana aukšti. Ten ten jis gyvena, va būtent ten

M17B-2 (2005 m.)
432. [Apie Grabijolų Alkas]
Jos buvo apgaubtos Alkos kažkokia tai paslaptim. (O kodėl?) Nežinau priežąsties kodėl,
bet mes tai ot kažko tai bijodavom. Lygtai, nu kad ten irgi yra kokios tai dvasios
gyvendavo. Man jau reikėjo per tas Alkas eiti, per kraštą, per tą Zapaliną, gi bobutė mano
kaip Maliupėj gyveno, mes eidavom. Mes visą laiką bijodavom kažkodėl per tas Alkas
eiti. Kad mes lyg tai kokių dvasių bijojom, lyg tai kažkokių vaiduoklių. Bet mes vaikai
bijojom. Gal čia dar kai dar ir neatsimenu, nuo to laiko gal kas, paskui lygtai mama
manęs ir negąsdino. Bet žodžiu, tos Alkos buvo nuo seno apgaubtos kažkokia vat
paslaptim, kažkokia kokia tai baime, lygtai kažkokiom vat dvasiom ten gyvenančiom, ot
kažkas tai tokio ten buvo. O kas ten buvo? (Tai ten prie antro tilto tai jau tie velniai) Nu
tai gi čia netoli, kalnas jis nėra labai toli, jis va visa ta kalva iškilus nuo čia iki Ilgojos
upelio.

M17B-3 (2005 m.)
433. [Apie padalec]
Sakydavo:”Ach ty padalec”, va šitaip. Mama sakė, kad padalec yra raudonoji gyvatė,
kuri… jos įkandimas yra mirtinas. Bet kaip ta raudonoji gyvatė atrodo, tai niekas jos
nematė. (Nematė niekas?) Lygtai matė, lygtai kažkas tai, palaukit, kažkas tai matė, kad
sakė, jinai nėr labai ilga, bet…jinai labai stora. Bet aš galvoju, gal čia tas glodenas. (Jūs
negalvokit, jūs sakykit ką sakė) Sakė kad jos įkandimas yra mirtinas. (O kaip atrodo?)
Nedidelė raudona gyvatė. (O kur jinai gyvena, miške?) Ir kas tai man sakė, vot kažkodėl
man kaip vaikui įsiminė, kad vot būtent tarp šito Rovčiako kaip mes vadinam, vot kad
atseit kažkas tai ją tarp Cypelio ir šito aukšto kalno, kad kažkas tai yra matęs šitoj vietoj.
Bet kas matęs, aš neatsimenu nieko, bet žinau, kad man kažkur tai įsiminė, kad vot atseit
tą padalcą matė vat šitoj vietoj. Jinai atseit gyvena miš… nu kažkur tai tokiuose tarp
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alksnynų kažkokių, gal taip ne miške. O gal būt ir miške, bet mano atminty kur tai va taip
išliko, kad atseit va šitoj vietoj matė, kažkas tai pasakojo matė, bet tai iš vaikystės. Ir kad
tai yra mirtina gyvatė, raudonoji gyvatė, kuri vadinasi padalec. Gal Leonas žino ką nors?
Nastazija Juravičiūtė-Žilinskienė, Vaclovo g. 1927 m.
Naručionių k. (už Vievio), nuo 1935 m. gyvena Grabijoluose.

434. [Vietovardžiai]
*Dzidzelovka - vadinami pakalnėje laukai,
*Dzidziuli - ant kalno pievos ir dirbama žemė,
*Juziški - dirva pakalnėje,
*Ritkovskiela - žemė pakalnėje,
*Vysoki Krent -vadinamas visas kalvagūbris,
*Zapalina - buvo Cichanovskio dvaras, kolūkis išardė,
*Šiladarbė - į dešinę nuo kaimo laukas ir miškas,
* Poviarsnia - laukas link upės,
*Šinkūnai - miškas, ten kažkada buvo tokiu vardu dvaras,
* Kotak - buvo vienkiemis prie upės, link Bielazariškių. Ten gyveno Stanislav Medekša.

435. [Kur vanduo]
Buvo posakis:'' Tam gdzie šnitka rosnie, tam voda jest '' - toje vietoje galima kasti šulinį.
[Vertimas] Buvo posakis: „Ten kur šnitka auga, ten vanduo yra“ - toje vietoje galima
kasti šulinį.
436. [Jaunas mėnulis]
Jaunam mėnuliui reikia žegnotis.
437. [Pilnas mėnulis]
Sako, kad pilname mėnulyje matosi: ''Brat brata čyma na vydlach pšebyvši ''.
[Vertimas] Sako, kad pilname mėnulyje matosi: „Brolis brolį laiko šakėmis pradūręs“.
438. [Žvaigždės]
Žino tokias žvaigždes: Kareta i dyšel, Sitka, Kosažy (trys žvaigždės).

439. [Velykos]
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Didįjį Šeštadienį nešėsi į bažnyčią kempines ir vandenį. Ten juos šventindavo. Kempines
padegdavo bažnyčioje. Paskui jas be ugnies parsinešdavo ir laikydavo namie spintelėje,
kaip apsaugą nuo nelaimių. Taip darė bobutė.
Verbom darydavo puokštelę. '' Tšy rožečki vežbovie i jedna jodlova ''. (rozečka - šakelė)
Apie tokią verbą sakydavo: ''Tšy osoby, jeden Pan Bug ''.
Velykoms bernai giedojo Aleliuja ir Vyną.
„Vyno“ žodžiai:
Panenečka ladna co ty bendzeš jadla
Grošek niezarodzil, kapusta pšepadla
Puide na ryneček, kupie rodzineček
Bende jadla, bende rosla, zamonž prentko pošla
Vinšuje vinem zelionym.
Verbom darydavo puokštelę. „Tris gluosnio šakelės ir viena kėnio“ (rozečka - šakelė).
Apie tokią verbą sakydavo: „Trys asmenys, vienas Dievas“.
Velykoms bernai giedojo Aleliuja ir Vyną.
„Vyno“ žodžiai:
Panele gražioji, ką tu valgysi
Žirniai neapėjo, kopūstai dingo
Eisiu į turgelį, nupirksiu razinėlių
Valgysiu, augsiu, greitai ištekėsiu
Sveikinu žaliu vynu.
440. [Rugiapjūtės pabaigtuvės]
Rugiapjūtės pabaigtuvėms dainuodavo:
Žyto, plion že všistkich stron... Pynė vainiką, darė „gaspadorių“.
Rugiapjūtės pabaigtuvėms dainuodavo:
Rugiai, derlius iš visų pusių... Pynė vainiką, darė „gaspadorių“.
M1A-18 (2003 m.)
441. [Apie vaidenimąsi prie Uolkų II tilto]
Kai Elenos Žilinskienės vyras ėjo per tą griovą į Palkas, tai jam mergaitė rodėsi.
(Gdzie tam on chodzil ?) No do Palek, na viečory. No, jak idzeš z viečoru, i tam, i
pokazujise chlopcu dzevčyna, no jesli on jej chce tam... zarozmaviac do jej, to ona vezni i
znikni. No ja to... (A v kturym mejscu to bylo ?) No tam nieviem, za Palek, za tem
rovem, jak ja teras tam movilam (Zapalina tam ?) a...Zapalina tam (A ježeli dzevčenta šli
?). No, jesli dzevčenta, to chlopcy pokazujonse, ale kiedyš oni nu... na pšyklad... nic,
pokazonsia tylko znikni.
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(Kur jis ten vaikščiojo?) Na į Palkas (Uolkus?), į vakarėlius. Na, kai eini vakare, ir ten, ir
pasirodo vaikinui mergina, na jeigu jis jos nori ten... užkalbinti ją, tai ji ims ir dings. Na
aš tai... (O kurioje vietoje tai buvo?) Na ten nežinau, už Palkų, už to griovio, kur aš dabar
ten sakiau. (Zapalina ten?) O... Zapalina ten. (O jeigu mergina eina?) Na jeigu mergaitės,
tai vaikinai pasirodo, bet kažkada jie na... pavyzdžiui... nieko, pasirodo tik – dingsta.

Aldona Žilinskaitė-Federavičienė,
Felikso, g. 1934 m. Grabijoluose, gyv. ten pat.
Sodyba tėvo, tėvas vietinis, motina iš Diržėnų. Tėvas mirė 1950, turėjo 50 m. Jis mokėjo
viską iš medžio daryti: baldus, bričką, ratus, roges, buvo pasidaręs maniežą.
Tėvas gerai grojo armonika, mokėjo derinti armonikas, jam iš toli atveždavo derinti.

442. [Vietovardžiai]
Kalvų vardai, pradedant nuo Zabarijos:
* Dzidziuli
*Dzidzelovka
*Juziški, nes kažkada pasikorė Juzefas
*Ritkovskiela
*Podjudelki arba Piečavyscia
*Podjasionkim
*Kosciolova drožka arba Cypel
*Vysoki Krent arba Lysa Gura
*Šloit, per jį veždavo arkliais mėšlą į visas dirvas ant kalnų
*Zapalina, ten teka upelis Ilgoja
Žemai esančių laukų vardai, nuo Zapalinos pusės:
*Akmenica - daug akmenų lauke ir upėje. Akmenskaldžiai ten ilgai dirbo ir
daug uždirbdavo prie Smetonos.
*Celientniki - arčiau kaimo. Ten geriausia žemė, būdavo daržai.
Laukai dešinėj pusėj kaimo:
*Poviarsnia
*Vodopoja
*Vydziory - išgraužos, kai pakildavo vanduo, išnešdavo krantus
*Pobary - kitapus upės prie to lauko yra griova ir aukštas smėlio krantas
*Ugulnica - paskutinė dirva pagal upę
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*Šiladirvia - yra toliau nuo upės
*Kruglovina - miškas prie Šiladirvės
*Ulica - vadino kaimo gatvę
*Ulytečka - vadino praėjimą prie kryžiaus
*Piečiulia ogrud - prie Zapalinos upelio, ten daug akmenų.
*Plaski Kamien - upėje prie kaimo, ten ant jo bobos skalbdavo užlipę, kai vanduo
nusenka, jis matosi.
*Už Ugulnicos gyveno Šinkūnai, buvo 3 namai. Toliau Kotak - 1 namas, Kšižuvka - 1
namas, dar toliau Vasiliški.
*Priešais Vodopojų miške, nuo upės apie 1 km buvo duobė kuri vadinosi Pieniandzy
(nežino, kodėl vadino taip)
*Pasakojo, kad prie Podjudelki žemai degdavo pinigai, bet atkasti gali tik tas, kas užkasė,
nes jei eis kasti kitas, tai užgęsta.
*Už Zapalinos tolyn buvo nepraeinami krantai Uolki, buvo tiltas per upelį. Ėjo bernai iš
vakaruškų. Po tiltu buvo velnias.
*Prie Zabarijos laukų ant kalno ąžuolai. Ten buvo žemė Bernotavičių, pravarde Mazur.
Jis gyveno žemai, ten kur pušys.

443. [Sekminės]
Na Zelione Sviantki (Sekminės) za vianki centuv davali.
[Vertimas] Per Sekmines už vainikus centų duodavo.
444. [Kūčios]
V Kucie dniu položi na pul kliocki. Čyje kliocki pervše pes vezme, ta vyjdze prendzej.
[Pavalgius Kūčias] Čeba pšelecec dvunasce miedzuv (ežia), jak byli šnury, i kto
pokažyse, ten tvuj bendze.
Per Kūčias padeda ant žemės kukulių (?). Kieno kukulius pirmus šuo paims, ta greičiau
ištekės.
[Pavalgius Kūčias] Reikia prabėgti dvylika ežių, kai buvo virvės, ir kas pasirodys, tas
tavo bus.
Per Kūčias, jei, atsigręžęs per petį, pamatysi savo šešėlį, tai dar metus gyvensi, jei ne, tai
mirsi.
Per Kūčias pirmą kasnį duonos atkandus reikia pakišti po lėkšte, pavalgius nusinešti po
pagalve. Ką susapnuosi, tas bus.
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Mama ir senelė nakčiai ant stalo palikdavo plotkelę. Jei rytą rasdavo aplaužytą, atkąstą,
tai reiškia, kad naktį angelai buvo atėję. Vaikai tuo tikėjo, o vėliau suprato, kad senelė
pati aplaužydavo plotkelę.
Kūčias kai pavalgo, tai staltiesę laiko neplautą tol, kol veža pirmą vežimą į kluoną javų,
tai ją patiesia kad pervažiuotų. Tada žiurkės neėda grūdų.

445. [Trys karaliai]
Trims karaliams eidavo 3 bernai išverstais kailiniais aptaisytom kepurėm.

446. [Užgavėnės]
Na Zapusty (Užgavėnės) na koniach jezdili, len rosciongivali. Pačili, žeby nepoložice v
dniu, bo bendze pul boliac; i žeby nie šyc, bo bendze palcy naryvac. V tym dniu myli
odzienie, bo bendze bialy len.
Per Užgavėnes ant arklių jodinėjo, tinginį tampė. Žiūrėjo, kad neatsigulti dieną, nes
nugara skaudės; ir kad nesiūti, nes pirštai pūliuos. Tą dieną skalbė rūbus, nes bus baltas
linas.
447. [Pirmas arimas]
Jak piervšy raz vyjdzi na pole orac, to vodou oblivali, žeby byl tlusty konj.
[Vertimas] Kai pirmą kartą išeina lauko arti, tai vandeniu apipildavo, kad būtų riebus
arklys.
448. [Pirmas rugių pėdas]
Pirmą pėdą neša į trobą, sodina į krikštasuolę (vadina ''gospodaž ''). Jį išnešdavo kluonan
kai veždavo javus iš lauko.
449. [Šv. Jonas]
Prieš Joną rinko žoles vaistams ir vantas rišo nes tada jos gerai padeda.

450. [Vėlinės]
Per Vėlines bijojo išeiti iš namų, nes vėlės vaikšto.
Prie mirusio raudodavo raudas.

451. [Lietui lyjant]
Lietui lyjant, vaikiška dainuška: '' Dešč leje, slonce svieci, a ciganie robi dzieci ''-kai lyja
su saule.
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Lietui lyjant, vaikiška dainuška: „Lietus lyja, saulė šviečia, o čigonai vaikus daro“ – kai
lyja su saule.
452. [Vaivorykštė]
Vaivorykštės bijojo, nes kai ji prisigers vandens, tai gali vandeniu užpilti.
453. [Kad arklys greičiau bėgtų]
Per vestuves, jei pajaunys norėjo, kad jo arklys geriau bėgtų, įpildavo į ausį degtinės.
454. [Dainos ir šokiai]
Dainuodavo dainas: ''Nehodziaju, nehodziaju '', ''A gdzieš ten naš pan Jan '', ''Mam
dziadka mam '', ''Plion '', '' Pani Michalina ''.
Šokdavo šokius: Padispaną, Troi Polką, Kadrilį, Vengierką.
Dainuodavo dainas: „Niekšelį, niekšelį“, „O kur tas mūsų ponas Jonas“, „Turiu senelį,
turiu“, „Derlius“, „Ponia Michalina“.
455. [Pravardė]
Arnatkevičiaus tėvas buvo pravardžiuojamas '' Skystuk '', nes nuėjęs į mišką, apsikabinęs
pušį šokinėdavo aukštyn.

456. [Posakis]
Posakis: ''Ve dvoje to možno i ojcu v morde dac ''.
[Vertimas] Posakis: „Dviese tai galima ir tėvui į snukį duot“
457. [Cypelio kalnas]
V Cypliu zakopany kosciol carski.
[Vertimas] Cypelio kalne užkasta caro bažnyčia.
458. [Pabarai]
V Pobarach na drugim bžegu na guže siedzial Kipšuk i pševracal ludki. Jak plyty (sielius)
spendzali, to stukni v kamien i rozlieconsie klody, to Kipšuk.
Pabaruose kitame krante ant kalno sėdėjo Kipšukas ir apversdavo valtis. Kai sielių
varydavo, tai sutrenkia į akmenį ir pabyra rąstai, tai Kipšukas.
M 19A-13 (2004 m.)
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459. [Apie Zabarijos šaltinį] (įsiterpia Aldonos vyras, gimęs Diržonyse, čia atėjęs
užkuriom)
(V kturym tam mejscu, kolo kturego človieka?) Kaip nuo kalno važuojam, o v tym
rejonu… (To do Zabariji naliežy?) Tak tak (I tam vychodzi z ziemi voda?) Nu tam ručej
ten ciekni, i tam on s Kazokišek, tam ona tiečy i tiečy skont to (A jak muvili liudzi o tej
vodzie?) O tej vodzie, no to brali, že tam očy myli, že tam co oni tam, a jak, nieviem (A
gdzie začynasie ten ručaj?) On začynasie tam od Kazokišek, až jak od liasu tam.. voda
vybyvasie, tam ten ostavyvšy stav na tej žece. Ale tam spod krentu voda vybyvasie, no,
po tej stronie, na Kazokiški (A vy tam nie chodzili, tylko znali?) No chodzili, po vode nie
chodzili, a tak my tam i pracovali.
(Kurioje ten vietoje, prie kurio žmogaus?) Kaip nuo kalno važiuojam, va toje
apylinkėje... (Tai Zabarijai priklauso?) Taip, taip. (Ir ten iš žemės teka vanduo?) Na ten
šaltinis tas teka, ir ten jis iš Kazokiškių, ten jis teka ir teka iš kažkur. (O ką žmonės
kalbėjo apie tą vandenį?) Apie tą vandenį, na tai ėmė, kad ten akis plovė, kad ten, ką jie
ten, o kaip, nežinau. (O kur prasideda tas šaltinis?) Jis prasideda ten nuo Kazokiškių, jau
kaip nuo miško ten... vanduo išteka, ten tas likęs tvenkinys toje upėje. Bet ten iš [upės]
vingio vanduo išteka, na, toje pusėje, Kazokiškių. (O jūs ten nevaikščiojote, tik žinojote?)
Na vaikščiojome, vandens nėjome, o taip mes ten ir dirbome.
M19A-14 (2004 m.)
460. [Apie vandenį]
Taip kalbėdavo apie vandenį: ''Nie brudz mnie vody '' - '' Pšez dziesianc kamuškuv voda
pšekočiše i čysta stanovisie ''.
(Jak muvili?)Tak, pšez dziesianc kamuškuv (Dziesianc čy dzievienc?) Pšez dziesienc
kamuškuv, i voda čysta, juš vtedy jej možno pic, voda čysta jak ručaj. Nu idou tam kto,
zabrudzou, krovy tam pendzali, pasli te krovy, všystko, co, jak to poviedziec.. Nu i
muvi:”Juš voda pšez dziesienc kamuškuv pšekocylasia, juš možece pic, juš voda čysta”.
(Kto tak muvil?) Nu to, nu, my sami, jak krovy pasli, tam taki Vaclav byl, juš niema
jiego, viečny pokuj (Stary človiek?) Stary človiek, tak, stary človiek byl. Pšez dziesianc
kamuškuv voda pšekocylasia, i možna jej pic.
Taip kalbėdavo apie vandenį: „Nepurvink man vandens“ – „Tarp dešimties akmenukų
vanduo prateka ir švarus tampa“ (''Nie brudz mnie vody '' - '' Pšez dziesianc kamuškuv
voda pšekočiše i čysta stanovisie '').
(Kaip sakė?) Taip, tarp dešimties akmenukų. (Dešimties ar devynių?) Tarp dešimties
akmenukų, ir vanduo švarus, jau tada jį galima gerti, vanduo švarus kaip šaltinis. Na eina
ten kas, išpurvina, karves ten varė, ganė tas karves, viską, kas, kaip tai pasakyti... Na ir
sako: „Jau vanduo tarp dešimties akmenukų pratekėjo, jau galite gerti, jau vanduo
švarus“. (Kas taip sakė?) Na tai, na, mes patys, kai karves ganėme, ten toks Vaclav buvo,
jau nėra jo, amžinasis atilsis. (Senas žmogus?) Senas žmogus, taip, senas žmogus buvo.
Tarp dešimties akmenukų vanduo pratekėjo, ir galima jį gerti.
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M15A-1 (2005 m.)
461. [Apie Gabruko kalną tarp Paaliosės ir Medziolų]
Jak chodzili stare liudzi na Gabruka, i pujdou do Ievja na rynok, juš oni tam, vie, cuš
takiego spšedadzou, vypyjou kielišek, i vracajou do domu. Juš na Gabruka pujdou do
domu, do Podaliosia, tutaj. Tego, nu i tego, jak vypyty človiek, cuš zdajise moža, a moža
cus i bylo. Ža na Gabruka, značysie, jiesli isc, to.. nios karzinka, s karzinkou, nu i on
pšejdzi pšez ta žečka, i ta karzinka niby to juš pšeniesy, i popačy, jak pšejdzi pšez ta
žečka, pšez ten moscik, popačy – i znuv tam nazad ta karzinka pšešedšy. Pujdzi on, i
znuv o ta karzinka. Pšeniesi ta karzinka opiat, sam na tej stronie, karzinka na tej stronie. I
musi pšažegnalsie, zdjol čapka, boža, muvi, a coš to jiest, a coš to za Gabruk taki? (A
potem, jak ten muzykant šed) Aha, nu a jak muzykant šed z vaselia, on zmenčony byl
taki bardzo. Nu i pšechodzil, tego, pšez ta žečka pšešed i bardzo juš chcial jiesc i slivkuv
byla karzinka. To on siond na pniušak, i muvi:”Oi, ta dobra slyvečka, i ta dobra, kiedys
cy to ja ich nieied by, a jak teras, jakie oni smačne, muvi, te slyvečki”. Nu i on jad. A
potam podjad podjad i zasnol. Zasnol, potem, jak on zasnol, i pšysnyl, že to grajou tam.
Grajou grajou grajou i traktujou, i traktujou tam. A jak on pšečknalsia, to te traktamenty
byli, nie traktamenty, a cus innego (A co bylo?) A co – gnoj byl. No to o tak (A jiešče
tam opoviadali o tym mejscu?) Nu opoviadali bardzo o tym mejscu, to stare byli takie
kiedyscy opoviadania. Poviadal kiedyscy i dziadek, tatunia opoviadal.
Kai seni žmonės vaikščiojo į Gabruką, ir eina į Vievį į turgų, jau jie ten, kažką tokio
parduoda, išgeria taurelę, ir grįžta namo. Jau per Gabruko kalną eis namo, į Padaliosę,
čia. Ten, na ir ten, kai išgėręs žmogus, kažkas pasirodo gal, o gal kas ir buvo. Kad už
Gabruko, reiškia, jeigu eiti, tai... nešė pintinę, su pintine, na ir jis pereina per tą upę, ir tą
pintinę lyg ir jau nuneša, ir pažiūri, kai pereina per tą upę, per tą tiltelį, pažiūri – ir vėl ten
atgal ta pintinė nuėjusi. Eina jis, ir vėl ta va pintinė. Nuneša tą pintinę vėl, pats toje
pusėje, pintinė kitoje pusėje. Ir turbūt persižegnojo, nusiėmė kepurę, Dieve, sako, o kas
tai yra, o kas per Gabrukas toks? (O paskui, kai tas muzikantas ėjo.) Aha, na o kai
muzikantas ėjo iš vestuvių, jis pavargęs buvo toks labai. Na ir pereidavo, tą, per tą upę
perėjo ir labai jau norėjo valgyti ir buvo slyvų pintinė. Tai jis atsisėdo ant kelmo ir sako:
„Oi, ta gera slyva, ir ta gera, taip tai aš nevalgyčiau jų, o dabar, kokios jos skanios, sako,
tos slyvos“. Na ir jis valgė. O paskui pavalgė, pavalgė ir užmigo. Užmigo, paskui, kai jis
užmigo, ir susapnavo, kad tai groja ten. Groja, groja, groja ir vaišina, vaišina ten. O kaip
jis išsigando, tai tos vaišės buvo, ne vaišės, o kažkas kitas. (O kas buvo?) O kas – mėšlas
buvo. Na tai va taip. (O dar ten pasakojo apie tą vietą?) Na labai daug pasakojo apie tą
vietą, tai seni buvo tokie kažkada pasakojimai. Pasakojo kažkada ir senelis, tėvelis
pasakojo.
M15A-2 (2005 m.)
462. [Daina]
Oddala mnie mama v te daliekie strony
Oi tenksna ja tenksna do mamy rodzonej
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Benda boga prosic odvruca zeziuliu
Polieca do mamy v sadzie zakukujie
Ani mamy vidac ani mamy slychac
Tyko bracy chodzou i tatuni vodzou \ 2
Staršy brat žonaty drugi žony šuka
Tšečy zapytuji kto v sadenku huka \ 2
Atidavė mane mama į tas tolimąsias šalis
Vai ilgiuosi aš, ilgiuosi mamos gimtosios
Prašysiu Dievo, pavirsiu gegute
Nuskrisiu pas mamą, sode užkukuosiu
Nei mamos matyti nei girdėti
Tik broliai vaikšto ir tėvelį vedžioja \2
Vyriausias brolis vedęs, kitas žmonos ieško
Trečias klausia, kas sodelyje kukuoja \2

M15A-3 (2005 m.)
463. [Saldusis upelis]
Čy do jiejnego brata, vie, i pšyjiezdžala, pšyvozyla curki svoje, i pšyvozyla curki tej
slodkej vody popyc i pokazac z Vilna (Ona mejscova jiest?) Ona byla mejscova (Skont
ona?) Nu ostatni dom pod Viljou (Žilinska?) Po tej stronie, Žilinskaite, Žilinskaite, teras
Lebeciova. Liebiedj on? Nu nu…I ot, ona curki pšyvažala, i curka za rulem, i ona – tej
slodkej vody (Kiedy?) No to pšešla liata.
Ar pas vieną brolį, žinote, ir atvažiuodavo, atveždavo savo dukras, ir atveždavo
dukterims to saldaus vandens išgerti ir parodyti iš Vilniaus. (Ji vietinė yra?) Ji buvo
vietinė. (Iš kur ji?) Na paskutinis namas prie Vilijos. (Žilinska?) Šitoje pusėje,
Žilinskaitė, Žilinskaitė, dabar Lebeciova. Liebiedj jis? Taip, taip... Ir va, dukras
atveždavo, ir dukra už vairo, ir ji – to saldaus vandens. (Kada?) Na ta praeitą vasarą.
M15A-4 (2005 m.) (kalba ir pateikėjos vyras Boleslavas Federavičius, Jono, g. 1935 m.
Diržonyse)
464. [Rėva Solnik]
(Rapa?) Rapa (A Salienyki nieslyšeli takiego, Salienik?) Salienik? Slyšeli, jakto muvi, ža
tutaj, jakto muvi tam Salienik. On vie, tam Salienik. (A čemu Salienik?)
(vyras) --- Ojcec s bratem viezli na tamta strona solj (Vaš ojcec vioz?) Aha. A tam byli
poliaki, vzieli i stšelyli. Nu oni tam, gronica – utopyli, i Salienik oto taki. (Vašego ojca
zatopyli tam?) Nie, ludka utopyli. (Pšed tem nie nazyvali Salienikiem?) Nie, ojcec to tak
muvil (Ojcec muvil že od niego i začeli?) No.
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(Aldona)---- Žilinski Broniuk, on juš nie žyji, jiego s piervšou žonkou dzieci nie bylo, a s
drugou žonkou pojavilisie dzieci, to v rok dzieciuk, i dva byli razem, kiedy kolchozy,
všystkie biedne žyli. To, o co, “Ja za dzieci i na Salienik”, potopiou ich na Salienyku (A
čemu na Salienyku?) Nu na Salienik, nieviem, tam moža bystra voda, to jiednym
sloviem, nieviem. “A ja za dzieci, na Salienik i potopie ich”. To teš Žilinski tak Broniuk
poviadal. No to tyko tak Salienik, on muvi, že tam ojciec tak muvil (Že zatopyli jiego
solj?) No (Pšez granice on vioz, tak?)
(vyras)---Tak (To te pograničniki?) Te poliacy (No to tam voda soliona?)
(Rapa?) Rapa. (O Salieniki, negirdėjote tokio, Salienik?) Salienik? Girdėjome, kaip tai
sako, kad čia, kaip tai sako ten Salienik. Jis žinote, ten Salienik. (O kodėl Salienik?)
(vyras) --- Tėvas su broliu vežė į tą pusę druską. (Jūsų tėvas vežė?) Aha. O ten buvo
lenkai, ėmė ir šovė. Na jie ten, pasienis – paskandino, ir Salienik va toks. (Jūsų tėvą
paskandino ten?) Ne, valtį paskandino. (Prieš tai nevadino Salienik?) Ne, tėvas taip tai
pasakojo. (Tėvas sakė, kad nuo jo ir pradėjo?) Taip.
(Aldona) --- Žilinski Broniuk, jis jau negyvas, jis su pirma žmona vaikų neturėjo, o su
antra žmona atsirado vaikai, tai į metus vaikas, ir du buvo kartu, kai baudžiava, visi
vargšai buvo. Tai, o kas, „Aš [imu] vaikus ir į Salieniką“, paskandins juos Salienike. (O
kodėl Salienike?) Na Salienike, nežinau, ten gal greitas vanduo, tai, vienu žodžiu,
nežinau. „O aš [imu] vaikus, į Salieniką ir paskandinsiu juos“. Tai irgi Žilinski taip
Broniuk pasakojo. Na tai tik taip Salienik, jis sako, kad ten tėvas taip sakė. (Kad
paskandino jo druską?) Taip. (Per paribį jis vežė, taip?)
(vyras) --- Taip. (Tai tie pasienio pareigūnai?) Tie lenkai. (Na tai ten vanduo sūrus?)
M15A-5 (2005 m.)
465. [Apie Uolkas]
(A o Uolkach viencej co?) To tam kiedys, jak stažejša liudzi, to oni opoviadali. Jak
chlopcy idonc z viečoruv, muzykant byl, idonc z viečoruv, to sbuntovavšysie, može tam
co vypyvšy čy co, i im nadejdzi, že tam djabel siedzial pod tym, pod mostam. Pod
mostam djabel siedzial. No to jieden muvi, že tam on jiemu.. tym, jak to poviedziec… i
rozulsia, ten djabel i rozul i rozdzial, i tam i harmonje od jiego odebral, všysko. Nu to a
potem – pšečychasia, oručy vyšou na tych, no juš lyčysie na belkach gdzie most, on
siedzi pod mostem i spi. I trepni liežou i ta harmonja liežy. To jiemu tak vychodzi, jiemu
pšysnilosie, že jiego djabel tam pšejol. Jak kiedy te djably pšejmovali (To nizko, to pšy
žece?) Pod mostem (A na tych gurach, te Olki to gury všystkie?) Gury tam. (A tam nic
nie bylo?) Nu ja nieviem. Nu to jiest tu pirvšy krent, tam jak Zapalina i tam v kšakach,
tam jiest okopy, jiest tam rovy takie, okopy, my kiedys tam krovy pasli, tam niezarosšy
bylo, to my tam po tych baviamysie tam, stšeliamy, i my tak o gdzie. Tam byli jamy,
okopy, to jiešče, nu, davnejše davnejše (Od piervšej vojny?) Moja babcia jak byla vojna,
to ona miala siedam liat tyko. Juš teras vielie liat jak umaršy, umarla do sto liat miala. A
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teras juš mama, tata vielie liat nie žyji (Co babulia muvila?) To ona viedziala, jak poliaki
jiechali, jak to most na Vilji teš zvali, jak on palilsia, ten most jak palilsia.
(O apie Uolkas daugiau kas?) Tai ten kažkada, kai senesni žmonės, tai jie pasakojo. Kaip
vaikinai eidami iš vakarėlių, muzikantas buvo, eidami iš vakarėlių, tai susipykę, gal ten
ko išgėrę ar kas, ir jiems pasirodė, kad ten velnias sėdi po tuo, po tiltu. Po tiltu velnias
sėdėjo. Na tai vienas sako, kad ten jis jam... tuo, kaip tai pasakyti... ir nusiavė, tas velnias
ir nuavė ir nurengė, ir ten ir armoniką iš jo atėmė, viską. Na o tai paskui – atsigavo, ariant
kabo ant tų, na jau reiškia ant sijų, kur tiltas, jis sėdi po tiltu ir miega. Ir rūbai guli ir ta
armonika guli. Tai jam taip gaunasi, jam susisapnavo, kad jį velnias ten apėmė. Kai kada
tie velniai apimdavo. (Tai žemai, tai prie upės?) Po tiltu. (O ant tų kalnų, tie Olki tai
viskas kalnai?) Kalnai ten. (O ten nieko nebuvo?) Na aš nežinau. Na čia yra pirmas
posūkis, ten kur Zapalina ir ten krūmuose, ten yra apkasai, ten yra grioviai tokie, apkasai,
mes kažkada ten karves ganėme, ten neapaugę buvo, tai mes ten po tuos, žaidžiame ten,
šaudome, ir mes taip va kur. Ten buvo duobės, apkasai, tai dar, na, seniau, seniau. (Nuo
pirmojo karo?) Mano močiutė kai buvo karas, tai jai buvo tik septyneri metai. Jau dabar
kiek metų kaip mirusi, mirė, tai šimtą metų turėjo. O dabar jau mama, tėtis kiek jau metų
negyvena. (Ką močiutė kalbėjo?) Tai ji žinojo, kai lenkai važiavo, kaip tai tiltą ant Vilijos
irgi vadino, kaip jis degė, tas tiltas kai degė.
M15A-6 (2005 m.)
466. [Apie Zabarijos šaltinį]
Ona s gury spuskasia tu v dol do tej tablicy, i po tej stronie stoji dom murovany taki
niekončony, i tutaj. To tam tiečy voda, to tam jak kto ta voda biežy, i ona liečy očy (A
kto tak muvil?) Tutaj kture brali, to ich za tou pamienciou, ile liat, juš on teras nie žyje,
on zavše ta voda bral (A kiedy dziecmi byli, to teš tak muvili?) Nie, niepamientam (Ona
jak tam vychodzi, z ziemi?) Ona z ziemi ručaj, tam ciečy i ciečy ručaj.
Jis leidžiasi čia į apačią, link tos lentos, ir šitoje pusėje stovi mūrinis namas toks
nebaigtas, ir čia. Tai ten teka vanduo, tai ten kai kas nors to vandens ima, ir jis gydo akis.
(O kas taip sakė?) Tie, kurie čia ėmė, tai jie, kiek atsimenu, kiek metų, jau dabar jis
nebegyvas, jis visada to vandens ėmė. (O kai vaikai buvote, tai irgi taip kalbėjo?) Ne,
neatsimenu. (Jis kaip ten teka, iš žemės?) Jis iš žemės šaltinis, ten teka ir teka šaltinis.
M1A-27 (2003 m.)
467. [Apie Gabruko kalną prie Paaliosės Pilypiškių miške]
Pasakojo, kad '' Cypruk ciongal za nogi do Gabruka '' ir ''Gabruk na lozie kolychalse i
skry sypalise. (Gabrukas supasi ant karklo ir žiežirbos žyra).
To juš v Gabruku tutaj, juš te podalioskie žeš opoviadali, ja… (Čeba zapisac to odnovu,
gdzie to bylo, i co bylo) To bylo na Olkach. I tam jak šedli chlopcy s viečoruv, i tam tak
opoviadali, že tam siedzial djabel i on ich zaprovadzal. On tam i pujdzi, i ruzujiesie ten
juš muzykant, i rozujiesia, i on tam i zasni. I puviesi, i on učy (?) poviesi na tej, na
bieliecie (?), i harmonje poviesi na… na tej, na bieliece, nu i potem on pšesnisie, pačy –
že tu nikogo niema, nu vo... Bylo inačej, ale tutaj, za drugim mostem.. No to jak šedli, to
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bylo v nocy, i my lienkalisie isc, šedli srodkem drogu, žeby on nas niechvycil by za noga
i nie vciongnul by. Bo to bylo… nu…rana, nu…po paciemku bylo. Sprava byla taka, po
paciemku bylo. Nu to moža že byli nievielkie dzieci, to nas strašyli to, cy co tu bylo
takiego, a potem, juš my potem nielienkalisie. (jak muvili?) Nu muvili, že on tam ciongni
do rovu (Kto?) Nu ten… nu Gabruk ten. (A Cypruk kto taki?) A to Cypruk… no tam v
Gabruku tym… no to tam Cypruk ciongal… Ale musi on nikogo nievciongnol, tyko že
tak muvili. (A potem jiešče jak muvili o Gabruku?) Nu ža ta… na loze tam siedzial i on
kolychalsia. Ježeli kto i pšechodzi, to vtedy jak po paciemku idzi, to tam skry sypalisie.
Ja to nievidzialam, mnie tak niepšyšlosie, a tyko tak opoviadali, že sypalisie skry.
Pasakojo, kad „Cypruk tampė už kojų į Gabruką“ ir „Gabrukas ant gluosnio suposi ir
žiežirbos byrėjo“.
Čia jau Gabruke čia, jau tie Paaliosės pasakojo, aš... (Reikia tai nuo pradžių įrašyti, kur
tai buvo, ir kas buvo.) Tai buvo Uolkose. Ir ten kai eidavo vaikinai iš vakarėlių, ir ten taip
pasakojo, kad ten sėdėjo velnias ir jis juos vesdavo. Jis ten ir eina, ir nusiauna [batus] jau
tas muzikantas, ir nusiauna, ir jis ten ir užmiega. Ir pakabina, ir jis moko (?) pakabina ant
tos, ant lentos (?), ir armoniką pakabina ant... ant tos, ant lentutės, na ir paskui jis
atsibunda, žiūri – nieko čia nėra, na va... Buvo kitaip, bet čia, už antro tilto... Na tai kai
ėjo, tai buvo naktį, ir mes bijojome eiti, ėjome kelio vidury, kad jis mūsų nepagautų už
kojos ir nenutemtų. Nes tai buvo... na... anksti, na... prieblanda buvo. Toks buvo reikalas,
prieblanda buvo. Na tai gal kad buvome nedideli vaikai, tai mus gąsdino, ar čia kas buvo
tokio, o paskui, jau mes paskui nebijojome. (Kaip sakė?) Na sakė, kad jis ten tempia į
griovį. (Kas?) Na tas... na Gabruk tas. (O kas toks Cypruk?) O tai Cypruk... na ten tame
Gabruke... na tai ten Cypruk tempė... Bet turbūt jis nieko nenutempė, tik kad taip kalbėjo.
(O paskui kaip dar kalbėjo apie Gabruką?) Na kad tai... ant gluosnio ten sėdėjo ir jis
suposi. Jeigu kas ir praeina, tai tada kai prieblandoje eina, tai ten žiežirbos byrėjo. Aš to
nemačiau, man taip nepasitaikė, o tik taip pasakojo, kad žiežirbos byrėjo.
M1A-28 (2003 m.)
468. [Apie Šloito kalną]
U Šlaice, na Šlaice, na gura. Jiechal, nu jak on nazvac jiego.. nu ten… spekuliant jiecal, i
vioz dva vozy mydla, na para koni, na dva vozy. Vioz mydla… zajžal, že vysoka gura,
vielka gura, i taka vykrenciasta, on tymi kuniami nie vyjiedzi na ta gura. No to on
jiednego ostavil na dole, a drugim pojiechal na gura. A on, tamtego vypendzil na gura,
povrucil na dol, i tego nie naliaz voza i konia, i pušed na gura – i tam niema. To muvi,
zarobil jak Zablocki na mydle. Nu ot, a viencej nieviem.
U Šloice jechal taki Zablocki - dva vozy, dva koni. I vioz dva vozy mydla. Popačil, že ta
gura taka vielka i dluga. Jieden voz zostavil na dole, a z drugim poechal, i jak vyjechal,
zostavil ten voz i povrucil po tego konia i jiego nienaliaz. Ni mydla, ni konia. Pošed na
gure, i tam nienaliaz ni konia, ni voza. Tak i muvili, že zarobil jak Zablocki na mydle.
Šloite, Šloite, ant kalno. Važiavo, na kaip jį pavadinti... na tas... spekuliantas važiavo, ir
vežė du vežimus muilo, ant dviejų arklių, dviejuose vežimuose. Vežė muilą... pažiūrėjo,

279
kad didelis kalnas, ir toks vingiuotas [kelias], jis tais arkliais neužvažiuos į tą kalną. Na
tai jis vieną paliko apačioj, o kitu jojo į viršų. O jis, tą nuvijo į viršų, grįžo į apačią, ir
nerado to vežimo ir arklio, ir įlipo į kalną – ir ten nėra. Tai sako, uždirbo, kaip Zablocki
muilu prekiaudamas. Na tai va, o daugiau nežinau.
Šloite važiavo toks Zablocki – du vežimai, du arkliai. Ir vežė du vežimus muilo.
Pažiūrėjo, kad tas kalnas toks didelis ir aukštas (ilgas). Vieną vežimą paliko apačioje, o
su kitu nuvažiavo, ir kai įvažiavo [į kalną], paliko tą vežimą ir grižo to arklio ir jo nerado.
Nei muilo, nei arklio. Užlipo į kalną, ir ten nerado nei arklio, nei vežimo. Taip ir sakė,
kad uždirbo, kaip Zablockis muilu prekiaudamas.
M-1A-29 (2003 m.)
469. [Apie saldų šaltinį (I variantas)]
Na Zapaline to bylo. Šed dziaduk taki, i on naliaz bečke miodu i miedzviedzia tam naliaz
z bečkou miodu. Jiemu tego miodu zachcialosie, jak on jiego vezni, bečki niepozdola
niesc. Miedzviedz i znova, jiemu niepomožy. To on pšyšed do chaty, vziol nož i pošol
zakrojil tego miedzviedzia, zdiol skura i naliol tego miodu do tej skury miedzviedzia, i
šed, o jak ta žečka, gdzie my s paniou byli. I jak šed, on zavalilsia i vylialsia ten miod,
zato slodka voda.
Zapalinoje tai buvo. Ėjo senelis toks, ir jis rado statinę medaus ir lokį ten rado su statine
medaus. Jam užsinorėjo to medaus, kaip jis jo paims, nesugebės statinę nunešti. Lokys ir
vėl, jam nepadės. Tai jis atėjo namo, paėmė peilį ir nuėjo papjovė tą lokį, nuėmė odą ir
pripylė medaus į tą lokio odą, ir ėjo, va kur tas upelis, kur mes su ponia buvome. Ir kai
ėjo, jis nugriuvo ir išsipylė tas medus, todėl saldus vanduo.
M-1A-29 (2003 m.)
470. [Apie saldų šaltinį (I variantas)]
Pšed Zapalinou jest Zapalinski ručej. V niom jest slodka voda. A to bylo tak. Šed dziaduk
ina guže znaliaz bečke miodu i miedzviedzia. Miedzviedz šed z tou bečkou i siond
odpočonč. Temu dziaduku zachcialosie tego miodu, ale nie mial do čego vzionc. Povrucil
do domu, vziol nuž i pošed, zabil, zakroil nožem miedzviedzia, zniol škure i vylial ten
miod v škure. Potem nios na plecach i pšed ručej: jak šed, zavalilsia i vylial ten miod.
Zato voda slodka.
Prieš Zapaliną yra Zapalinos šaltinis. Jame yra saldus vanduo. O buvo taip. Ėjo senelis ir
ant kalno rado statinę medaus ir lokį. Lokys nešė tą statinę ir atsisėdo pailsėti. Tam
seneliui užsinorėjo to medaus, bet neturėjo į ką įpilti. Grįžo namo, paėmė peilį ir nuėjo,
užmušė, papjovė peiliu lokį, nuėmė odą ir įpylė tą medų į odą. Paskui nešė ant pečių ir
per šaltinį: kai ėjo, nukrito ir išpylė tą medų. Todėl vanduo saldus.
M-1A-30 (2003 m.)
471. [Vaikščiojo senelis ir žmones mokė]
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Nu chodzil taki starušak, i on… nu nieviem, co on tam… I zachodzi do takiego domu, vie
kiedys takie niekčemne, kurne tam gdzie te chatki, tam co. Pačy – gospodynia, kura s
kurčukami, kurej kurčuki, a ona to škudrou ich, lupy lupy ta guspudynia tej kury, že jaka,
tyle dzieci naprovadzila matka, a to matka jiest, tyle dzieci naprovadzila, ni jiednej cycki
niemaš, čym ty karmic bendzeš? Nu to vtedy ten starušak mial torbečke, s torbečki
vysypal garstečke krupkuv i posypal. A ta kura pyt pyt pyt pyt, o muvi, “Čeba krupkami
karmic, a nie lupyc”. Nu vo. Nu i potem ten starušek jiešče dalej šed. Šed on šed dalej,
apiatj pačy – chatuška stoji, i.. jaka, gospodynia, bende muvic, paly piec, i poliany dluge
take, dluge, i podsuva pšez okna. Podsuva i podsuva do pieca ta gospodynia. On popačal
co tu ružno piec palia, jiesc gotuje, no to tak niemožno. On vtedy mial siakierka. Vybral
siakierka s tej torbečki, porombal ta poliana i podložyl piec. “O tak čeba, muvi, piec
palyc”. No i vtedy starušak šed on dalej, i pačy – jakis človek cos cy robi tam. Co on
zrobi? Muvi:”Človiece, co tu ty robiš?”, “Trunak robe”, “To co tu za trunak? “, “No vie,
trunak taki”, nu muvi:”Čy možno jiego pokoštovac?”, nu muvi:”Možno”. On vybral s
torbečki ožach, roskonsil jiego, i nu – “Vlej, mnie do tego, do luski ožechovej”. Ten vlial
jiemu, ten vypyl, pokoštoval on tam, juš vypyl. Nu i muvi tak:”Kto bendze pyc v miarou,
bendze žyc z viarou, a kto bendze pyc bez miary, bendze žyc bez viary”. Nu i všysko,
viencej nie bylo. (A kto byl ten starušek?) A starušak? No to jak byl potam.. no tak nam
opoviadali stara liudzi, že to chodzil po sviecie Pan Bug i naučal liudzi jak čeba žyc.
Na vaikščiojo toks senelis, ir jis... na nežinau, ką jis ten... Ir įeina į tokį namą, žinote,
kažkada tokie netvarkingos, ten kur tos trobelės, ten kas. Žiūri – šeimininkė, višta su
viščiukais, vištos viščiukai, o ji skuduru juos, muša, muša ta šeimininkė tą vištą, kad
kokia, tiek vaikų atvedė motina, o tai motina yra, tiek vaikų atvedė, nei vieno spenelio
neturi, kuo tu juos maitinsi? Na tai tada tas senelis turėjo maišelį, iš maišelio išbėrė saują
grūdų ir pabėrė. O ta višta pyt, pyt, pyt, pyt, o sako, „Reikia grūdeliais maitinti o ne
mušti“. Na va. Na ir paskui tas senelis dar toliau ėjo. Ėjo jis, ėjo toliau, vėl žiūri – trobelė
stovi, ir... kokia, šeimininkė sakysiu, užkuria krosnį, ir malkos tokios ilgos, ilgos, ir kiša
pro langą. Kiša ir kišą į krosnį ta šeimininkė. Jis pažiūrėjo, kodėl čia kitaip krosnį kūrena,
valgį ruošia, na tai taip negalima. Jis tada turėjo kirvuką. Išėmė kirvuką iš to maišelio,
sukapojo tas malkas ir užkūrė krosnį. „Va taip reikia, sako, krosnį kūrenti“. Na ir tada
senelis ėjo jis toliau, ir žiūri – kažkoks žmogus kažką daro ten. Ką jis darė? Sako:
„Žmogau, ką tu čia darai?“, Gėrimą darau“, „Tai kas čia per gėrimas?“, „Na žinote,
gėrimas toks“, na sako: „Ar galima jo paragauti?“, na sako: „Galima“. Jis išėmė iš
maišelio riešutą, perkando jį, na ir – „Įpilk man į tą, į riešuto kevalą“. Tas įpylė jam, tas
išgėrė, paragavo jis ten, jau išgėrė. Na ir taip sako: „Kas gers su saiku, gyvens su
tikėjimu, o kas gers be saiko, gyvens be tikėjimo“. Na ir viskas, daugiau nebuvo. (O kas
buvo tas senelis?) O senelis? Na tai kai buvo paskui... na taip ten pasakojo seni žmonės,
kad tai vaikščiojo po pasaulį Dievas ir mokė žmones, kaip reikia gyventi.
M-1A-31 (2003 m.)
472. [Apie gandrus]
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A jak my čekali tego Zviastovania. Zviastovania my čekamy, že juš… že bocian pšyniesi
bulečka, bocion bulečka. A mama upiečy i kokardou obvionžy, i my čekamy, pačamy
pšez okny, kiedy bocian ta bulečka pšyniesi. A mama položy, žeby my i nievidzieli, že to
mama položyla, čy kts tam cudzy, jaka babunia pšyjdzi, položy juš nam, i cudza, no juš
tak domuvyvšysia. Nu juš potem i liecim po ta bulečka, že bocian bulečka pšynios. (A
každemu po odzzielno?) Tak, po bulecce, nas bylo čterech, po bulecce každemu, to tam
cy vielkie, cy nievielkie, no i stonžečkou zavionzane, kokardou.
O kaip mes laukėme to Apsireiškimo. Apsireiškimo mes laukiame, kad jau... kad gandras
atneš bandelę, gandras bandelę. O mama iškeps ir kaspinu apriš, ir mes laukiame, žiūrime
pro langus, kada gandras tą bandelę atneš. O mama padės, kad mes nematytume, kad tai
mama padėjo, ar kažkas ten kitas, kokia senelė ateis, padės jau mums, ir svetima, na jau
taip susitarę. Na jau paskui ir bėgam tos bandelės, kad gandras bandelę atnešė. (O
kiekvienam atskirai?) Taip, po bandelę, mes buvome keturiese, kiekvienam po bandelę,
tai ten ar didelės ar nedidelės, na ir kaspinėliu surištos, kokarda.
M -1A-32 (2003 m.)
473. [Apie Andrejaus būrimus]
Na Andžeja to tak, no tak, ta noc nad Andžejem. No to ot, do studni mak sypali, kto
pokažysia, jieželi za tego zamonž vyjdziš, tak. A potem to juš tak, kartečki pisali, imie
pisali, ili čy, pod poduška na noc kladli, no i ciongneli te kartečki potem,. Dlia mnie tak
spravdzilosia, Boleslava vyciongnelam, a ten taki jak byl on, nu žonaty juš božeš, tej
Gieni ojcec Černiackej.. Nu tego, i ja myslie, to jak juš on naražalsia, že o jak moja žonka
umžy, to ja z vami ženitsia benda. Nu tego… i myslie:”Niejuš to tak bendzi”. No to ot juš
jak popadlo, a imia to samo pšez dužo liat…
Per Andrejaus [dieną] tai taip, ta naktis prieš Andrejų. Na tai va, į šulinį aguonas bėrėme,
kas pasirodys, už to ištekėsi, taip. O paskui tai jau taip, lapelius rašėme, vardą
užrašydavome, po pagalve nakčiai dėjome, na ir traukėme tuos lapelius paskui. Man tai
pasitvirtino, Boleslavą ištraukiau, o tas toks kai buvo jis, na vedęs jau, tos Genios tėvas
Černiackos... Na tai, ir aš manau, tai kai jau jis puošiesi, kad kai va mano žmonelė mirs,
tai aš su jumis susituoksiu. Na ir tas... ir galvoju: „Nejau tai taip ir bus“. Na tai va kaip
pasitaikė, o vardas tas pats daugelį metų...
M1B-14 (2003 m.)
474. [Apie senelį, mokantį žmones] (bobutė pasakojo)
Idzi taki starušak, i na drugim… liudzi sie grodzi plot, muvi:”Človieče, co to robiš?” –
“Plot grodza” – “To na co, muvi, ty taki plot grodzis ze slomy ?” – “ Ja, muvi, jutro
umža”. – “A skont ty vieš, muvi, že bendzeš umierac?” – “Nu tak ja viem, že benda
umierac”. To zato teras zrobyli, že to človiek nieviedzial by kiedy on umžy. Žeby on, nu,
tak nie robil, i všystko. On nie viedzial, kiedy on umžy.
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Eina toks senelis, ir kitame... žmogus stato tvorą, sako: „Žmogau, ką čia darai?“ – „Tvorą
statau“ – „Tai kam, sako, tu tokią tvorą iš šiaudų statai?“ – „Aš, sako, rytoj mirsiu“. – „O
iš kur tu žinai, sako, kad mirsi?“ – „Na aš taip žinau, kad mirsiu“. Tai dėl to dabar padarė,
kad tai žmogus nežinotų, kada jis mirs. Kad jis, na, taip nedarytų, ir viskas. Jis nežinojo,
kada mirs.
M1B-15 (2003 m.)
475. [Čemu žabie zašyta gemba]
Čemu žabie zašyta gemba. Od Narodzenia juš ona nieryziavujasia, my spraktikovavšy
tak. Že ona poki siejou, nu žyta siejou, nu začynajou siac. To ona poviadziala, že ona
vyjie všystka žyta vyjie. To zato Pan Bug zrobil, že od Narodzenia jej zašyta gemba. Nu
gardla čy gemba, jak to poviedziec.
Kodėl varlei susiūta burna. Nuo gimimo jau ji neišsižioja, mes išbandėme taip. Kad ji kol
sėja, na rugius sėja, na pradeda sėti. Tai ji pasakė, kad ji visus rugius suės. Tai dėl to
Viešpats Dievas padarė, kad nuo Gimimo jai susiūta burna. Na gerklė ar burna, kaip čia
pasakyti.
M19A-12 (2004 m.)
476. [Apie saldų šaltinį (II variantas)]
Dlia tego dziaduka i imie my jiemu dali, Brazaliuk, jak pamientam…Tego, i on šed, na
gury tam šed, i spotkal miedzviedzia. A miedzviedz nios bečke miodu. On pšyšed do
chaty, vziol nož, i pošol zakryl tego miedzviedzia, zniol jiemu skure, i tego, i vylial ten
miod, na piecy i nios ten miod. Došed do tej žečki, zavalilsia i rozlial ten miod. Zato
slodka voda to (A kto tak muvil vam?) No taki Petr Zalinski, takie baječki. To jiego curka
v Vilnie žyje, i svojou curku, nu ona tego, nu curka jiego Ilona, ona vyšedšy za ruskiego,
nu nievažnie.
Dziaduki nas strašyli. (Jak strašyli?) No to, nieicce tam na gure, tam miedzviedz idzi,
bečke miodu niesi. A nam ciekavie tego miedzviedzia zobačyc, gdzie on tam idzi, jak on
tam bečke miodu niesi, nu. Nu vot, a potem do konca došla, za ten.. juš taki naliazsie,
jiego zdjol skure, nu ten miod, i nios, zavalilsia, i ten miod rozlial – slodka voda. (A jak,
sami myslieli teš, že tam slodšejšavoda?) No to jak? Kto nie idzi, všystkie. Naš, i vot
švager muj, tego, nu, dzieci provadzil, jak oni na avtobus chodzili, do nas pšychodzili.
Nu, picie, tu slodka voda. A dzieci to pijou, jak teras to… mojim pliemennikom tym. I
oni pili, že slodka voda, idzim, idzim, bo to slodka voda.
Tam seneliui mes ir vardą suteikėme, Brazaliuk, kaip atsimenu... Tai, ir jis ėjo, į kalną ten
ėjo, ir sutiko lokį. O lokys nešė statinę medaus. Jis atėjo į trobą, paėmė peilį, ir nuėjo
papjovė tą lokį, nuėmė jam kailį, ir tada, ir išpylė tą medų, ant pečių ir nešė tą medų.
Priėjo tą upę, nuvirto ir išpylė tą medų. Dėl to saldus vanduo čia. (O kas jums taip sakė?)
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Na toks Petras Zalinskis, tokios pasakėčios. Tai jo dukra Vilniuje gyvena, ir savo dukrą,
na jai tai, na jo dukra Ilona, ji ištekėjo už ruso, na nesvarbu.
Seneliai mus gąsdino. (Kaip gąsdino?) Na tai, neikite ten į kalną, ten lokys eina, statinę
medaus neša. O mums įdomu tą lokį pamatyti, kur jis ten eina, kaip jis ten statinę medaus
neša, na. Na va, o paskui iki galo nuėjo, už to... jau toks atsirado, nuėmė jam kailį, na tą
medų, ir nešė, nuvirto, ir tą medų išpylė – saldus vanduo. (O kaip, patys irgi manėte, kad
ten saldesnis vanduo?) Na tai kaip? Kas neina, visi. Mūsų, ir va svainis mano, tai, na,
vaikus vedė, kai jie į autobusą eidavo, pas mus ateidavo. Na gerkite, čia saldus vanduo. O
vaikai tai geria, kaip dabar tai... mano giminaičiams tiems. Ir jie gėrė, kad saldus vanduo,
einam, einam, nes tai saldus vanduo.
Viktorija Karunaitė-Žilinskienė,
g. 1928 m. Auseniškėse (prie Vievio), gyv. Grabijoluose.
Nuo mažumės tarnavo, mergaujant Grabijoluose, mirė šeimininko žmona. Vaikų jie
neturėjo. Tada ji ištekėjo už šeimininko, gimusio 1905 m., turėjo 5 vaikus.
Vyro tėvas buvo žvejys, turėjo teisę gaudyti žuvis. Gaudė losi, ščiupaki, vežė į Vievį.

M19A-15 (2004 m.)
477. [2-asis Paalkių tiltas]
Na drugim moscie, bližej do Palek, idon nocou parni, i z pod mostu vyliezuje rogaty,
Velnias, Djabel. Ubravšichse jak človek, i strašil. (Papa muvil).
No to muvili, ja tam nie bylam, nie šedlam, že tam, nu vie, jak idou, jak to poviedziec, nu
muzykancy tam, co, chlopcy z viačoruv. I oni idou musi vypyte, može co kolek, i oni juš
tam, ich tam provadzi, i glova provadzi, nie tam ten djabel provadzi, oni tam rozujonsie,
buty posušou, všystko co, i muvi, že tam ich djabel poprovadzil. A potem juš muviou,
harmonja tam juš oni poviešou, nu i vot. A potem juš taka byla, to juš bardzo davno, že
djabel. To i mostuv tych niema, niema, že pod mostem siedzi djabel. Pod mostem siedzi
djabel(To ten samy ručaj, co idzi tam od Piekielka? Čy tam drugi?) Drugi, tam ješče jest,
no. A my tam krovy jak pendzali…
Može nieviem, može inačej, jak tam muvili. Chlopcy zebralisie, nu, vudki vypyli, vypyli,
zakonsyli, dobže vypyli. No i tego, juš pujdou na viečory. Idou na viečory po za liesie, a
tam jaka pozaliesje, nieobejžali, može pognievalisie – i vliecieli do jamki, i muzykant, i
tam jakie chlopcy, vliecieli do jamki, jaka kartofliana byla jama. Nu i vliecieli. Strach
vziol, co teras bendzi, jak vyliezim, vyliezc niemogou, povliatali. Skont niebyvšy
vynachodzousie dzievčenty, lies tam, kolo liasu, gdzie – nieznajoma. Juš im jak by nie
sio i nie to robisie – nieznajome dzievčenty juš tam i poubieravšysie, juš to lyčysie, juš
nie našy duch jakiscy. “To co chlopcy? Vliecieli? Niemožece vyliezc?” – “My nie
možem, nie” –“Nu, my damy rada, vas povyciongujem”. – Na chodu – tyko stojou
všystkie na viešchu. Vyciongneli tych chlopcuv. “No tu teras idzmy na viečory, teras tam
nie pujdzice, gdzie vy šedli, ale pujdzice, gdzie my poprovadzim, svojou drogou”. Nu i
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idou oni, provadzou, idou idou tam, oni kažou grac im, zagrali, spievac – i nie chcesie
spievac im, ni sioje ni toje. Mysli sie “Co to bendze”. Nu, pšyprovadzili. Pšyprovadzili –
pačou – tyko pšychodzou raptam, to zrobilosie stol vielki, vielki stol, jiedzenia pelny stol.
Nu i co, i vypytku, i jiedzenia, nu i co: teras vypyjim. Vypyjim tam zakonsim. Nu zaraz
vypyli, zakonsyli. “No to co teras chlopcy, pujdzim tancovac”. Aha, a ladne, tam i pliac
taki ladny, tak všystko ladnie vyglionda, i jiedzenia rozmajite ladne, i tam pliac tam
všystko ladny. Davaj tancovac. Oni pošli tancovac, muzikant gra, i.. i jiemu tak myslisie
tak, ni sioje ni toje, aha – tancujou. A te dzievčenta – chlopcy i nie čujou, že v rencach
jiest. Takie vyčucie, niema tak, jak čeba. Nu ale tancujou. Potancovali tam, potancovali,
nu i znov siondli tam, posiedzieli. Oni tam i jiedzou niby, tam i pijou, ale oni niejiedzou
ichne jiedzenia jakby, im tam pšecyvnie, čy co. No nic, posiedzieli oni, tam može i dlugo
siedzieli. Potem tyko jiednym raptem, skont nie byvšy – pietuch zaspieval, musi
niedalieko gdzie vioski, pietuch zaspieval. Pietuch jak zaspieval, tyko jiednym raptem –
čystota zrobilasia. A nic niema, pogineli te i dzievčenta, i ten stol, všystko tam, všystkie
tam kšesla čy co. Niema ničego, tyko pačou oni – roist jakis cy, takie rojsty davnej byli, i
takie okrongla kupyny byli. I oni na tych kupynach siedzou, a na tej kupynie, vieš, jak
raz, jak teras klodki strojou, i posrodku taka kupyna – tam tylko konski gnoj, narobiona
taka kuča rozgarnienta. Konski gnoj – galki liežou. Ojej, pačajou chlopcy: co to nam
zrobylosie? Jak by teras gdzie, juš im i glova ukrencylasia, gdzie im isc? Gdzie teras, i co
isc, jak my pujdzim? Juš posle petucha vsio – tyšyna. Nu idou, idou chlopcy, juš teras
idzimy na svoje viečory, gdzie my mielisie isc – idzim. Poprubujem, idzim ješče posle
dvanastej, noc. Idou chlopcy idou, no jak by troche pamientam, idou oni, i idou ta… jak
muvila kiedy tam na Palki, jak... Idou chlopcy – most, pšez most idou. Ojoj, tylko pošli
na srodek mostu, vychodzi tam s pod mostu jakis s kijaškem, v kapaliušu, ladny chlopiec,
ladny juš bardzo taki.. Nu i:”Gdzie vy chlopcy idzece?” – “Idzim, idzim na viečory,
idzim” – “Nu davaj,- juš chlopiec zmaviac,- idzim”. Nie, motujousie oni, ješče oni idou,
pjanovate takie, to im tak čy v očach musi, im pokazujiesie rozmajice. Teš muvi:”Ja
poprovadze do siebie”. Sprovadzil s mostu tego i provadzi pod most. Nu provadzi pod
most, a im bardzo juš vygliondnelo tam strašne, im v glovie juš pšetšezvilisie. O jak vešli
pod most, juš im bardzo strašne vygliondnelo:”Nie pujdzim, nie pujdzim”. Davaj
žegnacie oni, aha, žegnacie te chlopcy, ich na mysli nadešlo – davaj žegnacie. Žegnalisie
žegnalisie, nažegnalisie – všystko znuv sginelo, i sginelo – nie čeba chlopcom na viečory
isci, ni gdie dalej isc, gdzie šukac, nieviem, juš teras do domu pošli. I pošli, juš
končylasia ta bajka. (A jak liudzi muvili, kto tam ich provadzil?) No po mojiemu, s
dzevčontami šly razem oni tam (Nie, nie, a kto tam ich vodzil?) A, kto vodzil? A to, ja
nieviem, no to juš nie na.., nieviem co tam bylo takiego To juš bardzo davno i davno bylo
(Jak liudzi muvili?) Tak muj ojcec muvil, že jiego ojcu opoviadali. Muj ojcec, a jiego
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ojcy opoviadali, toš tu nieviadomo dziady byli jakie. Jakies byli, ale i liudzi čarodzejske
(A nie muvili, že to djabel jaki?) No to tak i muvili, tak, tak muvili. V kapaliušach, bo
kapaliuš jak rozdzial, to može i rosli jakie… (A jak poznac mogli, že to djabel, a nie
človiek?) To musi i djabel to samo co i človiek (Taki samy?) Taki samy. My jiego to
nievidzieli, nieviemy, ale musi to ot samo bendzi. Tyko on juš inačej obracasie, že on nu..
človieku ukropnosc pšechodzi strašna taka, i tego čujou, čujou že tu nie tot, jak čeba.
Antrajame tilte, netoli Paalkių, eina vakare vaikinai ir iš po tilto išlenda raguotas Velnias.
Apsirengęs kaip žmogus, gąsdino. (Tėtis sakė).
Na tai sakė, aš ten nebuvau, nėjau, kad ten, na žinote, kaip eina, kaip čia pasakius, na
muzikantai ten, kurie, vaikinai iš vakarėlių. Ir jie eina turbūt išgėrę gal kažko, ir jie jau
ten, juos ten veda, ir galva veda, ne ten tas velnias veda, jie ten nusiauna, išdžiovina
batus, viską ką, ir sako, kad juos ten velnias nuvedė. O paskui jau sako, armoniką jie jau
ten pakabina, na ir va. O paskui jau tokia buvo, tai jau labai seniai, kad velnias. Tai ir tiltų
tų nėra, nėra, kad po tiltu sėdi velnias. Po tiltu sėdi velnias. (Tai tas pats šaltinis, kuris
teka nuo Pekielka? Ar tai jau kitas?) Kitas, ten dar yra, va. O mes ten karves kai
ganėme...
Gal nežinau, gal kitaip, kaip ten sake. Vaikinai susirinko, na, degtinės išgėrė, išgėrė,
užkando, gerai išgėrė. Na ir tada, jau eina į vakarėlį. Eina į vakarėlį už miško, o ten koks
miškas, nepažiūrėjo, gal susipyko – ir įkrito į duobę, ir muzikantas, ir ten kokie vaikinai,
įkrito į duobutę, kažkokia duobė bulvėms buvo. Na ir įkrito. Baisu pasidarė, kas dabar
bus, kaip išlipsim, negali išlipti, įkrito. Staiga atsiranda merginos, miškas ten, prie miško,
kur – nepažįstama. Jau jiems kaip ir negera darosi – nepažįstamos merginos jau ten ir
apsirengusios, jau taip gaunasi, jau ne mūsų atrodo kokios. „Tai ką vaikinai? Įkritote?
Negalite išlipti?“ – „Mes negalime, ne“ – „Na mes padėsime, ištrauksime jus“. – Tuojau
pat – tik stovi visi viršuj. Ištraukė tuos vaikinus. „Na tai dabar einam į vakarėlį, dabar ten
neisite, kur ėjote, bet eisite, kur mes nuvesim, savo keliu“. Na ir eina jie, veda, eina, eina
ten, jos liepia groti jiems, pagrojo, dainuoti – ir nesinori jiems dainuoti, nei šis, nei tas.
Galvoja „Kas tai bus?“. Na, atvedė. Atvedė – žiūri – tik ateina staiga, tai pasidarė stalas
didelis, didelis stalas, pilnas maisto. Na ir kas, ir gėrimų, ir maisto, na ir kas: dabar
išgersim. Išgersim ten, užkąsim. Na tuojau pat išgėrė, užkando. „Na tai ką dabar vaikinai,
eisim šokti“. Aha, o gražu, ten ir aikštė tokia graži, taip viskas gražiai atrodo, ir maistas
visoks gražus, ir ten aikštė ten viskas gražu. Imkime šokti. Jie nuėjo šokti, muzikantas
groja, ir... ir jis taip masto taip, nei šis, nei tas, aha – šoka. O tos merginos – vaikinai ir
nejaučia, kad rankose yra. Toks jausmas, kad nėra taip, kaip turėtų būti. Na bet šoka.
Pašoko ten, pašoko, na ir atsisėdo ten, pasėdėjo. Jie ten lyg ir valgo, ir geria ten, bet jie
tarsi nevalgo jų maisto, jiems bjauru, ar kaip. Na nieko, pasėdėjo jie, ten gal ir ilgai
sėdėjo. Paskui tik staiga, kaip iš niekur – gaidys užgiedojo, turbūt kur netoli kaimo,
gaidys užgiedojo. Kai gaidys užgiedojo, tik staiga – švara pasidarė. Nieko nėra, dingo ir
tos merginos, ir tas stalas, viskas ten, visos ten kėdės ar kas. Nieko nėra, tik žiūri jie –
raistas kažkoks, tokie raistai anksčiau buvo, ir tokios apvalios salelės buvo. Ir jie sėdi ant
tų salelių, o ant šitos salelės, žinote, kaip tik, kaip tik kaladėles daro, ir viduryje tokia
salelė – ten tik arklio mėšlas, padaryta tokia krūva. Arklio mėšlas – gabalai guli. Vajė,
žiūri vaikinai: kas čia mums nutiko? Jau po gaidžio viskas – ramuma. Na eina, eina
vaikinai, jau dabar einam į savo vakarėlį, kur mes turėjome eiti – einam. Pabandykim,
einam dar po dvyliktos, naktis. Eina vaikinai, eina, na lyg ir truputį atsimenu, eina jie, ir
eina... kaip sakiau kad ten į Paalkius, kaip... Eina vaikinai – tiltas, per tiltą eina. Vajė, tik
priėjo tilto vidurį, išeina ten iš po tilto kažkoks su lazdele, skrybėle, gražus vaikinas,
gražus jau toks labai... Na ir: „Kur jūs vaikinai einate?“ – „Einam, einam į vakarėlį,
einam“ – „Na, - jau vienas vaikinas sako, - einam“. Ne, ...???, dar jie eina, apgirtę tokie,
tai jiems taip ar akyse gal, jiems vaidenasi visaip. Irgi sako: „Aš nusivesiu pas save“.
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Nuvedė nuo to tilto ir veda po tiltu. Na veda po tiltu, o jiems labai jau atrodė ten baisiai,
jie jau prasiblaivė. O kai nuėjo po tiltu, jau jiems labai baisu buvo: „Neisim, neisim“.
Puolė žegnotis jie, aha, žegnojasi tie vaikinai, jiems atėjo mintis – reikia žegnotis.
Žegnojosi, žegnojosi, prisižegnojo – vėl viskas dingo, ir dingo – nereikia vaikinams į
vakarėlius eiti, niekur toliau eiti, kur ieškoti, nežinau, jau dabar namo nuėjo. Ir nuėjo, jau
baigėsi ta pasaka. (O kaip žmonės kalbėjo, kas ten juos vedė?) Na mano nuomone, su
merginomis ėjo jie kartu ten. (Ne, ne, o kas juos ten vedė?) O kas vedė? O tai, aš nežinau,
na tai jau ne..., nežinau, kas ten buvo tokio. Tai jau labai seniai buvo. (Kaip žmonės
kalbėjo?) Tai mano tėvas sakė, kad jo tėvui pasakojo. Mano tėvas, o jo tėvai pasakojo, tai
čia juk neseniai seneliai buvo kokie. Kažkokie buvo, bet ir žmonės raganiai. (O nesakė,
kad tai velnias koks?) Na tai taip ir sakė, taip, taip sakė. Su skrybėle, nes kai nusiėmė
skrybėlę, tai gal jie augo kokie... (O kaip galėjo pažinti, kad tai velnias, o ne žmogus?)
Tai turbūt ir velnias toks pat, kaip ir žmogus. (Toks pats?) Toks pats. Mes jo tai
nematėme, nežinome, bet turbūt tai tas pats bus. Tik jis jau kitaip pavirsta, gal jis...
žmogui baimė praeina baisi tokia, ir tada jaučia, jaučia, kad čia ne taip, kaip reikia.
M19A-16 (2004 m.)
478. [Apie juodą sūrį]
Černoksenžniki robili cudy. Siedzieli pšy stolie na veseli, i jeden zrobil syra na čarnego,
jak vengel, i potem odrobič nie umial. Jiego tovažyš coš pošiepal, i stal syr bialym. Bo
nikt nie mog jiešc tego syru.
A tam para sluv jak ja muvilam ob ten syr. Nu tam byla viaselia, zabralasia vaselia, nu i
tego, jak davnej byla moda – masla na vaseli, teper tak nie byva, masla, syruv nastavy
tam, kapusty nagutujou, jiedzou. Jieden namyslilsia – davaj ten syr mam zrobic juš,
pšerobic jiego, co on tam s jiego tam… co robil, no syr zrobilsia čarniutki čarny. Jak
zrobilsia čarny, pačajou tylko liudzi – co robic teras, jak my teras bendzimy jiesci, co
bendzi? No to vievcej viencej, dalej – začeli, juš tam zgadli, kto zrobil. Muvi:”Raz zrobil
– to teras musiš odrobic, zrob znuv, žeby bialy byl by. Žeby liudzi mogli by jiesci”. On i
tak, on i siak, a odrobic nie umial. Nie umial. Dostal po mordze, nu i vtedy drugi zrobil
tak jak čeba – bialy znuv syr liežy. Jieden zrobil na černego, a drugi mog juš pšerobic.
Tam co i poviedzial poviedzial, i syr zrobilsia bialy. Ale liudzi do gemby nie vzieli (Nie,
balisie?) Nie, juš im.. nu gdzie tu, jieželi liežal by vengel, a potem pšerobilsia. Nie jiedli
liudzi, no i tak na tym vaseliu musi končylosie, juš tam viencej tak…
Burtininkai darė burtus. Sėdėjo prie stalo per vestuves, ir vienas padarė sūrį juodą, kaip
anglis, ir paskui nemokėjo atburti atgal. Jo draugas kažką pašnabždėjo, ir tapo sūris
baltas. Nes niekas negalėjo valgyti to sūrio. O ten keli žodžiai, kuriuos aš sakiau apie tą
sūrį. Na ten buvo vestuvės, susirinko vestuvės, na ir tada, kaip anksčiau buvo madinga –
sviestas per vestuves, dabar taip nebūna, sviesto, sūrių pastato ten, kopūstų išverda,
valgo. Vienas suklydo – duok tą sūri, jau turiu padaryti, pakeisti jį, ką jis ten iš jo... ką
padarė, na sūris visas juodas pasidarė. Kai pasidarė juodas, žiūri tik žmonės – ką dabar
daryti, kaip mes dabar valgysime, kas bus? Na tai daugiau, daugiau, toliau – pradėjo, jau
ten atspėjo, kas padarė. Sako: „Jeigu padarei, tai dabar turi pataisyti, padaryk, kad vėl
baltas būtų. Kad žmonės galėtų valgyti.“ Jis ir taip, ir anaip, o pataisyti nemokėjo.
Nemokėjo. Gavo į snukį, na ir tada antras padarė taip, kaip reikia – vėl baltas sūris guli.
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Vienas pavertė juodu, o kitas jau galėjo pakeisti. Ten kažką pasakė, pasakė, ir sūris tapo
baltas. Bet žmonės jo į burną neėmė. (Ne, bijojo?) Ne, jau jiems... na kur čia, jeigu gulėtų
anglis, o paskui pasikeitė. Nevalgė žmonės, na ir taip tose vestuvėse turbūt baigėsi, jau
ten daugiau taip...
M19A-17 (2004 m.)
479. [Apie dūšias]
V Avsianiškach niežyvy chodzili, bo niemieli pšytulku na tym sviecie. Ježeli liudzi nie
pšypomnieli ich, to oni i pšychodzili. Liudzi ježeli spotka, to pytali '' Čego, duša, žondaš
? ', to ona i sginela.(Tėvas sakė).
Že tam tak, pšyjdzi tam stukasie, vraz vezmi človiek i odezvisie, i muvi, tak i muvi:”Co
duša žondaš?” To musi ona, jak jiej co čeba, to povie musi byc, povie (A odpoviada?)
Odpoviada, co ona chce, cy jej tam co kolek… nu, ofiarovac, dac, dlia ubogim, dajiesie
dla ubogim, za ubogim (Ubogim dajiesie, i to pomaga?) Kto tam pšyjdzi prosi, človiek
pšyjdzi, jej nie vidzi, ona rozmavia, a jej nie vidzi, ja nie bende vidziec. Tyko v očach
pokazujiesia. To tak byvalo čensto to (I to čeba bylo ubogim dac?) Ubogim, vtedy čeba
ubogim dac. A kiedys cy, teras to moda, vo, robi ručnicy, to tšydziestova, to takie,
starajousie, i pojiesci tam, i žeby i v koscielie byva. A kiedys musi bardzo liudzi, moža
kto cienško žyl, takie to i teras jiest, kto cienško, niepracuji. No to tego, nu i tych nikdy
dušuv niepšypomnou, umžy i umžy. I idou. Albo umžy mocno gžešna, oni pšytulku nie
majou na tamtym sviecie, i idou oni vtedy, idou, chodzou kolu domu, vchodzou, nu i
krencousia, i stukajousia. Byla moda iž stukajousia, i mieli moda pytacie “Co duša
žondaš?” Nu i ona tam odpovia, čego žonda, povia, ale jak cy by pšyjdzi, podejdzi –
nikogo niema, niema nikogo, sivutko. To tak vtedy dajou ubogim, byla moda (A co
davali?) Oj kiedys na Všystkie Svienty juš, teras oni Všystkie Svienta juš, piervšego
listopada Všystkie Svienty, to tego. Nu co, jak byla moda davnej bulkuv napiekou, jakich
bundečkuv, bulkuv napiekou, nu i tam tašy vielkie naložou i niosou pod kosciol, tam
siedzou pelno ubogich tych. Siedzou obsiadavšy, nu to kto pieniendzy da, tam kto ma že
jakie tam, cent da, i jiedzenia davali. Bulki jakie (Ale tylko v ten jieden dzien?) Ten
jieden dzien tylko, Všystkie Svionty, jieden dzien. To to dajou, rozdzielajou po skypce
tam, odkrojou po jakiej skipkie, i tam može i sloninki ubogim dzieliou, i
prošou:”Pomodlicisie za tego i tego, za dušy zmarle, pomodlicisie”. Nu i modliousie. To
o to takie Všystkie Svionte (A na cmentažu potem chodzili davnej na Všystkie Sviente?
Na cmentaž chodzili?) No na cmentaž, nie bardzo sie mnie pamientasie, može i chodzili,
nie bardzo može, nie bardzo, nie te mogily nie strojili. Jak pochovajou, to prentko i
mogily te zniščousie. Vot i u mego menža tutaj v Grabijalach, matka umarla, i brat jiego,
po vojne zaniomcomy, no to byli ješče mugilki, ješče kopcy to byli značna, syn z matkou
liežal, a ojcac juš mego menža z drugim bratem umaršy, ješče do vojny, posle vojnuv
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gorončka taka šedla, i s tej glodu, s tego čego choroba nachodzila, taka gorončka
nazyvalasia. Človieka pali pali, nu i umiera. Pomieravšy ve vojnie – ani znaku nie bylo
nic, znaku, juš skasovavšysie mogily. (Kšyžuv nie stavili na mogilach?) Može i stavili
kšyžy, ale to kšyžy vielie to oni mogou stac dževniana, postojou tam jiesli mocny kšyž,
nu vielie on – dziesianc liat (To viencej chodzili do kosciolu i tym žebrakom davali, a do
cmentažu to davnej malo chodzili?) Do cmentažu to malo malo. Moja mamusia jak
zmarla, ja malo jiešče pamientam, no malo chodzili.
O Ausieniškėse negyvieji vaikščiojo, nes neturėjo prieglobsčio šiame pasaulyje. Jeigu
žmonės neatsimindavo jų, tai jie ir ateidavo. Žmonės jeigu sutinka, tai klausė: „Ko,
dvasia, nori?“ tai ji ir dingo. (Tėvas sakė).
Kad ten taip, ateina ten, beldžiasi, ima žmogus ir atsiliepia, ir sako, taip sako: „Ko,
dvasia, nori?“ Tai turbūt ji, kai jai ko reikia, tai sako turi būti, sako. (O atsiliepia?)
Atsiliepia, ko ji nori, ar jai ten ką nors... na, paaukoti, duoti vargšams, duodama
vargšams, vargšams. (Vargšams duodama, ir tai padeda?) kas ten ateina prašyti, žmogus
ateis, jos nemato, ji kalba, o jos nemato, aš nematysiu. Tik akyse pasirodo. Tai taip
dažnai būdavo tai. (Ir reikėjo vargšams duoti?) Vargšams, tada vargšams reikia duoti. O
kažkada, dabar tai mada, daro skirtumus, tai trisdešimtieji [metai po mirties], tai kitokie,
stengiasi, ir pavalgyti ten, ir kad bažnyčioje būtų. O kažkada turbūt labai žmonės, gal kas
sunkiai gyveno, taip tai ir dabar yra, kas sunkiai, nedirba. Na tai tada, na ir tų niekada
dvasių neatsimena, mirė ir mirė. Ir eina. Arba miršta labai nusidėjusi, jie prieglobsčio
neturi tame pasaulyje, ir eina jie tada, eina, vaikšto prie namų, ir vaikšto, na ir sukasi, ir
beldžiasi. Buvo mada, kad beldėsi, ir buvo mada klausti: „Ko, dvasia, nori?“ Na ir ji ten
atsako, ko nori, sako, bet kaip ir ateina, prieina – nieko nėra, nieko nėra, tamsu. Tai tada
duoda vargšams, buvo mada. (O ką duodavo?) Oi, kažkada per Visų Šventųjų dieną jau,
dabar jie Visų Šventųjų jau, lapkričio pirmąją dieną Visų Šventųjų, tai tada. Na ką, kaip
buvo mada anksčiau, bandelių prikepa, kokių pyragų, bandelių iškepa, na ir ten pilnus
maišus prideda ir neša prie bažnyčios, ten pilna sėdi vargšų tų. Sėdi apsėdę, na tai kas
pinigų duos ten, kiek ten kas turi, centą duoda, ir maisto duodavo. Pyragų kokių (Bet tik
tą vieną dieną?) Tą vieną dieną tik, Visų Šventųjų, vieną dieną. Tai duoda, padalina po
gabalėlį ten, po kokį gabalėlį, ir ten gal ir lašinių vargšams duoda ir prašo: „Pasimelskite
už tą ir už tą, už mirusiųjų sielas, pasimelskite“. Na ir meldžiasi. Tai va tokia Visų
Šventųjų diena. (O į kapines eidavo paskui per Visų Šventųjų dieną? Eidavo į kapines?)
Na į kapines, nelabai aš atsimenu, gal ir eidavo, nelabai gal, nelabai, ne, tų kapų netvarkė.
Kai palaidoja, tai greitai ir tie kapai susinaikina. Va ir mano vyro čia Grabijoluose motina
mirė ir brolis jo, po karo nukankintas, na tai buvo dar kapeliai, dar kapai čia buvo dideli,
sūnus su motina gulėjo, o tėvas jau mano brolio su kitu broliu miręs, dar iki karo, po karo
karštligė tokia ėjo, ir nuo to alkio, nuo to visko liga atėjo, tokia karštligė vadinosi.
Žmogus dega, dega, na ir miršta. Mirę per karą – nė ženklo nieko nebuvo, ženklo, jau
nusitrynę kapai. (Kryžių nestatė ant kapų?) Gal ir statė kryžius, bet tai kryžiai, kiek laiko
gali jie stovėti mediniai, pastovi ten jeigu stiprus kryžius, na kiek jis – dešimt metų. (Tai
daugiau vaikščiojo į bažnyčią ir tiems vargšams duodavo, o į kapines tai anksčiau mažai
eidavo?) Į kapines tai mažai, mažai. Mano mamytė kai mirė, aš mažai dar atsimenu, na
mažai vaikščiojo.
M19A-18 (2004 m.)
480. [Apie Ausieniškes]
I vioska byla Ovsianiški, smielisie chlopcy:”Ovsianiske chlopcy stare i pšechvycil mroz
ich”. (A jak dalej?) “Ovsianiske chlopcy stare, ich pšechvycil mroz, viezli viezli do
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Oliungu, jakiegos, do Oliungu, vyvrucyli…, nieviem jakie slovo tu, tak smiešnie,..
vyvrucyli, bo nie zmarzli te chlopcy, a.. No to vot tak, co ja jiešče pšed tym chcialam..
Ir kaimas buvo Ausieniškės, juokdavosi vaikinai: „Ausieniškių vaikinai seni ir šaltis juos
ima“. (O kaip toliau?) „Ausieniškių vaikinai seni, juos pagavo šaltis, vežė, vežė į
Oliungą, kažką, į Oliungą, išmetė..., nežinau, koks čia žodis, taip juokingai, ... išmetė, nes
nesušalo tie vaikinai“, o... Na, tai va taip, ką aš dar prieš tai norėjau...
Baigėsi A pusė; B pusė

M19A-18 (2004 m.)
480a. [Apie Velykas]
(Jak jak menž muvil?) No to tego, monž muvil, to ja muvie, može prentko i zapomne, tak
jak skleroznik. To monž opoviadal, nu sviancenie te. Liudzi zakolou, vychodujou
parsiučka, vo taki sobie nievielki, taki malodzenki parsiuček, zakoliou, v calosci,
osmaliou jiego, vymyjou, nu i upiekou jiego juš v piecy. I všystko jaki ot jiest, nazyvali
kufry davnej, i te kufer viezli, takie kuferki (A s čego zrobiony ten kufer) Kuferki jiešče u
nas kiedy byla, ale juš niema. Vie, u Juzi to jiešče jiest taki kufer (Dževniany?)
Dževniany kuferek, v kufer to kiedys i kraiti skladali, i zamuž vychodzili, šafuf nie bylo
(V ten samy ložyli?) Aha, ale mnejšy vo takie byli, mnejša, nu jak do sviencenia. Nu i
parsiučka calego kladnou tam na viešch, v jakiej načyni nieviem juš, parsiučka kladnou,
tam chlieba, miensa, no čego naložou, jajkuv nu do tego kufra, naložou,naložou, soli,
soli, vody tam, že ta voda biorou tam butelečki. I viozou, viozou sviencic, caly parsiuček
byl. Nu i tego vot, posviencou i juš jadou s kosciola, i starajousie, smagle jadou – kto
piervšy pšyjiedzi. Aha, to tak muvili:”Kto piervšy pšyjiedzi do domu, to ten bendzi
najdlužej žyc”.To taka pšemuviska byli, kto s kosciola pšyjiedzi samy piervšy (A kufar to
byl oddzielny na sviencenia?) To tak, mieli i u nas tam, nievielki taki kufareček, nu jak ot
pšez stul, vot s pul stolu i tak dlužšy, vot tak vo jiešče šyre, kuferek ladny, pomaliovany(I
on byl tylko na sviencenia?) Nu i čymali jiego do sviencenia (On byl omaliovany jaki?)
Maliovany, ladny, taki v …, ale jak on postavil.. (Kviatuškami byl maliovany?) Takimi
jakis cy zygzački takie šedli takie, vymaliovana, ladny taki. (A jaki kolior?) Žulty (Žulty)
Žulty byl (A zigzački jakie?) A zigzački te ciemnejše, v rudosc, nu, ciemnejše (I tam jako
zamykalosie?) Zamykalsia viešch na zoviasach. Zamkni, tutaj jiest i zamek, zakliučyc
jiego vozmožno ten kuferek, no to ot, jiego i čymali (Na sviencenia) Aha, kiedys byla
moda, dužo, i sviencyli jiedzenia (Nu a vielkosc jaka, uosemdziesiant centymetry?) On
tam, on tm byl dlužšy, tak šerokosci, dlužej tak, jak o, stol (Tak kolo piendziesiant
šerokosci, kolo uosemdziesiont dlugi) Nu tak, taki byl kufereček (A vysokosci jakej?) A
vysokosci, vo tak vo bendzi, jakich čtardziesce centymetry može (I na.. nožki jakie byli?)
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Nožki byli, tak, jak vo v šafie byli nožki, i takie nožki, tego tak, i šedli oni vydelkami
nožki (A, vydelkami) Vydelkami, niby erie nožki (To uosiem nožek bylo?) Aha, na
jiednym kancie tak vo šedli oni, dvie takie vydelkami, v drugim kancie, tam v tšečym,
čvartym. To tak o, vydelkami nožki šedli. I tak na tšy palcy nožki byli, vyžšie nie byli.
No to tyko tak kuferki, ale byli i mnejše tam, no jak kto(A puzdnej v košikach niesli?) Juš
v košičkach, tak (Davnej bylo v kuferkach?) Teras pšyšla moda, i teras v košyčkach (A te
kuferki u innych liudzi može vienkše byli?) Nu može i vienkše byli, tam i mnejše, jaki
kto mial (Vy tylko ten vidzieli) Ja, jak u nas byl. To ot, monž opoviadal, že v im vozyli
sviencic. Jak ja tu pšyšlam žyc tu, v čtardziestym siudmym roku ja pšyšlam žyc. (A on
jakiego roku rodzony byl?) A monž byl, ja dvadzestego usmego bylam, a on byl tysionc
dzievensot pjontego (A, to staršy) Aha, to juš vyžej na dvadziesce liat staršy (Tak on
pšypominal..)On jak ze mnou ženilsia, to mial čtardziescie jiešče dva liaty, tšečy jiemu
šed.
(Kaip vyras sakė?) Na tai vyras sakė, tai aš sakau, gal greitai ir pamiršiu, taip kaip
skleroze sergantis žmogus. Tai vyras pasakojo, na šventinimą tą. Žmonės paskerdžia,
išauginą paršelį, va tokį sau, nedidelį, toks jaunas paršelis, paskerdžia, visą, apdegina jį,
išplauna, na ir iškepa jau jį krosnyje. Ir visą koks yra, anksčiau vadino skrynia, ir tas
skrynias vežė, tokias skrynutes. (O iš ko pagaminta ta skrynia?) Skrynutė pas mus
kažkada buvo, bet dabar jau nėra. Žinote, Juzia dar turi tokią skrynią. (Medinę?) Medinė
skrynutė, į skrynią tai anksčiau ir kraitį dėdavo, ir tekėjo, skraisčių nebuvo. (Į tą patį
dėjo?) Aha, bet mažesni tokie buvo, mažesni, na kaip pašventinimui. Na ir visą paršelį
deda ten ant viršaus, kokiam inde nežinau jau, paršelį deda, ten duonos, mėsos, dar ko
prideda, na kiaušinių į tą skrynią, įdeda, įdeda, druskos, druskos, vandens ten, kad tą
vandenį ima ten buteliukais. Ir veža, veža šventinti, visas paršelis buvo. Na ir va taip,
pašventina ir jau važiuoja iš bažnyčios, ir stengiasi, smagiai važiuoja – kas pirmas
atvažiuos. Aha, tai taip kalbėjo: „Kas pirmas atvažiuos namo, tai tas ilgiausiai gyvens“.
Tai toks posakis buvo, kas pirmas atvažiuos iš bažnyčios. (O skrynia tai buvo atskira
šventinimui?) Tai taip, turėjo ir pas mus ten, nedidelę tokią skrynutę, na va kaip stalas, na
va kaip pusė stalo ir truputį ilgesnė, va taip va dar platesnė, skrynutė graži, nudažyta. (Ir
ji buvo tik šventinimui?) Na ir saugojo ją šventinimui. (Ji buvo nudažyta kokia?) Dažyta,
graži, tokia..., bet kai jis pastatė.. (Gėlytėmis buvo išdažyta?) Tokiom kaip ir juostom
buvo išdažyta, graži tokia. (O kokios spalvos?) Geltonos. (Geltonos.) Geltona buvo. (O
juostos kokios?) O juostelės tos tamsesnės, į rudumą, na, tamsesnės. (Ir ji kažkaip
užsidarydavo?) Užsidarydavo viršus ant vyrių. Užsidaro, čia yra ir spyna, užrakinti ją
įmanoma, tą skrynutę, na tai va, ją ir saugojo. (Šventinimui.) Aha, kažkada buvo mada,
labai, ir šventino maistą. (Na o dydis koks, aštuoniasdešimt centimetrų?) Ji ten, ji ten
buvo ilgesnė, tokio pločio, daugiau taip, kaip va stalas. (Taip maždaug penkiasdešimt
pločio ir aštuoniasdešimt ilgio.) Na taip, tokia buvo skrynutė. (O aukštis koks?) O
aukštis, tai va taip bus, kokie keturiasdešimt centimetrų gal. (Ir ant... kojytės kokios
buvo?) Kojytės buvo, taip, kai va spinta turėjo kojytes, ir tokios kojytės, taip va, ir buvo
jos kaip šakutės, kojytės. (A, šakutės.) Šakutės. (Tai aštuonios kojytės buvo?) Aha,
viename kampe taip va jos buvo, dvi tokios šakutės, kitame kampe, ten trečiame,
ketvirtame. Tai taip va, šakutėmis kojytės buvo. Ir taip trijų pirštų [aukščio] buvo kojytės,
aukštesnės nebuvo. Na tai tik taip skrynutės, bet buvo ir mažesnės ten, na kaip kas. (O
vėliau krepšiuose nešė?) Jau krepšeliuose, taip. (Anksčiau buvo skrynutėse?) Dabar mada
atėjo, ir dabar krepšeliuose. (O tos skrynutės gal didesnės buvo pas kitus žmones?) Na gal
ir didesnės buvo, ten ir mažesnės, kas kokią turėjo. (Jūs tik šitą matėte.) Aš, kai pas mus
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buvo. Tai va, vyras pasakojo, kad joje veždavo šventinti. Kai aš atėjau čia gyventi,
keturiasdešimt septintaisiais metais aš atėjau gyventi. (O jis kelintais metais gimęs?) O
vyras buvo, aš dvidešimt aštuntųjų buvau, o jis buvo tūkstantis devyni šimtai penktųjų.
(A, tai vyresnis.) Aha, tau jau daugiau nei dvidešimt metų vyresnis. (Taip jis prisiminė...)
Jis kai su manimi tuokėsi, tai jam buvo dar keturiasdešimt dveji metai, treti prasidėjo.
M19B-2 (2004 m.)
481. [Apie vietovardžius]
V Cypeliu te, aha (A co?) A v jiednym mejscu tam jaki poviesilsia Juzaf, nazvana te
Juzaf (Juziški ta gura?) Aha, Juziški. Tak, to v Juziškach.., o tam dalej – Rytkovskiela, do
Rytkovskiela byla jakas pšejscia teš, to nieviem (Niepomnice?) To Rytkovskiela, tyko ot,
Juziški, može, o, Aldona vie (A v Cypliu co?) A Cypel, no cos cy bylo takiego na
Cypeliu (Co on muvil, menž?) No ja zapomniavšy, zapomniavšy.
Cypelyje tie, aha. (O kas?) O vienoje vietoje ten koks Juzef pasikorė, pavadinta Juzef ten.
(Juziškių tas kalnas?) Aha, Juziškės. Taip, tai Juziškėse..., va ten toliau – Rytkovskiela,
iki Rytkovskielo irgi buvo kažkokia perėja, tai nežinau. (Neatsimenate?) Tai
Rytkovskiela, tik va, Juziškės gal, va, Aldona žino. (O Cyplyje kas?) O Cypelis, na
kažkas buvo tokio Cypelyje. (Ką jis sakė, vyras?) Na aš pamiršau, pamiršau.
M19B-3 (2004 m.)
482. [Apie vestuves]
Kiedys cy svacy juš.. zaprošou svacy, vo i moja curka vychodzila, ja, zamonž, to teš moja
siostra, i ten teš monž jejny byl dobže staršy od jej, tak samo, jak mieli tam kufer vielki,
naložyli. Choc tam ona choc tam malo co, vie, bylo, ale do kufra byla moda. Pševožou
kufar jej, tam jiedzenia jaka nastaviona, v kufru naložona (Jiedzenia viezli v kufru?)
Jiedzenia, svaci byla, i v kufru viezli. Svaci tak jak teras, nie…tam tak ona, tyko čeba
vidok miec. A kiedys cy kufar, naloža jiedzenia, vudki, nu i tam jiedzenia ruzmajitego do
kufra, i viozou na voze. Jadou, juš kufar viozou, svaci vyliazujou tut, vychodzou
manščyzni tut – za kufar, niosou, juš s calej sily – cienško. To byla moda tak, svaci, svaci
juš. To tak vo muviousie, jieželi ona juš svaci taka jiedzi s koštam, važna svacia s
koštam, s kufram. A jak jiedzi tyko taka bez ničego, biedna svaci, to bylo i tak.
Kažkada svočiai jau... pakviečia svočiai, va ir mano dukra tekėjo, aš, tai irgi mano sesuo,
ir tas irgi vyras jos buvo daug vyresnis negu ji, taip pat, jei turėjo tą skrynią didelę,
pridėdavo. Nors ji ten, nors ten mažai ko, žinote, buvo, bet buvo mada į skrynią dėti.
Atveža jos skrynią, ten maistas koks paruoštas, į skrynią sudėtas. (Maistą vežė
skrynioje?) Maistą, svočiai buvo, ir skrynioje vežė. Svočiai taip, kaip dabar, ne... ten taip
ji, tik reikia išvaizdą turėti. O kažkada skrynia, prideda maisto, degtinės, na ir ten maisto
įvairaus į skrynią, ir veža ant vežimo. Važiuoja, jau skrynią veža, svočiai išlipa čia, išeina
vyrai čia – [ima] skrynią, neša jau iš visų jėgų – sunku. Tai buvo tokia mada, svočiai,
svočiai jau. Tai taip va buvo sakoma, jeigu jau svočiai važiuoja su skrynia, svarbūs
svočiai, turtingi. O kai važiuoja tik tokia be nieko, neturtingi svočiai, tai taip ir buvo.
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M19B-4 (2004 m.)
483. [Saldusis upelis]
Slodka voda, to vo, cy to u nas bylo, cy to nie. A ja juš tak uviežyvšy, ide na svoj ogrud,
liece juš, tam na ta strona, na Cielentnyki, liece juš ide pšez ručaj. I jieden ručaj pšelieca,
a v drugim ručaju… ide juš ja s gžond, ugžavšysie tam, s Cypielia čy co, ogžavšysie,
spotniavšy. I mnie tak sie cuš cy ciong tak ciongnelo v tym ručaju pomytsie, lieci voda
čysta, pienkna. I nogi pomyje, pomyje – mnie až i v nogach lžej, nu i tego, i tvaž pomyje,
ja pomyjemsia pomyjemsia, nu i ide do domu. Aha, to mnie cos cy čulosie, ručaj tak,
jak.. taki (Pomocny?) Tak, pomocny (A ktury? Tam kolo Zapalinski?) Vo to jak dujdzim
pod Vilji, po za Vilji tak o, v ta strona isc, juš na ja.. (Od Zapaliny gdzie idzi?) A nie, vo
v viosce, v viosce, vo – isc pšez vioska, i ustatni dom, i po za Vilji isci, pieršy ručaj to
tam malo vody, bardzo malo tam, tyko taka blotečka (A gdzie ona vyčyščala teras,
vyčyščona?) Može byc, to s tego ručaju, i tam ten ručej vyžej čystyla, potem tam nižej,
jak idzi steckou, i čysta voda idzi, do Vilji ona lieci. Drugi ručaj, drugi. Piervšy to tyko
blotečka taka.
Saldus vanduo, tai va, ar tai pas mus buvo, ar tai ne. O aš jau taip patikėjusi, einu į savo
daržą, bėgu jau, ten į tą pusę, į ???, bėgu jau, einu per šaltinį. Ir vieną šaltinį perėjau, o
antrame šaltinyje... einu jau aš iš daržo, sušilusi ten, iš Cyplio ar ko, sušilusi,
suprakaitavusi. Ir man kažkaip taip labai užsinorėjo tame šaltinyje nusiprausti, teka
švarus vanduo, gražus. Ir kojas nuplausiu, nuplausiu – man ir kojoms lengviau, na ir tada,
ir veidą nuplausiu, aš nusiprausiu, nusiprausiu, na ir einu namo. Aha, tai aš tarsi ką
pajutau, šaltinį taip, kaip... toks (Gydantis?) Taip, gydantis. (O kuris? Ten prie
Zapalinskio?) Va kaip prieinam Viliją, už Vilijos taip va, į tą pusę eiti, jau... (Nuo
Zapalinos kuris teka?) O ne, va kaime, kaime va – eikite pro kaimą, ir paskutinis namas,
ir prie Vilijos eikite, pirmas šaltinis, tai ten mažai vandens, labai mažai ten, tik tokia
balutė. (O jis buvo valytas dabar? Išvalytas?) Gali būti, tai iš to šaltinio, ir tas šaltinis
aukščiau buvo valytas, paskui ten žemiau, kaip teka keliuku, ir švarus vanduo teka, į
Viliją jis įteka. Antras šaltinis, antras. Pirmas tai tik balutė tokia.
M19B-5 (2004 m.)
484. [Apie Grabijolų akmenis Tris brolius]
Nu Tšy braci. Nu on jiedzi, jak on kiedys cy mial bžeg vzievšy, jiešče žydzi kiedys byli,
kupovali ryba, lovil, bžeg byl jiemu dany. No to vot, vzievšy byl bžeg jaki, dužo to ja
nieviem, i lovil s sonsiadem rybe. No muvi:"Jiedzem tam do Tšech braciuv”. A v jakej
pšyčynie, co to braci? (Nie muvil čemu taka nazva?) No Tšy braci tam tšy kamienie, tšy
kamienie bardzo mocno vielkie. No coš cy tam bylo jakas cy pšejsce, to nie slyšalam ja
od niego, ale muvi:”Nu, pojiedzem jiešče do tam.. do buchta jak, do buchty, to kolo
buchty jiedzem tam”. … Jak na viosna, mial taka sovata, nazyvalase, teras takich niema
siatkuv. “No jiedzem jiešče do Tšech braci, tam zlovim”. Monž viedzial mejsce, jamki
takie viedzial. Pojiedzi i musi zlovic choc vielie, nu i zlovi. To jiedzim do Tšech braci.
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Na trys broliai. Na jis važiuoja, kai jis kažkada buvo krantą paėmęs, dar žydai kažkada
buvo, pirko žuvį, žvejojo, krantas jam buvo duotas. Na tai va, buvo krantą kokį paėmęs,
kiek daug tai aš nežinau, ir žvejojo su kaimynu. Na sako: „Plaukiam ten prie Trijų
brolių“. O kodėl, kas tie broliai? (Nesakė, kodėl taip vadino?) Na Trys broliai ten trys
akmenys, trys labai dideli akmenys. Na kažkas ten buvo, ar perėja kokia, tai jis man
nesakė, bet sako: „Na nuplauksim dar ten... iki buchtos kaip, iki buchtos, tai prie buchtos
plaukiam ten“. ... Kai pavasaris, turėjo tokią ???, vadinosi, dabar tokių nėra tinklų. „Na
plaukiam dar iki Trijų brolių, ten sugausim“. Vyras žinojo vietą, duobutes tokias žinojo.
Nuvažiuoja ir turi sugauti nors kelias, na ir sugauna. Tai plaukiam iki Trijų brolių.
M19B-6 (2004 m.)
485. [Pasaka apie varle virtusį berną]
Byli tšy.. tšy dzievčenta žyli, aha, nu i oni tam tego.. Do jiednej ža… pošla ona do pod
Vil.. Gdzie do vody, aha, i pšychodzi do bžegu, pšychodzi ta žaba. Jej spodobala ta žaba,
spodobala jiednej, oni ve tšech pošly, spodobala, nu i do jej pšychodzi, do tej jiednej
pšychodzi. I musi ona i rozmaviala, ta žaba muvi:”Ja s tobou chce oženyc, čy pšyjmiš
mnie do domu pšyjsci?”- ta žaba pytasie. Ojej, ona sdetonovalasia, nu oni:”Jak pšyjsc do
domu ciebie?”. Kiedys tu žaba, pšecyvnie, zimna taka. “Nu nic, nie bende ja zimna,
pšyjde ja do ciebie, pšyjda”. Nu i poviedziala do nej i pošla juš ona do vody. I pšyšli do
domu te dzievčenta – pšychodzi ta žaba, pšychodzi ta žaba, pšyšla do progu i prosi u
jej:”Nu ty teras podym mnie, pšez prog nie moge pšejsci, podym mnie”. Ajej, ona nie
može, do ronk pšecyvnie jej vzionc. Ona tam jej na jaka lapata čy co, i pšez prog
pšesadzila, tam i pšez jieden, pšez drugi. Nu i ona vpuscila jej do domu, ta žaby. Ona ta
žaba pačy – rozdzialasia i idzi, juš ona do jej idzi človiekiem. O, jak človiekiem, to ona
juš i dobže, uciešylasia ona juš. Mysli sobie:”Juš bendzi može i dobže”. Popačy, že
pienkny človiek. Nu i pšyšla, co ona tam noc – nieviem… kto to mnie muvil.. cy tam ona
z jou spala, cy tam jak, pšebyla noc. Potam na druga nocy znuv pšyšla ona i znuv jej tak
samo vpuscyli, tak jak pieršy raz. Do domu pšesadzili, puscyli i..i ona tam i siondla i
siedziala ta žaba. I tšecia noc… Aha, matka namyslylasia co tej žaby:”Jak to tu žaba
pšychodzi ješče tak niepšyzvojice”. Vziela ta, a vo, vziela ta, vziela tej žaby skure, ona
žeš skura zdymi i položy tam gdzie. Vziela ta, piec palila, tej žaby skure do pieca vžucyla
i spalila ta skura. Nu pšychodzi ta juš jej čas, pšyšed – čeba isci juš do vody, pšychodzigdzie ta skura, ten jejny kožuch?-Niema. Aha, niema tego kožucha, nu i co teras? Vot
mnie co, muvi, teras jak sgubyli, teras ja muša, jiešče mnie če bylo jiešče… tšy nocy
pšyšla – jiešče dvie nocy pšyjsc, i byla by juš ona odpukutovavšy i ona juš ta skura
znyščyla by, byla by s dzievčynou oženyvšysie. A teras, muvi, co mnie zrobyli, muvi,
teras čeba mnie jiešče dva liaty pokutovac, co teras mnie Pan Bug, muvi, teras, cy tam
kto jej poviedzial. Muvi:”Daj buty želiazne,želiazne buty, i daj jakis cy caberek, jak
kiedys cy byli caberki, ten pelny caberek lzov naplakac, pšez dva liata chodzonc, žeby
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pelny caberek lzov naplakac, i buty želiazne znosic. Vtedy ona odpokutujisie, te, juš ten
chlopiec odpokutujisie, i.. i vtedy čy on s tou samou ženisie, čy tam jak by. I poviedzial
dlia tej kobiety:”Jaka mnie zadalaš pokuta, teras chodzic, želiazne buty znosic”. Nu i vot,
taka bajka (Tak i končylasia?) Tak i končylasia, jak juš odpokutovala, to tak juš potem,
musi poženilisie juš oni. I ona musiala čekac jiego.
Buvo trys... trys merginos gyveno, aha, na ir jos ten... Pas vieną... nuėjo ji prie Vilijos...
Kur prie vandens, aha, ir prieina prie kranto, ateina ta varlė. Ji varlei tai, patiko ji, jos
trise buvo nuėjusios, patiko, na ir prie jos prieina, prie tos vienos prieina. Ir turbūt ji ir
kalbėjo, ta varlė sako: „Aš noriu su tavim susituokti, ar priimsi mane pas save namo?“ –
ta varlė klausia. Vajė, ji pasimetė, na jos: „Kaip tai ateiti pas tave namo?“. Juk čia varlė,
atšiauri, šalta tokia. „Na nieko, nebūsiu aš šalta, ateisiu aš pas tave, ateisiu“. Na ir pasakė
jai ir nuėjo jau ji atgal į vandenį. Ir atėjo namo tos merginos – ateina ta varlė, ateina ta
varlė, atėjo prie slenksčio ir prašo jos: „Na tu dabar pakelk mane, per slenksti negaliu
pereiti, pakelk mane“. Vajė, ji negali, atšiauru į rankas paimti ją. Ji ten ją ant kokios
lopetos ar ko ir per slenkstį pernešė, ten ir per vieną, ir per kitą. Na ir ji įleido ją į namus,
tą varlę. Ji, ta varlė, žiūri – nusirengė ir eina, jau ji žmogumi pas ją eina. O, jeigu
žmogumi, tai jau ir gerai, apsidžiaugė jau ji. Galvoja sau: „Jau gal ir gerai bus“. Pažiūri,
kad gražus žmogus. Na ir atėjo, ką ji ten naktį – nežinau... kas tai man sakė... ar ten ji su
ja miegojo, ar ten kaip, pernakvojo. Paskui sekančią naktį vėl ji atėjo ir vėl ją taip pat
įleido, taip, kaip pirmą kartą. Į namus pernešė, paleido ir... ir ji ten ir atsisėdo ir sėdėjo ta
varlė. Ir trečią naktį... Aha, motina susigalvojo dėl tos varlės: „Kaip tai čia varlė ateina,
dar taip nepadoriai“. Paėmė tą, o va, paėmė tos varlės odą, ji juk nusiima odą ir padeda
ten kur. Paėmė tą, krosnį kūreno, tos varlės odą į krosnį įmetė ir sudegino tą odą. Na
ateina jau jos laikas, atėjo – reikia eiti jau į vandenį, ateina – kur ta oda, tas jos kailis? –
Nėra. Aha, nėra to kailio, na ir kas dabar? Va man kas, sako, dabar kai pamėtėte, dabar aš
turiu, dar man reikėjo... tris naktis atėjo – dar dvi naktis ateiti, ir jau būtų ji atlikusi atgailą
ir ji jau tą odą sunaikintų, susituoktų su mergina. O dabar, sako, ką man padarėte, sako,
dabar man reikia dar dvejus metus atlikti atgailą, ką dabar man Dievas, sako, dabar, ar ten
kas jai pasakė. Sako: „Duok batus geležinius, geležinius batus, ir duok kokią nors
rėčkutę139, kai kažkada buvo rėčkutės, tą pilną rėčkutę ašarų priverkti, dvejus metus
vaikštant, kad pilną rėčkutę priverkti, ir geležinius batus sudėvėti“. Tada ji atliks atgailą,
jau tas vaikinas atliks atgailą, ir... ir tada ar jis su ta pačia susituoks, ar ten kažkaip. Ir
pasakė tai moteriai: „Kokią man atgailą davei, dabar vaikščioti, geležinius batus avėti“.
Na ir va, tokia pasaka. (Taip ir baigėsi?) Taip ir baigėsi, kai jau atliko atgailą, tai jau
paskui turbūt susituokė jie. Ir ji turėjo laukti jo.
M19B-7 (2004 m.)
486. [Apie žalčius]
Ale juš tego to nieviem, tego mama nie muvila, ni tam ni ojcec nic nie muvili ob
venžuv.Teš oni, venžy o žeš ni u nich, oni nie konsajonsie, nic. Nu ob venžuv nieviem (A
o venžach nic nie muvili, že tam v domach tšymali, čy co?) No muvili to, vonž gdzie tam
žyl, oni žyjou v budynkach. Pšyjdou do dzieci – dzieci jiedzou, i oni pšyjdou i jiedzou, i
jiedzou razem z jiednej misečki, jiedzou te venžy. Pojiedzou, oni znuv idou do svoja
gdzie (Puskali liudzi žeby jiedli?) Nu tak oni pšychodzou, a co, i pšychodzou, jak
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pšyvyknou. Nu musi tam ich nie kšyvdzyli, nie byli, nu i vejdou oni, pojiedzou pojiedzou
s dzieciami, i idou.
Bet jau to tai nežinau, to mama nesakė, nei ten tėvas nieko nepasakojo apie žalčius. Jie
irgi, žalčiai jie juk, jie nesikandžioja, nieko. Na apie žalčius nežinau. (O apie žalčius
nieko nesakė, kad ten namie laikė, ar kas?) Na sakė tai, žaltys kur ten gyveno, jie gyvena
pastatuose. Ateina pas vaikus – vaikai valgo, ir jie ateina ir valgo, ir valgo kartu iš vieno
dubens, valgo tie žalčiai. Pavalgo, jie vėl eina pas save kur. (Leisdavo žmonės jiems
valgyti?) Na taip jie ateina, o kas, ir ateina, kai pripranta. Na turbūt ten jų neskriaudė,
nebuvo, na ir įeina jie, pavalgo, pavalgo su vaikais ir eina.
M19B-8 (2004 m.)
487. [Apie raganas]
To byla kobieta, i v Grabijalach byla, tego, kobieta, že jakscy umiala čarovac, pšed
Janem, jakie tam ot dni. Idzi, idzi ona na.. vyjdzi na, na lonka i rosa sgartuji, vie? Ona
tam i.. oblyži, tak o lyži, sbiera, sbiera rosa, nu i tego… A ot tak robila, potam znuv –
renčnik ma tam jaki, renčnik, idzi tak samo, rosa sbiera, sbiera renčnikem, sbiera, ten
renčnik poki mokry zrobysie. I pšynosi do domu, do.. svojej krovie mlieko naniesi,
bardzo ona dužo mlieka daji. A ot kogo namysli tak drene zrobic, dlia kogo – u tego
človieka mlieko pšepadni (To byla taka tutaj, v Grabijalach?) Tak, byla taka, o, v
Grabijalach, juš na koncu domu, jak idzi pšez vioska, v lievej stronie ostatni dom (Tam,
gdzie teras Boliuk žyje?) A vo, Boli, jak my nazyvamy, Boliuk (To Boliuka matka tak
robila?) To Boliuka babulka, matka nie, matka nie, Grabijal.. nie, babulka jej, babulka tak
robyla (I co liudzi muvili?) Nu a co liudzi, potom jej nu, nieviem jak pšeznali jej, to juš
vtedy može kšyvdovali jej, i jak tam bylo... Ale vidzieli, jak kto podejžal, to pevne
vidzieli, že ona… (A jak odrobic, jieželi tak na krove padni?) Odrobic, to ja juš nieviem
odrobic, čto to.. može..(Zamaviac) Može…to kažou isci do šaptunuv jakich, takie, že
zamaviali, to na vodzie, to tam na mlieku jak, zamuvi, to juš tam na soli zamuvi, čeba
pullitru (Tutaj byli jakie zamovy, tutaj?) Bylo tak v Grabijalach… Potam (A v
Grabijalach šeptuny byli?) V Grabijalach nie bylo, v Grabijalach nie, v Zabože tam byli,
do Zaboža zamaviac. Krovy vtedy choruji, bardzo plačy, jej lzy liejousie, jak jej tam
zrobi. I vo ješče rosa sbierala, i ješče co robyla, vo to všystko mnie juš muvil monž, že
pšyjdzi ta sama kobieta, pšyjdzi nieznačnie, vyjdzi tak, byva že i vejdziš nazad. A ona,
jak byli slomiana dachy, a ona slomuv tam vielie s dachu vyciongny (U cudzego?) U
cudzego, pšychodzi, juš jej, nu musi, jejna krova jak ucielysie, to idzi, s dachu.. nie nie
mnie noga vo jak..(suskaudo koja jai) Ona vybiežy s dachu vielie tam, no ona vie, pienc
slomuv tak miala moda vyciongnonc, i niesi ze sobou, do siebie niesi. I ot tego teš u jej
mlieko pšybyvalo (A co s tou slomou ona robyla?) No i nieviem, co ona robyla, to to
može i nieviedzieli, co ona robyla, tyko vidzieli, jak ona s dachu ciongnela (Po pienc
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slomuv?) Aha, no, no, čy po pienc tam, i tego… A co robyla z niou, to… to ona všystko
mlieka odbierala, liudze taki.
Tai buvo moteris, ir Grabijoluose buvo, ta moteris, kad kažkaip mokėjo burti, prieš
Jonines, tokiomis ten dienomis. Eina, eina ji į... išeina į, į pievą ir rasą renka, žinote? Ji
ten ir... aplaižo, taip va laižo, renka, renka rasą, na ir tada... O va taip darė, paskui vėl –
rankšluostį turi ten kokį, rankšluostį, eina taip pat, rasą renka, renka rankšluosčiu, renka,
tas rankšluostis kol sušlaps. Ir atneša namo, į... savo karvei pieno atneša, labai daug ji jau
pieno duoda. O iš ko nusprendžia taip blogai padaryti, kam – tam žmogui pienas dings.
(Tai buvo tokia čia, Grabijoluose?) Taip, buvo tokia, va, Grabijoluose, jau paskutinis
namas, kai einate per kaimą, kairėje pusėje paskutinis namas. (Ten, kur dabar Boliuk
gyvena?) O va, Boli, kaip mes vadiname, Boliuk. (Tai Boliuko motina taip darė?) Tai
Boliuko močiutė, motina ne, motina ne, Grabijal... ne, močiutė jos, močiutė taip darė. (Ir
ką žmonės sakė?) Na o ką žmonės, paskui jai na, nežinau kaip pripažino ją, tai paskui gal
jau skriaudė ją, ir kaip ten buvo... Bet matė, jeigu kas matė, tai tikrai žinojo, kad ji... (O
kaip pataisyti, jeigu taip karvei nutiko?) Pataisyti, tai aš jau nemoku pataisyti, ką nors...
gal... (Užkalbėti) Gal... tai liepia eiti pas šnabždūnus kokius, tokie, kurie užkalbinėjo, tai
su vandeniu, tai ten su pienu kaip, užkalba, tai jau ten su druska užkalba, reikia pusės
litro. (Čia buvo kokie užkalbėjimai, čia?) Buvo taip Grabijoluose... Paskui (O
Grabijoluose šnabždūnai buvo?) Grabijoluose nebuvo, Grabijoluose ne, Zabožėje ten
buvo, Zabožėje užkalbinėti. Karvė tada serga, labai verkia, jai ašaros teka, kai jai ten
padaro. Ir va dar rasą rinko, ir dar ką darė, va tai viską man jau sakė vyras, kad ateis ta
pati moteris, ateis nepastebimai, išeis taip, būna, kad ir įeisi atgal. O ji, kai buvo
šiaudiniai stogai, o ji šiaudų ten kiek iš stogo ištraukia. (Iš svetimo?) Iš svetimo, ateina,
jau jos, na turbūt, jos karvė kai atsiveda veršiukų, tai eina, iš stogo... ne, negaliu man koja
va kaip... (suskaudo koją jai). Ji išima iš stogo kiek ten, na ji, žinote, penkis šiaudus taip
turėjo įprotį ištraukti, ir neša su savimi, pas save neša. Ir nuo to pas ją irgi pieno
padaugėdavo. (O ką su tais šiaudais ji darydavo?) Na ir nežinau, ką ji darė, to tai gal ir
nežinojo, ką ji darė, tik matė, kaip ji iš stogo traukė. (Po penkis šiaudus?) Aha, na, na, ar
po penkis ten, ir tada... O ką darė su jais, tai... tai ji visą pieną atimdavo, žmonėms taip.
M19B-9 (2004 m.)
488. [Apie blogas akis ir mamos užkalbėjimus]
Očy to jiest takie kiepskie, može teras to nie majou tych takich očy, juš za bardzo viežyli
liudzi. No može i teras, ale teras nielienkajousie vo, pšyjdzi – na dzieciuka maliutkiego
popačy, jiešče nievidziavšy “Ojej pienkny dzieciuk, oje, ladny taki siaki”. Ojej, jak i
curka moja sama najmludša, to bylo tak teš zrobyvšysie. Maliusenka, moja mama byla
umaršy, v pogžebe, ona miala tšy miesiency, čvarty miesionc jej šed, a jej tut, o starša
siostry, vzievšy za podpaški, i po podlodze vodze jej, a ona tupu tupu nožkami tak chodzi
nožkami, tak ladnie, smaglie, vie, chodzi. A pačajou na jej, že taka – čvarty miesionc, a
juš chodzy, nu žečki pšebiera. Pačyli na jej tam, popačyli nadyvalisie, jak začela potam
plakac počekavšy. Tyle plakala, plakala, kšyčala juš mocno – usyniala. Tu jej davaj
zmyvac i vodou zmyvali, jak to, jak to tam mial moda davnejša, moda byla, ja to tak
dzieciuv nie zmyvalam. Močou svojou zmyvali, nu teš očy zmyjou, podulkami vytšou, i
pšechodzi. Jej tam i močou myli, nic nie pomaga, i vodou, nic nie pomaga. Ona kšyčy
posyniavšy, kšyčy, ja nieviem byla by nie…. musi. Moja ciotka, ona mamy siostra,
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zavilianska, vziela soli gniūšak tam, drobinka soli i bardzo ladna slovy muvila, o by ta
slovy umiec (A jak?) Pšežagnala, pšežagnala tym solem i pienkne slovy muvila – jak
renkou odebralo (A jakie slovy, o čym muvila?) No cuš tam z očy, ona musi miala taka, i
taka, no jak modlitevka, nie modlitevka tam, coš cy takie pienkna slovy (A nie taka, co v
koscielie muvi?) No to musi nie, juš tam taka… umiala coš cy bardzo pamientam,
pienkne slovy muvila. Tak jak za te.. tak jak kiedys cy moja mama ruža odmaviala, teš
žeby zapamient..ale ja nie, nic nie pamientalam, tyko vot zapomiantalam trochi, jak
mama slovy muvila.Mama od razu zamaviala od dvanasce gatunkuv. To ne ta, tak ta
pomože od ružy, teras teš, niema tych ružuv. (Jak ona muvila, jakie slova?) Aha, jak ja o,
jiedna pamientam:”Šed pan Jezus pšez vies, nieukonsil pana Jezusa pies. Šed pan Jezus
pšez lonka, aha, šed pan Jezus pšez lonka… a vot jak dalej, ajej, jak ja nieviem. No tam i
znuv tam bylo, i Matka Boska šedla, tam i znuv, i takie vot vot, takie slovy, slovy takie
pienkne, všystko co muvila, nu i… I Zdrovosc Marija muvila, dužo razy, dužo – duchy
nieodchvycyvšy, vielie Zdrovosc Marii (Duchu nieodchvycyv…)Tak, duchy žeby
nieodchvycyc, duchy, vielie tam Zdrovosc Marii poviedziec, nu vielie može, cy tam
dzievienc, lyš by nie do pary, dzievienc cy šesc, pienc Zdrovosc Mariuv poviedziec
duchy nieodchvycyvšy. No to ona tam ladnie zamaviala. I byla kajat taki vypisavšy, jak
juš nie učona, a nic nie umie, ale dlia curki mojej kajat za.. ona opisala ta všystka ruža (A
to opisanie jiest?) V kajiecie mama… jiešče mialam, nu tam musi nieviem, dvanasce liat,
čy vielie, v domu. Zabieralisie my z mamou isci do Mitkišek, do.. mama do svojej
siostry. Vybieramysie, odzevamysie, a tata žeš svoj muštuk čystyl, kužyc, muštuk
vyčystil i ten drot, jak on tam, na ziemie, jako na ziemie bylo. Na ziemi liežal drot, a ja že
šedlam smagle, ten drot mnie, o tak o mnie miendzy palcuv, otak o, i vliaz tam, až do
tego mejsca, pani. Ale po za skuža dobža, po za, skuža. I ten drot vliaz, juš ten saporak
vyčyščony. No to mnie tak naryvalo, tak juš naryvac vzielo. Posle noc, jak ja pšebylam,
posle nocy noga spuchla, čarvona zrobylasia i z lužka zliezc nie moga ani jak. No to
mama i viedziala, mama juš tak viedziala – davaj zamuvic. Zamuvyla tyko, nu i musi
vielie tam času pšešlo, i ja z lužka zliazlam, i začela puchlyna odchodzic, i červonosc
odešla, no i potem začela volycie. Kupili taka voda, nazyvajetsia, ona zaliejieš na ta rana,
oni takie o tu na viešchu tšy znački naryvac, popienkala skura, i tam poki vyšed ten brud,
to …ora (?) voda nazyvali. Poliejie tou vodou, i ona gotujisie gotujisie, na ranach
gotujisie. No to vot tego co, i nie pušli vtedy do Mitkišek, nie čeba bylo isc juš jak noga
pšebyla. A vo juš teš, nie bylam ni razu, boža. Jak pomyslia, niejuš tak i konča žyc, i nie
udasia do tego. Chodzilam do ciotki tej, do Miedvieckaj.. (Kalba apie tai, kad nori
pamatyti dar Mitkiškių akmenį).
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Akys tai yra tokios blogos, gal dabar tai neturi tų tokių akių, jau per daug tikėjo žmonės.
Na gal ir dabar, bet dabar nebijo va, ateina – pažiūri į mažą vaiką, dar nemačiusi „Vajė,
nuostabus vaikas, vajė gražus toks“. Vajė kaip ir dukra mano jauniausia, tai buvo irgi taip
nutikę. Mažytė, mano mama buvo mirusi, laidotuvėse, jai buvo trys mėnesiai, ketvirtas
mėnuo prasidėjo, o ją čia, va vyresnė sesuo, paėmusi už pažastų, ir po grindis veda ją, o ji
tupu, tupu kojytėmis, taip vaikšto kojytėmis, taip gražiai, žinote, vaikšto. O žiūri į ją, kad
tokia – ketvirtas mėnuo, o jau vaikšto, kojytes judina. Žiūrėjo į ją ten, pažiūrėjo, kaip
pradėjo paskui verkti palaukusi. Tiek verkė, verkė, šaukė jau garsiai – pamėlynavo. Tai ją
ėmė vandeniu prausti, kaip taip, kaip tai buvo madinga anksčiau, mada buvo, aš tai taip
vaikų neprausiau. Šlapimu savo prausė, na irgi akis nuprausia, drabužių apatiniai kraštais
nuvalo, ir praeina. Aš ten ir šlapimu ploviau, niekas nepadeda, ir vandeniu, niekas
nepadeda. Ji šaukia pamėlynavusi, šaukia, aš nežinau, būtų ne... turbūt. Mano teta, ji
mamos sesuo, Zavilianska, paėmė druskos žiupsnį ten, šiek tiek druskos ir labai gražius
žodžius sakė, o kad aš mokėčiau tuos žodžius. (O kaip?) Peržegnojo, peržegnojo ta
druska ir gražius žodžius sakė – iš kart pasitaisė. (O kokie žodžiai, apie ką kalbėjo?) Na
kas ten nuo akių, ji turbūt turėjo tokią, ir tokią, na kaip maldelę, ne maldelė ten, kažkas
gal, tokie gražūs žodžiai. (O ne tokia [malda], kurią bažnyčioje sakoma?) Na tai turbūt
ne, jau ten tokia... mokėjo kažką, nelabai atsimenu, gražius žodžius sakė. Taip, kaip su
tais... taip, kaip kažkada mano mama nuo rožės užkalbinėjo, irgi kad prisiminčiau... bet aš
ne, nieko neatsiminiau, tik truputį pamiršau, kai mama žodžius sakė. Mama iš karto
užkalbinėjo nuo dvylikos rūšių. Tai ne šita, taip tai ši padės nuo rožės, dabar irgi, nėra tų
rožių. (Kaip ji sakė, kokie žodžiai?) Aha, aš kaip ir vieną atsimenu: „Ėjo Jėzus per kaimą,
neįkando Jėzui šuo. Ėjo Jėzus per pievą, aha, ėjo Jėzus per pievą...„ o va kaip toliau, vajė,
kaip aš nežinau. Na ten ir vėl ten buvo, ir Dievo Motina ėjo, ten ir vėl, tokie va, va, tokie
žodžiai, žodžiai tokie gražūs, viskas, ką sakė, na ir... Ir Sveika Marija kalbėjo, daug kartų,
daug – neįkvėpusi, kiek Sveika Marija (Neįkvėpusi?) Taip, kad nekvėpuotų, oro, kiek ten
Sveika Marija sukalbėti, na kiek gali, ar ten devynias, svarbiausia neporinis skaičius,
devynias ar šešias, penkias Sveika Marija sukalbėti nekvėpuojant. Na tai ji ten gražiai
užkalbinėjo. Ir buvo sąsiuvinį tokį parašiusi, kai jau nemokyta, o nieko nemoka, bet mano
dukrai sąsiuvinį... ji aprašė tą visą rožę. (O tai aprašyta yra?) sąsiuvinyje mama... dar
man buvo, na ten turbūt nežinau, dvylika metų, ar kiek, namie. Susiruošėme mes su
mama eiti į Mitkiškes, pas... mama pas savo seserį. Ruošiamės, rengiamės, o tėtis juk
savo pypkę valė, rūkyti, pypkę išvalė ir tą vielą, kaip ji ten, ant žemės, kaip ant žemės
buvo. Ant žemės gulėjo viela, o aš ėjau greitai, ta viela man, va taip man tarp pirštų, va
taip va, ir įlindo ten, iki šitos vietos, ponia. Bet po oda gerai, po oda. Ir ta viela įlindo, jau
tas ...??? išvalytas. Na tai man taip patino, taip jau tinti pradėjo. Po nakties, jau kai
pabuvau, po nakties koja patino, raudona pasidarė ir niekaip negaliu nuo lovos nulipti. Na
tai mama ir žinojo, mama jau taip žinojo – užkalbėkime. Tik užkalbėjo, na ir turbūt kiek
ten laiko praėjo, ir aš nulipau nuo lovos, ir pradėjo patinimas mažėti, ir raudonumas
praėjo na ir paskui pradėjo lengvėti. Nupirko tokį vandenį, vadinasi, jo įpilsi ant tos
žaizdos, jie tokie va čia viršuje trys randai pūliavo, suskilo oda, ir ten kol ištekėjo tas
purvas, tai... (?) vanduo vadino. Palaistai tuo vandeniu, ir jis verda, verda, ant žaizdų
verda. Na tai va tas kur, na ir nenuėjome tada į Mitkiškes, nereikėjo eiti kai jau koja
praėjo. O va jau irgi, nebuvau nė karto, Dieve. Kai pagalvoju, nejaugi taip ir baigsiu
gyvenimą, ir nepavyks taip. Vaikščiojau pas moterį tą, pas Miedvieckąją... (Kalba apie
tai, kad nori pamatyti dar Mitkiškių akmenį).
M19B-10 (2004 m.)
489. [Apie padalec]
To byla o, Lioniuka matka. To ona žeš byla svoja bratova pšezvavšy Padalec. Oni nie
godzilisie, v jiednym domie žyli, že teras o Baležentis, v tym domie Janova žyla tu do
ulicy, a juš Lianova, tam juš.. (A co to jiest padaliec, co?) No vot jiest cos cy na sviecie.
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Jak ona muvila to sama, juš Madekšy matka, muvi, jak ja slyšalam. Muvi, raz v roku tyko
z ziemi vychodzi ten padalec. Jak tam gadziny, to čensto ich uvažyš. No padalec raz v
rok, ale to malo kto trafysie ubačy jiego. No to on juš taka pšykrosc (A jak vyglionda?)
Pšykra, slovem nieviem, jak juš ona tam nie…niemuvila, pšykra slova padalec, raz v rok
vychodzi. No i pšezvala svojej bratovej Padalcam. No to ona syn, bo ona s synem žyla –
Padalčuk. Aha, Padalec, och ta Padalec, i Padalčuk..
Tai buvo va, Lioniuko motina. Tai ji juk buvo savo brolienę pavadinusi Padalec. Jos
pykosi, viename name gyveno, kur dabar va Baležentis, šitam name Janova gyveno čia iš
lauko [pusės], o jau Lianova, ten jau... (O kas tai yra padalec, kas?) Na va yra kažkas
pasaulyje. Kaip ji pati tai sakė, jau Madekšos motina, sako, kaip aš girdėjau. Sako, kartą į
metus tik išlenda iš žemės tas padalec. Kai ten gyvatės, tai dažnai jas pastebėsi. Na
padalec kartą į metus, bet tai retai kas jį pamato. Na tai jis jau tokia nelaimė. (O kaip
atrodo?) Nemalonus, žodžiu, nežinau, kaip jau jis ten ne... nesakė, nemalonus žodis
padalec, kartą į metus išlenda. Na ir pavadino savo brolienę Padalec. Na tai jos sūnus, nes
ji su sūnumi gyveno – Padalčiuk. Aha, Padalec, och ta Padalec ir Padalčiuk...
M1A-33 (2003 m.)
490. [Apie velnią Uolkose]
Muzikant šed z viečoruv i napadli, okrunžili djabli, i zaprašajon. Stol stoji, kresly
postavione. On gral, a oni tancujon z panienkami. Pšyšla pora, 12 godzina, i zaspieval.
Wšystkie pogineli. Siedzi človek v roiscie na kupinie i na tej kupinie konia porubione, to
bylo jiedzenie. '' Niejuš ja i jad to guvno ? '' - muvi. (Pasakojo tėvas Ausieniškėse)
Šed muzykant z viečoruv. Šed šed šed, nu i, i spotkali jiego ladna chlopcy spotkali. No i
muvi:”Proše zajsci do nas, do nas pobaliovac”. No juš on zajdzi do nich, zašod. A stol
pšystrojony juš všystkiego čego, pšystrojono, co juš tam, co ich duša žonda, všystko
pšystrojona im. Aha, i pyc, i jiesci, no i tego, on začol grac, poprosyli jiego pograc, pošli
tancovac panienki bardzo mocno ladna, i chlopcy, no i tancovali, tancovali, juš im
nadojadlo i tancovac. Aha, zaspieval pietuch, pšyšla dvanasta godzina, pietuch zaspieval,
vsio, juš vtedy všystke pogineli, všystke panienki i chlopcy pogineli, muzykant siedzi,
siedzi na kupyne, aha, i ugliondase, tyko ugliondase – ničego niema, strašne, vody jiest.
Aha, tyko konj, konia goniavki liežou na kupyne, aha, ogliondolsia, ogliondolsia, strach
vziol. Kiedy pujdzy on do domu, i tak končylasia (A v kturym mejscu to bylo?) V kturym
to mejscu tak bylo? No to gdzies cy može i tak v Ovsianiškach bylo gdzie kolek.
Muzikantas ėjo iš vakarėlio ir užpuolė, apsuko velniai, ir kviečia. Stovi stalas, kėdės
pastatytos. Jis grojo, o jie šoka su panelėmis. Atėjo laikas, 12 valanda, ir uždainavo. Visi
išnyko. Sėdi žmogus raiste ant kalnelio ir ant tos kalnelio arklio pridaryta, tai buvo
maistas. „Nejaugi aš ir valgiau tą mėšlą?“ – sako. (Pasakojo tėvas Ausieniškėse).
Ėjo muzikantas iš vakarėlio. Ėjo, ėjo, ėjo, na ir, ir sutiko jį gražūs vaikinai. Na ir sako:
„Prašau užeiti pas mus, pas mus atšvęsti“. Na jau jis užeina pas juos, užėjo. O ant stalo
jau pridėta viso ko, padengta, kas jau ten, ko jų siela trokšta, visko jiems pateikta. Aha, ir
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valgyti, ir gerti, na ir tada, jis pradėjo groti, paprašė jo pagroti, nuėjo šokti labai gražios
merginos ir vaikinai, na ir šoko, šoko, jau jiems atsibodo ir šokti. Aha, užgiedojo gaidys,
atėjo dvylikta valanda, gaidys užgiedojo ir viskas, jau tada viskas išnyko, visos merginos
ir vaikinai išnyko, muzikantas sėdi, sėdi ant kalnelio, aha, ir žvalgosi, tik žvalgosi – nieko
nėra, baisu, vandens yra. Aha, tik arklys, arklio mėšlas guli ant kalnelio, aha, žvalgosi,
žvalgosi, baisu pasidarė. Nuėjo namo, taip ir baigėsi. (O kurioje vietoje tai buvo?)
Kurioje tai vietoje taip buvo? Na tai kažkur gal Ausieniškėse buvo kur nors.
M1A-34 (2003 m.)
491. [Apie juodą sūrį]
A ob tym seru, i znuv nz vaseli, na vaseli nechaj ben… byli liudzi na vaseliu, nu i tam i
to, i to, i vsio. Jieden namyslilsia, syr… Pienkny syr byl, vziol, coš pošeptal, pošeptal, nu
i syr zrobilsia čarny, čarny syr. Liudzi tyko pačajou, pačajou, a co to robic teras, a co to
jiest takiego, co to jiest? No i nie jiedzou, pačajou na ten syr. Davaj do jiego juš tu
nakazyvac, do tego, že obejželi, kto tak popsul ten syr. Davaj drugi nakazyvac:”To ty
zrobil, co teras bendzi, jak bendzi, odrob nazad”. Nievychodzi u niego, nic nievychodzi.
Nu to co, dostal po mordze i udešed v strona, a drugi vziol človiek, pšarobil, tam i znuv
co poviedzial, poviedzial. Znuv syr zrobilsia bialy, nu i teras muvi:”Proše jiesc”. Nu i tak
liudzi nieosmielilisie jiego jiesc, tego syra, tak on musi i zastalsia ten syr na dalej, na
druga vaselia.
O apie tą sūrį, ir vėl per vestuves, per vestuves tegul bū... buvo žmonės vestuvėse, na ir
ten tas, ir tas, ir anas. Vienas sugalvojo, sūrį... Puikus sūris buvo, paėmė, kažką
sukuždėjo, na ir sūris pasidarė juodas, juodas sūris. Žmonės tik žiūri, žiūri, o ką čia daryti
dabar, o kas tai yra, kas tai yra? Na ir nevalgo, žiūri į tą sūrį. Ėmė jau jam čia įsakinėti,
tam, kad apžiūrėjo, kas sugadino taip tą sūrį. Ėmė antras įsakinėti: „Tai tu padarei, kas
dabar bus, kaip bus, pataisyk“. Nesigauna jam, niekas nesigauna. Na tai kas, gavo į snukį
ir nuėjo į šalį, o kitas paėmė žmogus, pataisė, ten ir vėl kažką pasakė, pasakė. Vėl sūris
pasidarė baltas, na ir dabar sako: „Prašau valgyti“. Na ir taip žmonės neišdrįso jo valgyti,
to sūrio, tai jis turbūt ir liko tas sūris kitoms vestuvėms.
M1A-35 (2003 m.)
492. [Apie Paalkių II tiltą]
Vot vot, šed, jak idou na Palki, idou na Palki, a most byl vysoki, vielki. Nu i
tego…pšajmuji chlopcuv, tak samo z viečoruv idou, pšejmuji. Vyliezuji tam s pod mostu
pienkny v kapeliušu s palečkou, vyliazuji. Nu i, nu i co, i začyna pšyčynovac do ich tam
čegos cy, provadzic gdzie chce za sobou tych liudziov. Nie idou, upynajousia,
lienkajousia, nie idou, a on ciongni:”Idzim, idzim”. Nu i pšapusci on tak ich, i pšapusci, a
liudzi - juš tyko vlosy dubam stanavšy. I tak ich, oni… ja nieviem juš, teš godzina taka,
pšyjdzi godzina, im juš čeba odstompyvac tym, tym niežyvym, a žyva pošli gdzie im
čeba.

301
Va, va, ėjo, kaip eina į Paalkes, eina į Paalkes, o tiltas buvo aukštas, didelis. Na ir tada...
pasitinka vaikinus, taip pat iš vakarėlio eina, pasitinka. Išlenda ten iš už tilto gražus su
skrybėle ir lazdele, išlenda. Na ir kas, na ir pradeda sakyti jiems kažką, vesti kur nori su
savim tuos žmones. Neeina, spyriojasi, bijo, neeina, o jis tempia: „Einam, einam.“ Na ir
praleidžia jis taip juos, ir praleidžia, o žmonės – jau tik plaukai pasišiaušę. Ir taip juos,
jie... aš nežinau jau, irgi valanda tokia, ateina valanda, jiems jau reikia atsitraukti tiems,
tiems negyviesiems, o gyvieji nuėjo, kur jiems reikia.
M1A-36 (2003 m.)
493. [Apie vėlių vaikščiojimą]
Niežyva chodzou, idou tego, pšychodzi, stukasie. Tam stukasie, brazgasie, liecy gdzie,
aha. Vajdzy, vajdzy – pačy, že znajomy, on niežyvy, znajomy človiek, muvi. No to i
pytasie, pytasie u jiego. Juš cy tam mama pytalasia, čy tam papa, muvi:”To čego duša
žondaš?” Ona cus cy odpoviadala ta duša, cus cy poviedziala takiego. “Čego duša
žondaš?”- ona cus cy odpoviedziala, ja juš tokiem nie v pamienci, co ona odpoviedziala,
jak ona, čego ona žondala ta duša. Nu i.. i sginy (Čemu oni chodzili?) Ja jak muvilam,
duša gdzie bardzo mocno gžešna čego, čy človieka zabyvšy, čy co umžy. Nu i potem ona
niema pšytulku, i Pan Bug niepšyjmuji, i ona musi isc po… kažy jej isc po sviecie –
odpokutujisie vielie tam času, odpokutuji poki tam da jaka zadania, i odpokutujisie, i
vtedy juš pšyjmuji juš može, pšyjmuji v tamty sviat.
Negyvieji vaikšto, eina tada, ateina, beldžiasi. Ten beldžiasi, nerimauja, lekia kur, aha.
Įeina, įeina – žiūri, kad pažįstamas, jis negyvas, pažįstamas žmogus, sako. Na tai ir
klausia, klausia jo. Jau ar ten mama klausia, ar ten tėtis, sako: „Tai ko, siela, nori?“ Ji
kažką atsakydavo ta siela, ar kažką pasakydavo tokio. „Ko, siela, nori?“ – ji kažką atsakė,
aš jau tiksliai neatsimenu, ką jį atsakė, kaip ji, ko ji norėjo, ta siela. Na ir... ir pradingsta.
(Kodėl jos vaikščiojo?) Kaip aš sakiau, siela, kuri yra labai nusidėjusi, ar užmušusi
žmogų, ar kas miręs. Na ir paskui neranda ramybės, ir Dievas nepriima, ir ji turi eiti...
liepia jai klaidžioti po pasaulį – atgailauja kiek ten laiko, atgailauja kol ten įvykdo kokią
užduoti, ir baigia atgailą, ir tada gal jau priima, priima į tą pasaulį.
494. [Žvaigždės]
Apie žvaigždes, kurias žino:
* Kosačy - gdzie tšy gviazdy idou.
* Kareta - gdzie pienc gviazd.
*Jutšenka - (Aušrinė)
*Viečorak - (Vakarinė)
Apie žvaigždes, kurias žino:
* Kosačy – kur trys žvaigždės kartu.
* Kareta – kur penkios žvaigždės.
*Jutšenka – (Aušrinė)
*Viečorak – (Vakarinė)
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495. [Mėnulis]
V Miesioncu človek stoji, vydly čyma i ma človeka pšeknentego pšebyvši. (Jakie to
liudzie ?) Može z piervšych liudzi.
Miesionc - to nocne slonce.
Miesioncu Mlodziku modlitevka byla, ili muvili 3 Zdrovošc Marii.
Mėnulyje žmogus stovi, šakes laiko ir pradūręs prakeiktąjį žmogų. (Kokie tai žmonės?)
Gal pirmieji žmonės.
Mėnulis – tai nakties saulė.
Mėnuliui Jauniui maldelė buvo, kalbėdavo tris Sveika Marija.
496. [Apie luotus]
Dušehubka ili bacik, taka vonzenka ludka, prentko pševracise. Vydluby klodou grube.
[Vertimas] Dušehubka ar botas, tokia siaura valtelė, greitai apvirsta. Išpjauna iš storo
rąsto.
497. [Gaidžio mėsa]
Jei senam gaidžiui ar vištai įpilti į snapą degtinės, tai po to papjovus, mėsa minkšta būna.
498. [Velykų ugnis]
Ugnį iš bažnyčios nešė kempinėje per Velykas ir dėdavo į pečių. Kai degtukų neturėdavo,
degė titnagu.
499. [Apie kaimo žmones]
Sielius plukdė Stasiuk Žilinski, Bronislav Žilinski.
Ziulki viedziali i umieli liečyc Gumbirova Mikalina i Medakšova Veronika.
[Vertimas] Gumbirova Mikalina ir Medakšova Veronika pažinojo žoles ir mokėjo gydyti.

Gražina Kliknaitė-Baležentienė, g. 1940 m. Grabijoluose, d. gyv. Kaune.
Sodyba mamos, mama Medekšaitė. Tėvas žemaitis nuo Raseinių, tarnavo pasienyje
Grabijoluose.
Kai buvo 8 metų, apie 1948, šlapiose pievose, nuo Cypelio į Zabarijos pusę, diedukas
pagavo balų vėžlį.

M1A-19 (2003 m.)
500. [Apie Cypelį]
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Diedukas Jonas Medekša, gim. ~ 1898, sakė kad Cypelyje yra prasmegusi bažnyčia. Kai
duodi su koja žemėn, tai kaip aidas eina.
Jonas Medekša, nu…, tai kiek jam metų buvo? Nu tada buvo apie šešiasdešimt.. Kad…
ant Cypelio kalno buvo prasmegus bažnyčia. Ir eidamos į mokyklą, mes dažnai tenai
sustojam, pabėgėdavom truputį aukščiau, toks lyg paaukštinimas, tai panašiai kaip
bažnyčios… smailuma tokia… Su koja padaužai – tuštuma, atrodo, kad viduj tuščia būtų.
(Daugiau nieko nesakydavo?) Nu daugiau kol kas nieko.

M1A-20 (2003 m.)
501. [Apie vaiduoklius prie kapinių]
Kaip diedukas vėles prie kapinių matė... Einu vakare, žiūriu – kažkas vaidenasi. Pro
kapines, žiūriu, kažkokios tai vėlės, lyg kaip moterys, lyg bobos tokios apsirengę, skarom
apsigaubę sėdi ant tvoros, linguoja. Bet aš, sako, neišsigandau, galvoju, prieinu, sako,
arčiau pažiūrėt, kas ten tokio. Prieinu, gi žiūriu – kalakutai sutūpę ant tvoros…

M19B-11 (2004 m.)
502. [Apie Cypelį]
(Apie Cypelio bažnyčią, kaip diedukas sakė? Kaip girdėjot, seni žmonės kalbėjo, kas ten
Cypely yra?) Nu aukštas kalnas toks, viršus smailas, ir sakė, kad ten prasmegus bažnyčia
kažkada seniai. Ir ten kur smailė yra, tai ten bažnyčios bokštas buvęs. Ir mes eidami
mokyklon visą laiką į ten pasukdavom, ta kryptim. Ir su koja duodi – kažkoks tai aidas
atrodo sklinda, o ar jis iš tikrųjų ten sklido ar ne? nežinau, bet mes girdėjom (O
nesakydavo, kad girdi, kad varpai skamba?) Nu varpai… sakydavo kažkas, bet jau taip tai
ne. Aišku, kad kai tyla būna ir… tokie prietarai…(Bet sakydavo seni žmonės?)
Sakydavo, girdėdavo varpus, bet tai tie varpai… (O dar ką nors kad matytų, ar kas
vaikšto, kokia procesija eina?) Šito nepasakodavo, bet kad ten prasmegus bažnyčia, tai
tiek, kad bažnyčia (Šiaip daugiau vaidendavosi prie to kalno?) Nu prie kalno neatsimenu.
Ten kitokių pasakojimų, apie pinigus kur, bet tai ten kitoj vietoj. (Ne ant Cypelio tie
pinigai? O kurioj vietoj?) Pagal mane ten prie Zapalinos arčiau (O kurioj vietoj?) Nu
tiksliai negaliu pasakyt, bet brolis geriau atsimena, žino ten, diedukas jam daugiau
pasakojo (Man brolis nieko nesakė) Bet kad ten Napoleono pinigai užkasti, tai visą laiką
pasakojo. Brolis eidavo ieškot ten (Tai jūsų krante, šitam krante upės?) Jo (Prie
Zapalinos?) Jo (Ne, šito jis man nesakė)

M19B-12 (2004 m.)
503. [Apie vėles prie kapinių]
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(Nu o paskui diedukas kaip apie vėles pasakojo?) O apie vėles tai irgi pasakojo ir jis jau..
nu čia praktiškai jumoras, nes jisai vakare labai vėlai, palei kapines, kapinės čia tos mūsų
prie kaimo. Ir tas.. kapinių tvorelė, tai čia iš akmenų sumūryta, tai sako: žiūriu – sėdi
vėlės, ir sako, su tokiom skarom, tokiom jau tamsiom, ir tokios didelės, su tamsiom
skarom, ir linguoja. Ir sako, tikrai buvau įsitikinęs, kad vėlės, nu jam labai buvo įdomu
pasižiūrėt, kaip tos vėlės atrodo. Prieina artyn, nu žiūri – ten kalakutai sutūpę ten nakvoja
ant tos tvoros.

M19B-13 (2004 m.)
504. [Apie senuosius kapelius]
Kalneliuose kaimo pradžioje, nebuvo miško, vėjas pustydavo smėlį. Tai vaikai žaisdami
rasdavo metalinių nuolaužų pažaliavusių, kaulų niekad nematė.
(Apie Grabijolų aplinką) Nu kaip pasakyt, kaip maišas toks vo, ir ten tikrai galėtų būt,
kad ten kokia nors kariuomenė, ten kas nors tokio, nu kaip pasala. Už tai kad iš anos
pusės Neris, iš kitos pusės krantai, ir čia papuolęs, jau ten.. nelabai pabėgsi. Daugiau
nežinau (O ar aš jūsų tada klausiau, kaip buvot vaikai, čia pustė tą smėlį?) Smėlį, su tuo
smėliu, aš irgi esu radus tokių visokių įdomių daiktų. Mes ten žaisdavom, ten mūsų
pagrindinis žaidi.. tos pušaitės buvo mažytės, smėlynas toks gražus ir mes jo
neatsiveždavom į kiemą, visą laiką ten duodavom (O ką ten rasdavot, kaulų rasdavot?)
Kaulų, ne kaulų rasdavom, tokių… metalinių visokių, kaip ginklų dalių kažkokių tai. Ir
man labai gaila tikrai, kad mes nepasilikom, kad dabar tai aš kad kur ir akmenukų randu
bulves sodindami (Tai turbūt čia buvo, kur duobės iškastos, prie kelio?) Jo jo (Ten dabar
pušynas, pušys užaugę?) Kur ta lenta, už tos lentos, ir čia dar, ir ten.. nu ten mes
iškasdavom patys duobes, ten tas smėlis – iškasi ir vėl užpusto vėjas. Bet tikrai kad rast,
aš tikrai atsimenu, kad rasdavom, bet grynai metalinių tokių, kažkokių tokių, sakau, kaip
ginklų, kokios dalys, kaip kas, ten kokių papuošalų būtume įdomių radę, tai gal būtume
pasilikę. Kai mergaitėm, nelabai ten tas įdomu buvo, bet…

Kliknienė (motina)

M1B-7 (2003 m.)
505. [Apie sapnus]
Aš sapnavau, aš ateinu pas juos, kur dabar Federavičiai, žinot gal. Tai vot pas juos aš
ateinu, ir čia, čia pirma kaip įeini, tai vo jis guli vo šitaip, vo guli, ir su ragais, su
kanopom, nu toks kaip karvė apvilktas, bet čia velnias. Jezus, kaip aš išsigandau. (Kokios
spalvos buvo?) Ryžas, ryžas, ryžas toks, aš jau sapnavau, sapnavau velnią i sapnavau
Dievą. Tai kaip aš įeinu, ojezus, nežinau kur dėt, man dingti, aš greit į kambarį, aš greit į

305
kambarį, o jis lazda į duris, ir aš negaliu durų uždaryt. Ir aš labai išsigandau, ir aš tada
prabudau. Aš sapnavau Kristų, kaip matau ant paveikslo, kaip čia širdis, taip Kristus, ir aš
išejau, ten tokios eglaites buvo. Ir taip ant dangaus, ir taip vot tas artinasi, artinasi Kristus,
toks tamsiai mėlynas. Žinot, aš buvau užmiršus jau, bet tada labai buvo sapnas. O paskui
mano pusseserė dešims metų vyresnė, tai jau daug, kokių… ne taip seniai jinai mire. Tai
sako, ar tu atsimeni, kaip tu Dievą sapnavai? – Atsimenu. O kaip jau pati ir neatsimenu.
Tai kaip tikras o toks Dievas buvo. Kad taip anksčiau, tai pasakytų, kad stebuklas buvo.
A kodel aš taip sapnavau…

M1B-8 (2003 m.)
506. [Apie skenduolę]
Tai čia paskendus buvo mergaitė, ir kur buvo nuskendus – Pylipiškėse. Jie Pylipiškėse,
šone kažkur kaimas, tai ten. Tai sakė, kad rodėsi ji, tai daug ką, tai ten tai ten pastebi, bet
aš negaliu pasakyt, kad nemačiau.

M1B-9 (2003 m.)
507. [Apie Paalkius]
Yra mokykla ir dabar, dviejų aukštų, atrodo, balta mokykla. Yra, nes aš nelabai seniai,
prieš dešimt metų buvau ten, mano draugės dukros gimimo diena, penkiasdešimt metų…
tai irgi yra toj mokykloj, ten važiuodavom, per Palkes į Kernavę eidavom, čia gi buvo
pasienys, čia buvo pasienys. (Na tai kas tenai, kodėl bijodavot važiuoti į Palkes?) A, nu
tai ten važiuot kratos labai arkliai ten, viskas, čia Neris, ten krūmai, vo ir čia per
Rūgtapienią tą, per Rūgtapienią, tai šita Rūgtapienia, bet aš šitą sakau, kur jūs sakot, kaip
jis.. čia Ilgoja vadindavom. Per tą ravą ir eidavom ten, eidavom. (O ten vaidendavosi
kas?) Eidavom, aš nežinau, nežiūrėjau.

M1B-10 (2003 m.)
508. [Apie gydymą]
Pamiršau jau, nu kaip pasidaro jau, paraudonuoja, paraudonuoja žaizda, pasidaro, tai vot,
jisai su kreida liepe kad dėt man, sveika, gyja. Ir jis rašo po biškį, parašo, parašo ten su
kreida čiut čiut kiek. (Ką jis ten rašo?) Nu aš nežinau ką jis ten rašo. Bet liepe kad dėt
man, sveika, gyja. O paskui duodavo žolyčių, jis duodavo taip supjaustyta, išdžiovinta i
supjaustyta, jis nerode kas tai yra. Bet dabar jo duktė parode, pasake. Nu, Juze, sakiau,
paklausk tų žolių. Kaip, Gražyte? Ai, rasakila. O paskui jas parode dukrai, tai ji pasake
kokia ten žoles buvo. Tokia žinot, kaip žąsino, iš tokių lankelių visa taip, ten buvo žolių
visokių visokiausių privyniota ir jau jinai tom žolem dalindavo. Dalindavo, gydydavo. (O
tai kokias žoles, gal atsimenat?) Ai, kad aš visokių visokiausių, visokiausių. Vo tas
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moterims labai jau jinai vertino tos žoles. Bet kaip jis, sakai tos raudonėliai, tai
raudonėliai, bet čia ne raudonėliai, čia macižanka, kaip jis… vadindavo smolka, ta kur
balti ir ant viršaus nu tokios, bulvytės. Aukšta tokia ir gelytė labai nedidelė, balta gelytė,
kaip lelija, bet mažytė gelytė, i kelios gelytės. Tai ot, ir krūmelis kartais auga iš… Tai
liubčikas gal, gegutes toks buvo, atrodo, gegutes, o kaip išrauni, tai vo taip vo viena
šaknis ir kita, vo taip suglausta. Tai jau mes einam jau, mergytės tos jau, einam liubčikų.
Tikėdavom, kad čia jau labai, ranka su ranka sudėta ir čia jau jeigu pagirdyt kavalierių,
tai jau… Bet mes taigi piemenes buvom, dar visai nieko negirdem, bet taip jau rinkom.
(O tai kur dėdavot surinkę?) Nu padžiovindavom, dėdavom, nežinau, gal dabar
išgerdavom…

M1B-11 (2003 m.)
509. [Apie vaidenimąsi kaimo pradžioje]
Aš atsimenu, kaip jis atbėgo visas apsitaškęs purvais, i viskas, kad reiškia, jis išejo ant
kelio. Jis nieko nedare jam, bet visas su uniforma, karininkas toks. Tai jis jau bėgo namo,
taip jau bėgo graitas, kad apsitaške purvais, viskas, kad tik namo.

M1B-12 (2003 m.)
510. [Apie dieduko numatymą]
(O tai kaip bus lietus, kaip būna?) Nu mate, menulį, an menulio, kaip jis atrodo. (O kaip
tada atrodo?) Nu kaip jis šviečia, ten nelabai šviečia turbūt taip aiškiai. Ai, visko jis labai
labai žinojo. Jis išeina į kiemą, žiemą, viskas, ateina – “Vilkai vaikščiojo po Zapaliną”.
Čia Zapalina dvaras buvo ant kalno. Tai jis sau čia – “Vilkai vaikšto. Nu žinau, šunys
loja”. “Tai kaip?” – “Aš jau žinau kaip.” – “Tai kaip? Taip gal?” – “Ne. Jeigu taip loja –
ant žmogaus, ant ko, tai sako, loja jau kaip reikiant. Taip tai, sako, tik hau ir užtyla, hau,
ir sako, užtyla”. Kažkaip slepiasi ar… tai sako – vilkai, jau čia vilkai. Nu jis labai labai
buvo pranašautojas, diedukas pranašaujantis. Labai gaila dieduko ir bobutės, jie labai
labai protingi žmonės. (O tai žvaigždes kaip jisai ten pasakodavo? Kaip jos vaikšto?) Nu
tai vaikšto, tai žamai buvo, tai paskui aukštai buvo. Tai žino, kaip ji, kaip atrodo, vot
labjausiai Kareta patiko man. Tai dar gal kokios ten… Daug sakė, bet aš neatsimenu.
Neatsimenu, dar žinokit, mane gi operavo, tai irgi gal daug ką negali prisiminti.

M1B-13 (2003 m.)
511. [Apie vaidinimus, vestuves]
Taip nepasigerdavo. Nu ir ką daryt, tada muštarda, tokią muštardą, viską ką būna. Ir
šaltiena ir mėsa, ir sausainiai, ir ten kas, nu viskas. Padaro tokį vinegretą ir maitina, bėga
viskas, o tie vejais, pagauna, aplipina, prikiša į burną viską. Oi tokie buvo. Jau jeigu
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vestuvės, viską, tai jau Petras, jau padaryta ta broma, stalas stovi, teisėjas jau, visks, jau
laukia. Atvažoja, nu tai pradeda teismus, viskas. Nu tai kol pastato degtines, saldainių,
viskas, nu tai tada praleidžia jau, tai prikalba visokių ten. (O tai kodėl teismas, ką ten
teisdavo?) Nu jau toks buvo, jau jis teisdavo, kad ne… kad gyventų, kad ką, kad … kaip
čia yra, jau gi nori su juo vestis ar nenori su juo vestis. Ar jis geras ar negeras, ar vo taip,
kalba kalba, prikalba, nu tai duoda saldainių, tai pastato puslitrį, jau tada atidaro, žinai.
Visaip visaip prišposindavo. Vaidindavom, mes vaidindavom vaikai, nu jau mergaitė
buvau. Aš aštuoniolikos apsivedžiau. Tai buvau, tai čia buvo pasienys, tai pasieniečiai, tai
čia mokytojai. Padarydavo tuos… vaidinimus. Vaidindavom, tris kartus vaidinau, trijuose
punktuose. Nu ir šitą, tai irgi taip pat važiuodavom į Kerageliškes, į Kaugonis, į Zabariją
ir visur. I ateidavo iš Šešonių toks Petkevičius, jis mire, žmona dar gyvena. Bet jis labai
jau buvo paskui… dainininkas. Cikanauskaitė, vo jo žmona. Nu tai jie buvo mokinti, jie
mokslus tuos baige dainų ir visokių. (O tai kokius vaidinimus vaidindavot?) Mes
“Senoviškos vestuves” vaidindavom. Tai ten nedaug buvau, tokia ponia nedaug. A paskui
buvo, vaidindavom… “Šaulišką meilę” ir “Uošvė į namus – tylos nebebus”, vo tai
pagrindo turėjau vaidinti. Nu tai vot, sudaro čia… (O tai kur repetuodavot?)
Repetuodavom ir kaime repetuodavom, ir į mokyklą eidavom. Ir dar buvo toks… nu ten
turbūt nėra dabar Kazokiškėse, kur Geležauskas gyvena, žinot? Ten buvo tokia salė i ten
susirinkdavom, viens ir iš bažnyčios buvo vargoninkas Sirutavičius. Labai buvo veikėjas,
nu ir tie pasieniečiai, ot visi susirenkam i padarom tą vaidinimą ir važuojam…

Pranas Kliknys, g. 1944 m. Grabijoluose, d. gyv. Kaune (Gražinos brolis).
Diedukas Jonas (mamos tėvas) ir prodiedukas Kasparas buvo eiguliai.
Diedukas 1914 tarnavo caro armijoje Krasnodare. Iš ten parsivežė žmoną rusaitę mokytą,
iš geros šeimos.
Močiutė buvo pribuvėja. Ji kilusi iš Kernavės, ją vadino Kaspariene, nes vyras buvo
Kasparas.

512. [Kaimo kalvis]
Kaimo kalvis Žilinskas kalvystės mokėsi Kernavėje nes ten buvo garsūs kalviai. Buvo
stiprus, 70 metų turėdamas dar sulenkdavo delnu pasagą.

513. [Cypelio kalnas]
Kur buvo Cypelis, ten sentikių bažnyčia.Vaikystėje ėjo bandyti atkasti. Ėjo
Arnatkevičius, Važnevičius, jis, Bruževičius.
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Buvo kaime žmonių, kurie matė Cypelio kalno bažnyčią. Buvo posakis '' Reikia gerti tol,
kol pasirodys ant kalno bažnyčia ''
Nuo Cypelio matydavosi 5 parapijos: Dūkštų, Kazokiškių, Kernavės, Vievio, Sudervės
bažnyčios. Ir dabar matosi, paėjus toliau į laukus, kur neužstoja miškas.

514. [Prancūzai]
Kaimo diedukai pasakojo, kad prancūzai grįždami buvo labai žiaurūs. Išvarydavo iš
trobos visus vaikus, liepdavo sėstis prie trobos sienos ir koja su čebatu prispausdavo
vaikų kaklus, kol pasmaugdavo.

515. [Ilgojos upelis] (tas pats Saldusis)
Upelio, kur išteka iš eglyno, vardas tikrai Ilgoja, tą patvirtino mano 80 metų mama, kur
Kaune gyvena.
516. [Gaidelio akmuo (prie Grabijolų?)]
Upėje diedukas žinojo Gaidelio akmenį.

517. [Neries kilpa]
Diedukas pasakojo, kad prie Velniakampio yra didelė upės kilpa, tai kai plukdo sielius,
apvažiuoja kilpą, tada sustabdo, ir per siaurą vietą grįžta atgal į seniai praplauktą smuklę
išgerti. Po to vėl grįžta prie sielių.

M1A-37 (2003 m.)
518. [Pobarai]
Tėvas ir diedukas plukdė sielius. Tai buvo geras darbas, gerai mokėjo, nes mažai kas
mokėjo plukdyti. Ant sielio darė palapinę iš eglės šakų arba brezento, kur galėjo
plaukdami ramesne vieta nusnūsti. Prie Pobarų plaukiant rodėsi stebuklai.
Žodžiu, kaip plaukė su sielium, sugalvojo pailsėt (Kas tokie plaukė?) Medekša Kasparas.
Sugalvojo pailsėt, reiškias. Ir staigiai visi drabužiai – nieko nėra, iš šito, iš palapinės
iššoko ant krašto. Nu tai ką, žmogus sunerimo, kažkas ne taip. Įsitraukė visus ir jau
saugos. Saugo – nieko nėra, tyku ramu visiškai. Tik daplaukė vo tą kalną, kur smėlis
pabyrėjęs – Pobarus, nu jis vėl lygtai viena akim prisnūdo – staigiai vėl tas pats. Šmurkšt
visi drabužiai iš palapinės. Jis iššoko ant sielio, ant plausto, ant rąstų – nieko nėra
aplinkui. Nu tai vot, tai ką galima įtart, kad čia kažkokios dvasios. (O jis vienas plaukė?)
Vienas plaukė. Nu tiktai tai, kad išmeta iš palapinės ant to sielio, ant rąstų.

M1A-38 (2003 m.)
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519. [Apie Cypelio bažnyčią]
Bet kadangi ta bažnyčia jau reiškias, ėjo per legendas visi pasakojo, kad čia an Cypelio,
kur yra tas takelis į bažnyčią, yra užkasta bažnyčia. Nu tai ką mes vaikai, buvom matę tik
Kazokiškių bažnyčią, kad reiškias yra, yra kur salė yra dengta, nu čia tokia vėlyvoji lyg
tai, nors jinai renesanso yra arkitektūra, bet čia vėlyvoji gotika pats salės dengimas, toliau
eina bokštas, tas pakilimas, tai ką, vaizduotė vaiko. Aš, reiškia, kaip vadas buvau, kur ten
yra tas kauburėlis an viršaus, matėt? Ten arba yra, reiškias, signalinės ugnies kauburas,
arba pilkapis irgi kaip sakyt, arba aukuras, kaip pavadint. Nes jis cilindro formos taip
kylantis, nu žinai tą vietą, ką apie jį kalbėdavo? Tai aš įsivaizdavau, kad ten bokštas turi
būt, žemiau eina ta salė, nu bet mum reikia įeit, vaikam, į tą bažnyčią. Nu tai čia jau kur
žemiau mes atkasim ir įeisim į tą bažnyčią.. Ne, nu aš kaip atsimenu pasakoju.
Nu tai aš vienas kad nekasti, taip staigiai surinkau čia visą kompaniją i mažiausią šitą
Vladuką. Jis dabar jau krūvą vaikų turi. Tai jis buvo mažas ir labai kapriznas, visą laiką,
reiškias, verkdavo, cypdavo. Paėmėm kastuvus ir nuėjom kast. Nu ten, reiškias, kiek
mūsų, kažkur šeši septyni vaikai. Ir šita… jau kaip kasam, o ten gi mažai kas vaikščioja,
sutrūniję alksniai, juodalksniai tokie, apkerpiję viskas ten buvo, kad reiškias… aš pakeliu
galvą, pasižiūriu, a Juozas kasa kastuvą pasiėmęs, tas Arnatkevičius, įsitempęs visas, kad
tuojau bus bažnyčia. Aš pakeliu galvą, žiūriu – maždaug o tokiam aukštyje kryžius,
apkerpijęs, apsamanotas, jo anksčiau nebuvo. Nu reiškias, tas rąstinis toks, kryžius. Nu
matau, kryžius, a Juozas kasa. Rodau Juozui: „Pasižiūrėk“. Juozas pakėlė galvą, pamatė,
persigando jis, įsitempęs. Kastuvus numetėm, visi bėgt. Nu tai mes jau didesni, a tas
mažiukas, nespėja bėgt Vladukas – verkt, rėkt, cypt. Kilo skandalas, verksmas, bet taip ir
bėgom nuo to, nuo kalno, reiškias. Verkdamas, vienas verkia, nu didesni prieky ten, kas
atsilieka, kas greitesni… No tai čia jau Žilinskas tas Povilas, amžiną atilsį, Antanas buvo
Važnevičių, pamatė triukšmą, kad negerai, nu kas čia buvo, iššoko jie pasižiūrėt, kad
vaikai cypia bėgdami nuo Cypelio, nuo kalno. Tai kas yra, tai kas yra, nu ką, aš
paaiškinu, tai likau vėl kaltas, kad tu didžiausias, durnas, vaikus nelaimėje palieki, nu tai
vo. Ir visas tas atvejis.
(O tai paskui to kryžiaus ten neradot?) Ne. (Tai tik pasirodė?) Nepasirodė ten nieko. Mes
kaip kasėm, ten medžiai tokie, kaip, nu, tokiose apleistose vietose sutrūniję ir taip gavosi,
kad medžio gabalas sutrūnijusio nukrito ant tarpušakio. Ir vot pasirodė man, kad kryžius
atsirado, kaip tikėjau stebuklais. A Juozukas irgi įsitempęs, pakėlė galvą ir irgi kryžių
pamatė tą patį. Ir mes išsigandom vaikai, nu kaip ir reikia vaikam, įsitempę, įtampa.

M1A-39 (2003 m.)
520. [Apie prancūzus]
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Apie Grabijolus jam Kernavėje pasakojo Stepas Geležauskas, vargonininkas. Jis irgi
žinojo Cypelį, ir kad ten buvo bažnyčia. Sakė kad Grabijolų vietoje Vytauto laikais buvo
kariuomenės gudų stovykla, o Cypely buvo jų bažnyčia.Ta bažnyčia yra pasirodžiusi
kaimo žmonėms. Geležauskas dar sakė, kad kai Napoleono armija grįžo iš Rusijos, ėjo
Neries ledu. O prie Kernavės Neris susiaurėja ir neužšąla. Tai ten kairiam krante jų laukė
aplinkinių kaimų žmonės, o dešiniame krante - rusų kazokai. Tuose spąstuose papuolę
prancūzai liko nugalėti, gyvi liko tik kas dešimtas, kurie sugebėjo per požemį, einantį nuo
Kernavės, pabėgti link Vilniaus.
Tai aš pasakoju apie bažnyčią dabar. Tai ką Geležauskas matė, nes čia sutinka su faktais.
Reiškiasi, paklausė apie bažnyčią, tai jis pasaskė taip:”Grįžo Napoleono armija Nerimi,
nes Napoleonas pabėgo kitu keliu nuo rusų. Tai buvo kelinti? Dvylikti metai, aštuoni
šimtai dvyliktais metais. Kariuomenė grįžo Nerimi. Ties Kernave...
Baigėsi A pusė. Pradžia B pusės

M1B-1
Armijai ties Kernave buvo paspęsti spąstai, reiškia, grįžtančiai Napoleono armijai.
Reiškias, iš tos pusės, va, iš kairės, kur mūsų Grabijolai, puolė partizanai, tuos kareivius,
grįžo jau sušalę. Partizanai puolė, reiškia, nuo Mitkiškių, nuo, nuo Zabarijos, o iš anos
reguliari caro armija pasitiko. No, ir buvo karininkas, jis, reiškias, turėjo kažkokį tai
senovinį brėžinį, ir atėjo pas kunigą, reiškia. Kas matė, kaip ten buvo, tai tą, reiškia,
brėžinį sunkiai išskaityt. Nu dabar man jau aišku, kad buvo smulkiai apie... bijau, kad vėl
sudegsiu, kai tada... Čia aš turiu tik vaizduotėj, kaip ten buvo, kokį jis turėjo dokumentą
tas. Sakė, kad yra, reiškias, stačiatikių bažnyčia Kernavės apylinkėj ir...matavo no
Kernavės bažnyčios link, no kaip, link šiaurės vakarų, kad gali būt ten, tai Kazokiškių.
Nuo pačios Kernavės, žinai, kur Kernavė? Toj bažnyčioj ar nebuvai nors kartą? Vieną
kartą, no tai vo tai. Reiškias taip,va daugiau stačiakampis toks... (Toliau nerašyta)

M-1B-2 (2003 m.)
521. [Apie kalnelį kaimo pradžioje]
Kaimo pradžioj buvo kapinės, tai vaikai kasdavo, rasdavo kaulų.
Užpaliūnienės namas yra, va, čia toks, tai mes eidavom vaikai smėlio kast, geltonas
smėlis, pats geriausias buvo, reiškia, kasdavom. Ir... kaukolių rasdavom visokių... šitų,
va, kaip jie ant... ant batų pentinai tokie metaliniai, kirvukų ir net, vot, Bruževičio, to
kalvio sūnus Broniukas buvo radęs žalvarinį kirvuką. Rankenų kardų rasdavom....
Ir dėlto paskui aš prisiminiau, kad diedukas jau Smetonos laikais, jau mama buvo didelė,
grįžo namo iš kažkur tai, ir sutiko karininką prancūzų. Nu, tas tai tikrai su prancūzų
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uniforma, kad nesumaišyt su anuo. Kad tas diedukas kai jį sutiko, tai sakė, aukštas,
prancūzų uniforma. Sako diedukas, kai ėjo, tai diedukas neaukšto ūgio buvo, tai ne mano,
man iki peties.Tai, reiškia, diedukas iki alkūnės. Nu, tai jau toks kaip Sabonis, skaitosi,
beveik. Ir šita... kardas, nu... nes diedukas Pirmajam Pasauliniam kare kariavo
Krasnodaro krašte, bobutė iš ten tai šita... tai jis puikiai susigaudė, kaip prancūzų
uniforma, ilgas kardas ir labai aukštas. Bet, žodžiu, jis ką padarė, kad parbėgo, va, čia
purvu apsitaškęs. Ten, kur ta Dalinka, tai visą laiką vanduo stovėdavo, tai jis jau tada,
sutikęs tokią, nu gal irgi pagalvojo, kad čia atsikėlė iš tų kapų koks vaiduoklis, perbėgo tą
vandenį, parbėgo namo. Tai mama dar atsimena, kad jis, sako, visas iš... ne bailys buvo,
bet parbėgo išsigandęs, visas purvinas. Tai aš paskui paklausiau, ar tikrai taip buvo. Nu,
buvo, jis pasakojo taip, kad reiškias... bet ėjo galvą panarinęs, kaipo nusiminęs,
susimąstęs giliai. Jis sako: '' Aš kaip praėjau, tai net, sako, beveik neatkreipė dėmesio.
Kaip jis ten ko, nusiminęs, susimąstęs. Tik tiek, kad, sako, aš jam iki alkūnės, an tiek
aukštas, nu tai, sako, vistiek gi neramu. Tai čia toks atvejis.

M-1B-3 (2003 m.)
522. [Apie auksą Pienendzy vietovėje]
Nu, Važnevičių troboj čia buvo... didesnė, didžiausia, kaip sakyt, kaip salė buvo tokia
naudojama. Ir čia pastoviai vienas buvo kaip kunigas. Tai kaip... jo tėvas, reiškias,
sapnuoja vieną naktį, antrą naktį, trečią. '' Eik ten i ten, kažkur tai, rasi lobį ''. Nu, jis,
viena, irgi pamaldus nepaprastai buvo. Nu, kaip ir šitas, nu toks ir šventas žmogelis,
kuklus jis toks, nu, nei... tokių pasaulietiškų dalykų nevartodavo, tik Dievą, dirba žmogus
ir viskas. Vieną naktį, antrą, trečią. Skaityk, iš eilės trečią naktį prisapnavo, no, tai man
pasakojo diedukas, kaip jo tėvas jam pasakojo. Diedukui, bet diedukas tikėjo, o jis niekad
vaikui nemelavo. Nu gerai, žmogus pasiėmė kastuvą ir nuėjo kast. Kasa, kasa, žiūri - kaip
mum, pakelia galvą, žiūri: į jį ateina žirgas obolmušis ir su auksiniais karčiais, ugniniais.
Tai žmogus taip irgi išsigando, pamatęs tą bėrį, kaip sakė kad... Išsigando, pabėgo,
parbėgo namo, pradėjo karščiuoti, sirgt, sirgt, tai prieš mirštant, reiškia, atėjo Kasparas,
dieduko tėvas, reiškias, pasitikėjo pasikalbėt. Nesakė kurioj vietoj, ką, bet tik pasakė tą
vaizdinį, kaip pamatė žirgą, bet tokį galingą, į jį einantį, nu tai dar reiškia, dieduko tėvas
sakė, reiškia, tokiu atveju neišsigąst ir su kastuvu jį paliest, tada jis išbyrės į auksą, kitaip
aukso nesurasi.
Nu, tai čia legendinis elementas, bet kad toks atvejis buvo, tai tikrai, nes jis mirė, tas
žmogelis tada... jis tada no to strioko tada mirė... palaidojo tada. Jis pasakė savo sūnui
tada, Albinui. Albinas toks pats buvo, šita, šventas, pamaldus vyras, bet... nu žmona jį
kankint pradėjo, po to užšėrė grybų - mirė, palaidojo. Kitas atvejis, reiškia, tas mirė, jinai
su kitu apsiženijo, labai mėgo pinigus moterėlė ta. Tai tą kirviu užkapojo. Nu, jau suseno
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visai, jau turbūt buvo kokių devyniasdešimt metų, ar kiek, kaip jau tą antrą vyrą... Tai
jinai, žodžiu, tai ją paėmė į Elektrėnus, į ligoninę, ir ten jinai dingo kažkur tai, nieks
nežinojo, kur jinai pradingo. Tam namuky, vot dabar gyvena Nepoliunės vaikai. Kodėl
man prisiminė tas dalykas. Paprastai, kur auksas, kažkur tai yra užkastas, ar ką, eina
paprastai kraujo šleifas. Tai va, jau du žmonės negyvi bus, jie ten įsikūrė tam namuky, ir
neseniai jo mama parodė man žiedelį, aš susigaudau, auksinis, ar čia tikras auksas.

M-1B-4 (2003 m.)
523. [Apie turkų karą]
Diedukas kariavo kazokų divizijose ten, su turkais, caro armijoj nes ten tie žymūs caro
karininkai nenorėjo, reiškias, eit kariaut. Pavojinga, ir jie, nu, kilmingi karininkai,
nenorėjo ten su kazokais kautis, su tais, reiškias, nu kaip, turkų kilmės, su tais visais. A
diedukas, ką jis buvo ten, gerai kalbėjo rusiškai, turbūt eigulių mokyklą, ar ką buvo
baigęs, kad jam pasiūlė: jeigu važiuosi į tą, reiškia, į Krasnodaro kraštą, jis net nežinojo,
iš kur čia kaimo vyrukas, kur tau gali žinot, kas ten tokio, tai būsi karininkas. Tai jam ten
uždėjo, kaip ten, reiškia, vyresnio leitenanto laipsnį suteikė, ir jis ten kariavo. Tarnavo ir
kariavo, nes čia buvo keturioliktais metais, pirmasis karas buvo. Pirmasis Pasaulinis,
keturiolikti metai buvo... nu apie dvidešim, jis gi gimęs. …
Nerūkau, o draugas, sako, mano rūkė. Rūkė, sako, vot ir tu nerūkyk, nes bus kaip mano
draugui. Ir, sako, žiūrim priešų kazokai puola mus su kardais. Nu, tai ką, jis sako,
susikovėm dviese, pakariavom kaip reikia, sako, šiaip tik atsigynėm. Sako, pasižiūriu, ogi
mano draugui galva nukirsta. Tai, sako, ir sakyt nepatogu. Nu kaip dabar sakysi žmogui,
kad jam galva nukirsta. Sako, nu aš nieko ir nesakiau. Nu, ir sako, būtų gyvenęs, bet
užsimanė parūkyt, sako, išsitraukė cigaretę, kyšt, - žiūri, kad galvos nėra. Išsigando ir
numirė, sakė.

524. [Žvejyba]
Šiucha – tinklas gaudyti svinkoms (skersnukiams), kurie graužia samanas nuo akmenų.
Reta žuvis, pagaudavo mažai, gaudė sau.
Žiobrių gaudymas: gaudydavo sraunumoje, ten, kur prie upės prieina skardis. Labai gerai
tiko Uolkos. Upėje sustatydavo akmenų užtvaras (dar dabar pora tų užtvarų prie Uolkų
likę). Dugną užtvarų viduje padengdavo baltais akmenukais. Vaikus varydavo paupiais
rankioti tų akmenukų į bulvinius kašikus.

SKARDIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------SROVĖ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------Kai eina žiobriai, saulėtą dieną lipdavo ant skardžio žiūrėti, ar matosi aptvare akmenukai.
Jei matosi, kad slankioja juodos dėmės, tai žuvies pilna. Tada nubrisdavo joms užtverti
kelio iš užtvaro su rėtiku. Kitas tuo metu, paėmęs kapačioką (ilgą kartį, kurios galas
apkaustytas), daužydavo į akmenis, baidydamas žuvis, kol jos subėgdavo į tinklą.
Žiobrius kepdavo pečiuje - išeidavo panašiai į karšto rūkymo žuvį; arba sūdydavo būdavo daug skaniau už silkę. Daug jų parduodavo.
Diedukas turėjo išsinuomojęs upės gabalą nuo Bielazariškių iki Kernavės.Ten gaudydavo
su padėjėjais sau ir pardavimui.
Diedukas pats mezgė tinklus su šeršatka (šaudykle), kurios buvo 3 dydžių, priklausomai,
kokio dydžio akių tinklo reikėjo. Iš plonesnių siūlų mezgė plonesnį vidinį tinkliuką plutno. Jo akių dydis 1,5 \ 1,5 cm. Rėtiko akių dydis 10 \ 10 cm. Mezgė naudodami
lentelę. Rėtiko forma buvo konusinė, kaip maišo. Iš skroblo išlenkdavo žiotis,
pritaisydavo rankeną su skersinuku, kaip kastuvo. Apačioj tarp žiočių įtempdavo virvelę.
Žuvies pagaudavo daug, vos išvilkdavo į krantą. Diedukas turėjo pagalbininką Julijaną
Medekšą (Leono Medekšos tėvą). Diedukas buvo ir medžiotojas, turėjo šautuvą.
Kita tinklo forma – kaip paklodė. Tinklas irgi dvigubas: iš rėčio ir plutno. Viršuje tinklo
prikabintos plūdės, jas darė iš pušies žievės. Plūdės ilgis 35 cm, skersmuo 3,5 cm. Tinklo
apačioj kabindavo švino svarelius. Paimdavo didelį akselio kašiką, prie kašiko
prikabindavo tinklo galą ir paleisdavo kašiką plaukti.
Patys su valtimi irdavosi į kitą krantą ir po truputį leisdavo tinklą, kol paleisdavo visą.
Tada visi lėtai nuplaukdavo pasroviui iki neramios vietos. Tada traukdavo tinklą su
įsipainiojusiom žuvim į valtį. Dažniausiai pradėdavo leisti tinklą prie Pobarų, nes ten
rami upė, ir leisdavosi iki kaimo. Toliau upėje yra akmenys ir rėva, tai ten
nebeplaukdavo. Pagaudavo plotki (kuojos ir raudės), jazj arba jazik (šapalus), lešč
(karšius), ščupak (lydekas), boleni (šalvius).
Lydekas gaudė ir atskirai - aptverdami. Atplaukdavo valtimi į gilią vietą ir užtverdavo
lanku tinklą. Tinklo galus prispaudžia akmenim. Tada kartimi stuksi į dugną, gąsdina
žuvį. Šį būdą vadino ''oberkovanie ''.
Vėžių gaudyti važiuodavo į Zelvės ežerą.
Vaikai karštomis vasaromis eidavo gaudyti po akmenimis susirenkančių žuvų, gaudė
rankomis. Pagaudavo plakių, raudžių. Po pusę kibiro per dieną pririnkdavo.
Meškerėmis vaikai gaudydavo kilbukus. Kepdavo tik bobutė, kiti suaugę pykdavo už
tokią smulkią žuvį. Diedukas žuvų, mažesnių, negu 300 g, žuvimi nelaikė.
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525. [Sinij kamien]
Didžiausią akmenį žino kitapus Neries, ant kalno, einant nuo Lysos Guros prie Pobarų
žemyn Nerimi. Akmuo melsvos spalvos, virš žemės iškilęs 1 m. Žmonės sako, kad po
žeme yra dar 4 m. Akmuo buvo kaip orentyras, sakydavo: ''kolo Sinego Kamnia ''.
Medekša Vaclovas darė iš jo galąstuvus dalgiams.
526. [Vilkų duobė]
Kitapus Neries yra didelė konusinė duobė. Pasakojo, kad prieš 100 metų ten švedai
kasinėjo, norėjo Mėnulio akmenį atkasti, nes ten nukrito meteoritas. Bernai irgi kasinėjo,
ieškojo. Greta esantys pilkapiai, esą švedų supiltas smėlis kai jie kasė duobę ieškodami.

527. [Cypelis]
Kai žmonės grįždavo iš Kazokiškių naktį, tai einant namo, nuo Cypelio girdėdavo riedant
tuščias bačkas. Diedukui taip irgi atsitiko, parbėgo išsigandęs.

528. [Kalba]
Gegnes vadina degnėm.

Aleksas Lickūnas, Mikalinos, g. 1947 m. Grabijoluose, gyv. Kaišiadoryse.
Sodyba – mamos tėviškė. Mama Lickūnaitė-Gumbienė Michalina, Andriaus, g. 1904 m.,
mirė – 1998 m. Mama jį pagimdė netekėjusi, po to ištekėjo.
Karo metais mama sodyboje slėpė žydus iš Vilniaus geto. Buvo motina su 3 mergaitėm.
Kažkas paskundė, tada jos pabėgo per Nerį į kitą krantą. Šiais laikais buvo atvažiavę į
svečius.
529. [Grabijolų Trys Broliai (akmenys)]
Akmenys upėje vadinami Tšy Bracie. Pasakoja, kad trys broliai plaukdami valtimi
apsivertė ir paskendo, pavirto akmenimis. Šalia yra dar vienas akmuo - Červony Kamien.
530. [Plokščias akmuo]
Visai ties kaimu upėje yra Plaski Kamien. Jis visas vandeny, tik truputį išlindęs, tai ten
moterims būdavo gerai skalbti.

531. [Žvejyba]
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Upės dalys vadinosi pagal krante esančius laukus. Sakė: ''Žvejojau Paversnėj,
Vodopojuj.''
Luotai buvo daromi specialiai lašišoms gaudyti, nes lengvai ir tyliai eina. Žvejoti
plaukdavo 2 luotais, o vidury tempdavo tinklą. Vidury upės plaukdavo klupėdami, o kol
irklu remdavo dugną, plaukdavo stati. Ne visi mokėjo su jais plaukti, vadino
''dušegubkomis ''.

Vanda Žilinskaitė-Medekšienė, Alekso, g. 1929 m. Paaliosėje, gyv. Grabijoluose.
Jos tėviškės namas dabar parduotas Ramonui.
532. [Apie Karolio akmenį Paaliosėje]
Ten ravukas yra. Toje vietoje upėje paskendo mergaitė. Turėjo ji kavalierių, o atvažiavo
nuo kito piršliai. Ji ir klausia: '' Ar man tavęs laukt, ar tekėt ? '' O jis buvo policininkas,
turėjo pistolietą. Kai pasakė, kad kad jis jos neims, tai ji ir nušovė jį. Tada parbėgo namo,
motina pečių kūrino ir davė jai su puoduku į galvą. Ji ir išbėgo per miškus ir
nusiskandino. Akis užsirišo juoda skara, sijoną ant medžio paliko dėl ženklo. Ilgai jos
ieškojo, bet nerado. Po to vyriškiai Kotake, Katelės vadinasi, arklius maudė ir arklys
užlipo ant jos. Tada ir ištraukė.
Vienąkart kaimynai paleido arklius ant tėvelio dobilų. Jis ėjo juos nuvaryti, buvo
vidurnaktis, lyti pradėjo, ir jam baisu pasidarė. Sakė: ''Kaip aš ėjau, kur panelė
paskendus, tai man kepurę pakėlė plaukai, kaip atsistojo.''
533. [Užkasti pinigai]
Miške prie Grabijolų yra kapčius, tai sako kad pinigai užkasti. Kažkas iš Kauno ieškojo,
kasė. Ta vieta yra prie poilsinės, vadinasi '' Pšy Pieniendzach ''
[Vertimas] Ta vieta yra prie poilsinės, vadinasi „Prie pinigų“.
534. [Užkasti pinigai]
Pod Ruvčakem kalne yra ant šlaito akmuo. Sakė, kad po juo pinigai pakasti. Kanevičius
iš Kazokiškių kasė ieškojo. Vyras man sakydavo: ''Na Ruvčaku, pod kamieniem
pieniendzy ''.
[Vertimas] Vyras man sakydavo: „Ruvšake, po akmeniu pinigai“.
535. [Gąsdinimas]
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Pilypiškėj buvo nebylys, tai gąsdindavo moteris iš Vievio einančias. Iš ravo iššokdavo.
Apie jį sakydavo: ''Gabruka duren pšeimuje ''.
[Vertimas] Apie jį sakydavo: „Gabruką kvailys perima“
Bolius Žilinskas (Elenos Žilinskienės sūnus)

M 1B-5 (2003 m.)
536. [Prie Uolkų antro tilto velniai rodėsi]
Nu tai vot, užtat, kad daleidžiam, kaip tėvukas man pasakojo, tai ir aš papasakosiu tą.
Šitai yra kaip eidavo ten iš po to tilto ir sako, davai i pakeičiam tais porcigarais, ir jie
pakeičia tuos porcigarus (- Kas tokie ?) Nu tai velniukai, daleidžiam, pakeičiam, sako,
tuos porcigarus. Nu, ponai sako, pakeičiam porcigarus, pakeičia porcigarus. Ant ryto jau
žiūri, rodos ir viskas jau, mato, kad gera porcigara ir... iš tas porcigaras arklio kanopa, ir
paskui jau tekdavo.... Kaip tėvas buvo muzikontas, vieną kartą taip pat, sako, davai
armoniką pakeičiam. Iš to armoniko, sako, sako, pakeičiam, sako armoniką. Tai vo,
tėvukui buvo, pakeičiam, sako, armoniką. Jis armoniką pakeitė, sako, ant rydienos, sako,
žiūriu kad ne armonika, sako a šonkauliai, sako jau arklio, sako, ar ten arklio, ar ten, sako
gyvulio kažkokio šonkauliai, sako, taip sudėti, sako viska, sako, užspausti su ta visa. Tai
vot, ir man, sako įtikino ta, kad taip.

Leonas Medekša, Juliaus, g. 1926 m. Grabijoluose, gyv. ten pat.
Mama – Veronika Rukštaitė-Medekšienė, g. 1901 m., Kazokiškėse. Mirė 1999 m.
Po karo rusai ant Neries kranto nušovė 7 vokiečius. Ten kryželis stovi.

537. [Žvejyba]
Darė tinklus, vadino '' čerpak '', buvo eglės kartis 4-5 m ilgio, prie jos prikaltos dvi
lenktos eglės šakos, o tarp jų ištempta virvelė. Žvejodami eina krantu, užmeta prieš
srovę, apverčia ir traukia, spausdami žemyn, link kranto. Pagauna plotki, ešerius.
Gaudė ir šniūrais. Nusipirkdavo krūkelių, prikabindavo prie virvės. Vieną galą krante
prispaudžia akmeniu, o kitą galą meta tolyn. Ant krūkelių prikabindavo už kojų varlytes.
Taip gaudydavo ūsorius.

538. [Apie luotus]
Anksčiau buvo luotai, juos vadino dušehubkom. Prie kranto yrėsi stati, toliau klūpom.
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539. [Prancūzų kapai]
Prie kaimo yra prancūzų kapai, ten nebuvo miško, tai vėjas smėlį nešiojo. Rasdavo kaulų,
kaukolių.
540. [Metant akmenį skambėjo]
Anoj pusėj upės, prie Kernavės, ant kalno buvo skylė, kur metant akmenį skambėjo.

541. [Norint lietaus]
Jei nori, kad lietus ateitų, reikia švilpti.

542. [Kreciolka]
Krenciolka (branktas). Juo rišdavo avis, telyčias, veršius, kad neapsisuktų virvė. Kad
perkūnas netrenktų, tai pririšdavo arti ragų. Tada trenks į medį, o ne į gyvulį.
543. [Grabijolų pavadinimo kilmė]
Grabijolai vadinami todėl, kad Zapalinoje gyveno grafas.

544. [Pobarai]
Pobaruose, kaip žuvaut važiuoji, tai, rodos, kad kas už nugaros su irklu daužo.
545. [Medziolų Gabrukas]
Gabrukas yra prie kelio, Medziolų kaime. Ten išeidavo iš ravo vyrai, įtraukdavo moteris į
griovį, į turgų einant daiktus atimdavo, pinigus. Ten buvo tiltas per smėlį padarytas. Visą
mišką ten vadino Gabruku.

M1A-21 (2003 m.)
546. [Apie tunelį į Vilnių]
Diedukas, tėvelio tėvas sakė, kad nuo Kernavės į Vilnių eina tunelis, prasideda aukščiau
kaimo ir eina po Nerimi. Už upės yra duobė - Kareta, tai ten tunelis įgriuvo.
Tai ten duobe tai yra išgruvus tokia, ir eina per Nerį, per Nerį eina, ir eina te… an
Vilniaus. (O kur prasideda tas tunelis?) Kernavosi prasideda, taip pasakojo, kad ji no
Kernavos prasideda. (O tai ten žmonės iš kur žinojo, kad yra tas tunelis?) Nu kaip
nežinojo, seni žmonės žinojo… tai va. Man rodos, kad šita duobe kur anoj pusej
užgruvus, o kur ta vo miškas, ir čia toliau, tai šitoj pačioj linijoj. (Kokia dar duobė yra?)
O va čia va teip pat yra, teip va čia tokia duobe, skaitos…

M1A-22 (2003 m.)
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547. [Apie Uolkų antrą tiltą]
O va kadaise bernai ėjo an vakaruškų, no ten pri Olkos jie ten, nu dar buvo didesnis
raistas. Nu išeina bernai, nu ir šaukia an vakaruškų. Užeina ten, jie ten vaišino, nama,
namai dideli stovi, i ten sėdi, groja visada, valgo. Kaip iššventė jau, reikia namo eit,
atsibunda – ant kelmo sėdi kaip dabar mes, arklio šūdus ten pri jo, pri šito kelmo. Taip
buvo, taip pasakojo… Ir viskas, nu ką, ir nieko nėra daugiau.

M1A-23 (2003 m.)
548. [Apie velnius naktigonėje]
Važinėjo ant kalnų arklių ganyt. Prie Kaziony Lias, kur raistas, prie Rovčako. Tai ateina
bernai su skrybėliais. Bernai su gloveška kaip davė jiems, tai dingo.
Ir tėvas mano atsimina, kaip ateidinėjo velnias. Apsirengis su skrybėliu, ten mergos eina,
ugnį kūrena, šokinėja, ir jisai kartu… Nu, vaikščiojo kadais. A paskui ką susirinko, ugnį
iškūreno, nu gloveška prisirinko i tris kartus ką ten, kaip movė, kaip šoko i iššoko i
daugiau nearėjo. Či pri Kaziono liaso teip buvo. (O tai kokioj ten pievoj?) Nu čia buvo
toki upeliai, miškai, dabar užarti jau…

M1A-24 (2003 m.)
549. [Apie stulpą iš kapinių]
Tėvas sakė, kad ant Nuotekų važiuojant, stulpas nuo kapinių ėjo. Trečią dieną po
žmogaus palaidojimo, iš kapo išeina toks oras, garas išeina. Kaip tylu, tai kur vėjas neša,
ten jis eina. Dūšia išeina. Taip vaikšto, kol duodasi į medį ir išsisklaido į visas puses. Tas
stulpas kaip žmogus, apvalus, žmogaus ūgio.
(Kaip tėvas sakė?) Nu tai… jis… liko an nočlego. Parvažavo pas mergas, kur Pavliny
dom čy, arklį pririšo, ten pabuvo, nu i atsisėdo važot, važoja ir… jau ten ganyt. Atsigrįžo
– aina stulpas užpakali jį, jis smarkiau, i jis smarkiau, jis smarkiau, i jis… tėvas sako, ten
an kalno kaip davėsi pas savo draugus, sako, taip ir taip. Visi atsisėdo, bėgo atgal – nieko
nėra, tik… tik krūmai. O ten, matyt, o… oras yra toks, išejo oras ir ejo. (O tai kaip tie
stulpai, kiekvienas žmogus kaip mirdavo, išeidavo?) O tai daugiau nežinau, ale tai teip
tėvas man sakė, tai tik vienas jis matė.

M1A-26 (2003 m.)
550. [Apie rusų partizanus] (taip vadino komunistuojančius lietuvius iš Kauno, kuriuos
čia Smetonos laikais nušovė pasienio policija. Link Kulių Peleckų yra jų kapas)
Iškasdinėjau aš jų. (Tai kaip ten buvo?) Nu kaip. Tai atėjo į mišką, i kas tai pranešė jiem,
tada atvažavo karaiviai, milicija čia apsuko visą mišką. Dar milicija tada ne ta buvo… nu
ir ką, nu ir ėjo. Ir vienas gulėjo, nu kaip čia…v grika zagony, kaip čia lietuviškai… tokios
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vagos didelios, ir, vžoz, jak po litevsku? …Viržiose jis gulėjo, ejo milicininkas, tai jis
šove ir pataikė jam į kolienią šitoj vietoj, peršove. Nu tai pamate, kad jis čia guli, davaj
šaudyt – nušove. Paskui kitas, iš Kauno pradėjo bėgt ten į Šinkūnus, per kelią. A ten
stovėjo ant kelio, ir šitą nuklojo. Ta aš šitus partizanus, šitą va pirmą tą, tai išimdinėjau.
Ale stiprus, stipri viduriai šitie…

M19A-1 (2004 m.)
551. [Apie antrą tiltą Uolkose]
Uolkose yra raistas, griovys. Ten prie antro tilto bernai kai ėjo ant vakaruškų, tai
sutikdavo velnius. Tai veda į krūmus, ten restoranas, geria, šoka. O kai pabunda, randa
mėšlo.
(Galit jau sakyt, kaip ten buvo, kaip pasakojo žmonės) Nu sako, kaip kada, nu, eina vyrai
ant vakaruškų. Eina, ten tiltas toks buvo, raistas, kelmai toki. Nu, išeina vyrai, vyras su
skrybėliu tokiu i šaukia an vakaruškų. Ten uliavoja, uliavoja – valgyt viska yra ką, išgert
duoda. Paskiau kaip jau rytą išeina, prašvinta, atsikėle – ant kelmo sėdi, arklio šūdus ten
užkandos jau yra, vot. Šita ugnis tokia kūrenasi, tokia, sako, viskas, nu vot. (Kaip sakė,
kodėl taip buvo?) Nu i ka buvo, nu i nieko, rodo, kad ten tokis, nu, pasirodymas
(Pasirodymai?) Nu, pasirodymas (Tai gal girti buvo?) Nė, da gi negirti (Tai kiek taip
kartų buvo, vienaroz?) O tai aš daug nežinau, ten taip pasakojo, kad tiek buvo (Tai čia
jūsų iš Grabijolų kam taip atsitiko?) Iš Grabijolų seniau taip buvo, ir tėvui taip buvo (Ir
tėvui taip buvo?) Sakė, kad buvo, kaip tikrai, nežinau.

M19A-2 (2004 m.)
552. [Apie vaiduoklius naktigonėje]
A paskiau, kai ant kalno, kaip arklius ganė, tai taip pat. Sake, kaip mes vadinam –
Kaziony lias. Ten visada pievos tokios didelės buvo, jaunimas vis važoja, ir mergos ten,
ir visa, arklį ganyt (Naktį?) Naktį, kūrena ugnį, kaip dvylikta valanda – ateina vyras
apsirengęs, su skrybėliu. (Vienas?) Vienas, nu ir kartu šoka su mergais, viską daro.Nosis
– apžiūrėja, kad nosis tik viena skylute (Viena?) Nu. Sako, jis kaip ateis, pasvilykit
glovešką šitą, kaip čia lietuviškai. Nu ir paskui kaip jis jau prisės prie ugniu, ir su šitu
gloviešku jam tris kartus dokit. Jie taip ir padare. Kaip davė – tik užšvilpe, ir nėra. Ir
paskui jis daugiau neateidinėja. (Ir dingo?) Ir dingo (O ta glovieška tai kas – nuodėgulis?)
Nu tai kaip ugnis, malkas kūrenasi apsvilįs tokis (Nuodėgulis) Nu nu nu (Tai irgi sako,
kad velnias?) Greitai pripažins, kad velnias ateina, nu (Tai čia tėvui buvo, kas taip sakė?)
Tai visiem taip, ten daug žmonių taip buvo.

M19A-3 (2004 m.)
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553. [Velniai mergomis pasivertę]
Mano tėvui tai buvo, šitam namui tai mergos buvo. Taip pat arklius gane naktį, ir taip
atvažiavo čia ir dusinasi kaip su mergais. Paskui an ryte žiūri, kad reikia arklį varyti
priganyt. Sėda ir važiuoja, sako ten oras toks buvo tylus, nė vėjo nė nieko buvo. Eina
stulpas užpakaly, kaip arkliu joja, traukimas koks tai eina. Nu tai jisai arklį smarkiau i tas
smarkiau. Tasai arklį smarkiau varo, jis dar smarkiau eina. Nu i ant kalno jis į krūmus, jis
nubėgo pas… (O kurioj čia vietoj?) A vo čia kartu, kaip anas kelias eina, kampe. (Prie
Zabarijos?) Ne, čia Grabijoluose. (Prie kapų?) Nuo kapo ten an kalno, toks keliukas
buvo. Susitare, tai jis pakėle šitus visus vyrus, sako, an arklio – nu nieko nėra. A ten
matyt, oras, kaip žmogus buvo mirįs i tas oras išėjo. (Čia ant kapinių?) Iš kapinių. (tai kai
žmogus miršta, išeina oras toks?) Nu toks… išeina fosforas toks. (Ir ką jis daro?) Eina
kur va pa vėju, ir nėra daugiau. (Bet tai ne dūšia?) Ne, ne dūšia. (Tokios kaip dūšios tai
nepasirodydavo?) Buvo daug kam pasirodo, dabar tai…(O seniau, kai vaikas buvot?) Aš
tai nemačiau. (Bet pasakojo žmonės?) Taigi pasakojo. (O kaip jie atrodė?) Toks kaip
kastylis koks tai. (Darydavo žmonėms ką nors blogo?) Ne, jis sako kad nieko
nedarydavo. (Ir nekliudydavo?) Ne. Taip tik aina i viskas. (Panašus į žmogų?) Sake kad
panašus, o kaip? Nemačiau nežinau

M19A-4-(2004)
554. [Apie Vilkų duobę]
Iš Kernavės ten tunelis buvo, iki Vilniaus padarę (Iki Vilniaus, nuo Kernavės, nu, ir iš kur
ta duobė atsirado?) Nu, kai užsilaužė – ir duobe (Įgriuvo tunelis?) Nu. Tai jum rodė, tai ir
mūsų miške du tokias duobes yra (Kur?) O čia už, netoli miške (Miške dvi dar yra?) Yra.
Didesnės, daug didesnes (O kaip vadina tas duobes šičia pas jus) Ka te, nieka nevadina
(Nevadina?) Nevadina. (Čia irgi tunelio yra?) Taip, šičia irgi tunelio, po žamia ajo, iš
Kernavės (O ten dar paskui yra Koplična gura, apie šitą nesakė jokių bajkų?) O ten aš
nežinau, buvo lenkų, anoj pusėj tai lenkų buvo. (O apie Uolkas daugiau nesakė nieko
žmonės?) Nieko nesakė, neatsimenu.
(Jak pradziaduk, jak muvil?) Kaip kasė, tai net plytas iškasdinėjo, rado plytas ten tokias,
dideles raudonas plytos (Didelės, sakėt, gražios plytos) Gražios plytos (Toj Vilkų
duobėj?) No (O tai kodėl jie ten kasė?) Nu žiūrėj, kas ten yra, nu (Tai jūsų pradiedukas,
dieduko tėvas?) Sakė, nu, mano tėvas, tėvo tėvas.

M19A-5 (2004 m.)
555. [Apie senus kapelius gale kaimo]
Ten buvo smėlis (Apie šitą nieko nesakė?) Ten prancūzų kapiniai (Prancūzų?) Nu (O kas
taip sakė?) Tai i dziacka mano sakė, vo. Tai vot, mes žaidėm, tai rankos, galvos, vėjas
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kaip būna didelis išpūtinėja (Jo?) Taip taip, tai aš čia gerai atsimenu. Žinot, kaip užeis
vėjas, tai.. Ale kaulas, vo tokias ilgas kojas, kaukes, vo (Kaukoles?) No, buvo taip(O ten
kokių nors, sakė, kad ten kokių kaip geležiukų dar rasdavo vaikai, Gražina sakė, Pranas)
A..(Ar nebūdavo, kad rasdavo ko nors tokio?) Ne, te ką ten (Sako, tokie, kaip geležies
gabaliukai, visokie pažaliavę, kaip varis) Nežinau (Nematėt?) Nemačiau.

M19A-6 (2004 m.)
556. [Apie Mitkiškių akmenį]
Jis yra Jezaus (Jėzaus?) Ten yra aptvertas jisai (O iš kur galėjo atsirasti ant akmens?) Kas
žino kas, ten nuo senovės (O kaip pasakojo, kodėl atsirado) Sako, kaip jis bėgo, Jėzus
basas, sakė, stojosi an to akmenio, i tas paliko pėdsakas. Taip ajom žūrėt, teisingai,
pėdsakas (Yra?) Yra (O ten žmonės neidavo melstis prie to akmens, eidavo senovėj?)
Ekskursija tokia važinėja (O šičia žmonės, va, jūsų neidavo melstis?) Ne (Senovėj?) Gal
senovėj ir ėjo.

M30A-3 (2004 m.)
557. [Apie stulpą nuo kapinių]
Mano tėvui taip buvo, šitam name mergos, va buvo. I ką ten darė naktį, užvažavo čia, nu
ir dusinasi, kaip su mergais. Paskui jam reikia, žiūri, kad reikia arklį varyti ganyt,
priganyt. Sėdo ir važuoja, ten koki.. sako oras buvo toks tylus, ni vėjo, ni nieko buvo.
Aina stulpas užpakaly, kaip arklis. Su arkliu jojo, ten traukimas kokis eina. Nu tai jisai –
arklį smarkiau, i tas smarkiau. Ka arklį smarkiau varo, jisaidar smarkiau eina. Nu i per
kalną, jis į krūmus davės, jis nubėgo pas…(O kurioj čia vietoj?) O va čia va, kaip anas
kelias eina, ten kampe (Prie Zabarijos?) Ne, čia (Prie kapų?) No kapo ten an kampo toks
keliukas buvo Susidarė, tai jis pakėlė visus vyrus, sako, jie an arkliu -–nu nieko nėr Nu
tai, matyti, oras kaip žmogus numirė, mirė, tai tas oras išėjo (Čia, ant kapinių?) Iš kapinių
(Tai kai žmogus miršta, išeina oras toks?) Nu toks… nu, išeina oras toks (Ir ką jis daro,
tas oras) Nu, eina kurpo vėju, kur užsikabins, ir.. jis ir nėra daugiau (Bet tai ne dūšia?)
Ne, ne dūšia, ne dūšia (Tokios kai dūšios, tai nepasirodydavo, nebūdavo?) Taigi daug ka
pasirodo (Ne, seniau, aš klausiu, kaip, seniau, kaip jūs vaikas buvot, tėvai kai dar buvo)
Tai aš jų nemačiau (Bet tai pasakojo žmonės?) Pasakojo, kad vaikščiojo, ale.. (O kaip jie
atrodė, kaip sakė?) Nu sakė, nu va toks kaip kastylis koks tai (Darydavo žmonėm ką
nors?)Ne, gi sako, kad nieko nedarydavo (Nekliudydavo, ne?) Ne, taip tik aina, ir viskas
(Panašus į žmogų?) Panašus, nu sakė, kad panašūs, nemačiau, nežinau (Aš klausiu, kaip
pasakojo)

M17A-25 (2005 m.)
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558. [Grabijolų daubos Karietos]
(Ką tėvelis vadindavo Karieta?) No senovės kaip aš žinau, tai visada Kareta buvo. (Tai
kuri duobė Karieta vadino?) Kur mes o buvom. (Miške?) Taip. O ten kur dar viena ir anoj
pusėj prie Neries yra viena. (Už Neries irgi Karieta? Tai visos trys duobės Karieta?) Visi
trys duobes Karetai. (Ir upėj dar viena, vandeny, kur važiuojat žvejot?) Nu. (Kodėl
vadino Karieta? Sako, nuo Kernavos buvo, nu kaip nu… (Po polsku muvce) Nu načalnik
vielki, i on mial kareta pod podem i s tych… Kernova i do Vilna byla ta…(Do Vilna čy
do Trok?) Do Vilna, do Vilna. Tai man diedukas pasakojo. (Ir kodėl dabar tas duobes
Karieta pavadino?) Nu kaip jis važinėjo tai (..?) taip ir pasivadino. (O tai ten įgriuvo tos
duobės?) Šitos įgruvęs duobės. (Įgriuvo?) Įgriuvo. (Tunelis įgriuvo?) Nu. A kaip ten
toliau buvo, tai…(O tai koks ten ponas, nepasakojo?) O šito dalyko nežinau. Geras buvo,
kad po žeme tokią karietą turėjo, ot.

M17A-26 (2005 m.)
559. [Apie Pobarus]
Su tėvelio giminėm važinėjom, tai iš ryto kai… nu nakty tenai buvom žuvaut, tai ką ten
užpakaly brazdina – nieko nežinau. (Girdit, kad brazdija?) Nu užpakaly taip kai vo.
(Pinigus barškina) No. (Tai ten Pobaruose?) Ten Pobaruose. (O tai ką sakydavo, kas ten
gal velniukas koks?) A ne, aš tai nieko nežinau taip. (Bet baimė buvo?) Nu kokia ty
baimė, mes kai pripratį – brazda brazda.

M17A-27 (2005 m.)
560. [Apie pilkapius kaimo gale]
Tai čia jau senioviškai senioviškai kapiniai buvo. Dar aš mažas buvau, tai kad buvo
smėlis smėlis. Tai kai vėja papučia, tai kaulus at….(kaimynė sako – ir dar iškasdavom ten
geležinius..) No. (O kaip žmonės sakė, kieno ten kapai?) Mes neatsimenam, ale sako
senoviškai, nu senoviškų kaip čia…(A po polsku jak?) I po polsku… že to stare
davnejše… (A kto pochovany?) A tu vojenne byli. (Vojenne?) Vojenne vojenne. (A
jakie, litevskie čy jakie?) Nie nie nie, tutaj jak cy… to to nie poviem. Takie vo kosci,
rency nogi, glovy vo jak viater. Može jiešče… pamientam ja. (To na tej calej gurce?)
Tak, tam gdzie stoje. A teras zaros, sosny.
(O lenkiškai kaip?) Ir lenkiškai... kad tai seni, senesni... (O kas palaidotas?) O čia
karininkai buvo. (Karininkai?) Karininkai, karininkai. (O kokie, lietuvių ar kokie?) Ne,
ne, ne, čia kažkokie... to tai nepasakysiu. Tokie va kaulai, rankos, kojos, galvos va kaip
vėjas. Gal dar... atsimenu aš. (Tai ant to viso kalnelio?) Taip, ten kur stoviu. O dabar
apaugo, pušys.
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M17A-28 (2005 m.)
561. [Kaip atsirado Grabijolų kalnai]
(Jak muvyli?) Jak byl potup jakiscy vielki, to tu voda nanosyla te piaski, i te gury takie,
tak jak tuneli byli. (A kto tak muvyl?) To juš dziaduni… mojiego ojca ojcec, to mnie on
opoviadal. (On opoviadal, že byl jakis potup?) Jakiscy potup byl davno. (I že te gury
zaniesione?) Zaniesiona piaskem takie. Vie, jak takich glin, vo jak tam bylo… tu
naniesiona piasku. A jak tam, to ja teš nie moga poviedziec.
(Kaip sakė?) Kai buvo potvynis kažkoks didelis, tai čia vanduo išplaudavo tas juostas, ir
tuos kalnus tokius, tokie kaip tuneliai buvo. (O kas taip kalbėjo?) Tai jau seneliai... mano
tėvo tėvas, tai man jis pasakojo. (Jis pasakojo, kad buvo kažkoks potvynis?) Kažkoks
potvynis buvo seniai. (Ir kad tie kalnai susidarė iš smėlio?) Priplukdyti iš smėlio tokie.
Žinote, kaip tokio molio, va kaip ten buvo... čia priplukdyta smėlio. O kaip ten, tai aš irgi
negaliu pasakyti.
M17A-29 (2005 m.)
562. [Apie kaimo atsiradimą]
Vo jak Zapalina, tam byl dvor. I ten dvor liudzi skupoval, i u jiego pracovali, i ta vioska
postavil. (Ten pan juš?) No. A jak tam bylo, kto jej vie. (To on skupoval liudzi?) Tak.
(jak to mog skupovac?) U nas tyko byli jiedne Žilinskie, potem i Vožnevyčy kupil, i nas,
Medekšuv kupil. Nas juš mnej, jak našych dziadukuv to… (To pšy panščyznie?) tak tak
pšy panščyznie. (On kupil i tutaj juš…) Pracovali, a to čensc tak i ostalasia.
Va kur Zapalina, ten buvo dvaras. Ir tas dvaras žmones supirkdavo, ir jie ten dirbo, ir tą
kaimą pastatė. (Tas ponas jau?) Taip. O kaip ten buvo, kas ten žino. (Tai jis supirkdavo
žmones?) Taip. (Kaip taip galėjo supirkti?) Pas mus tik buvo vieni Žilinskai, paskui ir
Vožnevyčus nupirko, ir mus, Medekšus, nupirko. Mūsų jau mažiau, kaip mūsų senelius
tai... (Čia baudžiavos laikais?) Taip, taip, baudžiavos laikais. (Jis nupirko ir čia jau...)
Dirbome, o ta dalis taip ir liko.
M17A-30 (2005 m.)
563. [Apie Pustelninkus ir Airėnų konglomeratus]
To lyčy gdzie ta gura, na tej guže vyžej tam že lias. (A čemu taka nazva?) Niemuviono.
(Že jaki pustelnik može byl?) Može i pustelnik jakis co. Ale tam tak piaskova gura i skaly
nazyvali. (A otych skalach jak oni naliezlisie?) Od vody. Jak kiedyscy voda byla vielka,
nie teras že malienka. Na Vilji byla voda vielka. To tam vyplukala ona, vyplukala, nu.
(Ale oni takie..) Nu tak jak kamieni, kto tam… na takich… kaldovana. (A o nich nie bylo
jakich bajkuv?) Nie nie nie, nie muviono. (O tej Albuka buchcie teš nie muviono?) A v
tej Albuka buchtie to tam človiek žyl. Tam vapna… Albuka jama, pšezyvalisie tam
najviencej spekulianty pšejiezdžali. (Pšy Polscie?) Nu nu. Jak byla Litva poliaki.
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Tai ten, kur tas kalnas, ant to kalno aukščiau ten juk miškas. (O kodėl taip vadinasi?)
Nebuvo sakyta. (Kad gal koks atsiskyrėlis buvo?) Gal ir atsiskyrėlis koks buvo. Bet ten
taip smėlio kalnas ir uolos vadino. (O apie tas uolas, kaip jos atsirado?) Nuo vandens. Kai
kažkada vanduo buvo aukštas, ne dabar, kad srovė maža. Vilijoje buvo aukštas vanduo.
Tai ten išplovė ji, išplovė, na. (Bet jos tokios..) Na taip, kaip akmenys, kas ten...
tokių...užburtų. (O apie jas nebuvo kokių pasakų?) Ne, ne, ne, nebuvo sakoma. (Apie tą
Albuko buchtą irgi nebuvo kalbama?) O toje Albuko buchtoje tai ten žmogus gyveno.
Ten kalkių... Albuko duobė, pravardžiuodavo, ten dažniausiai spekuliantai atvažiuodavo.
(Lenkijos laikais?) Taip, taip. Kai buvo lenkai Lietuvoje.

Bonifacijus Karpovičius, Ignaco, g. 1941 m. Grabijoluose (kairiame krante, Vilniaus
rajone)
Kaime mažiausiai žemės turėjo Boliaus senelis ir Lickūno Piecka, po apie aštuntadalį
valako (gal 2,5ha)

564. [Akmenys Neryje]
Akmenų pavadinimai Neryje: Červony Kamien, Sucha, Tšy Brata.
565. [Pūstelninkų Meškos pečius]
Ručinski (iš Miežionių, jau miręs) muvil, že kolu žeki na strone Ojran - Niedzviedzy
liochy .
[Vertimas] Ručinski (iš Miežionių, jau miręs) sakė, kad prie upės Airėnų pusėje –
Meškos pečius.
566. [Padvarių Koplyčios kalnas]
Kaplična Gura, kalnas, ant jo buvo koplyčia, po to ją perkėlė į Kernavę. Na guže byla
dziura. Ježeli žuci kamien, slychač dzvon. Strachy pokazyvalyse - čerep, glova kočise z
gury. Jak krovy pasli i zasni na gužie, to pšijdzi budzic ktoš. U tiej gury rapa Salienik.
Kaplična Gura, kalnas, ant jo buvo koplyčia, po to ją perkėlė į Kernavę. Kalne buvo
duobė. Jeigu numesi akmenį, girdisi skambesys. Dvasios vaidendavosi – kaukolė, galva
ritasi nuo kalno. Kai karves gano ir užmiega ant kalno, tai ateina žadinti kas nors. Prie to
kalno rėpa Salienik.
567. [Grabijolų Vilkų duobė]
Kolo Pobar jama Vilčja, tam byl tunel pod vodou do Trok. Tam kopali, zlota šukali.
[Vertimas] Prie Pobarų Vilkų duobė, ten buvo povandeninis tunelis į Trakus. Ten kasė,
aukso ieškojo.
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568. [Luotai]
Anksčiau buvo daug luotų Semeniškėse. Kai atėjo kolūkis, iš jų arklius girdė. Buvo apie
5-6 m ilgio.
Juzefa Malunavičiūtė-Jankauskienė, g. 1927 m. Grabijoluose.
Tėvo tėvas atėjo užkuriom iš Natokų į Medekšos ūkį. Buvo 7 ha žemės, dar 7 ha
Kurkliškėse ir Natokuose dar buvo.
Smetonos laikais šitam name buvo policijos postas, buvo telefonas.
Iki 1914 kaime buvo tiltas per Nerį, po to sudegė ir buvo tik pervazas.
569. [Mitkiškių akmuo]
Mama vedė prie akmens, kur Jėzaus pėdos, kelis kart dėl sveikatos pasimelsti. Kai sirgo
kokliušu vedė, žvakes degino.

Juozas Arnatkevičius, Alekso, g. 1948 m. Grabijoluose.
570. [Apie kaimą]
Tėvas pasakojo, kad jo diedukas Jonas dar matė žeminę dūminę pirtį. Jis pasakojo, kad
tada kaime visi namai buvo be kaminų. Pirmas pasistatė namą su kaminu kalvis
Žilinskas. Namai buvo kaip žeminės, vidury kūrendavosi ugnis, kaip laužas.

571. [Velniai namuose]
Tėvas sėdėjo mažiukas tame name, kūrenosi ugnis, virė gyvuliams. Prie to laužo buvo ant
kaladžių plati ilga nutašyta lenta - lava. Jis ant tos lavos miegojo. Paryčiais jis prabudo ir
pamatė, kad atėjo du velniai ir atsisėdo ant tos ilgos lavos kito galo prieš tą ugnį. Kojas
susikėlė ant lentos, o uodegos kaba. Trobos gale buvo kartelėmis atitverta patalpa
senesniems miegoti.
Taip pat žr. nr. 573.

572. [Cypelio kalnas]
Petras Žilinskas, brigadininkas, ėjo iš susirinkimo, iš Kazokiškių. Pusiau Cypelio kalno
pamatė šešėlį baltą sekantį paskui. Sekė iki kaimo, po to pasuko į kapines. Buvo apie
1955 metai. Petras parbėgo namo uždusęs.

M1B-6 (2003 m.)
573. [Apie velnius dūminėje pirkioje]
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Namas tai buvo, viskas buvo iškasta žemėje, o perdengimas, reiškia, buvo viršuj. Ir
vidury buvo skylė išeiti dūmams. Ir, reiškia, ten žemai, kur ant aslos kūrendavo laužą,
ten, matyt, buvo akmenų krūva padaryta, kur kūrendavo, ten valgyti darydavo, viską, ir
tie dūmai eidavo. Buvo ir toj pirkioj dūmų, bet kadangi žemai, tai žemai nesiekdavo,
tiktai palei lubas dūmai išeidavo. Kūrendavo malkas, jau dūmai nelikdavo, tada tą skylę
uždengdavo, kad šilta būtų žiemą, ir taip. (Dabar kaip ten tėvui buvo, kaip jis miegojo).
Taip, tėvas, reiškia, miegojo ant tos senovinės plačios lentos, jinai buvo pastatyta ant
kaladžių, nu, i vadinosi lava lenkiškai, taip vadindavo visi tą suolą. No, ir reiškia, kadangi
buvo ilgas, kokie gal šeši metrai ar daugiau, tai ten jisai vienam gale miegodavo, kitas
galas ten tuščias būdavo. Tai sakė, kad vieną kartą apie penktą valandą, sako, keldavosi
ten, šildydavo gyvuliams ką tai arba tai... Atseit jisai jau buvo prabudęs ir matė: mama
išėjo ten su kibirais į tvartą, o tuo momentu du velniukai atėjo, irgi atsisėdo ant tos lavos
prieš tą židinį ir šildėsi kurį laiką (Kaip jie atrodė ten?) Nu, atrodė, atrodė, sakė, su ragais,
tokie apaugę plaukais, su kanopom, uodegas nuleidę po tuo suolu. Sako, teip abudu
gražiai sėdėjo, sako, pasišildė kiek ten nu... ir, sako, išėjo paskui, kaip išgirdo, kaip
kažkas jau parbarškena kibirais, atseit eina. Nu, rudenį tamsu... i, sako, tada jie išėjo.

Alena Medekšaitė-Rasickienė, Zigmo, g. 1930 m. Grabijoluose
Sodyba priklausė tėvo giminei. Tėvas užaugo su vyriausia seseria, nes jo mama mirė jam
esant mažam, o tėvas žuvo per I pasaulinį karą. Turėjo 5,5 ha žemės.
Mama – Važnevičiūtė iš tų namų, kur dabar pirko Grėbelienė. Ji buvo silpnos sveikatos,
laukuose nedirbo, kiti padėdavo už siuvimą. Mokėjo austi, buvo siuvėja. Siuvo kitiems
sukneles, sijonus, bliuskas, o sau ir paltus. Laikė dvi karves. Alenos ir Vlado
Važnevičiaus seneliai buvo broliai.
Visi sakydavo, kad ją gandras atnešė, nes ji gimusi per Blovieščius.

574. [Vietovardžiai]
Ritkovskiela - žemė, ten užvažiuodavo į laukus ant kalno. Kalnas buvo labai status, į
viršų važiuodavo tik tuščiu vežimu, o kad nuvažiuoti nuo Ritkovskielos, tai į ratus
sprausdavo pagalį, ar virve rišdavo užpakalinį ratą.
Juziškė - laukas, ant kalno piemuo Juozukas pasikorė. Ties Juziškėmis pavasarį, kai nuo
kalnų bėgo vanduo, buvo sunku keliu į Zabariją nuvažiuoti.
Paversmė - laukas, jame daug šaltinių
Nuoslanka - už Paversmės, ten žvyruoti krantai slinko
Morgas (margas) - dirbama žemė
Kruglovina - laukas už Šiladirvės
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Pieniondzy - vieta miške. Ten užkastas Napoleono lobis. Diedukas ganė, tai atvažiavo
karieta kareiviai ir matavo nuo upės. Atvažiavo pinigų ieškoti, bet nerado, o po to žmonės
ieškodami iškasė duobę.
Vygon - už kaimo abipus gatvės nedirbama bendra žemė karvėms išvaryti.
Dzidziuliai - žemė ant kalno
Dzidzelovka - žemė pakalnėje
Rovčak - griovys už kapinių
Plaski krent - į kairę nuo Cypelio kalno
Pod grušou - prie Cypelio ant kalno laukai, ant jų rubežiaus augo kriaušė
Pod Šloitom - žemė pakalnėje
Vidupievė - pieva Celentnykuose, dirbamas nedidelis laukas
Brovarek - dirvonas už šaltinėlio. Ten, už upelio seniau buvo brovaras, sakė seneliai. Kur
Banevičių klojimas - buvo karčiama.
Na Šloice - žemė ant kalno
Akmenica arba Akmenikė už Celentnyko akmenuotas laukas
Čižovkėla - pieva prie upelio, dešiniam krante
Piečiulia ogrod - laukas kairiam upelio krante prie Neries. Būdavo aptvertas pintų žabų
tvora
Pulmarguvka - nuo Pečiulio, arčiau upės
Uolki - kalnai prie Neries, kilęs vardas gal nuo Alkų. Visas kalnas tarp upelių, ant jo daug
akmenų
Cypel - kalnas, jame nugrimzdusi bažnyčia, sugadino I pasaulinio karo apkasai
Šiladirvėse - duobes bulvėms kasė, tai kaulus iškasdavo. Kaulai būdavo geltoni, tai
sakydavo: gyvulio kaulai balti, o žmogaus geltoni - ten būdavo geltoni kaulai. Šiladirvėj,
Paversnėj, kur bulves užkasdavo, ištisai kaulai buvo. Vladas Medekša Šiladirvėj yra radęs
durklą, prie lauko miškelyje.
Postavnik - nuo sodybų pagal Nerį iki šaltinio krūmai, drėgna pieva.Ten tetos eidavo
papjauti žolės gyvuliams dienai duoti.
Obrūsai - miške, eglyne ant kalno valdiška pieva. Už jos spanguolinis raistelis.
Palaporoisce - balos vardas, ji buvo Čižovkėloj, nuo jos ėjo griovys į Ilgojos upelį, griovį
vadino irgi Čižovkėla.
Feliksa Pasieka - seniau tai buvo jaunas pasodintas pušynas.
Dolinka - įvažiuojant į kaimą kalnelis ir pieva, dabar pušys auga. Jos mama 1905 m
gimimo maža ten žaisdavo ir rasdavo kaulų. Ir vėliau vėjas ten išpustydavo kaulus,
kaukoles.
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Vielki Kamen - vandeny didelis akmuo buvo, netoli kranto. Norėjo suskaldyti 1936 m.
Grabijoluose tada gyveno akmenskaldžiai ir skaldė akmenis, jie samdėsi butus pas
žmones
Kovalia rov – griova Poversnėje, ten buvo Franciško Žilinsko žemė.

575. [Valgiai pasninko]


Ukleika sūdyta

Prigaudydavo mažų žuvelių Neryje, išimdavo vidurius, galvas palikdavo. Jas sūdydavo
barstydami druska sluoksniais puodynėlėje ar stiklainyje, kartu dėjo pipiro, česnako, ant
viršaus pylė aliejaus. Laikydavo rūsyje.


Cirta (žiobris) kepta pečiuje

Žiobrius išvalo, ištrina pipirais, česnakais, truputį pasūdo. Skardas iškloja šiaudais,
sudeda žuvis ir deda iškūrentan pečiun. Kai jau iškepusios, uždega kadagių, truputį
pradaro kaištį ir padeda kadagius ant žarijų. Kaištį uždaro ir palaiko, kol susmilks. (Kai
kepa cirtas – visas kaimas kvepia)


Rosolienė

Išverda burokus, nulupa, didesnius perpjauna ir paraugia statinėje. Išrūgus, paima kiek
reikia burokų iš statinės, supjausto gabalėliais, užpila burokų raugo. Valgo iš vieno
dubens visi semdami šaukštais ir užkąsdami bulvėm


Silkės padažas

Silkę įvynioja į šlapią popierių ir įdeda į žarijas. Iškepus nulupa, išima kaulą, galvą
palieka, sutrina, užpila bulvių nuoviro, įmaišo smulkiai pjaustyto svogūno. Valgo
dažydami į jį bulves


Kiaušiniai vaikams

Kiaušinį įvynioja į šlapią popierių. Į krosnies kišenes sustumia žarijų ir ten į pelenus
užkasa kiaušinį. Palaiko 10-15 min. Tokio kiaušinio skonis kitoks, nei virto


Duonos raugo padažas

Kepdami duoną palikdavo raugo, į kurį įdėdavo sacharino ir dažydavo bulves


Grikinė zacirka

Geldoje užmaišo tešlą iš grikinių miltų ir daro zacirką.
Gnaibytinė – pirštais geldoje tešlą gnaibo gabaliukais, pamiltuojant rankas miltais, tokia
buvo švelnesnė zacirka.
Kapotinė – geldoje tešlą su sauja miltų kapoja metaline kapokle, kol susmulkina.
Paruoštą zacirką virdavo ant pripečko padėję trikojį ir po juo pakūrę ugnį. Išvirtą
balindavo pienu.
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576. [Senovinis vandentiekis]
Apie 1930 m tėvas kasė šulinį su Vlado tėvu (Medekša). 2 metrų gylyje atkasė kaip
vandentiekį - riną, kaip vamzdis sudėta ąžuolinės lentos apie 3 sprindžių, plačios. Geros
lentos, juodos vandeny išbuvusios, tai jie atkasė kiek jiems reikėjo, nupjovė sau ir
naudojo, juodo ąžuolo. Iš to vamzdžio švarus vandenėlis bėgo, į upės pusę ėjo vamzdis.
Savo darže randa daug gargažių. Kieme po žeme rado labai didelių raudonų plytų.
577. [Prie kapinių verkia]
Bobutė sakydavo, kad prie kapinių girdisi kaip vaikai verkia, nes už tvoros laidojo
nekrikštytus.

578. [Kerdžius]
Kai buvo maža, prisimena kaip kerdžius, atėjęs valgyti, prie durų pastatydavo didžiulę
triūbą iš alksnio žievės. Kerdžius būdavo samdytas, jį maitindavo padieniui.

579. [Lietuviai ir lenkai]
Kitapus upės buvo didelis namas - lenkų kareivių būstinė. Atvažiuodavo kunigas ir
prieangyje laikydavo mišias, tai vaikai eidavo iš tolo, per upę pažiūrėti. Grodavo dūdų
orkestras.
Grabijoluose vyrai kuldami kalbėdavo lietuviškai, ir jų tėvai taip pat, lenkų kalbą atnešė
žmonos.
Moterys ėjo į Dūkštų bažnyčią 1940 m, persikėlė per upę ties Bielazariškėmis, tai ten
sutikti lenkai sakė: '' Dzisiaj Litva, jutro kaša, pozajutro Polska bendze naša“.
Prie Pobarų buvo brasta. karo metu ten rasdavo kūnų, nes buvo negilu, užsikabindavo.
Pustelninkų piemenys ten atsivarydavo gyvulius, tai mėtydavosi akmenimis ir rėkdavo: ''
Marš litvini do batvini '', o jie atsakydavo: '' Marš poliaku do olšniaku ''.
Seneliai dainuodavo: '' Eikš Maryte, sėskis ant krantelio '', dainuodavo ir rusiškai
''Trandausą''.
Moterys ėjo į Dūkštų bažnyčią 1940 m, persikėlė per upę ties Bielazariškėmis, tai ten
sutikti lenkai sakė: „Šiandien Lietuva, rytoj košė, poryt Lenkija bus mūsų“.
Prie Pobarų buvo brasta. Karo metu ten rasdavo kūnų, nes buvo negilu, užsikabindavo.
Pustelninkų piemenys ten atsivarydavo gyvulius, tai mėtydavosi akmenimis ir rėkdavo:
„Lauk lietuviai į batviną“, o jie atsakydavo: „Lauk lenkai į alksnyną“.
580. [Vainikai karvėms]
Karves puošdavo vainikais per Sekmines ir per Jonines. Diedukas iš mamos pusės buvo
stalius, Vlado Važnevičiaus senelis jo brolis. Pas Grėbelienę yra jo pinta lėkštė,
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naudodavo virtom bulvėm supilti ir blynam sudėti. Senelis darė rėčkas, ušėtkas, tai į jas
pylė pieną per visą Gavėnią, poto darė iš jo varškę.

581. [Įvairiai]
Senelė visada vaikščiojo ilgu sijonu.
Upelyje buvo iškasta duobė, tai ten skalbdavo žiemą, kai upė užšaldavo.
582. [Margučių dažymas]
Per Velykas kiaušiniams dažyti rūdis imdavo iš pakrantės šaltinių, su ąžuolo žieve
dėdavo, gaudavo labai tamsiai mėlyną, beveik juodą spalvą.

583. [Žvejyba]
Ukleikas taip gaudė: Vaikai kai ėjo gaudyti, tai braidydavo palei krantą, kad sukeltų
dumblą kojom. Tada jos plaukia viršuje. Tada vaikai užmeta meškerę su 2 kabliukais, ant
kurių maudavo sliekus, alksnių vabaliukus ar muses
Žiobriams gaudyti darė gaudykles. Iki kelių gylyje sudėdavo akmenis kopūsto galvos
dydžio U raidės forma, tokiu pločiu, kaip čerpakas, viduj dugną išberdavo akmenukais
surinktais krante. Kai žuvų prisirinkdavo, užstatydavo čerpaką ir baidydavo. Čerpake
tilpdavo 200-300 žuvų (argi gali būti?). Tikrinti eidavo 2 kartus dienoje. Mama veždavo
Vilniun. Dilgėlėse išlaikydavo iki 2 savaičių.

584. [Valgiai ir maitinimasis]
Miežius, kviečius grūsdavo piestoje. Grūsdavo dviese sustoję su 2 grūstuvais, po to
išsijodavo mėtydami geldoje. Geldų turėjo visokių: atskira buvo zacirkai mažesnė, kita
pyragui maišyti didelė; už ją mažesnė buvo skilandžio, dešros mėsai kapoti
Bobutė kepdavo žirnių blynus. Stipriai reikėjo išplakti tešlą iki baltumo ir valgyti karštus,
nes po to neskanu.
Miške diedukas nuomojo nedidelius lopinėlius žemės, ten sėjo grikius, todėl kepė ir
grikinius blynus.
Kai svečių būna, tai pastato ant prieždos trikojį ir kepa kiaušinienę, kad pečiaus nekurti.
Vasarą ir vakarienę visada virė ant trikojo.

M19A-7 (2004 m.)
585. [Apie namelį ties Ulytečka]
…Ir jie turėjo sūnų. Tas sūnus pats susimušė Zabarijoj, ir, vienu žodžiu, jį nuteisė,
pripažino, kad jis užmušė žmogų. Ir jis, nežinau, kiek jis metų sėdėjo, septynis, ar kiek,
panašiai kažką tai. Grįžo iš šito, iš kalėjimo, jis toks buvo nervuotas, pusiau protinis. Bet
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jis kalėjime gan išpruso. Jis savotiškai buvo, jis čia šulinio vandens nesėmė, ėjo iš
šaltinio, į kalnus, nešė vandenį. Arba, jeigu iš šulinio pasemdavo, jis taip jau nenešė
kibiro. Jis ant rankos kibirą pakabinęs prie pat savęs, kad jam kas nespjautų. Nu, vienu
žodžiu buvo labai nervuotas, jis labai protingai šneka, kartais va taip va pradeda šnekėt,
šnekėt, įsinervuoja taip. Nu bet jis knygų turėjo gan jau daugiau. Sau pasisiūdavo rūbus,
paskutiniu metu du dantis ištraukė ir įstatė sidabrinius pats sau (Pats?) Pats sau, nu vienu
žodžiu, jis ir tapė. Kartais užeina, tai ir gerai gaunasi jam, o kartais.. Medekša buvo, jie
buvo, ir kur tuščias namas, nu tai jis greta, už Vladuko, jų buvo irgi giminė Medekša. Jo
tėvas Medekšų buvo. Tai va toks jis savotiškas buvo. Smuiką pasidarė iš pušies šakos,
droto įdėjo (O tai kur tie visi daiktai dingo? Tas smuikas, tie piešiniai jo, knygos, kur visa
tai?) Aš nežinau kur tos knygos dingo, paskiau jau kur tas namukas jo, jis gyveno su
motina, jau kaip mano atmintis. Jis buvo kokių dvyliktų, keturioliktų metų, vot tame
tarpe. Ir čia tas namukas buvo, ir jisai.. motina gyveno, paskui motina mirė, jis vienas.
Turėjo karvę ir buvo karvė veršinga, jisai operavo karvę, ta karvė pastipo. Ir paskui tas
namukas sugriuvo. Ir jam pastatė tada gale kaimo, kur Bolkos tvartas, Boleslovo (Tai ten
pečius yra, viskas tam namely buvo?) Taip, ir žiemą gyveno, bet paskui ant galo jis tenai
užsiveisė žiurkėmis, sakė, pelėmis, ir ten ir mirė. Jį globojo, kol buvo namuose, Vladukas
Važnevičius, nueidavo ten. Tai jis paskui surado jį mirusį, palaidojo (Sakė, kad jis ten
visokių bajkų žinojo apie Grabijolus) Taip, jis matomai gal ir knygų turėjo, nes mes
buvom dar vaikai, matai gi, ketvirtį žemės turėjo, ganydavo su vaikais. Tai
susirinkdavom iki dešimties čia, visokio amžiaus, tai jis dar rodė knygutę tokią, moters,
vienu žodžiu, moters organai. Jis, kaip ta knygutė yra, jis atidengia tą pusę, tada rodo ten
tas tas tas … spalvota, nu vienu žodžiu, jis turėjo knygų, tokių istorijų. Vot ir jis
pasakojo, kad apie tas kapines, kad čia kapines buvo (Kurioj vietoj kapinės buvo?) Nu
kad jis kaip tos kapinės, ir čia visur didelis plotas, sako, kaimo buvo kapinės (Jisai taip
sakė?) Jo (O kas ten buvo palaidotas?) Nesakė, man ne galvoj, kitą kartą nelabai
klausom, šneka šneka, nu vienu žodžiu, kaip tie kaulai ten atsirado, kur rasdavosi. Ir toks
jis savotiškas buvo. Ėjo, karves ganydavo, žmonės samdė, eidavo – dar sveikesnis buvo,
ir dar pas mus, žemės nedaug buvo, sklypo tiktai, tai tėvelis jį prašė kulti, ateidavo. A tai
jis kūle su tėveliu, tai sako, net baisu, sako, kulia kulia normaliai, pradeda tik šnekėt,
pradeda stipriau stipriau stipriau, jau tokios akys, sako. Sako, kas nors ateina, kad, sako
davaj su spragilu (O apie Cypelį jis nieko nepasakojo?) Ne, neatsimenu (O dar apie
Grabijolus, daugiau nieko, tik kad ten kapinės buvo, daugiau nieko?) Neprisimenu.

M19A-8 (2004 m.)
586. [Apie Cypelį]

332
(Kaip diedukas pasakojo?) Kad ten yra prasmegusi bažnyčia pasakojo, reiškia, užkeikta ir
prasmegusi bažnyčia……. Tai galvojo, kad ten yra bažnyčia, ar ten kokie padavimai
buvo, ar nuo senų laikų, nu tai… Kelintais metais…mano mama devyni šimtai penktų
metų, tėvelis vyresnis. Nu jis, vienu žodžiu, kokiais aštuoni šimtai penkiasdešimtais
metais, aštuoni šimtai šeštais metais, Važnevičius Juozas. Tai jis apie tą, kad čia karčiama
buvo, pasakodavo, tokių senų dalykų (Bet kad ten bažnyčia buvo, tai sakė?) Sakė, kad ten
buvo bažnyčia, kad ji prasmegusi (O kad kas nors rodydavosi?) Ne, nieko nesakė, ne,
nesakė apie rodymąsi, nieko. Tai aš dar pati paskiau, tai jau paauglė buvau, tai laipiojau
ten žiūrinėjau.. dar buvo apkasai antro karo aplink išlikę.

M19A-9 (2004 m.)
587. [Apie Pienendzy]
Apie pinigus tuos, kur miške ten buvo (Pieniondzy?) Pieniendzy (Duobė ta kur?) Jo jo.
Tai jis pasakojo, kad jie, reiškia ten, čia nevisai miškas buvo, jie ganė karves ir važiavo
su… kaip su karieta, tokią vežė dėžę kažkokią ir klausinėjo, kur čia kaip, reiškia. O
paskiau po kurio laiko, sakė, kad vėl jie ten buvo, ganė, tai atvažiavo kiti, su žemėlapiais
ir matavo, kiek nuo Neries, kiek kur, ir paskui, vienu žodžiu, tos vietos. Bet pradėjo kasti,
ten kasinėjo, bet nežinia ar ten jie rado ar nerado (Ten kur tie Pieniondzy, toj vietoj?)
Taip, toj vietoj, tai paskiau gi tą dobę tai žmonės ėjo kasinėt (Tai čia diedukas taip
pasakojo?) Taip, šitą prisimenu, ką jis pasakojo, kad ten piemuo būdamas, jisai dar ganė.

M19A-10 (2004 m.)
588. [Apie Zabarijos šaltinį]
(Apie tą Zabarijos šaltinį dar pasakykit, kaip sakė, sakėt žinot, kad ten Zabarijoj šaltinis.
Pas moteris dabar kaip buvom kalbėjom, kad prie Zabarijos yra šaltinis) Tai šita (Ne, prie
Zabarijos, ten akis plaudavo) Ne. Ne ne, aš sakiau.. tai kad Zabarijoj kur ten šaltinis yra?

M19A-11 (2004 m.)
589. [Apie ponų kapus]
Mūsų Grabijolų kaimo bernai, čia jau jie tokio amžiaus buvo, aštuonioliktų – dvidešimtų
metų, dvidešimt antrų, vaikščiodavo į šokius. Bet aš jau neprisimenu kur. Ar tai į
Padvarius tuos, Padvarancy kaip vadina, ar kur, kad jie ten kažkur uolose įlįsdavo ir sakė,
kad ten buvo didikų karstai, stovėjo Nu aišku, jau ten viskas buvo suirę, viską, bet reiškia,
jie ten ėjo žiūrėti. Tai vo, tai tik tiek (Tai kaip suprast uolose?) Nu kažkur tai urve, po
žemėm buvo, daleiskim, jeigu į Padvarius einant, tai ten gi tose Airupkose ten tie kalnai,
tai tokių buvo nusmukusių krantų, kažkur tai po žeme. Nusmukęs, nusmukusi žemė buvo,
gal būt ir… (Tai ką, ten karstai buvo?) Jo (Ar tiktai kaulai?) Karstuose (Karstuose?) Jo,
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tai sakydavo, kad tai didikų (Iš kur žinojo, kad didikų?) Turbūt pagal rūbus, ten buvo kaip
mumijos kokios išsilaikiusios (Bet kurioj vietoj, jau nežinot?) Nežinau nieko, nežinau
kur, bet žinau, kad ten už upės.
Vanda Žilinskaitė-Medekšienė, g. Paaliosėje, gyv. Grabijoluose.

590. [Žvejyba]
Žiobrius cirtas gaudė darydami joms užtvaras (kolu Rovu) netoli Aleksiūno namo
Paaliosėje. Užtvaras darė U raidės formos iš akmenų, gale užtvaro dėdavo bučių su
virvele užtraukiamą. Dugne paberdavo žvyro, kad eitų neršti. Užtvaras daryti brisdavo iki
pusės į tokią vietą, kur vanduo raibuoja.
Taip pat gaudė ščupak (lydekas), lašišas, pstrongi (?). Lašišas gabalais pjaustytas sūdė ar
rūkė karštu rūkymu. Mažas žuveles džiovino ant skardos pečiuje.

Scholastika Važnevičiūtė-Jakonienė, g. 1914 m. Grabijoluose.
Jos gimtieji namai parduoti Grėbelienei. Ji yra viena iš tų tetų, apie kurias pasakoja
Rasickienė. Ją vadino Scholia.
Nuo 7 m piemenavo, mažai namie buvo, po to tarnavo.
Piečiulis gyveno tam name, kur dabar Žilinskienė-Arnatkevičiūtė. Piečiulia ogrud, mama
sakė, kad gyveno kokia senė, ji dar mamai pūkų pagalvę davė. ji pati jau jos neprisimena.
Piečiulis tą žemę po to aptvėrė, dėl to vadino Piečiulia Ogrud.
Kai ji buvo maža, tai pasakas pasakodavo Juliučianka Rukštianka Žilinska, bet ji jau
neatsimena.

591. [Pirtys]
Visam kaime buvo 4 pirtys. Buvo Piečiulio pirtis, ten ėjo visi, kas norėjo.

592. [Kūčios]
Kūčiom gamino maistą: miežinį kisielių (ir avižų), uogų kisielių, kepdavo gžyboviki,
darė pocyta, saldino medumi, dėdavo klecki (šližikai), pirko silkių, virė grikinę košę.

593. [Kruopos]
Kruopas grūsdavo piestoje (stempa i stempory), grūstos kruopos - piencak.

594. [Sodai]
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Kaime sodą turėjo tik Medekša ir Piečiulis. Rinkdavo laukinius obuolius, džoivindavo, po
to merkdavo į medinę kastriulką, buvo labai skanu gerti.
595. [Šv. Agotos duona]
Šv. Agotos duoną deda į grabą, bet tik dabar taip daro, atėjo mada iš Lenkijos.

596. [Velykos]
Velykom darė verbas. Ložna vežba netiko, tik naturalna. Su verbos vytyte pirmą kartą
karvę lauk varydavo.
Didžiajai savaitei maistą ruošė: sloducha - ruginių miltų išverda, pripila dzieži (rėčką),
raugina ; rosolienė - burokų prišutina, sloducha užpila, raugina.
Iki Čisty Čvartek turi būti išvalyti namai. Šeštadienį šventindavo ugnį ir vandenį, po to
tuo vandeniu šventino druską. Šventintą druską apnešdavo 3 kartus apie gyvulius ir
įmesdavo ugnin. Kiaušinių lukštus vištoms duodavo ir berdavo sėdami žirnius, derlius
didesnis. Atvelykį vadino Pševoda.

597. [Zvestovanije]
Zvestovanie - sakė: '' Zvestuje Pan Bug '', '' Na plocie bocian pšines bulke ''.
[Vertimas] Paskelbimas – sakė: '„Skelbia Dievas“, „Ant tvoros vanagas atnešė bandelę“.
M5A-1 (2003 m.)
598. [Apie Kalėdas] (klausinėja Nijolė Marcinkevičienė)
Persižegnojam, poterius sukalbam prieš Kūčią, visi atsiklaupiam ir poterius sukalbam
kiekvienas sau, ne.. ne... ne garsiai, ale kiekvienas sau sukalba, pastatys kryželis ant stalo
ir valgom (O ten nežiūri šešėlio, ar yra šešėlis ant sienos, šito nežiūrėjot ?) Tai kaip kas,
kaip kas, kaip kas tai ir žiūrėjo, a kaip ka tai ne (Ir ką reiškia ?) A, nu žinot, jau jau dabar
mes... ne tiek aš menu (O nekviesdavo va, jūsų tėvelis kai maža buvot, nesakydavo, kad,
va, žvėrys, žvėrių neminėdavo ?) Nie. (Kad ateikit, ar ten vėjo ?) Nie. Jeigu tik kas
miršta, iš namų, tai jau jam reikia pastatyt lėkštę, viską teip, kaip ir... kaip jisai kaip ir
mum, jeigu tėvas miršta, a mama, tai tada jau lėkštelė stovi ant stalo kartu kaip mum
visiem. (O šieno ?) Šieno, tai be šieno niekada nebuvo, šieno pirmiausia atneš tėvelis.
Šieno, paskui užkloja su... su gera, kad gera, gera ta... staltiese. Staltiese, i... užklos. Tada
an to staltiese viską stato. Pastatys viską nu i... i tada kalbam (O šieno po stalu
nepadėdavo ?) Tai jau... tai kaip po stalu ? Po stalu tai ne. (Ten po stalu žemai, an grindų
nedėdavo šieno ?) Nie, nie, nie tik ant stalo. (Su kašiku, su maišu ?) Atneš tokią, va, nu
biški atneš, paklos kad neverstų bliūdai. Taigi žinot, daug gi bliūdų, visos kisielis, ten
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kokie su grybais, tai koks... sriubyte. (Ir sriubytę darydavot ?) A kaip. (O kaip vadinot ?)
Nu... gžibu, gžiboviki. (Ir sriuba gžiboviki ?) Nu, sriuba. Viską darėm mes, a dabar kad
niekas nemoka. (Nu, gal papasakokit, kaip tą sriubą ten padarydavo) Kaip, nu kaip
baravykai džiovinti, nu išmirkinsim. A paskui gi išvirem, nu, i supjaustom an gabaliukų
drabnų, ten svogūnų, pipirų, česnoko, visko pridedam, i skanu. (Taip valgot, su bulvėm ?)
Nie, su duonu, su duonu. Bulves kaip tai nebuvo, nemenu. (Per Kūčias nereikėjo bulvių
?) Ne ne ne. (Nu, ir kaip pavalgot, ar paliekat stalą, ar nukraustot ?) Ne, ne paliekam.
(Dėl ko ?) Paliekam, kad ateis valgyti, kad Dievulis ateis su savo jau kaip ten... su savo
tarnais valgyti. Sako, Angelas ateis. Nu, tai tada ir liekam. (O kaip šaukštus, ar bet kaip
palikdavot ?) Su viskom. (Bet ar juos apverstus, ar šaukštus ?) Nie, nie tep kaip reikia,
kaip valgom, teip ir padedam. (A paskui reikia, nežiūrėjot, ar tie šaukštai apvirtę, ar ne ?)
Nie, nežiūrėjom, ne, to nebuvo, nemenu. Tiktai iš ryto keliam čia anksti i einam į
bažnyčią. (Nu, o nekalbėjo, kad vynu pavirsta vanduo, kad kalba gyvuliai, nebuvo tokių
kalbų ?) Nie, tą tai mes esam... negirdėjau. Sako, kad tada kalba gyvuliai tvarte. Taip
dvyliktą valandą tai jie ten šneka. Ale aš negirdėjau, tai aš negaliu pasakyt. (O apie ką jie
ten šneka, negirdėjot ?) Ne, ale taip sako, kad šneka. Tai labai buvo didelė šventė. Didelė
didelė. Nu, Jėzau gimė, tai buvo didelė šventė. I pirmiausia deda, a po to aplatkus an stalo
su lėkščiu, i tada visi klaupia melstis, ir pasimeldęs tada jau... (O tų aplotkų nepalikdavo
vaistams ?) palikdavo kaip kada, kas suprantu, o kas ne, i taip, i taip karvei, ne vaistams
(Karvei ?) Karvei, jeigu sako, ne, ne, ne kaip apsiteliuoja, nesivalo ilgai, tai reikia duot
tada gabaliuką ta oplatku. (A negirdėjot, kad moterim duotų, kurios gimdo sunkiai ?) Ne,
ta tai negirdėjau. (O šieno to nuo stalo nelaikydavo kaip vaisto ?) Nie, nie. Tada tą šieną,
kaip ateinam iš bažnyčių, tai jau tėvas paims, surinks, nuneš, visiem padalins: i karvei, i
avelei, ir arkliui, visiem pa biskį duos (O vaistam nepasilikdavo ?) Nie, nie. (Nesakydavo,
kad vaikai ramiau miega, jeigu padedi to šieno ?) Nie, nie, nie. (Ką ąš pamiršau, gal tu
dar...o nebuvo dar tokių tikėjimų, kad reikia per Kūčias bites en pasveikint, nueit,
pabaladot bitėms ?) Nu, tai kas turėjo. (Bet girdėjot ?) Nu, tai tą tai vaikščiojo. (A dėl ko
?) Nu, aš nežinau, nu kad, dėl ko, mes neturėjom, tai nesuprantam. (O į sodą neidavo
obelių ten pakratyt ?) Kad tų sodų visai mažai buvo. Sodų ten kaime musėt pas du žmogu
tik buvo. Medėkša turėjo toks, gal daugiau...Piečulis. (Obuolių nebuvo per Kūčias ant
stalo ?) Ne, nu tai ne. Nebuvo, ir džiovintų padarys į kompotą, jeigu ne, tai ne. Ale iš
savo kada... iš, iš miško pridžiovinta, i išvire tada didelį puodą, i gera vaikai, kiek nora.
(Per Kūčias kompoto išvirdavo) Kompoto tokio. Tai didelė tokia buvo medinė toki, kaip
ją vadina... (Sakykit lenkiškai) Len... gal kastrulki. Kastrulka buvo, tak, ta kastrulka
nalieji, te japki, i tenčas, i pyjem pšes svienta, bo smačne, i teras kad padaryt, ale kad tų
laukinių nėr tų abolių, aš nežinau. Visi ture krautuvėj, ko, ko daugiausia žiemą. (Kol dar
nepavargo, aš apie Velykinį laikotarpį)
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M5A-2 (2003 m.)
599. [Apie Verbas ir Velykas]
(Dabar Verbžna niedielia, Verbų sekmadienis, ką nešėt į bažnyčią pašventinti ?) Tiktai
tą... negi kaip tą... jodlovec (Jodlovec ?) jodlovec i vežba (A vežba, jaka viežba ?
nebetkokia gi ?) Tai nebetkokia, nes yra ložna viežba i akuratna. Tai su pumpurukais, jei
ne, tai ne, ale šitą kaip kas tas pastato dar į stiklinę, jinai gi prigis, parodys lapukus, i
neša. (A nesurišdavo kokiu siūliuku ?) A surišom, surišom su gražu, kad graža kokia
(Spalva), spalva kad kokia. (O to siūliuko nelaikydavo kaip vaisto ?) Nie. Tik visą verbą
tą pas mus... i pas mani i dabar yra, užkišam už abrozo, nu, šitu, i kaip yra labai didelė
nu... va, ton (Buža), buža jak jest, to vtedy stavim na okna, i šita zapalim, jak juš bardzo
vielka. Ale cuž to za mlody byli (Teras neinteresno, vot ja) Nie, nie, nie. Kiedyš to bylo
bardzo dužo. (A ile viet... kiek šakučių tos verbos ?) A kiek nori. (Neskaičiavo) Nie, kiek
nori. No, paskui da su ta verbute reikia išvaryt karvę laukan. Su vytyte. (Su vytyte. Tai
pamuša karvę, ar kaip ?) Nu i... pai... aha, dar ateinam mes iš bažnyčiu, tai kas nebuvot
toj bažnyčioj, todėl va bije, za šesc noc Vielkanoc. Tai teip kiekvienas, kiekvienas
pasakys, kaip atneša tą verbutę. (A dėl ko nesakė ?) Nie, nu kad diel. (O nuo ko dar verbą
laikydavo ? Nuo bužos, bet dar gal nu) Kad nebartų kas kaip yra namuose, kaip kada kitą
kartą, o trocha pachni, to vtedy čeba jou palic. (Palit) Palic. Žeby ona, nu zapach šed od
jodel... od jodlovca. (Tak, tak) A tak to nie. (A į grabą nedėdavo verbos ?) Nie, pirmiau
nieko nedėjo, dabar į grabą tai visi dieja, kaip tai... šventos Agotos duonytę. Kad tai, net
klausiampas senių, kam tai deda, sako, tai ne... negrauža ten koki, nu gyvatės ten kokios...
kokios žemėj gyvena. Tai negrauža ot žmogų. O tai dedam, ale tai ne kiekvieną. Ten gi
kas tikia daugiau, tai tas ir... (O vat, teta, ta staltiesė, kur sakėt, nuo Kūčių stalo, tai ar
nekalbėjo, kad jinai irgi nuo bužos, nuo audrų ?) Nie. (Nesakė ?) Nie. (Vielkka niedielia,
a potom Vielki tydzen) Vielki tydzen. (A kas ten įdomiau ?) Nu, ką, nu pasnikas didelis.
(Ką valgėt per pasniką ?) Ką valgėm. Bulvą, sloduchą, rosolienę, jūs tai nežinot dabar
jau, nemokat i padaryt, bet skaniausias maistas. (Nu kaip jūs padarydavot ?) Nu, reikia,
nu išvirt miltų ruginių, sloduchą padaryt i ešče podskurki, buvo toki dzieži, kad duoną
kepam, nu i tai labai skanu ir atsigert, ir sveika. Nu, i vakarienę tai bulbų prišutinam i su
tuo sloduchu valgom. A nie, tai burokų prišutinam, gi padarom rasalienę, a dabar nebuva
teip, kad arbata, arbata, kava ten... labai skanu. (Na, o Vielki čvartek, Čysty, kak
nazyvaetsia ?) Čysty čvartek. (A dla če... kodėl taip vadinosi ?) Nu, kad... čia tai aš, čysty
čvartek... kad Dievo deda jau į grabą. (A nečystyli ? Namų netvarkė ?) Ne, sako,
negalima. (Čvartek negalima ?) Čvartek negalim. Ale nežūro... jau čia čvartek. Jau do
čvartku žeby bylo vyčiščiono všendze, ale dabar tai daugiausia čvartak. (Nu, o lazne, pirtį
kūrė čvartekar subota ?) Subotu, subotu. (Nie čvartek. A vot mamusia nie muvila, nesakė,
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kad reikia nusiprausti veidą čvartek Čysty ?) Čysty čvartek ? Nabudzic rano čeba dzieci i
pomycie, žeby oni na ich niebyloby ni jakich bruduv na tvažie potem. Žeby ichnie byli
čiste tvažy, u dzieci. (O kur prausėtės, ar upėj, ar bliūde ?) Bliūde, bliūde, namuosa,
prikels, všyskie pomyemsia. (O nesakė, kokių nebuvo varažbitų, kad blusų nebūtų ?) No
blusų tai žinot nebuvo jokio, jokio pamacės. Dabar tai yra. Kaip nuveini į pirtį, tai blusai
kaip užpuls, tai viena an kitos bėga. Žinot, jie išalko per savaitę. A šeštadienį nuveinam,
tai kiti žmonės neša į pirtį ir utelas naikint. Ot, goronco, to tam razviešou všystko co, i
kordla, i všystko nosili. Kto mial, a nie každy to ich mial. Pliusek teš bylo tak. Blusos. (A
piontek, Vielki piontek, co tam robili ?) A nic, v kosciele tylko, v kosciele pogžeb, v
kosciele. (Meldėsi ten jau) Nu. (No, a Vielka subota ?) Plačou, spieva že plačou anieli,
plačou všystkie svienci, že juš Pan Jezus umiera. A v subotie to juš v subotie, to ogien
tam paliou na podvužu. (Neparsinešdavo ugnies ? Na podvužu jaki ogien palili ?) Z
vengliu, z dževa. (A čemu ? A jak rano, čy dniem, kiedy palili ?) Viečorem, jak
sbiorousie, jak všyscy v kosciele. To vtenčas ogien rozložona, jak pšichodzou, to ogien
rozložony i palise. A jak začyna mšou, to vyjdzi popšud i modlionse pši tym ogniu. No i
kto nios tenčas zapalki, i te zapalkivloži na... kolo ogniu tego, ksiondz pšesvienci.
(Zapalki, a gombka ?) Gombka to teras... (Teras tak nie, a raniej jak bylo, jak vy
dzieckiem byli, jak bylo ?) Gombka nosili, gombka palisie (A tak mamusia nie moli...
kaip deda į krosnį, nesakė kokios nors maldos ? A dla čego... kam reikia tos šventos
ugnies, nesakė mamytė ?) Nie, nesakė. Nu, kad tokia tikyba buvo. (A nesižegnoja, kai
deda ugnį ?) Kaip ? (Niekrestilas, kaip deda ugnį į krosnį ?) Į krosnį ? Tai kaip ?
(Gombka jak pšiniesli s kosciola z ogniem, to vtedy položili v piec, tak ?) Až do pieca.
(Pšežegnasie čy nie, jak loži ?) To všendzie čeba, no žegnocie čeba. Ježeli vyšedli,
sventej Agaty chlieb do kosciola, tak niema to na cale lekarstva. Ja ich končylam, ale jak
vezmeš až lžej. (Nu, a vodu, vandens) A voda teš, voda najpšud jak na Vielkanoc, to
najpšud biorou miešeček i najpšud vezmou tej vody, a potem juš oplatka (A dla čego ta
voda ? Sviencona ?) No ja to nie rozumiem jak ja... v školie niebyvši, to ja malo... (Nie,
to kaip vaistas tas vanduo šventintas ar kaip ?) Nu, tak to juš, nu vielka svienta i ta voda
posviencona i to bardzo vielka, i ta voda mam i soli sviencim. To poem ježeli zvloč, to
niosou co tam kurom cy komu, to tej soli niosou, obniosou tšy razy, do pieca žucou. Jak.
Sol, voda. (A vodu nie pili ?) Pili zavše, teras co ja co... Teras vodu zavše niosou kubel,
postavi i rozbiorou liudze. Tam kubil on jaki i roznie... Všystka voda rozniosou. A
ksiondz potem to co zostavuji, to i ta sama voda, i on svienci nas i tou samou vodou i
všystko. (O visą naktį bažnyčioj nebudėdavo ?) Nie, nie, iki dzvyliktos, a dabar i visei
jau. (O nenešė pašventint maisto Velykoms ?) Neša, neša, ką tik kas turėjo, tai neša. (O
ką padarydavo Velykom tokio iš maisto ?) Iš maisto tai suvalgo (Ne, bet ką tokį, ar kepėt
kokį kumpį ar...) No tai kaip, ne tai išvis galiuką i neš šventint, kiaušinio, kumpio ten,
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druskų, duonos, sviesto, drusku, ku visko surinks, surinks. (O kur sudeda ?) Nu, kašiką
turėjo. (Ni kupar ?) Kaip ? (Ne kufarą, kaip ten ?) Nie, kufarai tai, tai dar toli, toli da
pirmiau, a paskui tai į karzinečką. (A ranej v kufary ložili ? Raniej, jak vy malienka byli
?) Vtenčas oni i pšez tydzen jedli to sviencona, a teras to jest tak, že i nie idou, i nie
sviencuje i, i do kosciola nie idou. (Jajki) A jajki te luski tyko kurom podac. (Tyko
kuram) Ale sypiou do grochu, jak groch posieje, to do grochu, žeby groch bylby, nu
pšibytku bylo. (A jak liekarstvo eti luski nie bylo, ot kobietam ?) Nie. (Nie muvili tak ?)
Nie, može kto i viedzal, ja s takich že bardzo to nie tak, jak vrožbity. Bardzo vrožbitov
dužo bylo. (Nu, tai įdomu apie tuos varažbitus) Kad dabar nei vieno to vražbito nėra. O
tik ta šventa šventos Agotos duonyte, tai čia iš Lenkijos kas atėjo, a pirmiau nebuvo. (Nu
va, kaulą kokį nors pašventintą bažnyčioj, nesakydavo, kad reikia užkast lauke ?) Ne.
(Negirdėjot) Ne, ne. (O kiaušinius dažydavot tiktai luski. maliovali jajki jak) A jak kto,
cebuliou i farbou. Gdzie dzieci jest, to nie naliejou voskiem olieja ružne. I teras to robiou
to samo. Kto čas ma. (A s kastiola niespiešili ? Nesiskubino ?) Kas pirmiausia ateis, tai
tam pirmiausia kaip tai... lauke padarys savo darbą. Tai pas mus markevičius, tai jis kas,
kas, kas kartą, tai jis pirmiausias ir pirmiausias. (Ar padarydavo darbus pirmiausia ?)
Padarydavo, padarydavo, Dievas padeda. Dievas viską padeda jau. Jei ne Dievas, taigi čia
nieko nebūtų, čia tik Dievas, vienas Dievas, va. (Tai susėdat prie stalo iš bažnyčios ir
valgot, nuo ko pradedat valgyt ? S jajki ili jak ?) Pirmiausia tai kaip pradedam, tai išgert
vandenio švento, a paskui aplotkų. (Aplotkų per Velykas ? Gal per Kalėdas tiktai) Per
Kalėdas, nu tai aš čia... (Sumaišėt) Nu i tada tai Kalėdas. (Kalėdas, o per Velykas tai
kiaušiniai) Per Velykas kiaušinius. (Tai pradedat nuo kiaušinio ?) Nuo kiaušinio. (Ar
vieną supjaustot, ar visi ?) Nu, tai keip, nor po gabaliuku, teip pas mum, kad daug turia.
(O kaip pas jus darydavo ? Ar vieną, ar po cielą ?) NU žinot, pas mus šeimyna didelė
buvo labai, bet taigi mano, tik tris hektarus žemės turėjom. Tai mum labai buvo... a
šeimyna, a vaikų buvo saptynios, a tai labai buvo sunku gyvent. A tai aš, nu tai aš i
makyklaj nebuvau, tik tarnaut ėjau. A kaip va dabar suskaičiuoji, tris šimta šešiasdešimt
žmonių dirbus aš. Ale ir tarnavus, ir ot teip ot, nu kaip dieną, nu i pati pavalgyt (Nuo
vaikystės) Ale jau aš išmokinta tai an visko (Matėt vargo, užtai ir mokat) O,o (O ar vaikai
eidavo kiaušiniaut, kai jūs mažytė būdavot, žečki, ar eidavot kiaušinių pasirinkt vaikai ?)
Ejo, ejo (Kada eidavo, ar pirmą dieną, ar...) Pirmą dieną iš ryto kaip ateis iš bažnyčios.
Tai susirenka, paskui vakare aleliuja. (O vaikai kada eina ?) Ne, ne vaikai. (Vaikai ar
eidavo kiaušinių pasirinkt ?) Suaugusia eina su aleliuja. (Lalaunyki, a jak nazyva ?) Nu.
(Lalaunyki. Vyrai eidavo ?) Vyrai ir moterys. (Nu anksčiau, kaip dar buvot mažytė, ir
moterys eidavo ?) Moterys nu, moterys ne tiek, ale ėjo i moterys. (Nu, ir ką jie sako, prie
lango prieina, ar kur nors ?) Prie lango. (I co muvili ?) Pochvalionka poviedzou (A jak
tam pochvalionka ?) Na vieki viekuv amen. No pochvaliou Jezus christus, nu to
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poviedzou na vieki viekuv. Nu i ci možno ten dom povadzienic, no jeli možno, pozvoli,
to i bendze spievac, a jak nie, to i nie. Viesiolo bylo o, o. A teras. (No tak svienty tie
piesni spievali) Sviente. (A jak ?) Dluga piesen Aleliuja. To dluga piesnia (A potom eta
vyna zieliona ?) No to samo, to idzie do tej samiej piesni, do tych piesniuv, že jedni
krutše, drugie dlužše, co doloža ješče. (A može, gal atsimenat ?) Nie, aš neejau, tai. (Bet
tą vyną zielioną dainuodavo kur merginų yra) Nu, nu, merginomdaugiausia ir ėjo, žeby
vyšla by zamonž. A dabar niekas nepraša, ale pats susipažina, į mišką važinėja, važinėja,
i... (O anksčiau, reiškia, per va šitus lalauninkus susipažindavo su merginom) Nu, tai ne
susipažindavo, ale tiktai jau aleliaunyki tie ciešou, gdzie jiest dzevčont i spievajou. Je
spievajou venšuje vina. (To jakie slova byli nie pomnicie ? Vienšuje vina jakie slova
daliej byli ?) Niedoslyše trocha. (Slova jakie tam vienšuje vina, jakie slova daliej byli ?)
Niepamientam. Vienšuje vina to nie, gospodaža. Teras jaki sviat moj. (Ir duodat kiaušinių
tiem dainininkam) Kas ko duoda, kas ko turi, i pinigų duoda, i kiaušinių duoda, i bulkų
duoda, kas ko tura. (O kas nešdavo tuos daiktus ?) Nu, vienas ėja su kašiuku. (A kaip jį
vadino ?) Nu, niekaip, visi kartu, i tas, jis tiktai kašikas neša, jeigu norėj. (A muzikantai
kokie neidavo kartu ?) Eidavo, eidavo, i su muzikantu. I laukiam, jau mes i žinom, kad
eis aleliuja. Linksmiau buva, a dabar tai aš nesuprantu. Kaip man tai... nepatinka dabar.
(Tai paskiau, kai koki vakarėliai kyla, ar jie pasidalindavo kiaušinius, ar sueidavo kur
nors kartu ?) Nu tai kaip vakare reikia kas šeštadienį, kas sekmadienį jau o, o, o. Jau kaip
suvažiuos, tai nu dvidešims kilomatrų suvažoja. (O maži vaikai žački nėjo po kaimą
kiaušinių ?) Ėjo. (Kada jie eidavo ? Ar pirmą dieną Velykų, ar antrą ?) Pirmą, pirmą
dieną, pirmą dieną. (Anksti ar ne, ryte ?) Per dieną, per dieną jie sau, kol jie susirinks, kol
jie apsirengs en, tai eina. (A nic nie muvili, jaki tam, ja maly žaček ?) Muvili. (Gal
atsimenat ?) Ne, ja maly žaček, to nie, to nie pamientam. (A pas krikšto tėvus užeidavo ?)
Užeidavo kaip kas, ale mažai, mažai. kaip priims, katras tėvas geras, tai jis atneša namo,
kaip biednam. (Nu, o kiaušinių neidavot mušt kiaušinius, nu mušynių kiaušiniais ?) Nu,
vyrai ejo. (Vyrai ?) I ejo kočioti, turėjo tokios, padaro tokią (A jak po polski ta ?) Lubki. I
ten lubek postavi vyžej, i liecou te jajki. Lieci jajka, dostukni v drugo, juš on i vygral to
jajka. Co oni vybierali takie jajki, kture lieci, krencisa, a ktura tak ot krongla, to nic, a nic,
nic i nie pomora. (A ile dni sventili ? Kiek šventė dienų ? Vielkanoc ?) Tris. Tris. (A ledų
diena nesivadino?)... (Ledovy dien nie muvili tak ?) Čvarty (Čvarty) I teras zaš my nie
viemy, jak ja teras nie ide do kosciola, to ja i nieviem. (A dla čego tak nazyvase ledovy
dien?) Bo že potem bendzi može byc grad. Pan Bug ma taki dzien, že nie možno ziemi
ruchac. Že bendzi grad i vybyji. To ten ledovy dzen, a nic, a nic, a nic my nie robim. I
teras, o nie idzem do ziemi nikt nie idzie, sventovym dnem, to nikt nie idzie. (Čvarty
dzien ledovy) Aha, to i na Zielionie sviontki, i na Vielkanoc. (A provody, ili jak tam
nazyvasie, kita savaitė po Velykų, kaip vadinosi sekmadienis ?)..... (?) (A jak tam co
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takiego ?) A nic. (Nic juš ?) Jadou kiedy, sbierajonsie, jadou, bje jajki, na rynku, a teras
niema.
Aš kai šneku daug... aš turiu i astmą, i bronchitą. Aš einu, o va kaip užeis, tai turi sėsti,
pritūpt turi. A taip aš ją papučiau i... trisdešimt penki litai jinai kainuoja.
(Dabar Verbžna niedielia, Verbų sekmadienis, ką nešėt į bažnyčią pašventinti ?) Tiktai
tą... negi kaip tą... kėnys (Kėnys?) Kėnys ir gluosnis (O gluosnis, koks gluosnis?
Nebetkoks juk?) Tai nebetkoks, nes yra apgaulingas gluosnis ir tikras. Tai su
pumpurėliais, jei ne, tai ne, ale šitą kaip kas tas pastato dar į stiklinę, jinai gi prigis,
parodys lapukus, i neša. (A nesurišdavo kokiu siūliuku ?) A surišom, surišom su gražu,
kad graža kokia (Spalva), spalva kad kokia. (O to siūliuko nelaikydavo kaip vaisto ?) Nie.
Tik visą verbą tą pas mus... i pas mani i dabar yra, užkišam už abrozo, nu, šitu, i kaip yra
labai didelė nu... va, ton (Audra), Audra kai yra, tai tada statom ant palangės, ir šitą
uždegam, kai jau labai didelė. Bet kaip tai jauni buvo. (Dabar neįdomu, va kaip.) Ne, ne,
ne, kažkada tai buvo labai daug. (A kiek šak... kiek šakučių tos verbos ?) A kiek nori.
(Neskaičiavo) Nie, kiek nori. No, paskui da su ta verbute reikia išvaryt karvę laukan. Su
vytyte. (Su vytyte. Tai pamuša karvę, ar kaip ?) Nu i... pai... aha, dar ateinam mes iš
bažnyčių, tai kas nebuvot toj bažnyčioj, todėl va muša, už šešių naktų Velykos. Tai teip
kiekvienas, kiekvienas pasakys, kaip atneša tą verbutę. (A dėl ko nesakė ?) Nie, nu kad
diel. (O nuo ko dar verbą laikydavo ? Nuo bužos (audros), bet dar gal nu) Kad nebartų
kas kaip yra namuose, kaip kada kitą kartą, va truputį kvepia, tai tada reikia ją deginti.
(Deginti.) Deginti. Kad ji, na kvapas eiti kėnio. (Taip, taip) O taip tai ne. (A į grabą
nedėdavo verbos ?) Nie, pirmiau nieko nedėjo, dabar į grabą tai visi dieja, kaip tai...
šventos Agotos duonytę. Kad tai, net klausiampas senių, kam tai deda, sako, tai ne...
negrauža ten koki, nu gyvatės ten kokios... kokios žemėj gyvena. Tai negrauža ot žmogų.
O tai dedam, ale tai ne kiekvieną. Ten gi kas tikia daugiau, tai tas ir... (O vat, teta, ta
staltiesė, kur sakėt, nuo Kūčių stalo, tai ar nekalbėjo, kad jinai irgi nuo bužos, nuo audrų
?) Nie. (Nesakė ?) Nie. (Didysis Sekmadienis, o paskui Didžioji savaitė) Didžioji savaitė.
(A kas ten įdomiau ?) Nu, ką, nu pasnikas didelis. (Ką valgėt per pasniką ?) Ką valgėm.
Bulvą, sloduchą, rosolienę, jūs tai nežinot dabar jau, nemokat i padaryt, bet skaniausias
maistas. (Nu kaip jūs padarydavot ?) Nu, reikia, nu išvirt miltų ruginių, sloduchą padaryt
i ešče podskurki, buvo toki dzieži, kad duoną kepam, nu i tai labai skanu ir atsigert, ir
sveika. Nu, i vakarienę tai bulbų prišutinam i su tuo sloduchu valgom. A nie, tai burokų
prišutinam, gi padarom rasalienę, a dabar nebuva teip, kad arbata, arbata, kava ten... labai
skanu. (Na, o Didysis ketvirtadienis, Švarusis, kaip vadinasi?) Švarusis ketvirtadienis. (O
kodė... kodėl taip vadinosi ?) Nu, kad... čia tai aš, švarus ketvirtadienis... kad Dievo deda
jau į grabą. (A nečystyli ? Namų netvarkė ?) Ne, sako, negalima. (Ketvirtadieni negalima
?) Ketvirtadienį negalim. Ale nežūro... jau čia ketvirtadienis. Jau iki ketvirtadienio turėjo
būti išvalyta visur, bet dabar tai daugiausia ketvirtadienį. (Nu, o lazne, pirtį kūrė
ketvirtadienį ar šeštadienį?) Šeštadienį, šeštadienį. (Ne ketvirtadienį. O va mamytė
nesakė, kad reikia nusiprausti veidą per Švarųjį ketvirtadienį?) Per Švarųjį ketvirtadienį?
Reikia anksti prikelti vaikus ir nusiprausti, kad jie, kad ant jų nebūtų jokio purvo ant
veido paskui. Kad jų veidai būtų švarūs, vaikų. (O kur prausėtės, ar upėj, ar bliūde ?)
Bliūde, bliūde, namuosa, prikels, visi nusiprausiam. (O nesakė, kokių nebuvo varažbitų,
kad blusų nebūtų ?) No blusų tai žinot nebuvo jokio, jokio pamacės. Dabar tai yra. Kaip
nuveini į pirtį, tai blusai kaip užpuls, tai viena an kitos bėga. Žinot, jie išalko per savaitę.
A šeštadienį nuveinam, tai kiti žmonės neša į pirtį ir utelas naikint. Va karšta, tai ten
iškabina viską, ir paklodę, ir viską nešiojo. Kas turėjo, o ne kiekvienas jų turėjo. Plusek
irgi taip buvo. Blusos. (O penktadienį, Didįjį penktadienį, ką tada darėte?) O nieko,
bažnyčioje tik, bažnyčioje laidotuvės, bažnyčioje. (Meldėsi ten jau) Nu. (Na, o Didysis
šeštadienis?) Verkia, dainuoja, kad verkia angelai, verkia visi šventieji, kad jau Jėzus
Viešpats miršta. O šeštadienį, tai jau šeštadienį, tai ugnį ten degina lauke.
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(Neparsinešdavo ugnies ? Lauke kokią ugnį degino?) Iš anglies, iš medienos. (O kodėl?
O kada, anksti, ar dieną, kada degino?) Vakare, kai susirenka, kai visi bažnyčioje. Tai
tada laužas paruoštas, kai ateina, tai laužas paruoštas ir dega. O kai prasideda mišios, tai
išeina prie to laužo ir meldžiasi. Na ir kas tada nešė degtukus, ir tuos degtukus padeda į...
prie tos ugnies, kunigas pašventina. (Degtukai, o kempinė?) Kempinė tai dabar... (Dabar
tai ne, o anksčiau kaip buvo, kai jūs vaikas buvote, kaip buvo?) Kempinę nešdavo,
kempinė degina. (O taip mamytė nesimeldė... kaip deda į krosnį, nesakė kokios nors
maldos ? A dla čego... kam reikia tos šventos ugnies, nesakė mamytė ?) Nie, nesakė. Nu,
kad tokia tikyba buvo. (A nesižegnoja, kai deda ugnį ?) Kaip ? (Niekrestilas, kaip deda
ugnį į krosnį ?) Į krosnį ? Tai kaip ? (Kempinę kai atnešė iš bažnyčios su ugnimi, tai tada
dėdavo į krosnį, taip?) O į krosnį. (Persižegnoti ar ne, kaip dėjo?) Tai visur reikia, na
žegnotis reikia. Jeigu išėjo, šventos Agotos duoną į bažnyčią, tai nėra tai jokių vaistų. Aš
juo baigiau, bet kai paimi, iškart lengviau. (Na o vandens?) O vanduo irgi, vandenį tai iš
karto, kaip per Velykas, tai iš pradžių ima maišelį ir iš pradžių paima to vandens, o
paskui jau paplotėlį. (O kodėl tą vandenį? Šventintas?) Na aš tai nesuprantu kaip aš...
mokykloje nebuvau, tai aš mažai... (Nie, to kaip vaistas tas vanduo šventintas ar kaip ?)
Na, tai jau taip, na didelė šventė ir tas vanduo pašventintas ir tai labai didelis, ir to
vandens turiu ir druską šventinam. Tai paskui jeigu ???, tai neša ar ten vištoms ar kam, tai
tos druskos neša, paberia tris kartus, ir krosnį metą. Kaip. Druska, vanduo. (O vandens
negėrė?) Visada gėrė, dabar jau aš... Dabar vandenį visada neša dubenyje, pastato ir
prisisemia žmonės. Ten dubuo jis ir visoks... Visą vandenį paima. O kunigas paskui tai,
kas lieka, tai ir tą patį vandenį, ir jis šventina mus ir tuo pačiu vandeniu ir viskas. (O visą
naktį bažnyčioj nebudėdavo ?) Nie, nie, iki dzvyliktos, a dabar i visei jau. (O nenešė
pašventint maisto Velykoms ?) Neša, neša, ką tik kas turėjo, tai neša. (O ką padarydavo
Velykom tokio iš maisto ?) Iš maisto tai suvalgo (Ne, bet ką tokį, ar kepėt kokį kumpį
ar...) No tai kaip, ne tai išvis galiuką i neš šventint, kiaušinio, kumpio ten, druskų,
duonos, sviesto, drusku, ku visko surinks, surinks. (O kur sudeda ?) Nu, kašiką turėjo. (Ni
kupar ?) Kaip ? (Ne kufarą, kaip ten ?) Nie, kufarai tai, tai dar toli, toli da pirmiau, a
paskui tai į karzinečką. (O anksčiau į skrynias dėjo? Anksčiau, kai jūs maža buvote?)
Tada jie ir savaitę valgė tą šventintą [maistą], o dabar tai yra taip, kad ir neeina, ir
nešvenčia ir, ir į bažnyčią neina. (Kiaušiniai) O kiaušinių tuos lukštus tik vištoms paduoti.
(Tik vištoms) Bet beria ant žirnių, kai žirnius pasėja, tai ant žirnių, kad žirniai būtų, na
pelno būtų. (O tie lukštai nebuvo kaip vaistai, va moterims?) Ne. (Nesakė taip?) Ne, gal
kas ir žinojo, aš iš tokių, kad labai tai ne taip, kaip raganiai. Labai daug raganų buvo.
(Nu, tai įdomu apie tuos varažbitus) Kad dabar nei vieno to vražbito nėra. O tik ta šventa
šventos Agotos duonytė, tai čia iš Lenkijos kas atėjo, a pirmiau nebuvo. (Nu va, kaulą
kokį nors pašventintą bažnyčioj, nesakydavo, kad reikia užkast lauke ?) Ne. (Negirdėjot)
Ne, ne. (O kiaušinius dažydavot tiktai lukštais, kaip dažėte kiaušinius?) O kaip kas,
svogūnais ir dažais. Kur vaikų yra, tai nepripila vašku, aliejaus visokie. Ir dabar daro tą
patį. Kas turi laiko. (O iš bažnyčios neskubėjote?) Kas pirmiausia ateis, tai tam
pirmiausia kaip tai... lauke padarys savo darbą. Tai pas mus Markevičius, tai jis kas, kas,
kas kartą, tai jis pirmiausias ir pirmiausias. (Ar padarydavo darbus pirmiausia ?)
Padarydavo, padarydavo, Dievas padeda. Dievas viską padeda jau. Jei ne Dievas, taigi čia
nieko nebūtų, čia tik Dievas, vienas Dievas, va. (Tai susėdat prie stalo iš bažnyčios ir
valgot, nuo ko pradedat valgyt ? Nuo kiaušinių ar ko ?) Pirmiausia tai kaip pradedam, tai
išgert vandenio švento, a paskui aplotkų. (Aplotkų per Velykas ? Gal per Kalėdas tiktai)
Per Kalėdas, nu tai aš čia... (Sumaišėt) Nu i tada tai Kalėdas. (Kalėdas, o per Velykas tai
kiaušiniai) Per Velykas kiaušinius. (Tai pradedat nuo kiaušinio ?) Nuo kiaušinio. (Ar
vieną supjaustot, ar visi ?) Nu, tai keip, nor po gabaliuku, teip pas mum, kad daug turia.
(O kaip pas jus darydavo ? Ar vieną, ar po cielą ?) NU žinot, pas mus šeimyna didelė
buvo labai, bet taigi mano, tik tris hektarus žemės turėjom. Tai mum labai buvo... a
šeimyna, a vaikų buvo saptynios, a tai labai buvo sunku gyvent. A tai aš, nu tai aš i
makyklaj nebuvau, tik tarnaut ėjau. A kaip va dabar suskaičiuoji, tris šimta šešiasdešimt
žmonių dirbus aš. Ale ir tarnavus, ir ot teip ot, nu kaip dieną, nu i pati pavalgyt (Nuo
vaikystės) Ale jau aš išmokinta tai an visko (Matėt vargo, užtai ir mokat) O, o (O ar
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vaikai eidavo kiaušiniaut, kai jūs mažytė būdavot, žečki, ar eidavot kiaušinių pasirinkt
vaikai ?) Ėjo, ėjo (Kada eidavo, ar pirmą dieną, ar...) Pirmą dieną iš ryto kaip ateis iš
bažnyčios. Tai susirenka, paskui vakare aleliuja. (O vaikai kada eina ?) Ne, ne vaikai.
(Vaikai ar eidavo kiaušinių pasirinkt ?) Suaugusia eina su aleliuja. (Lalaunyki, o kaip
vadina ?) Nu. (Lalaunyki. Vyrai eidavo ?) Vyrai ir moterys. (Nu anksčiau, kaip dar buvot
mažytė, ir moterys eidavo ?) Moterys nu, moterys ne tiek, ale ėjo i moterys. (Nu, ir ką jie
sako, prie lango prieina, ar kur nors ?) Prie lango. (Ir ką sakė?) Pasveikinimą pasako. (O
koks ten pasveikinimas?) Per amžių amžius, amen. Na pasveikina Jėzus Kristus, na tai
pasako per amžių amžius. Na ar galima šiuos namus aplankyti, na jeigu galima, leidžia,
tai ir pradės dainuoti, o jeigu ne, tai ir ne. Linksma buvo, va, va. O dabar. (Na tai šventas
tas dainas dainavo) Šventas. (O kaip?) Ilga daina Aleliuja. Tai ilga daina. (O paskui tas
vynas žalias?) Na tas pats, tai eina prie tos pačios dainos, prie tų dainų, kad vienos
ilgesnės, kitos trumpesnės, ko prideda dar. (O gal atsimenat?) Nie, aš neejau, tai. (Bet tą
vyną žalią dainuodavo kur merginų yra) Nu, nu, merginom daugiausia ir ėjo, kad
ištekėtų. A dabar niekas nepraša, ale pats susipažina, į mišką važinėja, važinėja, i... (O
anksčiau, reiškia, per va šitus lalauninkus susipažindavo su merginom) Nu, tai ne
susipažindavo, ale tiktai jau aleliaunyki tie džiaugiasi, kur yra merginų ir dainuoja.
Dainuoja sveikinu vynu. (Tai kokie žodžiai buvo neatsimenate? Sveikinu vyno, kokie
žodžiai buvo toliau?) Neatsimenu. Sveikinu vynu tai ne, šeimininką. Dabar kokia mano
šventė. (Ir duodat kiaušinių tiem dainininkam) Kas ko duoda, kas ko turi, i pinigų duoda,
i kiaušinių duoda, i bulkų duoda, kas ko tura. (O kas nešdavo tuos daiktus ?) Nu, vienas
ėja su kašiuku. (A kaip jį vadino ?) Nu, niekaip, visi kartu, i tas, jis tiktai kašikas neša,
jeigu norėj. (A muzikantai kokie neidavo kartu ?) Eidavo, eidavo, i su muzikantu. I
laukiam, jau mes i žinom, kad eis aleliuja. Linksmiau buva, a dabar tai aš nesuprantu.
Kaip man tai... nepatinka dabar. (Tai paskiau, kai koki vakarėliai kyla, ar jie
pasidalindavo kiaušinius, ar sueidavo kur nors kartu ?) Nu tai kaip vakare reikia kas
šeštadienį, kas sekmadienį jau o, o, o. Jau kaip suvažiuos, tai nu dvidešims kilomatrų
suvažoja. (O maži vaikai žački nėjo po kaimą kiaušinių ?) Ėjo. (Kada jie eidavo ? Ar
pirmą dieną Velykų, ar antrą ?) Pirmą, pirmą dieną, pirmą dieną. (Anksti ar ne, ryte ?)
Per dieną, per dieną jie sau, kol jie susirinks, kol jie apsirengs en, tai eina. (O nieko
nesakė, koks ten, ja maly žaček?) Sakė. (Gal atsimenat?) Ne, ja maly žaček tai ne,
neatsimenu. (A pas krikšto tėvus užeidavo ?) Užeidavo kaip kas, ale mažai, mažai. kaip
priims, katras tėvas geras, tai jis atneša namo, kaip biednam. (Nu, o kiaušinių neidavot
mušt kiaušinius, nu mušynių kiaušiniais ?) Nu, vyrai ejo. (Vyrai ?) I ejo kočioti, turėjo
tokios, padaro tokią (O kaip lenkiškai ta?) Lubki. Ir tą lubką pastato aukščiau, ir lekia tie
kiaušinai. Lekia kiaušinis, atsitrenkia į kitą, jau jis ir laimėjo tą kiaušinį. Tai jie rinkosi
tokius kiaušinius, kurie lekia, sukasi, o kuris toks va apvalus, tai nieko, nieko, nieko ir
nepadeda. (O kiek dienų šventė Velykas?) Tris. Tris. (A ledų diena nesivadino?)...
Ketvirta. (Ketvirta) Ir dabar juk mes nežinom, kai aš dabar neeinu į bažnyčią, tai aš ir
nežinau. (O kodėl taip vadinasi ledų diena?) Kad paskui gali būti kruša. Dievas turi tokią
dieną, kad negalima žemės liesti. Kad bus kruša ir išmuš. Tai tą ledų dieną nieko, o nieko
mes nedarome. Ir dabar, va neeinam [dirbti] žemės, niekas neeina, švenčių dieną, tai
niekas neeina. (Ketvirta diena ledų) Aha, tai ir per Žolines, ir per Velykas. (O provody, ar
kaip ten vadinosi, kita savaitė po Velykų, kaip vadinosi sekmadienis ?)..... (?) (O kas ten
tokio?) O nieko. (Nieko jau?) Važiuoja kada, susirenka, važiuoja, muša kiaušinius
turguje, o dabar nėra.
M5A-3 (2003 m.)
600. [Kitos šventės]
(Dar mes, teta, truputį prisiminėm Zvestovanie) Kaip ? (Zvestovanie taka svienta. A co,
dla čego tak nazyvase ?) Bo zvestuje Pan Bug. (A nie muvili čto busilas, gandras, kad
gandras parskrenda ?) Kad gandras parskrenda (Nie muvili, čto na Zviestovanie lieci

343
bacion ? Muvili tak ?) Muvili. (Tak možet jaki tam nie piekli pirogi, bulki ?) No to juš na
Zviestovanie, mama juš upiecie. (A iš kokių miltų kepdavo ?) Nu, ka turi, tai pirko, kas
neturi, sumala kviecių žarnase ir iškepa. (Ar didelį pyragą kepdavo, ar mažiukus ?) I
didelį, i mažiukus. (Ir taip vadindavo gandro pyragas, ar kaip ?) Nu, nu(Bacion) Bocian
pšines.No to dzieciou kiedy vtenčas muvi '' Iccie, obacie, na plocie bocion pšinios. Bylo
to. (O kur tą dėdavobulką ?) Nu, padės kur an tvoro i vsio. (An tvoros. O ten nepadaro
tokio lizdelio, gūžtos ?) Nie, nie. (Paprastai padeda. O sėklų nepamaišo šitą dieną ?) Nie,
nu kaip ne savo tikybą gali pamaišyt. (Nekalbėjo, kad reikia sėklas pakilnot, ot šitą dieną,
na Zvestovanie, kad geriau augtų, nie bylo tak ?) Nežinau, to tai nežinau. Mes tik vieną
dieną turem sėt, šventyt. (Kokią dieną ? kokios šventės būdavo, kai šventindavo javą ?)
Sekmadienį. (Kokį sekmadienį ?) Ne, ne bet kokį. (O tai ne Zelne, ar kaip čia ?) Tai čia
bendze Nazelne svencou. Ješče kiedy, ješče davno byvši v koscielie čeba, i v koscielie
jak davniej. Pšečeš všystko viedzialam, kiedy, kiedy sventou, kiedy Gromyty, kiedy
Agaty, kiedy. (A svientego Jana svientili ?) Sviento, to v Kazokiškach vadou. (...?) A
tie... (Atlaidai ? Atlaidai per Joną. Nu, bet jūs ten eidavot kur nors jaunimas, kokius
darydavot tenai suėjimus ?) Nu, tai i dare i ten, i šokius dare, i miške, oi... (Per Joną ?)
Per Joną, tempė i ugnius degė. (Uždegdavot laužus ?) Nu... (Kaip jauna buvot ?) Jauna.
Nu, tai kiek metų jau. Jau kaip aš viena tai jau, mano vyras kaip mira, taigi dvidešims
keturi metai. Vaikų neturejom. (Bet kai jūs buvot jauna, tai per šventą Joną eidavot į
mišką ?) Nu. (Ir kurdavot laužą ?) Kaip ? (Ar kūrėt ugnį ?) Nu, tai kaip nekūrent gi, gi
šoko i grojo, i dainoja. (O vainikėlių nepynėt ?) Nie. (Ar ištekės, neištekės, nedarėt ?)
Nie, nie ten nebuvo. (O žolės, jakie ziulki sbierali na sviento Jana ?) Nu, sbierali, ale my
to nie, času nie bylo nam. (Nie sbierali tam travki ?) A ? (Jakie tam travki ? Nie muvili,
čeba sbierac ?) Gdie tam spamienta te travki. (A papartnika ?) Papartnica, i on
travka,liekarstva. (No nie muvili, čto, kad žydi papartis, nie muvili ?) Ai, za to to
sventego Jana, kvitne. (Kvitne) No, tak kto, muvi, ščipi ten kviat, to bardzo sčenstlivy.
(Ar kas rado ? Negirdėjot ?) Nevaikščiojau, nežinau. Nuo mūs miškas buvo toli. (O iš
karvių pieno neatimdavo ? Nie muvili tak ?) Kaip ? (pieno, nekalbėdavo, kad pieno
sumažėja, kad raganos atima ?) Nu, jegu tiktai anksci išves ant švento Jano karvę, tai
piena prapuls. Negalima alkanos vest laukan. (Reikia pašert prieš vedimą) Raikia pašart ir
reikia, kad rasos nebūtų. No, kad dabar i karvių nėra, jei biškis, va koks kaimas, tai nie,
tai kas tura, Agota tura, a teip niekas. (Nu, o kas tenai, ar laumės, ar tos pačios moterys,
no jak muvili, tam kobiety jakie ili tam viedmy eta pieną atima ? Kas atimdavo tą pieną
?) Buvo tokia čarovnica. (Čarovnica ?) Nu. (Grabijoluose buvo ? Grabijoluose ?)
Grabijoluose. (O tai kas tokia, kaip ?) Bylo takich, že vezmi pšesciradlo na ranku, jak
nikt nie vidzi rano, pšed, bez slonca, pocionga pakile krov, dužo tak. (O kaip pavardė tos
moteriškės, nepasakysit ?) No, nie. (Jinai mirusi, gal ta moteris ?) Mirusi. (Tai galit
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pasakyt.) Nie, tai kad mes dabar, žinot. Nu, buvo kad šitam... Keregeliškėse, tai sakė, kad
lyg tai, jūs nesakykit niekam. (Ne, ne, nesakysim) Kad... Guravičienė buvo tokia.... tai
labai buvo. (Mokėjo varažbitų. Kokia pavardė ? Gurevičienė) Guravičienė. (Tai ar jos
akys negeros, kodėl jinai mokėjo padaryt taip ?) Jinai, to, tokia bistra buva. Taip pieną
atimti, tai buva daug kad. Jau per šventą Joną išvesi karvę, i nealkaną išvesi, tai. (Ir ką
reikėjo daryt, kad, kad neužburtų, ar šventos Agotos duonos ten dėdavo, ar ?) Nu, šventos
Agotos duonos duoda i buvo tokios, kad užkalbės, (Užkalbės) užkalbės i pereis. Buvo
labai daug tokių, kad užkalbėt mokėjo, visko, i roža, i nu ka, i su gyvuliais, su viskuo.
(Nuo gyvatės) Nuo gyvatės i... (O dabar gal yra šitam kaime ? Nėra) Kas ? (Kas užkalba,
gal dar yra ?) Dabar sunku surast. (Sunku. Ir gal žinot kur nors ? Nie slychali, čto ?)
Dabar jau sunku surast. Dabar mažai yra jų tokių. (A kodėl jos, jos taip moka varažyt ?)
Nu... būna sene, moka, paskui išmokina dukrą, no, o pas mus buvo tokia užkalbinėja
rožą. (O kuo užkalba?) An vandenio i... teip. (A jūs nemokėjot užkalbėt?) Nu, nie, čia
labai sunku išprašyt, kad tik motina dukros išmokis. (O neteko girdėt, kad būtų kokie
šaltiniai, vandenys, kur padėtų tenai,ar nuo akių, ar nuo kokių ligų, kad žmonės eitų,
semtųsi tą vandenį?) Nu, aš nie. (Negirdėjot) Tai važoja ce ir dabar kur tai moterys
(Nežinot, kaip vadinasi ta vieta?) Nu, kad aš nežinau, labai toli. (Toli važiuoja) Nu, tai
žmones važiuoja, atveža, po kokius šašus litrus, paskui čia padalina. I vyrai, buvo tokių,
kad užkalbinėja. Dabar tai... Nu, pas mūsų Kazlauskienė yra, tai jinai užkalbinėja nuo
rožo, kaip užkalbės iškart, tai ten. (Ir dabar gyva dar) Gyva, jauna, Vievy. (Vievy gyvena)
Ten netoli mokyklos(Kazlauskienė, netoli mokyklos) Maryte. (Marytė) (Akmuo, sako,
yra šventas Mitkiškėse) Vaikščioja, i aš pati vaikščiojau. (O kas ten yra, aš nemačiau, kas
ten yra) Yra ko, tiktai akmeno, i viskas i... kryžius yra. Nueina žmones tenlankyt, ant
kelėnių, meldžiasi, ale dabar neina. Taibuvo ta durnesni žmones. (O tai kodėl ten eidavo
melstis?)Nu, tai ejo. (Kodėl, kodėl, ką ten, dėl ko?) Tikėjo daugiau Dievui. (O tai ten
buvo prie to akmens? Dėl ko ten reikėjo eit melstis, kas ten an to akmens yra kas nors ?)
Nieko nėra, tik aptverta ir tas akmuo, ir daugiau nieko. (O tai kodėl tada prie jo melstis,
ne prie kito akmens, o prie to, tai kodėl prie to melstis?) Nu, matai, nu teip reikia buvo.
(O tai kada eidavo, visus metus, ar vasarą, pavasarį, kada eidavo?) Vasarų, vasarų,
vasarų. Ten an to akmenio yra pėd... ten pėdsakiai. (Pėdsakai) No. (Kieno?) Nu. (Kieno
pėdsakai?) Nu, kad tenai, ten no ką mes žinom, kano tenai a ne. Sako, kad tai jis šventas,
ka jis turi tokių. (Pėdsakų) Nu. (O ko pas tą akmenį daugiausia prašydavo?) Nu, kas ko
norėjo. Kam ko raikia. (Kam ko reikia, tam to prašo. Teta, ar negirdėjot,kad jeigu
susipyksta, ten kaimynai ar ką tai darydavo irgi kažkokius varažbitus, ar žvakę laužtų, ar
mišias užpirktų. Neteko girdėti?) Ką tai buvo, sako, paskui dingo, uždrausta, čia labai
baisu. (Nu, tai bet kaip anksčiau darydavo?) No. (Ar žvakę lauždavo, ar ką?) No, žvakę,
tai laužia žvakes ir tep yra, stato per mišią, a dabar nėr. (Per mišią, tai papasakokit, mes
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tai nežinom. Reiškia, kaip mišia, tai nuneša žvakę, kur ją pastato?) Nu, tai reikia paprašyt
ten zakristijono, kad ar kunigo, kad pavelytų. (Ir stato an altoriaus?) No, o jeigu aš pati
pastatysiu, tai ką iš to. (Ir tada reikia kažkaip tai galvot, kažkokia intencija, ar ne?) Nu, nu
kitos... kitos an kitų. (Pastato tą žvakę, uždega?) Uždega. (Tai ten paprasta žvakė) Prasta,
prasta. (Ir, reiškia, per mišias jinai turi sudegt) Nu, i nesudegs, tai kitąkart sudegs. Tą tai
tankiai žmones daro. (Ir jeigu an nekalto žmogaus, tai blogai būna, ar ne?) Nu, tai
žinoma, kad jau čia tokį dalyką tai. (O kas uždraudė paskui, sakėt, uždraudė paskui
daryt?) Nu, ot žmones metė taip tikėt. (Bet žinot tokių atsitikimų) Dabar tai važuoja kur o
Kryžių kalną, man rodos, kad i vandenį irgi veža iš ten, iš Kryžių.
(Dar mes, teta, truputį prisiminėm Zvestovanie) Kaip? (Apsireiškimas, tokia šventė. O
kodėl taip vadinasi?) Nes apsireiškia Dievas. (O nesakė, kad gandras parskrenda?) Kad
gandras parskrenda. (Nesakė, kad per Apsireiškimą skrenda gandras? Sakė taip?) Sakė.
(Tai gal nekepėte tada pyragų, bandelių?) Na tai jau per Apsireiškimą, mama jau iškepa.
(A iš kokių miltų kepdavo ?) Nu, ką turi, tai pirko, kas neturi, sumala kviečių žarnase ir
iškepa. (Ar didelį pyragą kepdavo, ar mažiukus ?) I didelį, i mažiukus. (Ir taip vadindavo
gandro pyragas, ar kaip ?) Taip, taip. (Gandras) Gandras atnešė. Na tai vaikams tada sako
„Eikite, pažiūrėkite, ant tvoros gandras atnešė“. Buvo tai. (O kur tą dėdavo bulką ?) Nu,
padės kur an tvoro i vsio. (An tvoros. O ten nepadaro tokio lizdelio, gūžtos ?) Nie, nie.
(Paprastai padeda. O sėklų nepamaišo šitą dieną ?) Nie, nu kaip ne savo tikybą gali
pamaišyt. (Nekalbėjo, kad reikia sėklas pakilnot, ot šitą dieną, na Zvestovanie, kad geriau
augtų, nebuvo taip ?) Nežinau, to tai nežinau. Mes tik vieną dieną turem sėt, šventyt.
(Kokią dieną ? kokios šventės būdavo, kai šventindavo javą ?) Sekmadienį. (Kokį
sekmadienį ?) Ne, ne bet kokį. (O tai ne Zelne, ar kaip čia ?). Tai čia bus Žolinės kai
šventina. Dar kai, dar seniai buvus bažnyčioj reikia, ir bažnyčioj kaip seniau. Juk viską
žinojau, kada, kada šventina, kada Gromyty (Gromnica?), kada Agotos, kada. (O
Šventojo Jono šventė?) Šventė, tai Kazokiškėse (...?). A tie... (Atlaidai ? Atlaidai per
Joną. Nu, bet jūs ten eidavot kur nors jaunimas, kokius darydavot tenai suėjimus ?) Nu,
tai i darė i ten, i šokius darė, i miške, oi... (Per Joną ?) Per Joną, tempė i ugnius degė.
(Uždegdavot laužus ?) Nu... (Kaip jauna buvot ?) Jauna. Nu, tai kiek metų jau. Jau kaip
aš viena tai jau, mano vyras kaip mira, taigi dvidešims keturi metai. Vaikų neturėjom.
(Bet kai jūs buvot jauna, tai per šventą Joną eidavot į mišką ?) Nu. (Ir kurdavot laužą ?)
Kaip ? (Ar kūrėt ugnį ?) Nu, tai kaip nekūrent gi, gi šoko i grojo, i dainoja. (O vainikėlių
nepynėt ?) Nie. (Ar ištekės, neištekės, nedarėt ?) Nie, nie ten nebuvo. (O žolės, kokias
žoles rinkote per Jonines?) Na rinko, bet mes tai ne, neturėjome mes laiko. (Nerinkote ten
žolelių?) A? (Kokios ten žolelės? Nesakė, kad reikia rinkti?) Kur ten atsiminsi tas žoleles.
(O papartis?) Papartis, ir jis žolelė, vaistažolė. (Na nesakė, kad žydi papartis, nesakė?) Ai,
todėl tai Joninės, žydi. (Žydi). Na, kai kas nors, sako, suranda tą gėlę, tai labai laimingas.
(Ar kas rado ? Negirdėjot ?) Nevaikščiojau, nežinau. Nuo mūs miškas buvo toli. (O iš
karvių pieno neatimdavo ? Nesakė taip ?) Kaip ? (pieno, nekalbėdavo, kad pieno
sumažėja, kad raganos atima ?) Nu, jegu tiktai anksci išves ant švento Jano karvę, tai
piena prapuls. Negalima alkanos vest laukan. (Reikia pašert prieš vedimą) Raikia pašart ir
reikia, kad rasos nebūtų. No, kad dabar i karvių nėra, jei biškis, va koks kaimas, tai nie,
tai kas tura, Agota tura, a teip niekas. (Nu, o kas tenai, ar laumės, ar tos pačios moterys,
tą pieną atima ? Kas atimdavo tą pieną ?) Buvo tokia čarovnica (ragana). (Čarovnica ?)
Nu. (Grabijoluose buvo ? Grabijoluose ?) Grabijoluose. (O tai kas tokia, kaip ?) Buvo
tokių, kad paima paklodę ryte, kai niekas ryte nemato, prieš saulę, perbraukia karvei ?,
daug taip. (O kaip pavardė tos moteriškės, nepasakysit ?) No, nie. (Jinai mirusi, gal ta
moteris ?) Mirusi. (Tai galit pasakyt.) Nie, tai kad mes dabar, žinot. Nu, buvo kad šitam...
Keregeliškėse, tai sakė, kad lyg tai, jūs nesakykit niekam. (Ne, ne, nesakysim) Kad...
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Guravičienė buvo tokia.... tai labai buvo. (Mokėjo varažbitų. Kokia pavardė ?
Gurevičienė) Guravičienė. (Tai ar jos akys negeros, kodėl jinai mokėjo padaryt taip ?)
Jinai, to, tokia bistra buva. Taip pieną atimti, tai buva daug kad. Jau per šventą Joną
išvesi karvę, i nealkaną išvesi, tai. (Ir ką reikėjo daryt, kad, kad neužburtų, ar šventos
Agotos duonos ten dėdavo, ar ?) Nu, šventos Agotos duonos duoda i buvo tokios, kad
užkalbės, (Užkalbės) užkalbės i pereis. Buvo labai daug tokių, kad užkalbėt mokėjo,
visko, i roža, i nu ka, i su gyvuliais, su viskuo. (Nuo gyvatės) Nuo gyvatės i... (O dabar
gal yra šitam kaime ? Nėra) Kas ? (Kas užkalba, gal dar yra ?) Dabar sunku surast.
(Sunku. Ir gal žinot kur nors ? Negirdėjote nieko ?) Dabar jau sunku surast. Dabar mažai
yra jų tokių. (A kodėl jos, jos taip moka varažyt ?) Nu... būna sene, moka, paskui
išmokina dukrą, no, o pas mus buvo tokia užkalbinėja rožą. (O kuo užkalba?) An
vandenio i... teip. (A jūs nemokėjot užkalbėt?) Nu, nie, čia labai sunku išprašyt, kad tik
motina dukros išmokis. (O neteko girdėt, kad būtų kokie šaltiniai, vandenys, kur padėtų
tenai, ar nuo akių, ar nuo kokių ligų, kad žmonės eitų, semtųsi tą vandenį?) Nu, aš nie.
(Negirdėjot) Tai važoja ce ir dabar kur tai moterys (Nežinot, kaip vadinasi ta vieta?) Nu,
kad aš nežinau, labai toli. (Toli važiuoja) Nu, tai žmones važiuoja, atveža, po kokius
šašus litrus, paskui čia padalina. I vyrai, buvo tokių, kad užkalbinėja. Dabar tai... Nu, pas
mūsų Kazlauskienė yra, tai jinai užkalbinėja nuo rožo, kaip užkalbės iškart, tai ten. (Ir
dabar gyva dar) Gyva, jauna, Vievy. (Vievy gyvena) Ten netoli mokyklos (Kazlauskienė,
netoli mokyklos) Maryte. (Marytė) (Akmuo, sako, yra šventas Mitkiškėse) Vaikščioja, i
aš pati vaikščiojau. (O kas ten yra, aš nemačiau, kas ten yra) Yra ko, tiktai akmeno, i
viskas i... kryžius yra. Nueina žmones tenlankyt, ant kelėnių, meldžiasi, ale dabar neina.
Tai buvo ta durnesni žmones. (O tai kodėl ten eidavo melstis?) Nu, tai ejo. (Kodėl, kodėl,
ką ten, dėl ko?) Tikėjo daugiau Dievui. (O tai ten buvo prie to akmens? Dėl ko ten reikėjo
eit melstis, kas ten an to akmens yra kas nors ?) Nieko nėra, tik aptverta ir tas akmuo, ir
daugiau nieko. (O tai kodėl tada prie jo melstis, ne prie kito akmens, o prie to, tai kodėl
prie to melstis?) Nu, matai, nu teip reikia buvo. (O tai kada eidavo, visus metus, ar
vasarą, pavasarį, kada eidavo?) Vasarų, vasarų, vasarų. Ten an to akmenio yra pėd... ten
pėdsakai. (Pėdsakai) No. (Kieno?) Nu. (Kieno pėdsakai?) Nu, kad tenai, ten no ką mes
žinom, kano tenai a ne. Sako, kad tai jis šventas, ką jis turi tokių. (Pėdsakų) Nu. (O ko
pas tą akmenį daugiausia prašydavo?) Nu, kas ko norėjo. Kam ko raikia. (Kam ko reikia,
tam to prašo. Teta, ar negirdėjot, kad jeigu susipyksta, ten kaimynai ar ką tai darydavo
irgi kažkokius varažbitus, ar žvakę laužtų, ar mišias užpirktų. Neteko girdėti?) Ką tai
buvo, sako, paskui dingo, uždrausta, čia labai baisu. (Nu, tai bet kaip anksčiau
darydavo?) No. (Ar žvakę lauždavo, ar ką?) No, žvakę, tai laužia žvakes ir tep yra, stato
per mišią, a dabar nėr. (Per mišią, tai papasakokit, mes tai nežinom. Reiškia, kaip mišia,
tai nuneša žvakę, kur ją pastato?) Nu, tai reikia paprašyt ten zakristijono, kad ar kunigo,
kad pavelytų. (Ir stato an altoriaus?) No, o jeigu aš pati pastatysiu, tai ką iš to. (Ir tada
reikia kažkaip tai galvot, kažkokia intencija, ar ne?) Nu, nu kitos... kitos an kitų. (Pastato
tą žvakę, uždega?) Uždega. (Tai ten paprasta žvakė) Prasta, prasta. (Ir, reiškia, per mišias
jinai turi sudegt) Nu, i nesudegs, tai kitąkart sudegs. Tą tai tankiai žmones daro. (Ir jeigu
an nekalto žmogaus, tai blogai būna, ar ne?) Nu, tai žinoma, kad jau čia tokį dalyką tai.
(O kas uždraudė paskui, sakėt, uždraudė paskui daryt?) Nu, ot žmones metė taip tikėt.
(Bet žinot tokių atsitikimų) Dabar tai važuoja kur o Kryžių kalną, man rodos, kad i
vandenį irgi veža iš ten, iš Kryžių.
M5A-4 (2003 m.)
601. [Apie kapinyną Grabijolų]
(Sakė, va, kad rasdavo vaikai kai žaidžia, sako ten kaulų randa) Tai čia va dabar ? (Ne,
kai maži buvot) Kai maži buvom? Nie.(Ten prie Žilinsko, kaip yra namas, kur tas, vaa,
kalniukas tas prie kaimo. Dabar tai pušys auga, o buvo, sako, pirma tai pieskas buvo.)
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Nežinau, kad ten tai miške, per karą tiktai ta buvo. (O per karą. O čia prie kaimo, visai
šalia, prie pat Grabijolų) Toli kaimas, miške. (Ten tai aš žinau, o prie pat kaimo)

M5A-5 (2003 m.)
602. [Apie Cypelį]
(O ką apie Cypelį sakė, apie tą kalną ką pasakojo?) No, nieko, to kad Cypeliu vadino.
(Kodėl vadino Cypeliu?) Užtat, kad mes į bažnyčią ejom per jį. I ten stovi jis, stečka i
buvo, buvo. I cale žyce svoje my chodzili vten do kosciola. (Tak, a čemu nazyvali
Cyplem, čemu Cypel, čemu tak?) Vielka gura, to musi zato, i to, to nieviem. (A nie
muvili, že tam kosciul jakis byl?) Nie. (Na Cypliu, nie muvili?) Nie bylo to, nie bylo to.
(O ką apie Cypelį sakė, apie tą kalną ką pasakojo?) No, nieko, to kad Cypeliu vadino.
(Kodėl vadino Cypeliu?) Užtat, kad mes į bažnyčią ėjom per jį. I ten stovi jis, stečka i
buvo, buvo. Ir visą mūsų gyvenimą ėjome mes į bažnyčią per jį. (Taip, o kodėl vadino
Cypel, kodėl Cypel, kodėl taip?) Didelis kalnas, tai turbūt dėl to, ir to, to nežinau. (O
nesakė, kad ten bažnyčia kažkokia buvo?) Ne. (Ant Cypelio, nesakė?) Nebuvo to, nebuvo
to.
Romas Žilinskas, Alekso, g. 1969 m. Grabijoluose, gyv. Vilniuje (dabar – vėl
Grabijoluose).
Dieduko brolių daug buvo. Pasakojo, kad patys statė namus savo, nešėsi iš miško ant
pečių rąstus. Dieduko tėvo tėvo vienas brolis buvo išvažiavęs Brazilijon, kitas gyveno
Lenkijoje, trečias – Maskvoje, apie kitus nežino. Maskvoje gyvenęs auksuodavo daiktus
bažnyčioms.
Namuose yra jo atsiųstų meniškų daiktų su preciziškai padarytom monogramom Žilinsko:
lazda, dėžutė, lazdelė, albumo apkaustai.
Diedukas turėjo žemės 24 ha, buvo kalvis. Mirė 1969 m. ir tada kalvę nugriovė.

603. [Ilgosios upelis]
Ilgosios upelyje rasdavo velnio nagų (belemnitų), tik ten jų ir būdavo.

604. [Kapinės]
Iš kalnelio kaimo pradžioj kolūkis ėmė smėlį, paskui pabiro kaulai ir nustojo.

605. [Buchta]
Prie Federavičių šaltinio upėje yra duobė, vadino Buchta.
Vladas Važnevičius, Aleksandro, g. 1950 m. Grabijoluose
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M17A-20 (2005 m.)
606. [Apie vaiduoklius prie antro Paalkių tilto]
Nešvarios jėgos. Naktį ten mus gąsdindavo. (Tai kurioj vietoj? Kur antras tiltas?) Alkose
tose, o čia o nuo pirmo lig antro, čia tas kaip tas, ten ta vieta tai jau čia tokia… (Tai kas
ten atsitiko?) Vot sako, važiavo naktį, nežinau, bet grįžo čianai vėlai kažkaip tai naktį.
Važiuoja, sako, kas čia, vežimas pajudėjo. Tas tas ir arklys pradėjo prunkšt, ten traukt jau
sunku. Nu ir ką žmogus, jau ten ir atvažiavo. (Grįžo į Grabijolus?) Grįžo jau be ratų, nėra
nei vieno rato vežime. Ką daryt? Naktį kur eisi, ai tiek to. Prie šviesos nuėjo, nueina, žiūri
– visi ratai sukrauti į vieną vietą, nu krūvoj, sako, nu o, sako, čia tiesiog buvo gąsdinimas.
Ale taip žmogui gal čia buvo. (Prie to antro tilto?) Jo, tarp pirmo ir antro. Jo, jau už pirmo
čia, jo jo. Nu tai ot. (Tai kam čia taip buvo, tėtei?) Ne, čia gi proseneliui. (Proseneliui?)
Jo, čia jau senokai buvo.

M17A-21 (2005 m.)
607. [Apie Pinigų duobę]
(Kas ten buvo?) Nu kad (..?) buvo užkasti pinigai. Užkasti pinigai ir… nu auksas gal ten,
nu ir ten tokia duobė buvo. Dabar ir neprisimenu jos gerai, bet ten sakė, ieškota ten,
prikasta, žinai, žmonės, sako, ieškojo, kasinėjo. (Kas kasinėjo?) Čia kaime, vietiniai. Bet
jie rado ten, nerado, o sako, nieko jie ten nerado gal. Bet kažkam tai, legenda gal tokia.
(O nepasakojo, kad ten ėjo kasti, paskui kažkas sapnavosi?) Ai kad žinot gal…

M17A-22 (2005 m.)
608. [Apie Grabijolų Karietą]
Prie Neries Karieta. (Prie Neries, kurioj vietoj?) Kurioj toj… tai čia žvejai vadindavo
Karieta. (Upėje?) Jo. Karieta, jo. (Vandeny?) Nu. (Tai duobė tokia?) Duobė ten. (Ties
kuria vieta?) Čia… tai Lioniukas tai turi žinot. Tai čia prie to kalno man atrodo kažkur
tai. (Prie Pobarų?) Prie Pobarų, prie Pabarų ten, jo. (A pie tą duobę nieko nekalbėdavo?)
Ai kad dabar aš… reikėjo pagalvot… (Ir kodėl Karieta vadino?) Nu ką, kad ji panaši į
karietą ten kad… kažkokie tai… jin įlenkta gal, ne? Tokia staigi duobė, ane, ne? (O ten
kaip vadino tą duobę?) Neatsimenu. (O apie ją kokie pasakojimai, kaip atsirado?) Ne,
nežinau
Kažkur tai vieta gal tokia ir…nekaip atrodo, tai ir vistiek kažkas ten ir gyvendavo,
sakydavo jau ten. (O prie Pobarų kas gyvendavo. Žvejot jeigu važiuodavo?) Ne…

M17A-23 (2005 m.)
609. [Apie Cypelį]
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Čia jau bažnyčia kad kokia tai užkasta senovinė, ten ant pačio to… statumos. Ten toks
yra status kalnas, ten toj vietoj. (Sakė, kad ten bažnyčia užkasta?) Taip. (O kokia
bažnyčia, nekalbėjo?) Ne. (Tai iš kur žinojo, kad bažnyčia?) Nu tai va žmonės ot nežinau,
gal vienas per kitą, ot kažką tai vistiek ot… gal… vienas kažką pasako. (Nu o ten kažkas
gal buvo? Pasirodydavo ar kaip?) Nu man tai nebuvo, tik va būdavo gąsdindavo
specialiai tie patys ten. Vienąsyk nuėjom, filmą buvom Kazokiškės, tai einam. O čia jau
baltai apsirengę tik mus gąsdina jau, dūšios jau kad jau laksto po tą kalną ten, toj vietoj.
Nu ale mes jau, kaip tos mergaites tai jos bijot, a mes nieko – o tuoj mes išgaudysim tas
dūšias. Nu tai…ir nurūko---

M17A-24 (2005 m.)
610. [Apie pilkapius kaimo gale]
(Ten buvo kapinės?) Jo jo čia kapinės… kur vyresni sakė, ten smėlis būdavo, neužaugę.
Čia dabar užaugo tik, a tada buvo grynas smėliukas. Kasdavo tokiu,.. ir iškasdavo žmonių
kaulų, visko ten. Vienas pasakojo, net žiedą kažkokį ten, auksinį ar sidabrinį ten rado. Tai
čia man atrodo, čia Napoleono kapai. (O kodėl Napoleono?) Nežinau, nes čia ne kaimo.
Kaimo tai šitos kapinės, a gal čia pirmos kapinės kaimo, nežinau, bet tai va kapinės tai
tikrai. Vo čia traktorium dar atvažiavo ten semti smėlį, tai ir iškasė kaukolę ir kojų
blauzdikaulius tuos. (Prie kolūkio?) Prie kolūkio, jo, nu bet čia jau metų trisdešimt atgal.
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KARAGELIŠKĖS
Vievio sen., Elektrėnų sav.

Alena Jakonytė-Jakonienė, Boleslovo, g. 1922 m. Gulaičiuose, gyv. Karageliškėse.
Jos mama, gimusi 1900 m., sakė, kad anksčiau Gulaičius vadino Melnikais. Kaime buvo
tik 2 namai. Tai buvusi pono žemė, jis pardavė, nes turėjo daug žemės, ir už upės, kur
karjeras, buvo jo. Mamos senelis buvo iš Padalių, atėjo užkuriom. Tėvo tėvas apie 1918
irgi nusipirko Gulaičiuse 18 ha. Bet jie gyveno Žarnovolkoje, kai diedukas mirė, jo brolis
Jonas vedė brolio žmoną.
Tai buvo rėžinis kaimas. Karageliškės irgi buvo rėžinis, išardė 1939 m.. Mokykla buvo
Malavolėj. Tėvas kai vedė mamą, gyveno Gulaičiuose, jis mokėjo groti armonika. Jų
buvo 2 broliai ir dar 17 metų jaunesnė sesuo.
Karageliškėse užkalbėti mokėjo Elena Šiukštienė.
Žmonės kalbėjo, kad kur gyvena Klimienė Vlada, ten senovėje buvo kapinės, stovėjo
kryžius.

611. [Vietovardžiai]


Pakloniai – pieva, žemė Gulaičiuose



Zapalina – prie Neries krantas, griovys



Akmenų kalnas – griova ir Neries terasa



Šalkine – pieva Karageliškėse



Petrinka – kapinės



Koplyčia – pasakojo, kad labai seniai buvo ponų bažnytėlė



Petraškų griovys – griova už Malavolės



Žardeliai – toje vietoje iš pono žemės nusipirko Lickūnas, gyveno vienas atskirai



Padūkštos – ten visada buvo eigulio namas



Purviai – ten buvo pono žemė, bet gyveno Kasparavičiai, buvo 1 namas.
612. [Karvių vardai]



Bukietka – nes buvo labai graži



Lyska – nes buvo su balta nosim



Juodmargė – pagal spalvą

Alena Klimaitė-Klimienė, Prano, g. 1925 m. Karageliškėse.
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Mama iš Bielazariškių (Šumska), tėvas – vietinis. Jų sodyba buvo šalia Koplyčios kalno.
Tėvas dirbo arklininku pas poną Mickevičių. Dvare būdavo daug vasarotojų: gyveno
didžiajam name ir tuose namuose, kur dabar gyvena Logminas ir Juravičius. Tėvas
pakinkydavo vežimą su pora arklių ir vežiojo vasarotojus, į Vievį, į stotį, gaudavo pinigų.
Vasaroti atvažiuodavo muzikas Vizgirdas.
Ausiutiškėse gyveno Vaiciukevičius, vietinis žmogus.

613. [Vietovardžiai]


Akmenų kalnas – einant nuo Karageliškių link Žarnovolkos grioviu į Panerių galą
(Pasiolkas)



Arškecyne – kalnas, einant grioviu nuo I Karageliškių sodybos , ten gyveno
žmogus



Petrinka – kalnas, per kurį eina kelias į Karageliškes iš dvaro



Gaji – už Koplyčios link Panerių gražus kalnas, apaugęs beržais



Petraški rov – griovys už Akmenų kalno prieš Malavolę



Zapalina – žemė link Žardelių prie Neries, kitam krante Velniakampio dvaras



Trakeli – sekantis kalnas už Zapalinos



Apskrita – kalnas, ten yra 2 namai



Šalkinė – taip vadino kelią nuo Klimienės namo



Sušny rov – Sausas šaltinis, netoli jų namų buvo.



Zambrinuvka – vieta miške, kur sakė, kad buvo senovėje namas. Ji iš vaikystės
atsimena pamatus.



Baravykinė – vieta miške. Ten kai skirstė į vienkiemius, gavo sklypą Vincas
Klimas. Jo sūnus dingo kare, duktė mirė, ir sunyko namai.



Syvy rum – vadino Velniakampio dvaro žemę už upės (ties Peklyne)

M17A-1 (2005 m.)
614. [Apie Panerių Koplyčios kalną]
Labai seniai ten laidojosi ponai, buvo mūrinė koplyčia,kasdami rasdavo ginklų,
kaulų. Kaimynas ten kasė ir ėmė plytas. Į kalną nuo Juravičiaus namo buvo vingiuoti
variniai laiptai, žymė dar matosi. Paneriuose kalba, kad ir Klimienės namas stovi ant senų
kapinių, rasdavo kaulų.
(Kodėl vadina Koplyčia?) Nu kad anksčiau ten laidojosi ponai, jau tokia, kaip čia
pasakyt… grafai tokie. Gal ir buvo koplyčia, tai mes nežinom, bet ten toks, labai taip
gražus toks kalnas toks, kaip jis, rodos kad nupiltas ten. (O ten buvo laiptai dar kokie?)
Nu tai sake, kad ėjo ten laiptai, čia bet jie ejo tai čia nuo pakalnio, nuo to Juravičo. Sakė,
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kad avariniai laiptai buvo. Bet aš tai jų nemačiau jau. (O kai vaikai buvot, nesimatė, kad
ten tie laiptai buvo?) Nesimatė jau. Tiktai va tokios va, vingriai tokie lygtai kad ten takas
buvęs koks. Ba ten buvo miškas, a paskui tą mišką iškirto i paskui vėl ataugo miškas.
Labai daug metų, man jau apie aštuoniasdešimt.

M17A-2
615. [Apie šaltinį Apskritoje] (padarytas medinis rentinys, geras vanduo)
Kaip nuvažiuojam, tai vis apie tą šaltinį ten. Sako:”Ėjom į tą šaltinį, vanduo toks
šaltas, sviestą nešam plauti”. Kad šaltas vanduo. (O nesakė, kad padeda, gydo tas
vanduo?) Tai kad nežinau.

M17A-3 (2005 m.)
616. [Apie Verkšionių Užkeiktą veselią]
(Apie Prakeiktas vestuves) Nu mama mano pasakojo, kad ten jau kas tai užsipyko,
prakeikė, ir, sako, vestuvė, sako, važavo ir nuskendo. Su arkliais, ale tai jau gal labai
seniai. Kur taip buvo?) Sako, ažere kažkur tai. (Per ledą važiavo?) Turbūt per ledą, per
ežerą važiavo su arkliais, nu tai su rogėm, su viskuo, sako taip buvo.

M17A-4 (2005 m.)
617. [Užkalbėtojas Vaiciukevičius]
Nuo gyvatės užkalbėdavo Ausiutiškėse Vaiciukevičius. Nueidavo be karvės, bet jis
jau viską žinodavo. Jos vyro pamotė mokėjo užkalbėti nuo kraujo.
(Apie Vaiciukevičių papasakokite) Nu mokėjo , mokėjo užkalbėt. Kaip nuvėji pas
jį, jis jau tik pradės užkalbinėt, i sako: „Jau jai gerau“. I žino kokia karvės spalva. (Nors
nemato?) Nemato ir žino, yra… i su ta vandenia nuveini, jau ta karve jau ten atsikėlė,
sako jau… (O tai kaip jis ant vandens užkalbėdavo?) Ant vandens. (Ir paskui karvei duot
tą vandenį?) Taip, karvei duot, i jos reikia… nu kaip čia pasakyt… nuprausti taip nuo
snukio taip iki uodega tris kartus ir tešmuo. (Su ranka?) Nu taip, su ranka, su tuo
vandeniu. (Nuo snukio link uodegos?) Taip taip. Ir padeda. Arba vot taip ot būna, kitos
moterys kad ko nors susi… susinervuoja ir vaiką maitina, i tas vaikas jau nu kaip
čia…nuo to išgąsčio ar ko ir apmaitina. Nu tai tą jau greičiausiai skuba. Tai jis duos ar
vandenio, sviesto užkalbėjęs, ir iš karto padeda. (O tai kaip tą vaiką gydydavo, irgi
plaudavo?) Taip, vaiką nuprausia, arba sviestuką duoda, tai… tas jau… patepti reikia jau,
jeigu duoda. Nu ir pasveiksta, čia tai jau buvo gydytojas tikras. (O tai kaip jis
užkalbėdavo?) Šventus žodžius užkalbėdavo jis. (Maldos kaip bažnyčioj?) Maldos kaip
bažnyčioj tokios.

353
M17A-5 (2005 m.)
618. [Apie užkalbėjimą]
Čia tokių tai buvo, kur mokėjo užkalbėt. Paskui dar vieną pasakysiu. Pas mus čia
buvo viena… o tos Mickevičienės sesuo. Ji įkirto koją, i taip kraujas bėgo, kad
nesulaikyti. A mano vyro buvo pamotė. Ir ji jai užkalbėjo ir staiga ir kraujas nustojo bėgt.
(Gyvatė įkirto?) Ne gyvatė, bet ji su peiliu, taip, i kraujas nustojo bėgt, vo taip. Tai ji
makėjo užkalbėt. (O tai kokia jos pavardė buvo?) Buvo pavardė… Klimienė, Klimienė
Jadvyga, a mergautinė tai aš nežinau

M17A-6 (2005 m.)
619. [Apie pakenkimą]
(Kaip kalbėjo iš senovės?) Sako vo ten, sako, jeigu jau užpyko, tai nuneša jau į
bažnyčią žvakes uždegt ir užlaužys, tai jau tam žmogui… jau…kažkoks bus atsitikimas.
(Kaip daro? Nuneš į bažnyčią, pastatys žvakę ant altoriaus ir uždegs?) Taip. (Ir kaip
užlaužys?) Nu ir sulaužys. (Stovinčią tą žvakę?) Taip, taip. (Ir palieka ten bažnyčioj
paskui?) Nu ir taip, aš tai nematęs, ale tik tokios kalbos tai buvo. Ale jeigu netaisingai, tai
sako, atsiverčia atgal, sako, tam kas padare, tai jam būna… būdavo kokių tai nelaimių,
kad neteisingai. Tai jau reikia…(Bet žmonės taip darydavo?) Nu sakė vo taip, bet aš tai
ne…neįsitikinus, iš mūsų niekas nedarė
(…) tai dar gerau padeda, nežinau ar kas tai gali daryt. (Geriau padeda, jeigu
nunešt į svetimą bažnyčią?) Turbūt taip, aš nežinau. Ale ten jeigu jūsų bažnyčia, eit ir ten
statyt žvakę, tai aš nežinau, tai kunigas neleistų jokiu būdu. (Gali padėt kad nematytų)
Nu. Rusiškos tai ten, vot eini į cerkvę, tai ten jau žvakutes stato, ale taip tai…tai kaip ten,
į altorių taigi neisi. Čia galbūt išgalvota, nežinau, tokios kalbos tai buvo

M17A-7 (2005 m.)
620. [Apie Didįjį ketvirtadienį]
(Kaip mama sakydavo?) Mama sakydavo, kad anksti atsikelti i kol saulė patekės, ir
nusiprausti vandeniu, tada būsi visus metus švari, vo taip. (Per Didįjį Ketvirtadienį?) Per
Didįjį Ketvirtadienį. O koks jau tas didis, jau švarus. (Prieš saulę?) Taip. I tada jau tą
ketvirtadienį tai mama būdavo jau tėvui sako, kad ir kaminą reikia išvalyt, kad jau būtų
švaru ir ten jau taip viską kad būtų. Tada visi metai bus jau švarūs. A Dievas žino.

M17A-8 (2005 m.)
621. [Apie Užgavėnes]
Mūsų tėtis buvo labai mėgėjas, jis arklius buvo labai mėgėjas. Būdavo jau pakinko
į roges, ir vaikų, ir mane tiek kartų tiek veža jau smarkiai, kad net vaikai išgrūna iš…(O
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kodėl?) O kaip anksčiau, kad linai augtų, dideli kad jau… (O suaugę nesivažinėdavo?)
Nu i suaugę, bet suaugę tai gal neturi laiko kada. Tėtis pakinkys, tai vaikai pirmiausia
prisirinkdavo į roges ir važiuojam. (Tai per laukus šitaip, per savo laukus?) Ne, nebūtinai
per laukus, ten tiesiai per laukus nevažavo – keliu. Keliu nuvažos, tai ot kur į svečus, tai
jau rošasi. (O tai dar kokie būdavo papročiai? Ar būdavo kai persirengia?) Nu kaip kaime
tai čia…mažai ten. Nu ten kas pagėręs, tai jau ten ateis jau. (O kaip apsirengdavo?) Nu tai
kad, kailį perv… išvers ir… (Ant veido nesidėdavo nieko?) Nesidėdavo. (O kaip eidavo,
keliese ar po vieną?) No i keliese, būna per Užgavėnes jau reikia dvylika kartų valgyti į
dieną, nu ir išgert. Nu tai kaip išgert, tai tada eina dar pas kaimyną va taip. (Bet jau kad
kailinius išverst?) Taip, išvertęs kailinius jau eina. (Per Užgavėnes kokius pyragus
kepdavo?) Nu paprastą kaip anksčiau. (Didelius?) Taip, didelius. (O bandelių?) A
bandelių, mažytes tokias tai dar dare tokių kaip ančiukų tokių. (Ančiukų?) Taip. (O
kitokioms šventėms irgi darydavo tuos ančiukus, ar tik Užgavėnėm?) Kodėl, daro kaip o
vaikai ateina, dar ir krikšto dukra kokia, tai ten dar sūnus, mažukai vaikai. Jau per
šventes. (Tai kepdavo ir kitom šventėm?) Taip. Mama mūsų kepdavo. I Užgavėnėm ir
šventėm. Užgavėnėm tai daugiausiai. (Ančiukai tokie) Taip, ančiukai.

M17A-9 (2005 m.)
622. [Apie Gandrines (Zvestovane)]
(Jūs Gandrinės vadindavot?) Taip. (Ne Blovieščiais vadindavot?) Ne ne. Lenkiškai
tai Zvestovania. (O tai per Gandrines ką darydavo?) Nu tai ką, kugelį iškepam, bulką
iškepam. Prisimenu, Paneruose mes dar gyvenom, ir šita, kur aš rodžiau jums nuotrauką,
ten kur buvo šeiminykė šita, tai ji iškepė tokią… kugelį skanų tokią saldų ir padėjo, čia
toks stulpas buvo mūrintas ten. Ten buvo parkas, aptvertas, ant ta stulpa padėjo, parbėgo
pas mus i sako:”Grait vaikučiai bėkit, vo atskrido gandras, sako, atnešė kugelį jum ten ar
ką”. Tai jau mes visi tiktai šniuram ten einam, a tas garoja kugelis ten. Atsinešam ir
valgam, sako”Vo matai, gandras atskrido jau, atneše jum, vaikai”. (O tai ir dėdavo ant
stulpų tas bandas tokias?) Tai namo neneši, bet jau kaip įtikint kad gandras atnešė. (O
kaip kitur kaime?) A kaime tai ne, bet jau ten Paneruose taip buvo, mes kaip gyvenom,
dar aš tokia vaikėza buvau…

M17A-10 (2005 m.)
623. [Apie Velykas, Sekmines]
(Veždavo į bažnyčią šventinti valgį, kiek jo veždavo?) Nu kiek, nu po biškį. Po
biškį, sviesta biškį, ten kumpia kokio biškis, druskos, kaušinių. (O kur sudėdavo?) Nu kur
sudėdavo, krapšiuką tokį gražį. (O girdėjot iš senovės tokį kufarką?) Kufar? Tai girdėjau.
(O tai kaip ten buvo?) Nu tai tas kufar, tai žinau kad kufaris, ale su kufru tai neveši
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bažnyčion. (O negirdėjot, kad veždavo seniau?) Ne, nežinau…. A pelenų dieną tai aš
nežinau, pasninkas tik, pasnikavom. (O po kaimą neidavo su pelenais?) Ne, pas mus čia
nebuvo tokios mados. O tiktai karvėm vainiką uždės. (Per Sekmines?) Per Sekmines.
Jeigu piemeniukas, tai jau reikia jam atsilygint. Ten dodi, ten litą ten ar du, tai ar penkis.
(O neduodavo kiaušinių?) Nu ten kiaušinių, tai nežinau, pas mus buvo įprasta jau…(Ar
nebuvo papročio, kad paskui susirenka piemenys kartu?) Tai cia jau matot… kaip čia
pasakyt… jau kaip išdalino čia šitus… į sklypus, jau kaip gavo, tai tada jau nebuvo
piemeniukų jau, karves rišo. O kaip kaime būdavo…

M17A-11 (2005 m.)
624. [Apie Kūčias]
(O per Kūčias kokie papročiai buvo?) Nu mes čia daug nebūrėm. Nu ką, vaikai
malkų prineša i skaičiuoja porus, ten kad būtų jau jeigu nori vestis ar ištekėt. Tai
kleckučių kada dės ant slankstį va ir šunį paleis, tai kieno jau pirmiau paims, tai tas
pirmiau ištekės. Nu o taip tai kad nežinau, neprisimenu. (O su veidrodžiu neburdavo
kaip?) O su veidrodžiu tai mes… (O su vašku?) Ne. Tai da anksčiau, dar vyras buvo kari,
tiesa, tai. Kai čia buvo, tai mes žvakes tirpom ir leidom į vandenį. Nu ir kas išsilies. Tai
būna, kad karstas, jau išsigandai, kad gali būt, mašina, tai vot tokia, kad važinėsi.
Nu…bet taip labai tai nebuvo.

M17A-12 (2005 m.)
625. [Apie žaltį]
(Kaip sakydavo apie žaltį?) Nu, sakydavo taip: sako, kad gali cia… lygtai tokios,
kad kad žaltys tai yra šventas. Ir lygtai gal jis, gal jis būt užburtas žmogus, ar kaip čia
tokio. Kad jis nesikandžiojo, jo mušti negalima (Žaltys tai yra užburtas žmogus, taip
sakė?) Tėtis dar, amžiną atilsį, sako, jis, sako, vo jis barėsi labai. Jis buvo toks žmogus,
kad jis… jis ir vaiką nepalietė, vo toks jis buvo. Labai geros širdies jau. Jis sako: Negalima, šventas, sako, reikalas, negalima, sako mušt, šventas. Dabar jis pas mus tai į
tvartą kitą kartą vo nueina, tai mano pati tokia, paimsiu šventytą vandenį i nuveinu ir jį
pašlakstau. Sakau:”Eik tu į mišką”. Sakau, ne tau čia vieta. Nu ir žinot, kokį laiką ir
išnyksta. Ir išnyksta ir taip paskui ir nėra. Nu tai a ką mušti, tai jau ne. (O gyvatę galima
mušti?) Nu gyvatę tai galima, bet aš tai i gyvatės nemušu. Galvoju, visų tai mes jų
neišmušim. Vieną užmušiu – dar jų yra, kiekvienas nori gyventi. (O apie gyvačių karalius
nepasakojo?) Nežinau. … O bažnyčioj Švenčiausia Marija, tai ji stovi ant gyvatės,
reiškia, ant gyvatės, čia sako, yra šventas dalykas. (Mama taip sakė?) Taip taip. Ji labai
tikinti buvo. (tai kaip jinai sakė, kad ir gyvatė šventa?) Taip, jeigu Švenčiausia Marija
stovi ant gyvatės. Nu tai sako, ir tėtis ir mama ejo giedot, visada ten ir dėdę prašė, ir
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mamos brolio vyrasnio tai duktė Varšavoj venolė. Dar Vilniuj buvo pas mus… (Tai sakė,
kad gyvatė irgi šventa?) Taip, šventa gyvatė.
626. [Apie Vaiciukevičių]
Kaime sakydavo:”Kalbi kaip Vaiciukevičius”, tiems kas mokėjo meluoti. Kartais
kai kunigas neatvažiuodavo laidoti žmogaus, tai Vaiciukevičius būdavo už kunigą. Jis ir
pamokslą kapuose labai gražiai pasakydavo. Kapuose buvo labai gražus išdrožtas
kryžius, palaidojus žmogų prie jo visi melsdavosi, o jis būdavo už kunigą.
Vaiciukevičiaus dukra Onutė išvažiavusi į Lenkiją. O jis nuskendo per Sekmines ir
tik vasarą rado Panerių saloje išplaukusį.
Apylinkėje jis buvo kaip daktaras, bet mokesčio už gydymą nereikalaudavo, o jei
davė, tai ėmė.
Jis mėgdavo sekmadieniais ateiti į Karageliškes, nes jam vienam būdavo liūdna.
Tada kaimo vyrai sueidavo ant pievutės ir jis pasakodavo.
627. [Apie Lickūną]
Lickūnas mokėjo užburti, po jo mirties namuose nebuvo galima gyventi. Per
laidotuves jį į kapus lydėjo rėkdamas katinas, o paskui grįžo ir padvėsė. Kai gulėjo
pašarvotas karste, tai iš vienos pusės prie karsto sėdėjo sūnus, o iš kitos – katinas. Jis
mokėjo gyvates užkalbinėti.

628. [Gyventojai]
Žarnovolkoje mokėjo užkalbėti Jakonienė.
Apskritoj gyvenęs Nenortavičius buvo labai pamaldus ir giedorius.
Gulaičiuose gyveno Jodkos ir Podrezienė, kuri nėjo į kolūkį, kariavo.
Vytas Klimas sakė, kad kaime daug Klimų, nes jo prosenelis turėjo 12 sūnų, vis
ieškojo dukters.

Vytautas Klimas, Juozo, g. 1931 m. Karageliškėse, gyv. ten pat
Jų sodybai žemę čia nupirko diedukas iš mamos pusės, Pranas Klimas. Jis buvo
Amerikoje, užsidirbo pinigų. Karageliškėse buvo 25 sodybos, kaimas rėžinis. Kaime
buvo kalvis Kazakas, stalius Vosylis, jis ir spintas darė. Vincentas Klimas, kur gyveno
Baravykinėje, statė namus. Apskritoj buvo 2 namai: Nenortavičiaus ir Luskevičiaus
Karageliškių seniūnas buvo Vasilevski iš Malavolės, ateidavo į kaimą apžiūrėti.

629. [Vietovardžiai]
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Žargeli – dabar vadinama oficialiai Žardeliai. Sunykęs kaimas prie Neries. Ten
gyveno Lickūnas burtininkas.



Sivarum – vieta prie Neries priešais Velniakampio dvarą. Karo metu ten buvo
pastatytas pontoninis tiltas.



Zambrinuvka – jo laikais buvo pievos, kur ganė karves ir arklius. Senukai
pasakojo, kad anksčiau ten buvo girininko namai



Baravykinė – vieta miške, kur seniau buvo sodyba



Varsaniškiai – kaimo dalis, kur yra Onos Klimienės namas



Trakeliai – kaimo dalis, kur yra Vosyliaus, Klimų dviejų ir Ignavicovos (pravardė)
namai

630. [Uždarbiai]
Kaimo žmonės uždarbiaudavo rinkdami prie Neries akmenis ir parduodami, žiemą
pjaudavo medžius, vasarą rinkdavo uogas.
631. [Apie Kazokiškes]
Kazokas važiavo ir pamatė medyje paveikslą Dievo Motinos (Matka Boska). Jis
įlipo į medį ir nukėlė. Vėliau toje vietoje pastatė bažnyčią, stebuklinga vieta.

632. [Vilkai]
Seniau miške buvo daug vilkų. Netoli Vaiciukevičiaus buvo vieta, kur darė
vilkduobes, dėdavo mėsos ir mušdavo vilkus.

633. [Napoleono apkasai]
Prie Apskritos yra Napoleono apkasai
634. [Kodėl karas...]
Tėvo klausė, kodėl žmonės kariauja. Tai jis sakė, kad žmonių per 20 metų priauga,
taigi nepjausi kaip kiaules. Tada ir būna karas.
635. [Apie Vaiciukevičių]
Vaiciukevičius 4 metus sėdėjo Lietuvos kalėjime Kaišiadoryse. Jis būdavo už
kunigą laidojant žmones. Kapinėse Petrinkoje jis vesdavo žmones prie labai storo ąžuolo,
kuris neseniai nuvirto, ir ten melsdavosi.
Užkalbėdavo nuo rožės, saulei nusileidus 3 kartus.
Žvejojo prieš Velykas maža čiulenka išgėręs, buvo vanduo aukštas ir apsivertė.
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636. [Apie Karvutės akmenį]
Krovka akmuo yra Neryje, ten visuomet žuvis gaudė. Taip vadino, nes ten daug
žuvų. Kaip karvė duoda pieno, tai ten žuvis duoda, ten būtinai sugaus.
637. [Apie Apskritos šaltinį]
Akis išplauni, tai gerai labai, kaip vaistai. Diedukai taip sakė. Netoli jo buvo
smoliarka, duobė dar yra.
638. [Balanos raganai mušti]
Kaiman ateidinėdavo ragana, arklius nuvarydavo. Sėda ant arklio veidu į uodegą,
kojom duoda į šonus ir varo. Tai ryte rasdavo arklį šlapią. Lickūnas mokėjo tokias
raganas išvaryti. Jis sakė, kad reikia rasti tinkamą pušį, iškapoti balaną ir duoti tai
raganai. Mušti reikia 3 kartus, bet kas kartą sakyti “Raz, raz, raz”, tada ji išnyks. O jei
netyčia suklys ir pasakys “Raz, dva…” , tai bus dar blogiau.
Balanai pušies eidavo ieškoti miškan rudenį. Eidavo tyliai ir klausydavo, kuri pušis
pati sau traška “Tris tris tris”, tai ta tinkama. Tokią nukirsdavo, o paskui skaldydavo
balanom, ji pati skildavo kapojant. Su tokia balana duodant, raganos dingsta.
Žmonės sakydavo: „Ragana arklį mučina, tai nieko padaryt negali“. Tik Lickūnas
padėdavo.

M 34A-24 (2005 m.)
639. [Apie vilką duobėje]
(Kaip ten buvo? Darė vilkduobę, iškasė?) Žmonės iškasę, didelę, gaudyt. (Ir
dėdavo mėsą į vidų?) Ne, ant viršaus. Šakos uždėtos, paskui kad nenukrist, o kas eina –
įkrinta. O paskum ateina rytojaus rytą ir užmuša su… šakes. (O tai kaip paskui buvo, kad
žmogus ėjo?) Žmogus išgėręs ėjo, tai žinot, kaip be proto, tai jis įkrito, ir ten vilkas. Ar jis
ten pirmas, ar vilkas, dviejose. Dainuoja įkritę. (O tai jis dar skripką turėjo?) Nu tai jis
įkaušo, gal pas Vaiciukevičių ten buvo. Šitas buvo tai Šiukšta toks, ėjo, grojo grojo, tik
viena buvo striūna pasilikęs. Tas groja groja, o jis dainuoja ū ū ū dainuoja vilkas. Kai tas
groja.. Paskui kaip ateidavo rytą, pravierka būdavo, žiūri – kad dviejosi sėdi. Šitą
ištrauke, šitą užmuša. Sako, dar poterius sukalbėjau aš, daugiau negersiu

M34A-25 (2005 m.)
640. [Apie žalčius, užmuša žaltys]
Duoda prirūkyt. (Užmuša?) O, nepaleida. Vieną kartą kaip ot čia lazdą iškapot,
kaip stojo, voptvajušomatj, taip aš ir užkapoja, tas Jakšukas, tris ar keturis žalčius, ten
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lizda buvo ar ką, prie tokio berželio. Ir kirvį pametė ir batus, tai nesąmonės (Tai jie nieko
nedarė?) Ne, supranti kaip (…) (O tai nesakė pas jus, kad mušt negalima žalčių?)
Anksčiau sakė…. ir miegojo kartu, kur ten, taip tai gali užspaust… apsuko ir užspaude
ten, (Pasmaugė?) I pasmaugė. (O nesakydavo seniai, kad negalima mušti?) Kur jų čia
išmuši tiek daug… (O gyvačių?) Būna, bet ten mažai. Ale dabar tai čia mažiau, būna čia
šitos tokios nedidelės, geležine vadina. I dabar vat, šienauja kas randa, bet labai taip
smarkiai pabėga, kaip eini – neužmuši nekaip (…).

M34A-26 (2005 m.)
641. [Apie padalec]
Žemėje būna raudona gyvatė. Tėvai sakydavo: „Per Šventą Petrą nevaikščiokit po
mišką, nes padalec įgels“.
Nemačiau gyvenime. Sako, vieną kartą išlindo, tai žmogui turi įkast, sako, į
medžio, abo žmogui, abo gyvuliui. Nėra nei gydymo, nei nieko. Vieną kartą, sako, i
Petras šventes eina, nu i metą vieną kartą išlinda. (Per Petrines?) Jo. Raudona, sako. Aš
nemačiau. (Vieną kart metuose per Petrines?) Taip taip. Per Petrą išlinda i tenai jis kur
neįkąs, vėl palenda. Ar gyvulį, ar šunį, ar medį. (O užkalbėt nuo jo, zamovos nėra?) Ne,
nepadeda. Senasis Vaiciukevičius sakė: „Kokia gyvatė?“, o jei jau raudona, tai sako, jau
viskas. (Padėt negali?) Ne ne, daktaro nėra i vaistų nėra. (Tai jisai raudonas?) Sakė,
raudonas i nedidelis. (Ne kaip gyvatė?) Ne.. (Tai kokia, kaip pirštas?) Ne o tokia o, o
tokia o. (Pusė metro?) Jo, trisdešimt – ketriasdešimt centimetrų, taip pasakė, i tokia stora,
i dydis kaip jau…

Pranciška Luskevičiūtė-Klimienė, g. 1927 m. Apskritoje, gyv. Karageliškėse. (Vytauto
Klimo žmona).
Jos mama Nenortavičiūtė iš Baltamiškio, buvo ištekėjusi už Važnevičiaus.
Ant kalno prie Neries sodindavo daržus ir bulves. Tą vietą per potvynius apsemdavo.

642. [Vietovardžiai]


Skaly – konglomeratai prie Neries ties Apskrita



Krovka – akmuo Neryje



Dūkštų ravas – griova prieš Apskritą. Status kalnas, daug urvinių kregždžių lizdų



Voukuni rov – griova prie Apskritos. Sako, kad lietuviškai būtų Vilkų ravas



Žuravelnik – pieva šlapia, daug spanguolių



Gaj – miškas nuo Zambrinuvkos link Baravykinės
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643. [Pasieniečiai]
Ten, kur gyvena Burevičius, buvo pasienio policijos būstinė, namas priklausė
Pšitulskiui. Pasieniečiai budėdavo miške, turėdavo ant pušų padarytas sėdynes.
644. [Apie Karvutės akmenį]
Tėvukas bučius darydavo, pastatydavo prie Krovkos, tai ištraukdavo pilną cirtų
(žiobrių). Gaudydavo ir liampredy (?). Būdavo, kad apatines kelnes nusimaudavo, galus
užrišdavo ir pripildavo žuvų, parnešdavo namo nuo Karvutės.
645. [Apie gegužines]
Panerių dvaro svečiai darydavo gegužines ties Voukuni rov. Ten smėliukas, gražus
miškelis ant to kalno.
646. [Tegul jį perkūnas...]
Vaiciukevičius labai keikdavo, sakydavo: „Niech jiego piorun spaly“. Žmonės
sako, kad dėl to perkūnas trenkė į jo namus ir uždegė.
Sako, kad jis todėl nuskendo, kad prieš Velykas žvejojo.

M 34A-27 (2005 m.)
647. [Apie kontrabandą]
Vaikystėj atsimena, kad Apskritoj tvarte stovėdavo daug bulių, bulius pervesdavo
per sieną
Bulius tokius, tai dar buvo i laikrašty paskui parašyta. Toj Apskritoj buvo kaip
būstinė, tai lenkai susirinkdavo. Kaip jie ten pereidavo tą rubežių, ar ten buvo… Ir žinau,
kad tokių didelių bulių iš Lietuvos nupirkdavo i Apskritoj toj tvarte stovėdavo tie buliai.
Tai dar mano sesuo ta vyresne, Kostunia, kur Žarnovolkoj, tai jinai su pagaliu aidavo
šerti, nes bijodavo. Tokie labai… (O tai jie iš Lenkijos būdavo?) Ne, iš Lietuvos,
pervesdavo į Lenkiją. (O tai iš Lenkijos ką tada parveždavo?) Ai nežinau, negaliu aš
pasakyt. (O sachariną iš kurios pusės nešdavo?) Sachariną iš Lenkijos. (O degtukai?) Jo,
iš Lenkijos. Kad gerai negaliu, tiksliai, bet sachariną tiksliai iš Lenkijos ir degtukai turbūt
iš Lenkijos būdavo. (O iš Lietuvos buliai?) O iš Lietuvos bulius, mėsa… Ir dar vo iš šito
namo vyresnė sesuo kartais pereidavo Lenkijos rubežių ten, naktį kažkaip ir eidavo ten ne
viena, dviese moterys. Ir ten pereidavo, ten kažkokių giminių turėdavo už Neries ir
eidavo ten ar į Vilnių, ar kaip, ten apsipirkdavo šito, medžiagos, tokios suknutem ten,
šilko. Tai dar pas tą Vaiciukevičių palikdavo, ten mus jau kaip piemenaites, tokias
mergaites, tai aš nueinu ten, mane apvynioja ta medžiagyte, kad policininkai nepastebėtų.
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Ir aš ten, draugė Vaiciukevičio dukra buvo, mes draugavom, tiktai aš parnešdavau, taip
tai negalima. (Tai gaudydavo?) Nu taip, į kalėjimą sodindavo. (O tai kaip tų jaučių
nematydavo?) A jaučių aš nežinau kaip. Ar jie buvo gal susitarę su viena puse kažkuria.
Atsimenu, kad prisirenka ten, turbūt ir žydai kažkokie iš Lietuvos, ten kad trukšmavo pas
mus namuose ten. Tie lenkai ir tie lietuviai, trukšmas buvo ten.

M 34A-28 (2005 m.)
648. [Apie šaltinį Apskritos]
A žinot, anksčiau kaip nemokėjo, lovelį kokį ten padare i vanduo ten tekėjo. (O tai
jūs šulinio neturėjot?) Nu ten prie namų buvo kažkoks tai šulinys. Bet tas vanduo buvo
labai toks krištolinis. (O jūsų mamytė ar bobutės nesakė, kad jeigu į saulę teka vanduo,
tai gydo akis?) Tai Didįjį Ketvirtadienį varydavo prie to šaltinio, kad nusipraust, taip
liepdavo. (O kokiu metu liepdavo, iš ryto ar dieną eiti?) Iš ryto, iš ryto, saulei nepatekėjus
eidavom praustis. (Į tą šaltinį?) Jo.

M 34A-29 (2005 m.)
649. [Apie Vaiciukevičių]
Už gyvačių kandimo, no…no rože kaip buvo, tai visi eidavo pas jį. Vat čia gyveno
tokia Onute, tai sake, i dabar prisimena, sako, kad nakvojau ten, nes reikėdavo tris kartus
užkalbėti, jeigu jau ten kažkas, užkalbėdavo. (Ir padėdavo?) Mokėjo, padėdavo. Žmones
iš toli atvažiuodavo, mokėdavo jis užkalbėt. (O jo nebijojo, kad jis tokią galią turi?) Ne,
nesakydavo, toks šnekus buvo. (Sakė, su tuo Nenartavičium draugavo) Jis su
Luskevičium, su mano tėvu draugavo labiausia. Nenartavičius, tai jis jaunesnis, o su
mano tėvu tai tikrai draugavo. Jie ten ir baliavodavo kartu, aš vaikas buvau, bet žinau.( O
tai sakė, kad baikas pasakodavo) Mokėjo šnekėt, meluot mokėjo:”Va, Vaiciukievič,
machliuje jak Vaiciukievič”.

M 34A-30 (2005 m.)
650. [Tėvelio pasakos]
Kad čia numireliai tie, kur kapines yra tos. Sako, vaikšto ten, po Petrinką tą. Nu
sakydavo taip, mes bijodavom dar, kojas atsimenu slepiu, kad ir rodos man tuoj ir paims.
(Tai ant Petrinkos vaiduokliai?) Taip, dabar nėra to. (O prie upės nebūdavo vaiduoklių?)
Prie upės vaiduoklių tai nebuvo, bet kadangi buvo karas, kaip buvo vokiečių ir rusų, tai
labai tie paskenduoliai vokiečiai atplaukdavo prie kranto tenai. Mes dar kaip karves
ganom, pamatom, tai mes su lazda nustumiam, kad jis toliau plauktų, kad negulėtų čia.

M 34A-31 (2005 m.)
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651. [Apie vilkus]
Ten prie to Vaiciukevičiaus ta pieva, kur vadindavom ten miške, vilkas ejo. (Nu ir
ką?) Nu ir nieko, neužpuolė. (O šiaip jų negaudydavo?) Kur gaudys, niekas ne. Būdavo,
kad aveles kartais papjaudavo.

M34A-32 (2005 m.)
652. [Apie žalčius]
(O žalčių buvo daug jūsų vaikystėj?) Buvo buvo žalčių. (Ar pas jus leisdavo žaltį
mušti?) Ne, nagalima. Žalčių ir neseniai, pora metų atgal tai pilna buvo. O čia kur mano
sūnus gyvena, tai.. (Bet pas jus neleisdavo mušti seniau?) Teip, ne. (Dėl ko?) Sake, kad
nesiseka gyvenime, negalima mušti, gyvenime nesiseka paskui. (O jeigu užmuša, kas
atsitinka?) Nu tai sako, gali būt kokia nelaime, šitaip sakydavo.

M34A-33 (2005 m.)
653. [Apie padalec]
Jis šnekėdavo apie tuos padalius, bet kaip jis sakė? Bet jis tikrai sakydavo.
(Vaiciukevičius?) Jo, Vaiciukevičius tas. Puola kažką, ar įkanda tai negali išgyt tas
žmogus. (O kaip atrodo, neatsimenat?) Ne. Žinau, kad jis žuvis gaudydavo tokias,
lenkiškai tai liampredy, tokie kaip gyvates tokios. Prigaudo jis pilna jų, jos skanios,
valgydavom. “Reikia valgyt, skanu”,- sako. Prigaudydavo, pas mus atnešdavo.
Liampredy liampredy.

M 34A-34 (2005 m.)
654. [Gurevičienė mokėjo pieną atimti]
Ten kažką tai paima ir, sako, vaikšto per pievas ir su ta… rasa būna, tai tą rasą
kažkaip nušluosto nuo pievų, tai tą karvę paganys, tai jau visas pienas. (Ar žinojo kaip
apsiginti kad nepadarytų?) Nežinau, bet tas Vaiciukevičius nuo akių tų užkalbinėjo. Ir kas
čia dar mokėjo užkalbinėt… Ir Nenartavičienė mokėdavo užkalbinėti, nuo to apžiūrėjimo.
(Ir padėdavo?) Padėdavo. (Nu tai čia nužiūrėjimas, o apie prakeikimus nesakė?) Ne.

M 34A-35 (2005 m.)
655. [Apie Vaiciukevičių]
Laidodavo, po ąžuolu melsdavosi. Sakė, kad na tym dembe djably provadzousia
Kapuose tai sakydavo:”Vot tam, na tym dembie to djably provadzousia”. (O
kodėl? Kas taip sakydavo?) Vaiciukevičius. Jis toks buvo kreivas, visokiais tokiais, dabar
vat šiemet nupjove ten ant kapinių. (Bet jis ten melsdavosi prie to ąžuolo?) Nu tai jis ir
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melsdavosi. (Djably provadzousia, o jisai meldžiasi prie to medžio?) Jisai toksai buvo
įdomus žmogus. Tai jisai galėjo i taip i taip sakyt..

Franciška Jankun-Šiukštienė, Piotro, g. 1930 m. Bradeliškėse, gyv. Karageliškėse.
Jos bobutės iš Buivydų, ir mamos, ir tėvo. Mamos bobutė buvo ištekėjusi į Rusėnus. Jos
tėvų namai, kur gyveno Kozlovska, paskutinis namas dešinėj. Ten dar diedukas gyveno.
Tą namą statė tėvas. Tėvas buvo stalius, namus statė, langus darė. Jis remontavo ir
Bradeliškių malūną. Malūno poną Zaborskį išvežė į Sibirą, jo antroji žmona buvo
jaunesnė ir grįžo.
Bradeliškėse buvo 6 namai. Dešinėje gatvelės pusėje šalia jų buvo dar vieno Jankūno
namas. Iš viso kaime gyveno 3 Jankūnai, Laveckis ir 2 Avtuchai.

656. [Bradeliškių vietovardžiai]


Rugima –



Pšydatki



Pod Rusianami –

M34A-22 (2005 m.)
657. [Apie vaiduoklį prie Bradeliškių piliakalnio ir prie Dūkštų Laumių
akmens]
To on pšychodzyl, i tego, i gadal. A to tam chodzil, šedla biala pšesceradla
okryvšysia, dzieciuka niosla, plakala. (V kturym mejscu?) Pšed Bradeliški. To muj ojcec
jiego zabronil, žeby on pšy nas gadal, žeby my nie lienkalisie by chodzyc po viosce
viečoram. To my žadnych strachuv nic nie viedzieli. Muvyli tam, v Rusianach
pokazyvalisie, tam jakiescy gdzie tam strachy, kolu Liminovyčuv, muvi tam. (Ale jakie
kolo Liminuvyčuv?) No takie. (Co tam pokazyvalosie?) Tam…no ja tam nie pamientam,
takie bajki te davnejše. Ale to muvi, Liminovyčy, tam ta kobieta Liminovičanka Stefa,
ona z Liminovyčukem i žyje musi, s Ciecekyšek on. A oni žyjou jiešče? (Žyjou) To ja
nieviem. (A co tam pokazyvalosie?) ja pani, to i nieviem. Tam muvyli kiedys, ale.. teš
že… čy tam kobieta, čy tam… ai to vie. (Nie pomnyce?) Nie, nie pomne…(…) (To jak
vy slyšeli?) Ja slyšalam to, ta taka gura tam, jak Rusiany, byla tam musi pani, nu i tam
pšed Rusianami tam jiest taka gura, sypi nad žekou tam, krent tam. To tam muvi, že v
nocy tam takimi pralnikami kiedyscy tam ta plutna prali. (Na žece?) Nu. Že te baby
slyšeli… to tam juš ja nie šedlam do dziadukuv, bo tam moja mama byla z Rusian. To ja
juš i nie šedlam. (Balisie?) (juokiasi) (A jak objasniali, co to moglo byc?) Nu muvi, že
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objasniali, že dokazyvali, že to pravda. (Všysko jiedno, to nie kobiety tam byli?) No
pevno to muvi, jakas niečysta syla musi, čy tam…(…) A pralnia dalej, tam my chodzyli
do lazni tam. Tam dzieci to malienkie jiešče byli, to tam nam by to gadali, to nam nie do
glovy tam bardzo. (A v tej laznie teš pokazyvalosie?) To kiedy vie, ja nieviem.
Tai jis ateidavo, ir tada, ir kalbėjo. O tai ten vaikščiojo, ėjo boba paklode
apsiklojusi, vaiką nešė, verkė. (Kurioje vietoje?) Prieš Bradeliškes. Tai mano tėvas jam
uždraudė, kad jis prie mūsų kalbėtų, kad mes nebijotume vaikščioti po kaimą vakarais.
Tai mes jokių siaubų nematėme. Sakė ten, Rusianuose pasirodydavo, ten kažkokios
dvasios kur, prie Liminovyčuvų, sako ten. (Bet kaip prie Liminuvyčuvų?) Na tokie. (Kas
ten pasirodydavo?) Ten... na aš ten neatsimenu, tokios pasakos tos senesnės. Bet tai sako,
Liminovyčy, ten ta moteris Liminovičanka Stefa, ji su Liminovyčuku ir gyvena turbūt, iš
Ciecekiškių ji. O jie gyvena dar? (Gyvena) To aš nežinau. (O kas ten pasirodydavo?) Aš,
ponia, tai ir nežinau. Ten sakė kažkada, bet... irgi kad... ar ten moteris, ar ten... kas ten
žino. (Neatsimenate?) Ne, neatsimenu... (Tai kaip jūs girdėjote?) Aš girdėjau tai, tai toks
kalnas ten, kaip Rusianai, buvote ten turbūt, ponia, na ir ten prieš Rusianus ten yra toks
kalnas, byra prie upės ten, posūkis ten. Tai ten sako, kad naktį ten tokiomis skalbyklėmis
anksčiau drobes plaudavo. (Upėje?) Taip. Kad tos bobos girdėjo... tai ten jau aš nėjau pas
senelius, nes ten mano mama buvo iš Rusianų. Tai aš jau ir neėjau. (Bijojote?) (juokiasi)
(O kaip aiškino, kas tai galėjo būti?) Na sako, kad aiškino, kad įrodinėdavo, kad tai tiesa.
(Vis tiek, tai ne moterys ten buvo?) Na turbūt tai sako, kažkokia nešvari jėga turbūt, ar
ten... O skalbykla toliau, ten eidavome į pirtį ten. Ten vaikai tai maži dar buvome, tai ten
mums tai kad ir kalbėtų, tai mums ne į galvą ten labai. (O toje pirtyje irgi pasirodydavo?)
Tai kada žinote, aš nežinau.
M 34A-23 (2005 m.)
658. [Apie Bradeliškes, malūną, Bobų įlanką]
Žečka vchodzyla do mlynu, a tam takie bloty byli, ta šed Šaltyny, ta krynyčka. To
teš taki vysoki krent byl tam. I tam chodzyli pšez mlyn tam, chochly chodzyli,
verkšanskie chodzyli du kosciola kiedys. To pšez mlyn i pšez ta pola, tam byla drožka i
chodzyli
Tyko baby liecieli kompacie, tak pšeciv našich lonkuv tak. (A tam menščyzny nie
chodzyli?) Nie chodzyli menščyzny, tam Babska buchta nazyvali. (To baby kompalisie?)
Baby kompalisie.
Upė įtekėdavo į malūną, o ten tokios balos buvo, ten buvo Šaltiniai, tas šaltinėlis.
Tai irgi toks aukštas krantas buvo ten. Ir ten eidavo pro malūną ten, chochlai vaikščiojo,
Verkšionių vaikščiojo į bažnyčią kažkada. Tai pro malūną ir pro tą lauką, ten buvo takelis
ir vaikščiojo.
Tik bobos lėkė maudytis, taip priešais mūsų pievas taip. (O ten vyrai
nevaikščiojo?) Nevaikščiojo vyrai, ten Bobų įlanka vadino. (Tai bobos maudėsi?) Bobos
maudėsi.

Helena Petrukovska, g. 1928 m. Malūnėlyje (prie Vievio), gyv. Karageliškėse.
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Malūnėlyje buvo 3 sodybos, vėliau išskirstė vienkiemiais. Greta jų buvo Žydovski
mogylnik, palaidoti Vievio žydai. Kai darė autostradą, perlaidojo miške. Vieta, kur
buvo jų namai, vadinosi Pliac. Kur buvo Stankievičiaus namas – Gliniska. Šiame name
gyveno Citrinavičienė. Ji iš jos pirko kolūkių laikais. Greta sūnus perkėlė namą iš
Bernotavičiaus.
659. [Apie Vaiciukevičių]
Jis užkalbėjo nuo gyvatės, nuo akių, nuo dantų. Nuskendo prieš Velykas. Ilgai jo
nerado, po to išplaukė lavonas Panerių saloje.
660. [Apie Ausiutiškes]
Po Vaiciukevičiaus mirties namą pirko iš jo žmonos Vonsievič iš Karijotiškių.
Žmona išvažiavo su dukra į Lenkiją. Jis gyveno Ausiutiškėse 5-10 metų. Visą laiką
nesisekė. Žmonai galvą sudaužė, ji mirė, liko 5 vaikai, tada rudenį ir jis mirė. Vaikai
pardavė namus kauniečiui, kažkas juos sudegino.

Liucija Jodkaitė-Steponavičienė, Boleslovo, g. 1944 m. Karageliškėse, gyv. Vilniuje.
661. [Panerių Koplyčios kalnas]
Į Panerių Koplyčios kalną ėjo variniai laiptai.

M 34A-12 (2005 m.)
662. [Apie tunelį iš Trakų į Aušros vartus]
(Kas pasakojo apie tą tunelį jums?) Mano mama. (O jai kas jai sakė?) Tėvas ar
senelis. (Ir kaip jisai sakydavo?) Kad ėjo iš Trakų pilies iki Aušros vartų tunelis. (Jisai
pats praėjo?) Taip, vaikas būdamas. Bet ar tėvas, ar senelis aš nežinau. (Kaip jinai sakė
apie tą tunelį, tamsu buvo ar kaip?) Nu nieko, tiktai kad ėjo. (Vienas pats?) Ne, ėjo
kažkokia procesija. O jis vaikas, dvylikos ar ten dešimties, dvylikos metų kažkur tai. (Iš
Trakų į Aušros vartus?) Nu. Ir sakau, va kiek aš klausiau gidžių, tai jos pamaigo pamaigo
pirštais ir…

M34A-13 (2005 m.)
663. [Panerių Koplyčios kalne rodydavosi]
O kaip buvo senovėj padaryta, o dabar negali surasti… Atseit taip technika
pažengė. O į šitą Koplyčios kalną tai sakėt, kad laiptai buvo, variniai laiptai. Ir tėvas
pasakojęs, kad ten kaip Vongas, kaip Neries darė kilpą aplink mišką… tai Neris tekėjusi
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ne šitaip kaip teka dabar, o tekėjusi apie mišką. Ir dabar ten, atseit, yra labai gilu, ir ten
paskendęs yra tankas. (Kur Vanga ten?) Jo. Kad ten labai gili vieta. Kai užtvindydavo čia
Neris, tai pilnai iki miško visą tą plotą. (Tikrai?) Jo, aš pati bridus. (O ten kur namai, kur
Ignatovičius?) Ne, ten jau ne. Va čia nuo sanatorijos iš karto ir iki kelio. (Ta Kozacka
lonka?) Taip, va visą tą pilnai

M 34A-14 (2005 m.)
664. [Apie vaiduoklius Koplyčios kalne, Piasčystoj pinigai užkasti]
Kad į kalną čia pasirodydavo visokios dvasios. (Koplyčioj?) Va čia į tą
Koplyčios kalną. (O kas pasirodydavo?) Katinai, žmonės su maišeliais, su turtais, su
auksais. Nu kad tie katinai čia atseit daug kam pasirodė, bet gal įgąsdinti žmonės. (O ką
sakydavo, ką reiškia tas katinas?) Kad iš po kojų ir kniauksėdavo ir nusiridendavo. (O
kaip aiškindavo, ką reiškia?) Nu velnias velnias. (O tie žmonės su maišiukais kas ten
būdavo?) Nu atseit užkasti pinigai. (Nebandė surasti?) Bandė kaip ten, ot gaila kad
mamos nėr, jinai tai ten…(Prie Piasčystos pinigai rodydavosi?) Aha, bet aš jau
neprisimenu. (Žmogus koks vaikščiodavo?) Žmogus su maišiuku, buvo užkastas lobis,
ėjo ieškot to lobio, ten vienu žodžiu.

M 34A-15 (2005 m.)
665. [Šaltinis L. Jodkaitės sodyboje]
(Kaip mama sakydavo?) Aiškino, kad jeigu šaltinio vanduo teka į rytų pusę,
reiškia, labai sveikas, labai žmogui naudingas. (Tai gydydavo ką nors tuo vandeniu?) Ir
gydydavo, ir atseit, visi tie stebuklingi šaltiniai tai čia turi ryšį su tuo. (Su kuo?) Tai kad
į rytus teka. (O tai pas jus yra irgi toks šaltinis?) Nu taip. (Kur?) O čia apačioj, prie
namų, apačioj. (Jisai į saulę teka, taip?) Taip. Jisai teka, reiškia, išteka prieš saulės
tekėjimą. (Tai į rytų pusę?) Į rytų pusę. (Tai mama Didįjį Ketvirtadienį neliepdavo eiti
praustis tuo vandeniu?) Tai pirmą dieną Velykų. (O kaip sakydavo?) Nu tai ir jauna
būsi, sveika būsi, ten graži būsi. (O kokiu metu praustis, dieną, vakare?) Kuo anksčiau,
kuris anksčiau. (Labai anksti liepdavo?) Nu jo. (Pirmą Velykų dieną?) Pirmą Velykų
dieną. (Bet tai šito šaltinio ar šulinio vandeniu?) Nu tai čia pas mus išteka į šulinį, ten
taip iš karto. (Į šulinį nuteka tas vanduo?) Nu tai pasisemiam, dukra mano kai
atvažiuoja, tai ji nesiprausia čia, nulekia ten pasisemia ir prausiasi.

M 34A-16 (2005 m.)
666. [Apie Vaiciukevičiaus mirtį]
Išvažiavo į Lenkiją. Ir jinai turbūt paskui į Lenkiją išvažiavo. O jis paskendo ir
paskui labai ilgai jo neberado. Paskui tas Apskritoj kur gyveno senukas, jis
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padraugaudavo su mano mama, ateina ir aiškins, sakė: „Žinai kur Vaiciukevičius? Va,
sako, prie Vongo šitoj saloj guli“. Ir iš tikrųjų, nuėjo ir rado ten tą senuką, bet aš
nežinau, po mėnesio, ar jis pri…prisapnavo, aš nežinau kaip. Bet sako: „Vat vat ten
reikia jo ieškot saloj“. Ir aš nežinau, po mėnesio, po dviejų, labai jau daug laiko buvo
praėję – ir rado. „Iš kur tu žinai?“, - „Ot, sako, pamatysi, ir ten suras“. Bet mes tai
kartais juo ir netikėdavom, ką jis šnekėdavo. Jis kartais, atseit, ne šernai ateidavo, o
ateidavo ten kažkokie tai… kaip arklio kanopom, kažkokie tai gyvūnai. Jis kartais
prifantazuodavo. (Tai tas Nenartavičius?) Tas Nenartavičius. Mes sakydavom, čia
kaimo melagis toks. Bet jis taip mėgdavo pafantazuoti žmogus. Nu, bet tada tai teisybė.

M 34A-17 (2005 m.)
667. [Apie Vaiciukevičių]
Jis gydydavo, užkalbėdavo, nuo gyvatės užkalbėjo įkandimo, nuo rožės, nuo
visokių…(O ką žmonės apie jį sakydavo?) Nu geras buvo žmogus, geras. (padėdavo
jisai?) Padėdavo, padėdavo. (Bet čia tų užkalbėtojų daugiau buvo...) Nu buvo, bet taip jis
buvo... labiausiai pas mus. (O ten Lickūną tokį negirdėjot?)
(pasakoja kaimynas Vytas Klimas) Nu gydydavo vaikus, tai koją sulaužys, jis tuoj.
Nereikia nei gipso kaip dabar, a jis ką ten sakė, nieko nežinau. (Žodžiais užkalbėjo?)
Kalbėjo ir viskas. Jis va, gyvates užkalbėdavo.. (O tai kuris buvo stipresnis gydytojas, ar
Vaiciukevičius, ar Lickūnas?) Negaliu pasakyt.
(pasakoja Liucija) Turbūt Vaiciukevičius, jis buvo žinomesnis.
(pasakoja kaimynas Vytas Klimas) Gyvatė, va į koją įkando, nuėjo jis, Liuce,
Antanas nuėjo. (Pas Vaiciukevičių?) Ne, pas Lickūną. “A, aš žinau kokia gyvatė. Eik
namo”. Atėjo namo, nu viskas. (Jau sveika karvė?) Nu, sveika, eik namo.(O tai gyvatės
ne vienodos būdavo?)…
Žvejoti nuėjo, a pavasarį vanduo pasikėlęs, kaip ten buvo, niekas nežino. Up, sako,
ir viskas. A vanduo didelis pavasarį.

M 34A-18 (2005 m.)
668. [Apie žaltį]
Išnešdavo į mišką. (Žalčius?) Žalčius. (Kodėl?) Nu nemalonu vis tiek. (Bet mušti
leisdavo?) Ne, negalima. (O kodėl negalima?) Taip gyvuliams kenčia. (Gyvuliams
kenkia? Jei užmuši – pakenkia?) Jis paskui gali uždusint, pakarti. (Žmogų pakarti?)
Žmogus, ir gyvulius, viską. Mano vaikai, buvo du vaikai pametukai, atnešė žaltis, o ilgas,
kokį metrą. Sakė:”Mamyte, reikia užmušt”,- “Čia žaltys, negalima, paleist”. O jis su savo
tokiu jau pri peties sugriuvo, paleist ir viskas. Ir paleido. (Kaip sakydavo anksčiau?)
(Liucija)- Nu kad pieną atima. (Vytas)- Ne pieną, gali uždusint.
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M 34A-19 (2005 m.)
669. [Apie padalec] (pasakoja Vytas)
Ir kanda cy žmones, cy ko, cy medis. Įkas – jis viskas, džiūna. Vieną kartą į metus
išeina. (O kur jie gyvena?) Miške. (O kaip jie atrodo?) Niekas nežino. (Nieks nematė?)
Nemato. Nu taip, medis džiūna, viskas. I tyko vieną kartą išlenda i turi įkast. Cy medis,
cy kur, i viskas. Kur papuls jam i viskas

M34A-20 (2005 m.)
670. [Apie prakeikimus]
Jau reiškia, važiuoja vestuvės, i pasako kaip ten, kad virstų tuo i tuo, ir taip virsta.
(Ir kuo virsdavo, kaip pasakojo?) Nu tai įvairiai kuo, ir meškom, ir velniais, ir visokiais
paukščiais, gyvuliais. (O paskui atversdavo vėl atgal?) Nu nieko neaiškino. Bet vat apie
šitą tai pasakojo mano mamos brolis. Reiškia, labai jau gražus buvo jaunystėj, labai daug
panų turėjo. Kokią ten paną apgavo, ir kai jau ženijosi su kita, tai ta kita atėjusi.., reiškia,
išėjo į šventorių, į bažnyčios, jinai metė smėlio jai ant veliumo. Tai turėjo šešis vaikus ir
visus palaidojo. (O tai dėl to smėlio šitaip?) Dėl to smėlio, kad ta prakeikė. (O kaip
išsigelbėt? Atkalbėt galima?) Nu mama neaiškino kaip, bet kad teip… Ir iš tikrųjų tai
laidojo laidojo vieną po kito, o reiškia, patį paskutinį jau išsivežė į Lenkiją, jau ten labai
globojo, labai jau saugojo tą vienintelį vaiką, ir septyniolikos metų susirgo kraujo vėžiu
ir… ten palaidojo. (O tik vienas toks atvejis, ar daugiau pasakojo?) Nu vot apie tą tai čia
jau, tai čia brolio, tai čia jau… o iš tikrųjų labai jau… mama tuo labai tikėjo. … kad ten
nužiūrėdavo karves, kad ten pieną atimdavo, ar grietinės nebūdavo, mama labai tikėjo.
(Konkretus žmogus koks nors?) Konkretus žmogus, vat kad tas tas tas ir vat šitaip.(…)
(apie Gurevičienę. Ją aplinkiniai kaimai laikė ragana) -Ji jau čia sirgo, ir mama
sako:”Užtat ji ir mirt negali, atseit, ją velniai dusina”. (O tai čia kaime irgi žinojo, kad
ji?…) Žinojo žinojo visi. (O tai ką, ji buvo ką nors padariusi žmonėms?) Bloga akis. Nu
ir sako, ir dukra turi tokią akį. (O tai kaime yra kam nors pakenkusi Gurevičienė?) Nu
taip sako, kad daug kam pakenkė. (Bet iš piktumo, ar netyčia jai taip atsitikdavo?)
Įvairiai, įvairiai. Taigi žmonės labai kerštingi, o kaime dar labiau kerštingi. Mieste tai
žiūrėkit, vienas kito nepažįsta, o čia tai jau už kiekvieną smulkmeną:”Aha, aš galiu, o tai
aš tau įgelsiu”. (Nu ir ką jinai padarydavo?) Nu vat kiek aš žinau, krisdavo gyvuliai, va to
pieno nebūdavo, grietinės nebūdavo. Nu ir susirgdavo susirgdavo. (O tai gelbėdavosi
kaip, atkalbėt?) Atkalbėt, nu, atkalbėdavo. Pavyzdžiui, mano mama, jinai čia ir
neužsiimdavo tuo atkalbėjimu, bet, pavyzdžiui, atbėgdavo vat žmones, kad vot padėti.
Mano mama tai mokėjo. Kad kažkur tai kitur… kiek galiu, tiek aš padėsiu. Nu kažkiek tai
mokėjo. (O jinai nuo ko buvo išmokus, nuo bobutės?) Ne ne, jinai ne nuo mamos,
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nežinau aš nuo ko. Ne nuo mamos, ji augo našlaite. (O tai per Jonines nesakydavo, kad
ten eina pieną atimti nuo karvių?) Nu per Jonines tai nevesdavo… palikdavo nuo… nuo
Kūčių vakarienės paplotkes nešdavo, duonos šventintos, aprūkydavo tuos gyvulius. (Su
žolėm kokiom?) Su šventintom žolėm. (Tai nesakydavo, kad ten vaikšto kokia boba ir
pieną atima karvėm?) Nu ne ne, atseit, kad neveiktų jokie burtai, tai vot, tokius
papročius… Ta dukra, ale ką ji ten darė

M 34A-21 (2005 m.)
671. [Apie kaulus Panerių Koplyčios kalne]
… Kad mama, reiškia… gal jos kokias žemes kasė ar ką rinko, kad mama rado
kaulą, paspyrė tą kaulą ir susapnavo naktį, kad atėjo labai graži pana, ir sako:”Nespardyk
manęs”. Nu tai mama nuėjo ir užkasė tą kaulą. (Tai ten kaip kapai kokie buvę?) Buvę
kapai. Čia buvę kapai ir stovėjusi koplyčia, ir aiškina, kad buvę variniai tie laiptai. O kad
kapai, tai iš tikrųjų. Nu ir ten, kur Klimiene gyvena irgi kapai buvę, jų namas ant kapų.

Onutė Klimaitė-Klimienė, Kosto, g. 1931 m. Karageliškėse (Zapalinkoje), gyv.
Karageliškėse (Varsaniškėse), dabar –Vilniuje.
Zapalinka buvo tik vienas namas netoli Neries, jie ten atsikėlė apie 1938 m. Jų žemės
rubežius ėjo Huliajcų ravu. Jos tėvas buvo muzikantas, dirbo pas Pupų Dėdę, vasarą
visada šeimą palikdavo, grodami uždarbiaudavo. Atsimena, kad atveždavo ryžių.
Armonika groti mokėjo ir broliai.

672. [Vietovardžiai]


Žapnickos beržynėlis



Šukštų pušynėlis



Zambrinka – kažkada ten stovėjo nams. Jie ten karves ganydavo. Gaj – lapuočių
miškas



Vaukuni rov – griova link Apskritos, gal vilkų buvo, todėl taip vadino. Ant kalno
buvo aikštelė, kur skautai atvažiuodavo iš Kauno, pasistatydavo palapines,
išpuošdavo.



Sivyrum – vieta prie Peklynės kalno, o gal ir pats kalnas



Krovka – akmuo Neryje



Skaly – konglomeratai prie Neries



Varsaniški – Karageliškių dalis, kur ji dabar turi namą
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M 34A-36 (2005 m.)
673. [Apie Apskritos šaltinį]
(Kas jums sakė taip?) Mus mamytė siųsdavo vandens ten kaime kai gyvenom. Tai
ejom su ąsočiu su pussesere savo, atnešdavom ąsotėlį vandens, ten žinot, Apskrita ir
šaltinėlis toks. Ir prausdavom su ta vandeni. (O tai kaip sakydavo mama apie tą vandenį?)
Nu kad akim labai sveika. (O dėl ko sveika?) O dėl ko, aš nežinau, kad geriau matytų.
Kad veidą gerai praust. (O nesakė, kad užtai gerai, kad į saulę teka?) Sakė, sakė, kad
užtai, kad į saulę tas šaltinis ten buvo gražus anksčiau labai tas šaltinis. Dabar nežinau, aš
ten nebuvusi. (Ar tai visus metus praustis iš ten nešdavo?) Ne, ne visus. (Katrais?) Nu

M 34B-1 (2005 m.)
674. [Apie Didįjį Ketvirtadienį]
Kad bus visą vasarą švarus, praustis mėgėjas. (O su kuo praustis, šaltinio
vandeniu?) Ne, jis namie prause, bet kokiu vandeniu. O tas šaltinis buvo nearti. O čia
būna prieš Velykas gi. (Tai reikia kuo anksčiau atsikelt?) Kuo anksčiau. Lekiam, pirmas
įmerkiam. Mes buvom penkiese – kas pirmas. (O į Nerį neidavot?) Ne, ten pas mus tas
Neris, matai, status ir toks apaugęs. Nu vaikai tai maudės ten, broliai tai eidavo maudytis

M34B-2 (2005 m.)
675. [Kaip ieškojo skenduolio]
Nu pasake mums, jis po pietų prigėre, tai tevukas, mano vyras, brolis ieškojo
ieškojo – nikaip nerado. I su valčiu tenai tokia yra buchta. Ta ant rytoj nuvėjo irgi vėl ten
iš tos, valtį laikosi ir vaikščiojo. I atsistojo ant kažką tai. “O čia čia, šaukiam, čia jau yra
yra”. Tai jis, ten akmuo yra, o taip apsiavęs tą akmenį. Sakė, taip jau laikėsi. I tada
ištraukė…. (Kur jie leidžia tą žvakę?) Nu an vandenio, kur prigėręs. (Bet pastato ant ko
nors ar kaip?) Nu tai aišku, taip tai…(Ant ko dėdavo?) Ant lentutes kokios. (Degančią?)
Nu tai jinai tą… nuneš, nuskęs. (Bet va jūs kada gyvenot, jau nematėt šito?) Ne. (Tik
kalbėjo?) Tik kalba, aš sakau, kad taip.
Įtrauks srovė, labai vanduo tas neša (…) i bijodavo visko.
[Djabliuk siedzi v vodzie, sakydavo vaikams].

M34B-3 (2005 m.)
676. [Vaiciukevičius užkalbėjo jos brolį]
Rožę užkalbinėjo, mano broliui gi irgi buvo labai jau. Mama laiko, išgąsčio labai
buvo. O jis rėkia ne savo balsu:”Ojej, dega namas, dega namas”. (Brolis taip rėkė?) Taip.
Buvo ten gal kokių dešim metukų. (O kas jam buvo, pasirodė kas?) Išgąstis buvo,
išsigando kažką matyt. Ojej ojej. A Vaiciukevičius tas išgydė jį. (Užkalbėjo?) Užkalbėjo,
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žolyčių ten jisai žinojo. Jis buvo daktaras. (O kaip jis išgydė?) O mane irgi. Man tai buvo
tevukas nuvežė iš vakaro. Reikia prieš saulei tekant, i leidžiant. Tai palieka ten, ir aš
pabūnu, per tris kartus užkalba ir viskas. Veidą vieną kartą buvo ištinęs, paskui koja
paeit, neprisimenu jau, negalėjau. (O tai kaip jis kalba, malda kokia?) Malda malda
malda. Negirdėt. (Ai, negirdėt?) Ne. Bet kalba kalba kažką tenai jisai papučia į tą vietą,
taip orą neišleidžia kalbėdamas, burna kažkokia. Nu i vot, jis mane išgyde. A vargšas
kaip žuvo. (O kaip jis žuvo?) Taigi per tas… Verbų dieną, sekmadienį išvažiavo žuvaut.
Tai ilgai kažkaip, musi tokiu laiku apie rudenį ištraukė, ten už tilto jau surado. Žmona
palaidojo čia, žmona išvažiavo į Lenkiją. Buvo įdomus senukas, labai toks. Ojej, aš
prisimenu, šermukšnių prišaldo, prinešta ant aukšto taip. Tai atneša, vaišina. A kaip
pirma, tai skanu buvo vaikam. Labai buvo malonus, i jinai tokia maloni moteriškė. (Tai
jis ir žolių kokių pasirinkęs?) O kiek ten pas jį žolių būdavo, pridžiovyta įvairių. I nuo
gyvačių jis užkalbėdavo, jis daktaras pas mus buvo jau. (O sakė, dar baikas mėgo labai)
O baikos, gal biški primeluot mokėjo, bet labai jau toks. (Tai apie ką jis mėgdavo
pasakot?) A visokių jis ten baikų. Jau ką mokėjo tai mokėjo. (Neprisimenat apie ką
pasakojo?) Ne
Žmonės, tai kapuose pas mus buvo toks ąžuolas, dabar jau jį nupjovė šiemet. Prie
to ąžuolo melsdavosi labai. (Prie ąžuolo melsdavosi?) Taip. (O kodėl prie ąžuolo?) Nu
kryžio ten tokio nebuvo, senovėj kapinaitės…(Bet sakė, kad buvo kryžius, sakė, kad
pjaustytas kryžius) Nu tai jis jau susilauže gal tas kryžius. (Tai melsdavosi prie ąžuolo?)
O ten jis musit stovėjęs tas kryžius. I aš prisimenu tą ąžuolą, i dabar nupjove, supuvęs
toks. (O ponia Pranė sakė, kad Vaiciukevičius sakydavo „V tym dembie djably žyjou”.
Sakydavo?) Sakydavo. (O kodėl taip, djably?) Jis toks buvo labai susuktas visą laiką.
Prane tai gerau žino, jinai draugavo su jo dukra. Labai vaikščiojo jinai pas ją. (Tai toks
malonus buvo žmogus?) Geras labai žmogus. A kai kada jau po čerka, tai i (…) mokėjo,
visokių ten dainuškų. Įdomus toks. (Ir sakė, kad keikdavosi smarkiai) Nu keikė, mokėjo.
(Žeby ciebie cholera, šitaip?) Jo. Taip jau ten kaip dabar tai nesibara. …. Dar pažiūriu,
žoles paraunu nuo jo kapo. (Tai jis Petrinkoj palaidotas?) Aha, čia. Bet nėra dukros nei
žmonos, tai… (O tai nekalbėjo žmonės, kad čia kažkaip keistai jis mirė?) Nu kalbėjo, kad
sakė, per Verbų sekmadienį, kad išvažavo čia žuvaut. (Tai dėl to?) Dievas žino dėl ko,
nesuprasi, gal toks likimas. Skirta kiekvienam.

M 34B-4 (2005 m.)
677. [Apie prakeikimą]
Sakydavo, negalima keikt, ba ant save tas keikimas. Paskui jeigu keiki, i reiškia,
neteisingai, tai ant tave puola tas prakeikimas. Čia šitą aš sakau, kad negalima keikt.(O ar
sakė, kad seniau prakeikdavo ir paversdavo į ką nors žmones?) Sakydavo, bet kad visi
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keikia. (… ) Kaip čia antrose Panerose čia vestuves buvo, tai paskendo. Aš nežinau
tiksliai. (tai ten vestuvės vadindavo?) Pšeklienta veselia. Ten aš žinau, kažkaip vestuves
buvo, kas prigėre, aš neprisimenu

M34B-5 (2005 m.)
678. [Apie žaltį]
Jei užmuši, tai sako, labai gyvuliams kenkia. Mano vyras tai būdavo, kai gyveno,
tai kiek jis man stiklainių išvežė. Su ta įvara, stiklainį pastato trilitrinį i vežasi į kolūkį,
kai važoja dirbt. (O tai kur ten deda?) Paleidžia, kad iš namų išvežt. (Kad čia mušt
nereiktų?) Taip. Niekas nemušam. (O tai jei užmuša, kas atsitinka?) Aš nežinau, gal
nieko. Sako gyvuliam kenkia, negerai mušt, nemušam. A vot tas Viktoras, tai jis muša, tai
barausi ant jo. (Koks Viktoras?) Pranės tas.

M 34B-6 (2005)
679. [Apie gyvatę; železnicos, margos]
I sakė, tokia didele gulėjo, tai jinai metė tas i uogos ir parėjo namo. (O gyvates
mušti leisdavo?) Leisdavo, gi anksčiau gyvates tai paršukam šerdavo, kur neėda paršukai.
Tai padžiovina. Ale jos ilgai gyvena. Kaip atneši, tai kol saule nenusileidžia, sako,
nemiršta. Juda i juda, vo taip vo padara tokia pagaliuka čia, įkiša taip o kaip, užspaude i
neša namo. (tai kai saulė nusileidžia, tada tik miršta?) Taip. Paskui išdžiovina ją i
paršukam laiko. (O tokį padalec girdėjote?) Ne. Železnycos, paskui tos margos tokios
didelės. (O tas margas kaip vadindavo?) Margos – šara. Driežų yra. (O gal kokią
sakydavo maldelę kai eidavo į mišką nuo gyvačių?) No gyvačių tai sakė, reikia primint
kaip eini į mišką, kada Kūčios buvo, kokią dieną, tai nepamatysi gyvatės. Reikia
prisimint, įsidėmėt, sako.

M 34B-7 (2005 m.)
680. [Apie blogas akis, Guravičienę]
Prakeiktos akys, tai kad jam nesiseka. (O atkeikt galima kaip nors?) Tai nežinau.
(O Vaiciukevičius nemokėjo užkalbėt?) Nežinau…… Pieną atimdavo per Jonines
Guravičienė. (Guravičienė?) Taip. (Kaip jinai tą padarydavo?) Sakė, lakstė jinai, čia toks
Mykolas, tai jis karvės negalėjo. Perka i sugenda, pieno nėra i nėra visai, tai sakė,
Guravičienė. Čia buvo Burbiškės tokios yra už Lazdėnų kažkur, Burbiškės. Tai jis ten
turėjo kokią moteriškę, važiuodavo tenai, kad jau nuimt tas jos… (O kodėl taip toli, tai
nemokėjo čia Vaiciukevičius) Aš nežinau, kaip ji ten buvo, sakydavo, kad Guravičienė
tai jau…(O tai kaip, per Jonines ar bet kada galėjo taip padaryt?) Daugiausiai tai per
Jonines, sako, čia labai anksti keltis reikia, su rasa. Ir kalbėdavo, ant jos tai kalbėjo. (O
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žmonėm nepakenkdavo, tik gyvuliam?) Gyvuliam. (…) (Tai tokią kaiminką baisu buvo ir
turėt?) Žinoma. Tas Mykolas tai labai būdavo piktas. (O pats tas žmogus ar jisai žino, kad
blogą akį turi?) Nežinau. Pas mus aš žinau, toks žmogus Panerose pardavinėjo ūkį, vyras
tas Kazys. Sako, kas pirmas gimsta i motina duoda krūtį, i paskui nutraukia nuo krūties i
vėl duoda, i sakė, pas tą akys blogos. Kazys buvo Klimas, mano pusbrolis. Apsiparšiavo
kiaulė, tenai vaikų namų ir jis ėjo vandens ir užėjo pas mane tvartan. Jis tik išėjo – visus
paršukus kiaulė suėdė. I tada jau pašaukėm direktorius, saka, žiūrėk, ten kelios belaksto.
Aš įlipau, tai ji ir man puola ta kiaule. Direktorius sako, leiskit, tegul jinai baigia,
nesimaišykit. Sakė, kad čia akys. (…) A karvės, sako, būna pieno neduoda. Čia va tokia
Kurienė buvo irgi užkalbėt. Irgi mano karvė nuėjo, tokia gera karvė, ten pieno davinėjo
17 litrų. Jau nėra pieno i viskas. Aš paskui nuėjau pas tą Jakonienę, jinai man davė
vandens, užkalbėjo i nuplovėm tešmuo i…

374
KRYŽKELIS
Kazokiškių sen.

Pranė Raneckienė, Alekso, g. Zabarijoje, gyv. Kryžkelyje (nuo vestuvių). Namai – vyro.
Jos mama sakė, kad kai buvo maža, nešiojo savo diedukui Bareikai valgyti į Kryžkelį.
Čia tada ruošėsi statyti namą ir jis pjovė rąstus. Šeimininkas buvo turtingas, gerai
mokėjo. Jo pirma žmona mirė, palikusi 3 dukras. Tada jis vedė dar kartą ir turėjo sūnų, už
kurio ištekėjo Pranė. Tėvas mirė 1940, jo dukros išnešė iš namų viską , ką galėjo. Vyro
mamos mama per I karą pabėgo į Ameriką. Vaikus susodino į vežimą, gyvulius varė,
kelionėje viena dukra (vyro mama) pasimetė ir liko Lietuvoje.
Pranė nuo 9 metų tarnavo Vievyje pas policininką, po to, prie vokiečių, pas vachmistrą
Sedlicką (Romo Sedlicko tėvus), jiems išvykus į Ameriką, pas Sedlickienės seserį Kaune.
Lietuvos laikais už Neries buvo lietuvių, jie dviese perplaukė upę ir ėjo į vakarėlį, juos
pasieniečiai nušovė. Buvo miške pastatytas paminklas, kryžius, prie rusų išardė.
Zabarijoje Vaicenauskas darė iš molio paukštelius švilpynes. Jį sušaudė kartu su žydais
vokiečiai. Pas Jadvygą Šarpnickienę yra jo spinta ir jo mamos paveikslas.

681. [Vietovardžiai]


Myška – vieta, kur buvo namas, gyveno Bondar, bet seniai, dar amžiaus pradžioj,
dar likę pamatai.



Kotelės – sodybos vieta prie upės (Kotak)



Lonka – pieva paupy



Mysa – duobė Neries vagoje, ten buvo daug žuvų



Sosniak – miškas link Katelių
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LAIČIAI
Sudervės sen.

Anna Borkovska-Stupenko, Francisko, g. Vaigeliškėse, gyv Laičiuose.

M30A-20 (2004 m.)
682. [Apie akmenį su duobute Laičiuose]
No byl tu jaki kamien taki, i byla jamka (A gdzie, v Loicach byl?) V Loiciach, i on
tam v Kurmiškach byl, a kobieta byla, tego, na očy troche nie vidziala. To muvili, jej
može radzili, čy jak : pomyj tej vodou deščovou s kamienia, zato bendze pomagac. I ona
chodzila zavše, jak dešč polieji, na ten kamien i myla očy. (I pomoglo?) A ja nieviem, čy
jej pomoglo, čy nie. Ale ona taki vzrok miala nie bardzo dobry, to može jej… (To juš v
jakich časach?) No, to juš liaty jakie dvadziescie viencej pšešlo, jak ona to robila. (A
kamien v kturym mejscu?) A juš niema jiego. Byl o tu, za vioskou, byl blisko vioski. (Na
čyjej ziemi?) O no tu ja nieviem na čyjej ziemi, pšy kolchozie bylo, to ja juš nie
pamientam. (A to od domuv dalieko?) Niedalieko od domuv (Do kturego domu, do
čyjiego?) A on teras žyji Gurnievič Jadvyga. A tam žyla Šakulčova stara. (To ten kamien,
na nim jamka vielka byla?) No nievielka byla, to že jej vystarčalo očy pomyc. (Vybyta,
čy tak ona?) No taki, musi naturalna byla, my nieviemy. No tak smielisie, muvi, može
tam jiej pomožy cy nie, bo chodzila na ten kamien, ja to slyšala. Ona tam miala jakis
kamien, potem zabrali na pomniki, čy na co jiego tam, nieviem. Bo jiego niema, tego
kamienia.
Na buvo čia koks akmuo toks, ir buvo duobutė. (O kur, Laičiuose buvo?)
Laičiuose, ir jis ten Kurmiškėse buvo, o moteris buvo, ta, truputį blogai matė. Tai sakė,
jai gal siūlė ar kaip: nuplauk tuo lietaus vandeniu iš akmens, dėl to padės. Ir ji visada
vaikščiojo, kai lietus palyja, prie to akmens ir plovė akis. (Ir padėjo?) O aš nežinau, ar jai
padėjo, ar ne. Bet ji tokį regėjimą turėjo nelabai gerą, tai gal jai... (Tai jau kokiais
laikais?) Na, tai jau metų kokių dvidešimt praėjo, kai ji tai darė. (O kurioje vietoje
akmuo?) O jau jo nėra. Buvo čia va, už kaimo, buvo arti kaimo. (Kieno žemėje?) O čia aš
nežinau, kieno žemėje, kolūkių laikais buvo, tai aš jau neatsimenu. (O tai toli nuo namų?)
Netoli nuo namų. (Iki kurio namo, kieno?) O ji dabar gyvena Gurnievič Jadvyga. O ten
gyveno Šakulčova sena. (Tai tas akmuo, ant jo didelė duobutė buvo?) Na nedidelė buvo,
tokia, kad užtekdavo jos akis nuplauti. (Iškalta ar šiaip jinai?) Na toks, turbūt natūrali
buvo, mes nežinome. Na taip juokėmės, sako, gal ten padės jai, gal ne, nes eidavo prie to
akmens, aš tai girdėjau. Ji ten turėjo kažkokį akmenį, paskui paėmė paminklams, ar kam
ten jį, nežinau. Nes jo nėra, to akmens.
M30A-21 (2004 m.)
683. [Apie akmenį su pėda Laičiuose]
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A te vo tu, Kacielovič, no to može i zapytacie u niej, jiesli ona… Na tej, na ten
kamušak nosili kviaty dzieci. (Dzieci z vioski, tak muvili liudzi?) To muvila, to troche
starša kobieta, ona muvi, ja pamientam, jak dzieci my nosili. Oni pasli krovy jak kiedys
po tym liesie, bo byl maly, i nosili ješče kviaty kladli, na Jezusa može stopki, čy Matki
Boskej.
O tai žinote čia, Kacielovič, na tai gal ir paklauskite jos, jeigu ji... Prie tos, prie to
akmenuko nešdavo vaikai gėles. (Vaikai iš kaimo, taip sakydavo žmonės?) Tai sakė, tai
truputį vyresnė moteris, ji sako, aš atsimenu, mes, vaikai, nešėme. Jie ganė karves kaip
kažkada po tą mišką, nes buvo mažas, ir nešiojo dar gėlės dėjo, ant Jėzaus gal pėdučių, ar
Dievo Motinos.
M30A-22 (2004 m.)
684. [Apie akmenį su pėda Geležių Antakalniuose]
A tam v Latviškach, to ja jiešče pamientam coš cy, ale to davno bylo, to ja teš
niepamientam. Tam v latviškach kolu ručaju takiego, no vidzi, ja sama teš
pšypomnialam.
O ten Latviškėse, tai aš dar kažką atsimenu, bet tai seniai buvo, tai aš irgi
neatsimenu. Ten Latviškėse prie tvenkinio tokio, na matote, aš pati irgi atsiminiau.
M30A-23 (2004 m.)
685. [Apie aukso užkeikimą]
To chovali gdzieš v ziemi, v nocy, muvi tam coš cy, že za vielie idzi tam ona do
ziemi. A potem vychodzi jak čeba, vyvoluje je, takie vo. A musi i spravdzasie coš, to
čary to čary, ale spravdzasie.
Tai slėpdavo kažkur žemėje, naktį, sako ten kažkas, kad kažkuriam laikui eina jis į
žemę. O paskui išeina kai reikia, iškviečia jį, toks va. O turbūt ir pasitvirtina kažkas,
burtai tai burtai, bet pasitvirtina.
M30A-24 (2004 m.)
686. [Apie užkalbėjimus]
Nieviežylam, ale od nervuv ja zamavialam, ale mnie i pomoglo. Nogi zakrencyli,
jak sie muvi, že to nervy, to ot, zamaviala ja, i to muvi, že gžech zamaviac, jak kto viežy
v boga, ale ta kobieta modlilasia, no to ja… i viežylam, že to ona pomogla dla mnie, no to
i viežie. A ona mejscova, tutaj?) V miescie jiest, i tu v Sudervie jiest jiedna taka. Nu i ja
muvila z oč, byva z oču, o, čy teliuk, čy krovie , o co kolek mlieko bylo pšepadšy. No to
dalieko bylam pojiechavšy, až za Vilna, až kolo Vileki, Pavilnius. Až do Pavilniusa
pojiechala i tam taka byla juš znana ta zamaviačka. To ona poviedziala: - Ot, sonsiad
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jiechal kolu tvego domu, pačyl na tvoja krova , i pšepadlo u mojej krovy mlieka všyska.
No ja pšynioslam vody, zmylam tam, na solki dalam pojiesc im, chlieba tam, i ot, stalo
mlieko, no to jak nieviežyc, čeba viežyc.
Netikėjau, bet nuo nervų aš užkalbinėjau, bet man ir padėjo. Kojas susuko, kaip
sakoma, nuo nervų, tai va, užkalbinėjau aš, ir tai sako, kad nuodėmė yra užkalbinėti, kai
kas tiki Dievą, bet ta moteris meldėsi, na tai aš... ir tikėjau, kad tai ji man padėjo, na tai ir
tikiu. (O ji vietinė čia?) Mieste yra, ir čia Sudervėje yra viena tokia. Na ir aš užkalbinėjau
nuo akių, būna nuo akių, va, ar veršelį, ar karvę, o kartą pienas buvo dingęs. Na tai toli
buvau nuvažiavusi, net už Vilniaus, prie Naujosios Vilnios, į Pavilnį. Net iki Pavilnio
nuvažiavau ir ten buvo tokia jau žinoma užkalbinėtoja. Tai ji pasakė: „Va, kaimynas
važiavo prie tavo namų, žiūrėjo į tavo karvę“, ir dingo visas mano karvės pienas. Na aš
atnešiau vandens, nuploviau ten, druskos daviau joms pavalgyti, duonos ten, ir va,
atsirado pienas, na tai kaip netikėti, reikia tikėti.
M30A-25 (2004 m.)
687. [Apie velnią Latviškėse]
To pokazyvalsia. Ale nieviem, jakiemu človieku, ale pokazyvalsia (Gdzie? V
Vaigeliškach tam?) Nie v Vaigeliškach, gdys cy na tych Latviškach tam. To muvi, že šed
kiedy on tam v nocy, čy tam jak, muvi, i siedzial djabelek – buty šyl (V Latviškach?)
Aha, a gdzie, jaki tam kamien, nieviem jaki, gdzies cy, babcia opoviadala, mama
opoviadala. Ale my tam po kšakach tych tak bardzo niechodzili i lienkalamsia i tam i
pujsc my (Tam i ziemia nie vaša byla)
Tai pasirodydavo. Bet nežinau, kuriam žmogui, bet pasirodydavo. (Kur?
Vaigeliškėse ten?) Ne Vaigeliškėse, kažkur Latviškėse ten. Tai sako, kad jis kada ten
naktį, ar ten kaip, sako, ir sėdėjo velniukas – batus siuvo. (Latviškėse?) Aha, o kur, koks
ten akmuo, nežinau koks, kažkur, močiutė pasakojo, mama pasakojo. Bet mes ten po
krūmus tuos taip labai nevaikščiojome ir bijojome ir ten nueiti mes. (Ten ir ne jūsų žemė
buvo).
M30A-26 (2004 m.)
688. [Apie vokiečių kapus]
Čy komu to tut pokažysia, komu vo tu, o tut u nas stala gura taka, teras, o, sosniak.
Ale to kiedys cy niemcy pobite byli i zakopana. A potem strojili ta droga, i ta gura
skopyvali, nu i tego… i vykopyvali kosci. No to potem dužo komu coš takiego
pokazyvalosie, jakis cy strach, jakies cy postaci. To juš musi duše takie, kture pochovana
byli. A ich zakopavšy byli, i teras tam byla jiešče mogilka odznačona. Teras ja nie pača,
nieviem. Tam taka byla, do jamy jak ich zakopali, i taka mogilka jiedna byli zrobyvšy. I
dva niemca vo na tym cmentažu pochovana jiest. To teras postavili kšyž.
Ar kažkam čia pasirodo, kažkam va čia, va čia pas mus stovėjo toks kalnas, dabar,
va, pušynas. Bet tai kažkada vokiečiai sumušti buvo ir užkasti. O paskui statė tą kelią, ir
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tą kelią kasdavo, na ir tada... ir iškasdavo kaulus. Na tai paskui daug kam kažkas
pasivaidendavo, kažkoks ar siaubas, kažkokios figūros. Tai jau turbūt dvasios tokios,
kurios palaidotos buvo. O juos užkasę buvo, ir dabar ten buvo dar kapas pažymėtas.
Dabar aš nežiūriu, nežinau. Ten toks buvo, į duobę kai juos užkasė, ir tokį kapą vieną
buvo padarę. Ir du vokiečiai va šitose kapinėse yra palaidoti. Tai dabar kryžių pastatė.

Zygmunt Gurnievič, Impolito, g. 1940 m. Laičiuose.
Jo mama Leonora Stupenko, Julijano, gim.1911m., jos audiniai fotografuoti. Tėvas darė
nedideles medines geldutes vaikams žaisti, parduodavo.
Davė 2 lopšius, kurie likę dar nuo dieduko.

689. [Vietovardžiai]


Sola – smėlio kalnas prie Sudervės kelio, apaugęs jaunu pušynėliu



Kimsovata roist – bala tarp kaimo ir Solos



Lysa gura – kalnas link Sudervės



Vidušča gura – kalnas link Vidauciškių



Aukštuoja roist – bala nuo kaimo link kelio prie Viduščia



Sadzavka – kūdra prie miško



Paliačka roist – bala miške, ten žemė Tilingos, pravarde Paliačka



Rozdzielna – bala miške



Solka – aukštumėlė, ten anksčiau buvo ariama žemė, dabar stovi Borkievič namas

M30A-27 (2004 m.)
690. [Apie akmenį su pėdutėmis Laičiuose] (gal dubenėliai?)
Taki kamien, tam takie srodki tam vybyte, vsio, i to…. Dužy, s tamtont, kolo drogi.
Bylo pobyvane takie (Co pobyvane, na tym kamieniu?) Tak (Co bylo pobyvane?) Takie
vo, jak sliadki tam, co (Sliadki?) Takie (Ile bylo sliadkuv?) Skont vie, viencej jak sto bylo
(A jakie, čyje to sliadki?Jak človieka, čy jakiego tam zvieža, jak?) Jak by zvieže pšešlo
(A co muvili o tym kamieniu liudzi?) To zabrano, jak melioracja pšešla (Nie, a davnejše
niemuvili, skont te stopki tam?) Takich nie moge poviedziec (A nie nazyvali tego
kamienia nijak?) Nu meliaracja pšešla, jiego zabrali, vyviezli.
Toks akmuo, ten tokie viduriukai ten iškalti, viskas ir... Didelis, toje pusėje, prie
kelio. Buvo iškaltos tokios. (Kas iškalta, ant to akmens?) Taip. (Kas buvo iškalta?) Tokie
va, kaip pėdsakai ten, kas. (Pėdsakai?) Tokie. (Kiek buvo pėdsakų?) Kas žino, daugiau
nei šimtas buvo. (O kokie, kieno čia pėdsakai? Žmogaus, ar kažkokio gyvūno, kaip?)
Tarsi gyvūnas praeitų. (O ką sakė apie tą akmenį žmonės?) Tai pasiėmė, kai melioracija
buvo. (Ne, o vyresni nesakė, iš kur tie pėdsakai ten?) Šito negaliu pasakyti. (O nevadino
to akmens kaip nors?) Na melioracija buvo, paėmė jį, išvežė.
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M30A-28 (2004 m.)
691. [Apie „vaikštantį“ vandenį]
(Jak bylo, jak muvili, že voda chodzila?) To v Lojcach voda, to bylo. No jak kiedy
niedobže žylosie, bo voda.. I vo, stanovilosie jieziora, jieziora. A tu vo byla, jak Solka
teras jiest, miala byc jieziora. A nazvy nie dali, že prišli do Lojcy čy co, no tak
opoviadali, i potem tyko šuch, ta voda vyšla, tu zostalosie tyko m...
Baigėsi A pusė; pradėta B pusė
(A to davnej muvili, že jieželi ostanovisie voda, to možno jiej i zostavic,
poviedziec čeba?) Tak (A skont ona pšyšla?) S povietšu (Dziaduk tak muvil? To mieli by
svoje jiezioro) Čy to pravda, čy to…
(Kaip buvo, kaip sakė, kad vanduo vaikščiojo?) Tai Loikuose vanduo, tai buvo. Na
kai kada negerai gyvenosi, nes vanduo... Ir va, pasidarė ežeras, ežeras. O čia va buvo, kur
Solka dabar yra, turėjo būti ežeras. O nepavadino, kad atėjo i Loikus ar kas, na taip
pasakojo, ir paskui tik šuch, tas vanduo išėjo, čia liko tik...
Baigėsi A pusė; pradėta B pusė
(O tai seniau sakė, kad jeigu sustos vanduo, tai galima jį ir palikti, pasakyti
reikia?) Taip. (O iš kur jis atėjo?) Iš oro. (Senelis taip sakė? Tai turėtumėte savo ežerą.)
Ar tai tiesa, ar tai...
M30B-1 (2004 m.)
692. [Apie kryžių iš kapų]
To pošli… zalog: schocmy, choc na cmentaž, jak Všystkie Svienty, davaj kšyž
pšynies, pšynies do chaty. No to i pšynies: vykopal, vziel kšyž, pšynies do domu, nu tam
zalog, muvisie. Potem ponios na cmentaž stavitj, stavitj kšyž i byl v plašču. I
pšychylilsia, pšychylilsia, stavil na cmentažu ten kšyž, plašč pšykopal do ziemi, no i
čiekaj puki pšyjdzi. Pšyšli, - plašč okopany, i on kolo kšyžu (Niežyvy?) Niežyvy. Plašč
jak zakopal do ziemi, i… (A to čemu on ten kšyž pšynosil do domu?) Taki byl zalog, on
schoc, muvi, pšynies, iš, stavim tiebie tyle tyle. Pošed, vykopal, pšynes, no teras pšynies,
zakopaj – viencej postavim, i krenk, i plašč byl, i postavil, pšyklenk, vziol lopata,
zakopuje zakopuje, i plašč pšykopal sobie.. serce penklo. Čekali čekali – niema, pšez noc
pšesiedzieli, pšychodzou na ranku – gdzieš ty pšepad? On kolo pšykopany ten plašč.
Tai nuėjo... lažybos: eime, eik į kapines, kai Visų Šventųjų, atnešk kryžių, atnešk
namo. Na tai ir atnešė: iškasė, paėmė kryžių, atnešė namo, na ten lažybos, kaip sakoma.
Paskui nunešė į kapines statyti, statyti kryžių ir buvo apsirengęs paltą. Ir pasilenkė,
pasilenkė, statė kapinėse tą kryžių, paltą užkasė į žemę, na ir lauk, kol ateis. Atėjo –
paltas užkastas ir jis prie kryžiaus. (Negyvas?) Negyvas. Paltą kai užkasė į žemę, ir... (O
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tai kodėl jis tą kryžių nešė namo?) Tokios buvo lažybos, jis nueik, sako, atnešk,
lažinamės iš tiek ir tiek. Nuėjo, iškasė, atnešė, na o dabar nunešk, užkask – daugiau
susilažinsime, ir paltas buvo, ir pastatė, atsiklaupė, paėmė kastuvą, kasa, kasa, ir paltą
savo užkasė... širdis įtrūko. Laukė, laukė – nėra, naktį prasėdėjo, ateina ryte – kur tu
prapuolei? Jis prie to užkasto palto.
Stefanija Sokolovska-Kocilovič, Juzefo, g. 1930 m., Laičiuose

693. [Vietovardžiai]


Dirvan – dirva, aplink miškas



Pavientiški – vieta, kur stovi jos namas



Liūna – pieva



Kamienny most – laukas prie Čekoniškių žemės ribos, yra upelis



Kurmiški – pieva už kaimo



Viduščia gura – kalnas



Majak – kalnas, ant jo buvo majokas



Kimsovata roista – bala ir pieva miške



Lysa gura – kalnas



Zavodna – laukas link Rastinėnų, kairėj pusėj kelio



Pšydatki – laukas



Kuly - miškas link Pelikany (Pelekonių)



Sola – laukas, žvyringas kalnas

M30B-2 (2004 m.)
694. [Apie akmenį su pėda Laičiuose]
(Dzieckiem jak byli, to vidzieli tego kamienia?) No tak, bože, to nie tyko ja, to cala
vioska. Tak vie, bavilisie v kšakach, krovy pasli. Tam do gury dzialki vioskove. Na
dzialki postavione te polia, te kšaki, rozdzelione každemu po dzialce. I on na granicy tak
jiednych liudzi liežal. Jiednego granica dzialki i drugiego, on na granicy ližal pšy takim
blotku, na granicy, i tam všystkie to viedzieli z mego viegu. I tam všystkie chodzili ,
pačyli tak i muvili, že tu Pan Jezus chodzil maliutki. (Tam jiedna stopka byla?) Dvie.
Jiedna taka vyrazna, i o, nie pamientam jaka. Že taka vyrazna, i paliuški, zapionteček,
všystko bylo. A druga stopka , ale taka, nie taka vyrazna, i zapionteček nie taki byl, nu
paliuški nie takie vyrazna. A jiedna nožka, nožka jak odliana byla. I on byl ot taki ot
dlugosci, o takiej šerokosci on byl. O taka, jak to muvi, to kamieni kostki va ložyli na
ulicach, o vot on taki byl. Taki on i byl, nie on tam, no nieviem juš. Može on jaki
učiesany byl, može to jaki pomnik čy to byl po kim. Može to tam kto pochovany, ja
prosto teš nie viem, skont on byl ten kamien. A juš jiego to božeš, sto liat juš jiego
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šukajou. Juš nie pani piervša, to dužo liat jiego šukajou. I vie co, my tam vidzieli, to Pan
Jezus chodzil i jiego sliadki, tak my sobie vyobražali. (Može stare liudzi tak poviedzieli?)
No može stare tak poviedzieli, i my to, musi, slyšeli. A stopki, to jiedna normalna, i
zapionteček, taki padjomnik, i te paliušečki maliusenkie byli, a drugiego to ni… (A jak,
tam kviatki nosili na ten kamien?) Nie, nie nosili, ot, popačym že kamien i…
(Vaikas kai buvote, tai matėte tą akmenį?) Na taip, Dieve, tai ne tik aš, tai visas
kaimas. Taip žinote, žaidėme krūmuose, karves ganėme. Ten iki viršaus žemė kaimo.
Laukai sudaryti ten, krūmai, kiekvienam priskirta po sklypą. Ir jis paribyje taip vienų
žmonių gulėjo. Vieno sklypo riba ir kito, jis paribyje gulėjo prie tokios balutės, paribyje,
ir ten visi apie jį žinojo mano amžiaus. Ir ten visi vaikščiojo, žiūrėjo taip ir sakė, kad čia
Jėzus vaikščiojo mažas. (Ten viena pėdutė buvo?) Dvi. Viena tokia ryški, ir va,
neatsimenu kokia. Kad tokia ryški, ir pirštukai, pėda, viskas buvo. O kita pėdutė, bet
tokia, ne tokia ryški, ir pėda ne tokia buvo, na pirštukai ne tokie ryškūs. O viena kojytė,
kojytė kaip iškalta buvo. Ir jis buvo va tokio va ilgio, va tokio pločio jis buvo. Va toks,
kaip sako, tai akmenis va dėjo gatvėse, o va jis toks buvo. Toks jis ir buvo, ne jis ten, na
nežinau jau. Gal jis koks apdorotas buvo, gal tai koks paminklas buvo kam. Gal ten kas
palaidotas, aš tiesiog irgi nežinau iš kur jis buvo, tas akmuo. O jau jo, tai Dieve, šimtą
metų jau jo ieško. Jau ne ponia pirma, tai daug metų jo ieško. Ir žinote ką, mes ten
matėme, tai Jėzus vaikščiojo ir jo pėdsakai, taip mes įsivaizdavome. (Gal seni žmonės
taip pasakė?) Na gal seni taip pasakė, ir mes tai, turbūt, girdėjome. O pėdsakai, tai vienas
normalus, ir pėda, tokia pakyla, ir tie pirštukai mažyčiai buvo, o antro tai ne... (O kaip,
ten gėles nešiojo prie to akmens?) Ne, nenešiojo, va, pažiūrim, kad akmuo ir...
M30B-3 (2004 m.)
695. [Apie ežerą Laičiuose]
Že byla jieziora , pšyšla voda – nikt žadnej nazvy niedal dlia tego jieziora. To čeba
bylo imia jiemu dac, nikt nie dal, voda ta uciekla. Ale tam byla voda, byla roista, byla
voda, ali…Vielka byla tam lonka taka, i tylko že… no nieviadomo, to taka bajka šla.. (A
skont ta voda pšyšla, jak muvili?) A co ja viem, jak ja mala byla, slyšala jak rozmaviali.
Že muvi, pšybyla, to muvi, voda pšychodzila, a nikt nazvy niedal – to vyšla. No teras
melioracje zrobili – lonka.
Kad buvo ežeras, atėjo vanduo – niekas jokio pavadinimo nedavė tam ežerui. Tai
reikėjo jam sugalvoti pavadinimą, niekas nesugalvojo, vanduo tas pabėgo. Bet ten buvo
vanduo, buvo raistas, buvo vanduo, bet... Didelė buvo ten pieva tokia, ir tik kad... na
neaišku, tai tokia pasaka buvo... (O iš kur tas vanduo atėjo, kaip sakė?) O ką aš žinau, kai
aš maža buvau, girdėjau, kaip kalbėjo. Kad sako, atėjo, tai sako, vanduo ateidavo, o
niekas nepavadino – tai išėjo. Na dabar melioraciją padarė – pieva.
M30B-4 (2004 m.)
696. [Apie vaiduoklius] (tėvo pasakojimas)
V Lapovciškach bylo. Že byl maly, i jiego byl dziacka, on byl aptiekažem, ten
dziacka. (V Lapovciškach?) V Lapovciškach žyli, i ojcec tam byl ich, moj byl maly. No i
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on tam siedzial z jakim tam dziadukem, nieviem – raz – džvi odemknelisie. Ten zamknol,
i znuv odemknelisie džvi. Potem pšychodzi s polia viencej, i tam idzi dziaduk pokazyvac:
i raz – pšy všystkich odemknelisie te džvi. No že ovšem tam niedavali spokoju tym
liudziom. Nu potem pšysnilosie dla nich, že čeba.. že oni na cmentažu, jakies tam kosci
byli liudzi, pochovane coš cy bylo. To musieli vykopac te kosci, to pravda. Ale to muj
ojcec opoviadal, byl maly (To i co vykopali te kosci?) Nu vykopali i zaniesli na cmentaž,
chovali te kosci na cmentažu( A to znaliezli pod domem gdzie?) Pod domem, no i jak
človiek nie viedzial nic, i nie davali , musi, te dušy spokoju. I potem muvili, že
pšysnilisie, že vykopac.. To tak muj ojcec, to jak on byl ješče maly.
Lapovciškėse buvo. Kad buvo mažas, ir jis buvo vaikas, jis buvo vaistininkas, tas
vaikas. (Lapovciškėse?) Lapovciškėse gyveno, tėvas ten jų buvo, mano buvo mažas. Na
ir jis ten sėdėjo su kokiu ten seneliu, nežinau – kartą – durys atsidarė. Tas uždarė, ir vėl
atsidarė durys. Paskui ateina iš laukų daugiau, ir ten eina senelis rodyti: ir kartą – prie
visų atsidarė tos durys. Na kad ten neduodavo ramybės tiems žmonėms. Na paskui jiems
susisapnavo, kad reikia... kad jie kapinėse, kažkokie ten kaulai buvo žmonių, palaidoti ar
kas ten buvo. Tai turėjo iškasti tuos kaulus, tai tiesa. Bet tai mano tėvas pasakojo, buvo
mažas. (Tai ir kaip, iškasė tuos kaulus?) Na iškasė ir nunešė į kapines, palaidojo tuos
kaulus kapinėse. (O tai surado prie namo kur?) Prie namo, na ir kai žmogus nematė
nieko, ir neduodavo, turbūt, tos dvasios ramybės. Ir paskui sakė, kad susisapnavo, kad
iškastų... Tai taip mano tėvas, tai kai jis dar buvo mažas.
M30B-5 (2004 m.)
697. [Apie karvės užkalbėjimą]
Podojila mnie sonsiadka, i ja, ona zavše mnie dojila, kiedy v špitaliu bylam, tam
chora, to ona dojila. A jak raz krova miala dva cialiučki, i takie ryže, takie ladne byli te
teliušečka, jak serenki. I moš, že ona podojila, a ja jak by i nie chciala, žeby ona dojila,
potem myslie, -“A to može..” No i pravda, jak podojila, ja pošlam do krovy, co to nie to
mlieka. Viečorem pošla – o bože, krova skriencona, cieliuki kšyčou, mlieka ni kapli, a
krova byla by sdechšy bez nas. To ja juš i viedzialam v čym žeč, a to juš ferma niema
žadnych doktoruv, ničego. Ja muvie:”Zakladaj konia, jade zamuvic”. I pšyjiechala,
zamuvila, dala tej vody popila, do kont jiechali. A taka staruška zamuvila. (Dokont, v
Lojcach?) Nie v Sudervi jiezdzila. I ona zamuvila, ja tej vody popojila, dala popic,
obmyla. Poliežala krova, pače – začela juš potem žujka žuc, i stalo všystko normalne (A
ta kobieta byla vinna temu, jak?) Nu.. ktura dojila (Ona vinna?) Tak byla. No coš cy
takiego bylo. Pani može, viem že ona zavše dojila. Nu o, taka može chvylia, može
poradovalasia, može co, no i… Jakby co to jiest, co jiest, pani (O to niemožno tak… nu
jak.. poradovatsia?) Nu jak poviedziec.. pani co vy zrobicie, umnie kviatek jiest. Ja mam
taka sonsiadka. O taki samy kviat ja miala, a kvit, a ladnie. I ona pšyšla, tak o,
pokrencyla, jiego pokrencyla – bože,jak ten kviat začal viendnonc, jak on viendnonc. Ja
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niby by vodou pryskam….. i vyžucyla. Dobže, puznej n\mnie juš na Stefanje pšyviezli
mnie znovu taki, to siakich to takich vazonikuv, nu tam všystkie takie, jieden byl bardzo
bogaty taki kviatkami, posypavšysie. Ona vziela, pokrencila – i ten, pače, viendniejie ,
juš dva. Potem begojija mnie jiedna pšyniesla, teš dužo kviaty, že ja tam kviatki, to sama
radosc. Ja bardzo liubie vazony, kviaty. Ja juš niosa jiego pšesadzac, druga načynka, bo
juš vyros dužy, čeba pšesadzic. To ona mnie z ronk vyrvala ten vazon, pokrencila, ni
glovy do mnie, i odlieciala srazu. To ja juš teras o ten, o kviatek vyrvalam, bylam v
miescie, myslie – pšyvioza, žeby ona nievidziala. I vsio, jak pokrency, to juš i niema
kviata. Pokrency… stoji vazon na oknie, to ona pšez kanapa, odkryla, pošla , i on i sgnila.
A u nej rosnou, pani. I ot, pani, od človieka taka idzi energija jakas cy. Ot ona tak, o
muvi, ja tak vyčula, jak ona pšyjdzi – ja chora, ja niechcem žeby ona pšychodila, bo ona..
bo človiek vo tak vo rozmavia, tak do dušy, tak človiek žyčlivy, a tu taka všystko s
chytrosciou, coš tak, jak by na vygady, o taka vo jiest, taka jiest. I ja muvie, ja niechcem,
žeby ona … Tak:”Čiago ty liažyš, ty na ulicu schadila by”. Tak ja muvie:”Kto zdrovy
bendze liežal?Čy kto zdrovy vyliežy, jieželi človiek zdrovy, jak on može liežac? Jieželi ja
niemoge, ja na liekarstvach jiednych, i doktory zastšeža.
Pameldė man kaimynė, ir aš, ji visada man meldė, kai ligoninėje buvau, ten sirgau,
tai ji meldė. O kai kartą karvė susilaukė dviejų veršelių, ir tokie rudi, tokie gražūs buvo
tie veršeliai, kaip stirniukai. Ir gal, kad ji pameldė, o aš kaip ir nenorėjau, kad ji melstų,
paskui galvoju, - „O tai gal...“ Na ir tiesa, kai pameldė, aš nuėjau prie karvės, kažkoks ne
toks pienas. Vakare nuėjau – o Dieve, karvė susisukusi, veršeliai šaukia, pieno nei lašo, o
karvė būtų nudvėsusi be mūsų. Tai aš jau ir žinojau kame reikalas, o tai jau ferma neturi
jokių daktarų, nieko. Aš sakau: „Kinkyk arklį, važiuoju užkalbėti“. Ir nuvažiavau,
užkalbėjau, daviau to vandens išgerti, kur važiavome. O tokia močiutė užkalbėjo. (Kur,
Laičiuose?) Ne, į Sudervę važiavau. Ir ji užkalbėjo, aš to vandens pagirdžiau, daviau
išgerti, nuprausiau. Pagulėjo karvė, žiūriu – pradėjo jau maistą griaužti ir viskas pasidarė
normalu. (O ta moteris buvo kalta, kaip?) Na... kuri meldė. (Ji kalta?) Taip buvo. Na
kažkas tokio buvo. Ponia gal, žinau, kad ji visada meldė. Na va, tokia gal akimirka, gal
apsidžiaugė, gal kas, na ir... Kažkas tai yra, kažkas yra, ponia. (O tai negalima taip... na
kaip... pasidžiaugti?) Na kaip pasakyti... ponia, ką jūs padarysite, aš gėlytę turiu. Aš turiu
tokią kaimynę. Va tokią pačią gėlę aš turėjau, o žydėjo, o gražu. Ir ji atėjo, taip va,
pasuko, jį pasuko – Dieve, kaip ta gėlė pradėjo vysti, kaip ji vyto. Aš lyg ir ją laisčiau... ir
išmečiau. Gerai, paskui man per Stefanijos dieną vėl atvežė tokią pačią, tai tokių, tai
šiokių vazonėlių, na ten visi tokie, vienas buvo toks labai turtingas gėlių, pabiręs. Ji
paėmė, pasuko – ir tas, žiūriu, vysta, jau dvi. Paskui man begoniją vieną atnešė, irgi daug
gėlių, kad aš ten gėlyčių, viena laimė. Aš labai mėgstu vazonus, gėles. Aš jau nešu ją
persodinti į kitą indelį, nes jau didelė išaugo, reikia persodinti. Tai ji man iš rankų išplėšė
tą vazoną, pasuko, nei į galvą ėmiau aš, ir pabėgo iš karto. Tai aš jau dabar va šitą, va
gėlytę išplėšiau, buvo mieste, galvoju – atvešiu, kad ji nematytų. Ir viskas, kai pasuka, tai
jau ir nėra gėlės. Pasuka... stovi vazonas ant palangės, tai ji per sofą, atidarė, nuėjo ir jis
supuvo. O pas ją auga, ponia. Ir va, ponia, nuo žmogaus tokia energija eina, ar kaip. Va ji
taip, va sako, aš taip pajutau, kai ji ateina – aš sergu, aš nenoriu, kad ji ateitų, nes ji... nes
žmogus va taip va kalba, taip dvasingai, toks širdingas žmogus, o čia tokia vis su
intrigomis, kažkaip, tarsi iš patogumo, va tokia va yra, tokia yra. Ir aš sakau, aš nenoriu,
kad ji... Taip: „Kodėl tu guli, tu į lauką nueitum“. Tai aš sakau: „Kas sveikas gulėtų? Ar

384
kas sveikas išgulėtų, jeigu žmogus sveikas, kaip jis gali gulėti? Jeigu aš negaliu, aš daug
vaistų geriu, ir daktaro klausau“.
M30B-6 (2004 m.)
698. [Apie padalec] (jai pasakojo pusseserė, nutekėjusi į Šiurmonis)
Že on raz, v siedam liat raz vychodzy. I kiedy on utkni, to človiek juš od razu (V
Šurmancach tak muvili?) Nu, Šiurmancy taka vioska jiest, až to dalieko (To tam jiest
on?) Nichto jiego nie vidzial, ale tak gadali. (Čemu o Šurmancach muvice?) No bo tam
Šiurmancy, moja siostra stryječna žyla, juš jej niema, nu. A tam lias, nakolo Vilji, i tak
ot… tam tak ot gadali stare, tam oni…
Kad jis kartą, kartą į septynerius metus išlenda. Ir kai jis įkanda, tai žmogus jau iš
karto (Šermonyse taip kalbėjo?) Na, Šermonys toks kaimas yra, jau ten toli (Tai ten jis
yra?) Niekas jo nematė, bet taip kalbėjo. (Kodėl apie Šermonis pasakojate?) Nes ten
Šermonys, mano pusseserė gyveno, jau jos nebėra, na. O ten miškas, aplink Viliją, ir taip
va... ten taip va kalbėjo seni, ten jie...
Zenon Baniukievič, g. 1949 m. Laičiuose, ten ir gyvena.
Vieta kur jų namas yra vadinama Zavodna. Namas vienkiemis paskutinis riboje su
Pakonimis, kairėje pusėje kelio į Rastinėnus. Namas priklausė tėvo dėdei Konstanty
Baniukievič, kuris išsikėlė į Lenkiją ir pardavė namą kolūkiui. Tada iš kolūkio atpirko jo
tėvas. Kitam gale namo buvo įrengtas kambarėlis, kuriame gyvendavo batsiuvys.
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LEGOTIŠKĖS
Sudervės sen.

Romuald Jaščenin, Boleslovo, g.1931 m. Legotiškėse.
Diedukas turėjo 12 ha. Greta buvo studentų poilsinė (letnisko), turėjo 6 ha. Aplink buvo
50 ha valdiško miško.
Legotiškės jau seniai buvo išdalinti į kolonijas. Pasakojo, kad čia buvo dvaras, kurį
išpardavė, diedukas nusipirko, atėjo iš už upės. Kaime gyveno 3 šeimos Balsevičių,
Butailo, Poplavskis. Jo mama iš Pylimų. Nuo jų sodybos ėjo kelias, vietomis grįstas iki
upės. Ten buvo keltas, kurį laikė Jodka, gyvenęs prie Bražuolės žiočių. (Iki Bražuolės
pagal Nerį tęsėsi Pugainių kaimas, Jodkos sodyba buvo paskutinė). Studentai keldavosi
per upę ir traukdavo į Lazdėnus, kur buvo traukinys į Vilnių. Daug žmonių atplaukdavo
iš Vilniaus baidarėmis, samdydavo senelį ir tėvą, kad atgal arkliais parvežtų.
Sideronyse (Siuderancy) buvo Andžejaus Taberos dvaras (dabar gyvena Zapolska).

699. [Vietovardžiai]


Ručaj – ilga pieva link upės, ten didelis šaltinis, nuo kurio prasidėjo upelis



Majakova gura – kalnas, kur stovėjo majakas karo metu, link Stachovskio sodybos
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MEDŽIOLAI
Vievio sen.
Pranas Lasevičius, Vinco, g. 1935 m. Medžioluose
Jo tėvas vietinis, mama iš Dauciliškių. Mokyklon visi ėjo į Kazokiškes, iki ten 1,52 km. Kaime prieškariu buvo 18–20 sodybų. Kažkada buvo gatvinis kaimas. 1914 m.
vokiečiai sudegino visą kaimą, arklius sušaudė. Liko visam kaime tik 2 arkliai.
Kaime nebuvo kalvio, buvo stalius Lasevičius, kuris darė duris, langus, karstus.
Namus statydavo tas pats Lasevičius su jo tėvu. Žemės visi turėjo nedaug. Daugiausiai
turėjo Pliopos – 16 ha.

700. [Vietovardžiai]


Goba – kalnelis, ten nuo seno augdavo guobos



Adaski dzielianka – miške vieta, ten Adaska pjovė mišką



Barsuka nory – didelė pakalnė miške, buvo lapių ir barsukų urvų



Babski roist – raistas miške



Pušota – raistas miške



Gerdute – žemė prie Aliosios upelio, pieva šlapia



Zauliosy – miškas už Aliosios



Gabruk – kalnas ant kelio į Vievį



Čarna gura – kalnas kaime. Dabar apsodintas pušim, o anksčiau ant jo

niekas neaugdavo, prasta žemė, sėjo grikius. Aiškina, kad dėl to ir vadino juodu kalnu


Palianka – miškas



Majakas – vieta prie Aliosios miške



Borak – raistelis su dviem akim, može byli jeziorka



Oki – akys Borke, ten Karpovičius iš Zabarijos raugindavo avių kailius



Baraki – kalnelis, ant kurio kolūkis darė bulvių kaupus



Berki – šaltiniuota vieta dešiniame Aliosios krante

M23A-1 (2005 m.)
701. [Apie Akis Borkų raiste]
(Co v tym Borku bylo?) Tam byla na takich… petnasce aruv taka.. nu rojsteček. I
tam.. on zaros, no tam, tam kvadratna može dva metry, može dva-tšy metry byla oka
taka, znacysie, niebylo zarosšy. A kiedyscy vo v Zabože skurki vyrabiali tam te teliukuv,
oviečkuv. Znacysie, vyrabiali skurki zaborski taki Karpovič. To probovali žondka
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vyrombavšy, probovali pchnonc do jej i dna niedostali. To tam kiedyscy byla vidac
jieziorka. (A co muvili tam baby o tych okach?)-kalba žmona- Muvi, jak zazlujisie na
dzieciuka, to vie, čeba pokšyčac, čeba jiego poučyc, muvi:”Do vorka i zaniosa do Okuv, i
vžuca”. To strašyli dzieci tak Ja to sama nievidzialam tej Oki ni razu, slyšalam, že muvi,
jiest tu gdzie. Ja to lienkamsia tam i isci i pačac tej Oki.
(Kas tame Borke buvo?) Ten buvo toks... penkiolika arų toks... na raistelis. Ir
ten... jis apaugęs, na ten, ten kvadratinė gal dviejų metrų, gal dviejų – trijų metrų buvo
akis tokia, reiškia, nebuvo apaugusi. O kažkada va Zabožėje odas tvarkė ten tų veršiukų,
avių. Reiškia, tvarkė odas zaborių toks Karpovič. Tai bandė eilę iškirtę, bandė stumti ją ir
dugno nepasiekė. Tai ten kažkada ežeras matėsi. (O ką ten moterys kalbėjo apie tas akis?)
–kalba žmona- Sako, kai supyksta ant vaiko, tai žinote, reikia pašaukti, reikia jį pamokyti,
sako: „Į maišą ir nunešiu į Akis, ir įmesiu“. Tai gąsdino vaikus taip. Aš pati to nemačia,
tos Akies, nė karto, girdėjau, kad sako, yra čia kažkur. Aš tai bijau ten ir eiti ir žiūrėti tos
Akies.
M23A-2 (2005 m.)
702. [Apie vaiduoklius Natokuose]
On nieviežyl nikogo. Jak na fest idou, to on nie.
Tam siedzial kiedyscy.. nu i on mial ksionžka. (Čarna?) No jak kiedyscy nazyvali,
ta čarna ksionžka. No i znacysie, nikomu niemuvil, tyko on s žonou viedzieli. Juš on i
postažal, vziol – on strožoval v kolchoze – pošed vypil… Parsiučkuv oni kupili, i vypil, a
jiego odziene tam, žeby niezamarzli, zgruzyli – na ranku juš on niežyvy. A on byl
ksionžka ta začytavšy. To potem co nierobylosie, i musieli chata spšedac. Brazgasia, tam
chodzili liudzi všysko, i … tam i na liuchce brazgasia, i džvički ot plity to zamyka to
odmyka, to zamyka to odmyka, o. To tutaj chodzili tam liudzi. (A ksiendz niepomog?)
Nie – žmona sako- A bože co tam bylo. I ksiendzuv dvanasce v kosciolach zachovali,
žeby v jiedna godzina, i v jiednej tam misji zrobiona tam, dvanasce.. – vyras sako- a ona
ta ksionžka i spalila, jak on umar. –žmona sako- To curka muvila jiešče:”Matka jiedna
lienkasia jak ten Broniuk umar”. To kšyvne tam bylo, bo juš ja tam bylam, nu i muvi,
curka pšyjiechala juš nocovac do matki, že matka bardzo juš ona pšežyvala, bardzo v
takim… rosstrašeniu. To muvi, položysie, curka liežy, to te džvički s plitki duji duji duji,
to chaty tyko džvi trach i pošed. Niema niema niema i v nocy chodzi, muvi, nikogo
niema, muvi, popačy, niema – koldra tyko jak mach, i roskryji koldra. (Ale vidac
niebylo?) Vidac nie. To na liuchce stukasie, to na liucht zaliezy – stukasie, i to zboža tam,
rozmajite tam, oni zmiešajou tak. Tyko vstany, muvi, i znuv v požondku. (A kiedy
pšedali, pšestalo to?) Pšestalo, pšestalo juš. Ale tutaj ja to nieviem co tu takiego, ona juš
ksionžki, potem poviesilsia v tym mejscu žyvšy Banis. Ten poviesilsia (Ktury kupil?)
Aha, i jiego syn jiešče poviesilsia v tym domie, v tym samym domie, gdzie ten Boniuk
žyl, i v tym domie znuv poviesilsia. – vyras sako- A on v svojim domie, a ten u Istuka
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poviesilsia. Idou liudzi, no jak byvajou Zielione svienty, no. Idou na fest, a on do
žony:”Davaj, pošli dževa pilovac”. I on dževa piluji. On nieviežyl. (I nakazania niebylo
jakiego?) Nie. No to potem Bug nakazal jiego, i umar biez… Taki byl človiek.
Jis niekuo netikėjo. Kai į šventę eina, tai jis ne.
Ten sėdėjo kažkada... na ir jis turėjo knygą. (Juodą?) Na kaip kažkada vadino, tą
juodąją knygą. Na ir reiškia, niekam nesakė, tik jis su žmona žinojo. Jau jis ir paseno,
paėmė – jis buvo sargybiniu kolūkyje – išėjo išgerti... Paršelių jie nupirko, ir išgėrė, o jo
rūbai ten, kad nesušaltų, iškrovė – ryte jau jis negyvas. O jis buvo tą knygą perskaitęs.
Tai paskui kas nevyko, ir turėjo trobą parduoti. Brizga, ten visą laiką vaikščiojo žmonės,
ir... ten ir palėpėje brizga, ir viryklės dureles tai atidaro, tai uždaro, tai atidaro, tai uždaro,
va. Tai čia vaikščiojo ten žmonės. (O kunigas nepadėjo?) Ne – žmona sako – O dieve,
kas ten buvo. Ir dvylika kunigų bažnyčiose susirinko, kad tą pačią valandą, ir vienerios
mišios ten suruoštos, dvylika... – vyras sako – o ji tą knygą ir sudegino, kai jis mirė. –
žmona sako – Tai dukra sakė dar: „Motina viena bijo, kai tas Broniuk mirė“. Tai ??? ten
buvo, nes jau aš ten buvau, na ir sako, dukra jau atvažiavo nakvoti pas motiną, nes motina
labai jau pergyveno, labai tokioje... baimėje. Tai sako, atsigula, dukra guli, tai tas viryklės
dureles pučia, pučia, pučia, tai trobos tik durys trach, ir nuėjo. Nėra, nėra, nėra ir naktį
vaikšto, sako, nieko nėra, sako, pažiūri, nėra – paklodė tik kaip mach, ir nukloja paklodę.
(Bet nebuvo matyti?) Matyti ne. Tai palėpėje stuksena, tai į paliepę užlipa – stuksena, ir
tai grūdai ten, visokie ten, jie susimaišys taip. Tik atsistoja, sako, ir vėl tvarkoj. (O kai
pardavė, praėjo tai?) Praėjo, praėjo jau. Bet čia tai aš nežinau, kas čia tokio, ji jau knygos,
paskui pasikorė toje vietoje gyvenęs Banis. Tas pasikorė. (Kuris nupirko?) Aha, ir jo
sūnus dar pasikorė tame name, tame pačiame name, kur tas Broniuk gyveno, ir tame
name vėl pasikorė. – vyras sako – O jis savo name, o tas pas Istuką pasikorė. Eina
žmonės, na kai būna Žolinės, na. Eina į šventę, o jis žmonai: „Einam medžių kirsti“. Ir jis
kerta medžius. Jis netikėjo. (Ir bausmės nebuvo jokios?) Ne. Na tai paskui Dievas
nubaudė jį, ir mirė... Buvo toks žmogus.

Jadvyga Ivanauskaitė-Lasevičienė, Vinco, g. 1937 m. Dambinoje, Vievio parapijoje,
ištekėjo į Medžiolus.
Mama mirė, kai jai buvo 12 metų. Jų buvo 8 vaikai. Ji nuo 11 metų piemenavo
Ausiutiškėse 3 metus, 1948-50.
703. [Vietovardžiai Ausiutiškėse]
* Pinykla – pieva netoli Ausiutiškių vienkiemio, už kelio.

M23A-3 (2005 m.)
704. [Apie Gabruką]
Chodzi po liesie, muvi, djabel vodzi. On pjany, niemože naliezcj drogi, i chodzi
tak. A jak ta tvoja curka, co na guže, co teras v Liunie žyjou, to jejna curka byla. Ona
muvi, idzi ona tam až na ta gura vyjdzi, a potem jiest drožka od ich. I muvi, pačy – co tu
takiego liežy na drodze, ale tam ja nie… nu taka bajka juš. A ona muvi, serca liežy. Ale
čyje tam serca, to my tam zrozumieli, to jak ona muvila, serca liežy na drodze, že vrona
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može jaka, čy kronk, čy tam čy… Može tam kuryna, može tam.. no jaka kolek serca, no
juš tam s človieka to serca niebendzi. Muvi, serca na drodze naliazla, ta juš, Laseičova.
No to takich dužo takich o, ale.
[vyras sako:] Ot pokazujousia, a co pokazujousia? Čerika i čerika tam všysko, až
pyščy tam. A tam senk senka, viater jak povieva, to i skšypi tam. A ot, idzi kto – ot strach
byl.
Vaikšto po mišką, sako, velnias vedžioja. Jis girtas, negali rasti kelio, ir vaikšto
taip. O kai ta tavo dukra, kuri viršuje, kuri dabar Liunėje gyvena, tai jos dukra buvo. Ji
sako, eina ji ten, net į tą kalną užlipa, o paskui yra keliukas iki jų. Ir sako, žiūri – kas čia
tokio guli ant kelio, bet ten aš ne... na tokia pasaka jau. O ji sako, širdis guli. Bet kieno
ten širdis, tai mes ten supratome, tai kai ji sakė, širdis guli ant kelio, kad varna gal kokia,
ar varnėnas, ar ten kas... Gal ten vištos, gal ten... na kokia nors širdis, na jau žmogaus ten
širdis tai nebus. Sako, širdį ant kelio surado, ta jau, Laseičova. Na tai tokių, daug tokių,
va.
[vyras sako:] Va vaidenasi, o kas vaidenasi? Traška ir traška ten viskas, net cypia
ten viskas. O ten šaka krabžda, vėjas kai pučia, tai ir girgžda ten. O va, eina kas – va
baisu buvo.
M23A-4 (2005 m.)
705. [Kaip velnias vedžioja raistuose]
[Žmona sako:] Jak muj dziacka žyl v Ievje, to on muvi, on pjany jiechal od nas,
Dambiny do Jievja. Oni v Jievje žyli, my v Dambinie, tam on pjany byl. I taka Krivašuny
tam jiest za Jievjem, i on vjiechal do tego rojstu, i jiemu pokazyvalosia že koziol lieci na
pšod jiego, i dalej dalej do tego rojstu, i mee- mee, a on jiego lovic chcial. Lovil lovil
lovil tego kozla, i on nijak niezlovil, to muvi, to žeby tam niejaki človiek byl by, to on byl
by tam jiego zaprovadzivšy. To juš on viedzial, že to djabel tam, jiego provadzil. A on
napyvšysia, može i djabel, akto tam vie. Kiedyscy to djabluv bylo, muvi
[vyras sako:] Mnie samemu bylo. Pšyviezli tu do karjeru, mašinou pšyjiechal, ale
juš ciemno. I pošed, a tam stecka byla, jak zešed, to jak po rojsce tym chodzil chodzil,
chodzil chodzil, no to gura, to sviatlo. A gdzie ja jiest, jak mnie vyjsci? No ot, muvi,
djabel vodzil. Ja to ve dniu a nikiedy niezablondze, ale juš mnie v nocy.
[Žmona sako:] Kai mano senelis gyveno v Jievje, tai jis sako, jis girtas važiavo iš
mūsų, iš Dambinų į Jievją. Jie Jievje gyveno, mes Dambinėje, ten jis girtas buvo. Ir tokia
Krivašuny yra už Jievjo, ir jis įvažiavo į tą raistą, ir jam vaidenosi, kad ožys bėga priešais
jį, ir tolyn, tolyn link to raisto, ir mee – mee, o jis jį gaudyti norėjo. Gaudė, gaudė, gaudė
tą ožį, ir jis niekaip nesugavo, tai sako, tai jeigu ten ne koks žmogus būtų, tai jis būtų ten
jį nuvedęs. Tai jau jis žinojo, kad tai velnias ten jį vedė. O jis prisigėręs, gal ir velnias, o
kas ten žino. Kažkada tai velnių buvo, sako.
[vyras sako:] Man pačiam buvo. Atvežė čia prie karjero, mašina atvažiavau, bet jau
tamsu. Ir nuėjau, o ten takelis buvo, kai nuėjau, tai taip po raistą tą vaikščiojau,
vaikščiojau, vaikščiojau, na tai kalnas, tai šviesu. O kur aš esu, kaip man išeiti? Na va,
sako, velnias vedžiojo. Aš tai dieną va niekada nepasiklysiu, bet jau ne naktį.
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M23A-4 (2005 m.)
706. [Duok Dievuli, man karvutę surast]
Ja jak služylam, to ja krovy jak stracam, to ja tylko liecam:”Vardan tėvo sūnaus..” ,
podlieca podlieca i znovu:”Vardan Dievo tėvo sūnaus ir šventosios dvasios, duok Dievuli
man karvutę surast”. Tyko to , to juš mnie byli tak naučyvšysie, do Boženki volacia, žeby
juš Boženka dal, žeby naliezc mnie krova. (Pomagalo?) I pomagalo, i pomagalo. Tyko do
Boga čeba volacia.
Aš kai tarnavau, tai aš kai karvę pamesiu, tai aš tik bėgu: „Vardan tėvo sūnaus...“,
nubėgu, nubėgu ir vėl: „Vardan Dievo tėvo sūnaus ir šventosios dvasios, duok Dievuli
man karvutę surast“. Tik tai, tai jau mane taip išmokė, Dievulio šauktis, kad jau Dievulis
duotų, kad surasčiau aš karvę. (Padėdavo?) Ir padėdavo, ir padėdavo. Tik Dievo reikia
šauktis.
M23A-4 (2005 m.)
707. [Užkeiktos veselios akmenys]
Ot musi za Uliosy tutaj, nie? (A vy slyšeli gdzie?) Slyšalam, a niepamientam.
[Vertimas] Va turbūt už Uliuosę čia, ne? (O jūs girdėjote kur?) Girdėjau, bet
neatsimenu.
M23A-5 (2005 m.)
708. [Akmenys Neryje: Karvutė ir Povilėlis]
To tam my s tym gospodažem, mnie dvanasce liat bylo. Jiedna chata taka byla v
liesie nad krentem, nad Viljou. To tam nazyvali, to ja i dzis pamientam.. dva kamieni
bardzo vielkie, to jieden nazyvali Krovka, a drugi Pavilelis. (A ta rovka, ona byla..) V
vodzie. (A oni jieden kolo drugiego te kamienie?) Nie, dalej. Krovka bylo… (Do vašego
bžegu?) Aha, a tam juš nižej byla Pavilelis. (Jak on muvil?) Krovka… (Plyli jak?) a, nu
muvi, plynim juš my s osciami, on pamientam, jiechal byc tych… takie vielkie lososi, čy
jak.. lososi, lososi. Nu i muvi: „Niezaskočyc nam na Krovka”. No to juš on obminie ta
Krovka, a tam bylo s pod vody bardzo malo jiego vidac, čutko čutko. A juš jak podjiedziš
do jiego, to on bardzo vielki kamien byl. Potem nižej plynim plynim, muvi, žeby choc
niezaskočyc bo tut Pavilelis jiest. Pavilelis – to tyko vidac za voda, vidacie že kamien
jiest, bo voda plyni po im. Tam byli Krovka i Pavilelis, a co tam za Pavilelis, to
nieviem…. Vielka byla vielka jiego ludka, dluga, vysmoliona tak ladnie na čarna. I on na
ta, na bžegu o tak o, mial taka… nu taka palka, o bžeg, o tut ludka, a tu na bžegu o tak o
ogienj palilsia, a jak ona nazyvalasia ja niepamientam, ona. To on tut smoliakuv ložy na
ta juš… na ta juš žerdka taka, i taki pieček zrobiony juš, vie, žeby sviatlo bylo. I on
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pšypatrujisie, potem muvi: ”Jadzia Jadzia, pačaj pačaj lososi stoji, lososj stoji. On jak da,
to byva popadnie kiedy, to niepopadnie. To vidzi, vozil dzieciuka na ryba v nocy, no.
Tai mes ten su tuo šeimininku, man dvylika metų buvo. Viena troba tokia buvo
miške prie kranto, prie Vilijos. Tai ten vadino, aš ir šiandien atsimenu... du akmenys labai
dideli, tai vieną vadino Karvutė, o kitą Povilėlis. (O ta Karvutė, ji buvo...) Vandenyje. (O
jie vienas prie kito, tie akmenys?) Ne, toliau. Karvutė buvo... (Prie jūsų kranto?) Aha, o
ten jau žemiau buvo Povilėlis. (Kaip jis sakė?) Karvutė... (Plaukė kaip?) A, na sako,
plaukiam jau mes su tinklais, aš atsimenu, jis važiavo tų... tokios didelės lašišos, ar kaip...
lašišos, lašišos. Na ir sako: „Kad neužšokti mums ant Karvutės“. Na tai jau jis apiplaukia
tą Karvutę, o ten buvo virš vandens labai mažai matoma jo, šiek tiek. O jau kai priartėji
prie jo, tai jis labai didelis akmuo buvo. Paskui žemiau plaukiam, plaukiam, sako, kad tik
neužšoktume, nes čia Povilėlis yra. Povilėlis – tai tik matosi iš vandens, matosi, kad
akmuo yra, nes vanduo teka per jį. Ten buvo Karvutė ir Povilėlis, o kas ten per Povilėlis,
tai nežinau... Didelė buvo, didelė jo valtis, ilga, išdeginta tai gražiai juodai. Ir jis ant tos,
krante va taip va, turėjo tokią... na tokią lazdą, va krantas, va čia valtis, o čia krante va
taip va ugnis degė, o kaip ji vadinosi, aš neatsimenu, ji. Tai jis čia anglių deda ant tos
jau... ant to jau karčio tokio, ir toks pečius padarytas jau, žinote, kad šviesu būtų. Ir jis
pažiūri, paskui sako: „Jadzia, Jadzia, žiūrėk, žiūrėk, lašišos stovi, lašišos stovi. Jis kai
trenkia, tai būna pataiko kada, būna nepataiko. Tai matote, plukdė vaiką žuvauti naktį, va.
M23A-6 (2005 m.)
709. [Apie Antaną Vaiciukevičių]
Od ružuv, od gadzinuv. Mego brata škriful byl v očach, maliutki byl, musi pienc
liat on mial. To jiego bardzo strašne očki byli. Mama, pamientam, dala jiemu jiesci, to
pšy stolie on jiesc nie mog, jiemu čeba bylo by okny byli by zaviešone. Nie, to idzi gdie
kolek do kancyka i jie, bo jiemu bardzo očy byli červone. To do jiego pšyvozyli, on ot
škrifulu tego zamavial, od ruž, od gadziny. Jak gadzina vkonsi, pamientam, pšyvioz ojcec
z matkou dzievčynka, može dzievienc liat miala, čy ile. I jej gadzina byla za nožka
vkonsyvšy, to tut pamientam. A jiego nie bylo v domu. To tut o žeby tak o gumou
scysnevšy, a noga jak vot lodka, v vielki paliec byla vkonsyvšy, byla vkonsyvšy gadzina.
Nu i zamuvial, pobyla ona trošečko, drugi raz zamuvial, i juš pačym, juš ta noga cienejša
cienejša cienejša robisie.. I to to on zamavial.. (Ot kogo on naučylsia?) To to nieviem ja,
nieviem, tyko dvanasce liat bylam, to ja i nieviem. Viem, jak ja pošlam služyc, jiedenasce
mialam, tšy liaty služylam. (A tak dobry byl človiek?) Oi dobry, bardzo byl dobry,
bardzo byl. On juš tak mnie liubil, oni chcieli, žeby ja tam zostalasia, bo nas bylo uosiem
dzieci, a mama chorovyta byla. Ona v čtardziestym dzieviontym roku umarla. To
on:”Jadzia, zostanjsia u mnie, bendziš za curka, my tobie ten dom opyšim”. Bo jiego ta
curka Ancia byla, ona v Polsce byla, a syn umaršy byl. “Nu zostanjsia”. Myslie:”Bože
muj Bože, v takich liasach, na co mnie ten dom počebny”. Jak dzieciuku, žeby na
teraznejšy čas, to ja spšedalam i… a vie, dzieciuku tam bardzo bylo v glovie ten dom,
niepočebny. Mnie dzieci byli počebne, s kim pobavicia, i tam po… ale nie dom ten.. A
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oni ž tak liubyli. Bardzo dobre liudzi byli. To byli, kiedy my poženilisie z nim, my byli
pošedšy v gosci jieden raz, na Vilje… Dom, tut stal dom, tut chliev stal, a tam gumna
stala. I to všysko bylo tak pod jiednym ogrudzona, jieden od jiednego byla ogrudzona. A
tam v dole tak byla krinyca, byla. A ladna krinyca za gumnem. To my vsie, a ona tak
lieciala, taka krinyca byla vielka, nie to že tam… Može spod spodalj ona tak lieciala i
šedli plukac odzienia tam do tej krinycy. Ladna, čysta, zimna
Tam ja pasla krovy, tam poza Vilje. No vie, v guže tam zrobione, jak ja tam
muvilam ja? …Gniazdy.. štaruki, vo. A jak že tam liatajou i liatajou te štaruki tam,
ptašečki takie, liatajou i liatajou do tych dziuruv, do tych dziuruv. Ja myslie, co oni tam
robiou te ptašečki, čego oni tam liatajou? No ja že vsuna renka tam i zobača, co tam za
takie štaruki, co za takie ptašuki. Sunelam renka, i vycionguje rapuha, rapuha. A Boža
muj Boža, to ja po tym razie, teras žeby mnie o tak gdzie kto kolek rapuha do mnie
dotulial by, jak kšyče, nie svojim glosem. I do tej pory lienkamsie rapuhy, gožej gadziny
rapuhy lienkamsia, to gožej.
Nuo rožės, nuo gyvačių. Mano broliui škrifulas buvo akyse, mažas buvo, gal
penkerių metų buvo. Tai jo labai baisios akys buvo. Mama, atsimenu, davė jam valgyti,
tai prie stalo jis negalėjo valgyti, jam reikėjo, kad užuolaidos būtų nuleistos. Ne, tai eina
kur nors į kampelį ir valgo, nes jo akys labai buvo raudonos. Tai pas jį atveždavo, jis nuo
škrifulo užkalbėdavo, nuo rožių, nuo gyvačių. Kai gyvatė įkanda, atsimenu, atvežė tėtis
su mama mergaitę, gal devynerių metų buvo, ar kiek. Ir jai gyvatė buvo įkandusi į koją,
tai čia atsimenu. O jo nebuvo namie. Tai čia va taip va guma suspaudus, o koja va kaip
valtis, į didelį pirštą buvo įkandusi, buvo įkandusi gyvatė. Na ir užkalbinėjo, pabuvo ji
truputį, antrą kartą užkalbėjo, ir jau žiūrim, jau ta koja plonesnė, plonesnė, plonesnė
darosi... Ir tai jis užkalbinėjo... (Kas jį išmokė?) To tai aš nežinau, nežinau, tik dvylika
metų man buvo, tai aš ir nežinau. Žinau, kai aš nuėjau tarnauti, vienuolika man buvo,
trejus metus tarnavau. (O taip geras buvo žmogus?) Oi geras, labai buvo geras, labai
buvo. Jis jau taip mane mėgo, jie norėjo, kad aš ten likčiau, nes mūsų buvo aštuoni
vaikai, o mama silpnos sveikatos buvo. Ji keturiasdešimt devintaisiais metais mirė. Tai
jis: „Jadzia, lik pas mane, būsi kaip duktė, mes tau šitą namą paliksim“. Nes jo ta dukra
Ancia buvo, ji Lenkijoje gyveno, o sūnus miręs buvo. „Na pasilik“. Galvoju: „Dieve,
mano Dieve, tokiame miške, kam man tas namas reikalingas“. Kaip vaikui, jeigu dabar,
tai aš jį parduočiau ir... o žinote, vaikui labai ten svarbus buvo tas namas, nereikalingas.
Man vaikai buvo reikalingi, su kuo pažaisti, ir ten po... bet ne namas tas... O jie jau taip
mylėjo. Labai geri žmonės buvo. Tai buvo, kai mes susituokėme su juo, mes buvome
nuėję į svečius vieną kartą, prie Vilijos... Namas, čia stovėjo namas, čia tvartas stovėjo, o
ten klojimas stovėjo. Ir tai viskas buvo taip kartu aptverta, vienas nuo kito buvo aptverta.
O ten apačioje toks šaltinis buvo, buvo. O gražus šaltinis už klojimo. Tai mes visi, o jis
taip tekėjo, toks šaltinis buvo didelis, ne tai, kad ten... Gal iš apačios jis taip tekėjo ir
ėjome skalauti rūbus ten prie to šaltinio. Gražus, švarus, šaltas.
Ten aš karves ganiau, ten už Vilijos. Na žinote, viršuje ten padaryta, kaip aš ten
sakiau aš? ...Lizdai... štarukai, va. O kaip gi ten skraido ir skraido tie štarukai ten,
paukščiukai tokie, skraido ir skraido prie tų skylių, prie tų skylių. Aš galvoju, ką jie ten
daro, tie paukšteliai, ko jie ten skraido? Na aš įkišau ranką ten ir pažiūrėjau, kas ten per
tokie štarukai, kas per tokie paukšteliai. Įkišau ranką, ir ištraukiu ropužę, ropužę. O
Dieve, mano Dieve, tai aš po to karto, dabar kad man kas nors kur ropužę prie manęs
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priliestų, kaip šaukiu, ne savo balsu. Ir iki šiol bijau ropužių, labiau nei gyvatės ropužės
bijau, labiau.
M23A-7 (2005 m.)
710. [Apie vaikystę Dembinoje]
A jiešče jieden nuotyki bylo, jak bylam v chatie ja, jiešče tam, u siebie v domu, na
rodzinie svojej. Brat muj staršy, ja tšydziestego siudmego, on tšydziestego roku. A tam
byl taki Vielički… ona učycelka byla, on učycelj. Mieli te… juš svoje… jak to, majontek
taki juš byl, dvor, dvor byl taki. Nu i oni sad tam mieli, ten, Vielički te. Sad vielki byl, a
lipy vielkie, grube takie lipy, grube. I v tych lipach byli takie dupli, dziury takie
vyrabiane tam, i te… jak oni nazyvajousie… te čarne takie ptaški.. siva vronki nazyvali
ich, siva vronki byli. A on muvi:”Ty pu… ja ciebie na pliecy vezme, i ty sunj renka,
zobačym tych ptaškuv, čy jiest tam ptašukuv”. I on mnie podniol na pliecy, čyma na
pliecach, a ja renka vsunela du tej dupli, i benda, pociongna ta…juš ptaška, co tam jiest.
A on muvi:”Jacka, Jacka, Vielička idzi”. On mnie vziol i vyžucal. Ja renka jak vsunelam,
o ta vie, o tak renka vsunelam, potem vo tak o ona zachylylasia, ja renka niemoge.
“Vytas, Vytas”- kšyča do jiego-“Cuš ty mnie zostavil, ja više na dževie”- muvie. A on
vysoko, on taki vysoki byl menščyzna brat muj. A ja vielie, može dzievienc liat mialam,
može uosem liat mialam. Nu i niemoge, nu to on podliecial, mnie schvycial, a ten
Vielička bardzo on pudzial s tych, od dževuv, sad byl, jabki byli. Tak on myslial, že my
može po jabki pšyšli.
O dar vienas nuotykis buvo, aš buvau namie aš, dar ten, pas save namie, savo
šeimoje. Brolis mano vyresnis, aš trisdešimt septintųjų, jis trisdešimtųjų metų. O ten buvo
toks Vielički... ji mokytoja buvo, jis mokytojas. Turėjo tuos... jau savo... kaip čia, dvaras
toks jau buvo, dvaras, dvaras buvo toks. Na ir jie sodą ten turėjo, ten, Vielički tie. Sodas
didelis buvo, o liepos didelės, storos tokios liepos, storos. Ir tose liepose buvo tokios
drevės, skylės tokios daromos ten, ir tie... kaip jie vadinasi... tie juodi tokie paukščiai...
pilkos varnos vadino juos, pilkos varnos buvo. O jis sako: „Tu eik... aš tave ant nugaros
paimsiu, ir tu kišk ranką, pažiūrėsim tų paukščių, ar yra ten paukščių“. Ir jis mane pakėlė
ant pečių, laiko ant pečių, o aš ranką įkišau į tą drevę, ir būsiu, patraukiu tą... jau paukštį,
kuris ten yra. O jis sako: „Jacka, Jacka, Vielička eina“. Jis mane paėmė ir išmetė. Aš
ranką taip įkišusi, va šitą, žinote, va taip ranką įkišau, paskui va taip va ji užsisuko, aš
rankos negaliu. „Vytas, Vytas“ – šaukiu jį – „Kodėl tu mane palikai, aš kabu ant medžio“
– sakau. O jis aukštai, jis toks aukštas buvo vyras, mano brolis. O aš kiek, devynerius
metus gal turėjau, gal aštuonerius turėjau. Na ir negaliu, na tai jis pribėgo, mane paėmė, o
tas Vielička, labai jis ganė nuo tų, nuo medžių, sodas buvo, obuolių buvo. Tai jis galvojo,
kad mes gal obuolių atėjome.
M23A-8 (2005 m.)
711. [Vaiciukevičiaus koplytėlė]
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…kaplička, i pod džiou jiego tak o ganek byl, a tu po za ganku kaplička taka byla s
Panem Jezusem, Pana Jezusa menka. (V kturym mejscu?) Kolo ganku tak, veranda tak
juš jiest.
... koplytėlė, ir prie durų jo va toks priebutis buvo, o čia už priebučio koplytėlė
tokia buvo su Jėzumi Viešpačiu, Jėzaus kančia. (Kurioje vietoje?) Prie priebučio taip,
veranda jau taip yra.
M23A-9 (2005 m.)
712. [Vaiciukevičiaus pasaka apie numirėlius] (jis pasakojo jai, kai būdama 12
metų ten piemenavo)
.Liudzi, muvi, byli, i oni žyli, žyli, juš te stare liudzi… Nu i muvi, juš on moži
prentko umarc, muvi, ten človiek. To on mnie sam muvil ta bajka, Voiciukievič. I
prentko juš on umžy. To vezmou, muvi, jiego truna, juš všysko co, dajou bulka chlieba,
muvi, zban vody i, muvi, vyvažajou do takich skaluv (vietiniai skalom vadina
konglomeratus). Tam skaly takie vielkie, muvi, gury. Vyviozou du tych skaluv, nu i o,
zustavuji jiego tam, to juš muvi, kiedyscy kiedyscy juš tam tak bylo. A jiednego, muvi,
človieka vyviezli, i truna, juš tam všysko to, muvi… vstal, pačy, muvi, ten človiek –
trunuv nastaviona dužo, nieboščykuv liežy tam juš dužo… A on muvi:”Co mnie robic?”
To on, muvi, vziol, vziol ta truna sama najliepša juš nova tam ud kogo… jak byva truny
žeš obyta tymi… tymi… materijalam, zvyl šnurki take… A, muvi, vyšed nad gura, na te
skaly, a tam, muvi, glemboko glemboko voda, a tam voda, vidzi.. (To tam Vilja?) No juš
jakas cy Vilja tam byla, voda jakas byla. Nu i muvi, on upuscilsia na ta voda i on poplyl.
Plyl, plyl, muvi, plyl to s trunou, vyplyl na jakas cy, muvi, tam sala. Tam jakas cy sala
byla. Vyplyl na ta sala… To to.. to to pravda, on mnie tak muvil ta bajka, bo ja jej
pamientam. Vyplyl na ta sala, muvi, muvi… nu juš i sciemnialo, viečiur, muvi, a muvi,
liežy kamienj, vielki vielki kamienj liežy, muvi. To ja, muvi, pšyšed, juš ten co juš
človiek byl, podsiond du tego kamienia, pšytulilsia, muvi, i siedza pšy tym kamieniu (Na
bžegu juš?) Juš na tej sale, na tej sale, vie jak Vilja, to tam može na srodku ta sala. Kolo
Voiciukieviča to teš jiest taka sala, pamientam, naniesiona. Nu i potem, muvi, pšyliecial
ptak bardzo vielki, a vie jak on tam odzienia odziavšysia, muvi, začepial on jiego za
odzienia i vynios jiego na krence, to muvi, i teras on žyji, o tak ot vsio. (Tak muvil on?)
Tak tak. (Do tych skaluv podnosili žyvego tego človieka?) Tak tak. (Jiešče nieumaršy?)
Jiešče nieumaršy. (Podnosili i zostavili?) I zostavyvali tam. (I jak on muvil, že tam dužo
tych…) Dužo nieboščykuv bylo tam. (V tym mejscu?) Tak, v tym mejscu, (I zostaviali?)
I zostaviali. (Nie v ziemi?) No nie, no taka bajka, muvi, taka byla bajka. (I nie chovali do
ziemi?) Nie chovali, zostavali. Ten on juš byl mocnejšy, to on i upynolsia i znovu na tym
sviecie.. byl juš na tamtym sviecie, on upynulsia, potem i znuv na tym sviecie. (A jak on
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muvil, gdzie te skaly, to tam juš tamty sviat?) To tamty sviat, vychodzi juš, taka bajka, ja
ta bajka to pamientam. … Jak muvi, kamienj, pod kamienj siond ten človiek, a tu byla
jajka jiego, tego ptaka, muvi. (Na ziemi?) Na ziemi, na ziemi byla, na tym, na tym sale
bylo juš, jak sala. No to juš taki… i muvi, vynios jiego na krent. Na krent i tam do vioski
jakiejscy, tam i on i pošed, tam muvi, i pošed žyc, i teras žyji, muvi, i vudka pyji.
[„Mnie strašna bajka pokazalasia, zato i pamientam do tych čas“; vychodzi, siostry
curka byla, byla na tamtej stronie, v Šiurmancach, na tamtej stronie].
Žmonės, sako, buvo, ir jie gyveno, gyveno, jau tie seni žmonės... Na ir sako, jau jis
gali greitai mirti, sako, tas žmogus. Tai jis pats man sakė tą pasaką, Voiciukievič. Ir
greitai jau jis numirs. Tai paims, sako, jo karstą, jau viską ką, duoda kepalą duonos, sako,
ąsotį vandens ir, sako, išveža prie tokių uolų (skalų) (vietiniai skalom vadina
konglomeratus). Ten uolos tokios didelės, sako, kalnai. Išveža prie tų uolų, na ir va,
palieka jį ten, tai jau sako, kažkada, kažkada jau taip ten buvo. O vieną, sako, žmogų
išvežė, ir karstą, jau ten viską tą, sako... atsistojo, žiūri, sako, tas žmogus – karstų daug
pristatyta, negyvėlių guli ten jau daug... O jis sako: „Ką man daryti?“ Tai jis, sako,
paėmė, paėmė tą karstą patį geriausią, jau nauja ten kieno... kaip būna karstai juk apkalti
tais... tais... medžiaga, surišo virvutes tokias... O, sako, išėjo virš kalno, ant tų uolų, o ten,
sako, giliai, giliai vanduo, o ten vanduo, mato... (Tai ten Vilija?) Na jau kažkokia ar
Vilija ten buvo, vanduo kažkoks buvo. Na ir sako, jis nusileido į tą vandenį ir jis
nuplaukė. Plaukė, plaukė, sako, plaukė su karstu, išplauko ant kažkokios, sako, ten salos.
Tokia kažkokia ar sala buvo. Išplaukė ant tos salos... Tai, tai... tai tai tiesia, jis man taip
pasakojo tą pasaką, nes aš ją atsimenu, išplaukė ant tos salos, sako, sako... na jau ir
sutemo, vakaras, sako, o sako, guli akmuo, didelis akmuo guli, sako. Tai aš, sako, atėjau,
jau tas kuris jau žmogus buvo, prisėdo ant to akmens, prisiglaudė, sako, ir sėdžiu prie to
akmens. (Krante jau?) Jau toje saloje, toje saloje, žinote, kaip Vilija, tai ten gal viduryje
ta sala. Prie Voiciukevičio tai irgi yra tokia sala, atsimenu, susidarė. Na ir paskui, sako,
atskrido labai didelis paukštis, o žinote, kai jis ten rūbus pasirengęs, sako, užkabino jis jį
už drabužių ir išnešė jį į krantą, tai sako, ir dabar jis gyvena, va taip va viskas. (Taip jis
sakė?) Taip, taip. (Prie tų uolų veždavo gyvą tą žmogų?) Taip, taip. (Dar nemirusį?) Dar
nemirusį. (Atveždavo ir palikdavo?) Ir palikdavo ten. (Ir kaip jis sakė, kad ten daug tų...)
Daug negyvėlių buvo ten. (Toje vietoje?) Taip, toje vietoje. (Ir palikdavo?) Ir palikdavo.
(Ne žemėje?) Na ne, na tokia pasaka, sako, tokia buvo pasaka. (Ir nelaidojo žemėje?)
Nelaidojo, palikdavo. Šitas jau jis buvo stipresnis, tai jis ir atsikėlė ir vėl šiame
pasaulyje... buvo jau tame pasaulyje, jis atsikėlė, paskui ir vėl šiame pasaulyje. (O kaip jis
sakė, kur tos uolos, tai ten jau kitas pasaulis?) Tai kitas pasaulis, gaunasi jau, tokia
pasaka, aš tą pasaką tai atsimenu... Kaip sako, akmuo, po akmeniu atsisėdo tas žmogus, o
čia buvo kiaušinis jo, to paukščio, sako. (Ant žemės?) Ant žemės, ant žemės buvo, toje,
toje saloje, buvo jau, kur sala. Na tai jau toks... ir sako, išnešė jį į krantą. Į krantą ir ten į
kaimą kažkokį, ten jis ir nuėjo, ten sako, ir nuėjo gyventi, ir dabar gyvena, sako, ir
degtinę geria.
[„Man baisi pasaka pasivaideno, todėl ir atsimenu iki dabar“; gaunasi, sesers duktė
buvo, buvo toje pusėje, Šermonyse, toje pusėje].
Petras Lasevičius, Adomo, g. 1917 m. ir sūnus Lionginas, g. 1950 m.
Medžioluose, gyv. ten pat

713. [Vietovardžiai]
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Zagrodnia – buvo šlapia pieva žemiau jo namų, dabar bebrų tvenkinys



Čarna gura – kalnas kaime



Pasieki – kalnas



Drazduvka – kalnas



Gabruk – jama i krynycy



Mokra lonka – pieva



Borak – miškas



Oki – ežerėliai Borake. Juose raugė avių odas



Baravinka – kalnelis



Širokie lonki – pieva



Gacy – atseit apatinės kelnės. Taip vadina, nes du ilgi kalnai ir vidury

griovys


Zavory – pieva



Gerdute – pieva



Berki – pieva už upelio Balceriškėms priklausė

Bronė Pliopaitė-Misevičienė, Juozo, g. 1936 m. Medžioluose, gyv. Vievyje
714. [Medziolų Giebrukas]
Giebrukas – taip vadina, nes buvo kadaise kažkoks Giebrus.
715. [Pardavinėjo akmenis]
Kai kelią brukavo Kauno, tai žmonės prie Neries rinkdavo akmenis ir vežė žydams
parduoti. Nuveždavo vežimą akmenų ir pas žydus pirkdavo molinį puodą ar ąsotį.
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MIEŽIONYS, Dūkštų sen.

Julija Voitkievič, Juzefo, g. Miežionyse.
Tėvas su broliu eidavo statyti namų, brolis dar ir lentas pjaudavo.
716. [Miežionių vietovardžiai]
* Mergeli - dirva link Grabijolų miško
* Žemaitiški - žemė link Pustelnykų, dabar jau miškas
* Podzakretem - žemė einant į Rakiškes (kret-kurmis)
* Vidupieve - žemė už Airupkos
* Užugevi - žemė prie Pustelnykų
* Skerdima - mažas upelis ir žemė link Rakiškių
* Baikal - pieva prie Kernavės plento. Pavadinta neseniai, nes ten dažnai laikosi vanduo
* Podbocianem - siauri rėžiai einant taku į Pustelnykus
* Guiduliški - pievos miške link Draučių
* Pšydatki - pieva, kur bendrai ganė gyvulius. Samdė kaimas piemenį, jį paeiliui
maitindavo ir nakvindino - vadino padzieny.
717. [Apie kaimą]
Miežionyse buvo 30 sodybų. Buvo daug jaunimo: kai ruošdavo šokius, tai vykdavo
per 2 namus, nes viename netilpo. Muzikantai ateidavo iš Aliejūnų, Antakalnio, nes savų
nebuvo. Šokdavo polką, oberką, krakoviaką.
Už kaimo yra šaltinis, iš jo nešdavo vandenį sau gerti.
Grabijolų dvare Jocherienė buvo pasistačiusi daug vasarinių namelių. Vasarą
atvažiuodavo poilsiautojai iš Lenkijos.

M 2B-22 (2003 m.)
718. [Nono runo donos bus...]
Prisimena, kad po karo atvažiuodavo iš Vilniaus kažkoks žmogus užrašinėti iš tėvo
lietuviškų pasakojimų. Mama labai pykdavo, nes tas žmogus ir apsinakvodavo, per naktis
su tėvu šnekėdavo. Vaikai taip ir neišmoko iš tėvo lietuviškai, ji prisimena tik vieną tėvo
dainelę, kurios prasmės visai nežino:
Nono runo donos bus
Mama pjauna saugelus
Tata vija vaidelas
Mama kepa bundelis
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(A melodja jaka byla, čy tam tak tyko muvili?) - Nona runo donos bus...- A, juš
niepamientam.

Helena Voitkievič-Adomaitienė, Antonio, g. 1940 m. Miežionyse,
gyveno Vilniuje, dabar sugrįžo.
Mama iš Buivydų. Ji anksti išėjo tarnauti į Vilnių, nes mirė jos mama. Po to grįžo ir
ištekėjo į Miežionis. Tėvas vietinis. Namas statytas senelio, kai mama atitekėjo, dar buvo
nebaigtas.
Senelis samdė stalių namo apdailai. Jam labai patiko tėvo sesuo, tai ir padarė tokius namo
papuošimus, kokių niekur apylinkėje nebuvo. Bet iš to nieko neišėjo.
Voitkevičiai buvo labai dainingi.

719. [Vietovardžiai]
* Mergeli
* Vidupieve - taip vadino, nes aplink tą pievą buvo laukai
* Skerdima
* Žemaitiški
* Val, Kolu valu - vieta link Kernavės, kur buvo lyg ir pylimas. Kolūkio laikais nuartas.
* Kolu majaka - laukas ant kalno prie Skerdimos
* Ježmiarov - vieta prie Neries aukščiau Grabijolų.Ji samprotauja, kad vardas kilo nuo
Žmija rov, atseit gyvatės. Žodyne radau, kad ježmia yra vadintas užtvaras upėje žuvims
gaudyti, slaviškos kilmės.
* Guduliški - raistas miške, kur šienaudavo
* Vielka jama - duobė gili Žemaitiškių miške prie Grabijolų pilkapyno

M2B-23 (2003 m.)
720. [Apie Miežionių akmenį su pėda]
Nu liežal tam niedalieko, kolu drogi dužy kamien, i byla stopa. I muvili, že to stopa
Pana Jezusa. I dzieci male chodzili do liasu, tam po poziomki, to navet miežyli svoje
stopki, čy, čy vienkša, čy mnejša, ot tak. Tylko tyle viem. A žeby ktoš tam modlilsia, to
ja nie moge poviedziec. A skont ta stopa na kamieniu, to značy, jak Jezus šed, to stanol
na ten kamien, i tak, tak zostalasia jiego stopa, že maly Jezus, bo byla mala stopka,
nievielka.
Na gulėjo ten netoliese, prie kelio didelis akmuo, ir buvo pėda. Ir sakė, kad Jėzaus
padas. Ir vaikai maži vaikščiojo į mišką, ten žemuogių, tai netgi matavo savo pėdutes, ar,
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ar didesnė, ar mažesnė, va taip. Tik tiek žinau. O kad kas nors ten melstųsi, tai aš negaliu
pasakyti. O iš kur ta pėdutė ant akmens, tai reiškia, kai Jėzus ėjo, tai atsistojo ant to
akmens, ir taip, taip liko jo pėdutė, kad mažas Jėzus, nes buvo maža pėdutė, nedidelė.
M 2B-24 (2003 m.)
721. [Apie duobę Žemaitiškių miške - Vilkų duobę]
Jama v liesie, to muvili, že to kamien z nieba spad i vyryl takou jame. Ale jak tam
jest... (A nazva nie byla ni jaka?) Nie. Po poziomki chodzili, to no gdzie? - No na Vielka
jama. Gžyby - Vielka jama. Tam tylko taka i byla.
Duobė miške, tai sakė, kad tai akmuo iš dangaus nukrito ir iškasė tokią duobę. Bet
kaip ten yra... (O pavadinimo jokio nebuvo?) Ne. Žemuogių vaikščiojome, tai na kur? –
na prie Didelės duobės (Vielka jama). Grybai – Didelė duobė. Ten tik tokia ir buvo.

Juzefa Lipnievič-Minkievič, Piotro, g. 1940 m. Baltiuniškėse, užaugo Miežionyse, gyv.
ten pat.
Mama gimusi 1907 m. Geisiškėse.

M2B-21 (2003 m.)
722. [Apie Miežionių akmenį su pėda]
Niemaly, niemaly kamien byl. (I co oni muvili, liudzi?) A nic, vie, liudzi, co te
liudzi co muvili. To co tu bendou muvic, te kolchozy to jak... (Nie, nie, stare liudzi
comuvili o tym kamieniu?) A nic oni nie muvili, byl ten kamien, nie byl, vie, kto tam
bardzo gadal ob tym kamieniu, nikto nie pačyl. (A jak, čyja stopa byla, jak muvili?) No
muvili, že tak, jak Pana Jezuska, bo sliadek dziecency byl na kamušku, i paliuški byli, i
penteček, nu normalny sliadeček byl. No byl, byl kamien, to tu tak. (Ale tam nie
modlilisie kolo jiego?) Vie, te časy takie mienialisie, to ž tak byla, bylaž i nimožno. Jak
kto tam modlilsia, idzi , to i paciežy zmuvi, tam i obrazki. I dzisiaj, o teras tam bylam,
kartoflia naša. Panski Aniol zmuvilam idonc. (Ai, vspomnieli ten kamušek? Teras teš
pomnice?) --- Po tų žodžių moteris apsiašarojo.--(A babcia staraja, vaša babcia, tamta babcia, chodzili?) Umarla, umaršy, ja malo
pamientam. (A stare liudzi, jak vy dzieckiem byli, to oni chodzili musi tam modlitsie?) Ja
jak pamientam, to nie, nikt tam nie chodzil. Ot byl ten kamušek, musi tam pšejdzi kto.
(On byl kolo drogi?) Bardzo niedalieko, bardzo blisko, tam taki krent, vo, jak idziš tu pod
pšegurek vo, tam krent, to s tego krentu, to on liežal tam. Tam byla kiedys tak jak droga
taka, nizka byla. A potem jakos tutaj, nu vyšli jiezdzyc, bo vie jak kiedys bylo, ziemi tej
žalovali, všystkiemu to žalovali, to on liežal tam kolu tej starej drogi. Ale juš potem tou
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drogou to juš nikt nie jiezdzil, kolchoz tu zrobil ta vyžej, kolchoz tu navioz žvyru, piasku,
a ten kamien tam i liežal.
Nemažas, nemažas akmuo buvo. (Ir ką jie sakė, žmonės?) O nieko, žinote, žmonės,
ką tie žmonės tekalbėjo. Tai ką čia kalbės, tie kolūkiai tai kaip... (Ne, ne, seni žmonės ką
kalbėjo apie tą akmenį?) O nieko jie nesakė, buvo tas akmuo, nebuvo, žinote, kas ten
labai kalbėjo apie tą akmenį, niekas nežiūrėjo. (O kaip, kieno pėda buvo, kaip sakė?) Na
sakė, kad taip, kaip mažo Jėzaus, nes pėdsakas vaiko buvo ant akmens, ir pirštukai buvo,
ir pėdutė, na normalus pėdsakas buvo. Na buvo, buvo akmuo, tai čia taip. (Bet ten
nesimeldė prie jo?) Žinote, tie laikai taip keitėsi, juk taip buvo, buvo kas ir negalima. Kai
kas ten meldėsi, eina, tai ir maldą sukalba, ten ir paveikslai. Ir šiandien, va dabar ten
buvau, bulvė mūsų. Dievo angelo maldą sukalbėjau eidama. (A, atsiminėte tą akmenėlį?
Dabar irgi atsimenate?) --- Po tų žodžių moteris apsiašarojo.--(O močiutė sena, jūsų močiutė, ta močiutė, vaikščiojote?) Mirusi, mirusi, aš mažai
atsimenu. (O seni žmonės, kai jūs vaikas buvote, tai jie turbūt vaikščiojo ten melstis?) Aš
kaip atsimenu, tai ne, niekas ten nevaikščiojo. Va buvo tas akmenukas, turbūt ten praeina
kas. (Jis buvo prie kelio?) Labai netoli, labai arti, ten toks posūkis, va, kaip einat čia į
pakalnę va, ten posūkis, tai prie to posūkio, tai jis gulėjo ten. Ten buvo kažkada taip kaip
kelias toks, žemas buvo. O paskui kažkaip čia, na išėjo važinėti, nes žinote, kaip kažkada
buvo, žemės tos gailėjo, viskam gailėjo, tai jis gulėjo ten prie to seno kelio. Bet jau
paskui tuo keliu tai jau niekas nevažinėjo, kolūkis čia padarė tą aukščiau, kolūkis privežė
čia žvyro, smėlio, o tas akmuo ten ir gulėjo.
Leonora Minkievič-Palevska, Piotro, gim. 1932 m., Geisiškėse, gyv. Miežionyse. Abu
tėvai iš Geisiškių.
723. [Vietovardžiai Geisiškių]
* Srednia lonka - pieva tarp laukų
* Dragvova lonka - sakė, kad ten kažkada gyveno Dragva, ji to jau nematė
* Kapanica - tak nazvali, bo kimsy byli, mokra ziemia
724. [Senos kapinės]
Miežionyse, kur stovėjo majokas, kalbėjo, kad gal buvo kokie kapai, nes vaikai ten
rado kaukolę.

M3B-11 (2003 m.)
725. [Apie Geisiškių akmenį su pėda]
(V kturym to mejscu on byl, ten kamien?) V Gejsiškach. (V Geisiškach, ale u
kturego človieka tam bližej? Kolu jakiego človieka tam bližej byl ten kamien v
Geisiškach?) Tam na lonce, jak tutaj vo. (A jaki človiek tam pšy nim žyl?)
y všystkie tam dzieci chodzili, liatali. (A šnur, kogo tam šnur byl?) A mysli ja
viem, čyji tam, lonka ta byla. (No i jak, prosto lonka, tam kšakuv nie bylo?) Niebylo,
lonka tyko, na lonce byl kamušek taki, i nosili my kviatki, kiedys dzieci, može mialam
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liat dziesianc.(A jakie mejsce, čy mokro tam bylo, čy sucho?) Nie, sucha byla lonka
(Pagurek jaki?) Lonka taka byla, ruvna lonka. (I na tej lonce stal ten kamušek?) I liežal
kamien , dobry taki kamien liežal. (No jakej vielkosci?) No jakis na metr dlugosci, metr
šerokosci, taki o. (A vysoki od ziemi?) Taki od ziemi byl vo. (Pul metru?) Aha, na pul
metra. (Nu i jak , na centru, gdzie byl ten sliadek?) Sliadek byl prosto na kamieniu (Na
kturym mejscu, čy s boku, čy...) Na srodku, jak po mojiemu, to na srodku kamuška. Taki
byl sliadek, byl (A jakiej vielkosci sliadek?) Nu taki, co ja viem, jak može dziecko jakie
mial... dva liatki, o taki vo, taki maly byl sliadek. (I vyraznie bylo vidac?) Vyraznie,
všystkie paliuški ( I všystkie paliuški, pienc paliuškuv?) Tak, bylo pienc, pienc bylo no.
(A na kturou strone palcy pačyli, čy na slonce, čy...?) Na slonce, na slonca tak, gdzie
vschodzi slonca, tak (Gdzie vschodzi, na Vilno?) Na Vilno. (Tak i pačylo na ten strone?)
Tak . A tak dzieci to nosili to kviatki, to vianečki. Tam to miecym, to čyscym. (A nie
modlilisie kolu tego kamienia?) A može i modlilisie, bylo žegnamysie, žegnalisie, vie,
dzieci male. (A co muvili, kogo ten sliad byl?) Matki Boskej, muvili, muvili (A čemu taki
malienki?) A može Pana Jezusa, ktoš tam vie, pani, no kto. (No jak babci muvili, stare
kobiety co muvili?) No co muvili, že tu Pan Jezusek musi, čy Matki Boskej, vo tak vo. I
vielkie pšychodzili, pačou, tam nie tak dalieko. (A vielkie liudzi pšynosili?) Vo jak do tej
kliumby, vo jak od ulicy tak. (Niedalieko) Nie tak dalieko (A vzrosle liudzi pšynosili
tam?) Nie, pacieže tyko muvili, tyko modlilisie, tyko, vzrosla, vzrosla tak. (Nie nosili
kviaty, čy co tam?) Niepamientam. (Sviecy nie nosili?) Nie, tyko takie vo. (A jak voda
tam sbieralasia, no po dežču, voda tam byla, tou vodou nie liečyli tam očuv, čy co, nie?)
Nie. (Nie muvili, že svienta?) Niepamientam, pani, niepamientam. Juš tyko pamientam,
že sliadušek byl. A potem, muvi, tu, za vioskou gdzyš, ale gdzietu, za vioskou. ja tutaj,
vieš, jak zarazu nie žylam, to tu i nieviem, gdzie . Oni muviou, že tu kamien, gdzieš tu
može byc. [Kalba apie Miežionių akmenį] (A tego kamienia v Gejsiškach, vyviezli
potem?) A vyviezli, vyruvnovali, lonka byla, to kolchoz.
(Kurioje tai vietoje jis buvo, tas akmuo?) Geisiškėse. (Geisiškėse, bet prie kurio
žmogaus ten arčiau? Prie kurio žmogaus ten arčiau buvo tas akmuo Geisiškėse?) Ten
pievoje, kaip čia va. (O kuris žmogus ten prie jo gyveno?)
Ir visi vaikai ten vaikščiojo, bėgiojo. (O virvė, kieno virvė ten buvo?) O manote aš
žinau, kieno ten, pieva ta buvo. (Na ir kaip, tiesiog pieva, ten krūmų nebuvo?) Nebuvo,
pieva tik, pievoje buvo akmenukas toks, ir nešiojome mes gėlytes, kažkada vaikai, gal
man dešimt metų buvo. (O kokia vieta, ar šlapia ten buvo, ar sausa?) Ne, sausa buvo
pieva. (Kalnelis koks?) Pieva tokia buvo, tiesi pieva. (Ir toje pievoje stovėjo tas
akmenukas?) Ir gulėjo akmuo, geras toks akmuo gulėjo. (Na kokio dydžio?) Na koks
metras ilgio, metras pločio, toks va. (O aukštas nuo žemės?) Toks nuo žemės buvo va.
(Pusė metro?) Aha, pusė metro. (Na ir kaip, centre, kur buvo tas pėdsakas?) Pėdsakas
buvo tiesiai ant akmens. (Kurioje vietoje, ar šone, ar...) Centre, mano nuomone, tai
akmenuko centre. Toks buvo pėdsakas, buvo. (O kokio dydžio pėdsakas?) Na toks, ką aš
žinau, kaip gal koks vaikas turėjo... dvejų metų, va toks va, toks mažas buvo pėdsakas. (Ir
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ryškiai matėsi?) Ryškiai, visi pirštukai. (Ir visi pirštukai, penki pirštukai?) Taip, buvo
penki, penki buvo, taip. (O į kurią pusę pirštukai rodė, ar į saulę, ar...?) Į saulę, į saulę
taip, kur teka saulė, taip. (Kur teka, į Vilniaus pusę?) Į Vilniaus. (Taip ir rodė į tą pusę?)
Taip. O taip vaikai tai nešiojo tai gėlytes, tai vainikėlius. Ten tai tvarkom, tai valom. (O
nesimeldė prie to akmens?) O gal ir meldėsi, buvo persižegnojam, žegnojamės, žinote,
vaikai maži. (O ką sakė, kieno tai pėdsakas buvo?) Dievo Motinos, sakė, sakė. (O kodėl
toks mažas?) O gal Jėzaus, kas ten žino, ponia, na kas. (Na kaip močiutės sakė, senos
moterys ką sakė?) Na ką sakė, kad čia mažas Jėzus turbūt, ar Dievo Motinos, va taip va.
Ir dideli ateidavo, žiūri, ten ne taip toli. (O dideli žmonės atnešdavo?) Va kaip iki tą
klombos, va kaip nuo gatvės taip. (Netoli). Ne taip toli. (O suaugę žmonės atnešdavo
ten?) Ne, maldas tik sukalbėdavo, tik meldėsi, tik, suaugę, suaugę taip. (Nenešiojo gėlių,
ar ko ten?) Neatsimenu. (Žvakių nenešė?) Ne, tik tokius va. (O kai vandens ten
susirinkdavo, na po lietaus, vandens ten buvo, tuo vandeniu negydė ten akių, ar ko, ne?)
Ne. (Nesakė, kad šventas?) Neatsimenu, ponia, neatsimenu. Jau tik atsimenu, kad
pėdsakėlis buvo. O paskui, sako, čia, už kaimo kažkur, bet kur čia, už kaimo, aš čia,
žinote, kaip iš karto negyvenau, tai čia ir nežinau, kur. Jie sako, kad čia akmuo, kažkur
čia gali būti. [Kalba apie Miežionių akmenį] (O tą akmenį Geisiškėse išvežė paskui?) O
išvežė, ištiesino, pieva buvo, tai kolūkis.
Ručinska
Tėvas gimęs Krokuvoje, mama – iš Geisiškių.

726. [Vietovardžiai]


Gudarojsče – pievos miške, ten buvo 1 sodyba



Sibiruvka – laukas miške



Gudališki – laukas, pieva miške



Jurki ogrud – naujai sodinto miško gabalas miške



Kapanica – pieva prie miško ir prie raisto



Ščeverojsce – raistas, ten rinko spanguoles



Torfianka – pieva miške



Korsačyzna – vieta miške, gyveno Korsak



Vielka lonka – pieva miške



Geisyščane arba Aliejunskie jiezioro – ežeras



Strazdy arba Moskoučyzna – kaimas pamiškyje. Buvo 2 sodybos

M3B-12 (2003 m.)
727. [Apie Geisiškių akmenį su pėda]
Studnia taka malienka byla u nas na drodze, i on tak kolu studni, 50 metruv tam...
(A kolu jakiego človieka ten kamien byl v Gejsiškach?) Ale gdzie ten kamien, to jiego
najdzi teras? (No nie najdziemy, ale mnie čeba zapisac, jakie to mejsce bylo, čy tam
pagurek jaki, čy tam lonka, čy tam kšaki, co tam) Nie, lonečka byla i studnia byla naša
vykopana, studenka. I tak o v boku, na na piasku takim, od studenki tam može sto metry.
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A i naša ta chalupa stara teš tam stala za. Tam kuznia stala, ale ta kuznia potem zvaliona
byla, i on tam, za tou kuzniou, ten kamien liežal. Nu i tak v poliu prosto. (Tam dževuv
nie bylo, ni kšakuv?) Nie, nie, ni dževuv, ni kšakuv, ničego nie bylo. Toko miendzy
studniou i... (A vielkosc jaka?) Tego kamienia? No nie poviem , že taki maly, ale i... taki
sobie sredni, taki kamien. No vienkšy, jak ta klodka, tak vo troche dlugovaty taki,
podlužny taki kamien, to trocha podlužny taki, nie krongly, nie. Podlužny i plaski, ale
može on tam v ziemi byl i glembšy, a tego nieviem. (A vysoki od ziemi?) Nievysoki,
može dvadziescie cantimetruv jakich mial od ziemi, nie vysoki, nie bardzo. (Nu i ta stopa
na kturym mejscu na kamieniu?) Nu i ta stopa byla tak. (Čy sboku?) nie, vo tak s konca, s
konca tak stopa ta byla, sliadek ten byl taki. (A jak liežal, tak ježeli ot ten kamien taki
dlugi, tak , i do kturego, do popoludnia, čy do kturej strony liežal, nie pomnice gdzie
slonce byvalo dniem?) No tak do poludnia. (Kturym koncem?) Do poludnia tak vo tut, i o
viencej o tutaj, mnie zdajisie, že o tak s tego boku byl. To tutaj pulnoc, to tu on na
srodku, tak ot viencej do poludnia, kolu bžegu, jak raz tam i. (A vidac bylo paliuški,
palcy?) Paliuški to tam nie bylo vidac, ale bylo vidac tyko vielki ten... paliec, o ten,
znacisie, vie ten taki vo. A tu potem tak juš... (No i na kturou strone pačyl vielki paliec?)
To do poludnia všystko bylo, ja nie tak narysovalem, no dalej troche od bžegu bylo. (I
palcy do poludnia?) No tak, o tak. (A mnie sonsiadka muvila, že palcy byli na strone
Vilna) No tu tam my bardzo viemy gdzie vschud, gdzie tego. Tak čto byli dzieci ž , to toš
my byli uosem liat. (No jak vam kažysie, čy na poludnie viencej, čy na vschud?) Žeby
tak paliec mnie kažysie, že na Vilna viencej. (Na Vilno, viencej na vschud?) Aha, na
Vilna, viencej v ten bok. (A ta studnia tam od davna byla vaša?) A tam byla vykopana
taka studenka, sami vykopali, tam dževniane te zremby, jak kiedys bylo. Tam jak ja nie
pamientam kiedy ona kopana, to pšy mnie nie kopalasia (Tam bylo jako mokrejše
mejsce?) No dolinka taka, on trocha tak od studni, trocha dalej tak. (A gdzie studnia, tam
mokre mejsco bylo?) No jamka taka byla, to tam i vykopana musi taka vo. Dlia žyviola.
(A žrudlo nie bylo tam?) Nie. (Nie vycodzila voda sama?) Nie nie nie, tam nie bylo nic
takiego., tyko taki byl, dolina taka byla, trocha i roist byl, potem jak osušyli, to potem
tam masi sieli. (A roist gdzie byl, kolu tego kamienia?) No dalej trošečka tam (Ile od
kamienia?) Može jakich tšysta metry, byla taka dolinka. (Na kturou strone roist?) V ten
bok roist... nie do Vilna, ale v ten bok (Do Majšagoly?) Nie, do poludnia, v ten bok tutaj
(Do poludnia?) Ten roisteček byl, dolinka taka byla i... (Za tšysta metruv?) tak tak, tšysto
metruv, viencej nie bylo. Potem druga studenka byla sonsiada, teš tam nizko. (A vaša
studenka na kturou strone od kamienia?) Na ta strona du Vilna, a tego to juš sonsiada
gumna stala i studenka teš byla tam samo pšy tej dolince vykopana. Kopali gdzie nižej,
gdzie voda žeby dostac. (No i co muvili, kogo tam sliad?) No poviedzieli stare, že Pana
Jezusa sliadek, Pana Jezusa. No to vo, liecim tam, kviaty niesim, i tam , i spievamy, nu
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vie, jak dzieci, tam nosili zavše. (A vzrosle nie chodzili?) Nu može tam oni i chodzili, ale
my... nie pamientam. ( Kviaty nosili?) No my tam pšez tam nosili kviaty te (A jakie
sviecy nie?) Nie nie (A co ješče nosili?) Nic, musi my tam sami modlilisie, to ja tam
viem. Kiedy , pamientam, taki jakby , jak sliadek taki, jak by malego dziecka stanienta.
(A jak objasniali, žeby jak on tam znaliazsia, sliad skont?) A ot i tego, i nie muvili, že
skont on. Jak ten kamien, ten kamien obminali, obminali. On liežal na mejscu robočym,
značysie, kartoflie tam ojcec sadzil pšy našej pamienci bylo. I ten kamien jak šeroki, nikt
tam nie vykopyval, nikt tego i nie ruchal. A juš moža moža juš jak byl ten sliadek. Ale
tam nie bylo , to jak naša byla lonečka, to naša orna ziemia i tak kamien liežal tam pšy...
(A jak familja sonsiada?) Familja to juš nieviem, Karol, viem, imia mial, to Karol, ale oni
juš nie žyjou, to juš... Dragva, Dragva, a vo pšypomnialam, Dragva Karol nu, pamientam
to mama opoviadala. (A na miedzy gdzieš, kolo miedzy?) No, i nie ruchali tego, tego
kamienia nie ruchali. On byl plaski, podlugovaty, može tam i glemboki, a komu tam
kiedys te, teras to može vykopyvali. A coš teras gdzie te kamieni , zruinovane,
zakopyvane žeš. (A mogli by znajsc te mejsce teras, gdzie on byl?) Nu jaž tam pšežylam,
ale... ciekave, jak pole jest, može jak i pamientala by.
Šulinys toks nedidelis buvo pas mus ant kelio, ir jis taip prie šulinio, 50 metrų ten...
(O prie kurio žmogaus buvo tas akmuo Geisiškėse?) Bet kur tas akmuo, kas jį suras
dabar? (Na nesurasime, bet man reikia užrašyti, kokia tai vieta buvo, ar ten kalnelis koks,
ar ten pieva, ar ten krūmai, kas ten) Ne, pieva buvo, ir šulinys buvo mūsų iškastas,
šulinėlis. Ir taip va šone, ant smėlio tokio, nuo šulinio ten gal šimtas metrų. O ir mūsų
sena troba irgi ten stovėjo už. Ten kalvė stovėjo, bet ta kalvė paskui nugriauta buvo, ir jis
ten, už tos kalvės, tas akmuo gulėjo. Na ir taip lauke tiesiog. (Ten medžių nebuvo, nei
krūmų?) Ne, ne, nei medžių, nei krūmų, nieko nebuvo. Tik tarp šulinio ir... (O dydis
koks?) To akmens? Na nepasakysiu, kad toks mažas, bet ir... toks sau vidutinis, toks
akmuo. Na didesnis, kaip ta malka, toks truputį pailgas toks, tai truputi pailgas toks, ne
apvalus, ne. Pailgas ir plokščias, bet gal jis ten žemėje buvo ir giliau, to aš nežinau. (O
aukštas nuo žemės?) Neaukštas, gal dvidešimt centimetrų kokių buvo nuo žemės,
neaukštas, nelabai. (Na ir ta pėda kurioj vietoj ant akmens?) Na ir ta pėda buvo taip. (Ar
šone?) Ne, va taip nuo galo, nuo galo ta pėda taip buvo, pėdsakas tas buvo toks. (O kaip
gulėjo, taip jeigu tas akmuo va toks ilgas, taip, ir į kurią pusę, į pietus, ar kurioje pusėje
gulėjo, neatsimenate, kur saulė būdavo dieną?) Na tai į pietus. (Kurio galu?) Į pietus taip
va čia, ir va daugiau va čia, man atrodo, kad va taip iš šito šono buvo. Tai čia šiaurė, tai
jis čia viduryje, taip va arčiau pietų, prie krašto, kaip tik ten ir. (O buvo matyti pirštukus,
pirštus?) Pirštukų tai ten nebuvo matyti, bet matėsi tik didelis tas... pirštas, va tas, reiškia,
žinote, tas toks va. O čia jau paskui taip va... (Na ir į kurią pusę rodė didysis pirštas?) Tai
į pietus viskas buvo, aš ne taip nupešiau, na truputį toliau nuo krašto buvo. (Ir pirštai į
pietus?) Na taip, va taip. (O man kaimynė sakė, kad pirštai rodė į Vilniaus pusę) Na čia
mes labai žinome, kur rytai, kur kas. Tada juk vaikai buvome, tai mums juk buvo aštuoni
metai. (Na kaip jums atrodo, ar į pietus labiau, ar į rytus?) Kad taip pirštas, man atrodo,
kad į Vilnių labiau. (Į Vilnių, labiau į rytus?) Aha, į Vilnių, daugiau į tą pusę. (O tas
šulinys nuo seno buvo jūsų?) O ten buvo iškastas toks šulinys, patys iškasėme, ten
mediniai ties šonai, kaip kažkada buvo. Ten aš neatsimenu, kada ji iškasta buvo, mano
laikais nekasė. (Ten buvo kokia labiau šlapi vieta?) Na lyguma tokia, jis taip truputį nuo
šulinio, truputį toliau taip. (O kur šulinys, ten šlapia vieta buvo?) Na duobutė tokia buvo,
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tai ten ir iškastas turbūt toks va. Gyvuliams. (O šaltinio nebuvo ten?) Ne. (Netekėdavo
vanduo pats?) Ne, ne, ne, ten nebuvo nieko tokio... tik toks buvo, lyguma tokia buvo,
truputį ir raistas buvo, paskui kai nusausino, tai paskui ten sėjo. (O raistas kur buvo, prie
to akmens?) Na truputį toliau ten. (Kiek nuo akmens?) Gal kokių tys šimtai metrų, buvo
tokia lyguma. (Į kurią pusę raistas?) Į t pusę raistas... ne į Vilnių, bet į tą pusę. (Į
Maišiagalą?) Ne, į pietus, į tą pusę čia. (Į pietus?) Tas raistukas buvo, lyguma tokia buvo
ir... (Už trijų šimtų metrų?) Taip, taip, trys šimtai metrų, daugiau nebuvo. Paskui kitas
šulinys buvo kaimyno, irgi ten žemai. (O jūsų šulinys kurioje akmens pusėje?) Toje
pusėje į Vilnių, o to jau kaimyno tvartas stovėjo ir šulinys irgi buvo ten pat prie tos
lygumos iškastas. Kasė, kur žemiu, kur vandenį būtų galima pasiekti. (Na ir ką sakė,
kieno ten pėdsakas?) Na sakė seni, kad Jėzaus pėdsakas, Jėzaus. Na tai va, bėgam ten,
gėles nešam, ir ten, ir dainuojam, na žinote, kaip vaikai, ten nešėme visada. (O suaugę
nevaikščiojo?) Na gal ten ir vaikščiojo, bet mes... neatsimenu. (Gėles nešiojo?) Na mes
ten, pro ten nešiojome gėles tas. (O kokių žvakių ne?) Ne, ne. (O ką dar nešiojo?) Nieko,
turbūt mes ten patys meldėmės, tai aš ten nežinau. Kada, atsimenu, toks kaip ir, kaip
pėdsakas toks, tarsi mažas vaikas būtų atsistojęs. (O kaip aiškino, iš kur jis ten atsirado, iš
kur pėdsakas?) O va ir to, ir nesakė, kad iš kur jis. Kaip tą akmenį, tą akmenį apeidavo,
apeidavo. Jis gulėjo darbinėje vietoje, reiškia, bulves ten tėvas sodino, mūsų atminties
buvo. Ir tas akmuo kai platūs, niekas ten neiškasinėjo, niekas jo ir nelietė. O jau gal, gal
jau kai buvo tas pėdsakas. Bet ten nebuvo, tai kai mūsų buvo pieva, tai mūsų ariamoji
žemė ir taip akmuo gulėjo ten prie... (O kaip kaimyno šeima?) Šeima tai jau nežinau,
Karol, žinau, buvo vardas, tai Karol, bet jie jau negyvena, tai jau... Dragva, Dragva, o va
atsiminiau, Dragva Karol va, atsimenu tai mama pasakojo. Na, ir nelietė jo, nelietė to
akmens. Jis buvo plokščias, pailgas, gal ten ir gilus, o kam ten kažkada tie, dabar tai gal
iškasinėjo. O kur jau dabar tie akmenys, išardomi, užkasami juk. (O galėtumėte surasti tą
vietą dabar, kur jis buvo?) Na aš juk ten gyvenau, bet... įdomu, kaip laukas yra, gal ir
atsiminčiau.
M3B-13 (2003 m.)
728. [Apie Geisiškių cerkvę]
V našej viosce stala i teras stoji ta cerkvia, i oni kolo nas, kolo našej miedzy, my
graničylisie s tymi drugymi. To byli ruskie Geisyški, a tu polskie, gdzie my (Nu i co?) I v
tych ruskich, to tam jiesli kto stary ruski žyji, to jiest kobieta tam stara jiešče jiedna, ale
čy ona pamienta coš muvyc, nieviem. (To vy myslyce, že oni tam sou te kamienie?) To
jieželi oni, Ojrany i Geisyški, to oni juš, to nazyvajetsia, ukraincy. Oni, oni jiednej, tam
jieželi kogo najdzy. A cerkvia v polskich našych stoji.
Mūsų kaime stovėjo ir dabar stovi ta cerkvė, ir jie prie mūsų, prie mūsų ežios, mes
greta buvome su tais kitais. Tai buvo rusiškos Geisiškės, o čia lenkų, kur mes. (Na ir
kas?) Ir tose rusiškose, tai ten jeigu koks senas rusas gyvena, tai yra ten moteris sena dar
viena, bet ar ji atsimena kažką kalbėti, nežinau. (Tai jūs manote, kad jie ten yra, tie
akmenys?) Tai jeigu jie, Airėnai ir Geisiškės, tai jie jau, tai vadinasi, ukrainiečiai. Jie, jie
vieną, ten jeigu ką suranda. O cerkvė mūsų lenkų [pusėje] stovi.
M3B-14 (2003 m.)
729. [Apie medžioklę]
To byla niedzielia, a ja muvie: ”Nie ic ty v niedzielia do liasu”, “A, muvi, pujde
puki jiešče do pieršej godziny, to i…” A on žeš chodzyl zajoncy teš stšelial. No niby tak
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viem, že pierša godzyna, siond na pienj, nikogo on tam nie zastšelyl, i tego. I muvi,
odpočna i pujda do chaty. Jak on tam siedzial, čy može on tam palyl jak by. Jakis bialy,
muvi, mnie tak juš – žach, i pšeliecial. Ja muvie, to byl zajonc? “Aha, zajonc to nyby,
muvi, ja čapka zdjol, pšežegnalsia i pšyšed do chaty”. No to bylo pšy mojej pamiency, o
tutaj v liesie, o (Grabijalskim?) Mh, ja muvie, tiebie muvylam, že nie ic v lies, v
niedzielie do liasu. Muvi: ”Ja tak myslial do pieršej pochodza na ranku”, i siond odpočol.
Tak on mnie opoviadal.
Tai buvo sekmadienis, o aš sakau: „Neik tu sekmadienį į mišką“, „O, sako, eisiu
kol dar iki pirmos valandos, tai ir...“ O jis gi vaikščiojo zuikių irgi šaudyti. Na tarsi taip
žinau, kad pirma valanda, atsisėdo ant kelmo, nieko jis ten nenušovė, ir tai. Ir sako,
pailsėsiu ir eisiu namo. Kaip jis ten sėdėjo, ar gal jis rūkė ten kaip ir. Kažkoks baltas,
sako, man jau taip – žach, ir prabėgo. Aš sakau, tai buvo zuikis? „Aha, lyg ir zuikis, sako,
aš kepurę nusiėmiau, persižegnojau ir nuėjau namo“. Na tai buvo prie mano atminties, va
čia miške, va. (Grabijolų?) Mh, aš sakau, tau sakiau, kad neik į mišką, sekmadienį į
mišką. Sako: „Aš taip galvojau, pavaikščiosiu iki pirmos ryte“, ir atsisėdo pailsėti. Taip
jis man pasakojo.
M3B-15 (2003 m.)
730. [Apie vaiduoklį kapinėse]
Mama nie modlylasia, ale ona tam siedziala tak o dalej, i.. ja i nie vidzialam tego
značyse. Mama moja jak pochovala ojca, to značysie, ja mialam čtere miesioncy (Gdzie,
v Dukštach?) V Dukštach. I ona juš vie, tego všyskiego tak to byla, strašne juš plakala,
plakala, i muvi, jak pšyjda, piechotou čeba bylo isc, muvi, pšyjda, niezachodza do
kosciolu, a ide do… na mogyla. I po za koscielie čeba isc tam. Nu i muvi tak, ale ona
nie… ona značysie… tak muvi:”Mnie cos pokazalosie, jakby pšešed ktus tak v popšek”, i
jej nic nie poviedzial, ale jak, muvi, pšyšlam do chaty, i potem pšyložylamsia, muvi,
mnie zdajisie, že ja nie spalam i, muvi, taki človiek.. Ale pevno, že zasnela. Muvi, s takou
vielkou palkou, i muvi tak:”Jiežli nie zajdzyš do kosciola, liecyš pšud na cmentaž, muvi,
nie ic na cmentaž, ale ic do kosciola zrazu, bo, muvi, nie volno tak robyc”. I muvi, vtedy
pšestala, muvi, iscy, a ide zrazu do kosciola. Bo muvi, jak šedlam tak mnie ktuš na
cmentažu, nikogo niema, a liece od rania do cmentažu na ta mogyla tam plaka. Jak by
ktuš mnie pokazyval, jak by pšeliecial, jakby nie, co tam takiego zrobylasia,
pšežegnalamsia, i znuv pošlam. Juš potem, muvi, nie zachodzylam na cmentaž, srazu
šedlam do kosciola. Nie idzy, idzyš, muvi po za koscielie, a zrazu liecyš na mogyla. No
to o tak o. (A jaki to človiek byl?) Nikogo ona tam nie vidziala (Nie, pšez sen co
vidziala?) A mama? (Jaki to človiek?) A jaki to človiek, jakys menščyzna, muvi, vielki
taki, jak by s jakim by s kyjem, muvi. I muvi do mnie:”Jieželi nie pujdzyš do kosciola, to
dostanyš tym kyjem”. Jiešče viem, že tak o, poviadala mama. (A ona niepoznala go?)
Nie, tak o muvi, nieviem, taki vysoki, jakbys, muvi, taki obdarty, muvi tak, žebrak,
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myslialam, že žebrak taki, muvi, čy co. Nie, to nie žebrak, muvi, dostanieš tym kyjem,
jiesli do kosciola nie zajdzyš. Nie, nie pošla viencej na cmentaž, a pošla zrazu do
kosciola.
Mama nesimeldė, bet ji sėdėjo taip va toliau, ir... aš ir nemačiau to, reiškia. Mano
mama kai palaidojo tėvą, tai reiškia, man buvo keturi mėnesiai. (Kur, Dūkštuose?)
Dūkštuose. Ir ji jau žino, to visko taip tai buvo, baisiai jau verkė, verkė, ir sako, kai
ateinu, pėsčiom reikėjo eiti, sako, ateinu, neužeinu į bažnyčią, o einu į... prie kapo. Ir už
bažnyčios reikia eiti ten. Na ir sako taip, bet ji ne... ji reiškia... taip sako: „Man kažkas
pasirodė, tarsi kažkas būtų praėjęs taip skersai“, ir jai nieko nepasakė, bet kaip, sako,
atėjau namo, ir paskui atsiguliau, sako, man atrodo, kad aš nemiegojau, ir, sako, toks
žmogus... Bet aišku, kad užmigo. Sako, su tokia didele lazda, ir taip sako: „Jeigu neužeisi
į bažnyčią, bėgi pirma į kapines, sako, neik į kapines, bet eik iš karto į bažnyčią, nes,
sako, negalima taip daryti“. Ir sako, tada nustojo, sako, eiti, o eina iš karto į bažnyčią, nes
sako, kai ėjau, tai mane kažkas kapinėse, nieko nėra, o bėgu nuo ryto į kapines prie to
kapo. Tarsi kažkas man rodytų, tarsi prabėgo, tarsi ne, kažkas ten tokio nutiko,
persižegnojau, ir vėl nuėjau. Jau paskui, sako, neužeidavau į kapines, iš karto eidavau į
bažnyčią. Neina, eini, sako, už bažnyčios, o iš karto bėgi prie kapo. Na tai va taip va. (O
koks tai žmogus buvo?) Nieko ji ten nematė. (Ne, sapne ką matė?) O mama? (Koks ten
žmogus?) O koks ten žmogus, kažkoks vyras, sako, didelis toks, tarsi su kažkokia lazda,
sako. Ir sako man: „Jeigu neisi į bažnyčią, tai gausi tuo pagaliu“. Dar žinau, kad taip va,
pasakojo mama. (O ji nepažino jo?) Ne, taip va sako, nežinau, toks aukštas, kažkoks,
sako, toks apdriskęs, sako taip, valkata, galvojau, kad valkata toks, sako ar kas. Ne, tai ne
valkata, sako, gausi tuo pagaliu, jeigu į bažnyčią neužeisi. Ne, nėjo daugiu į kapines, o
nuėjo iš karto į bažnyčią.
Vincentina Minkievič-Lipnievič, Piotro, g. 1938 m. Geisiškėse, gyv. Miežionyse.
Užrašyta 2003 08
M3B-16
731. [Geisiškių akmuo su pėda]
(Jakie to mejsco bylo, jak vygliondalo?) Tam stala cerkvia , tak o jak stoji, a
potem čiut dalej i byl kamušak. A na tym... ten kamušak byl, ale on byl vrosnienty, ale
troche taki mial pagurak taki, i tam byla tym, na tym pogurečku byl taki maly zapion... ta
nožka taka stala. I taka maliusiučka, o taka. I byla pienta, i byli paliuški odznacyvšysie,
vsio byla tam. (A kamien jakej vielkosci?) A kamien musi byl vrosnienty, bo kamien jak
miednica taki, tyko byl leb jak vo taki byl. I my tam chodzili jak byli dziecmi do jiego. A
gdzie on teras podzialsia, Bug svienty vie. (A co nosili do kamienia?) Nosili kviatuški my
tam, vie, i vykladali, i calovali my jiego, ten kamušak. Ale nieviem teras. (A modlilisie?)
Nu chyba musi žegnalisie jak...(Verkia) (A jak stare liudzi muvili o tym kamieniu?) A to
stare liudzi to oni, oni musi nam muvili že... tu jest kamušek, čemu ž my dziecmi
chodzili, vychodzi, do jiego, o. (A starše nie chodzili do niego?) A starše to i nie
pamientam, pani, bo nie poviem tego, bo to vie, my byli mlode ješče, ot. A čy oni tam
starše chodzili, vychodzi chodzili, bo oni nam tlumačyli, o že tam byl kamušek ten. Nu i
vtedy juš nieviem, co ja moge poviedziec. (A vo jak tam voda sbieralasia v tym mejscu,
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to tou vodou nie liečyli?) Niebrali. bo davnejše liudzi byli nie... može to tego nic nie rozu
miali, teras juš viencej liudzi takie vykštalcone, pšedtem ž byli... (I nie muvili, že
možno?) Nie muvili, nie muvili tego. Tyko kolo jiego, kolo pienta to, muvi, čyscim
zavše, tak o. Bo vie, jak dežč pada, i všystko, to i mešek taki zarastal zieliony,
pamientam. Ale my jiego vyčyscim jak pšyjdzim, i vtedy my tam kolo jiego byvamy. (A
jak, kolo kamienia tam vygliondalo potem?) Kolo kamienia to tyko bylo pole taka
zieliona. Tam jakby lonka taka byla, tam ona nieorna byla ziemia. Tam kolu tego
kamušku. Nu i na tym tako pobendzim tak, pobendzim i odejdzim, i kilka razy chodzili.
(A tam jakies žrudlo može bylo?) Nie bylo , nie bylo žrudla nijakiego. (A roist?) Ni roista
nie bylo. Tyko byl vrodi taka lonečka byla, taka niby to pochyliona, ale nie byla ni tam
narosnienta, žeby takich , ničego takich. A tam jak sviontynia, to tam cerkva stoji, ta
ruska sviontynia, ale za tou cerkviou byla tam lonečka, ješče taki kavaleček, že byl ten
kamušek, co byla... Ale taka mala pientka, ale byli všystkie , i vielki paliušek
odznačyvšysie, i maly, i drobny ten, vo ostatni, vsie byli. (A na kturou strone palcy byli,
čy na poludnie, čy na vschud, na jakou strone?) Vie co, že lieva nožka byla, tak, to byla
lieva nožka. Jak tak pamientam, nie, bron Bože, nie na ten bok, ale na ten tak. Nu i tak o
(A jak stare liudzi muvili, skont znaliazlasia tam ta stopa na kamieniu, jak moglo byc, že
ona tam?) Nu to oni muvili, že to cud, značysie, bo nikt, kto stani na kamien, nikomu nie
odejdzi... Alež nikt nie vidzial, jak to. Bo človiek to nie stani i nie odejdzi. A vie, že to
Bug, muvi, o jaki muvi, pamientam. Jaka to jest Boža, muvi, volia, že stanol na te... Ale s
taki maliutki, muj Bože, jak dzisiaj pamientam to všystko. I tam dobže byl vcysnienty, že
to miendzy paliuškami byli te odznački, o. Od pienta to juš pienta, ale i pienta taka
nievielka, krongle končysie, pamientam, troche vienkša nich ten palec, tak jak dva
paliuški byla taka, vo vielkie te takie byli, i dobry zapionteček byl, tak jak , pani, vo te vo
... i tože tak ot od lydku, glemboki. Bo značysie, miendzy paliuškami i to bylo
odznačyvšysie, tymi malymi, o. To pujdzim tyko, vyčyscim, ložim kviatki tam jakie
mamy i vycalujem, vycalujem, pšežegnamysie i... My može i modlitsie, pani, nie umieli ,
jak byli mlode, jak liatali. (A mnie jest interesujonce, čy starše liudzi , čy chodzili, čy nie,
nie vidzieli nikdy, že byli?) Nie vidzialam, kochana, nie vidzialam, čy to chodzili starša.
Ale juš teras povymieravšy, tam niema takich liudzi, s tych jak ja pšypomynam to niema,
to my najstarše odtont. To tyko ješče v Majšagole jest jiedna osoba, to ona starša od nas. I
tu v Alejuncach jiest tutaj vo, vo tut vo. To ona teš jest tej Ručinskej siostra rodzona v
Aliejuncach. To ona tšydziestego ročniku, a my...
(Kokia tai vieta buvo, kaip atrodė?) Ten stovėjo cerkvė, taip va kaip stovi, o paskui
truputį toliau ir buvo akmenukas. O ant to... tas akmenukas buvo, bet jis buvo užaugęs,
bet truputį tokį kalniuką turėjo, ir ten buvo ant to, ant to kalniuko buvo tokia maža... ta
kojytė tokia buvo. Ir tokia mažytė, va tokia. Ir buvo pėda, ir buvo pirštukai matomi,
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viskas buvo ten. (O akmuo kokio dydžio?) O akmuo turbūt buvo užaugęs, nes akmuo
kaip dubuo toks, tik buvo kakta kaip va toks buvo. Ir mes ten vaikščiojome, kai buvome
vaikai, prie jo. O kur jis dabar dingo, Dievas šventas žino. (O ką nešiojo prie akmens?)
Nešiojome gėlytes mes ten žinote, ir dėjome, ir bučiavome mes jį, tą akmenuką. Bet
nežinau dabar. (O meldėtės?) Na turbūt žegnojomės kaip... (Verkia). (O ką seni žmonės
kalbėjo apie tą akmenį?) O tai seni žmonės tai jie, jie turbūt ten kalbėjo, kad... čia yra
akmenukas, kodėl mes vaikais būdami vaikščiojome, gaunasi, prie jo, va. (O senesni
nevaikščiojo prie jo?) O senesni tai ir neatsimenu, ponia, nes nepasakysiu to, nes tai
žinote, mes buvo jauni dar, va. O ar jie ten vyresni vaikščiojo, gaunasi vaikščiojo, nes jie
ten aiškino, o kad ten buvo akmenukas tas. Na ir tada jau nežinau, ką aš galiu pasakyti.
(O va kai vanduo ten rinkdavosi toje vietoje, tai tuo vandeniu negydė?) Neėmė, nes
senesni žmonės buvo ne... gal tai ir nieko, nesuprasdavo, dabar jau daugiau žmonių
žmonės išsilavinę, prieš tai buvo... (Ir nesakė, kad galima?) Nesakė, nesakė to. Tik prie
jo, prie pėdos va, sako, valom visada, taip va. Nes žinote, kai lietus lyja, ir viskas, tai ir
samanomis apaugdavo tokiomis žaliomis, atsimenu. Bet mes jį išvalom, kai ateinam, ir
tada mes ten prie jo būnam. (O kaip prie akmens atrodė ten paskui?) Prie akmens tai tik
buvo laukas toks žalias. Ten tarsi pieva tokia buvo, ten neariama žemė, buvo. Ten prie to
akmenuko. Na ir ant to taip pabūnam, pabūnam ir nueinam, ir kelis kartus vaikščiojome.
(O ten kažkoks šaltinis gal buvo?) Nebuvo, nebuvo jokio šaltinio. (O raistas?) Raisto irgi
nebuvo. Tik atrodo tokia pieva buvo, tokia tarsi palinkusi, bet nebuvo nei ten apaugę, kad
tokių, nieko tokio. O ten kaip šventykla, tai ten cerkvė stovi, ta rusų šventykla, bet už tos
cerkvės buvo ten pieva, dar toks gabaliukas, kad buvo tas akmenukas, kur buvo... Bet
tokia buvo pėdutė, bet buvo visi, ir didysis pirštas matėsi, ir mažasis, ir smulkusis tas, va
paskutinis, visi buvo. (O į kurią pusę pirštai rodė, ar į pietus, ar į rytus, į kurią pusę?)
Žinote ką, kad kairioji kojytė buvo, taip, tai buvo kairioji kojytė. Aš taip atsimenu, ne,
neduok Dieve, ne į tą pusę, bet į tą taip. Na ir taip va. (O kaip seni žmonės kalbėjo, iš kur
atsirado ten ta pėdutė ant akmens, kaip galėjo būti, kad ji ten?) Na tai jie sakė, kad tai
stebuklas, reiškia, nes niekas, kas atsistoja ant akmens, niekas nepalieka pėdsako... Bet
niekas nematė, kaip čia. Nes žmogus tai neatsistoja ir nelieka. O žinote, kad tai Dievas,
sako, o koks sako, atsimenu. Kokia tai yra Dievo, sako, valia, kad atsistojo ant tų... Bet
toks mažytis, mano Dieve, kaip šiandien atsimenu visą tai. Ir ten gerai buvo atspaustas,
kad tai tarp pirštų buvo tie atspaudai, va. Nuo pėdos tai jau pėda, bet ir pėda tokia
nedidelė, apvaliai baigiasi, atsimenu, truputį didesnė nei šitas pirštas, tokia kaip du pirštai
buvo tokia, va dideli tie tokie buvo, ir geras padas buvo, taip, kaip, ponia, va tie va... ir
irgi toks gilus. Nes reiškia, tarp pirštukų tai ir buvo atsispaudę, tų mažų, va. Tai nueinam
tik, išvalom, dedam gėlės ten kokias turime ir išbučiuojam, išbučiuojam, persižegnojam
ir... Mes gal ir melstis, ponia, nemokėjome, kai buvome jauni, kaip lakstėme. (O man yra
įdomu, ar senesni žmonės, ar vaikščiojo, ar ne, nematėte niekada, kad būtų?) Nemačiau,
mieloji, nemačiau, ar tai vaikščiojo vyresni. Bet jau dabar mirę, ten nėra tokių žmonių, iš
tų, kuriuos aš atsimenu, tai nėra, tai mes vyriausi iš čia. Tai tik Maišiagaloje yra vienas
asmuo, tai ji vyresnė nei mes. Ir čia Aliejūncuose yra va čia, va čia va. Tai ji irgi yra tos
Ručinskos sesuo gimtoji Aliejūncuose. Tai trisdešimtųjų metų, o mes...
M3B-17
732. [Apie ugnį laukuose]
To ogien, muvi, chodzyl po poliu, vot tut, gdziešcy, za tym… muvi, taki klembek
ogniu chodzyl , kocylsia po ziemi (Gdzie?) Tam za Geisyškomi gdzie to, v tym mejscu,
pacan taki, pamientam, muvyli (Jak muvyli, skont ten ogien chodzyl?) Oni sami nie
viedzou, moja ty kochana, cuš to može viedziec jiego? Do tego, ogien, muvi, može dušy
jakie, tak o muvyli. Že može, muvi, kto niekščyty, jakie, že to duchy chodzou, muvi, do
tych… To taka vo mova byla, no gavenda to i ten slyšy, pšez televyzor puskajou takie.
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Tai ugnis, sako, vaikščiojo po lauką, va čia, kažkur, už tų... sako, toks ugnies
kamuoliukas vaikščiojo, ritosi žeme. (Kur?) Ten už Geisiškių kažkur, toje vietoje,
vaikinas toks, atsimenu, sakė. (Kaip sakė, iš kur ta ugnis vaikščiojo?) Jie patys nežino,
mano tu mieloji, kas tai gali žinoti jį? Prie to, ugnis, sako, gal sielos kokios, taip va sakė.
Kad gal, sako, kas nekrikštytas, kokie, kad tai vaiduokliai vaikščioja, sako, pas tuos... Tai
tokios va kalbos buvo, na kalbos tai ir tas girdi, per televiziją rodo tokius.
M3B-18
733. [Apie vaiduoklius Pakalniuose]
Zaklynali, muvi, liudzi tėš, v ptaški jakie, to tam to v co, ale… ale tego to juš nie
na našej pamiency. Juš ja pošlam do školy (Može babcia opoviadala?) To tak muvyli, vo,
tak kiedyscy, že to tam, to tam, tam co okazalosie. Do tych muvyli, že o tut, jiest Pakalny
te takie, nazyvasia to, i v tym… že jak jiechali do mlynu, i vracajou nazad, to pod
pagurak konj parska i nie ciongny za vsiom (Čemu?) I muvi, i dadzou jiemu tego byča,
tak muvyli, to i muj tata muvyl, dadzou byča, a konj parska i nie chce isc. Ale jak rvaniot,
muvi, to potem liecym v vsiu. Oni muviou, že tam co to, co to bylo v tym mejscu. Čy on
nie mog ten konj, cienški ten voz robylsia, co (A tam bylo?) Že tata muj jiechal ze mlynu,
i dla taty tak bylo (A gdzie byl mlyn?) To oni jiezdzyli, mlyn byl to, pani, dalieko, pšez
lias tam gdzie to…. Bo ut nie bylo blysko kromie tych… potem juš Tomašyški, muvi,
zrobyli, muvi, tut byl. A tak to nie bylo gdzie mliec, jiezdzyli až tam gdzie to, jiezdzyli
mliec. I jak kolejka vielka, to potem vracali, to muvi, jak vracali, to tutaj gdziescy…
Teras juš zrobiona nova droga, juš tu znyščona, pani. To tam, v tym mejscu, muvi, konj
parska, stanovysie, i nie idzy. A co tu byla…
Prakeikdavo, sako, žmones irgi, paukščiais kokiais, tai ten kuo kitu, bet... bet tai
jau ne prie mūsų atminties. Jau aš nuėjau į mokyklą (Gal močiutė pasakojo?) Tai taip
sakė, va, taip kažkada, kad tai ten, tai ten, ten kas pasirodė. Tiems sakė, kad va čia, yra
Pakalniai tie tokie, vadinasi tai, ir tame... kad kai važiavo į malūną, ir grįžta atgal, tai į
kalną arklys alsuoja ir išvis netraukia. (Kodėl?) Ir sako, ir suduoda jam tuo botagu, taip
sakė, tai ir mano tėtis sakė, suduoda botagu, o arklys alsuoja ir nenori eiti. Bet kaip
patraukia, sako, tai paskui lekia iš visų jėgų. Jie sako, kad ten kažkas, kažkas buvo toje
vietoje. Ar jis negalėjo tas arklys, sunkus tas vežimas darėsi, kas. (O ten buvo?) Kad tėtis
mano važiavo iš malūno, ir tėčiui taip buvo. (O kur buvo malūnas?) Tai jie važinėjo,
malūnas buvo tai, ponia, netoli, per mišką ten kažkur... Nes čia nebuvo arti išskyrus
tuos... paskui jau Tomašiskės, sako, padarė, sako, buvo čia. O taip tai nebuvo kur malti,
važiuodavo net ten kažkur, turėjo važiuoti malti. Ir kai ilga eilė, tai paskui grįždavo, tai
sako, kai grįždavo, tai čia kažkur... Dabar jau padarytas naujas kelias, jau čia sunaikinta,
ponia. Ti ten, toje vietoje, sako, arklys purškia, sustoja, ir neina. O kas čia buvo...
M3B-19
734. [Apie Majoko kalną Miežionyse] (kaulų rado 1975-76 m.)
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Bo tutaj to, jak my nazyvamy, tu zaraz i dzysiaj, to tam Majak taki. Jak kopaly, to
pamientam, ja teš, pšynios do mnie jieden. O tu ja juš mieškalam, to pšynios na kyju
čaška glovy. Čy tam menska, čy tam ženska, to ja nieviem, ale očy i vsio, na kyju glova,
ta o čaška cala (Inne kosci teš byli?) Kosci, nu (A v jakim roku to bylo?) Co on pšynios
to niedavno tak byla, ta glova (Kto taki nosil?) A ot i nie pamientam, kto tu nosil.
Nes čia tai, kaip mes vadiname, čia tuoj ir šiandien, tai ten Majokas buvo. Kai
kasė, tai atsimenu, aš irgi, atnešė pas mane vienas. Va čia jau aš gyvenau, tai atnešė ant
pagalio kaukolę. Ar ten vyriška, ar ten moteriška, tai aš nežinau, bet akys ir viskas, ant
pagalio galva, ta va kaukolė visa. (Kiti kaulai irgi buvo?) Kaulai, na. (O kelintais metais
tai buvo?) Ką jis atnešė, tai neseniai taip buvo, ta galva. (Kas taip nešiojo?) O va ir
neatsimenu kas čia nešiojo.
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MIKALIŠKĖS
Sudervės sen.
Juzef Meišel, Piotro, g. 1928 m. Mikališkėse, gyv. ten pat.
Šeimoje buvo 6 vaikai, tėvas statė namus.

735. [Vietovardžiai]


Lysa gura – ties Sviliškėm kitam krante kalnas



Durna lonka – pieva abipus kelio iš Šilėnų į N.Rėvą, kur šaltinis-gręžinys
736. [Apie Sidaronių Taberas]
Meišelis dirbo pas Juzefą Taberą 3 metus. Jis buvo invalidas, todėl reikėjo

pagalbos. Dirbo 3 dienas pas Taberą, o 3 dienas buvo pas tėvus. Prie lenkų dalino dvarų
žemes ir Taberų giminė, 3 broliai gavo po 20 ha. Juzefas Tabera buvo iš Riešės. Užėjus
rusams, visus Taberus išvežė į Sibirą. Juzefo išvežė ir žmoną ir 2 dukras. Andžejaus
Taberos tėvą sušaudė lietuviai per karą. Kai liko tušti namai, Meišelį tėvą iškėlė ten
gyventi ir saugoti namus. (Juzefo namuose dabar gyvena Michasia)

M28A-15 (2005 m.)
737. [Apie vaiduoklį prie akmens Mikališkių miške]
(V liesie tam kamienj byl?) Jiest. (Jiest. Vielki?) Vielki. (Nu i co tam za kamienj
taki, pod nim co tam bylo?) Človiek zakopany. (Kiedy, davno?) Nu tak nie teras. On
krovy pas, pastuchiem byl, Skripskuc. (Skripskuc?) Skripskich, nu dziaduki nazyvali tak,
Skripskie. I on krovy pas, i byl krovy potracyvšy. Pšyšed do mieškania, jiemu zadali v
skura, a tutaj niebylo liasuv, ni nic, a domy, krovy to pasli. I on pušed pod ten kamienj
vielki i puviesilsia, pytlia na šyji, i všysko. Nu i zakupali koli tego kamienia. O tu vo za
vyškou, i ten kamienj zaraz tu. (I co, i pokazyvalsia?) Nu tak… tak dziaduki muvyli, že
pokazyvalsia. (A to nie pšy vas bylo?) Nie. (Davnejše. Jak on pokazyvalsia?) Muvi, že
tam kolu tego kamienia jak človiek stoji. (Nocami?) Aha. Jiego Skripskuc, Skripskie. (A
tak nic niemuvil, nierobil?) Nie, tyko vozduch taki pokažysie.
(Miške tas akmuo buvo?) Yra. (Yra. Didelis?) Didelis. (Na ir kas ten per akmuo
toks, po juo kas ten buvo?) Žmogus užkastas. (Kada, seniai?) Na taip ne dabar. Jis karves
ganė, piemuo buvo, Skripskuc. (Skripskuc?) Skriskių, na seneliai vadino taip, Skripskiai.
Ir jis karves ganė, ir buvo pametęs karves. Atėjo namo, jį apšaukė, o čia nebuvo miškų,
nei nieko, o namai, karves tai ganė. Ir jis nuėjo prie to akmens didelio ir pasikorė, virvė
ant kaklo ir viskas. Na ir užkasė prie to akmens. O čia va už bokštelio, ir tas akmuo iš
karto čia. (Ir kas, ir pasivaideno?) Na taip... taip seneliai sakė, kad pasirodydavo. (O tai
ne prie jūsų buvo?) Ne. (Seniau. Kaip jis pasirodydavo?) Sako, kad ten prie to akmens
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tarsi žmogus stovi. (Naktimis?) Aha. Jo Skripskuc, Skripskiai. (O taip nieko nesakė,
nedarė?) Ne, tik oras toks pasirodo.
M28A-16 (2005 m.)
738. [Apie burtininką Granickį Žemaguliuose]
To Žemaguli. I šedli dzievčynki na fest. No a on krovy pas, dziaduk. A oni kole
jiego pšechodzonc nipoviedzieli dzienj dobry ni nic. On dlia ich nic niepoviedzial,
muvi:”Vy do kusciola nizajdzice”. Oni to to checou po dziaduku, muvi, dziaduk. Jak
začeli oni pierdziecj, až do kosciola niedochodzonc. Biez duchu musieli vrucycie,
poviedziec dzienj dobry, pšeprosic, muvi:”Teras icce smialo du kusciola”. I všysko. (V
Žemaguliach taki človiek byl?) Byl. (On taki čarodzej?) On čarodzej byl. Vot on
poviedzial:”Vy do kusciola nizajdzice”. Oni mysliou:”Nu z jakej razy, jak nizajdzim du
kusciola?” I muvi, jak začeli pierdzecj – do kusciola podchodzic, niemogou stšymacia.
Vrucylisie, dzienj dobry poviedzieli, pšeprosyli, muvi: ”Teras icce”. Ot pucyl puscyl.
Pani, on poviedzial, že ja to zrobie i všysko, i zroby. (A co jiešče zrobil?) Nie jiednym on
zrobyl. (A co jiešče mog?) I biez pierdzenia. (A co jiešče mog?) On mog dužo co, pani,
ale zroby, a odrobyc jiemu bylo cienško. (A nie umial?) A juš jak on odrabial, tak on tu
zroby, tu i vezmy odroby. (To chodzyli do jakich zamaviačy, žeby odrobyc?) On sam,
pani, odrabial, ale tyko takich bylo, že on zroby, a odrobyc nijak nimog. A takich co on,
juš mog, zroby – poviedzial že ja odrobie, i odroby. (To jiego balisie liudzi, tak?) Komu
on, jiemu kšyvda nie roby, on du nikogo nie mial žadnej pšyčyny. A komu jak kšyvda, ot
ja zrobie. (A on do kosciolu chodzil?) Ot tego to ja niepoviem. (Čy ksiendz jiemu
pozvalial tak robyc?) Ja, pani, tego do kosciola čy on chodzil, tego…ale tych Granickich
ojčym. To on tak robil. On poviedzial..
Tai Žiemaguliai ir ėjo mergaitės į šventę. Na o jis karves ganė, senelis. O jos šalia
jo praeidamos nepasakė laba diena, nei nieko. Jis joms nieko nepasakė, sako: „Jūs iki
bažnyčios nenueisite“. Jos tai juokiasi iš senelio, sako, senelis. Kaip pradėjo jos greičiau,
net iki bažnyčios nenuėjusios. Nekvėpavusios turėjo grįžti, pasakyti laba diena,
atsiprašyti, sako: „Dabar eikite drąsiai į bažnyčią“. Ir viskas. (Žiemaguliuose toks žmogus
buvo?) Buvo. (Jis toks burtininkas?) Jis burtininkas buvo. Va jis pasakė: „Jūs į bažnyčią
neįeisite“. Jos mano: „Na kodėl, kaip neįeisim į bažnyčią?“ Ir sako, kaip pradėjo greičiau
– prie bažnyčios prieina, negali sustoti. Sugrįžo, pasakė laba diena, atsiprašė, sako:
„Dabar eikite“. Va paleido, paleido. Ponia, jis pasakė, kad aš tai padarysiu ir viskas, ir
padarys. (O ką dar padarė?) Ne vieniems jis padarė. (O ką dar galėjo?) Ir be pastangų. (O
ką dar galėjo?) Jis galėjo daug ką, ponia, bet padaro, o pataisyti jam buvo sunku. (O
nemokėjo?) O jau kaip jis taisė, tai jis čia padaro, čia ir ima pataiso. (Tai eidavo pas
kokius užkalbėtojus, kad pataisytų?) Jis pats, ponia, taisydavo, bet tik tokių buvo, kad jis
padaro, o pataisyti niekaip negalėjo. O tokių kaip jis, jau galėjo, padaro – pasakė, kad aš
pataisysiu, ir pataiso. (Tai jo bijo žmonės, taip?) Kam jis, jis blogo nedarė, jis niekam
neturėjo jokios priežasties. O kam kai skriauda, va aš padarysiu. (O jis į bažnyčią
vaikščiodavo?) Va šito tai aš nepasakysiu. (Ar kunigas jam leisdavo taip daryti?) Aš,
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ponia, ar jis į bažnyčią vaikščiojo, to... bet tų Granickių patėvis. Taip jis darydavo. Jis
pasakė...
M28A-17 (2005 m.)
739. [Apie žalčius, gyvates, padalec]
(A čy pozvoliali venžuv byc u vas?) A jiego za co byc, on nivredny, nic nie roby.
(A nie muvyli, že on odemscy jako?) On, pani, odemscy, jak jiego ugnievaš, tak
udemscy, on može i človieka zadusyc. (Zadusyc, a jak?) Aha. Ja sam, pani, uciekal.
Krovy v Siderancach pas i muviou - gadzina zabyc liekarstva. A ja spotkalsia nie s
gadzinou, a s venžem. Nu i dal – zabyje to na liekartva, bo muvi, gadzina vudkou zaliac
i… davac vypyc, to dlia žyviola i co lžej vot, jaka nuda vypendzou. No a ja s tym venžem
spotkalsia i začol jiego byc palkou. Palkou jak zadal jiemu, a on stac v lenk, tak
skrencylsia i stryka. Nu i ja bliacha ten…tyko senk polamal, gnilovaty byl, čutj ja jiego
zabyl. A potem ja pšyšed, pšypendzil ja krovy do mieškania tego, gdzie služyl. Oni
muviou:”Na co jiego byl?”, a muvie:”Prosyli gadzyna zabyc od liekarstva”, oni
muviou:”To nie gadzina, ale vonž, muvi- to cale ščensce, on byl by ciebie zadusyvšy. (A
jak on zadusy?) Stanovisie v taki lenk i pryga. Jak prygny, i muvi, za šyje jak vezmy i
tyle zakrency, jak človiek pogybajet. Tako vonž… on dzieci jak provadzy, on na jajkach
siedzi. Jajki, i na jajkach siedzi, pačy, i te jajki vychodzou. I on u človieka v skliepie
nanios jajek i na tej juš… majenstva. Ten človiek gospodaž vziol te jajki i vyžucyl. On
pšyšed… mlieka odstavil v skliepie. Pšyšed do jiednego garnka, do drugiego – puscyl.
Potem človiek ten “vreda, muvi, zrobyl dlia jiego” – odnios te jajki, položyl gdzie oni
byli. On pšyšed, ta všyska mlieka povyvracal. (Venž?) Tak. Garnki te on byl otruvšy –
všyskie vyvrucyl. Pšychodzi, pačy – mlieko vyliane. (Tak on i rozumny, vychodzi?) Cha,
on vredy niroby nikomu, jiego nivolno niščyc on… Tam jak žyli v Siderancach, matulia
vynosyla maliutkie. (Venžuki?) Venžučki vyniesi vyniesi juš z mieškania, oni v
mieškaniu. (U vas v mieškaniu chodzyli?) Da. (Tak on z mieškania vynosil na
podvurek?) Na podvurek vyniesy, muvi, na co oni tu majou bavicie. A on byl človiek (
?) najvienkšego, a venžy dlugie byvali, viencej po metru. Pšyjdzi, renkou vezmy kole
gluvka, sobie na renku okrency i chodzisie. (Niebojisie?) Niebojisie, on nic niroby
človieku. (A gadziny jakie byli u vas?) Žaleznycy. (Tyko železnicy?) Tak. Žaleznica juš
jak bachurka bendze miala, to ona na dževo okrencysie, na senčak i taki jak grošak jej
kapy. Ona prentko s tego dževa i žre. (Svojich dzieci?) Tak. Pani, žeby niepožaršy,
niepšešed by pšez nich. Co uciekny, to oni pošol na svoj chlieb. A tak to, pani za imi
niepšešed by, bo ona žera ich, bo on innego tam pšyprovadza. (To tyko železnycy tak?)
Žaleznycy, v našich liasach inačych nie mamy. (A takie jiešče padalcy, muviou?)
Padalliec, pani, muvi v tšy liaty raz. (Teš gadzina jaka?) Padalec vciol človieka – amba.
(On gadzina čy kto taki?) Padalec on tšy razy, raz v rok v tšy liaty vychodzy, padalec.
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(Ale jak vyglionda?) Červona, červony. (Gadzina?) Tak. Dževa niema, ni človieka, to
dževa uciol i vsio – dževa usechlo. (A jakiej vielkosci?) Vielkosc to ja, pani, nieviem. (A
nikt nievidzial z vašej familji?) Nie nie. Vydziec vidzieli, ale juš zlapany on, v cyrku. (V
cyrku vidzieli?) Tak, zlapany. (V Vilnie gdzie?) V Vilnie, v cyrkie pšyjiechal.
(Ar leisdavote žalčiams būti pas jus?) O už ką jį mušti, jis nenuodingas, nieko
nedaro. (O nesakė, kad jis atsikeršys kaip nors?) Jis, ponia, atkeršys, kai jį supykdysi, tai
atkeršys, jis gali ir žmogų pasmaugti. (Pasmaugti, o kaip?) Aha. Aš pats, ponia, bėgau.
Karves Siderancuose ganiau ir sako – gyvatė užmušti vaistas. O aš susitikau ne su gyvate,
o su žalčiu. Na ir sudaviau – užmušiu tai vaistams, nes sako, gyvate degtine užpilti ir...
duoti išgerti, tai gyvuliams ir kas lengviau va, kokią ligą išvaro. Na o aš tą žaltį sutikau, ir
pradėjau jį mušti lazda. Lazda kaip sudaviau jam, o jis išsigando, taip susisuko ir
šokinėja. Na ir aš velnias, tą... tą pagalį sulaužiau, supuvęs buvo, vos aš jį užmušiau. O
paskui aš atėjau, atvedžiau aš karves i tuos namus, kur tarnavau. Jie sako: „Kodėl jį
mušei?“, o sakau: „Prašėte gyvatę užmušti vaistams“, jie sako: „Tai ne gyvatė, bet žaltys,
sako – tai visa laimė, jis būtų tave pasmaugęs. (O kaip jis pasmaugia?) Stojasi į tokią
spyruoklę ir šokinėja. Kai pašoka, ir sako, už kaklo kaip paima ir tiek užsuka, kad
žmogus miršta. Toks žaltys... jis vaikus kai veda, jis ant kiaušinių sėdi. Kiaušiniai, ir ant
kiaušinių sėdi, žiūri, ir tie kiaušinai išeina. Ir jis pas žmogų parduotuvėje pridėjo
kiaušinių ir ant to jau... vaikų. Tas žmogus, šeimininkas, paėmė tuos kiaušinius ir išmetė,
jis atėjo... pieno paliko parduotuvėje. Atėjo prie vieno puodo, prie kito – apnuodijo.
Paskui žmogus tas „skriaudą, sako, padariau jam“ – nunešė tuos kiaušinius, padėjo, kur
jie buvo. Jis atėjo, tą visą pieną išpylė. (Žaltys?) Taip. Puodus tuos jis buvo apnuodijęs –
visus išpylė. Ateina, žiūri – pienas išpiltas. (Tai jis ir protingas, gaunasi?) Cha, jis
skriaudos niekam nedaro, jo negalima naikinti, jis... Ten kaip gyveno Sideruonyse,
motina išnešdavo mažus. (Žalčiukus?) Žalčiukus išneša, išneša jau iš namų, jie namie.
(Po jūsų namus vaikščiojo?) Taip. (Tai jis iš namų išnešdavo į lauką?) Į lauką išneša
sako, ko jie čia turi žaisti. O jis buvo žmogus (...?) didžiausio, o žalčiai ilgi būdavo,
daugiau nei metras. Ateina, ranka paima prie galvytės, sau aplink ranką apsuka ir vaikšto.
(Nebijo?) Nebijo, jis nieko nedaro žmogui. (O gyvatės kokios buvo pas jus?)
Gluodenai140 (Geležinė gyvatė, Železnica). (Tik gluodenai?) Taip. Gluodenas jau kai
vaiką turės, tai ji aplink medį pasivynioja, ant šakos ir toks kaip žirnis jai teka. Ji greitai
nuo to medžio ir suėda. (Savo vaikus?) Taip. Ponia, jeigu nesuėstų, nebūtų galima praeiti
pro jas. Kas pabėga, tai jie nuėjo savo duonos. O taip tai, ponia pro jas nepraeitum, nes ji
suėda juos, nes ji kitus ten atveda. (Tai tik gluodenai taip?) Gluodenai, mūsų miškuose
kitų neturime. (O tokie dar padalcai, sako?) Padalec, ponia, sako, kartą į trejus metus.
(Irgi gyvatė kokia?) Padalec įkanda žmogui – galas. (Jis gyvatė, ar kas toks?) Padalec, jis
tris kartus, kartą į trejus metus išlenda, padalec. (Bet kaip atrodo?) Raudonas, raudonas.
(Gyvatė?) Taip. Medžio nėra, nei žmogaus, tai medžiui įkanda ir viskas – medis išdžiuvo.
(O kokio dydžio?) Dydžio tai aš, ponia, nežinau. (O niekas nematė jūsų šeimoje?) Ne, ne.
Matyti matėme, bet jau sugautas jis, cirke. (Cirke matėte?) Taip, sugautas. (Vilniuje kur?)
Vilniuje, cirke atvažiavo.
740. [Apie Šilėnų akmenį prie kapinių]
Tam ryli i ryli ten, pod tym kamieniem všysko šukali. A tam ten kamienj jak stal
tak i stoji.
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Liet. lu

enas ʻvarinė gyvatė, žibulys (Anguis fragilis)ʼ.

416
[Vertimas] Ten kasė ir kasė tą, po tuo akmeniu vis ieškojo. O ten tas akmuo kaip
stovėjo, taip ir stovi.

Janina Chmiel-Meišel, Jano, g. 1925 m. Elniakampyje (jo žmona)
Jos tėvas iš Širvintų ir čia pirko dvaro žemės, jai tuo metu buvo 3 metai. Elniakampyje
buvo 10 namų, dalis buvo čia gavę žemės savanoriai. Elniakampio ponui priklausė ir
Rastinėnai, Varnakaliai. Kai prasiskolino, tai valdžia išdalino savanoriams po 12-15 ha, o
kitą dalį pardavinėjo. Ant ežero kranto buvo namas Vasilevskių, jie išvyko į Lenkiją.
Ant Neries kranto buvo dar 2 sodybos. Mokykla buvo Antokolcuose (Geležių
Antakalniuose) – 3 klasės.

M17B-4 (2005 m.)
741. [Apie padalec ir gyvates]
V siedem liat raz vychodzi. Nu i jak ukonsy, to ta čy človiek, čy žyviola zrazu
pada. (A jak on vyglionda, čy vidzieli jiego?) Ja to nievidziala. (A kto vidzial?) Nie, nu to
muvyli. (A jak vyglionda? Vielki, malienki, jak on?) My že nie vidzieli. Nu muvyli, že
taki jak… rudy… (Rudy?) Nu, rudy. (A vielki, malienki, jak vyglionda?) My že nie
viemy. (Jak zmieja jaka, gadzina?) Tak tak, jak zmieja. (vyras) - Nie vidzieli i nieviem,
malo gadali. Gadzinuv to bylo, a davnej venžuv. (Teš bylo dužo?) Oi bylo gadzinuv.. Ja
jiezdzil, takie rovery začelisie, to i na drodze liežy i gžejisie… Lieželi, daže po tych
sadach ich bylo. (A gadzinuv byli?) Byli. Oto jej… i u nas tutaj do butelki žyva zasuneli.
Co to na gadzinuv, jakie to ziulki byli. (žmona) Vodou zalivali, jaka liekarstvo. (vyras) –
I sušyli, coš cy bylo na liekarstvo. Nieviem, coš cy bylo, jad jakis gadzinovy.
Į septynerius metus kartą išlenda. Na ir kai įkanda, tai taip ar žmogus, ar gyvulys iš
karto miršta. (O kaip jis atrodo, ar matėte jį?) Aš tai nemačiau. (O kas matė?) Ne, na tai
pasakojo. (O kaip atrodo? Didelis, mažas, koks jis?) Mes juk nematėme. Na sakė, kad
toks kaip... rudas... (Rudas?) Na rudas. (O didelis, mažas, kaip atrodo?) Mes juk
nežinome. (Kaip žaltys koks, gyvatė?) Taip, taip, kaip gyvatė. (vyras) – Nematėme ir
nežinau, mažai kalbėjo. Gyvačių nebuvo, o seniau žalčių. (Irgi buvo daug?) Oi buvo
gyvačių... Aš važinėjau, tokie dviračiai prasidėjo, tai ir ant kelio guli ir šildosi... Gulėjo,
netgi šitose soduose jų buvo. (O gyvačių buvo?) Buvo. Va jos... ir pas mus čia į butelį
gyvą įkišo. Kas tai gyvatei, kažkokios žolelės buvo. (žmona) Vandeniu užpildavo, toks
vaistas. (vyras) – ir džiovino, kažkaip buvo vaistams. Nežinau, kažkas buvo, nuodai
kažkokie gyvačių.

Gvidon Tankovski
Seneliai iš tėvo pusės kilę nuo Trakų. Prosenelis arendavo Karijotiškių dvarą. Jo senelis
iš tėvo pusės arendavo Mozūriškes, tada ponas buvo Kutorga. 1907 m. pirko žemę (70
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ha) Zabrancuose prie Augustų, šalia Gelažių kaimo, pastatė medinį dvarelį. Savo žemės
vaikams nedalino, du sūnūs gyveno kartu, parašė testamentą, kad žemės nedalinti, mirė
1928 m. Abu vedė seseris iš Mikališkių. Kai užėjo rusai 1947 m., pabėgo į mišką,
slapstėsi kelis metus. Jų name padarė mokyklą, po to kolūkio raštinę.
Mamos senelis Bartašievič, kilęs nuo Vievio, pirko 100 ha Mikališkėse. Jis buvo bajoras.
Ant Čekonės kairiam krante prie tilto buvo malūnas ir spirito varykla (tarp jų apie 30
metrų).
Murovanka – netoli Zabrancų valstybinis miškas. Taip vadino, nes miško sargo namas
buvo pastatytas iš akmenų. Jame buvo labai drėgna, tai išmūrijo antras sienas iš plytų.
Girdėjo, kad 1940 – 41 per tą mišką planavo tiesti autostradą.
742. [Prancūzų kapai]
Kai mama ištekėjo, ten liko mamos broliai ir seserys. 1941 m. 4 žmones išvežė į
Sibirą. Name gyveno svetimi. Karo metu mama ten prižiūrėjo. Po karo kolūkis name
laikė vištas, tai pusė namo supuvo, liko trumpesnis galas. Nuo 1953 m. jie persikraustė į
tą namą gyventi. Darže prie namo rado žalvarinį suktą žiedą su ornamentu. Miške netoli
jų yra keli nedideli kurganai. Dėdė sakė, kad ten palaidoti prancūzai.
743. [Sukilėlių kalnas]
Prie pirmo grįsto kelio nuo Mikališkių pusės ant to kalno rinkosi 1863 m.
sukilėliai. (gal Mikališkių atodanga?) Jis taip girdėjo iš tėvų.

744. [Pavardės]
Sidaronyse gyveno 4 Taberos. Ten, kur Radzevičius, buvo Juzefo Taberos.
Radzevičiaus tėvas prižiūrėjo Raberų miškus, vėliau kolūkio laikais ten apsigyveno..
Priešais juos už Neries buvo Rykantų kunigo ūkis.
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NAUJA RĖVA
Stanislav Šakievič, Alfonso, g. 1937 m. Naujoje Rėvoje.
Jo mama Satkeičova iš Pugainių. Bobutė Salničanka, vietinė, diedukas atėjo užkuriom iš
Šiurmonių, Šakievič.
Saidžiuose buvo 3 sodybos. Gyveno Šakeviči, Sokolovski Heronim (jo sūnus Stanislovas
buvo šaltyšius, jam priklausė Šilėnai, Koplyčninkai, Čekoniškės), Sokolovski Michal. Jo
tėvas ir senelis iš mamos pusės, Antony Satkievč iš Pugainių, plukdė sielius. Senelis buvo
styrnik, žinojo upėje kelią, net po 10 sielių mokėjo pravesti. Sielius jis plukdė iš
Belorusijos.

745. [Vietovardžiai]


Tšy bracy – akmenys upėje



Vyspa – vieta prie Brolių



Bliuk – vieta upėje žemiau Brolių, taip vadino, nes ten buvo smėlis



Ovsianyk – pieva prie upės, žemiau buvusio tilto



Vasiukieviča gura – kalnas Šiurmonyse, kur buvo Vasiukevičiaus karčema



Ruda buchta – vieta upėje ties I kaimo troba



Šilanka buchta – įlanka tiesiai nuo malūno, ten stovi kaimo valtys



Staražok, vieta upe aukštyn, prie kairio kranto



Poddembuški – vieta Sviliškėse prie Barboros namo



Harmuka buchta – įlanka prie Bliuk, taip vadino, nes ten Heronimo Sokolovskio
laukas



Nord – vieta upėje ties Sideronimis, aukščiau Radzevičiaus



Podlaznia rov – griova tiesiai nuo jo namo



Sredni rov – griova einant į piliakalnį



Mazura pole – dirva



Turiški – tarp Šilėnų ir N.Rėvos, prie kelio miškas



Pasieki – vieta miške, kur buvo išpjauti dideli medžiai



Nivka – žemė šniūruose



Podjavorčik – ariama dirva



Ruda – žemė šniūruose



Turiški – žemės ariamos plotelis miške



Vieršupka – kalnas, ant jo buvo majakas

746. [Pravardės]
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Gagarin – taip vadino jį, nes kolūkių laikais labai greit lakstė sunkvežimiu



Džugta – Markovski Stanislav, taip vadino, nes kai šokdavo, vis sakė “džiuch”



Altaji – Radulievičiai, taip vadino, nes diedukas tarnavo Altajuj
747. [Apie malūną]
Malūnas priklausė visiem bendrai, bet po to Šakievičiai seneliui mirus atsisakė, nes

bobutė neišgalėjo duoti išlaikymui. Malūną pastatė Roda iš Velniakampio. Prie rusų
malūną nacionalizavo. Tada jei nešdavo sumalti 50 kg, tai 5 kg atimdavo už sumalimą.
Malūne buvo ir gyvenamos patalpos, priklausė Vilniui. Paskui perdavė kolūkiui ir po
poros metų apleido. Pastatas buvo medinių rąstų.

M26A -1 (2004 m.)
748. [Apie Tris brolius Neryje (akmenys)]
Byla vielka voda na tech Tšy braci… Oni jiechali z miasta, z Vilna, plynieli, voda
vielka, i oni pšekolilisie na tech Tšy braci (Oni ludkou plyli?) Ludkou, ludkou, i jieden
utopilsia. A jieden vyplyl, uratovalsia. A to bylo… ja bylam v vojsku, bylo
piendziesionty usmy ili piendziesionty dzievionty (A liudzi nie muvili davnej, jak
davnejše bajki, bo to tam teš coš vydažylosie kolo tych kamieniuv?) Niepamientam to.
(Žmona, gimusi Mikališkėse, kaip jai bobutė pasakojo apie tuos akmenis ir juos
vadino Tšy braci spionce:)
Že tlumačyla, že to voda byla vielka, nie bylo tych vidac kamieni, ni co. Ale oni
pševrucilisie i, muvi, že tšech utopilosie, i potem že te kamieni vyšli na viešch, to co…
coš cy tak, jak to mama tlumačyla, ale tak to v dolie tak bylo.
(Įsiterpia Stanislavas:) Jiechali z miasta i pševrucilisie, ale jiechali oni dvuch. I kšyčal
jieden, že “Vladas, Vladas”, chyba byli litviny. A jieden… no dali jiemu pšeodziatsia, nu
gdzie odzienia sucha, no to tlumačyla mama, i on pošed do Vilna. A ja nieviem, čy jiego
naliezli, čy nie. A jieden… Voda vielka, no i poniosla.
(Nu jaka byla gavenda?) No jak ja vot chodzil, jak to nazyvajou, že kosil, nu gdie
pilakalnis tam. Nu i on… ja nios kosa i grablj, a on takie rezgyny, vie jakie takie rezgyny.
Nakošou , i potem pokazyval mnie, o , Tšech bracy, muvi, o to Tšech bracy spioncych,
ponimaješ (Do tych kamieni pokazyval?) Tak, na tych kamieni, nu tak – Tšech bracy, i
potem juš nie muvili, jak Tšy bracy spioncych, ale Tšy bracy (A čemu spioncymi nazval,
on to niepoviedzial?) No bo tam zavše oni tam lieželi.
Buvo aukštas vanduo prie tų Trijų brolių... Jie važiavo iš miesto, iš Vilniaus,
plaukė, vanduo aukštas, ir jie prasidūrė prie tų Trijų brolių. (Jie valtimi plaukė?) Valtim,
valtim, ir vienas paskendo. O vienas išplaukė, išsigelbėjo. O tai buvo... aš buvau
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kariuomenėj, buvo penkiasdešimt aštuntieji ar penkiasdešimt devintieji. (O žmonės
nesakė anksčiau, kaip senesnės pasakos, nes tai ten irgi kažkas nutiko prie tų akmenų?)
Neatsimenu to.
(Žmona, gimusi Mikališkėse, kaip jai bobutė pasakojo apie tuos akmenis ir juos
vadino Tšy braci spionce (Trys broliai miegantys):)
Kad aiškino, kad tai vanduo buvo aukštas, nesimetė tų akmenų, nei kas. Bet jie
apvirto ir, sako, kad trise paskendo, ir kad paskui tie akmens iškilo į viršų, tai kas...
kažkas tokio, kaip tai mama aiškino, bet tai apačioje taip buvo.
(Įsiterpia Stanislavas:) Važiavo iš miesto ir apvirto, bet važiavo jie dviese. Ir šaukė
vienas, kad „Vladas, Vladas“, turbūt buvo lietuviai. O vienas... na davė jam persirengti,
na kur sausi rūbai, na tai aiškino mama, ir jis nuėjo į Vilnių. O aš nežinau, ar jį surado, ar
ne. O vienas... Vanduo aukštas, na ir nusinešė.
(Na kokios buvo kalbos?) Na kaip va aš vaikščiojau, kaip čia vadina, kad pjovė
žolę, na kur piliakalnis ten. Na ir jis... aš nešiau dalgį ir grėblį, o jis tokius raizgymus,
žinote tokius raizgymus. Nupjauną žolę, ir paskui rodė man, va, Tris brolius, sako, va čia
Trys broliai miegantys, supranti. (Tuos akmenis rodė?) Taip, tuos akmenis, na taip – Tris
brolius, ir paskui jau nesakė, kad Trys broliai miegantys, bet Tris broliai. (O kodėl
miegančiais pavadino, jis to nepasakė?) Nes ten visada jie ten gulėjo.
M26A-2 (2004 m.)
749. [Apie Naujos Rėvos piliakalnį]
O tym Piliakalnise? Nu muvili tego, že jak ja s ojcem chodzil tam i kosic, nosil
grabli, tegos i kosa, že Ruski kosciul, a čemu, to ja pytam nie polski te kosciul? A gdzie
litevski kosciul, jak teras muvi, že Litva. Tak a moj ojcec muvi, tak mnie muj tata muvil,
tak i ja muvie tobie, nu i… (Že ruski?) Nu, ruski kosciul (To davnej byl tam ruski
kosciul, tak muvil?) Čy on tam byl čy nie byl, no jaž nieviem, ponimajieš, ali tipo, musi i
byl, bo muvil, jak pošli kosic, to juš on, moj tata s svojim tatom, nu dziadukem, muj
ojcec, i krugom šla procesja tej gury, vdul gury, šla procesja. (Vy vidzieli?) Oni muvili,
že vidzieli (Ojcec vaš?) Ojcec naš i z dziadkem, ale jak ujželi, pšežegnali, i zniklo
všystko (A jak chodzili, to z modlitvami?) To procesja, tipo horongvy, tam všystko (Ale
nie po polsku?) Nu jakto… po rosijsku, nu to Vladzia viencej vie o tym, može u jej
pytacie, ona starša . .. A te dvie palki (Do kont suneli?) Nu do srodku tego piliakalnis
(Tam jama byla?) Niebyla jama, ale vot tak (V ziemia?) V ziemia, i legko šlo, jiedna
palka zasunul, potem ta druga, nu, jakyscy tšy metry bendou. Ale tam jieželi co kolek
stalo, to žeš tym porem obvalilosie. Nu može taka gura, ale jak raz, nu i vieža taka. Tam
co to jiest takis cy, stary tam fundament ili co tam vie, pani ž vidziala? Nu vot, tam pod
gurou. No o tu takich starych liudzi to i niema takich. O tej o, Juzi, jak ona….
Apie tą piliakalnį? Na kalbėjo tai, kad kai aš su tėvu vaikščiojau ten ir šienauti,
nešiojau grėblius, ir dalgį, kad rusų bažnyčia, o kodėl, tai aš klausiu, ne lenkų ta
bažnyčia? O kur lietuvių bažnyčia, kaip dabar sako, kad Lietuva. Taip va tėvas sako, taip
man mano tėtis sakė, taip ir aš sakau tau, na ir... (Kad rusų?) Na, rusų bažnyčia. (Tai
seniau ten buvo rusų bažnyčia, taip sakė?) Ar jis ten buvo, ar nebuvo, na aš juk nežinau,
supranti, bet lyg ir, turbūt ir buvo, nes sakė, kai nuėjo šienauti, tai jau jis, mano tėtis su
savo tėčiu, na seneliu, mano tėvas, ir aplink tą kalną procesija ėjo, žemyn nuo kalno ėjo
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procesija. (Jūs matėte?) Jie sakė, kad matė. (Jūsų tėvas?) Mūsų tėvas ir su seneliu, bet kai
pamatė, persižegnojo, ir dingo viskas. (O taip vaikščiojo, tai su maldomis?) Tai procesija,
su vėliavomis, ten viskas. (Bet ne lenkiškai?) Na kažkaip... rusiškai, na tai Vladzia
daugiau žino apie tai, gal jos paklauskite, ji vyresnė... O tie du pagaliai. (Kur kišo?) Na į
to piliakalnio vidų. (Ten duobė buvo?) Nebuvo duobės, bet va taip. (Į žemę?) Į žemę, ir
lengvai lindo, vieną pagalį įkišo, paskui tą antrą, na, kokie trys metrai bus. Bet ten jeigu
kas nors stovėjo, tai juk dabar nukritę. Na gal toks kalnas, bet kaip kartas, na ir bokštas
toks. Ten kažkas yra, senas ten fundamentas ar kas ten žinote, ponia juk matė? Na va, ten
pakalnėje. Na va čia tokių senų žmonių tai ir nėra tokių. O tos va, Juzės, kaip ji...
M26A-3 (2004 m.)
750. [Apie Šilėnų Oko šaltinį]
(Poviedzcie, jak muvili liudzi) U Oka, žuciš tam co kolek do tej Oki, to vyplyva až
do Vilji. (Vyplyva v Vilje. A ta Oka, to co na guže, tam pšy Šilanskej drodze?) Tak, tak.
(Pasakykite, kaip kalbėjo žmonės.) Prie Akies, mesi ten ką nors į tą Akį, tai
išplaukia net į Viliją. (Išplaukia į Viliją. O ta Akis, tai kuris viršuje, ten prie Šilėnų
kelio?) Taip, taip.
M26A-4 (2004 m.)
751. [Apie Šilėnų paveikslą]
(Počekac, jak opoviadali?) Opoviadali tak, že do Vilji, do Rudy pšyplynol oltaž,
obraz. Obraz pšyplyval, a tutaj liudzi zabirali i niesli do Šilan jiego. Zaniosa do Šilan ten
obraz, i ot tego v principe organizovalsia kosciul, ta na ta mejscovosc. Bo za tydzen, za
tydzen obratna v tej Rudze znuv ten oltaž jiest, ten obraz (A jaki obraz?) Nu , že stare
liudzi muvili (To tutaj, do vašej tej Rudy?) Do tej Rudy, napšeciv Vladzi. Žeby
spravdzic, to čeba jiešče u Vladzi spytacie, no to ona, ona starša, to može pamientac.
Zaniosou do Šilan, na jutro on i znov v Rudzie, ponimaješ. No to moža kto (Pšyplyl
žekou?) Žekou, tak. Može kto nosil, i…
(Palaukite, kaip pasakojo?) Pasakojo taip, kad į Viliją, iki Rudos atplaukė altorius,
paveikslas. Paveikslas atplaukdavo, o čia žmonės pasiimdavo ir nešdavo į Šilėnus jį.
Nunešiu į Šilėnus tą paveikslą, ir nuo to pagrinde susiformavo bažnyčia, ta šitoje
apylinkėje. Nes po savaitės, po savaitės ir vėl toje Rudoje tas altorius yra, tas paveikslas.
(O koks paveikslas?) Na, kad seni žmonės kalbėjo. (Tai čia, prie jūsų tos Rudos?) Prie
šitos Rudos, priešais Vladzią. Kad pasitikrintume, reikia dar Vladzios paklausti, na tai ji,
ji vyresnė, tai gali atsiminti. Nuneša į Šilėnus, rytoj jis ir vėl Rudoje, suprantate. Na tai
gal kas. (Atplaukė upe?) Upe, taip. Gal kas nešiojo, ir...
M26A-5 (2005 m.)
752. [Apie į pietus tekantį šaltinių vandenį]
Ona popoludniu ciekni, popoludniu, popoludniova (A co to značy, že poludniova?)
Poludniova voda bardzo dobra (A kto tak muvil vam? Dziadki tak muvili?) Dziadki
muvili (Že na poludnie, jieželi..) Ciekni, no to možna zamaviac, liečycie, všystkie na jej
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pišče robic, bo to čysta krynyčna voda (A jieželi na innou strone ciekni, to co, nie
pomaga vtedy?) No kto jej vie (A dziadki to nie muvili o vašej krynyce, jieželi ona na
poludnie ciekni?) Oni teš kiedyscy muvili, že tu pšyjiezdžali brac, žydzi voda brali,
pšyjiezdžali koniami, kiedys mašin nie bylo (Ale tyko tak brali, dlia picia?) Tak, dlia
picia (Nie dlia liečenia?) Nu (A dziadki nie muvili, že sami liečylisie?) No zamuvic
možno, kto umie zamaviac na vodze co zamuvi, no to (Pomaga to?) Pomaga.
Jis į pietus teka, pietų, pietų. (O ką reiškia, kad pietų?) Pietų vanduo labai geras.
(O kas jums taip sakė? Seneliai taip sakė?) Seneliai sakė. (Kad į pietus, jeigu...) Teka, na
tai galima užkalbinėti, gydytis, visą maistą su juo gaminti, nes tai švarus šaltinio vanduo.
(O jeigu į kitą pusę teka, tai kas, nepadeda tada?) Na kas ten žino. (O seneliai tai nesakė
apie jūsų šaltinį, jeigu jis į pietus teka?) Jie irgi kažkada sakė, kad čia atvažiuodavo imti,
žydai vandens ėmė, atjodavo arkliais, kažkada mašinų nebuvo. (Bet tik taip ėmė,
gėrimui?) Taip, gėrimui. (Ne gydymui?) Jo. (O seneliai nesakė, kad patys gydėsi?) Na
užkalbėti galima, kas moka užkalbinėti vandeniu, ką užkalba, na tai (Padeda tai?) Padeda.
M26A-6 (2004 m.)
753. [Apie pilkapius prie Semeniukų]
(Roskopyvali kopcy, gdzie?) V Siemeniukach tam, v liesie, v liesie (A čemu
roskopyvali?) I vo, kiedyscy muvili, že liudzi, no liudzi zabivali i palyli (A čemu vy
roskopyvali?) Nu byl taki pšyjiechavšy.. (Vy najmovalisie?) Nas najmovali, placyli
pietnasce rubli (A v jakim roku to moglo byc?) V jakim to roku… pšed vojskem,
piendziesiontym roku, ja pošed v piendziesiontym šustym do vojska, to.. zdajisie, pšed
vojskem to zarobic chcieli, to. To ja chodzil, brat i chodzil taki, o ten.. Vojcechovski teš
Stanislav.
Jak šla vojna nu i pšyjiechal jieden konem ruski, z avtamatam, a šly niemcy.
Niemcy šly tutaj od Svilišek po za Vilje do Rudy. I tutaj gdzie piliakalnis, žečka co
plynie do Vilji, tutaj juš droga taka starovata, siond. Niekture niemcy pošli po za Vilji, a
jieden niemiec siond nogi umyc. I tut že nogi myji, a ten ruski do jiego, ponimaješ,
odrazu davaj stšelic..
(Iškasdavo pilkapius, kur?) Semeniukuose ten, miške, miške. (O kodėl iškasdavo?)
Ir va, kažkada sakė, kad žmonės, na žmones užmušdavo ir degino. (O kodėl jūs
iškasdavote?) Na buvo toks atvažiavęs... (Jūs samdėtės?) Mus samdė, mokėjo penkiolika
rublių. (O kelintais metais tai galėjo būti?) Kelintais tai metais... prieš kariuomenę,
penkiasdešimtaisiais metais, aš penkiasdešimt šeštaisiais nuėjau į kariuomenę, tai...
atrodo, prieš kariuomenę tai uždirbti norėjo, va. Tai aš vaikščiojau, brolis irgi vaikščiojo
toks, va tas... Vojcechovskis irgi Stanislav.
Jau prasidėjo karas, na ir atvažiavo vienas rusas arkliu, su automatu, o ėjo
vokiečiai. Vokiečiai ėjo čia nuo Sviliškių už Viliją į Rudą. Ir čia kur piliakalnis, upė kur
teka į Viliją, čia kelias jau toks senas, atsisėdo. Kažikurie vokiečiai nuėjo už Viliją, o
vienas vokietis atsisėdo kojų išplauti. Ir čia kad kojas plauna, o tas rusas į jį, supranti, iš
karto pradeda šaudyti...
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Vladislava Sokolovska-Jodeliuk, Aleksandro, g. 1934 m. Naujoje Rėvoje.
Tėvas vietinis, mama – iš Sviliškių. Tėvo tėvas vietinis, o bobutė iš Baltupių.
Tėvo brolis Michal išėjo užkuriu pas Subotovičių į Beržiškes.
Pasakojo, kad baudžiavą ėjo pas Tebėrą Sideronyse.

754. [Vietovardžiai]


Pogranica – ežia su Sideronimis



Michaliska pole – Sideronių laukas už ežios



Za mostem – žemė priešais piliakalnį



Sredni šnurek – ariama žemė



Ostatni šnurek – ariama žemė



Turiški – žemė į kalną nuo kaimo



Zagumnok – mažas plotelis kaime



Sebravoje pole – laukas einant į Šilėnus, kairėje kelio prieš pelkę



Ruda blota – pieva šlapia tarp upės ir jos namo

M26A-7 (2004 m.)
755. [Apie Naujos Rėvos piliakalnį ir konglomeratą ant jo]
(Co muvili dziadki o tej guže, ot vaša babcia) Jak teras ten pilniakalnis, my.. my…
to byl Ruski kosciul, ruski kosciul , ruski kosciul. Ja jak pasla krovy, tam taka gura, taka
vrody i podobna, že tam kosciol. I na ukolo tej gury byli takie scieški vybyta, naukolo tej
gury To kiedys babcia moja muvila, čy muvi pravda, to jiešče babci teš ktos cy musi
muvil, cy to babcia, že tam naukolo tego Ruskiego kostiola procesja chodzila. A jak,
muvi, pujdziš tam blisko, vtedy muvi, pšepada ta procesja (To jak procesja, taka..) Nu
koscielna (Koscielna, ale polska čy rosijska?) Nu ruska, ruska. Nazyvali Ruski kosciul, to
ruska. To muvi, tam jakis cy cud može vrodze byl (Jaki?) Nu taki, že.. nu vidze že, muvi,
spievajou, chodzou, všysko, jak tyko pšyjdou, kto tam juš, muvi, pšyjdou blisko, chce
zobačyc, muvi, a nikogo niema, tyko scieški, nu (A tym liudziom nic takiego tam zlego
nie bylo?) Nie, nie bylo, i potem i krovy pasli, všysko. (Nie balisie tam pasc?) Nu jakis
takie pšecyvnie, muvi, že to pšepada.., že to chodzou chodzou chodzou – pšepadnou, juš
tak dziko, že to vrody jak.. nu jak… bog vie jak.
Tam jakis cymant vkopany, tam na tym taki, tam taka dluga gura, a tu taki čubak
vrodi, i na tym čubku byl cymant, kamieni, cymant, co tam bylo… (To muvili že na tej
guže byl ten kosciul, jak?) Tak tak tak (Na guže, na viešchu?) Tak, na tej guže, a tam po
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blotach tam rojsta, bagna, ja nieviem, cy tam kiedys tak bylo (Tam krynycy vychodzou)
Krynycy, tam jak my krovy pasli, jieželi krova vliezy, to by mogla zagžonznonc, tam
strašne.
(Ką kalbėjo seneliai apie tą kalną, va jūsų močiutė.) Kur dabar tas piliakalnis,
mes... mes... tai buvo rusų bažnyčia, rusų bažnyčia, rusų bažnyčia. Aš kai karves ganiau,
ten toks kalnas, taip lyg ir panašu, kad ten bažnyčia. Ir apink tą kalną buvo tokie takeliai
iškalti, aplink tą kalną. Tai kažkada mano močiutė sakė, ar sako tiesa, tai dar močiutei
kažkas turbūt sakė, ar tai močiutė, kad ten aplinkui tą rusų bažnyčią procesija ėjo. O kaip,
sako, nueini ten arčiau, tada sako, dingsta ta procesija. (Tai kaip procesija, tokia...) Na
bažnytinė. (Bažnytinė, bet lenkų ar rusų?) Na rusų, rusų. Vadino Rusų bažnyčia, tai rusų.
Tai sako, ten kažkoks stebuklas tarsi buvo. (Koks?) Na toks, kad... na matau, kas, sako,
dainuoja, vaikšto, viskas, kai tik ateina, kas ten jau, sako, ateina arti, nori pažiūrėti, sako,
o nieko nėra, tik takeliai, va. (O tiems žmonėms nieko tokio blogo nebuvo?) Ne, nebuvo,
paskui ir karves ganėme, viskas. (Nebijojote ten ganyti?) Na kažkaip taip nemalonu,
sako, kad tai dingsta... kad tai vaikšto, vaikšto, vaikšto – pradingsta, jau taip neramu, kad
tai tarsi kaip... na kaip... Dievas žino kaip.
Ten kažkoks cementas iškastas, ten ant to toks, ten toks ilgas kalnas, o čia toks
smaigalys tarsi, ir ant to smaigalio buvo cementas, akmenys, cementas, kas ten buvo...
(Tai sakė, kad ant to kalno buvo ta bažnyčia, kaip?) Taip, taip, taip. (Ant kalno, viršuje?)
Taip, ant to kalno, o ten balos tai ten raistas, pelkės, aš nežinau, ar ten kažkada taip buvo.
(Ten šaltiniai išteka.) Šaltiniai, ten kai mes karves ganėme, jeigu karvė įlipa, tai gali
paskęsti, ten baisu.
M26A-8 (2004 m.)
756. [Apie Šilėnų šaltinį Oko]
Jak tu my nazyvamy, tu ot, Turiški, i tam, až v samym samym koncu nazyvali Oka.
To tam pamientam, kiedys cy mama, my jak dzieci byli, očy robiejou tam čy co, pujdzi,
tej vody nabiežy tam do butelečki, čy tam v kubečeku, i pšyniesi, i pomogalo.
(Pomogalo?) Pomogalo (A čemu ona byla liečonca, nie muvili, čemu taka?) Nazyvali
Oka, že ona , ja to jak byla jiešče taka pacankou, to ja i byla tam, i krovy pasla. Tam taka
kronglenka kronglenka, nu jak by jej kto otočyvšy, taka o. I tam taka vybyvalasia jak
krynyčka, ale taka ladna, jak kto. (A jakiej šerokosci to Oko bylo?) Nievielkienko, Bože
muj Bože. Nu može jak viadro vo, vo taka vo. (A puzdniej gdzie ta voda schodzila?) Nu
jakos gdzie tam, a potem juš žečka byla, i teras ta žečka jest. Ale teras ta Oka juš zarosla .
Kaip čia mes vadiname, čia va, Turiškės, ir ten, jau pačiam, pačiam gale vadino
Akis (Oko). Tai ten atsimenu, kažkada mama, mes kai vaikai buvome, akis skauda ten ar
kas, nueina, to vandens prisemia į buteliuką, ar ten į puodelį, ir atneša, ir padėdavo.
(Padėdavo?) Padėdavo. (O kodėl jis buvo gydantis, nesakė, kodėl toks?) Vadino Akis,
kad jis, aš kai buvau dar tokia mergaitė, tai aš ir buvau ten, ir karves ganiau. Ten tokia
apvali, apvali, na tarsi ją kas apvedęs būtų, tokia va. Ir ten toks tekėjo kaip ir šaltinis, bet
toks gražus, kaip tai. (O kokio pločio ta akis buvo?) Nedidelė, Dieve, mano Dieve. Na gal
kaip kibiras va, va tokia va. (O paskui kur tas vanduo tekėjo?) Na kažkaip kažkur ten, o
paskui jau upė buvo, ir dabar ta upė yra. Bet dabar ta Akis jau apaugo.
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M26A-9 (2004 m.)
757. [Apie Naujos Rėvos Tris brolius]
(Tšy braci spionce, co tu takiego?) Tšy braci, to jiest kamieni na vodzie. (A
spionce, tak nie muvili, že spionce?) Nie, ja nie slychalam. Tšy braci to i teras vidac. (A
čemu tak nazyvali, Tšy braci?) Bo oni liežou na Vilji, liežou nu tšy kamieni, nu nazvali
Tšy braci (A tam nie bylo jakiej bajki o tych kamieniach?) Nie.

(Trys broliai miegantys, kas tai tokio?) Trys broliai, tai yra akmenys vandenyje. (O
miegantys, taip nesakė, kad miegantys?) Ne, aš negirdėjau. Trys broliai tai ir dabar
matosi. (O kodėl taip vadino, Trys broliai?) Nes jie guli Vilijoje, na guli trys akmenys, na
pavadino Trys broliai. (O ten nebuvo kokios pasakos apie tuos akmenis?) Ne.
M26A-10 (2004 m.)
758. [Apie akmenų kilmę]
Nu taka, niežyje ona, ona staruška byla, eta bajka byla (Jaka byla?) Ona opoviadala
dlia nas, muvi -:čemu tych , nu tych, dužo jest kamieniuv, i vielkich i malych? Tak ona
muvi, tak že kiedys Matka Boska šedla i bosa, i sbyla paliušek, i žeby ty vielki nie vyros
by. No i muvi, pšestali kamienie rosnonc, bo muvi, kamienie rosli. (To ze Svilišek babcia
muvila?) Tak, o tutaj o, ale ona juš davnym davno ona umaršy. Tak muvi, žeby ty
vienkšy nie vyros by. Muvi, pšestali kamienie rosnonc. Bo muvi, kamienie rosli. Bo
pravda, čemu jieden vielki, čemu drugi malienki. Muvi, Matka Boska sbila paliušek.
Na tokia, negyva ji, ji senutė buvo, ta pasaka buvo. (Kokia buvo?) Ji pasakojo
mums, sako – kodėl tų, na tų, daug yra akmenų, ir mažų ir didelių? Tai ji sako taip, kad
kažkada Dievo Motina ėjo basa ir susitrenkė pirštą, ir kad tu didelis neužaugtum. Na ir
sako, nustojo akmenys augti, nes sako, akmenys augo. (Tai iš Sviliškių močiutė
pasakojo?) Taip, va čia va, bet ji jau labai seniai mirusi. Taip sako, kad tu didesnis
neužaugtum. Sako, nustojo akmenys augti. Nes sako, akmenys augo. Nes tiesa, kodėl
vienas didelis, kodėl kitas mažas. Sako, Dievo Motina susitrenkė pirštą.
M26A-11 (2004 m.)
759. [Apie akmenį su pėda Naujoje Rėvoje] (po to prisiminė, kad lyg jis buvo
kur Šilanska buchta, prie pat vandens, jo forma –“dlugi, plytki”. Ten dabar stovi Saidžių
valtys. Pagal Šakievičių į tą vietą atplaukė Šilėnų paveikslas)
Gdzieš cy byl, gdzieš cy byl. Ja pamientam. Gdzieš… ale jak to muvili…(A vy
vidzieli go?) Vrodzi vrodzi ja pamientam, že mama mnie pokazyvala, bo na kamieniu no
taki sliadek nievielki, i to muvi, Matka Boska chodzila (Na kamieni stompila?) No, no.
(V kturym mejscu, tutaj kolo vioski gdzie?) Nu pani, kiedy ja teras i nieviem. Viem, co
gdzies niedalieko nas po mojiemu bylo to. Na kamieniu byl taki sliadek (A vy malienka
byli jiešče?) Nu tak, tak, tak, ja malienka byla. (A kto pokazyval?) Babcia musi, čy tam
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kto. A potem, teras te co mlode, to juš oni nie vidzi. Jak palcy tak o jak na nodze, o to
muvi, sliad sliad byl, alež na kamieniu. (A sam kamien jak vygliondal?) Nu, zvyčajny
taki kamien (No jaki, jaka forma, jaki?) Ja muvie, taki podlugovaty, liežal v ziemi, o. Ale
on teras to i trava zarosšy, on tam gdzie jiest i co. (Nievysoki?) Nie, nie tak o vo, on byl
vo. (I kolo Vilji?) Kolo Vilji, kolo Vilji tak mnie zdsajisie v glovie. Ja teras i nie moge,
bo nie každy dzien gadaš o to.
Kažkur buvo, kažkur buvo. Aš atsimenu. Kažkur... bet kaip čia kalbėjo... (O jūs
matėte jį?) Tarsi, tarsi aš atsimenu, kad mama rodė, nes ant akmens na toks pėdsakas
nedidelis, ir tai sako, Dievo Motina vaikščiojo. (Ant akmenų atsistojo?) Taip, taip.
(Kurioje vietoje, čia prie kaimo kur?) Na ponia, kad aš dabar ir nežinau. Žinau, kad
kažkur netoli nuo mūsų tai buvo mano manymu. Ant akmens buvo toks pėdsakėlis. (O jūs
dar maža buvote?) Na taip, taip, taip, aš maža buvau. (O kas rodė?) Močiutė turbūt, ar kas
ten. O paskui, dabar tie, kurie jauni, tai jau jie nemato. Kaip pirštai taip va kaip ant kojos,
o tai sako, pėdsakas, pėdsakas buvo, bet ant akmens. (O pats akmuo kaip atrodė?) Na,
paprastas toks akmuo. (Na koks, kokia forma, koks?) Aš sakau, toks pailgas, gulėjo
žemėje, va. Bet jis dabar tai žole apaugęs, jis ten kur ir yra. (Neaukštas?) Ne, ne taip va,
jis buvo va. (Ir prie Vilijos?) Prie Vilijos, prie Vilijos taip man atrodo. Aš dabar ir
negaliu, nes ne kiekvieną dieną kalbu apie tai.
M26A-12 (2004 m.)
760. [Apie Jonines] (močiutė pasakojo)
(A jak muvila?) Stara muvi, že pšed Janem, jak pšed Janem, v nocy, pujdz do liasu
i rosciel nosuvka, ale čy to pravda…rosciel nosuvka i naukolo svienconou kredou
oprovadz ten paportnik, i on bendze kvitnonc, on bendze kvitnonc. To ten kviat, jieželi
jiego vyrvac, to potem, jak tam… že komu chceš, dlia krovie, to mlieko pšepadnie,
odviežyš mlieko, a bendze u ciebie ta mlieka, a u tam nie bendze (To čeba miec ten
kviat?) Tak, tak ot, ale čy to bajki, čy pravda.
Že to byva jiešče tak, muviou, jiednej, u jiednej, značy, kobiety, muvi, jiedna
krova, a u jej tyle tvarogu, ale to bajka. Tyle tvarogu, tyle tam všystkiego ona ma, byva
pšylieci vrona, siondzi na komin, i muvi… a ona postavi tam myska v dolie pšez ten
komin, tyle vrona tam tego tvarogu zrobi, to niepšezvojyte (To ona byla tak, teš taka
viedzma niby?) Da, muvili, že to viedzma byla, že to ona umiala čarovac (To ktura
babcia vam muvila?) Mego ojca juš mama (Mejscova)Tak tak (Gdzie mogla ta viedzma
byc, tutaj v vašej viosce?) Nie nie nie, tu nie bylo nic, nikto nie odbieral ni od krovuv, ni
to. Ale cy ona slyšala gdzie, to ot kogo ta bajka, čy co.
(O kaip sakė?) Sena sako, kad prie Jonines, kai prieš Jonines, naktį, nueik į mišką
ir išskleisk nosinę, bet ar tai tiesa... išskleisk nosinę ir aplink šventinta kreida apvesk tą
papartį, ir jis žydės, jis žydės. Tai ta gėlė, jeigu ją išrauti, tai paskui, kaip ten... kad kam
nori, karvei, tai pienas prapuls, atimsi pieną, o bus pas tave to pieno, o pas tą nebus. (Tai
reikia turėti tą gėlę?) Taip, taip va, bet ar tai pasaka, ar tiesa.
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Kad tai būna dar taip, sako, vienai, vienai, reiškia, moteriai, sako, viena karvė, nuo
jos tiek varškės, bet tai pasaka. Tiek varškės, tiek ten visko ji turi, būna atskrenda varna,
atsisėda ant kamino, ir sako... o jis pastato ten dubenį apačioje po tuo kaminu, tiek ten
varna tos varškės padaro, tai nepadoru. (Tai ji buvo taip, irgi tokia tarsi ragana?) Taip,
sakė, kad tai ragana buvo, kad tai ji mokėjo burti. (Tai kuri močiutė jums sakė?) Mano
tėvo jau mama. (Vietinė.) Taip, taip. (Kur galėjo ta ragana būti, čia jūsų kaime?) Ne, ne,
ne, čia nieko nebuvo, niekas neatiminėjo nei iš karvių, nei kas. Bet ar ji girdėjo kur, tai va
kieno ta pasaka, ar kaip.
M26A-13 (2004 m.)
761. [Apie žalčius]
Oni vredy nie robiou nikomu, oni nie konsajousie, ni co, ich bic nie možno (A
čemu?) No nie možno, bo oni nie robiou nikomu vredy. Tyko takie gadziny jiest, takie
ryže ryže, o jak spodnica ta, to muvi, jieželi ona ukonsi, to i noga spuchni i čeba
doktoruv, biez zestšykuv to nie obejdzysie. To te možno byc, a venžuv nie, vonž (A
jieželi zabije?) Kiedyscy moja ciocia, ona v …(?), juš jej davno niema, ona chodzila, nu,
v cionžy. I tam, tam až v Siderancach komu to ona pomagala žyto žonc. A to nikto ich i
nie vidzial, i ona založyla sierp, a on tam liežal skriencyvšys, tyko on tak ros…
roskrencylsia i vij vij vij uciekac. A jejny monž, mysleli, že to može jaki had, to može
jaki… konsac bendze, čy co, i pšyliecial, i ona pačyla, i ona… zabyli jiego, zabyli jiego i
potem na palka tak o, uščemyli, i to musi do chaty byli pšyniosšy, može ja dobre i nie
poviem. I ona jak popačyla, to potem rodzyla tego dzieciuka, syna, to u jiego byla
všystka skura taka jak u venža, vie taka skura? To pravda, na tvažy jiešče nie bylo. A
taka, a taka, žeby Jezu, žeby taka dzievčynka byla, to nie ronk nie bylo možno pokazac,
ni noguv, ni co. Tyko že chlopiec – košulia dluga i majtki. Jak byva vonž na viosna
lynieji, on taka skura zostavuji, sama taka i vezmy i zustavy, ile razu u nas, o, na travie.
To on na viosna teš linial tak, vo. Sypalasia z jiego, oi to strašne bylo
Jie skriaudos niekam nedaro, jie nesikandžioja, nei kas, jų mušti negalima. (O
kodėl?) Na negalima, nes jie niekam blogio nedaro. Tik tokios gyvatės yra, tokios rudos,
rudos, va kaip sijonas šitas, tai sako, jeigu ji įkanda, tai ir koja patins ir reikia daktarų, be
vaistų tai neapsieisi. Tai šitos gali būti, o žalčių ne, žaltys (O jeigu užmuš?) Kažkada
mano teta, ji... (?), jau jos seniai nėra, ji vaikščiojo, na, nėščia. Ir ten, ten Siderancuose
kažkam ji padėjo rugius pjauti. O tai niekas jų nematė, ir ji pakėlė pjautuvą, o jis ten
gulėjo susirietęs, tik jis taip... išsitiesė ir puolė sprukti. O jos vyras, galvojo, kad tai gal
koks roplys, tai gal koks... pradės kandžiotis, ar kas, ir atbėgo, ir ji žiūrėjo, ir ji... užmušė
jį, užmušė jį ir paskui ant lazdos taip va, paėmė, ir tai turbūt namo buvo atnešę, gal aš
gerai ir nepasakysiu. Ir ji kaip pažiūrėjo, tai paskui gimdė tą vaiką, berniuką, tai jo oda
buvo tokia kaip gyvatės, žinote tokia oda? Tai tiesa, ant veido dar nebuvo. O tokia, o
tokia, kad Jėzau, kad tokia mergaitė būtų, tai nei rankų nebuvo galima parodyti, nei kojų,
nieko. Tik kad vaikinas – ilgi marškiniai ir kelnės. Kaip būna žaltys vasarą keičia odą, jis
tokią odą palieka, tokią paima ir palieka, kiek kartų pas mus, va, ant žolės. Tai jis
pavasarį irgi taip keitė odą, va. Byrėjo iš jo, oi tai baisu buvo.
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M26A-14 (2004 m.)
762. [Kaip žaltys varles gaudo]
A žaba tyko do gury, do gury, tyko pyst pyst, myslie: „Čego tu ty uciekaš
odemne?“ A ja stoje, bo bosa bylam, i stoje, nu, myslie, bende pačac. Až pača – s tylu
vonž do jiejo. I on jej dopendzil i chvycil, myslie:”Nu gdzieš taka žaba, nu?” Žaba tak
nastojašča. I on jej chvycil, a u jiego žeš ta gluvka to i maliutka. Jak chvycil, to ta glova
jiego rosšežalasia rosšežalasia rosšežalasia i cala žaba vpelzla.
O varlė tik aukštyn, aukštyn, tik pyst, pyst, galvoju: „Ko tu bėgi nuo manęs?“ O aš
stoviu, nes basa buvau, ir stoviu, na, galvoju, žiūrėsiu. O žiūriu – iš paskos žaltys prie jos.
Ir jis ją pasivijo ir sugriebė, galvoju: „Na kur tokią varlę, na?“ Varlė tokia tikra. Ir jis ją
sugriebė, o jo ta galvytė juk ir mažytė. Kaip sugriebė, tai ta galva jo plėtėsi, plėtėsi,
plėtėsi ir visa varlė sulindo.
M26A-15 (2004 m.)
763. [Apie žalčių karalių]
Že u venža jiest krulj. Že on tam samy staršy. Ja raz…poželi z mamou žyta, tam
naša polia bylo, i muvi mama:”Schoc ty, pšyniesj vody”. A ja bosa byla. I tam ta sama
žečka, co i teras idzi, ja juš pujda po ta voda. Pače – liežy, ot tak ot skriencyvšysie, nu
prosto kūča taka, kūča taka (Venžuv?) Jieden, a glova jiego, to ja ze strachu i nie poviem,
poviem, že glova to vielka. I očy, i glova. To ja stala tak, jak odembiavšy, myslie:”Jka
mnie v tyl dacie?” A ja bosa. I ja po malu v tyl, v tyl. To napevno tam byl krulj, napevno
byl ten ichny caly (A to liudzi muvili, že sou takie?) Tak tak, muvili (A krona nie
majou?) Nie, ja nie vidzialam, no tylko glova byla vielka, a gruby, to nieruvnujonc, jak
moja ta renka (A co liudzi muvili o tych kruliach?) No ja i nieviem, nu musi, musi to
ichny batka, musi.. krulj, co ja viem. Muvili tam, muvili (A zezvac mogli gadziny čy
venžy?) jak že? (Liudzi, jako zezvac do siebie?) Nie, no po co oni počebny.
Kad žalčiai turi karalių. Kad jis ten vyriausias. Aš kartą... nupjovėm su mama
rugius, ten mūsų laukas buvo, ir sako mama: „Nueik tu, vandens atnešk“. O aš basa
buvau. Ir ten ta pati upė, kur ir dabar teka, aš jau einu to vandens. Žiūriu – guli, va taip va
susirietęs, na tiesiog tokia krūva, krūva tokia. (Žalčių?) Vienas, o jo galva, tai aš iš
baimės tai ir nepasakysiu, pasakysiu, kad galva tai didelė. Ir akys, ir galva. Tai aš
stovėjau taip, kaip užšalusi, galvoju: „Kaip man pabėgti?“ O aš basa. Ir aš po truputį
atgal, atgal. Tai tikriausiai ten buvo karalius, tikrai buvo tas jų visas (O tai žmonės
kalbėjo, kad yra tokių?) Taip, taip, kalbėjo. (O karūnos neturi?) Ne, aš nemačiau, na tik
galva buvo didelė, o storas, tai lyginant, kaip mano šita ranka. (O ką žmonės kalbėjo apie
šituos karalius?) Na aš ir nežinau, na turbūt, turbūt tai jų tėvas, turbūt... karalius, ką aš
žinau. Sakė ten, sakė. (O pakviesti galėjo gyvates ar žalčius?) Kaip sakot? (Žmonės, kaip
pakviesti pas save?) Ne, kam jie reikalingi.
M26A-16 (2004 m.)
764. [Apie padalec]
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Padalec to červony taki byva. Na tej guže, vo, gdzie spelzšy, pani vidziala, to
krovy pasli, i te krovy byli to Michaliskie tam. Jak ten padalec ukonsil, a tam taka vysoka
gura, to krova skocylasia v dol. Muvi, gdzie ten padalec pšejdzy, to tam trava
vysmaliona, tak gadali. No ja jiego nie vidziala. A moja babcia to vidziala, muvila. Pošla
po jagody, poziomki sbierac, i muvi, červony taki, muvi, červony had ten. Muvi:”Ja i
poziomkuv vyžeklasia , i jagoduv”. (To on na gadzine podobny?) Ja nieviem (Jak ona
muvila, na gadzine podobny?) Nie, on vienkšy, vienšy, grubšy. Gadzina to cienienka
jaka, o taka o (To na venža podobny?) On jiešče vienkšy, muvi, on šeroki jakis cy tam,
červony, muvi, to nazyvali padalec (A gdzie on žyje?) No tak samo v ziemi, ale tu ich,
dzienki Bogu, tfu, žeby ja ni razu nie vidziala, i nie chce vidziec. Ja nie vidziala jiego, to
babcia moja muvila, vidziala kiedys tam. Chodzila dalieko po poziomki, to muvi,
zobačyla – to uciekala, vielie tyko miala syl.
Padalec tai raudonas toks būna. Ant to kalno, va, kur nušliuožęs, ponia matė, tai
karves ganėme, ir tos karvės tai buvo Michališkių ten. Kai tas padalec įkando, o ten toks
aukštas kalnas, tai karvė nusirito žemyn. Sako, kur tas padalec praeina, tai ten žolė
išdeginta, taip kalbėjo. Na o aš jo nemačiau. O mano močiutė tai matė, sakė. Ėjo uogauti,
žemuogių rinkti, ir sako, raudonas toks, sako, raudonas driežas tas. Sako: „Aš ir
žemuogių nebenorėjau, ir uogų“. (Tai jis į gyvatę panašus?) Aš nežinau. (Kaip ji sakė,
panašus į gyvatę?) Ne, jis didesnis, didesnis, storesnis. Gyvatė tai plona tokia, va tokia
va. (Tai į žaltį panašus?) Jis dar didesnis, sako, jis platus kažkoks ten, raudonas, sako, tai
vadino padalec. (O kur jis gyvena?) Na taip pat žemėje, bet čia jų, ačiū Dievui, tfu, kad aš
nė karto nemačiau, ir nenoriu matyti. Aš nemačiau jo, tai mano močiutė sakė, kažkada
matė ten. Vaikščiojo toli žemuogių, tai sako, pamatė – tai bėgo, kiek tik turėjo jėgų.
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PAALIOSĖ
Vievio sen.

Pirma sodyba
Namas priklausė Česlovui Vaicekauskui, Dominyko, dabar miręs. Dabar priklauso
žmonai ir vaikams. Žemės 13 ha. Česlovo tėvas buvo vietinis, motina lenkė, iš Rykantų.
Jų vaikai: Česlovas, Dionizas, Vytas. Namas anksčiau buvo prie pat kelio, karo metu
sudegė, tada perstatė į dabartinę vietą.
Pas Bevainius (2 sodyboje) būdavo gegužinės pamaldos, melsdavosi lenkiškai, po to
dainuodavo lietuviškai. Vėliau tą namą nupirko Gurskiai.

Antra sodyba
Sodyba priklausė Adelei Gurskienei, g. 1904 m. Dabar priklauso jos anūkei Aldonai
Šimanskytei-Viršilienei, g. 1963 m. Adelės dukra Janina Gurskytė-Šimanskienė, g. 1939
m., nutekėjo už Gurskio, kurio namas buvo prie upės, dabar net pamatų nelikę. Žemės
buvo 3 ha.
Vieta, kur gyvena Poguželskis, vadinama Folivarek.
Miškas prie pilkapių vadinasi Na Vepšy.
Žemė prie Vievio kelio vadinasi Ašarinė.

Ketvirta sodyba. Jonas Šimanskis, Kosto, g. 1933 m. Paaliosėje ir Vitalija
Šimanskienė, Jono, g. 1933 m. Kėdainių r., Gudžiūnuose.
Jono tėvas vietinis, motina iš Aleksandriškių. Tėvas dirbo plytinėje, gyveno vargingai,
vaikų į mokyklą neleido.
Paaliosėje vakaronėse grodavo armonika, iš Zabarijos kviesdavo smuiką. Šoko valsą,
polką.

765. [Karolio akmuo]
Kamien Korolia Na Kirmycie - akmens pavadinimas. Kosto Šimanskio tėvas
Karolis, akmuo yra jo žemėje, todėl taip vadina.
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766. [Gabrukas]
Gabruk – kalnas miške. Ten važiuojant velnias ratus į pušį užnešdavo, duodavo
mėšlo pauostyti.

767. [Vietovardžiai]
Dlugi Roist, Maly Roist, Bialy Roist - raistų miške pavadinimai.
Pšyžecie -pieva prie upelio.
Gerducia - žemės pavadinimas.

M1A-1 (2003 m.)
768. [Apie Gabruko kalną] (J.Šimanskas:)
Zaprygajousie koni, značit, v voza koly zaciongnit na sosna tam, stare bajki takie.
To potem daji vonchatj guvna, značit, konska guvna, konska. A tam …(?)…. jiemu v
očach zdajisie, to sie davno bylo. Davno muvili takie bajki. (A kto tam byl, čiort?) I čiort
byl, čiort. A tam čiort čy nie čiort, može tam človiek pšeodziavšysie za čiorta.
Pasikinko arkliai, reiškia, vežimo ratus užtempia ant pušies ten, senos pasakos
tokios. Tai paskui duoda uostyti mėšlo, reiškia, arklio mėšlo, arklio. O ten... (?) ... jam
akyse vaidenasi, tai seniai buvo. Seniai pasakojo tokias pasakas. (O kas ten buvo,
velnias?) Ir velnias buvo, velnias. O ten velnias ar ne velnias, gal ten žmogus velniu
persirengęs.
M1A-2 (2003 m.)
769. [Apie Gabruko kalną] (V.Šimanskienė:)
Šimansko Kosto pirma žmona Marina, tai jinai...Vyras buvo Vievyje...Buvo vyras
prisigėrė, nevažiuoji, a vaikai... turėji daug vaikų jinai, namuose, nu, nugi reik namo bėgt,
ėje par mišką ir vijesi sake... iš pradžių kočiojesi gi či kokioj, vije, jin lėke, lėke ligi pat
va čia, va, pamiškia, išlėke i, sake, paskiau, i sake, lyg tai žmogus, ne žmogus, sake, gal
ten velnias buva, jin pati nebežina, kaip išsiganda ir parlėke namo i...gal šešis metus
pasirga iš to išgąsčio, ir mire (O tai kokiais metais čia galėjo būti ?) Jasiuk, kokiais metais
buva...čia galėja būt... (Prie Smetonos ?) Nu čia musėt prie Smetonos (O kaip ta vieta,
prie Gabruko buvo, prie to kalno ?) Nu, čia, nu, kai ji priejo pri to kalno, i čia... į kalną, i
nu to kalniuko pradėjo leistis, i taj lomoj, či krantai aukštesni, ir čia pradėja, saka, ta
bačka, paskui iš tos bačkos pasidare žmogus, vijasi ją. (O kaip įdomiai, matai)
Penkta sodyba Genovaitė Ignatavičiūtė-Jagelavičienė, g. 1930 m. Paaliosėje.
Namas stovi tėvo žemėje. Tėvas buvo Amerikoje, parsivežė pinigų, apie 1918 m, iš dvaro
ponios pirko 9 ha žemės. Senelis žemės neturėjo, tik namuką kaime. Turėjo 6 vaikus: 5
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sūnūs, iš jų 4 siuvėjai, 1 batsiuvys. Duktė išvažiavo ir liko Amerikoje. Senelis irgi buvo
siuvėjas, ir vaikus to išmokė. Mirė jaunas. Senelis buvo lietuvis, iš Žąslių, senelė iš
Paaliosės.
Mama kilusi iš Paaliosės folvarko, kraičio gavo 2 ha žemės. Seneliai iš mamos pusės
turėjo karčiamą (vietoje, pažymėtoje K) [?]. Abu ten dirbo (pavardė - Kazlauskai).
Karčiama sudegė per Pirmą karą.
Už Šimanskio buvo dvaras. Per 1914 m karą sudegė. Ten buvo 2 ha sodas, dabar likę tik
alyvos miške.
Tėvai turėjo 5 vaikus.

770. [Vietovardžiai]
* Majakas - vadinosi žemė, nes ten buvo miške majakas


Folivark(as) - vadinosi mamos pasoginė žemė



Hektary - vadinosi žemė Kirmycėje



Kirmycia - vadinosi pieva, pelkė. Šlapia pieva, buvo daug žalčių, toliau upelis



Čigonščizna - vadinosi žemė. Mama sakė, kad anksčiau čigonai gyveno tarp
Poguželskio ir upelio



Gerducia - vadinosi žemė, pieva, miškas



Krinyca - vadinosi pelkėta pieva, šaltiniuota. Ten bėga šaltinis į Aliosę



Pustelnia - vadinosi miškas už Krinycos, pagal upelį



Aroniski – pieva už upelio prie Vongos, kur gyvena Dovydavičius



Karolia Kamien - vadinosi akmuo už pono sodybos, žemyn į ravą. Ten vaidendavosi

771. [Pilnatis]
Paršą geriau pjauti an pilnaties, antroj pusėj puola kirmėlės.
772. [Kalėdų burtas]
Per visą Adventą renka skiedras. Kasdien po vieną skiedrą, kur lauke radę,
parsineša. Pavalgius kūčią, skiedras padega pečiuje ir žiūri, kas ateis gesinti. Tada jam
ant drabužio su žirklėm reikia palikti žymę, tada bus tavo. Viena pana, kai įėjo
kavalierius, tai jam visą palto skverną nukirpo.

773. [Muzikantai]
Muzikantų savų kaime nebuvo, prašė iš kitų kaimų. Už Neries buvo lenkų visa
kapela. Grodavo su skripka, armonika, šoko valsą, polką, padispaną, fokstrotą,
krakoviaką.
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774. [Saulei tekant]
Saulei tekant per Sekmines, mama liepdavo praustis, nes tada bus sveiki.

775. [Apie orus]
Jei miške kleksi žolna, tai keisis orai. Žvaigždės šokinėja ant šalčio.

776. [Gera ar bloga vasara]
Jei gandras išmetė iš lizdo kiaušinį, tai bus turtinga vasara, o jei gandriuką - bloga
vasara, ant bado.

777. [Pustelnia]
Pustelnioje gyveno sbuicas (razbainikas). Pasistatė iš rąstų mažą namelį ir niekur iš
ten neidavo, meldėsi už savo nuodėmes. Jis nesiskuto, buvo su barzda, nesiprausė.
Žmonės jam nešdavo maisto, bet jis nesirodydavo, tik ranką iškišdavo ir paimdavo.
Paskui žmonės rado mirusį. Dėl to tą vietą vadino Pustelnia, nes gyveno pustelnik
(atsiskyrėlis). Ji pati jau to nematė, mama maža būdama, esą, dar matė. Mama gimusi
1887, mirė 1981.
778. [Paaliosės malūnas]
Jį statė Marozo senelis, ne ant savo žemės. Viso kaimo žmonės nuo savo šniūro
davė po gabaliuką, ir ten pastatė malūną. Su šeimininku sudarė sutartį, kad mals visiems,
davusiems žemės, dykai, tol, kol jis gyvens. Marozai dar turėjo pirkę žemės iš ponios
Majake - 3 ha. Ignatavičių malūnui skirta žemės dalis buvo dešiniam upelio krante su
labai dideliu ąžuolu. Jis buvo tikrai labai didelis, po to Marozai jį nukirto, liko labai
didelis kelmas, tada jį degino.

M1A-3 (2003 m.)
779. [Apie Gabruko kalną]
(Nuo pradžių sakykit, kaip jūs ten žinot apie tą Gabruką) Nu mes žinom, ten, nu
tinai kas aina, i ten nuvede jo į tą šal... ten ne šaltinis, ne yr, nu tei irgi šaltiniai, ten rai...
pelkės tokios, girto jau jie negali išaiti iki ryto, naktį visą naktį tenklajojo po tų raistų.
Ten i ty nevienam ten rodosi jisai, tas Gabrukas. I dave tokį vardą, reiškia, Gabrukas, nu
velnias, taigi Gabrukas buvo. I daugiau nieko nežinau. (O tai kas ten atsitikdavo, ką jam
padarydavo ?) Nu ką, vaikšto, vaikšto, negali išait, velnias nešoja ten jį, i po pelkę, ten,
po mišką, aplink pelkes, ten labai visu kas aina dar išgėrįs, tai visai jau negali išaiti. I
daug kam pasirodė, daug labai. I ten visi bijojo labai vaikščiot. (O tai, sako kalnas ten
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koks yra) Kalnas, iš vienos pusės kalnas ir iš kitos, o ten toks, žinot, upelis tas pats eina, i
ten aplink tokios pelkes, tin. I ten jis gyvena.

M1A-4 (2003 m.)
780. [Apie Karolio akmenį]
Karolio toks akmenis, ir ten daugiausia skendo, ir paneles čia katros buva... čia iš
Alesnykų, va, buvo viena, kavalierių turėjo, žinot, i norėjo jau vestis, ale jis jai pasake;
čia, sako, irgi guli, taip, tai čia Važnevičius tas buvo, tai, sako, aš su tavim nesižanysiu.
Jinai kai durna, a jis kaip buvo girnikas, žinot, anksčiau, tai čia pri Smetono buvo, tai
kaip jis ten kelnes gulėjo, tai ten tas šautu... ne, šautuva, pistolieta an stalo gulėjo, kaip
paėme, jam peršove, nu i galvojo, kad jį užmuše, žinot. Tai jinai graitai biego čia per
mišką, taigi toli Alesnykai, žinot, pri Vievio netoli. Nu i biego, biego, nubiego ir ten pri
to akmenio, i to krantą, i ten nusirenge, tik savo kombinuką paliko, kad ženklas, ar
skarytę ten tam pušyne. Tai ta ir pušynė, raiškia, išdžiūvo šitaj vietaj. A graitai paskui
atėjo brolis, turėjo brolį, su arkliu, i iš paskos. Nu, kur tu davysi biednų. Nu, o jinai buvo
paskendęs, tai ant aštuntą dieną surado tik ją. Jauna graži merga (O kaip, sakė dar ten
rodėsi kas?) Nu tai ten, sako, kad jinai labai ji ten, kas neeina naktį, kas ką ty, jinai tiktai
pasirodė visiems. Tai daužo ką tai, tai vandenin duod. Tai iš vakaruškų kas aina, i bernam
rodosi. Tai ten visi tą vietą bijojo labai. Nu, tai va (O kada čia, kokiais metais galėjo būti
tas atsitikimas?) Čia jau žinot aš tai nežinau, kokiais čia metais, dėl to, kad aš dar maža
dar buvau, bet čia pri Smetono buvo (O tai garsai, ar nebūdavo, kad pliaukšėdavo kas iki
to nuskendimo?) Nu, aš nežinau, gal ir buvo, bet tai pasakojo apie ją, kad, reiškia, taip
taip, o ten... žinot, kaip anksčiau. Taip jau bėgau, taip jau bijojau šitą vietą, neduok
Dieve, jau tiktai prabėgt, kad jau.

M1A-5 (2003 m.)
781. [Apie I pasaulinio karo vokiečių kapus]
Vokiečių kapai - buvo vokiečių ir rusų kapai kareivių iš I karo. Ant kapų buvo
kryželiai mediniai su pavardėm. Prie Smetonos gražiai tvarkė, padarė gražius medinius
vartelius, diedukas buvo padaręs didelį kryžių. Mama eidama pro ten kalbėdavo poterius.
Rusai viską išardė. Prieš karą vienas vokietis buvo atvažiavęs, rado savo giminaičio kapą.
A čia kapai buvo, tiesa, nuo karo. Sakė kas? (Ne) O čia taip apleisti. Dieve, tai
bijojau i pro langą pažiūrėt kaip. Kapai tai anksčiau tai sutvarkyta labai buvo (O tai kokie
čia kapai, kieno?) Nu čia jau... karo buvo, karaivių. Čia buvo vokiečių ir tų rusų. Vienoj
pusėj vokiečiai, tai čia i kryželiai stovėjo, viską, i paskiau atvažinėjo... nežinau, vokietis
kasmet, kasmet patvarkyt samdė žmonių i tvarkė, labai čia sutvarkyta buvo (Kokiais čia
metais galėjo būt ?) Čia irgi prie Smetono, jau kai rusas, tie neatvažinėjo niekas.
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M-1A-6 (2003 m.)
782. [Apie Grabijolų Veselią (akmenys)]
Grabijoluose, sako, vestuvė važiavo ir motina prakeikė, prakeikė, kad akmenom
apverst, žinot. Ir jie tada... visa vestuvė. I ten vadindavo i vadindavo, kad ten visa vestuvė
ten, nu, užburta, ir ten jau negrįžo jau ir ta jaunoji, ir jaunikis, kaip anksčiau. Aš nežinau,
ar čia teisybė, bet taip pasakojo, kad čia, ten visa vestuvė. Ar devynios ten buvo, jau
pamiršau. Eidavom mes ten į Kernavą pėsčia, kaip mergaitės buvom, tai ten vis žiūrėjom
in to, sako - vestuvė, vestuvė. Mama pasakojo vis (O tai vandeny tie akmenys?) Vandeny
guli. Ar jie ten važavo, kaip ten negilu. (O atskirai kiekvienam akmeniui vardas buvo?)
Nežinau, šito tai negaliu pasakyt. Visa vestuvė, tai reiškia, gal ir svotas, ir svočia ten, ir
visi, sakė (O lenkiškai kaip vadindavot, vestuve nevadindavot, kaip?) Nu, Vasėlia kaip
čia, cala vasėlia, nu.

M1A-7 (2003 m.)
783. [Akmuo Borkų miške]
(Kur, sakykit, kur buvo tas akmuo?) Nu, čia Borke buvo. Nu, Borkas, aš nežinau,
kaip čia vadindavo taip lenkiškai, Borkas. Nu, ten akmuo gulėjo, ten, sakė, ėjo, kad sako
ten auksa paslėpta buvo. Bet auksa tai paslėpta ne tenai buvo. Tai vienas, vienas kale,
žinot, kur akmenis kale, jieškojo, kitas paskiau tas akmenininkas, ir nieko nerado, to
aukso ten. O paskiau tą auksą išėjo, kad ten, sako, Vilniuj rado, kur tai kaip tiltą statė. O
ten buvo francūzų auksas. Tai francūzai patys jieškojo, jie čia nerado kareiviai, mama
pasakojo teip. Kareiviai jau jieškojo su... prietaisus turėjo ir, ir... nerado čia. Tai, sako, va
prie rusų buvo radus ten Vilniuj.
(Kaip pasakojo apie Borką?) Prie to akmuo irgi baisu buvo ten, Vasiliškėse, ten
miškely, irgi rodosi ten kažkas tai, bet aš nežinau. Kad nevaikščiojau į tą pusę, mes,
bijojau, žinot, kaip jauni, ir nėjom. Dabar tai niekas nematė ir nežinau (O tai ką, kas ten
rodydavos?) Nu, tai irgi velniai, tai daužo, tai su rankom, tai taip tot gąsdina žmones (Tai
čia Borke, prie to akmens?)Taip, taip, ten (O matyt ar matė kokį nors?)Tai matė, vienas
sako, kad tą mačiau, kitas - tą mačiau. Tai koks žiburėlis - mačiau, tai auksa, tai auksa,
taip vo žinot, kaip anksčiau. Seni kaipo ir bijo. Labai jau tada jau gąsdina, visų kad ten
jau taip ir taip darosi, nu tai va. (Tai čia prie to akmens?)Prie tų akmenų i da ten toliau.
Toks ravas ten buvo, i dar tam rave (Prie Vasiliškių?) Aha, prie Vasiliškių, jau ten baisu
buvo (O kas ten buvo?) Nu, tai irgi, nežinau, kas ten buvo. Rodosi kažkas tai, žverukai
koki ten, ar kas ten. Tai maišas koks guminis, tiesa, va prisiminiau. Vijosi iš paskos.
Sako, reikėjo tą maišą daužyti. A čia viska pripasakojo anksčiau (Kaip reikėjo daužyti?)
Nu, per pusę kaip perdauži, tai ten auksas buvo, koks ten, ar kaip ten. Rodosi žmonėm,
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tai iš paskos bėga, nu maišas guminis. Sako, kaip guminis jisai. Pasakojo i pasakojo taip
apie tą, visokias baimes (Tai kaip jis dingo paskui, tas maišas?) Nu, tai jis dingo ta
kažkaip tai. Sako, jei pamatai, reiškia, su kokia lazda, ar su rykšte kokia dot, tada jau ar
jis trūksta, ar... O taip, žinot, kaip anksčiau. A čia teisybe, a neteisybe...
Vasiliškėse gi ten pat (Kas rodosi dar?) Nu, kažkoks tai kaip avelės, žinot. Tai irgi,
vo, iš paskos bėga nu, bet lenkiškai sakydavo (O kaip sakydavo?) ''Jaki pienkny
kozioleček jaki ladny ''. Ta jau moteriškė sakė, kad nu jau reiškia, pamatė ''že pienkny '' ''O jaki pienkny kozioleček ''. O tai ten kai velnias jau, jis jam taip darė, jis iš paskos:
''Jaki pienkny kozioleček, jaki ladny kozioleček'' - kartoja tuos žodžius (Ir kaip baigėsi?)
Ar čia teisybė. Nu, ir baigėsi, dingsta paskiau.

M1A-8 (2002 m.)
784. [Kregždės žiemoja po vandeniu]
(Kaip mama sakė?) Mama sakė, kad jie visi kaip jau laikas išbiegti, reiškia, iš tų,
tai jie visi renkasi pri, nu, kur ažarukas kokis, ar ką. Jie sėda ten an tų žolę, ir jie visi
skenda. Ar čia teisybė (Kas, kokie paukščiai?) Nu, kregždutės. (Į vandenį?) Į vandenį,
kokia jau sveikesnė, ar ką, tai jie išbėga pavasarį, išeina, a kokia jau silpnesnė, tai jie
lieka. Tai jų labai daug būtų, jeigu jie nedingstų ten. Nu, tai va.

M1A-9 (2002 m.)
785. [Tvardovskas]
Ale pamiršau i vardą to žmogui, ir viską. Sakydavo mama, vo tai einam iš pirties,
ar tai kur, mama rodo: kaip pilnatis tai labai aiškiai matosi. Nu, tai sako, jis už...
Tvardovskas, rodo vardas buvo, Tvardovski. I sako, ka jis jo, kas ten jį neša, ar kaip, kad
jis ar geras buvo, ar blogas, tai aš neprisimenu. Bet jis tada kaip jau, kaip ir neša kas ten.
Tai jis griebė už ta mėnulį ranku. Matosi, kaip pilnatis, ne? Jis laikosi, už tai ten
Tvardovskis. Nu, velnia turbūt.

M1A-9 (2002 m.)
786. [Apie žvaigždes]
(Kaip buvot maži ir pro langą žiūrėdavot.. ir ką sakydavo mama?) Ir mama
sakydavo. Nu, vot, žiūrėkit, vo čia, reiškia, tas Tvardovskis važiavo, nu, tai jo toks vardas
buvo. Nu, i biego, reiškia, turbūt nu velnia, aš pamiršau. I, reiškia, jis kaip ėjo, labai
bijojo, tada griebė už ta. Neša jo turbūt, Tvardovską. Ar jis buvo toks. (O apie žvaigždes
ką?) Apie žvaigždes kalbėjo, kaip karaliai važoja už žvaigždžių ten. Tai aš pamiršau
labai. Mokėjo viską, aš nežinau ten sakyti. Nu tai daug ten tokių žvaigždžių: atrodo kaip
arkliai, kaip, kaip vežimas koks. Nu, tai mama rodo visąlaik, mes žiūrim (Tai tas vežimas
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kieno ten?) Žvaigždžių, toks ir atrodė, toks, tai mama žinojo kažkaip tai sakydavo, nu a
paskiau (O kaip jinai sakydavo?) Nu, reiškia, kad jau karaliai važoja (Su tuo vežimu?), su
tuo vežimu, vien žvaigždžiai, arkliai, ir matėm, rodė kur ką pro langą. Ten už pečio,
prisimenu rodo, žiūrėkit žvaigždutes (O kokie karaliai buvo ten?) Tai aš nežinau karaliai
kokie šventi turbūt kokie... kaip trys karaliai.
... Zviazda Zaranna tokia yra, paskiau... vadindavo, bet aš pamiršau (Tai tų vardų
nežinot?) Nu, nežinau... Jutčenka, vo kur iš ryto jau jinai... žvaigžde tokia. (O tai Zarana
ir Jutčenka ne ta pati?) Nu, aš nežinau, viena tai iš tos pusės, kita iš kitos, nu tai...

M1A-10 (2002 m.)
787. [Apie orus]
Į viršų, reiškia, tos, nu toks spindulys, žinot, tai į viršų, tai bus pagada, nebus
lietaus; jeigu žamyn saulė jau, tas reiškia, jau bus ant lietaus rodo. Jeigu raudona, tai bus
vėjas, sakydavo mum taip, o jeigu jau ne tokia, geltona, tai jau pagada bus. Vo taip
sakydavo.

M1A-10 (2002 m.)
788. [Didysis ketvirtadienis]
(O saulei tekant? Būdavo, ką sakydavo?) O saulei tekant tai liepe mum veidą
prausti labai iš ryta, nu a jeigu jau Didelia Ketvirtadienį, tai čia beržas stovėja, čia mūsų
kluonas, liepe plaukus šukuot per tą dieną, reiškia, iš ryta anksti, kol tik saule pradeda
švist, tai va.

M1A-11 (2002 m.)
789. [Vanduo – vynas]
Kraujas bėga čia per upelis. Mes galvojam kad ar čia teisybė čia. Nu, tai čia prieš
Kalė... per Kalėdas jau reiškia, per Kūčių dieną. Tai vanduo verčiasi an kraujo, čia
teisybe, tai nežinau, ar neteisybė. (Kalėdom?) Per Kalėdas (Upelyje?) Gal girdėjot? (Ne)
Negirdėjot ? Nu, tikrai, jau čia (Upelyje ar šuliny?) Upelyje, visur, sakė, vanduo, nors an
vienos sekundės, sakė, jau krauja turi būt upelė... vynom vynom! (Ar vynu, ar krauju?)
Vynu, vynu. Už tai daugiausia per Kalėdas vyną ir gera žmonės.

M1A-11 (2002 m.)
790. [Kalėdų burtai]
Nu, žiedas, anglis padėdavom po lėkštute, šližikas, pliskute ta, i katrą atidengsi.
Jeigu anglis, tai reiškia, mirsi, va, a jeigu žiedas, tai reiškia ištekėsi. Daug tokių, paskiau
ir vandenį leidžiam, turbūt ir jūs darot, ar ne taip? (O ką leidžiat į vandenį?) No, ten
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žvakes ten irgi... Viena mergaite karstą išlieje, no ir mire. Čia tai baisu jau, čia tai galbūt
ir taisybe. Sake, kad gyvuliai šneka per Kalėdas, va Kūčių dienoj i taip, nežinau daugiau
(Atsitikimų kokių nesakė, kad kas nors girdėjo, ar kaip?) No tai atsitikimas... tai mergos
ranka, žinot tuos... skiedrus tokius per visą tą adventą, no ir paskiau raikia degint. No i
kas... i padege, i žūrėk, kas atais gesinti. No i tas ateina, reiškia gesint.Tai jinai paėme ir
nukirto jam paltas gabalą, mergaitė, ta merga. Taip raikia, sako, daryt Tai, sake, tas pats i
atvažavo.
Tarnavo mergaite pas ponią. Ta gera tokia mergaite darbininke labai buvo, kad
poniai labai patiko ta mergaite. No jinai, žinai ką, sako, eik tu paburk priš Kalė... nu priš
Kūčias. Nu pastate žvakę, veidrodį... Ji irgi taip pat, kas ateina pri to veidrodį gesyt
žvakės. Jinai, ponia: ''Lipk, lipk '' - '' ne, bijau, ponia '' - žinai, kaip mergaite, bet vėl: ''Nu
lipk, durna nebūk ''. Kad atėjo ponas tas žvakę tą gesinti ir par veidro... Ojei, išsigando,
kai šoko čia iš to aukšto, no, sako, ''Oi,, pon.'' ''No, ar matai, -ponia sako - ką '’. Čia
teisybe, sako, buvo. ''No, ką jūs poną atsiuntet man '' - sako. A jinai: '' Tai žinai, kad aš
mirsiu, a tu ištekėsi '',- ir taip buvo. ''A tu ištekėsi už jo, sako, - o aš mirsiu. '' Tai čia
baisu, ne?

M17B-26 (2005 m.)
791. [Apie Vangos šaltinį]
Šaltinis labai gerai. (Visi gerai, bet jau tie ypatingai?) No. ten visą laiką i su mama
eidavom, kada ten aviečių labai daug, o dabar tai jau apaugis, senai buvau, nežinau. (Ir
tenai kur prie Dovydavičių?) Taip, ten prie Dovydavičių, jie pasakys. Jie iš ten ir ima
vandens. (Tai jisai teka į saulę, ne?) [Juosta baigėsi].

M34A-1 (2005 m.)
792. [Apie Aliosios upelį]
Vo kaip upelė, kur Aliosia teka, ten mėgdavo taip pat iš ryto, kada saulė teka ką
tiktai, ir nuplauti veidą, akis, kad jau gerai matytų, gerai… I pati taip darydavau. (Tai čia
tiktai per Didįjį Ketvirtadienį?) Ir ketvirtadienį, ir taip. Nu saule, jau reiškia teka, tokie
zababonai buvo. O ten ar padeda ar ne. (Kai saulė teka, reikia eit į Aliosę praustis?) Nu
teip. A dabar ko tu prausies, tokia užteršta. Sako, iš Pylipiškių paleista į tą upelį, ten kur
sodai yra…

M34A-2 (2005 m.)
793. [Apie Grabijolų Užkeiktą veselią] (sako, kad dalis akmenų suskaldyta)
Anksčiau nebuvo tokios technikos kaip dabar. (Tai ką jisai sakė, kad išvarė tuos
akmenis?) Kad sutru… sutrynė juos, kad jų nėra. Aš jau tenai klausiau pas jį. (O kur jis
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gyvena?) A jisai Mitkiškėse gyvena, Mliečka pavardė, prie pat Neries, tai irgi graži vieta
Mitkiškėse ten.

M34A-3 (2005 m.)
794. [Apie Panerių Užkeiktą veselią] (iš žmonių tik dabar neseniai išgirdo, kad
ten irgi yra)
(Kurioj vietoj buvo pelkės?) Nu irgi netoli Panerose. Kur kaip kelias va eina. (Kur
pasiolkas dabar?) Ne, ne pasiolkas, čia arčiau. Čia kaip malūnas, apačioj ten ta..
(Kozacka lonka vadino, taip?) Nu. (Tai ten toliau yra ta Pšeklenta veselia?) Nu tai toj
vietoj, jeigu teisybe.

M34A-4 (2005 m.)
795. [Apie Paaliosės pilkapyną]
Tai ten ir žmones, ir arkliai ten užkasti. (Mama taip sakė?) Mama taip sakydavo.
(Ir arkliai užkasti?) Teip teip, nu žinot kaip karas. (Po pirmo karo, sakė?) Po pirmo karo,
čia jau seniai. (tai mama taip pasakojo?) Jo. (O iš kur jie žinojo, kad ir arkliai ten
užkasti?) Nu tai kaip per karą, tai mama jau vedus buvo, taigi žinojo, viską žinojo. Sako,
čia va kaip mūsų žamė, ten toliau - kraujuotas buvo visa. Tai paskiau, kaip kapai.. (Kur
folvarkas?) Kur folvarkas, taip taip. Taigi mama sako, kur tokios rėžius eina, tai tiesiog
krauju.. Čia vokiečiai iš tos puses, o čia rusai iš tos buvo. (Tai ten kur tokie kapčiai yra,
tai ten palaidoti?) Sako, ten i žmones, ten i žmonių yra, ir arklių kaulai, viskas ten po
karo.

M34A-5 (2005 m.)
796. [Apie Pustelnią]
(Ką mama pasakojo?) Mama sakydavo ir sakydavo, teisingai čia buvo. Ten
Pustelnia užtai vadinasi, dėl to, kad vienas didelis toks sbuicas, žinote, kaip anksčiau tai
irgi būdavo visokių tų vagių, kur žmones užmušinėjo. Nu tai mama sakydavo, paskiau jie
kaip pasensta, jau per jaunystę ką padara, tai paskiau jie meldžiasi labai. Tai tas
pustelnykas pastatė iš tokių… medžių sau tokią būdelę i gyveno ten už savo nuodėmes.
Meldžiasi ir niekur nėjo. Mama sakydavo, kad barzda iki tiek buvo jau, nu ir jis nei ten
prausėsi, nei nieko. Nu ir tai ten kas galėjo, tai tas nešė jam valgyt. Tai bulvių.. ale tai
nieko neleisdavo į tą savo trobelę. Tai kas atneše iš Medziolų, tai bulvių krepšą kokį, tai
gabaliuką kokį lašiniukų, žinot, gailėjo žmonės, anksčiau ne toki buvo. Tai sako, ir
mama, tai sūrio kokį gabaliuką nuneša, tai irgi čia daug metų atgal, tai jeigu mama jau
žino viską. (Mama kelintų gimimo?) Mama devyniasdešim dviejų metų mire, a jau
dvidešim keturi kaip mire. (Nu tai ką ji dar pasakojo?) Ji pasakojo, kad ten… jis ten
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gyveno, i del to kaip mire jisai, ten palaidojo žmones ten turbūt kažkur ten. Nu ir nuo to
laiko Pustelnik, Pustelnik.

M34A-6 (2005 m.)
797. [Apie skenduolio ieškojimą]
(Pasakykit, kaip jum mama sakė) Mama irgi, tai kepalą dona, ten kepalą dona
statydavo žvakes. (Ant kepalo duonos pastato žvakę?) Taip taip. (Ir kur tą duonos kepalą
deda?) Nu kur plaukia, paleidžia į vandenį i… ir ten reiškia, kur plaukia turbūt, ten kur
sustoja, reiškia, ten jau randa. Tai pasakojo anksčiau, mes sėdėdavom an pečio, atsimenu.
Vien seni žmones susirinkę. (Ir rasdavo šitaip tą skenduolį?) I rasdavo, nors i ežariuko
irgi teip pat

M34A-7 (2005 m.)
798. [Apie potvynį]
Nu, plaukia. Ir sako, vienam tai gaidys dar an stogo sedėjo. Bet kelintais čia
metais, nežinau. Kiek buvo, tai aš dar prisimenu. Bet čia tai labai seniai buvo. Gal buvo
ta didele trisdešimtų gal…

M34A-8 (2005 m.)
799. [Apie žalčius]
(Ar leisdavo mušti?) Sakydavo, taip, negalima. Dar kol vaikų turi jeigu, negalima
tuos kiaušinius, jie deda tokius kiaušinius. Tai mums sakydavo mama, negalima.
(Neaiškino, kodėl?) A del to, kad paskiau kokia nelaime gali būti, ar žmogus gali mirti, ar
kokia nelaime būti taip. Sakydavo, mes ir dabar nemušam žalčio. Šiemet buvo, bet
nemačiau. Buvo atsiradęs, i Kazokiškėse. (tai neleidžia mušti?) Negalima. Dėl to
negalima, kad paskui nelaime kokia būna. (Nepasakojo, kad yra žalčių karalius?) tai
žalčių karalius, nesakydavo taip, yra turbūt kokie.

M34A-9 (2005 m.)
800. [Apie padalecą141; užkalbėjimas nuo gyvatės]
Tai ir pas mus mama sakydavo, tai kad į mišką neiti, žinot, kada sekmadienį mišia
bažnyčioj. Kad negalima į miškus, kad žalčiai i tas padalec.. tai gyvates… negalima, tai
niekad nejom, tik pavakare, sekmadienį uogaut ejom. Teip ir mama sakydavo, niekad eit
negalima… A sakydavo teip, jeigu įkąs tas padalcas, tai jau viskas, ir miršta žmogus. Tai
vienam buvo įkandęs už piršta, tai jisai greit an kaladesi teip nukirta sau pirštas, dar
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Lenk. padalec zool. ‘trapusis gluodenas’ (Anguis fragilis).
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išgyveno. Kitas sako, kaip įkando, tai i mire. (Kaip jis atrodo, į ką panašus?) Nu tokia i
gyvate, kaip kobra tokia va. (Ir spalva tokia pati?) Spalva tai buva toki ir baltų, ir raudonų
būna. (Ir baltų net?) Taip. Baltą tai aš pati mačiau. Dar nežinau, kiek metų turėjau, kokia
dešim. Ėjom dar.. ir tai baltų mačiau. (O didumo kokio, kaip gyvatė?) Didumo tai…
gyvačių tai irgi yra visokių. Didumo tai turbūt o toks va (rodo apie 40 cm) O begom tada,
i švogeris bėga… (O tai miške gyvena šitie padalcai?) Miške.. Bet aš nežinau, dabar pas
mus kaip ir negirdėt. Jau padalcų tai ne. (O tai užkalbėjimas nepadeda?) Nu mama mūsų
kalbėjo, gyde, mokėjo kalbėt rože kada būdava, akis kada, žinot. (O jūsų neišmokė?)
Moku, bet mažai pripažįstu kad… moku nuo gyvates. (Mokat? O kokie tai yra žodžiai?) Į
mišką kaip eidavom, tai mama mokino taip sakyt, lenkiškai tiktai, tai sako: „Stoj
gadzyna, idzy najsvientša Pana Marija”, i tą žodžių raikia pasakyt, i albo doną reikia
paimti su savim. (Į mišką kai eini?) Taip, kaip aini į mišką. Nu a taip kaip rožę tai ilgiau.
Tai ne rožę, ale… no rožes moku, bet niekad ne… (O jeigu įkanda gyvatė, tada kitaip
sakot?) Kada įkanda, tai reik tris kart Sveika Marija, i kaip čia…o pamiršau…
persižegnoti reikia, labai gražiai. (Ir dar žodžius kokius sakot?) I žodžius…. Padalec
padalčyca… ale dabar pamiršau. Tik aš neaiškiai, iš pradžių, ir Sveika Marija tik su vienu
tu… atsikvėpimu. I Sveika Marija, persižegnot i vėl, tris kartus reikia sakyt. (O paskui
kokius žodžius sako?) “Venžy venžycy, popadalcy popadalčycy, i vy všyskie robatstvo,
ktura vam pan Bug dal žyvnoscj, a ja do vas nie dal”, taip, ir Sveika Marija ir žegnotis
taip.
[Vertimas]”Žalčiai žalčiukai, popadalcai142, popadalčiukai, ir jūs visi kirminai,
sutvėrimai, kuriuos mums Dievas davė, o aš jums nedaviau“143 , taip, ir „Sveika, Marija“,
ir žegnotis taip.

M34A-9 (2005 m.)
801. [Apie Vaiciukevičių]
Jisai irgi labai galėdavo. Žmones eidavo i eidavo. (O jūs jį pažinojot tą
Vaiciukevičių?) Pažinojau, i bažnyčias, pamaldus labai buvo. Nu, pažinojau. A jūs ten
buvot? Nežinau, dabar kas ten gyvena. (Sudeginti namai). Ojej tokia graži vieta.

M34A-10 (2005 m.)
802. [Apie užkalbėjimus ir gydymą]

142

Matyt, darinys iš žodžio padalec.
Lenk. Wenży wenżycy, popa alcy popa alc ycy, i wy vws yskie roba s wo, k ura wam pan Bó
żywność, a ja o was nie ał.
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Mama kaip gydytoja buvo. (Bet iš savo tėvo išmoko?) Iš savo tėvo, taip. (Su
žolelėm gydydavo?) Taip, su žolelėm. Nebuvo tų vaistų anksčiau. Atvažinėjo, jeigu nuo
išgąsčio, no nervų ten. (O tai jinai rinkdavo tas žoleles?) Davinėjo žoleles. (Bet
susirinkdavo pati po pievas?) Pati pati, pati mokėjo. Žinau ir aš daug žinau, bet… sau tai
renku. Bet jau pamiršus. I no rožių (O nuo rožės irgi užkalbėdavo?) Labai, nu, labai
padėdavo. (O žodžiai tokie patys, irgi malda kokia buvo?) Irgi tris kartus, “Šedla Marija,
niosla tšy ružy…” labai gražūs žodžiai. Čia kunigui ir to mama pasakydavo kad tiktai
taip:”Šedla Marija, niosla tšy ružy. Jiedna stracyla, duga žucyla, a trača, reiškia, ty sgynj,
ruža sgynj, sgynj” ir Sveika Marija irgi teip pat tris kartus tuos žodžius kartoti. Ir
padėdavo, aš nežinau… (O nuo akių tai irgi užkalba?) A no akių tai aš… tiksliai nežinau,
no akių. Kalbėjo irgi, irgi gražai. (Tai nuo blogos akies?) Taip taip no blogos Būna,
būdavo, tai kiaule susirgdavo, tai ten karve kokia. Bet aš tikrai nepripažįstu, i mama
taip… bet aš kaip vieną kartą mačiau kaip žmogus važavo, visas o toks va sutinęs. A
mama tokia pamaldi buvo, tai Vievy bažnyčia buvo tada sekmadienį. Atvažavo… tai jie
už Vievio, dar už Vievio gyveno, kad.. Nu tai lauke lauke mamos, a mama tokia va kaip
pamaldi buvo, draugų tų turėjo ten, užeidavo pakeliui tai Balceriške, tai Šaltupka buvo
ta… Nu jau galvoja, važuosiu namo, o tas vyras jau negalėjo iškentėt, jau žmonai sako,
jau nieko ir nemato, taip jau sutinus visa galva ir veidą buvo. Paskiau, nu jau žūru
mama… palaukit, jau jau nori išeit, išvest, bo jis jau nemato, jau ta žmona jo… tai
paskiau mama atėjo, tik užkalbėjo, a jis, pas mus tokia sofa buvo, sedėjo ten. Tiktai iškart
sedi, pradejo tokia, žinot, vanduo bėgt ant grindų tiesiog. Tai aš tą pradėjau tikėti
daugiau, ištekėjus jau buvau seniai. A vo, sako lenkiškai, “A vo, moja očki juš vydzou”.
Tris kartus atvažavo, jau ant rytojaus dar atvažavo. Mama liepdavo tris, reikia tris kartus.
Prieš saules, paskiau per pietus. Nu ir padėdavo, padėjo. Tai mano akyse, tikrai…. Į
skarbonką… (Bet jinai pati neprašydavo?) Ne ne, jeigu kas palikdavo, bet pati ne. Nieko
nevartavo juos, tuos pinigus, į bažnyčią nešdavo. Ofiary, ofiary, niech bendzy na ofiara

M34A-11 (2005 m.)
803. [Apie skraidančią lėkštę]
Taip aiškiai, apie antrą valandą buvo naktį. Atsikėlėm, sako Rita:”Eik, šviesu
šviesu”, į langą tą labai šviečia tokia kaip dienine šviesa buvo. Dar tas, jau jis negyvena,
sako:”Ojeje, turbūt gala pasauli, vsio, čia jau galas pasaulio bus, nežinau ką daryt”. Tai
mes atsistojom an lango i žiūrėjom, a čia falvarkas kaip tas, tai visas laukus ten šviesu
buvo. (O tai matėsi iš kur ta šviesa eina?) Nu tai atrodo, kaip iš to. (Iš ko, ten daiktas koks
buvo?) Iš lėkščių. (O jis didelis buvo tas?) Nu, jisai kaip tai iš toli, taip tai nepamatysi.
(Apvalus?) Apvalus. I paskiau toliau ejo ejo. (Virš Neries, ten į tą pusę?) Virš Neries, virš
to miško, už Neries, i ten paskiau nematyti. Teip mes išsigandom, gal teip ką nors ten…
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(O garso nebuvo?) Nebuvo. No tai ne čia pro kaimą jis ejo, ale ten toliau. Gal i pro čia
ejo, bet mes…(O tai audros nebuvo, kaip žaibas negalėjo būti?) Nu ne, čia buvo kažkaip
rudenį, prie rudens. (O tai prieš kiek metų?) Nu jau nežinau kiek metų, apie dešims kokia
gal, neseniai. Dešim tai bus. (Tai čia jūsų šeima matė ir kiti žmonės matė?) Tai kiek
nežinau, kiek matė. (Tik jūsų šeima?) Aha. Kaimynai ir tas berniukas toks, jis matė, ir
mum dar parodė.
Šešta sodyba. Zofija Šimanskytė-Žilinskienė, Jaroslavo, g. Paaliosėje.
Žemės buvo 7 ha tėvo ir 6,5 ha motinos Albinos. Iki karo namas buvo Folvarke prie upės
(motinos tėvų). Vokiečiai sudegino, tada pasistatė kaime. Tėvas iš to pat kaimo, iš
kitapus upelio.
Aštunta sodyba. Marija Gotovt-Marozienė, g. Bielazariškėse.
Sodyba priklausė vyrui Alfredui Marozui, jis miręs.
Bielazariškėse jos namo nebelikę. šeimoje buvo 3 seserys.
Kaime buvo 26 bernai
804. [Vietovardžiai Bielazariškėse]
Podlasek - pieva, einant nuo kapinių
Dubiala - pieva, einant į Verkšionis

Devinta sodyba. Michasia Žilinska, g. Paalkiuose.
Vyro tėvas buvo siuvėjas. Vakarais pirkion susirinkdavo kaimo bernai pasiklausyti jo
pasakojamų istorijų. Pasakodavo apie Pirmą pasaulinį karą, apie tilto Paaliosėje statybą
1914 m. Kai uošvis būdavo išgėręs, tai susėdę aplink ant suolų, erzindavo jį: ''Ščupaki na
Kirmycie narastujon''. Tai jis jiems šaukia: ''A raus bo svinskou kartoflie fšistkou poecie''.
Jie kaip bėgdavo lauk su triukšmu, tai ir tą senuką parversdavo.
Turi nuotrauką, fotografuotą Palkėse:
Steponas Stankevičius, Stankevičienė (Jų dukra Onutė buvo ištekėjusi už Ignatovičiaus
iš Paaliosės), kaimynė Malinovska, Stankevičių dukra Pranciška. (Mitkiškėse dar gyvena
jų dukra Nastia Batanova)

Vienuolikta sodyba. Vlada Žilinskaitė-Karčevska, g. 1927 m. Paaliosėje. Užrašyta 2003
m.
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805. [Vietovardžiai]
---- Kranicy - pievos prie upelio
---- Majek - žemė ir miškas, dabar jau viskas mišku apaugo
---- Pozažecie - pieva prie Majeko
---- Gerducia - pievos
---- Miedzioly - kaimas link Vievio
---- Gajek - pievelė prie upės
---- Ašarinė - žemė, priklausė dvarui
---- Dumblik - žemė ir upelis, priklausė ponui
---- Bendoriški - miškas prie Medžiolų, netoli Krinicos šaltinio
---- Gabruk - kalnas miške
806. [Apie Gabruką]
Ten vis velniai rodėsi. Nešasi žmogus iš turgaus terbą, pereina tiltelį, žiūri: terba liko
kitąpus upelio. Vėl pereina pasiėmęs - vėl terba kitąpus upelio. Pro ten eidamas
muzikantas užmigo ir sapnavo, kad geria, kad jį vaišina, o jis slyvas valgo. O kai pabudo,
žiūri, kad ten mėšlas buvo.

807. [Dainos]
Moka dainas :
Oddala mnie mama v tie dalekie strony (Dainuodavo tėvas vestuvėse)
Vyrosla kalina (Ratelis)
Vzielionym gojiku
V poliu gruša
Viečor dobry
Pšibyli ulany pši okienko
Zachodzi slonienko.
Moka [šias] dainas:
Atidavė mane motinėlė į tolimus kraštus144 (Dainuodavo tėvas vestuvėse);
Išaugo putinas145 (Ratelis);
Žalioje girioje146;
Lauke kriaušė147;
Labas vakaras148;
144
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Atvyko ulonai prie langelio149;
Saulutė leidžiasi150.
Aleksandras Poguželskis, Kazmiežo, gim. 1933 m. Paaliosėje. Sodyba Folvarke, link
Vosyliškio.
Mama iš Krupeliškių prie Kernavės. Seniau folvarke buvo 6 namai. Rusai buvo pastatę
pontoninį tiltą ties jais, vokiečiai lėktuvais užskrido ir sudegino. Plačiausi šniūrai buvo
Šimanskio Jaruk (Jaroslav), siauriausi Ignatovič Vincenty. Dar gyveno du Poguželskiai,
du Pliopos.
Bohateli – buvo 1 namas ir didelis tvartas molinis
Pasieniečiai gyveno: pas Sielskį vienas, Kotake vienas, pas juos vienas.
Konglomeratus Airėnų vadina Skaly.
Jo tėvas ir kiti kaimynai plaukdavo su Sielskiu, varydavo sielius iki Kauno. Nuplaukdavo
per 2-3 dienas, jei vanduo aukštas. Grįždavo iš Kauno į Vievį traukiniu, bilietas kainavo
5 litai. Jiems už sielio nuvarymą mokėjo po 100 litų kiekvienam.

M17B-11 (2005 m.)
808. [Apie Čigonščyznos pievą]
Žyli cygani tam davnejše, žyli cygani. (Na tej ziemi?) Aha, žyli cygani, zato
nazvanie. Tam jej, mejsce my nazvali, to byli takie stare Marozy na veseliu u cyganiuv,
byli… tak, stare Marozy byli, byl taki kraviec, o juš z glovy vyliecialo, na veseliu
vrožona. I teras tak zrobylosie: ta cyganka nie chciala jej za tego cygana. Juš jak davnej
bylo, muvyli, že navet, nu pšykazali, on byl bogaty, pšykazali i jiemu zamonž isc. A
cyganka miala drugiego chlopca,o tak gadajou… Mlynski i te Marozy byli na tej viaseli,
všysko. Nu i co, cygana s cygankou na viečior zmuvyli, tu veselia cygane zrobyli, to
kilka liudzi o takich bogatšych. Nu a cygan, značy ten, ta cyganka, s kturou za jiego šla, i
ten chlopiec, ktury..(?) – koniem, konia do drugiego bžegu, brička, nu i vyjiechal on, tu
objiechal naukolo, a z niou rozmavyvšysia, že o tu…(?) ta, muvi juš zavoji i všysko. Ta
vylieciala, a ten jak s tym koni tu byli u nich, to všysko bylo, ta vylieciala, za renka
jiemu ta mloda, hop skočyla, nu i ten po konia, zrazu konia založyli, puki tam po koni kto
schožy, puki co. A juš ten konj jaki tam rysak byl, i gadajou, muvi, tyko pyl pokazalsia,
nu cos cy stali pendzacie. Nu i pšepadli rok času, čy viencej.(…?) Stali pšyjiezdžac za
rok času s tamtym. Pšyvozi, niepamientam teras jak muvyli, čy tam dzievčynka, čy tam
cygan urodzyvšysia, všysko. No vsio darovana, vo tak juš biez veseli všysko. Nu i
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nazvali tu v tym mejscu Cyganskie. (A oni potem juš nie žyli, vy nie pomnice?) Nie nie
nie.
Seniau čia gyveno čigonai. (Šitoj vietoj?) Gyveno čigonai [šitoj vietovėj], nuo to ir
pavadinimas [kilęs]. Taip vietą pavadinome, tai buvo tokie seni Marozai, vestuvėse pas
čigonus buvo ... tokie seni Marozai, buvo toks siuvėjas, ... man iš galvos iškrito, per
vestuves burdavo. O dabar taip nutiko: šita čigonė nenorėjo jos ištekinti už to čigono. Jau
kaip kadaise buvo, sakė, kad net liepė jai tekėti, jis turtingas buvo. O čigonė turėjo kitą
vaikiną, taip kalba [žmonės]. Mlynskis ir tie Marozai buvo tose vestuvėse, ir viskas. Na ir
kaip [buvo], suvedė vakare čigoną su čigone, čia čigonai ir vestuves iškėlė, kelis tokius
turtingesnius pakvietė. Na o čigonas, vadinasi, tas, čigonė, kuri už jo tekėjo, ir tas
vaikinas, kurį [ji mylėjo], ... su arkliu iš kitos pusės, su brička 151 apvažiavo aplink, su ja
susitaręs, kad ji čia [lauks]... o ji ta savo jau nuometą [numetė] ir viskas. Ta išbėgo, jam
už rankos, toji nuotaka, įšoko į vežimą. O tas iš anksto arklį pakinkė, nes kol arklį atves,
kol ką. O tas arklys jau toks ristūnas buvo, ir, sako, tik dulkės pakilo, na ir nesirodė metus
laiko, ar daugiau (?). Atvažiavo po metų su tuo kitu. Neatsimenu dabar, kaip sakė, ar ten
mergaitė, ar ten čigoniukas gimė, ir viskas. Viską jiems atleido, taip be vestuvių
[gyveno]. Na ir pavadino tą vietą Cyganskie 152. (O jie paskui jau čia negyveno, jūs
neatsimenate?) Ne, ne, ne.
M17B-12 (2005 m.)
809. [Apie pasieniečius]
Ale to davno bylo. Juš ja byl pacan, nu i tu pšyšla, kturych okopalisie litvyny, a
tam poliaki okopalisie. I oni jak nu niepogodzylisie, co tam bylo ja nie moga poviedziec.
I oni tam juš niepogodzylisie. A taki… ten,,, jak jiego… A, Ignatovič… pošed po Vilja
bronovac, pšez oni byli niepogodzyvšysia. On mial čterech dzieci, všyskie dzieci byli
maliutkie, i oni juš tam kture (…?) A ten Ignatovič, jak jiego imia pšepomnil,(…)o tu to
dlugie šnury… i Vladziuk Žilinski branuji, juš te stare liudzi, to za pole branuje. Nu i
te:”Slyšeli litovskie zieziulki?” Nu nieviem, čy to točno bylo. Oni:”Te same zieziulki…
tutaj v Polše i Litvie”. “Nie, vaša inna zieziulka”. Taki byl chuligan, muviou. Ten pyrst
jieditvaju materi, on Antony byl. “Ach ty kurvy syne”- jiego zabyc. To on konia puscyl i
pud kamienj, vie ten kamienj stoji. Pod kamienj, a tot v kamienj byji, kažy tu s karabyna,
jiego zabyc. Nu dobže. Ten bronoval bronoval, konj jak bogatego gospodara… ten
Braniuk Žilinski tuž.. ten siedzi pod kamienj, on jiego zabyji. On zložyl tam brona na
koncu, pošed du chaty, konia zaprovadzil. Nu i ten do žonki, do taty, taka byla pšyčyna,
taka byla pšejscia tam. Bojimisie my vašego diada až (…?) Nie, muvi, u ciebie jiest čtere
dzieci, vezmice jakie tam odzienie, tak odzietsie drenie, nu i schoc, i du jiego. Jiemu
zanies tam jaka, jaka spodnyca čy tam šežun pod ten kamienj, vot i zanies jaka spodnyca,
i čego jiego odzienj, i s tymi dzieciami, juš dzieci nie bendzi byc nikt, ona byla kobieta
mloda. Ale drenio odziace. Ta drene baba odzialasia, tam spodnyca taka dluga, všysko, s
151
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tymi dzieciami nu i pušla tam (…) Kurvy syne, muvi ten, mam jak na razie zabyc, zabyje
i všysko. Ona do niegomuvi, prosi:”Žolniežu, pusc mnie, muvi, jiego žeby”. Teras muvi,
“Ja nie mam prava vas byc, vy ničiem nie vinna, ni za dzieci”. “Ja, muvi, jiego matka, ja
jiego matka”, muvi. Nu raz matka jiego prosy, a to žonka. Nu on puscyl jiego(…) A co,
ten byji, a co, stšelia…on za kamienj, to on nie pšebyje.
Bet tai seniai buvo. Aš dar paauglys buvau, čia apsikasė153 lietuviai, o čia lenkai. Ir
jie nesutardavo, dėl ko tas buvo, aš negaliu pasakyti. O toks vienas, Stefanovičius, nuėjo
prie Neries akėti, o jie buvo susipykę. Jis turėjo keturis vaikus, visi jo vaikai maži buvo.
O tas Ignatovičius, kuo jis vardu buvo, pamiršau, ir tie ilgi šniūrai 154, ir Vladukas
Žilinskis akėjo, jau visi seni žmonės arimus akėjo. Na ir tie sako: „Ar girdėjot lietuviškas
gegutes kukuojant?“. Nežinau, ar tikrai taip buvo. O jie atsako: „Tos pačios gegutės ir
čia Lenkijoje, ir ten Lietuvoje“. ‒ „Ne, jūsų gegutės kitokios“. Toks buvo padauža, sako.
Tas pašoko, jieditvaju materi155, jis Antanas buvo. Ak, tu, kurvos sūnus 156, liepė jį
užmušti. Tai tas arklį paleido ir už akmens pasislėpė, čia akmuo stovėjo. Už akmens, o
tas į akmenį šaudo iš šautuvo, nori užmušti. Na gerai. Tas akėjo, akėjo, jo arklys kaip
turtingo šeimininko, to Broniuko Žilinsko, o tas sėdi už akmens, nes jį užmušti nori.
Baigęs akėti, jis sulankstė akėčias, eina namo, arklį nuvedė. Na ir sako žmonai, tėvui,
tokia buvo priežastis, toks buvo įvykis ten [laukuose]. Bijome mes jūsų vyro [...?] Ne,
sako, tu turi keturis vaikus, paimkit kokius prastesnius drabužius, apsirenkit paprasčiau ir
eikit pas jį. Jam nuneškit ką nors prie to akmens [...], na ir vaikus paimk, jau vaikų nemuš
niekas. Ji buvo jauna moteris, bet jai kuo prasčiau patarė apsirengti. Ta moteris prastais
drabužiais apsirengė, ten sijonas ilgas, viskas, ir su tais vaikais nuėjo prie akmens.
„Kurvos sūnus, sako, tas, turiu tave nušauti ir nušausiu.“ Ji jam sako, prašo: „Kareivi,
paleisk jį.“ O jis atsakė: „Aš neturiu teisės jūsų mušti, nei vaikų, jūs niekuo nekalti.“ Ji
sako: „Aš jo motina, jo motina.“ Na, jeigu motina jo prašo, o čia žmona. Na jis ir paleido
jį [...]. O kai tik jis šaudo, kai muša, tai tas už akmens pasislepia, jo ir negali per akmenį
nušauti.
M17B-13 (2005 m.)
810. [Peleckiui lapė įkando]
I te Peleckie tam dlugi čas žyli, potem to bylo pšy Litvie jieščio. I teras nieviem,
bo ich syn žyjie v Ievjie. Oni tam žyli, a potem u nich taka pšyčyna zešla, jak oni žyli. On
tam vyprovadzal všysko i byl dobry gospodaž. Pušed… nu…i lisa vylieciala. Lisa
vylieciala i jiego.. odziavšys tam všysko i… jiedna gornica konsala, to bylo to pšy Litvie.
Nu konsala, to v renka, gdzie tam, za noga, za renka jiego. Nu i nie bylo tam jakich
doktoruv, on nie pujiechal, juš na koniec ošalial. Jiego zaviezli tam do doktoruv, no co
doktory, muvi, tam zapytalisie kiedy jaka byla pšyčyna, kiedy všysko. Nu i ot, čtery dny
nazad, čy tam tšy nazad. I tak, u nas takich liekarstvuv niema, žeby jiešče zrazu, može co
kolek my pumogli.
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O tie Peleckiai ten ilgą laiką gyveno, tai dar prie Lietuvos buvo. O dabar nežinau
[kur jie], nes jų sūnus gyvena Vievyje. Jie ten gyveno ir toks įvykis buvo, kai jie ten
gyveno. Peleckas ten visus gyvulius į ganyklas išvesdavo visą laiką, buvo geras
šeimininkas. Na ir lapė iššoko ir jam įkando, jis apsirengęs buvo, bet lapė jam įkando, tai
dar prie Lietuvos buvo. Ir įkando į ranką, kur ten į koją, į ranką. Nežinau, kaip ten buvo,
gal tų gydytojų nebuvo, ar jis nevažiavo, bet pamišo, išprotėjo galų gale. Jį nuvežė ten
pas daktarus, bet ką tie daktarai, ten jie paklausė, kas atsitiko, kokia priežastis. Na ir taip,
[pasakė], viskas prieš keturias dienas ar tris įvyko. Ir taip, pas mus gal tokių vaistų nėra,
ir kad dar iš karto, tai gal ir padėtų.
M17B-14 (2005 m.)
811. [Lentas karstui laiko]
Stare liudzi kiedyscy. Muvyli, čto ty maš desek to značy, juš na truna položyvšy?
On muvi, vo jak teras jiest taka v Vilnie škola, to šlam do nej. To majou tam i (…?)
jieden človiek i roby truny, jak pšyjiedou, to u jiego truny i všysko.”Čy maš desek sobie
na trune?”- “Mam, čymam juš na liuchcie”. Bo i piervš, za mojej pamienci nic, a ni tych
mašyn nic nie bylo, nic, ničego nie bylo. Vozy vo robyli s kuniami, sami kosyli, všysko
juš.
Seni žmonės kadaise kalbėjo: „Ar tu turi lentų karstui, na jau, vadinasi,
pasidėjęs?“. Jis atsako: „Na, dabar yra tokia Vilniuje mokykla, tai aš ją lankiau. Tai turi
ten... ir vienas žmogus daro karstus. Kai atvažiuoja, tai jis turi karstų ir viskas.“ ‒ „O ar tu
turi lentų karstui?“ – „Turiu palėpėj pasidėjęs.“ Kadaise, kai aš prisimenu, nei tų mašinų
nebuvo, nieko, ničnieko. Vežimus darė, su arkliais dirbo, patys žolę pjovė, viską patys.
M17B-15 (2005 m.)
812. [Apie Borkų akmenį]
Byl i jiest. To ja pani o ten kamienj i poviem. Pšyjiechal tu jaki ktury kamieni pšy
Litvie byl. I ten kamienj, on jiego rozbyl, o na tšy čensci. Nu i rozbyl i vyjiechal
vyjiechal stont. A tutaj stala laznia, i ona ten všyski svoj strument ten(..?) Juš on
vyjiechal. Potem ta glemba zostalasia, juš tam zapomnieli. Jak raz, bylo pšy ruskim, ja
robil na fermie, nu i… jieden Kanievič, nu i drugi, oni pojiechali že gavaryli stare, že jiest
zlota. A ten Kravčukas on byl tam nad tymi traktoristami brygadyrem. Vziol traktor, tam
dojiechal, mysli zlota naliezcj. A my s synem, svojim synem valim judelka taka, nu vot,
nie objoncj, tam byla droga na pšeciv. Valim my ta judelka, judelka ta zvalyli, od tego
mejsca može tam metruv dvadziesce tšydziesce, a obliazšy, sucha ta judelka. My ta
judelka zvalyli, ja kuže, siedzim, pačym, bylo jiemu liat šesnascie, synu. Nu i co,
pšyjiechali, vraz linami opasali jiego, jiego vzieli, pševrucyli. Jieden kamienj
vyciongneli, ten ktury dlugi kamienj s tego mejsca, on teras jiešče jiest. Nu i co, nic nie
naliezli, do traktora i pojiechali. Ten Kravčuk muvi, byl bielarus, :”Ty znajieš, muvi, ja
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by jiego zariezal. U mene byl nož prigotovliennyj, jiesli my zolota tam našli by, no ja
jiego zrazu byl by i mnie ta zolota zostalasia.” A Kanievič muvi:”Ja, muvi, mial nuž
vielki pšygotovyvšy, i tu zasunevšy tobie, jiesli, muvi, nikt nie vidzial jak jiego zabil, tu
zakopal i všysko”. A kto v liesie bendzi slyšac. Muvie co robyli, co tam co. “Zoloto
iskali”. “To kak byla?” On tak mnie tlumačy. Ani kago v liesie nie bylo. Ja mu:” Ty
znajieš co, muvie, sčas my (...) (Toliau nešifruota).
Buvo ir yra. Tai aš jums, ponia, apie tą akmenį ir papasakosiu. Atvažiavo čia toks,
kuris akmenis Lietuvos laikais skaldė. Ir tą akmenį jis suskaldė į tris dalis. Na, suskaldė ir
išvažiavo, išvažiavo iš čia. O čia pirtis stovėjo, jis visą savo instrumentą [...]. Paskui tokia
duobė liko, apie tai visi ir pamiršo. Ir vieną kartą, prie sovietų tai buvo, aš dirbau fermoje,
na ir vienas, Kanevičius, ir kitas toks, jie nuvažiavo, nes seni žmonės kalbėjo, kad ten
aukso yra. O tas Kravčiukas buvo traktorininkų brigadininkas. Jis pasiėmė traktorių,
nuvažiavo ten, norėjo aukso rasti. O mes su sūnum, mano sūnum, kertam eglutę ten,
storą, net apkabinti sunkiai sekasi, o ten buvo kelias priešais. Kirtom tą eglę, nukirtom,
nuo tos vietos metrų gal dvidešimt, trisdešimt, o nudžiūvusi ta eglė, sausa. Mes tą eglę
nukirtom, aš sėdžiu, rūkau, ir žiūrim, o sūnus šešiolikos metų buvo. Na ir ką, matom,
atvažiavo, su lynais aprišo, jį (akmenį) apvertė, vieną akmenį ištraukė, tas ilgas akmuo iš
tos vietos, jis ir dabar dar yra. Na ir ką, nieko nerado, sėdo į traktorių ir išvažiavo. Tas
Kravčiukas sako, o jis gudas buvo, jis sako: „Tu žinai, aš jį būčiau papjovęs, sako. Aš
turėjau peilį pasiruošęs, jeigu mes aukso ten būtumėm radę, aš jį iš karto būčiau papjovęs
ir tas auksas man būtų atitekęs.“ O Kanevičius sako: „Aš turėjau didelį peilį pasiruošęs,
čia įsikišęs, jei niekas nebūtų matęs, kaip aš jį užmušiau, tai būčiau užkasęs, ir viskas.“ O
kas miške išgirs? Klausiu, ką ten darėt, kaip ten kas. „Aukso ieškojom.“ ‒ „Tai kaip
buvo?“. Jis man taip aiškina. O nieko miške nebuvo. O aš jam sakau: „Tu žinai ką, tuojau
mes...“ [Toliau nešifruota].
M17B-16 (2005 m.)
813. [Apie Panerių salą]
To on tam chodoval krulyki pan. (V vyspie?) No na tej vyspie chodoval krulyki. A
u jiego byli pšyjiechavšy… u jiego tam bylo pšyjiezdžali na kurorty. On ich karmil tymi
krulikami, všysko. Jiego tam stružovali. Tam i samy chodzyli, tam bylo hanebne dužo
požešek na tym, juš na tamtym mejscu. Byla tam hanebne dužo požečkuv, i my chodzyli
tam požečkuv, ni tam krulikuv bylo ni čem. Nu i on, te kture pilniovali, muvi tak i tak,
muvi, pšychodzi te kto tych krulikuv byjim i niesim do chaty. Tam o tak vot niemožno
bylo pšyjscy. Muvi, jak pšyjdzim, ja pujde jiego zlovie. Nu i jak tam, i byl pan… oni
jiemu tam poviedzieli temu panu. Pan prentko pšyliecial, a Antony niesi tšech krulikuv
zabyvšy, no s tej vyspy tego pana. On pšešed, oni jiemu muvyli. “No co pan Ignatovič, ty
mnie krulyki kradniš”. “A jak ja kradna, to nieviadomo”, “ja tu choduje, tšymam, i
karmie, muvi, všysko. O to vieš, ja, muvi, tobie dam na cala tvoja žycia i tvojim
dzieciom, i teš od dzieci tvojim vnukom tam tobie imia” – “A jaka ty mnie daješ imia, ja
Ignatovič Antony” – “Balabeiza”. To jak podchvycyli, to i ten Ignatovič byl Balabeiza, i
teras Andriulj jiego syn Balabeiza, i te Balabeiziuki i teras.
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Jis, vienas ponas, ten triušius augino. (Saloje?) Taip, saloje jis triušius augino. O
pas jį buvo atvažiavę..., pas jį atvažiuodavo [kaip] į kurortą. Jis maitino juos tais
triušiais. Ir jis ten sergėjo. Ten ir kiti eidavo, ten buvo labai daug tų serbentų toje, jau toje
vietoje. Buvo baisiai daug serbentų, ir mes eidavome ten jų skinti, nei ten triušių buvo,
nei kas. Na ir tie, kurie sergėjo, sako taip ir taip, sako, kad mes ateinam tų triušių,
užmušam ir nešam namo. Tai ten ir vaikščioti nebuvo galima. Sako, kai tik kas ateis, aš jį
pagausiu. Na ir buvo tas ponas, jam pasakė viską. Ponas greitai atlėkė, o Antonis neša tris
triušius užmuštus, na iš to pono salos. Jis atėjo, ir jie jam pasakė. „Na ką, ponas
Ignatovičiau, tu mano triušius vagi.“‒ „O kaip aš vagiu, tai neaišku.“ ‒ „Aš čia einu,
auginu, laikau, šeriu, ‒ sako, ‒ ir viską darau. O tu žinai, ‒ sako, ‒ aš tau vardą duosiu,
visam tavo gyvenimui, ir tavo vaikams, o nuo vaikų vaikaičiams pereis vardas.“ – „O
koks tai vardas, kurį man suteiksi, aš esu Ignatovičius Antonis.“ – „Balabeiza.“ Tai kaip
pagavo [žmonės], tai tas Ignatovičius ir buvo Balabeiza, ir dabar sūnus jo Andriulis yra
vadinamas Balabeiza, ir tie Balabeiziukai dabar [taip vadinami].
M17B-17 (2005 m.)
814. [Apie Paaliosės pilkapyną]
Jiest, byla vojna, koni zakopana. (Koni zakopana?) Koni. (A kto tak poviedzial, že
koni zakopana?) A tu jakas byla vojna, to juš tam dziaduki pradziaduki. I tam viem,
zakopana koni, a v drugim zakopana liudzi. Bo vie na koni vajovali kiedyscy. To tam
jiedna jiest koniuv, druga jiest etich liudziuv. (Tak dziaduki muvyli?) Aha, tak. (A
viedzieli ktury koniuv, a ktury liudzi?) No tam juš jak ta byla vojna, to juš ja muvie, vo te
dziaduki pradziaduki, potem muvi, boj končylsia, tam byli vielkie boji v tym liesie. Nu i
tu koni sciongneli, a tam liudzi zviezli. Nu i zakopali i zrobyli vielki kopiec, i teras ten
kopiec jiest. To juš na tym pieršym byl postaviony znak taki. Ale tam takie bachury, čy
co tam, bylo napisane gžečne. To vychodzi, jak oni tam može jakie plany mieli, co mieli.
Yra, buvo karas, arkliai pakasti. (Arkliai pakasti?) Arkliai. (O kas taip pasakė, kad
arkliai pakasti?) O čia kažkoks karas buvo, tai jau ten seneliai, proseneliai [pasakojo]. Ir
ten, žinau, kad pakasti arkliai, o kitame [pilkapyje] žmonės palaidoti. Žinote, kadaise
kariavo su arkliais. Tai ten vienas yra [pilkapis] arklių, o kitas – žmonių. (Taip seneliai
sakė?) Taip, taip. (O žinojo, kuris arklių, o kuris žmonių?) Na, ten jau kaip tas karas
buvo, tai jau aš sakau, šitie seneliai proseneliai, paskui sako, mūšis baigėsi, ten buvo
dideli mūšiai šiame miške. Na tai čia arklius sutempė, o ten žmones suvežė. Ir užkasė,
padarė didelį pilkapį, ir dabar tas pilkapis yra. Tai jau ant to pirmo buvo padarytas
ženklas toks. Bet tie bernai, ar kas ten, ten buvo gražiai užrašyta, padoriai. Tai, matyt, kad
jie kokių planų turėjo, ar ką.
M17B-18 (2005 m.)
815. [Apie Gabruką]
To ja pani vytlumače ten Gabruk. Kto nie pujdzi pjany, to tam guvna kurnego
nasunou, co tam nie narobiou. (A kto nasuni?) A čiort… Šed Antony, ten Ignatovič s
sielsovietu, šed vypyvšy, spotykajou jiego tšy panienki tam, takie ladne. Vot tšy panienki,
oni jiemu tam zapodobalisie tam vielie, že vypyli, všiskiego, cukierkuv dali. On pojied
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cukierki, všysko, vruci pšez blota, tam ziemia, po ziemie, zrobylosia zimno, to byl
jiesenj. Tam dali ta… oto žyji curka. Pošed do curki, tam jiego oto ta familja, vliaz do
lazni, pšespal. “Tata”, muvi, dzieci jak ogliondajousia, bo otkryta laznia, “popačyce,
ktušcy liežy v tej bani u nas”, no juš on na pulkach. Pšyšli, sviecou, pačy – liežy…
dzieci… dobry dzienj, ten.. spy, juš v laznie, juš všysko. "Antony, jak ty popad
tutaj?”Ten glova podniol:”To gdie to…(?) To šol”. Jakto vlazšy tu do lazni…”Ja
nieviem”, i davaj opoviadacj. Tak i tak, šed na Gabruku, tšy panienki spotkali, všysko,
dali dlia mnie cukierkuv, muvi, odziavšysj. “Čemu ty po dobže muvi, Antony? To tuš ty
kurynim guvnem obmazavšysj, na človieka niepodobny”. – “A icce, a icce, muvi, nie
može byc tego”. Tedy nalyli donnice vody, že tego myli. Tak penlne kiešeni po kolianam
skruc guvna kurnego. Ta guvna žucyl on, pošiol, dali tam jiemu vo ta marnarka, dali, tam
takie Sielskie teras žyjou. “Macie, vie pani, moja marnarka, a ta, chceš – ic do chaty, a tej
požucaj”. Nu i ta vymylsia i vsio. Ten odzial tego človieka marnarka nu i pošod do chaty.
Potem, jakiš to čas pšešed, idzie Vladziuk Žilinski, vypyvšy, on byl skandalista taki, on
jiešče dalej od …(?) kšyčy. Smiechy žadne, muvi, podchodzy – siedzi, muvi, človiek.
“Človieče, muvi, jiednemu nie vychodza pyc, pomoc sto gram vypyc”. Ja, muvi, z im
rozviadalsia, nu davaj pogramuje. “O smačna vudka”, nu jiešče jišče nafunduje, nu ma
tam piečeniu, cukierkuv. (…) Čiort, i zapomnial co bylo tam jiemu. Nu i co, nu jiemu
tam na pochobyš teš tego guvna kurnego, všysko. On v tym mejscu jak zasnol, vschodzi
slonce juš. Vschodzi slonce, ten:”Co za piorun”, muvi. Nic nie pamienta, jiemu strach.
Slonca vschodzi, pošed, potem pšypomnil všysko. Nazad vrucilsia to na Miedzioly,
potem pšychodzi – omazavšysia, majtki te, pomazane kiešenie jiego. “To gdzie ty byl?”
nievie gdzie byl. “Nu gdzie ty byl?” Muvi, “V Gabruku byl”. No to ot tak to byl. Potem
to to bylo tu, to to pravda, juš opoviadali. Jiedna kobieta šla okuratna, no vie,
obyknovienne šla tam, to naukolo zdajisie to jak na…, nu jak prosto šedla, vyšla na ta
gura, všystko, juš tam paciežy muvi, juš modlisie. Kiedy ona odvracasia ta kobieta –
kocysia vielka bočka s tylu v liesie. O ta vielka bočka kocysie. Ja k ta pomalieji, i ta
pomalieji, jak ta prendzej i ta bečka prendzej. I ta bečka pšykocylasia až tu do Podaliosia,
do tego koncu. Nu ona pšykocylasia ta bečka, ta baba ze strachu všyskim liudziom
poviadala i musi para miesiency viencej nie požyla, i s tego strachu i umarla. To vie, tam
nikt nie šed i nie jiechal, no juš pšez ten kont. Tam muvi, jak stare liudzi gadali, tam jak
pamientam juš krovy pas trošečku, tam byli takie lonki ladne, všysko. Kosiš, muvi, ta
lonka, to zrazu na voz i v vies. Jiesli kopka položyš, v lonkie kopka položyš – siano
rostargana, rozbyta, muvi, nie. Tam navierno čiorty jakie. Jak kosiš zrazu obieraš i, muvi,
lonka tam niebyla. Ale siano bylo dobre i jadli žyviola i všysko (…?) (A čemu, jak
muvyli, co tam bylo?) Na Jana jak siana skosiš. (Čy čiort jaki, čy co tam?) To musi jakich
čterech gospodažy bylo siana. Pujdziš, normalne kosiš, no tam normalne kosy, normalne
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všysko, no ta siana zabieraš, a siana ostav tego, no co pokosyvšy, to pomiešane, muvi,
zmiešane, i šakaliuv, i všyskiego čego nanosiono. A jak na sam zabieraš, a jak skosil,
značy – zabieraj zrazu. (A ten gabruk co to značy?) U jiego takie zvanie bylo.
(U tego čiorta takie zvanie bylo?) Nu, Gabruk, nu. (A tak nie spotykali jak čiorta?)
Tyko jak pjany kto idzi napyvšys.
Tai aš jums, ponia, paaiškinsiu apie tą Gabruką. Kas tik nueis girtas, tai ten
vištšūdžių prikimš jam, ko ten nepridaro. (O kas prikimš?) Ogi velnias... Ėjo Antonis, tas
Ignatovičius iš sielsovieto157, ėjo išgėręs, ir pasitinka jį trys panelės, tokios gražios. Tai
tos trys panelės jam patiko labai, tad išgėrė, viskas, saldainių jam davė. Jis suvalgė
saldainius, viską, ir panorėjo grįžti per pelkes, ten žemės yra, žeme eis, o jau buvo šalta,
ruduo jau buvo. O ten toliau gyvena jo dukra. Nuėjo pas dukrą, ten jau jos šeima, įlindo į
pirtį, pamiegojo. „Tėti“, ‒ sako, apsižiūrėjo vaikai, kad pirtelė atidaryta. „Pažiūrėkite,
kažkas guli toje pirtyje mūsų“, ‒ na, o jis jau ant plautų. Atėjo vaikai, šviečia, žiūri ‒
kažkas guli. Vaikai sako: „Laba diena“, ‒ o tas miega, jau pirtyje, jau viskas. „Antoni,
kaip tu čia atsidūrei?“ Tas galvą pakėlė: „Tai kur čia aš, taigi ėjau...“. Kažkaip įlindęs čia
į pirtį. „Aš nežinau“, ‒ ir pradėjo pasakoti. Taip ir taip, ėjau per Gabruką, pasitiko mane
trys panelės, viskas, davė man saldainių, sako, buvo apsirengusios. „Ką tu sakai, Antoni?
Taigi tu vištų šūdais išsitepliojęs, į žmogų nepanašus.“ – „Eikit sau, ką čia šnekat, negali
būti. Tada pripylė vandens į bliūdą 158 ir pradėjo jį prausti. Taip pilnos kišenės iki pat
kelių ištisai vištšūdžių. Tuos šūdus išmetė, nuėjo, davė jam štai šitą švarką, davė jam tie
tokie Selskai, dabar [čia] gyvena. „Imkite, pone, mano švarką, o šitą išmeskite.“ Na tai
nusiprausė, ir viskas. Tas aprengė jį, davė švarką, na ir nuėjo namo. Paskui, po kurio
laiko, eina Vladukas Žilinskis, išgėręs, o jis buvo toks skandalistas, jis dar toliau... [?]
šaukia. Čia ne juokas, prieinu, sako, sėdi žmogus. „Žmogau, sako, vienam neišeina gerti,
padėk šimtą gramų išgerti.“ Aš su juo pasisveikinau, na ir pradėjom po gramelį [gert].
„O, skani degtinė.“ Na, dar ir dar jis vaišina, na ten ir saldainių, ir sausainių. [...] Velnias,
jis ir pamiršo, kas ten jam buvo. Na ir ką, jam irgi prikišo tų vištšūdžių. Jis toj vietoj ir
užmigo, jau saulė patekėjo. Saulė teka, o tas: „Kas, po perkūnais“, ‒ sako. Nieko
neprisimena, baimė jį apėmė. Saulė patekėjo, jis išėjo, paskui prisiminė viską. Atgal
parėjo tai kitu keliu, per Mediolus, paskui ateina – išsitepęs, kelnės tos, išteptos kišenės
jo. „Tai kur tu buvai?“, ‒ nežino, kur buvo. „Na kur tu buvai?“ Sako: „Ant Gabruko
buvau.“ Štai taip ir buvo.
Paskui dar buvo, tai čia tiesa jau, pasakojo. Viena moteris ėjo, tvarkinga tokia, na žinote,
paprasčiausiai ėjo ten, na aplinkui taip lyg ..., na kaip tiesiai ėjo, išėjo ant to kalno, viskas,
jau ten poterius kalba, jau meldžiasi. Staiga atsisuka ta moteris, o jai iš paskos didelė
bačka159 ridenasi. Ir ta didelė bačka ridenasi. Kai tik ta moteris lėčiau eina, ir bačka lėčiau
ridenasi, kai tik ta greičiau eina, ir bačka greičiau. Ir ta bačka atsirideno iki pat Paalosės,
iki to galo. Ji prisirideno, ta bačka, o ta moteris iš baimės išsigando, visiems žmonėms
pasakojo, ir gal tik kelis mėnesius ji ir begyveno, iš tos baimės ir numirė. Tai, žinote, ten
daugiau niekas nebėjo ir nebevažiavo, per tą jau vietą. Tai, sakė, taip seni žmonės
pasakojo, ten, kiek prisimenu, karves ganiau po truputį, ten buvo pievos geros, viskas.
Pjauni, sako, tą pievą, tai iš karto, kai nupjauni, į vežimą ir veži. Jei tik paliksi kūgį
laukuose – šienas išmėtytas, išbarstytas, sako. Ten tikriausiai velnių kokių buvo. Kai
nupjauni, iš karto ir išveži, ir, sako, pievos ten nebuvo [anksčiau]. O šienas buvo geras, ir
ėdė gyvuliai gerai, ir viskas [...?]. (O kodėl, ką sakė, kas ten buvo?) Per Jonines, kai šieną
pjauni... (Ar velnias koks, ar kas ten?) Tai tikriausiai kokie keturi šeimininkai turėjo ten
šieno. Nueini, normaliai pjauni, na ten dalgiai normalūs, normaliai viskas, na tai šieną iš
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karto pasiimti reikia iš laukų. O jei šieną paliksi, tą, kurį nupjovei, tai jis [būna]
sumaišytas su šakaliukais, ir viso ko prinešiota, primaišyta. O kai iš karto parsiveži, kai
tik nupjausi, vadinasi, pasiimk iš karto. (O tas Gabrukas ‒ ką reiškia?) Jis tokį vardą
turėjo.
(Tas velnias tokį vardą turėjo?) Na, Gabrukas, na. (O taip nesutikdavot to
velnio?) Ne, tik kai girtas kas eina, pasigėręs.
M17B-19 (2005 m.)
816. [Apie ugnį laukuose]
Muvi, tam zlota jiest. (V tym mejscu?) Nu tam zlota jiest. No to stare liudzi gadali.
Ale tego to i nieviem. (A vzionc možno?) Jak kture liudzi gadajou že šapkou pomachac
jakto, to čeba, to jak stare liudzi, ale jak tam, to ja nie…
Sako, ten aukso yra. (Toje vietoje?) Na, ten aukso yra. Seni žmonės kalbėjo. Bet
šito tai nežinau. (O paimti tą auksą galima?) Kai kurie žmonės sako, kad su kepure reikia
pamojuoti kažkaip, čia seni žmonės, bet kaip tiksliai, tai aš nežinau...
M17B-20 (2005 m.)
817. [Apie šaltinius]
(Ze všyskich krynyc liečy očy?) Ja tego to nieviem opoviedziec. (Ja slyšalam, že
na slonce kiedy idzi) Muvyli jako, tego nie moge poviedziec. (A byla taka krynyca, s
kturej brali vode na liečenie?) Byla, ja to tego nie moge poviedziec.
(Šaltinio vanduo gydo akis?) Aš apie tai papasakoti negaliu. (Aš girdėjau, kad kai
saulė teka...) Sakė kažkaip, bet to aš papasakoti nemokėsiu. (O buvo toks šaltinis, iš kurio
imdavo vandenį gydymui?) Buvo, bet aš to negaliu pasakyti.
M17B-21 (2005 m.)
818. [Apie prausimąsi Didįjį Ketvirtadienį]
Jak mama muvi tatie, muvi, to my ž chodzyli… (Jak ona muvyla?) Čeba vody
nalyc na koryce. (A čemu?) A ja nieviem, moje tam, co tam tego, nie znaju, čy tam
značylo, co. (A gdzie mylisie, čy v žece?) Nie, v chacie. (U siebie) U siebie.
Kaip mama sako tėveliui, taigi mes ėjome... (Kaip ji sakė?) Reikia vandens įpilti į
...? (O kodėl?) Aš nežinau, ar ten ką reiškia, ar ką. (O kur prausėsi, upėje?) Ne, troboje.
(Savo troboje?) Savo.
M17B-22 (2005 m.)
819. [Apie skenduolio ieškojimą su žvake]
Postavy do jakiej myski, do jakiej miednycy svyca i šukac človieka. To muvi tam
bendzi človiek liežac. (Jak, povtužce) Jak človiek topilsia… (Utopilsia) Utopilsia, do
jakiej myski zdielac, postavyc (…?) i zboža, nu do myski, že ta myska nie pševrucylasia.
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(A co to jiest miednyca?) Nu v kturej myjise miednyca, no v kturej teras myjimsia.
(Bliūdas?) No taka malienka dopuscym balejka, vo taka nievielka, vot. (Do tej miednycy
položyc svieca?) Aha, do miednyca. (I co?) I puscyc na voda tam, v tym mejscu gdzie
utopilsia. Ta svyca, muvi, provadzi až.. a gdzie on liežy. (A co tam z niou?) No tak o
stare liudzi jak… Nu i muvi, že bata, jieden svoj bat i to drugy bat, gdzie on tam byl v
viosce, i ona nas naučyla. Muvi, čterech siondze v ščebek (..?) dvuch do bata, jieden v
jiedna strona, drugi drugi. A ta miednyca puscyli, taka nievielka balieja, jaka myska,
vzieli šklianka, tam zboža sypali, ta svyca postavyli. Nu ta svyca jak v vode, ona pošed i
pošed ta miednyca. A my jiechamy s tylu. To my dojiechali s tyla až do Čiabyšek. Potam
ta svyca ona zagasla, tam niema co muvyc. My jiechali do Čiabyšek, jak ja popačal, že do
Čiabyšek chcou dojiechac, my vyjiechali o šustej godzinie, to my tyko zajiechali vo na
pjonta godzyna. Tam do tych Čiabyšek. I my tam jiego nie naliezli..(..?) Potem tam jiest
prom taki zrobiony na lynie, i nas, dali mašyna gruzova, nu i nas pšyviezli. (A jak
musialo byc, on ostanovycie musi gdzie?) Ona musi tam i ostanovycie. A nie ostanovi
nic(…?)
Įstato į tokią mėdnyčią 160 žvakę ir ieško žmogaus. Ir sako, kad ten žmogus gulės.
(Kaip sakote, prašom pakartoti.) Kai žmogus paskęsta... (Paskęsta.) Paskęsta, tai į kokią
mėdnyčią [reikia] padaryti, pastatyti (....?) ir grūdų pripilti, na į dubenį, kad tas dubuo
neapsiverstų. (O kas tai yra, ta mednica?) Na, kurioje prausiamės, kurioje dabar
prausiamės. (Bliūdas?) Na tokia nedidelė, sakykim, baleika 161, tokia maža. (Ir į tą baleiką
įstatyti žvakę?). Na taip, į tą baleiką. (Ir kas toliau?) Ir paleisti į vandenį, toje vietoje, kur
paskendo [žmogus]. Ta žvakė, sako, atves į tą vietą, kur jis guli. (O kas ten su bliūdu?)
Na taip jau seni žmonės... Na, sako, kad pasiimtų vienas savo botą ir tą kitą, kur jis
[paskenduolis] ten buvo kaime, taip sakė viena moteris, kuri mus pamokė. Sako,
keturiese sėskit į ščeboką162, du į botą, ir vienas į vieną pusę, o kitas į kitą. Ir tą mėdnyčią
paleido, tokį nedidelį bliūdą, tokį dubenį, paėmė stiklinę, ten grūdų pripylė, tą žvakę
įstatė. Na ta žvakė, kaip vandenyje buvo, tai tas bliūdas plaukė ir plaukė. O mes
plaukėme iš paskos. Taip mes plaukėme iš paskos iki pat Čiobiškių. Paskui jau ta žvakė
užgeso, tai jau nėra apie ką kalbėti. Mes plaukėme iki Čiobiškių, kai aš pamačiau, kad iki
Čiobiškių ruošiasi plaukti, mes išplaukėme šeštą [ryto], tai mes ten nuplaukėme tik
penktą valandą [po pietų], ten iki tų Čiobiškių. Ir mes ten jo neradome. Paskui ten yra
toks keltas padarytas su lynu tai ten mums davė sunkvežimį ir mus parvežė. (O kaip
turėjo būti, bliūdas turėjo sustoti kurioj nors vietoj?) Jis turėjo ten ir sustoti, ir niekas jo
nebūtų sustabdęs.
M17B-23 (2005 m.)
820. [Apie žalčius]
(Jak muvyli, čemu nielzia?) Jak on nic nie roby. Muvi… jiesli jiemu daš i
niezabyjiš, on co zroby. On može skocyc na tego, juš na šyje okrencycie. (Na šyje?) Mh,
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i mnie kiedys takie bylo pšejsce. A co ja ze strachu, nieviem. Že teras jaki maly vonž. To
co jiesli ze strachu skočy na šyje ten vonž, že jiego za šyje okrencyce, nu tak človiek
umiera. (A čemu on skočy?) Nu ot skrencasie na (..?) (A čemu, za co jiemu tak?) No ja
nieviem. (U vas nie muvyli, že jiest krul venžuv?) Slyšal gadali. (A jak on vygliondal?)
Nie nie, tego ja nie poviem.
(O kaip sakė, kodėl negalima?) Jeigu jis nieko nedaro. Sakė, jeigu jam suduosi ir
neužmuši, tai jis gali ką nors blogo padaryti. Jis gali užšokti ant žmogaus, apsisukti
aplink kaklą. (Aplink kaklą?) Buvo kadaise ir man toks įvykis. Aš iš tos baimės, net
nežinau… Dabar tai koks mažas žaltys. Jeigu iš baimės užšoks ant kaklo tas žaltys,
apsisuks aplink kaklą, na tai žmogus numirs. (O kodėl jis šoka?) Na jau susisuka ant... (O
kodėl, dėl ko taip daro?) Na jau aš nežinau. (Ar nesakė, kad yra žalčių karalius?)
Girdėjau, šnekėjo. (O kaip jis atrodė?) Ne, ne, šito tai aš nepasakysiu, šito nežinau.
M17B-24 (2005 m.)
821. [Vilkai keršija]
Tyko že gadali že jiest. Muvi, naliaz vilčukuv, tam jieden byl malienki.. v liesie, ja
do chaty zabral, o na deska nogi pšybyl, postavil stojoncego i puscyl na Vilje. (Na Vilje,
čemu?) No tak puscyl. (Ale žyvego?) To niežyvego. Ja jiego zabyl i puscyl jiego no juš
na Vilje. To na vie, temu človieku všyskie oviečki unios, všyskie oviečki unios. Že
všysko jiedno im. A nikomu nic nie zrobil, i oviečki chodzyli, oni v lies niechodzou tak
ot dopuscym v liesie byl. To temu človieku ni jiednej oviečki nie ostavil. Značy, nie
možno ich zagapac.
Tik žmonės kalbėjo, kad yra [vilkų]. Sako, rado vilkiukų, vienas buvo mažas,
miške [radau], namo parsinešiau, prie lentos kojas prikaliau, pastačiau stačią ir paleidau i
Nerį. (Kodėl į Nerį?) Na taip paleidau. (Bet gyvą paleidot?) Ne, negyvą. Aš jį užmušiau
ir paleidau negyvą Nerimi. Nes, žinot, tam žmogui jis visas avis papjovė, išnešė. Tai jau
vienodai jiems. O taip nieko niekam blogo nepadarė, tik avys ganėsi, o avys į mišką
neina, taip jau, sakykim, jis miške buvo. Tai tam žmogui nė vienos avies nepaliko.
Vadinasi, negalima jų [vilkų] kabinti.
M17B-25 (2005 m.)
822. [Apie padalecą163]
(Raz v rok vylazi?) Raz. (A jak on vyglionda?) A tego nie vidzial. On, muvi,
človieka ukonsy albo žyviola, i od razu človieka aby dževo, aby človieka, co človiek
umiera, a to dževo vysycha. On v rok vylazy. (A vyglionda to nieviecie jak?) Nieviem.
(Vieną kartą per metus išlenda?) Taip, vieną. (O kaip atrodo?) O, to aš nemačiau.
Jis, sako, žmogui įkas, arba gyvuliui, ir iš karto žmogus arba medis…, jeigu žmogui, tai
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miršta, o medis nudžiūsta. Jis vieną kartą per metus išlenda. (O kaip atrodo, nežinote?)
Nežinau.
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PADVARIAI
Dūkštų sen.
Aleksandr Karpovič, g. 1935 m. Zabarijoje
Jis yra Bonifacijaus Karpovičiaus, gyvenančio Grabijoluose, brolis. Kai jam buvo 12
metų, tėvas su šeima iš Zabarijos išsikėlė gyventi į dešinio kranto Grabijolus. Apsigyveno
name, kuriame iki to gyveno Pileckis, išvažiavęs į Lenkiją.
Tėvai karo metu padėjo žydams, pas juos namuose kurį laiką gyveno 2 žydai, jauna pora.
Pas juos išbuvo 3 metus, gyveno bunkeryje.

823. [Vietovardžiai]


Stankeičizna - miškas link Kernavės



Plasčicna - kalnai ir krūmai prie Neries



Grudačizna - vieta miške, ten stovėjo kryžius



Žemaitiški - vieta prie duobės ir ten, kur pilkapynas . ten seniau nebuvo miško,
pasodino vėliau.



Albuka buchta vadina todėl, kad kažkada ten gyveno Albukas, jo namelis stovėjo
prie pat vandens.

M4A-17 (2004 m.)
824. [Apie Koplyčios kalną]
Vyjadou pasc koni. Muvi, že tam vybieronsie co i nie možno spac tam pši tej
kaplicy. Musieli, že tego ... nu, vychodzi tam, cuš robisie, strachi pokazujonsie. To
dziady gadali tak. (Co tam pokazyvalosie? Konkretne, jaki djabel, čy...) Tam muvi, že co
znači, že pšydžemiš, to slyšeli, čto kaže, že zejdzi z tego miejsca, '' tut nie spi '', jakby. To
tak dužo kto gadal, to tam. No a ja ... nie pravda.(A vy tam nie byli?) A Bože, tam ile
razy v nocy tam pšichodzilosie chodzic tam, a nic tam ... ni razu ničiego tam mnie nie
pokazalosie. (A tam ješče muvili, že kosci jakie znaliezali) Tak, gadali, te kosci to juš
mnie zdajiesie že muvi, že bardzo takie vielkie tie kosci, pšiznali, že liudskie. Takie
vyvracalisie z tej gury, to gadali ot dziady. (A vy juš nie vidzieli?) Nie. Taki Aleksandrtu
byl, on to tam samy staršy v viosce, davno nie žyje, ja juš pamientam, tyko tu pšišed,
umar. To on, viem že opoviadal. (Jak on muvil?) Nu, on muvil, že tam kosci takie
valialisie, tam pravda, ci nie pravda.(A vienciej nic nie znaliezali?) Ale ta kaplica kiedys
to gura, gura, i samejtej gury taka byla jama, to ješče poviem, že gadali, že muvi, v te jak
žučiš jame, tak dlugo, dlugo že gde tu, kamien tam lieci. To taka ona. Teras juš
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zaplynevši, ja mniej vienciej čuje, gdzie ona tam byla. Nu, gadali tak. A čy to pravda,
stare poviadali, že tak to kiedyš bylo, jama. A skont tam mog byc jama.
Važiuoja arklių ganyti. Sako, kad ten važiuojant negalima miegoti prie tos
koplyčios. Turėjo, na kad tas... kažkas nutinka, išlenda ten, baidyklės rodosi. Tai seneliai
taip šnekėjo. (O kas ten rodėsi. Konkrečiai, koks velnias ar ...?) Ten, sako, kad tik
užsnūsti, tai, vadinasi,, girdėjo, lyg sako: „Eik iš tos vietos, nemiegok čia.“ Tai daug kas
taip sakė. Na o aš... netiesa. (O jūs ten buvot?) O Dieve, daug kartų teko ten vaikščioti, ir
nieko ten, nė karto niekas nepasirodė, nepasivaideno. (O ten dar kalbėjo, kad rasdavo
kažkokių kaulų.) Taip, kalbėjo, tie kaulai, man atrodo, sakė, kad dideli labai, kaip ir
žmogaus kaulai. Tokius iš to kalno kaulus iškapstydavo, taip seneliai kalbėjo. (O jūs jau
nematėt?) Ne. Toks Aleksandras čia buvo, jis vyriausias kaime, seniai miręs, aš gerai
prisimenu, tik čia atėjo gyventi ir mirė. Tai jis, žinau, kad pasakojo. (Tai kaip jis sakė?)
Tai jis sakė, kad kaulai ten mėtėsi, o tai tiesa ar netiesa, aš nežinau. (O daugiau nieko
nerasdavo?) O šita koplyčia, tai kalnas kadaise, kalnas (ant kalno buvo) ir prie to kalno
buvo didelis griovys, tai dar pasakysiu, kad šnekėjo, kad sakė, akmenį kai mesi, tai ilgai,
kur tau, labai ilgai krenta. Tai tokia ta koplyčia. Dabar jau to griovio nėra, užsilygino, bet
aš maždaug įsivaizduoju, kur jis buvo. Na, tai kalbėjo. O ar tai tiesa, ar ne, seni žmonės
pasakojo, kad taip kadaise buvo, kad griovys. O iš kur ten galėjo būti griovys?
M4A-18 (2004 m.)
825. [Apie salą Neryje prie Kernavės]
Strašna buža to tu vydarla ten rog, to tu zrobila rog, a tam zrobila vyspa, to ziemia
všystka vyniosla tam. No, to, to ja viežie, že mogla byc. (A gdzie ten rog?) A vot tak. Jak
Kaplica ta, vot tam. (Na vašej stronie?) Na tej stronie. (Vyniesli rog?)No, žeby ta voda
vydarla. Tam že byla ziemia. No, vyniosla ta ziemia, a tam zrobilasia za to vyspa.
(Dotont vyspy nie bylo, davniej?) Muvi, že nie bylo, muvi, že s tego rogu.`Zato ta tam
zrobilsie rov, a tam zrobilasia vyspa. Nad Vilji, na srodku.
Baisi audra buvo, tai čia atplėšė tą ragą, tai čia padarė tą ragą, o ten padarė salą,
taip žemę visą nuplovė ten. Tai aš tikiu, kad taip galėjo būti. (O kur tas ragas?) Tas ragas
‒ kur koplyčia, štai ten. (Jūsų pusėje?) Šitoje pusėje. (Tai ragą išnešė?) Na, tai vanduo
nuplovė. Ten žemė buvo. Tai tą žemę išnešė, o ten sala pasidarė. (Anksčiau tos salos
nebuvo?) Sako, kad nebuvo, kad iš to rago pasidarė. Už tai ten susidarė griovys, o čia
pasidarė sala. Neries pačiame viduryje.
M4A-19 (2004 m.)
826. [Apie pilkapyną Zabarijos laukuose]
Co tam bylo, to jak mogilki te, čy to co tak, to mnie pšypominasie. (Kolu školy
Zabožskiej?) Tam, na tym pliacu. Tam česnym slovem, tam to coš bylo. (Čy podobne to,
jak tutaj, na Grabijalskich, gdzie dvožec stal? Tam teš jest takie pagurečki) No, vrode tam
taka ruvnina, ale tam co tam bylo. Tam kšiž stal davniej. (Byli pagurečki takie?) No. (A
dužo?) No, nie moge tak poviedziec, ale co mnie pšipomyna, že bylo tam. Jak
poviedziala, tak jak by...
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Kas ten buvo, ten kaip kapinaitės tos, ar kas ten tokio, kažką kaip ir prisimenu.
(Netoli Zabarijos mokyklos?) Taip, toje aikštėje. Ten, garbės žodis, kažkas buvo. (Ar
panašiai kaip čia, prie Grabijolų, kur rūmai [?] buvo. Ten irgi tokie pat kalneliai) Na, ten
tai kaip ir lyguma, bet kažkas buvo. Ten kryžius stovėjo anksčiau. (Buvo kalneliai tokie?)
Na, buvo. (O daug?) Negaliu pasakyti, bet prisimenu, kad ten kažkas buvo. Pasakyčiau,
taip kaip ir...
M4A-20 (2004 m.)
827. [Apie duobes miške už Dobulių, kur ąžuolai]
No, jak tam po gžyby chodzie, no, viem, že tam nic nie bylo, to teš musi čego
šukali. A co rok v jednym mejscu vykopano i co dalej na tšydzescie metri, i v drugim
mejscu vykopane. To niekture to zobačili, popšelenkalisie, muvi. (Može svinie, nie ?)
Muvi, malo kto muvi, gdzie zabity zakopany. Ja mam, dajce spokuj, to musi Kernovskie
vykopali, te Kernovskie. (V kturym tam mejscu?) A, to do jaziorka, tak jadonc. (Tam
kolo Pragarinė, nie?) To juš na našej stronie, tam ta gury i do museum idou. Pravie musi
tam i kopali, kto tam mug vienciej kopac. (Na samych gurach?) No, tam jak to bylo. Na
gura vyjiechana, a tam, ale tam ruvnina, juš ruvnina kopana, v liesietam pši drodzie, pši
bžegu, v jiednym miejscu vykopano, v drugim mejscu.
Na, ten grybauti einu, tai žinau, kad nieko ten nebuvo, tai ir ten kažko ieškojo. O
kasmet duobė iškasta vienoje vietoje ir ten truputį toliau kitoje vietoje, už trisdešimt
metrų irgi duobė iškasta. Tai kai kurie žmonės, kai tai pamatė, išsigando, pradėjo šnekėti.
(Gal tai šernai, ne?) Šneka, kad ten kas užmuštas ir užkastas. O aš sakau, nusiraminkit,
ten gal Kernavės gyventojai iškasė, tie iš Kernavės. (Kurioje tai vietoje?) O tai link ežero
važiuojant. (Ten prie Pragarinės, ar ne?) Tai jau mūsų pusėje, ten kur tie kalnai ir į
muziejų žmonės eina. Matyt, ten ir kasinėjimai vyko, kas ten dar galėjo kasti. (Pačiuose
kalnuose?) Na, ten kažkaip buvo. Kalnai, ant jų važiuota, o ten lyguma, tai ten buvo
iškastos duobės, miške prie kelio, prie miško krašto, vienoje vietoje iškasta, kitoje
vietoje.
M 4A-21 (2004 m.)
828. [Apie vaiduoklius Miežionių laukuose] (pateikėjas pasakoja, kad pievose
tarp Miežionių ir kelio į Rokiškes vaidendavosi)
No, tego nieviem... Tak gadali. (Na kturym mejscu?) A teras tam na lonki tu. A
jeden raz. (A co tam bylo?) Jeden raz, nie ja nie viežie to. (Co tam vidzieli?) A co ja
vidzial. Ja vidzial prosto zimovou porou, ve dne, to mnie tak smiešnie bylo. Vtedy ja z
fermy jiechal, na konia pracoval, i v bialy dzien mroz taky byl. Ja jej znam, ona z
Rakišek, Michaskia taka, ona i dzis žiji. Zdajisie, ona idzi zelionym bašlakem, tym
ruskim, nu, ona, i popalil, no... Muvi, ona . Smagliej konia popiendza, myslie, dopiendza
ja jiej, vezma, podvioza, znajoma kobieta, ona stara panienka, myslie, podvioza jej. No,
do to ja idzis pšijechavši, viežoncy. No, i jak moglo byc. U jiej pytalsia, no, i nie viem,
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jak to tam, ja sam sobie nie viežie, mnie pokazalosie. I to mroz to byl, v saniach jiechal,
taki sviatly dzien. Zie sie ona idzi drogou, gadali liudzie, strachi pokazujonsie. (A v
kturym to mejscu?) A vo, pšeciv Miežonc bylo, a ja tak smaglie konia. (Jak pšeciv, na
vašej drodzie?) Na našej drodze, ja do chaty jiechal, a jak by ona idzie pšed mnou,
popačil, no, to tak niedalieko, tak, jak ta chata.
Aš to nežinau, taip kalbėjo. (Kurioje vietoje?) O dabar čia pievos. Vieną tik kartą.
(O kas ten buvo?) Vieną tik kartą, ne, aš netikiu tuo. (Ką ten matė?) O ką aš mačiau. Aš
mačiau žiemos metu, dieną, tai man tiesiog juokinga buvo. Tada aš iš fermos važiavau, su
arkliu dirbau, dienos metu, šaltis toks buvo. Aš ją pažįstu, ji iš Rokiškių, Michaska 164
tokia, ji dar ir šiandien gyva. Kiek prisimenu, ji eina su žaliu kapišonu 165, tokiu rusišku,
na ir pagreitinau, pavariau arklį. Sako, ji... Paganiau arklį, galvoju, pasivysiu aš ją,
pavešiu, pažįstama moteris, ji senmergė, galvoju, pavešiu aš ją. Na, tai aš čia atvažiavęs,
tikintis esu. Na ir kaip galėjo būti. Na ir aš ją klausiu, pats nežinau, kaip ten buvo, aš pats
savimi netikiu, man pasivaideno. Ir taip šalta buvo, šaltis, su rogėm važiavau, tokia giedra
diena. Pasivaideno, kad ji eina keliu, sakė žmonės, kad šmėklos rodėsi. (O kurioje
vietoje?) Na čia prie Miežionių buvo, o aš tai pavariau arklį. (Kaip tai ‒ prie Miežionių,
ant jūsų kelio?) Ant mūsų kelio, aš namo važiavau, o ji lyg ir priekyje eina, pažiūrėjau, na
taip netoli, kaip tas namas stovi.
M4A-22 (2004 m.)
829. [Apie Pobarų vaiduoklius ir šikšnosparnius]
(Co, jak gadali?) No, to tak i muvi. Že tam pokazuje, valisie tam co, strachi. (V
kturym miejscu?) No, jak gadajou, v Pobarach. (Na žece, čy na gurach?) A tam pšy žece,
tam. (Vidzielicoš takiego, čy tylko slyšac bylo?) Nu, ja nie viem, takiego nic nie moe
poviedziec. To tam kiedyš na rybe jak jiezdzili, čemu oni tak bardzo lenkalisie. Co jak
liudzi, ja nie viem, jak po rusku my jiego nazyvali, lietučaja myš. A jak my nazyvami,
skužancy takie. Že innie tak jak ščury glova, dziubek tam, a skšidla to gola i takie vielkie.
Oni, to čemu oni tam, ja nieviem, tyko jak tam pojiedzieš na rybe, to tak ich tam bylo,
dajesie tak po glova, to džin džin po za glovie. Jak tylko šaruvka sciemniejie, no to oni
dujonsie po za glovie. (Kolo Pobar?) V Pobarach, prosto tam. A jak dalej, to gdzie to
nieviem, čemu oni ta miejsce tak liubili. Vtedy jak i niema, čemu oni tam, Piorun vie. A
oni to, tak muvi, že tak liudzi gadajou, že z djabla pochodzou. To interesna, ja ich v
rencach mialem, v rukach. Ich, o, na kšydlach niema piuruv. Goliutkie gole, jak parasony
takie, skuža tyko zaciongnienta.
Zobačil, že ich tam dužo jest. To jak dvadzescie ich byl, pamientam. To nasunul za
pazuch, za pazuch ich, nasunuli ponios do ojca. Ojcec jak zapusil, skont vziol, nazad tam
ich tam pusc. To ja zanioslem nazad, tam popuskal. (A to bylo v Zabože?) Nie, tu v
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Lenk. Mic aśka, mažybinė vardo Michalina forma.
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Grabijalach byli. (V Grabijalach) No, bo i krovy pasli tam. (A to liatem, čy...) Liatem,
musi na noc oni sbieralisie. Tam že kto tam lazi, potem pači, že tam skuženiuki, že ich
znaliaz. Ja nie lienkalsie, ja za pazuch, za pazuch ich, o, za košule, i ponios do ojcu
pokazac. To skont vziol, i nies tam, - tata. I znovu tam popsuval do tej dziury, do dupla.
Ale to bylo na samy viečur, musi oni tam na noc pozbieralisie.
(Ką sakė, kaip kalbėjo?) Na, tai taip ir kalbėjo, kad ten rodosi, krenta ten kas,
vaiduokliai. (Kurioje vietoje?) Na, kaip sako, tai Pobaruose. (Upėje ar ant kalno?) Ten,
prie upės, ten. (Matėte tokį, ar tik girdėjote kažką?) Na, aš nežinau, tokio nieko negaliu
pasakyti. Tai ten kadaise žvejoti kai važiavo, kažkodėl jie ten labai bijodavo. Kaip
žmonės [sakė], aš nežinau, rusiškai mes juos vadindavom, lietučaja myš 166. O taip mes
vadiname skužancai167 tokie. Jie kitokie tokie, kaip žiurkės galva, snapas toks, o sparnai
be plunksnų ir tokie dideli. Kodėl jie tai, tai aš nežinau, bet kai ten nuvažiuoji žvejoti, tai
jų ten labai daug buvo, tai taip kerta per galvą, taip džin džin palei galvą. Kaip tik
sutemsta, tai kerta, duodasi palei galvą. (Prie Pobarų?) Pobaruose, tiesiog ten. O kaip
toliau, kur dar kitur, tai nežinau, kodėl jie taip tą vietą pamėgo. Ten kaip ir nėra, kodėl jie
taip, perkūnas žino. O jie, kaip žmonės sako, nuo velnio kilę. Tai įdomu, aš juos rankose
laikiau. Jų sparnai neturi plunksnų. Nuogi visiškai, kaip skėčiai tokie, oda tik aptempti
sparnai.
Pamačiau, kad jų ten daug, apie dvidešimt jų ten buvo, tai susikišau į antį, į antį
juos, ir nunešiau tėvui. Tėvas kai pavarė: kur paėmei, nešk atgal, paleisk juos. Tai aš
nunešiau atgal, ten paleidau. (O tai buvo Zabarijoje?) Ne, čia Grabijoluose.
(Grabijoluose). Na taip, nes ir karves ganėm ten. (O vasarą, ar...?) Vasarą, matyt, nakčiai
jie susirinkdavo. Ten [sakė], kad kažkas eina, paskui žiūri, kad šikšnosparniai 168, kad jų
rado. Aš jų nebijojau, aš juos į antį, į antį, už marškinių ir nunešiau tėvui parodyti. O
tėvas: „Iš kur paėmei, ten ir nunešk, vėl sukišau į tą skylę, į drevę. Bet tai buvo pačiame
vakare matyt, jie ten susirinko nakčiai.
M4A-23 (2004 m.)
830. [Apie akmenį su skyle prie Grabijolų] (pasakojamu laiku jam buvo 15
metų)
Dževa navožou, navožou dževa, no tak čeba bylo.To ziemi jakto, tam dževa tie
navažali. Pšez zime navažajou, navažajou, a liatom plycou, na Vilji byvajou.(Plyty
robiou?)Plyty robi i pendzili do Janova. I ten kamien miešal klody katac, miešal, že on
miešal do Vilji tej katac. I tam vrobili tam dziura taka. Ale tak ladnie vyrobiona. Kiedy to
rozervac, ale potem to vyša vladza nie pozvolila.(A čemu ?) Ja nieviem čemu nie
pozvolila ta vladza, i nie rozervali. Že tam taki poviedzieli, že vioska blisko, že šyby te
vysypujonsie. Tam jakas ruska vladza nie pozvolila, a juš jiego sbieralisie, no ta dziura
taka ladna, okrongla tak i zostalasia.Tak dužo kto interesujese, ot jaki kamien z dziurou, a
oni nie viedzou, skont ta dziura.
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Rus. lie u aja myš ʻšikšnosparnisʼ.
Lenk. skórzaniec ʻpadarytas iš odos, odinisʼ, nevartojamas bendrinėje lenkų kalboje, tarminis
vedinys iš žodžio skóra ʻodaʼ.
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Lenkiškame tekste skórzeniuki.
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Malkas suveža, na malkas suveža, na taip reikėjo. Tai žiemą kažkaip, ten tų malkų
priveža. Visą žiemą veža, veža, o vasarą plukdo, prie Neries, būna. (Plaustus daro?)
Plaustus daro ir plukdo iki Jonavos. Ir tas akmuo trukdė, trukdė į Nerį tuos kelmus
ridenti. Ir ten padarė tokią skylę. Ji taip gražiai padaryta buvo. Galima buvo susprogdinti,
bet paskui valdžia neleido. (O kodėl neleido?) Aš nežinau, kodėl neleido susprogdinti ta
valdžia, ir nesusprogdino. Pasakė, kad kaimas arti, kad langų stiklai suduš, iškris. Ten
tokia rusiška valdžia neleido, o jau jie ruošėsi, o ta skylė tokia didelė, apvali, taip ir liko.
Taip tai daug kas domisi, toks akmuo su skyle, o jie nežino, iš kur ta skylė.
M4A-24 (2004 m.)
831. [Apie pušis ir kryžių Grudačiznoje]
A to na noc chovalisie pšed ten palac. I tam byli te partizany. Jak tam ich zastšelili,
pši nich...(Tam, gdzie te sosny?) Tam jakiš to ksyž postavili. A ot ten kšyž jakoš, a juš
može niema, bo juš davno pšejezdžal... A ot muviou strachi, vot tak strachy
pojaviajonsie, bo tam kšyž byl postaviony. Jak, jak vidziš tuk, tuk, tuk brazdzi coš,
stukasie i stukasie tam, tam kolu tych sosnuv, tam tylko viater. Ta nieby menka byvši i
odlieciavši i tyko ta rončka vysi, jak viatr povieji, to i ona ... no to my vot dzieci byli
lienkalisie, podchodzim, muvim '' mama, tam duže strachy pokazujonsie'' . A potem
obejželi, že tam tyko viater, jak povacha viatr, to ta jak to Jezusa ta menka zostana, čemu
tak tyko rončka zostavsi. Ona pobaltasie jak na ksečuku po temu kšyžu, i tak zabrazdzi. A
juš nam dzieciom strach. No tak, tak, oto i jest te strachy.A ot ten kšyž, muvili juš bardzo
davno. (A te sosny ješče son?) Sosny stojou.(V kturym to mejscu?) No, tam Airupka jak
pšejdžisie, pšejiedzisie, no gdzie tam taka dolina, ta žečka na viosne plynie, i potem
tam... (Na lievo čy na pravo od drogi?) Bendzie to na... na lievo, jak jadonc, o jak gžmie
na Vilje prosto možno vyjiechac, v tamtym boku i sosny stojou. Tam kšyž, ale ten kšyž to
juš... i zavalivšichsie. (A jak to miejsce nazyvasie?) A to mejsce to... Grudačyzna,
Grudačyzna nazyvali, to musi tak i nazyvasie.
O naktį slėpėsi prie tų rūmų. O ten buvo partizanai. Kaip juos ten nušovė, prie jų...
(Ten, kur tos pušys?) Ten kryžių kažkokį pastatė. O tas kryžius, dabar jo gal jau ir nėra,
nes seniai važiavau pro ten... O sako, kad ten vaiduokliai, na taip, vaiduokliai rodosi, nes
ten kryžius buvo pastatytas. Kaip, kaip [rodosi], matai tuk, tuk, tuk, brązgina kažkas,
brązgina ir brązgina ten, prie tų pušų, ten tik vėjas. Ten lyg ir kančia169 buvusi ir
nukritusi, tik ta rankelė kaba, kai vėjas papučia, tai ji... Na tai mes vaikai buvom,
bijodavom, prieinam, sakom: „Mama, ten dideli vaiduokliai rodosi.“ O paskui
apžiūrėjom, kad ten tik vėjas, kai papučia vėjas, tai ta Jėzaus kančia kažkaip čia likusi,
kodėl tik rankelė čia likusi. Ji pasisiūbuoja ant to kryžiaus ir taip subrązgina. O jau mums
vaikams baisu. Na taip, taip, tai yra tie vaiduokliai. O tas kryžius, sakė, tai jau nuo seno
yra. (O pušys dar yra?) Pušys dar stovi. (Kurioje čia vietoje?) Na ten, Airupę kai pereisit,
pervažiuosit, kur ten tokia lyguma, toji upelė pavasarį plaukia, ir paskui ten... (Į kairę ar į
dešinę nuo kelio?) Bus taip ... į kairę važiuojant, o griaudėjo prie Neries, čia tiesiai
169

T. y. Nukryžiuotasis.
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galima išvažiuoti, anoj pusėj ir tos pušys stovi. Ten kryžius, bet tas kryžius jau ... ir
sugriuvęs. (O kaip ta vieta vadinasi?) O ta vieta tai Grudačizna, Grudačizna vadino, tai
gal taip ir vadinasi.
Honorata Pilecka-Pilecka, g. 1920 m. Užrašyta 2003 m. ir 2004 m. Mirė 2005 m.
Grabijolų dvaro ponas buvo Jocher, Pileckis turėjo tik dalį.
Prie Koplyčios kalno paneryje yra akmuo su iškaltu kryžium. Broliai iš Paalkių sprogdino
akmenis pardavimui ir vieną iš jų užmušė skeveldros. Toje vietoje broliai žuvusio
atminimui iškalė kryžių.

832. [Vietovardžiai]


Povietuvka – žemė ant kalno virš Semeniškių. Ten būdavo povietai



Selnik – akmuo Neryje

M2B-16 (2003 m.)
833. [Apie pasikorusią mergaitę Kernavėlės dvare]
Kolu Kiernuvka, vie tam tego poviesilasia dzievčynka, to juš včesniej trocha pierv,
jak bylam musi nievielka. Poviesilasia ta dzievčynka, no potem vie co, na taki dževce,
tam na krenciku, to vie tego. Juš jak jiesli kto pujdzi, na pšyklad tam lonečka, taki
ručajek, tam voda taka v ručajku, i tego, i kto pujdzi kto kolek v nocy byva, i do
majontku pojiedzi konia popasc. No tam na tej dževce lisci žu, žu, žu, žu, tak o robisie. A
potem vie co byva, že o i kšyčy, vola ratunku, volasie"Pamagite mnie, pamagite". To
teras, navet teras vo, muj vo syn musi pare liat jakich, tšy čtery liaty temu, i to slyšal v
tym mejscu, že "Pamagite, pamagite". No strach, strach, a potem vie co, ješče poviem
co...
Taip pat žr. nr. 838.
Prie Kernavėlės, matot, ten pasikorė mergaitė, tai anksčiau buvo, aš buvau gal
nedidelė tada. Pasikorė mergaitė, na tai paskui, žinot, kas..., ant tokio medelio, ant to
krantelio [pasikorė]. Jau jeigu kas eis, ten pievelė, toks upelis, ten vanduo tame upelyje, ir
kas eis, kas nors naktį, būna, eina, arba į dvarą nuveda arklį paganyti, na tai medelio lapai
žu, žu, žu, žu, taip jau darosi. O paskui žinot, kas dar būna, būna, kad šaukia, kviečia
pagalbos, šaukia: „Padėkite man, padėkite.“ Na net dabar, dabar va, mano sūnus gal prieš
keletą metų, prieš kokius trejus ar ketverius metus, ir tai girdėjo šioje vietoje, kad šaukia:
„Padėkite, padėkite.“ Na baisu, baisu, o dar žinot kas, dar pasakysiu ką...
Taip pat žr. nr. 838.
M2B-17 (2003 m.)
834. [Apie vaiduoklį žvyrduobėje]
Tam taka žvyrovnia, my nazyvali, no i vie co, tam teras taki vo. tam taki bylo
ruvno, a teras to jak zrobili, rozmajite časy pšyšli. No to vie co, ja pošlem, tam moja
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krova navionzana byla, i tam tyko nadchodzila buža taka, gžmot taki, vo co, no i ja
pošlem, poliecialem, ta krova podojie, myslie, prentko. Bo žeby mnie dežč nie zlial by.
To ja, vie co, a viatr nadešed taki, co to ja vie co, taka znaliadšy byli glova, byli taka
kogos to, niebo človieka, davnejša, davnejša ješče glova, v tym mejscu, jama taka kopali,
te žvyry. Nu (I znaliazli te glove?) Naliezli s počontku te glovu, naliezli, poviezli jej do
Kiernova, ona položona, vie co, jak kaplica jest, takie Romery, može vie, biala kaplica
taka, stali tam daliej, kolo ksiendza. To tam jiej postaviona, on jest tam, te glovy takie. (A
kiedy to znaliezli, v jakim roku?) No viecie, začeli kopac, začeli kopac ta (V jakim to
moglo byc roku?) No to vie, to može byc juš liatu, že tu sie kolchoz, nu pšy ruskich, v
jakich... (Čtardziesto usmych?) Tak. No i vie co, i ja vie co, tego pače do tej dolinki,
gdzie ta glova naliazsichsie, ruchasie, ruchasie jaki pies nie pies čarny, ruchasie, o tako
robi, robi, robi. O Jezus, jak mnie vzial strach, ja končylam tej krovy dojic. Zostavilem i
ucieklam, vie co. I to dokladnie vidzialem, tam pravdzivie ktuš cy taki, postacy jakby
čarny taki (To dniem bylo?) To bylo nie dniem, ale juš čut čut, vie co, taki jak podviečur,
tak podviečur taki, vie co tak. Ojej, jak i teras, jak v očach vidzec, že strach taki
pokazalsia. Bardzo dužo gdzie kiedys i strachuv pokazyvalisie, vie. Muvi, to tu, muvi to
tu, i to tu gdzie kolek, to davnejše muviou tak.
Ten tokia žvyrduobė, mes vadiname, na ir žinot ką, ten toks dabar, anksčiau ten
lygu buvo, o dabar ten taip padarė, visokie laikai buvo. Na tai žinot ką, aš nuėjau, ten
mano karvė ganėsi pririšta, ir ten tik audra artėjo, griaudėjo taip, ir aš nuėjau, nulėkiau,
galvoju, tą karvę greitai pamelšiu, kad manęs lietus nepermerktų. Tai aš, žinot ką, o vėjas
pakilo toks, na tai aš žinot ką, tokią radę buvo galvą, buvo radę lyg žmogaus galvą, iš
senų laikų ta galva, šitoje vietoje, čia duobę kasė, žinot, tą žvyrą ėmė. Na ir… (Rado tą
galvą?) Iš pradžių rado tą galvą, rado, nuvežė ją į Kernavę, o ji padėta, žinot, kaip
koplyčia yra, tokie Riomeriai, gal žinot, tokia balta koplyčia, stovėjo ten toliau, prie
kunigo [namo]. Tai ten pastatyta, tai jos yra ten, tos galvos tokios. (O kada rado, kelintais
metais?) Na, žinot, pradėjo kasti, pradėjo kasti šitą. (O nežinot, kelintais metais?) Na,
žinot, tai gali būti prieš kiek metų, kad čia jau kolūkis, na prie sovietų, kokiais...
(Keturiasdešimt aštuntais?) Taip. Na ir aš, žinote, aš, žinote, aš žiūriu į tą vietą, kur galvą
rado, o ten juda kažkas, šuo ne šuo juodas, juda, ir taip daro, daro, daro. O Jėzau, kaip aš
išsigandau, nebaigiau tos karvės melžti, palikau viską ir pabėgau, žinot. Ir gerai
nemačiau, kas ten buvo, ten iš tikrųjų kažkas buvo, ar kažkas toks juodas, tokiu juodu
pavidalu. (Tai dienos metu buvo?) Tai jau ne diena buvo, o taip čiut, čiut 170 arčiau
vakaro, vakarėjo jau, žinot, čia kaip. Oi, kaip ir dabar, ir dabar akyse stovi, vaiduoklis
toks pasirodė. Labai daug anksčiau tų vaiduoklių rodėsi, žinot. Sako, tai čia vaidenasi, tai
ten, taip seni žmonės sako.
M2B-18 (2003 m.)
835. [Apie vaidenimasi prie Koplyčios kalno]
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To tam taki dol jest. To na tym dolie, že tam tego s tej, vo tej Kaplicy, to muvi, že
tam pokazyvalisie, tam kture pochovane, vo takie rozmajite. (A co, co pokazyvalosie, jak
muvili?) No muvili. Aha, pravda, ješčo vot poviem, taki vie, človiek v Podvarancach, to
Poldavski taki, ona taka plyta, že to muvilam, vie tam. Spal, konia na noc pas, jak davnej
koni pašou v nocy. Spal, koni navionzal, a sam položilsia tam i tak spal. Pšyšed z tej
Kaplicy, bo na, byl kolu tej Kaplicy. Pšyšed, jiego budzil, go, cionga jiego . On jak
skočyl, to... (A kto pšyšed?) Nu, pokažylsie z tej Kaplicy, kto to pšyšed. (On vidzial go?)
No to on jiego targal tak (A on vidzial go?) No na gliadzie uciek, targa jiego i všystko, i
uciek, i uciek. I vie co, to muvi, že tego, vo tutaj to takie ješče nieboščyki, tam i kosci
ješče ich byli te rozmajite, tam každy muvil, že. Tam nie možno bylo viečorem, čy tam v
nocy isci, bo tam pokazyvalosie, tam pokazyvalysie tam. Byva vo, i pokažysie, muvi,
stoji tam taki vo, jak postac taka, no viadomo jak davnej, jak gada tam, ale stoji
pokazysie tam. No to jak co kolo siebie, to vie, troche pamientam. A jak davnej ješče
ojcy, to ja viadomo, že byva, že ojcec opoviada tam, moja babulia stara tam, vo. (A co
oni opoviadali?) No opoviadali tak samo, vie co. To tu gdzie jiešče pokazalsia, to tu, totu
gdzie. To tam gdzie Šaltiniu, tak samo pokazovalosie, dva tam leželi niežyve, zakopane
kiedy, davniejše, davnejše tam ješče. tam pokazyvalisie (A co tam pokazyvalosie?) No
tam muvi, teš tak samo podejdzi viečorem, to tak samo. Jakiecy šelesty, takie vot, vot
tam, takie cuš, cy takiego jakby kto pšychodzi tam ich po. Kšaki tam lamisie, viatr jaki
robisie, vo. Rozmajitosci takie. No vie, co viencej nie moge.
Ten tokia duobė, tai toje duobėje prie tos koplyčios, taip sako, kad ten rodėsi tie,
kurie ten palaidoti, tokie visokie. (O kas rodėsi, ką sakė?) Na, sakė. Aha, tiesa, dar
pasakysiu, vienas toks žmogus Padvarionyse, tai Poldavskis toks, tokia ten plokštė, kaip
sakiau anksčiau. Tai jis miegojo, arklį ten ganė naktį, kaip kadaise arklius ganė naktį.
Arklį pririšo, o pats atsigulė ten ir taip miegojo. Atėjo iš tos koplyčios kažkas, nes buvo
prie tos koplyčios, ir jį žadino, va taip tampo jį. Jis kai pašoko, tai... (O kas atėjo?) Na,
pasirodė, kad nuo tos koplyčios kažkas atėjo. (Jis jį matė?) Na tai jis jį taip tampė. (O jis
jį matė?) Na, jis paspruko, tampo jį, ir tiek, ir paspruko, paspruko. Ir žinot ką, sako, kad
čia tokie numirėliai, ten dar ir kaulų jų buvo, tai visi sakė, kad... Ten negalima buvo naktį
eiti ar vakare, nes ten rodėsi, ten rodėsi taip. Buvo, kad ir rodosi, sako, stovi ten toks va,
kokiu pavidalu tokiu, žinote, kaip seniau, kaip kalbėjo ten, bet stovi, rodosi ten. Na tai
kaip netoli manęs, tai truputį prisimenu. O kaip seniai, dar tėvai, tai aišku, būna, kad
tėvas pasakoja, mano močiutė sena, tai va. (O ką jie pasakojo?) Pasakojo tą patį, žinote.
Tai čia kur nors pasirodė, tai čia, tai čia kur nors. Tai ten kur Šaltinių, ten labai rodėsi,
ten du gulėjo lavonai, užkasti seniai, seniai dar, seniai. Ten rodėsi. (O kas ten rodėsi?) Na
ten irgi, sako, panašiai, prieis vakare, taip pat sakė. Kokie lyg šlamėjimai, tokie va ten,
tokios nesąmonės, arba taip, kad kas prieina jų pažadinti. Krūmai ten lūžta, vėjas toks
pakyla, va. Įvairiai ten būna. Na, daugiau nieko negaliu pasakyti.
M 2B-19 (2003 m.)
836. [Apie Nerimi plaukusius lavonus]
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Co kolo žeki, totak byvalo, tyko juš jak vidzialam, to ja vidzialam, jak plyneli ten
utopionych takich. To vie co, ješče tego, no tak pšy Polski to ješče bylo, nie bylo granicy,
a granica ješče byla sama saboj. To piervšy plynol taki jieden, na kamieniu
zatšymavšysie byl, kolo vielkiego tego kamienia (To na javie?) No to tu juš na javie. A
tak pokazyvatsie to ja... (Nie muvili) No tam viečur, tam moglo byc i pokazyvalisie.
Tai ten, prie upės, tai jau kaip aš mačiau, tai mačiau, kaip plaukė tie paskenduoliai
tokie. Tai žinot, tai gal prie Lenkijos dar buvo, sienos nebuvo, siena dar buvo laisva, pati
sau. Tai pirmas plaukė toks vienas, už akmens užsikabinęs buvo, už to didelio akmens.
(Tai tikrai taip buvo?) Tikrai, tikrai taip buvo. O taip, kad rodėsi kas, tai aš... (Nesakė?)
Na ten vakare tai galėjo būti, kad vaidenosi.
M2B-20 (2003 m.)
837. [Apie vaiduoklius mirusius]
Umar v chaty, umar. No to byva, vie co, muvi pšyšed i, muvi, pokazalsia,
pokazalsia, vie muvi, stal kim tam, zapalial lampečke, čy tam chodzil po chacie, čy
stukalsia tam cuš, tyko takie vo byla, takich to byla. Vie co, mnie, to ja može nieviem, čy
nie vydalosie v tym samym domie mojim, monž jak umarl. To vie, tak samo jiego, mnie
pokazalsia teš. V pul roku, pul roku bylo, i ja do tego, do mego syna muvie tak:- "Ot i pul
roku, jak on umar". Tyko vie co, ja lieže, i nibo ja tak spiem, nibo ja tak sennie, stoji, taka
čapka co nosil, vie taka, co vie co, i stoji. Ja muvie:-"Pavliuk, - tak to do jiego muvie,Kto tu,- muvie,- kto tu?" U niego raptem ginie, ginie, ginie i sginol. I sginol pravdzivie,
to vie co, i ješče vie, mnie tu kilka razy pokazyvalosie. Jak tyko vie, vstydzylamsie
muvic, poviedzi, pleci durnovata, čy co. To vie co, pošlam ja do Kiernova, moja taka
dzievčynka umaršy byla, curka moja, ona u mnie tyko dva tygodni miala. A ja vie, tam
mogila čystilem, čystilem mogilki, tam ojcy pochovane, co, i myslie sobie, sama do
siebie muvie :"Jaka by ona byla by, juš ona teras juš tych liatuv, jaka ona byla by?" To
vie co, mnie tak pokazalosie v nocy, vie tego, stoji pšedemnou nachilivšysie vysoka taka,
vie co, vysoka, odzienie, taka spodnička, vlosy tu ladne tak začiosane, i tak nademnou
usmichasie, usmichasie. Bo tym, vie, ja tak pače, ja pače, pšypatrujemsia, dalej, dalej
odchodzi i stoji, všystko ona byla by, o. Vieš, ja potem lienkalamsia i spac. Vie, v chacie
jiedna. Myslie, "Bože ty, može znuv pšyjdou".
No takich vo tu v viosce, takich opoviedaniuv, kto gdzie pokazalsia, tu to tu
pšyšed, no takich to bylo, takich, ale tak žeby kto pšyšed by i čy za gura glova bral, čy
...., takich žečy nie slyšalem. (A jak jiechali, žeby tam spotkali?) No vie co tego, kto jiej
vie. Takich to niemoga poviedziec, bo takich žečuv to i nie slyšalem.
Kai miršta kas namie, na mirė, na tai sako, sako, kad atėjo ir pasirodė, pasirodė,
sako, stovėjo kur, uždegė šviesą, ar ten vaikščiojo po namus, ar beldėsi ten ar ką, na tai
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tokių tai buvo, tokių buvo. Man tai, aš nežinau, ar man pasivaideno taip, šiame mano
name, kai vyras mirė. Tai žinot, tai jis man pasirodė irgi. Pusė metų, pusė metų jau
sukako, tai aš sūnui sakau taip: „Štai jau ir pusė metų, kai jis mirė.“ Tik, žinot, aš guliu ir
lyg miegu, lyg snaudžiu, stovi, kepurė tokia, kurią nešiojo, žinot, tokia, ir stovi. Aš
sakau: „Pauliukai, kas čia, ‒ taip jam sakau, ‒ kas čia, ‒ sakau, ‒ kas čia.“ Ir jis taip
staigiai nyko, nyko, nyko ir išnyko. Ir iš tikrųjų išnyko, tai, žinot, dar, žinot, man tai dar
kelis sykius rodėsi. Tai, žinot, net gėda sakyti, pasakys, kvaila kažkokia plepa, ar kas.
Tai, žinot, nuėjau aš į Kernavę, mano tokia mergaitė buvo mirusi, dukra mano, jai tik dvi
savaitės buvo. O aš, žinot, ten kapus tvarkiau, tvarkiau kapus, ten tėvai palaidoti, ir
galvoju sau, pati sau sakau: „Kokia ji būtų dabar, jau tokių metų, kokia ji būtų…“ Tai,
žinot, man pasirodė naktį, kad stovi prie manęs pasilenkusi, aukšta tokia, rūbeliai tokie,
sijonukas toks, plaukai taip gražiai sušukuoti, ir taip man šypsosi, šypsosi. O aš taip
žiūriu, žiūriu atidžiai, o ji toliau, toliau paeina, ir stovi, lyg jinai būtų, o taip. Žinai, aš
paskui bijojau ir miegoti, žinai, namie viena. Galvoju, Dieve, o jeigu vėl jie ateis.
Na tai tokių pasakojimų kaime, kas kur pasirodė, čia ar čia atėjo, tai tokių tai buvo,
tokių, bet kad kas ateitų ir kad už galvos suimtų, ar... Tokių dalykų negirdėjau. (O kaip
važiavot, gal ką sutikot?) Na, šito tai kažin. Tokio tai ir negaliu pasakyti, nes negirdėjau.
M 5A-12 (2004 m.)
838. [Apie pasikorusią mergaitę] (dar kartą tas pats)
Tyko že muvili, že jesli puidzeš tam konia navionzac, čy tam čego v tym mejscu,
to tak šumi listečki tego dževa, gdzie ona poviesilasia, a teras juš ta i dževa zniščili. (No a
jakie dževo bylo?) Tam taki v rodzaje jakiš gruška dzika takaja, taka o tego, jak on, vie,
šed, on trocha musi lienkalsia, i on slyšy tyko tak. Tam jak my nazyvami, kabaček taki,
tam na gurce. Slyšy " Ratuj mnie, pomoš mnie". Tak on muvi, skon pravdzive tak strašne
jiemu zrobilosie. Nu i skonsa vlosy dubem staveli, muvi, ja muvi, "Kto ty taka, skont ty,
gdzie tu ty jesteš?", " Pomoš mnie, pomoš mnie". To do by mog pomogti, ja tobie
pomoga. No i ona vo tak všystko povolala, povolala, zem ze strachem pšyliecial do chaty,
budzi mnie, muvi togo, kto pojece... Tam ja jemu tlumače, že tam poviesilasia v tym
mejscu taka dzievčyna, ktura, vie, miala kavaliera, nu čeba bylo, že on ženilsia jej, ona
byla v cienžu, tak on jej nie bral, nu ona vziela tam i poviesilasia. No to teš ta takie vo v
žyciu, no i jak už tego, žeby pšypomnec ešče co takiego. No ja to dužo musi to i
muvilam, to zapisano miala. (Co muvili, to zapisala, ale ješče coš takiego).
Tik taip kalbėjo, jeigu eisi arklio pririšti ar ten ko kitko į tą vietą, tai taip šlama to
medžio lapeliai, ant kurio ji pasikorė, o dabar jau ir tą medį sunaikino. (O koks tai medis
buvo?) Ten kaip ir laukinė kriaušė, tokia ten. Kai jis ėjo, jis gal bijojo truputį, ir jis girdi
tik taip. Ten, kaip mes vadinam, kabakėlis 171 toks, ten ant kalnelio. Girdi: „Gelbėk mane,
padėk man.“ Tai jis sako, iš kur tai, ir taip baisu jam pasidarė, net plaukai šiaušėsi ant
galvos, sako, aš klausiu: „Kas tu tokia, iš kur tu, kur tu esi?“ ‒ „Padėk man, padėk man.“
‒ „Jei galiu tau padėti, aš tau padėsiu.“ Na ir ji taip šaukė, šaukė, o jis išsigandęs parbėgo
namo, žadina mane, sako... O aš jam aiškinu, kad ten pasikorė toje vietoje tokia mergina,
kuri, žinot, turėjo kavalierių, reikėjo, kad jis ją vestų, nes ji nėščia buvo, bet jis jos
nenorėjo vesti, tai ji paėmė ir pasikorė. Na tai jau taip gyvenime, na kaip dar ką
171
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prisiminti? Na tai aš daug ir prikalbėjau, įrašyta turite. (Ką sakėt, tą užrašiau, bet gal dar
ką prisimenate?)
M5A-13 (2004 m.)
839. [Negalima nuo kapų nieko imti]
(Stare liudzi?) Bo to žycie byvalo tak, muvili, že bo jak umžy nieboščik, to
stukasie, chodzi tam, muvili že tego, jedna taka Kulikovska byla, onie, vie co tego, pošla
do Kiernova na mugyly i vziela tam z mogily tuji tam tuš takie, miechu poskobala, tam
takie schočki nazyvajou, i pšyniosla do chaty, vie. (A dlačego ona pšyniosla?) A
pšyniosla do chaty jiej, to podobalosia takie, i ona mysliala to sobie posadzic, čy co.
Skočki to... jak by skočy nove v mejsco. No to može v tego. V tej chace vo kobieta byla, i
ona, vie co, co položylasia spac v nocy, po chacie začeli isci, chodzic, kažyse jiego šukac,
tak že muvila, niežycie niepšyjacieliu, ze strachu glove nakryla tyko, nie uciekac, ni.
Pravdzive, muvi, chodzi po chacie, i vie, že z mogiluv nie volno brac. To takie vo. No i
vie co tego, coto že takiego, žeby. Bardzo pšežyvala, zachorovala, no to strach byl bardzo
gdzešte, strach jiešče chodzi po chacie. I tak pšy tak muvili, tego jiešče žeby tyko takie
žečy, to ja jiešče i muvivšy.
[„skočki" vadinamos perkūnropės, jas naudojo kojoms gydyti].
(Seni žmonės?) Nes i gyvenime būdavo taip, sako, kai miršta žmogus, tai
beldžiasi, vaikšto ten. Sakė, kad viena tokia Kulikovska buvo, oi ne, žinot kas, nuėjo
Kernavėje į kapines ir parsinešė nuo kapo tujų ten kokių, samanas nuvalė, ir ten tokios
gėlės (?) ir parsinešė namo, žinot. (O kodėl ji parsinešė?) O parsinešė namo, nes jos jai
labai patiko, ir ji norėjo sau pasodinti, ar ką. Šokinėjančios gėlės172, jos taip peršoka į
naują vietą... Na tai gal todėl [patiko]. Tad namie toji moteris buvo ir ji jau atsigulė
miegoti, tai po namus pradėjo vaikščioti [kažkas], lyg ieškoti ko, tai ji sakė, nelinkėčiau
to priešui, iš baimės galvą apsiklojo, nei bėgti, nei ką. Iš tikrųjų, sakė, vaikšto po namus,
matyt, nuo kapų nieko negalima imti. Tai čia taip jau. Na ir matot kaip čia, kad tik čia...
po ot ji labainerimavo, susirgo, nes tas vaiduoklis dar kažkur buvo, dar vaikščiojo po
namus. Taip čia ir kalbėjo, kad tokie dalykai vyko, apie tai aš gal ir pasakojau.
M 5A-14 (2004 m.)
840. [Apie žvyrduobėje rastą kaukolę] (ir kartoja apie vaiduoklį)
Ta glova, co nalia..., naliezli, tam to teš, gdzie. Tam kiedys to my nazvali
Žvyrovnia ta, tam byli mogyly. Tam glova taka naliezli, do Kiernova zabrali. Teras v
Kiernovo, v kaplicu stoji. Čaška tyko ta. Nu i ona vie tego, vzieli te, ktura tam kopali, to
oni vzieli, vykopali jej, potem zabrali na... na, i vyviezli na Kiernova, ta nie zniščyli, nie
požucili. to ja viem, že pošlam tego, moja krova doilasia, i nadchodzila taka buža, gžmot,
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to bylo liatem, byli viezy, až sciemniala. Tak ja vie co, doje krove, i tak... i lienkamsie, by
prendzej uciekc. Ja vidze v tym mejscu... (Baigėsi juosta).
Ta galva, kurią rado ten, toje vietoje, kurią kadaise mes vadinom Žvyrduobe, ten
buvo kapinės. Ten galvą tokią rado, į Kernavę nuvežė, dabar Kernavėje stovi, koplyčioje.
Kaukolė ta tik tai. Na ir ją paėmė tie, kurie ten kasė, tai paėmė, iškasė ją, o paskui paėmė,
nuvežė į Kernavę, nesunaikino, neišmetė. Tai aš žinau, mano karvė ten buvo, o artėjo
audra, perkūnas, tai buvo vasarą, buvo taip, kad net sutemo. Tai aš, žinot ką, melžiu tą
karvę, ir p... bijau, kad tik greičiau pabėgčiau iš ten. Ir matau toj vietoj... (Baigėsi juosta).
M 3A-1 (2004 m.)
841. [Kaip nuvaryti audrą]
(Jak bylo, tam jaka baba, gdzie ona žyla?) No tu, Kernuvek jak nazyvase,
Rakišek, tu teras viedomo, že juš nic. A kiedys tam jakie byli palacy, tam žylo tu dužo
liudzi, ružne parobki, ružne. To ona vie co, tm v Kiernuvku tym žyla. No to ona tyko jak
pujdzi buža, vyšla juš ona na podvuž i žegna, žegna, tam robi, ona muv že co...
(Kaimynė: Muvi, „Niech sie žegna Bug ojcec, niech cy žegna Bug Syn, niech cy
žegna Bug Duch svienty“ – i rozejdzisie chmura) i rozeidzisie, bo ješče dužo liudzi
muviou tak, - "O, čeba troche dežču"- A ona rozžegnala, rozžegnala, i niema. A to ona
vie co... dužo tu kto viedal jiej. I vidzial, jak ona tam vyjdzi, renkou macha. (A može ona
ješče coš umiala takiego robic?) Vie, tak musi vielie nie umiala. Ona može tak, nie
pšyšlosie viencej z niou rozmaviac. Juš ona potem zdzieciniavšy... juš ona potem vyšla z
tego... stara juš byla, s pamienci troche vyšla.
(Kaip tai buvo, kokia ten moteris, kur ji gyveno?) Na čia, Kernavėlė vadinasi,
Rokiškės, tai dabar, aišku, ten nieko nėra. O kadaise ten rūmai kažkokie buvo, ten daug
žmonių gyveno, ten įvairių bernų, dvaro darbininkų buvo, įvairių. Tai ji, žinot ką, toje
Kernavėlėje gyveno. Tai ji, kai tik jau užeina audra, išeina į lauką ir žegnoja, žegnoja, ten
daro, ji sako, kad...
(Kaimynė. Sako: „Tegul laimina Dievas Tėvas, tegul laimina tave Dievas Sūnus,
tegul laimina tave Dievas Šventoji Dvasia“, – ir nueina debesis), ir nueina, o dar daug
žmonių sakė: „Reikia truputį lietaus.“ O ji žegnojo, žegnojo ir nėra. Tai ji, žinot ... daug
kas ją pažinojo, ir matė, kaip ji ten išeina, ranka mojuoja. (O gal ji mokėjo dar ką nors
panašaus daryti?) Žinot, gal daug ir nemokėjo. Ji gal taip, neteko daugiau su ja kalbėti. Ji
dabar suvaikėjus... jau ji paskui prarado šitą... sena jau buvo, jau atmintį prarado.
M3A-2 (2004 m.)
842. [Apie vaiduoklius Kernavėlės dvare]
Ale tam v Kernuvce byl vielki palac, to tam muvili, že strachi pokazyvalisie. To
tam taka z Podvoranc, teš Kulikovska tam byla, ta Michala tego matka, ta taka, jak ona
nazyvalasia, zapomnialam imie jej. Nu i ona vie tam byla u tych panuv, tam služyla, co
ona tam byla, taka gospodynia, i ona vie co, ona podschodu v kuchni byla, a taka pivnyca
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vielka pod schodem, to ona tego, zobačyla, jak vlecial tam jakis i teš strach. I co tam
takiego, čy pochovany može byc kto. te paliacy dužo liat, tam u nich bardzo stare byli.
Nu jak vyliecial jakis, jak vujienny, jak podoficer jaki co, jak skočyl i sginol marnie tak, i
sginol. A ona tak pšelienklasie, i ona každemu p\opoviadala, že, muvi, rence nogi
zebralo, kto i gdzie, i skont. Nu strach jakis, čy byvšy jakis človiek zabyty, čy co tam
pochovany, čy co. (Jieden raz tylko pokazyvalsia?) Jieden raz tyky, vyšed do jieju, a
potem tam žyli, to jak by jo...
Ten Kernavėlėje buvo dideli rūmai, tai ten sakė, kad vaiduokliai rodėsi. Tai ten
tokia iš Padvarių, irgi Kulikovska buvo, to Michalo motina, kaip ją ten vadino, pamiršau
jos vardą. Na ir ji, žinot, buvo pas tuos ponus, tarnavo ten, ką ji ten darė, tokia
šeimininkė, ir ji, žinot ką, ji po laiptais virtuvėje buvo, o ten toks didelis rūsys po laiptais,
tai ji matė, kaip įlėkė ten kažkoks vaiduoklis. Ir kas ten toks, gal palaidotas ten kas. Ten
lenkai daug metų buvo, ten ir labai senų žmonių buvo. Na įlėkė kaip kariškis, kaip
puskarininkis koks, kaip šoko ir pradingo, ir pradingo. O ji tai išsigando, ir ji visiems
pasakojo, kad rankas kojas atėmė, ir kas čia, iš kur ir kaip. Na baimė tokia, ar buvo čia
žmogus nužudytas, ar kas ten palaidotas. (Vieną kartą tik rodėsi?) Vieną kartą tiktai, o
paskui tai ten gyveno, tai lyg jai...
M 3A-3 (2004 m.)
843. [Rado šalmą laukuose]
Na poliu gdzieš cy pracovala, ješče byla ta ziemia, vie, nie kolchozy, davnej juš
bylo. To ona vie, naliazla taki helm. Može slyšala, vujenny taki, nakladali na glove
chyba, žeby juš kulia nie vziela juš. To vie co, i ona naliazla na miety taki ten. Uciekala
jak ma byc i pšyšla, poviedziala svemu synu, to ten syn, vie, poliecial do ..... "Co ty,
mama, tu vylienkasie, tu taki vujienny liudzy"- vytlumačal, a ona - "Myslialam bomba,muvi,- ta, ktura ruzervi juš". To davno, davno tam kiedy to byli.
Laukuose kažkur dirbo, dar buvo ta žemė, žinot, dar ne kolūkiai, čia seniai buvo. O
ji, žinot, surado tokį šalmą. Gal girdėjot, karinį tokį, užsideda ant galvos, tikriausiai, kad
nuo kulkos apsaugotų. Tai ji rado tokį čia. Bėgo iš visų jėgų, parbėgo ir pasakė sūnui, tai
tas sūnus nulėkė... „Ko tu, mama, čia išsigandai, čia kariškiai tokie“, – paaiškino, o ji:
„Maniau, kad bomba, ‒ sako, ‒ ta, kuri mus susprogdins.“ Tai seniai, seniai buvo.
M3A-4 (2004 m.)
844. [Kai reikia lietaus]
Pomodlicie čeba, no modlicie čeba, tego že. No kiedys jiesli jak Pan Bug
pravdzivie da tego, že i dežč byva i byva, i pogoda zrobisie, jak bardzo čensto dežč i
dežč, tam tego. Tak to tak, to v ksionžkach, ja nieviem teras, to čeba počytac. To taka
davnejša davnejša babulka ze svojej ksionžki to. To ja nieviem, to ona, vie i
povydzierana, i ona tam do čego tam napisano rozmajity modlitvy davnejše, všystko vie
teraznejše.
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Pasimelsti reikia, reikia melstis, nes... Na kadaise, kai Dievas duos, tai būna ir
lietaus, būna ir geri orai, kai labai dažnai lyja, lietus ir lietus, tai tas. Na tai knygose
dabar, aš nežinau, tai reikia paskaityti. Tai tokia sena močiutė, iš savo knygos. Tai aš
nežinau, ji jau ir suplyšusi, tai ten surašytos senos maldos įvairios, viskas jau šių laikų.
M 3A-5 (2004 m.)
845. [Apie susitikimus prie lenkų–lietuvių sienos]
To vie co tego, taki Švogžlis ksiondz byl, i vie co, vidzi jaki byl. Robil takie zejsci
na gronycy poliakuv z litvinami. To setki liudzi, teras juš tam, gdzie tam, maliutka nie
byla. Tam tyle liudzi, každy svojiego krevnego, vie, šuka, tam šukajou, a potem orkestry
gra, z Niemenčyna orkestra pšyprovadz, z Polskej strony.O jak ladnie, vie, gra, tam tego,
a liudzi tam pšy vitajonsie, a potem tančou juš. (Jak tančou, každy na svojej stronie)
Potem juš pšejdou poliaki na Polska. A te, Švogžlis, a te Švogžlis, vie co, svojich juš
litvinuv odstroni, to on tu po calki pogranicy chodzi. To na dužo juš liat. (A kiedy to
bylo, jakie to, liatem čy jak?) To bylo liatem tak, Bože Cialo jak nazyvajou, viencej Bože
Cialo bylo, tak to vie co tego, potem chodzi pogranicy svojich nabravšy tam i muvi: "O
patšajce, jakie, jakie litevskie panienki", vybiežie tam jakich. To ja teš mloda bylam, taka
teš moja, tam moja, tam kšestna matka moja kiedys tam byla na Litvie, tam teš to jiego
šukali, krevnego jakiego. Ai ai, jak vspomniš, teras to daj te oi oi oi. Jak mlode liaty, to...
Tai, žinot ką, buvo toks kunigas Švogžlys, ir matot, koks buvo. Darė tokius
susitikimus prie sienos, lenkų su lietuviais. Tai šimtai žmonių, kur ten, maža tai aš
nebuvau. Ten tiek žmonių, kiekvienas ieško savo giminaičio, žinot, ieško, ten visi ieško,
o paskui orkestras groja, iš Nemečinės orkestras, iš lenkų pusės. Oi, kaip gražiai, žinot,
groja, o žmonės ten pasisveikina, o paskui šoka. (Kaip šoka, kiekvienas savo pusėje?)
Paskui jau pereina lenkai į lenkų pusę, į Lenkiją. O tas Švogžlys, žinot, savo lietuvius,
nuo tos pusės, tai jis palei visą sieną ėjo, tai daug jau metų. (O kada tai buvo, vasarą, ar
kada?) Tai buvo vasarą, per Devintines 173, taip vadina, Devintinės, tai paskui vaikšto prie
sienos, savus surinkęs, ir sako: „Va, žiūrėkit, žiūrėkit, kokios lietuvių panelės gražios“, ‒
ten prirenka kokių. Tai aš irgi jauna buvau, ten tokia mano, mano krikšto mama buvo
Lietuvoje, tai ten ieškojome giminaičių kokių. Ai, kai prisiminsi dabar, tie jaunystės
metai...
M3A-6 (2004 m.)
846. [Lietuviai ateidavo į šokius]
I oni spievajou tego ružne piesni. No to juš to troche zvrotka, tam pšy ich i
naučysie. Vie, ale (Oni tak po litevsku?) Po litevsku, vie tak. No byva i po polsku umieli,
ale spievali to po litevsku, oi ladne spievali. Litviny ladnie spievajou. I vie, pšez radijo čy
co to, oni tak bardzo takie, vie, ladne. (A poliacy nie umieli tak?) A vie, paliacki po
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memu, trošečki nie tak jakie. (A čemu?) A ja nieviem tego, kto je vie. Mnie to litviny
podobajousie, co spievajou ladnie tak. (A čemu, to glosiej, čy co? Čy piosenki ladnejše?)
A mnie te glosy, nu i pačec, choc i teras vo to pšez radije, čy pšez televizor ladnie teš
takie byva, že oni spievajou. Nu i poliaki teš oni tam... ale mnie to podobajousie to
litviny.
Jie dainuoja įvairias dainas. Na tai kokį posmelį prie jų ir išmoksi. Bet, žinot, jie...
(Jie lietuviškai dainavo?). Lietuviškai, taip. Buvo, kad ir lenkiškai mokėjo, bet dainavo
lietuviškai, gražiai taip dainavo. Lietuviai gražiai dainuoja. Ir žinot, rodos, per radiją, ar
kaip, tai jie labai gražiai, taip, žinot. (O lenkai nemokėjo taip?) O žinot, lenkai, pagal
mane, tai taip. (O kodėl?) Aš tai to nežinau, kas čia žino. Man tai lietuviai patinka, kaip
dainuoja gražiai. (O kodėl, gal garsiau dainuoja, ar dainos gražesnės?) O man tie jų
balsai, žiūrėkit, nors ir dabar per radiją dainuoja, ar per televiziją irgi gražiai taip būna,
kai jie dainuoja. Na ir lenkai irgi jie ten... bet man patinka lietuviai.
M 3A-7 (2004 m.)
847. [Apie Mitkiškių akmenį]
Tam my chodili, vie, do tego kamienia, modlilisie, tam sliad, sliadki Matki Boskej,
tam pokazalasia, že tam tego, že tego, tam jak i cud, jakis cud jako. To tam chodzili,
modlilisie, všystko do tego kamienia tam (A kiedy modlilisie, jak Polska byla, to?..) To
vie, jak že odkrylasia gronica, my modlilisie. A ten kamien to od davna, nu i on tam. My
nie viedzieli tam, že tam taki kamien, ale jak oni všystkie poviedzieli, te kture . Potem
vie, i Kozakiški tam, slyšala Kozakiški? Tam drogou do Jievja, ta Kozakiški pšez liasek.
To tam teš tak samo Matka Boska cudovna, i teš pokazyvalasia dužo komu, tam ktura
vartosc jaka mieli. To vie co, pochodzilam do tego kosciolu, do Kazokišek. To bylo dužo
takich kobietuv, co kolek dzieciuk, nu troche jak invalida znajdzisie, čy co, to niosou tak
na renkach, kolianami idou do altaža, do Matki Boskej Kazokišskej, to ja teras vie jak
kolek. Jak modlimsie, to do Matki Boskej Kozakiškej, ona eš cudovna tak byla. No tak
pšežycia, rozmajitosci bylo.Jak ja bylam mloda, to mnie nie interesovala, ale babulki to
moje všystkie viedzieli. Ale vie co tego, jak zakrylasia granica.No tak i tak tam. (A jak
pšechodzyli liatem, čy viosnou do tego kamienia?) A tam viencej liatem chodzili, tak bo
tego zima pšyjdzy, to Vilja byva, ta tego, liody idou, to to to sio to tam nie bylo jak
pšejiechac, no ale tego najviencej liatem. No tam takie, tam takie, no pravdzve sliadki
takie v kamieniu, sliadki takie, ja obejžavšy, tam davnejše davnejše liudzi.
Mes ten vaikščiojom, prie to akmens, meldėmės, tai Dievo Motinos pėdsakai, ten ji
pasirodė, ten kaip ir stebuklas, stebuklas koks. Tai ten ėjome prie to akmens, meldėmės,
vis prie to akmens meldėmės. (O kada meldėtės, prie Lenkijos?) Tai jau kai sieną atidarė,
mes jau meldėmės. O tas akmuo tai nuo senų laikų, na ir jis ten. Mes nežinojome, kad ten
toks akmuo, bet kai jie visi pasakė, tie kurie... Paskui, gal girdėjot, ir Kazokiškės ten,
girdėjot apie Kazokiškes? Ten keliu į Vievį, tai Kazokiškės per miškelį. Tai ten irgi
stebuklingoji Dievo Motina, ir irgi rodėsi daug kam, tiems, kurie vertesni buvo. Tai žinot
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ką, aš vaikščiojau į tą bažnyčią, į Kazokiškes. Tai buvo moterų, kurių vaikas gimsta
nesveikas, kaip invalidas, tai neša ant rankų, keliais eina prie altoriaus, pas Kazokiškių
Dievo Motiną. Tai aš dabar pasimeldžiu Kazokiškių Dievo Motinai, taigi ji stebuklinga
yra. Tai tokių dalykų būdavo. Kai aš jauna buvau, tai manęs nedomino tai, bet mano
močiutės tai visos žinojo. Bet, žinot, kai uždarė sieną, tai taip ir yra. (O kada ateidavo
prie to akmens, pavasarį ar vasarą?) O daugiau vasarą eidavo, nes žiemą Nerimi ledai ėjo,
sunku buvo nuvažiuoti, tai daugiausiai vasarą eidavo. Na tai ten tokie pėdsakai akmenyje,
gerai pažiūrėjus, aš žiūrėjau, tai seni, seni žmonės...
M3A-8 (2004 m.)
848. [Apie akmenis Neryje ir kaip pereidavo sieną]
Tam Selnikami nazyvali, taki kamien jieden bardzo vielki, ale nic na im, ale tego.
Ogromny kamien, to on tam vie, jak voda vielka, to nie to vidac. A jak voda po temu, vo
tu jest kamien, teš tak samo. Byva že my, dalieko jak voda odejdzi liatem, jak glavnejša,
my tam ta ten kamien, do vody vlezem, jako siedzem, taki, a tu granica. (Nie zvali jak ten
kamien?) A tam tutaj to zapomnialam, o vidziš, žeby tak, žeby, o vidziš... Latok, to
všystko, to na Latoku, na Latoku, ot Latok. My to tego, tu kiedys i krovy pasli, a tu pšez
granice pšechodzili. Ja to bylam dužo razy pšez granice pšešedšy do Kiernova. To vie co,
mnie te juš na ..... idzi s tamtej strony Podvarancy, i tu u nas Podvarancy. To vie, juš my
idziem, ztem z nimi, bo nam lyčy juš te litevska, juš nie puscy, to loviou i areštujou. To
oni mieli muviou:"Iš kur?"- do ich, do tych litvinuv, - "Iš Padvarų", "Iš kur?", - "Iš
Padvarų". Do nas tak samo. Skura až naroscy na plecach: "Iš Padvarų", tak samo "Iš
Padvarų", no i jak on odešed, tak jiedna tam, i nam, i tutaj. Tak i pusci do Kiernova, ale
kiedy. A raz tam areštovavšy tam byli, taki caly, taki gumno taki v Krivaikiški.
Pšesiedzieli my tam, no ale vtedy ten litevski milicjant muvi tak:-"Ja vas pšeprovadza, a
jak ja pujda po granicy, to ja obejžem, čy te polskie soldaty chodzou. To,- muvi,- a potem
bendze viedzial do jakiej strony pošli, to vtedy ja pšyjde, vas pšepušče i vitajce."Vo tak i
bylo. Ojej bylo tu všystkiego. Tyko viadomo že mloda teš bylem, to dužo liatuv.
Chcialosie pujsc do Kiernova zobačyc, čy tam tak samo. Ajej, tam tak jako to teras.
Kiedys to vozuv najiechavšych, mašynuv tam nie bylo, to vozy. A na vozach tych
litvinuv, tego naviozšych, to kielbasy, to bylo bažanki te, to jakie tam rozmajite, vie co,
bytojou, puki miešpar bendzi. To moja kšestna matka tam o tego, pšyniesie tam co kolek
dla mnie teš, mnie chcialosie do svojej kšestnej matki zobačyc, zavše to ja chcialam. no
to vie co. A te litevske chlopcy po bažanku viercynie pšez plecy, i idzie, vo. Pšychodzou
do vioski i niosou tak o bažanki. (A v Dukštach takiego nie bylo?) A v Dukštach, vie co,
bylam mloda, no ale tego, potem brat chodzil, z nimi šedlem razem, taki mlody ješče byl,
no i viadomo, že v Dukštach nie to. A v Dukštach niedalieko, ale pravda, ale nie tego.
Tyko že pamientam, že moja do spoviedzi, do bizm, biežmovalamsia v Dukštach, biskop
pšyjiezdžal, cale tego tam. Ale ješče tak, dziaciuk bylam všystki, no maliutka tam taka. I
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ot tak rozmajitosciach. Babulki te všystke opoviadajou, viadomo jak tam kiedys curki
ichne, syny tam, jak byli v koscielie, jak spievali piesni tam, co.
Ten žmonės Selnikais vadino tuos akmenis, toks vienas labai didelis, bet ant jo
nieko nėra. Didžiulis akmuo, bet kai daug vandens, tai jo net nesimato. O kai vanduo iki
čia, tai dar yra akmuo, irgi toks pat. Būdavo, kai vasarą vanduo atslūgsta, tai mes į
vandenį įlipdavom ir ant jo sėdėdavom, štai taip, o čia pat jau ir siena. (Gal kaip
vadindavot šį akmenį?) Va ir pamiršau, matai, pamiršau... Latok, taip vadinosi, tai ant
Latoko, Latok. Mes tai čia kadaise ir karves ganėm, o štai čia per sieną eidavom. Aš tai
buvau daug kartų per sieną perėjusi ir į Kernavę nuėjusi. Tai, žinot, iš anos pusės yra
Padvariai ir čia pas mus Padvariai. Tai, žinot, jau mes einam ten pas juos, nes tai vadinasi
jau lietuviška [pusė], o ten nepraleidžia, tai jau gaudo ir areštuoja. Tai jie sako lietuviškai:
„Iš kur?“ O mes atsakom tiems lietuviams: „Iš Padvarių.“ ‒ „Iš kur?“‒ „Iš Padvarių.‟
Mums tai vienodai. Net skūra174 užaugusi ant nugaros 175: „Iš Padvarių‟, taip pat „Iš
Padvarių.‟ Ir kaip kas nueina, taip čia mus ... taip ir praleidžia į Kernavę. O vieną kartą
ten areštavo, tai į tokį kluoną uždarė Kriveikiškyje. Ir sėdėjom mes ten, bet tada tas
lietuvių milicininkas taip sako: „Aš jus pervesiu per sieną, aš eisiu prie sienos ir
pažiūrėsiu, ar tie lenkų kareiviai ten vaikšto, ar ne. Tai aš, sako, žinosiu, į kurią pusę jie
nuėjo, tada ateisiu ir jus praleisiu, ir sudie.“ Taip ir buvo. Vajė, visko čia buvo. Taigi
aišku, kad kai jaunas esi, tai prieš kiek metų buvo, tai norisi visur nueiti, norėjosi į
Kernavę nueiti, pamatyti, kaip ten yra, ar taip pat kaip čia. Vajė, ten taip, kaip ir dabar.
Ten tų vežimų privažiavusių, mašinų tada nebuvo, tai tik vežimai. O ant tų vežimų tai
lietuviai atsivežę tai tų dešrų, tai riestainių, įvairių įvairiausių, atseit, jau kol tie
nešparai176 prasidės. Tai mano krikšto mama ir man parneša ką nors, norėjosi man
nuvykti pas savo krikšto mamą pažiūrėti, visada aš norėjau. O tie lietuvių bernai
riestainių virtinę permeta per nugarą ir eina. Ateina į kaimą ir tuos riestainius taip neša.
(O Dūkštose to nebuvo?) O Dūkštose, kai jauna buvau (eidavom), paskui brolis dar
jaunas buvo, su jais ėjome, tai aišku, kad to nebuvo. Dūkštos netoli, tai tiesa, bet to
nebuvo. Tik prisimenu Sutvirtinimo sakramentą Dūkštose, vyskupas atvažiavo, tai taip
buvo. Bet aš dar maža buvau, vaikas buvau. Ir taip jau būdavo. O močiutės pasakoja, kaip
kadaise buvo, kaip jų dukros, sūnūs ėjo į bažnyčią, jai giesmes giedojo.
M3A-9 (2004 m.)
849. [Apie Dūkštų bažnyčios grąžinimą] (bobutė jai pasakojo, kad kai 1917 m.
grąžino Dūkštų bažnyčią, buvo didelė šventė, iš Vilniaus privažiavo kunigų, ponų. Po
pamaldų prie bažnyčios visiems susirinkusiems kepė visą jautį, po to bernai ir vyrai puolė
su peiliais jo atsipjauti. Baisu buvo, kad rankas nenusipjaustytų)
Bobulia moja, grika rvemi, ona mnie všystko opoviada, všystko opoviada, a taka
cekavosc dla mnie, ajej.Tego byka piekli i tego, byka piekli, a potem krujili jiego, vie, na
kavalki, jiedli, tam može šarovaty byl, može jaki, i kšyčieli tam "Ura, ura", a tam setki
liudzi bylo. Bo naša teš mloda babulka byla, to ona viencej sto liat, a gdzie tam sto,
jakich sto tšydziescie jiej bylo i tam. No i tego byka, to nie jieden sobie palcy pokrojil,
tyle setki liudzi, lieci každy, vie, kavalek odkroji. To ona opoviadala, pševrucili kosciul
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na ta, na cerkve, z cerkvi na kosciul, to te dužo liatuv, oi ten Dukštanski kosciul, on
bardzo dužo liatuv bylo, že tam ty cerkvejak bylo. Te popy takie, vie, všystkie te ichne
odzienie i tam zakopana byli. Tam moja maliutka siostra pochovana byla, tak jak mugilka
vykopali, i te všystko co vykopali. To ja ješče, ja v Dukštach jak chodzilam do spoviedzi,
no i oni, vie co tego, kopali, to nie niščyli, dlatego všystkie odzienie popskie te, i tam
gdzie ichni oltaž, juš tam takie ruzmajita byva že, takie pozlocone, kiedys to zlotz bylo
tam dla tego, ruska ta dobra taka zlota. Nu i vie co, to tam všystko to bylo v ziemi, no to
potem tego zabrali gdzies postavili i poviezli. Ale gdzie tam, žeby ja juš na pamiontka
musi gdzie tam položyli. To ja vie, tyko všystko to opoviadali, ja opoviadam.
Močiutė mano, mes grikius raunam, o jinai man pasakoja, vis pasakoja, o man taip
įdomu, vajė, vajė. Tą jautį kepė, tai kepė jautį, o paskui pjaustė po gabalą ir valgė. Jis gal
toks šėmas buvo, o gal koks kitoks, ir valgė, o paskui šaukė: „Ura, ura“, ir ten šimtai
žmonių buvo. Tada mūsų močiutė dar jauna buvo, tai gal prieš kokį šimtą metų buvo,
kur ten prieš šimtą, prieš kokį šimtą trisdešimt. Na ir ta jautį pjaustė, tai ne vienas sau
pirštus susipjaustė, tiek žmonių buvo, šimtai, kiekvienas puola, sau gabalą atsipjauna. Tai
ji pasakojo, pavertė bažnyčią į cerkvę, o paskui cerkvę į bažnyčią, tai prieš daug metų
buvo, toji Dūkštų bažnyčia, tai prieš daug metų, kai čia cerkvė buvo. Tie popai, jų
drabužiai tokie, ir ten jie užkasti, tie drabužiai. Ten mano maža sesutė palaidota buvo, tai
kaip kapą kasė, visa tai ir iškasė. Tai čia dar kai aš Dūkštose išpažinties ėjau, tai jie
užkasdavo, žinot, ne naikino, bet užkasdavo visus popų drabužius, ir ten, kur jų altorius
buvo, jau ten tokie daiktai paauksuoti. Ten kadaise tas rusiškas auksas geras buvo. Na tai
žinot, visą tai buvo žemėje užkasta, na tai paskui atkasė ir kažkur nuvežė. O kur nuvežė,
matyt, prisiminimui kur padėjo. Na tai matot, visa tai pasakojo, tai ir aš pasakoju.
M3A-10 (2004 m.)
850. [Apie Maišiagalos poną] (jam ir Geisiškės priklausė)
Stal taka, jak to nazyvalosie, taka te plutka, rubili taka tam tego, taki ksionža on
byl. No i on, vie co, bardzo dužo ziemi, mial tego všystko. To ona opoviadala, že on jiesli
zapodoba jaka co kolek, to tšy hektary ziemi maš, to da. I moja babulia, to gdzieš, juš tyle
liat, ona šedla z Maišiagola piechota, i jiedzi on, konj pšed konj, nie rozumie co to konj
pšed konj? Tšy koni piervy, tšy koni z tylu, to ksiondze že. I on, vie co, stanol, - "Gdzie
ty idzeš?",- muvi. Ona muvi, že ide do domu, skont ja jiestem, vypytalsia co, muvi
tego,vytlumačyla, že tym, ktury v Mogilievie, to te to ona vytlumačyla im, že jest taki,
taki co. O, muvi, to byl tego chytry, on mnie ušukal, muvi, ksionža ušukal, byl taki
niedurny človiek. Tak mnie fotografja byla, ale gdzie to taki, jak popačy, taki panisty. No
to ona opoviadala všystko, tak ot všystkie žečy rzmajite, že ksionže jiej, že rozmavial tam
z niou tak dlugo, te časy, muvila, že tego, pytalsia, vypytalsia všystko, ale jak podobasia
jaka panienka, čy co, to tšy hektary ziemi da.
Stovėjo toks, kaip čia vadindavo, čia kur... darė ten tokius, toks kunigaikštis jis
buvo. Na ir jis, žinot, daug žemės turėjo, turėjo daug visko. Tai mano močiutė pasakojo,
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kad jei jam patiks kokia panelė, tai jis tris hektarus žemės duoda. Ir mano močiutė ėjo, tai
kur čia, jau tiek metų praėjo, ji ėjo pėsčiomis iš Maišiagalos, ir važiuoja jis, arklys prieš
arklį, ji nesupranta, kam čia arklys prieš arklį. Trys arkliai prieky, trys arkliai iš paskos,
taigi kunigaikštis jis. Na ir jis, matot, sustojo. „Kur tu eini?“ ‒ klausia. O ji pasakė, kad
eina namo, kur gyvena, pasakė, jis visko paklausė, ji viską paaiškino. Paaiškino, kad yra
Mogileve, taip ir taip. O jis gudrus buvo, jis ją apgavo, sako, kunigaikštis mane apgavo,
toks nekvailas žmogus buvo. Aš kažkur ir nuotrauką turėjau, kai pažiūri, tai toks
poniškas. Tai ji pasakojo viską, kad kunigaikštis su ją kalbėjo, apie ką klausinėjo, ilgai
kalbėjo. O kai patikdavo jam kokia panelė, tai tris hektarus žemės duodavo.
M3A-11 (2004 m.)
851. [Apie nekrikštytų vaikų kapus prie Miežionių]
Vo tu jak zakrencasie, tu na nas, to tu na Rakiški, na Podvarancy, i tu na Kernova,
v tym mejscu, tak o v krance tam, to tam byli mugyly davnejše dziecinne, kture dzieci
takie, vie, co niekščone chovali. To tam ... o, povie ješče jiedna, pravda pšypominam.
Niekščone dzieci chovali, vie co, i tam jak tego, za moja pamienciou bylo za všystko, a
davnej taki vychodzil, vie, ksienžyc, tak pelnia ksienžyc. To vie co značy pelnia
ksienžyc, taki va? I ons tego mejsca vychodzil, vyjdzi tam, vie, kiedys cy. (Kto
vychodzil?) No to ksiendz... tam, gdzie te dzieci niekščone chovana, i on, vie co, chodzi
chodzi, nizko nizko, to on tam jak vyjdziš z tamtou, tam, tam tak o gdzie, i tam v tym
krance, pasiolok začynasie, i tam na Kiernova droga, taki krant tutaj. Teras to viadomo,
tam liudzi posiavšy. Nu i vie co, to v nocy godzina dvanasta jaka, kto jak taki Aleksandr
Paskoni, dvorne ješče Paskoni, to on vyjdzi, i ten ksienžyc, vie, o tak o, s tamtont vyjdzi
nizka, vyjdzi, pujdzi vyžej vyžej, vyjdzi až, o, tam, on taki, my tam nazyvami dol, na dol
tam vyjdzi, potem tam vyjdzi, s tamtont vyjdzi, tu v Kiernuvku takie gruba dževy stali,
bo jiedno stoji. Juš ja to davno tam šedlam. Vyjdzi na te dževy, vie co, chodzi chodzi,
idzi tam potem, jak jiedzisie do Kiernova, Klišablota nazyvasie, vyjdzi do Klišablota, tam
pochodzi, vie co, i potem idzi idzi opiatj na svoje tam mejsce, skont vyšed i sgyni, to juš
davno, davno. (I každou noc tak bylo?) To v nocy, tyko v nocy robilosie (Nie, no každou
noc?) Nie každa, nie každa, tyko muvila ta, ktura pasla koni za ojca, to byla dzievčynka z
tej, o, chaty. Zanim ojcec pšyjdze na koliacje, tam ciemno v nocy, to co. A ona za niego
popasi te koni, to ona sama dokladnie, i o te, muvi, tak strach, tak gortuje, taki, vie co, jak
on chodzi. Chodzi chodzi chodzi i pujdzi tam do Podgaj, nazyvami, do tego Podgaja,
ktura tam žyli, muvi, na dziedziniec, po dziedzincu nizko, i znovu podymisie, i znovu, i
pšyjdzi na te same mejsco, gdzie te dzieci niekščone to chovano. To pomyslic, jak tego.
(A te dzieci tam pšy vas chovali, čy davniej?) A to davnejše, oi... vie tam... (A skont
viedzieli, že tam dzieci pochovane?) Vidzi, co ktura davnejše, opoviadajou. Moja
babulka, že to juš po liatuv tam, a gdzie tam, bardzo dužo, tam vie co (A na tym mejscu
byli jakie takie znaki čy co?) A to byli kiedys to, byli kiedys cy. A potem, vie co, jak juš
za mojou pamienciou, to co začeli tam... taka chatka, taki Klever, my nazyvali, postavil
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na ta mejsca chatka taka co, potem vybralsia až pod Klišoblota, nie mog on byc tam,
jiemu coš cy tam, jakos cy taka pšecivnosc taka byla i byla, i on nie mog tam žyc, tam
pšebralsia, tam za lias, tam jak idzisie do Klišablota, na Kiernova jak idzisie tam. No tam
strašna žečy.
Va čia, kaip sukti į mūsų pusę, čia į Rakiškes, čia į Padvarius, o čia į Kernavę, toje
vietoje, kur krantas ten, tai ten buvo vaikų kapinaitės, kur tokius vaikus, kurie dar
nekrikštyti, laidojo. Tai ten..., tai pasakysiu dar šitą, prisiminiau. Nekrikštytus vaikus čia
laidojo, tai aš prisimenu gerai, kaip tai buvo, žinot, toks anksčiau mėnulis pilnas būdavo,
tokia pilnatis. Žinot, ką reiškia pilnatis? Ir jis iš tos vietos patekėdavo, pakyla iš tos pusės
kartais ar... (Kas pakyla?) Na tas mėnulis, ten, kur tie nekrikštyti vaikai palaidoti, na ir jis,
matot, vaikšto, vaikšto, žemai, žemai, na tai kaip išeini iš ten, kur toje pusėje, kur
gyvenvietė prasideda, ir ten į Kernavę eina kelias, toks krantas čia. Dabar tai kitaip, čia
laukai žmonių apsėti. Na ir žinot, naktį, kokią dvyliktą valandą, tai toks Aleksandras
Paskonis, dvariškis toks, Paskonis, ir jis išeina, ir tas mėnulis iš ten teka, jis žemai, žemai,
o paskui pasikelia aukščiau, aukščiau, ten, kur tas slėnis, tai ten eina, o paskui iš ten
pakyla. O čia Kernavėje tokie stori medžiai buvo, vienas iki šiol stovi, jau aš seniai pro
ten ėjau, išeina prie tų medžių ir eina paskui ta kryptimi kaip į Kernavę važiuoja, ten
Klišobala 177 vadinasi, išeina į tą Klišobalą, ten pavaikšto, o paskui eina į savo vietą, iš kur
parėjo, ir išnyksta, tai jau seniai buvo, labai seniai. (Ir kiekvieną naktį taip būdavo?) Tai
tik naktį taip ir būdavo. (Kiekvieną naktį?) Ne, ne kiekvieną, tik sakė tokia mergaitė, kuri
arklius ganydavo vietoj tėvo, iš tos trobos mergaitė. Kol tėvas pareina namo
vakarieniauti, ten jau tamsu, tai jinai vietoj jo arklius prižiūri ganykloje, tai, sako, tokia
baimė, kol jis vaikšto. Sako, taip eina, eina, ir nueina ten iki Pagojaus 178, tai vadindavom,
iki Pagojaus, kurie ten gyveno, sako, ant kelio, keliu žemai, ir vėl pasikelia, ir vėl, ir
grįžta į tą vietą, kur vaikai nekrikštyti palaidoti. Taigi pamanyk tu, kaip čia yra. (O tuos
vaikus tai jau prie jūsų laidojo, ar anksčiau?) Tai seniai labai, labai seniai... (O iš kur
žinojo, kad ten vaikai palaidoti?) Tai jau seni žmonės pasakojo. Mano senelė, tai jau metų
daug, o kur tau, labai daug. (O šitoje vietoje buvo kokie ženklai, ar kas?) O buvo kadaise,
buvo. O paskui jau, kaip aš jau prisimenu, tai pradėjo jau ten... tokia trobelė, toks Klever
pastatė šitoje vietoje trobelę tokią, tai paskui jis išsikėlė iki pat Klišobalos, negalėjo jis
čia gyventi. Jam ten nemalonu buvo, ar kas ten, jis negalėjo ten gyventi, tad persikėlė ten
už miško, tai kaip eini į Klišobalą, į Kernavėlės pusę. Na tai ten baisūs dalykai.
M3A-12 (2004 m.)
852. [Apie vaiduoklius prie Europos vietovės]
Kto nie jiechal, to gdzie kto nie vjiechal, to tam, vie co, byva že o... vyjdzi ktuš cy
z tamtont, i tak o... jak Airopa, nazyvasia, jak by taka Paldavska tu byla, to ona, vie co,
puzdno puzdno z Vilna pšyjiechala i šedla ona tam, jak nazyvali Kliony, tam v Airope,
vie o vie, všystko tam (Tam gdzie jiezioro?) Nie, nie tutaj, vie, tuitaj byl pasialok v
rodzaju tam taka Airopa, taki dom nizko stoji (Gdzie Giliun žyje, tak?) Tam to kiedys to
dževa pilovali, pšy kolchoza, to tam, no tam taka byla dorožka, Kliony nazyvali, to tam,
vie co, to ona muvila tak, vyšed s kusc človek, to dužo komu pokazyvalsia, i muvi, tak
idzi, vo jak dževa tam, tak tulise tulise, a ona muvi, juš ze strachu, juš jiej, juš nogi do
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ziemi nie tuliousie. I ona šedla na te, gdzie tutaj mugilki takie, vie co. No to ona, vie co
tego, jak ona tam šedla, to šed šed šed z boku, šed šed i zginol gdzie tam, duša z tego
mejsca, i sginol. (No nie v tym mejscu, gdzie te mogilki byli?) Nie, nie v tym, bo ona
zakrencilasia juš na te... na Podvarancy, a on, čeba bylo juš jiego tam, juš on nie dušed do
i zostalsia.
Kas tik važiavo, ten jau įvažiavo, tai išeidavo kažkas iš ten... ir taip jau, kaip
Airopa vadinasi, jeigu čia tokia Poldavska tokia būtų, tai jinai vėlai, vėlai iš Vilniaus
parvažiavo ir ėjo ji pro ten, pro Klionus179, ten Airopoje, žinot, ten. (Ten, kur ežeras?) Ne,
ne ten, žinot, kur buvo gyvenvietė toks kaip Airopa, ten namas apačioje stovi. (Kur
Giliūnas gyvena, taip?) Ten tai kadaise medžius kirto, dar prie kolūkio, tai ten buvo toks
keliukas, Kliony vadino. Tai iš ten, ji taip sakė, išėjo iš kažkur žmogus, tai jis daug kam
rodėsi, ir, sako, taip eina ten, kaip medžiai stovi, ir prisiglaudžia, prisiglaudžia prie jų. O
ji, sako, ji jau žemės po kojom iš baimės nejaučia. Ir ji ėjo pro ten, kur tokios kapinaitės
čia. Na tai, kai ji ten ėjo, tai jis šalimais ėjo, tai ėjo, ėjo ir kažkur išnyko. Atėjo iki šitos
vietos ir išnyko. (Tai ne toje vietoje, kur kapinaitės buvo?) Ne, ne toje, nes ji pasuko jau į
Padvarionių pusę, o jam reikėjo..., jau jis iki čia nėjo, ir atsiliko.
M3A-13 (2004 m.)
853. [Apie vaiduoklius prie Pakalnių]
Potem, vie co, muj brat jiechal tego. Tak on tu bardzo dužo komu pokazyvalisie.
No to vie co, to jiemu tak samo, vie, na ten, na drodze konj jak vziol, to konia kieruji
kieruji kieruji, a on, vie co, ze strachu choc by z voza vyliecial i kšyčal - "Ratujce,
ratujce, ratujce". Tam v tym mejscu, a dužo kto tak pokazyvalosie, pokazyvalosie.
Paskui, žinot, mano brolis važiavo ten. Tai jis [vaiduoklis] daug kam čia rodėsi. Na
tai, žinot, tai jam irgi rodėsi, ant kelio arklys kaip pradėjo [šokinėti], tai jis arklį prilaiko,
prilaiko, prilaiko, o pats lyg ir iš vežimo iškrito ir pradėjo šaukti: „Gelbėkit, gelbėkit,
gelbėkit.“ Ten, toje pačioje vietoje, ten daug kam vaiduoklis rodėsi.
M3A-14 (2004 m.)
854. [Apie Kernavėlės nekrikštytų vaikų kapų vietą ir Koplyčios kalną]
No i tu, v Kiernuvku, taka chatka byla, muvila, gdzie ta žegnala, ta. No i tu byla to
teš tak samo, niekščona dzieci chovana. Potem z tej Kaplicy, nazyvami, gdzie Kaplica
pšy Vilji, tam postavili do Kiernuvka, ta do Kiernuvka, ta na te mejsce, gdzie te
pochovane dzieci. Kiedy vie, niežyvy jaki človek tam pochovajou, byva tak ot. Teras to
viadomo, tak niema, jak kiedy. To davno, viadomo kto tam tego. Tam kosci, tam može
oralisie, kture i to stale co to pamientam dokladnie, i tego ješče tam dalej i dalej kosci,
kosci, vie o takie kosci, tych litevskie, tych takich davnejše, davnejše. Potem vie co,
sypisie i sypisie, i teras tam idou porchajousie, že tam može co kolek takiego i najdou, do
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ješče muvi, že zloto čy zemby zlote, čy co takiego. Tam tego byla, byla ješče bližej, ješče
možno byla jakos, cy tam i chodzic. A potem po trocha, po trocha, po trocha to i tego.
Ale tu teras strachi pokazyvalisie (A co?) Ojej, taki Poldavski konia navionzyval, vie i
vie, konia na noc navionžy, on sobie pšy tym koniu, i tam konj chodzi, tam gdzie, a on
tam sobie položilsia i liežy, pšyjdzi jieden jak kto to, jaki co, za jiego tormosi tormosi, to
on ze strachu uciek. I nie viadomo, kto i jak, i co vie tego, vie co, pšecivnie tam teš tak
samo. ja vielie razy, vie, chodzilam tam, to jakos cy puzdnej, to tam naša ziemi byli, tam
šnury to takie, až v dolie tam co. To tam jiesli tam čeba isci, to tam ja teš do tego ojca, že
strašymsie, može vyliezi kto kolek. tam takie dzieciuk, dziecyna, takie jak ja, ot takie
kosci, to takie dzieciuk jak nievielki pochovany. Takie davnejše tych stalych liudzi, to bo
moja babulia opoviadala, jak ich nazyvali, pogani, čy jak tam takie jako.
Na tai čia, Kernavėlėje180, tokia trobelė stovėjo, kur aš sakiau, kad šita (moteris)
žegnojo, na ir čia buvo nekrikštyti vaikai laidojami. Paskui iš tos Koplyčios 181, taip jau ją
vadiname, kur Koplyčia prie Neries 182, tai ten pastatė (ką?) prie Kernavėlės, taip jau prie
Kernavėlės, toje vietoje, kur tie vaikai palaidoti. Kartais, kai negyvas koks žmogus, tai
irgi ten laidojo, dabar tai jau šito nėra. Tai seniai buvo, žinoma. Ten kaulai, tų kaulų
rasdavo, kai arė, ar dar kaip ten, seni seni kaulai, tų lietuvių, iš senų laikų. Paskui tai,
žinot, viskas byra, byra, o dabar ten eina, ieško, gal ten ką nors tokio ir ras, tai dar, sako,
gal auksas, auksiniai dantys, ar kas nors kitkas. Ten buvo ir arčiau, dar buvo galima ten
vaikščioti. O paskui po truputį, po truputį ir taip... O dabar vaiduokliai rodosi. (O kas
rodėsi?) Vajėtau, toks Padlavskis arklį rišdavo, žinot, arklį nakčiai pririšdavo, jis sau jau
prie to arklio, ir ten arklys ganosi, o jis sau atsigula ir guli. Ateina toks vienas ir jį tąso,
tąso, tai jis išsigando ir pabėgo. Ir neaišku, kas ten buvo, kaip ten viskas, ir, žinot,
nemalonu ten taip. Aš ten vaikščiojau daug kartų, jau čia kažkaip vėliau, ten mūsų žemė,
tie šniūrai183 tokie, pačioje apačioje, tai ten jeigu reikia eiti, ten pas tėvą, tai aš bijau, gali
išlįsti kas nors. Ten tokie vaikai, vaikučiai, tokie kaip šitas, tokie kaulai, tai tokie
vaikučiai nedideli palaidoti. Tokie senoviniai žmonės, tai mano močiutė pasakojo, kaip
juos ten vadino, pagonys ar kaip ten.
M 3A-15 (2004 m.)
855. [Kaip mokė pagonis žegnotis ir apie Dobulių ąžuolą] (tęsinys iš praeito)
(Babulia muvila?) To babulia, to ona ona. (Muvila, že pogani nazyvali?) Pogani to
tyko te i chovali tam. To takich svojich liudzi to tyko tych, tych, pšyvažali, vie tego. ich
tam, vie co, kiedys cy, ona opoviadala, jak ich učyli tam. Kšyčeli to oni, vie, nic nie
rozumieli, to kšyčeli... jak to po litevsku..."Dieve, Dieve" - ja nie moga poviedziec, že
"Boža, Boža, Piorun kosci lami". Oni žegnacie učyli ich, a oni kšyčou, že "Piorun kosci
lami" (Piorun kosci lami?) Že viedzy co, že oni po litevsku, že jak... to musie..."Dieve,
Dieve,"- no že tam, Perkūnas tam kosci lami. Že oni kšyčeli gvaltu. Jak ich učyli, to im
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strašno bylo, že i čeba o tak bylo žegnacie, učyl žegnacie ich, pomysliec tego. (To kolo
Kapličnej gury tak bylo?) Tak, to bylo co vie, to všystko kaplica stala, to v tej kaplice ich
chovali, i zato oni tam tego i učyli ich tam vie. Nie bylo tam koscioluv takich, chociaž
takie... To tam kšyčeli gvaltu, že.
Potem Dobuli takie, nazyvajou, to tu, v tych Dobuliach tam, vie co, ich teš tak
samo učyli, niedalieko Kiernova tutaj. Pšeprovadzali ich tu teš. Taki dom byl pod tym
dembem, to takis dom ten, to značyse, pod tym dembem. To byl jakis ichni, jakis
zaufany... jakos ma v sobie tam, jakas religija musi, po ichnemu, tamten domb. A Bože,
ona mnie všystko opoviadala. (I co pod tym dembem bylo?) No i pod tym dembem tam
jiego kščyli, tam ich, no jiesli mielisie oni, že muvi, pod ten demb, on dlugo teras.
Pravda, tam robili linji takie, maliaracje, jakie tam že tego. Oni tam ich učyli, žegnacie
učyli, paciežy učyli, všystko pod tym dembem, to kiedys cy, muvi, čeba isci tam, do
Dobul, gdzie ich učyli, te žegnacie, paciežy, všystko. (A kto učyl?) No to ich tam jakis,
ktura juš viencej umieli, juš tam byla takie, vrucali juš takie, kture, vie, podučone jakies
byli juš. I oni tam učyli učyli i pačy, že teras i religija, všystko to samo jak. Ale teš samo
litviny, kture oni smiejousie, muviou, teš tam muvi "Do Dobul čeba isc, gdzie učyli
žegnacie, paciežy tam ich..."Ale setki liat, oi davno (A tam Dobuli, co tam bylo, lias čy
bylo jakie?) Tam vie co, v rodzaju tam lias, o taki lias od davna, to od davna demby takie,
Bože jakie tam dembiuhy, grube tam, jak idziš z gury troche v dol, taki a potem opiat tak
na gure tak, i jak ručaj tam taki, i on dlugi dlugi, začnisie od tego, v rodzaju, od tego
mejsca, že až tam pod Kiernova tam. Taki dlugi (Ručej?) Tak, žečka potem taka plyni,
vie to tego, a tam opoviedziec to teras, viadomo, zarosšy všendze. (A ten demb vy
pomnice, čy stal pšy vas?) Bo to vie co, kto ich vie tam dembuv juš dužo bylo, jak krovy
pasli, to ja viem, to ja viem, no demby demby, ale kto jiego viedzou. Pod tym dembem,
vie soldat polski poviesylsia jiešče pod jakim tam jiednym dembem. Vie co, pogranyčnik
pogranyčnik, chodzil granica taki…
(Močiutė sakė?) Tai močiutė, ji sakė, taip. (Sakė, kad pagonimis vadino?) Pagonys
tai tik savus ir laidojo ten. Ten tokius savo žmones atveždavo, ir ji pasakojo, kaip ten juos
mokė ten. Šaukė jie, nieko nesuprasdavo, tai šaukė... kažkaip lietuviškai... „Dieve,
Dieve.“ Aš pasakyti negaliu, kad „Dieve, Dieve, Perkūnas kaulus laužo.“ Jie žegnotis
juos mokė, o tie šaukė: „Perkūnas kaulus laužo“. (Perkūnas kaulus laužo?) Kad taip,
žinot, lietuviškai jie, kad taip, kaip sako: „Dieve, Dieve“, kad Perkūnas kaulus laužo. Kad
jie rėkė baisiausiai. Kaip jau ten juos mokė, ir jiems baisu buvo, kad reikia taip žegnotis,
mokė žegnotis juos, tik pagalvokit. (Tai prie Koplyčios kalno taip buvo?) Taip, čia, kur
koplyčia stovėjo, tai toje koplyčioje juos laidojo, ir todėl taip ir mokė juos tenai. Nebuvo
ten bažnyčių tokių, nors tokie... Tai ten baisiai rėkė, kad...
Paskui Daubuliai tokie, vadina Dobuliai, tai ten, žinot, juos irgi taip pat mokė,
netoli Kernavės čia, atvesdavo juos čia. Toks namas buvo prie to ąžuolo, kažkoks namas
prie to ąžuolo. Tai buvo kažkoks jų, palikimas... kažkaip susijęs su jų tikėjimu, pagal
juos ten, anas ąžuolas. O Dieve, ji man viską pasakojo. (Ir kas prie to ąžuolo vyko?) Na ir
prie to ąžuolo krikštijo juos, na jau turėjo jie prie to ąžuolo, jis dabar ilgai (stovi). Tiesa,
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ten vykdė kažkokius melioracijos darbus. O tai juos ten mokė, žegnotis mokė, maldų
mokė, viskas prie to ąžuolo vyko, tai anksčiau sakė, reikia eiti prie tų Daubulių, kur juos
mokė žegnotis, maldas kalbėti. (O kas mokė?) Na tau jau tie, kurie daugiau mokėjo, jau
buvo tokių, nešdavo tikėjimą, tokie jau pamokyti daugiau. Ir jie ten mokė ir mokė, ir,
matot, dabar ir religija tokia pati. Bet yra ir lietuvių, jie juokias, sako, kad reikia eiti į
Daubulius, kur juos mokė žegnotis ir maldų mokė. Bet čia prieš šimtus metų, seniai jau.
(O Daubuliai ‒ tai kas, miškas ar kas ten?) Ten, žinot, panašiai kaip ir miškas, toks
miškas nuo seno, tokie ąžuolai, Dieve, kokie ten ąžuolai, kai eini nuo kalno truputį į
apačią, o paskui vėl į kalną, ir upelis toks ilgas, ilgas, nuo tos vietos jis prasideda, kad
prie pat Kernavės ten. Toks ilgas. (Upelis?) Taip, upelis ten toks teka, o dabar papasakoti
sunku, nes viskas apaugę jau. (O šitą ąžuolą jūs prisimenate, ar prie jūsų jis jau stovėjo?)
Na, matot, kas ten juos žino, tų ąžuolų tai daug buvo, kai karves ganėm, ąžuolus tai aš
žinau, ąžuolai tie, bet kas juos ten žino. Po vienu ąžuolu lenkų kareivis pasikorė, po
kažkuriuo iš tų ąžuolų. Muitininkas, muitininkas buvo, sieną prižiūrėjo...
M3A-16 (2004 m.)
856. [Apie Padvarių Koplyčios kalną]
Nu, on vybiežy taka kosc, vie, pšyložy sobie tutaj, a ta kosc jiemu, vie ta jak ta
noga, to dlia tego, našego tego človieka… do tego mejsca ta noga (rodo iki kaklo), to
bardzo vielkie (Do uš, do glovy?) Do glovy, vie, taka, takie haliaški te cale, te nogi (To v
Kaplice takie byli?) Takie vielkie vielkie vielkie, to ja muvie, tam ili… (A ta mejsce,
gdzie byli te kosci, to teras juš spelzlo?) Ale všysko, tyko jamečka ta, cuš co vie, to
davno… (A teras tego mejsca juš niema?) A tego mejsca, to vie co, oni tu chodzyli i tego
dužo kto, to takie po bokach piaski takie, piaski vie takie jiest tam, i takie gdzie nie gdzie
kšaki vyrosšy takievie. Teras oni stšymujou te kšaki ten piasek.
Kaplyca stala tu, vyrazna byla jamečka te,m a potem taka sosenka juš nadvysšy
taka o, ta juš koženi tam juš i ona mialasie tam zaplynonc juš, to tego. To tam juš po
bokach, po bokach tam niekopalysie, ale teras to tam muviou, že dužo kto tam kopysie
teras idou (I teras?) Bo moja te syny, o ten vo, pšysnyl tak, že tego:”Ic tam ta gura, na ta
gura i pod jakim sosnom, ic tam kopsia, tam pujdzi, to najdziš co kolek”. To oni, moje
obydva te pošly, nu kiedy oni tam :”Nu co tam?”,- “Vykopana, vykopana, dužo kto
kopavšy”. Co oni tam chcieli, to ja nieviem. I tak pšysnyl, tak vyraznie, muvi, že jak raz,
i tak v ta mejsce trafyli, že vidzi? (Nieznaliazli?) Nic tam nic nienaliezli. Vie co, splyla
splyla do žeki, a poviedziec to, že tegoš bylo, nu viadomo nie pamienta. Jiešče ja do
školy chodzylam, taki vylev Vilii, v hystorja, jaž mialam, i bylo zatopiona v Vilnie tam,
to tam gdzie jak… jak to nazyvasie ta…kolo Vilji..jak to, Červony Kšyž tam, to calkem
byl zatopiony. Potem ta Katedra v vodzie stala. Ja mialam hystorja, bylo všysko na
rysunku i opisana, jak do školy chodzylam, to davno davno juš. Nu to vie co tego, Vilja
to tak samo až do tej Kapličnej gury voda podbyvala podbyvala, a tutaj pod naše te
Podvarancy pod guža tam dol taki, i tu pod samy dol ten, o tutaj voda byla, ojezus,
Siemeniški to zatopiona.
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Na, jis paima tą kaulą, prideda prie savęs, o tas kaulas jam iki čia, taip kaip šita
koja, tai čia mūsų tam žmogui... iki šitos vietos tas kaulas (rodo iki kaklo), tai labai
didelis tas kaulas. (Net iki galvos?) Iki pat galvos, žinot, tie kaulai, tos kojos. (Tai
koplyčioje jie buvo?) Tokie dideli, dideli, tai aš sakau, ten arba... (O kur ta vieta, kur rado
kaulus, jau suiro?) Tai jau viskas, tik daubelė liko, ką čia žinai, tai jau seniai buvo. (O
dabar tos vietos jau nebėra?) O tos vietos, tai jie čia vaikščiojo, ir daug kas, tai čia iš šono
toks smėlis čia, smėlis ten toks yra, ir ten kur ne kur, vietomis krūmai užaugę tokie jau.
Dabar jie sulaiko smėlį, tie krūmai.
Koplyčia stovėjo čia, tokia daubelė buvo šalia, o paskui tokia pušelė jau nusvirusi,
ten jos šaknys, jau ji turėjo nuslinkti, tai čia taip jau. Tai iš šonų jau nekasė, bet dabar
sako, kad daug kas ten dar kasa. (Ir dabar?) Nes mano tie sūnūs, vienas susapnavo, kad
sako: „Eik ten į tą klonį ir po kažkokia pušele ten kasinėk, ten eik, tai rasi ką nors.“ Tai
tie mano abu nuėjo, na jie ten: „Na kas ten?“ – „Kasta iškasta, daug kas kasė.“ Ko jie ten
norėjo, tai aš nežinau. Ir taip susapnavo, taip aiškiai, sako, kad būtent į tą vietą ir pataikė,
matot, kaip. (Nerado?) Nieko ten nerado. Matot, nuplaukė, nuslinko viskas į upę, o
pasakyti, kas ten buvo, aišku, kad neprisimena. Aš dar į mokyklą ėjau, kai Neris išsiliejo,
ir istoriją aš turėjau, ir Vilniuje buvo viskas užlieta, tai ten kur... , kaip šita vieta
vadinasi... Raudonasis kryžius, tai visas buvo užlietas. Paskui toji katedra vandenyje
stovėjo paskendusi. Aš turėjau istoriją, buvo viskas nupiešta ir aprašyta, kai aš į mokyklą
ėjau, tai labai seniai buvo. Na tai čia tas pats, Neris iki pat Koplyčios kalno kilo, kilo, o
čia prie mūsų Padvarionių, kalno papėdėje, tokia dauba, ir čia iki pat tos duobės vanduo
buvo, o Jėzau, Semeniškės 184 tau jau užlietos buvo.
M3A-17 (2004 m.)
857. [Apie rugiapjūtę] (ji dar pjovė pasamdyta rugius pjautuvu)
Oi žela žela. Oi, jiešče chodzylam, vie co, do tego… na robota do liudzi. I želam
sierpem. Tak, o tu taki Podgaj nazyvali, to v tym Podgaju taki človiek žyl. To by ja tam
tego, žala u jiego, vie co, dach ukryli, že to slomy dobre tak užento. To taka mloda bylam
pacanka, takie baby juš staršym vieku, a ja, vie staramsia teš (Oni nie spievali jakie
piosenki?) Ai, kiedy dožynki robyli tam takie, vie co (Dožynki?) No vie co, jak končy juš
žyta, končy žonc, končy všysko, nu to vtedy tam co kolek robiou, takiego jadzenia
troche, i vudki postaviou, nu vie co. Nu i spievajou (Na poliu?) I byva i na poliu, i byva
juš v domach, rozmajite byva. To spievajou, jak to “Plion žyta plion”, tego”Poželi žyta,
pobrali klosy, puscyli glosy po viosce”, tam vie co, jak maliutka.. no taka bylam pacanka
(A nie bylo takej piosenki, že slonce schodzylo?) Slonca nizko praca… slonca zachodzy,
schodzy, a jak jakas, vo vidzi. Spievali, teš pamientam trocha “Slonca zachodzy za lias
kalinovy” Ai Bože, nu vidziš vidziš, piesnia zapomniala, ale ot jak ja položamsia, lieže,
to ja všysko pšypomynam, o vidzi jak. To do mnie te… vioskova pšychodzou, o te dvie
co šedli stalie pšychodzou, o kolek zapytacie davnejše. Ja to tak pamientalam,
pamientalam, a teras… vie juš.
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Vaje, pjoviau, pjoviau. Vaje, dar ėjau pas tą... į darbą pas žmones. Ir pjautuvu
pjoviau. Taip, čia pas mus vadino, toks Pagojus 185, tai tame Pagojuje žmogus toks
gyveno. Tai aš pas tą žmogų rugius pjoviau, žinot, net stogus dengdavo tais rugiais, kad
jau gerai taip nupjautais. Tai aš tokia jauna buvau, paauglė dar, o moterys jau vyresnio
amžiaus, bet aš stengiaus irgi (O jos dainuodavo kokias dainas?) Na tai kada jau
pabaigtuves darė tokias. (Pabaigtuves?) Na jau kai baigia rugius pjauti, viską jau
nupjauna, na tai tada jau daro ką nors, tokio maisto truputį, ir degtinės parūpina, na jau,
žinot, kaip. Na ir dainuoja. (Lauke dainuoja?) Būna, kad ir lauke, o būna ir namie, įvairiai
darė. Tai dainuoja „Derlius, rugių derlius“ 186, tai taip: „Nupjovė rugius, surinko varpas,
paleido balsus po visą kaimą“187, taip jau, kai aš maža buvau, na tokia paauglė visai. (O
nebuvo tokios dainos, kad saulutė nusileido?) Saulė žemai, darbas... saulė leidžiasi, na
kažkaip, matot. Dainavo, irgi truputį prisimenu „Saulė leidžiasi už putinų miško“ 188.
Dieve mano, matai, matai, dainos žodžius pamiršau, bet kad jau atsigulu, guliu, tai aš
viską prisimenu, matai, kaip yra. Tai pas mane kaimynai ateina, va štai šitos dvi kur ėjo,
pas mane ateina nuolatos, tai ką nors iš senų laikų kai klausia, tai aš prisimenu,
prisimenu, o dabar tai jau...
M3A-18 (2004 m.)
858. [Daina rugiapjūtės]

Zachodzy slonenko za lias kalinovy
[Vertimas] Leidžiasi saulutė už putinų miško
[tiek tik padainavo]

M3A-19 (2004 m.)
859. [Daina]
Tyko takou ja viem „Slonce nisko, podviečurek blisko”, to taka piesnia pieli. No to
ona vie co,
Tam pod liasem v šerokej dolyne
Tam sbierala Kasiunia malyny \2
Bug do pomuš Kasiunia kochana
A cy dužo malynuv nabrala \2
Nie tak dužo malynuv nabrala
Jak na ciebie Jasiunia čekala \2
Pujdzem Kasia do šeršej doliny
Tam nazbieramy červonšych malinuv \2
Slonce nysko podviečurek blysko
Čas do domu Jasiunia kochany \2
185
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Nielienkajse Kasiunia ničego
Ja odprovadza do domečku tvego \2
Jiešče u mnie rozumu nie stalo
Žeby ciebie na noc pšyjmovala… bo pšepuscy do domu, a jiešče chce zanocovac, a
juš potem spieva, že
Ja pšepušča ciebie jiešča niesciemniavša
Benda vychodzil na ranku vysvietliavšy, a ona juš spieva, že mnie rozumu nie
stala, žeby ciebie na noc pšyjmovala, taka piesnia
Tik tokią aš žinau: „Saulė žemai, kiemelis arti“189, tai tokią dainą dainuodavo, na
tai taip:
Tam pod lasem w szerokiej dolinie
Tam zbierała Kasiunia maliny. \2
Bóg dopomóż, Kasiunia kochana,
A czy dużo malinów nabrała? \2
Nie tak dużo malinów nabrała,
Jak na ciebie, Jasiunia, czekała. \2
Pójdziem, Kasia, do szerszej doliny
Tam nazbieramy čerwonszych malinów. \2
Słonce nisko, podwóreczek blisko,
Czas do domu, Jasiunia kochany. \2
Nie lenkaj sie, Kasiunia, niczego,
Ja odprowadza do domeczku twego. \2
Jeszcze u mnie rozumu nie stało,
Żeby ciebie na noc przyjmowała…
[Palydi iki namų, o dar ir nakvoti nori, tai tada dainuoja:]
Ja przepuszcza ciebie jeszcza nieściemniawsza,
Benda wychodził na ranku wyswietlawszy,
[O ji jau dainuoja:]
Że mnie rozumu nie stała,
żeby ciebie na noc przyjmowała.
[tokia daina].
M3A-20 (2004 m.)
860. [Apie rugiapjūtę]
Taki začynali, taki zvionžy, taki vie, jak taki, niby to v rodzaju taki snopeček, i
tego. A potem, vie, podejdou, pšyniosou do chaty, postaviou, juš te davnejša taka moda.
Postavy v konce i stoji, a jak juš končou žyta, to zvianou vianeček, i ten vianeček, i
kviatkuv troche jiešče ložou, i pšyniosou do chaty, i ten gdzie gospodaž, to jiego tam
juš… vienšujou, povienšujou, ža ot juš po… poželi, pobrali klosy i pšyniosli do tego kolo
obrazy, kolo obrazuv poviešou, a temu juš človieku odspievajou, žeby on juš… A on
pšyniesy butelka juš tam jaka, kiedys tam vie, teras.. (A te piervše klosy do kont ložou?)
A ten snopak, bo pevno klosyki te? Zvionžy tak, stavy gdzie v konta poličevske(?) tam
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stoji, puki, vie juš… zerečki tam jiego vysechnou (Dlugo tak stoji?) Nu tak stoji jakis čas,
puki pamiontka ta, že to, ta juš zboža juš, poželi to juš. A tyko žyta, tyko žyta, tak to nic,
tam z innymi to nie, ale žyta tyko najviencej.
Taip ir pradėdavo [rugiapjūtę], suriša tokį kaip ir pėdą nedidelį190, ir taip. O paskui,
žinot, parsineša namo, pastato troboje, čia jau toks senovinis paprotys. Pastato kampe ir
stovi, o kai jau baigia rugius pjauti, tai pina vainiką, ir tą vainikėlį, ten ir gėlių truputį
prideda, jį parsineša į namus, ir ten, kur tas šeimininkas, tai jį ten jau sveikina,
pasveikina, kad čia jau derlių surinko, varpeles surinko, ir atneša prie abrozų 191, prie
abrozų pakabina, o tam žmogui dainą padainuoja, kad jis jau... O jis butelį atneša ten
kokį, kadaise tai žinot, o dabar... (O tas pirmas varpas kur deda?) O tą pėdą, varpeles tas?
Suriša taip ir stato kur į kampą ant lentynos, ten ir stovi, kol grūdai išdžiūsta. (Ilgai taip
stovi?) Na taip, stovi kurį laiką, kad primintų, kad jau rugius, rugius nupjovė. Bet tik
rugius, rugius, o kitus javus ne, su rugiais tik taip darė.
M3A-21 (2004 m.)
861. [Apie arimą ir namo statybą]
Tyko moja babunia tam coš cy ona, ojcec jak ožy, to ona tam niosla jiemu to,
bardzo mala jiešče bylam, tam to ja nie moge spamientac, co ona tam niosla takiego, ale
to chodzyla tam cušcy, ona co tam tego. Tyko že pamientam, jak dom začynali stavyc, to
tego, kladli… te… pieniendzy i kšyžyk, i kšyžyk (Do kont klali?) Do kanta, do kantuv, o
jak začynali, založyli, no to do každego kantu po trocha tam, po trocha. Jak vie co, jak
tego, začynali juš zakladac ten dom, na podmuruvka, i tut, tu bendou, juš kant bendzi juš
tak o chaty, to tu položou, na drugim kance (A kšyžek jaki?) Tam kšyžyček, nu vie tam,
majster ktury, to on sobie taki zroby, taki… s dževa trošečke, i položy, i položy tamte
kšyžyki (A čemu to?) To tak muvi, že tu tak čeba, po kšescyjansku, že tu v domie žyc
čeba, žeby to… nu bylob že dobže všysko, nie byle jak. To vie, takie.
Tik mano močiutė ten kažką, kai tėvas ardavo, tai ji ten kažką nešdavo jam ten,
labai maža dar buvau, tai aš neprisimenu gerai, ką ji ten tokio nešė, bet ji ėjo ten kažko,
kažką darė. Tik prisimenu, kaip namą statyti pradėjo, tai dėjo pinigus ir kryželį, ir kryželį.
(Kur dėjo?) Į kampą, į kampus, va kai pradėdavo statyti, tai į kiekvieną kampą po truputį
ten, po truputį. Tai jau kai tik pamatus kloja, ant pagrindo, ir čia jau bus kampas namo, tai
čia padeda, antrame kampe irgi padeda. (O kryželis koks?) Ten toks kryželis, na čia jau
meistras, žinot, kuris... tai jis sau padaro, toks... iš medžio, ir padeda, padeda ten tuos
kryželius. (O kodėl taip darė?) Sako, kad taip reikia, krikščioniškai jau taip, kad tame
name gyventi reikia, kad ... viskas gerai sektųsi, kad ne bet kaip. Tai čia taip buvo.
M3A-22 (2004 m.)
862. [Apie raganas ir atkerėjimą (su žodžiais)]
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To do licha. To vie co? Byva takie viedzmy, co krovy odbierajou mlieka. Jak
krova, vie co, čyja, o na pšylklad, i u nas, tam pierša chata, tam byla taka baba, to vie, jej
tak lienkalysie. Ona, vie co, jak zobačy ta mlieka, te krovy nie daji mlieka potem, vie.
Tšy čtery dny čeba rady robyc byla, tam cuš cy vyrabiali stare te baby tam, vie tego,
davnejša, tam tego, že.. tego, že odrabiali tam, žeby tego (A co robyli?) Nu tam oni co to,
jakie tam rubyli tam, cuš na mlieku tam, takim tam, co juš ja viem, malo pamientam.
Pamientam, že tam ona byla taka čarovnyca, na jej muvyli tak (A jak odrabiali?) Ale oni
tam, co tam, jakies cy, cuš cy, vie co tam, skrubali od stolu tak te kanty takie vo, s čterech
kantuv, vodou polieji tak cyš tam jakos cy, skroby do tej vody tam, a potem zmyvali (Od
stolu, v domu?) V domu, od stolu (Od kantuv?) Od kantuv, i tego, potem oni zmyvali i do
tego, tam jakiego kubka čy čego, i tego. To oni robiou od tych očy, očy jakies tam cy
taka. Bo byva Jana, može vie jak Jona, Jana. To Jana tego to ona, tak čarovnyca, vie tego,
vezmy, značysie krovy vypušča jak juš na ranku, to vtedy lenkalysie pierše vypendzac,
bo ona na rosce, na rosie cuš cy rubyla tam, takie, cuš jakis tam, a co ona tam rubyla, cuš
cy takiego, jakies cy, že škudzyla na krovy, vie (A jak skrebali ze stolu, to co robyli s tou
vodou?)Voda? Na vymia, na vymia. A potem byva, že i očy, i očy, vie tego, na očy tam
te vo, tak o na odliuv, i muvysie, niech jiemu tak na sercu niedobže bendzi, tak o na
odliuv, na odliuv tak, žeby nie tak, jak v kolk(?), ale na odliuv (Co to značy,
nierozumiem, na odliuv?) Odliuv, to vie, o ta renka prava, a ta lieva, i tu vie co, to ta
voda do tej renki i pšez rogi, vie rogi krovy, i tak o pšez rogi, o, pšeprovadzysie tšy razy
tak o, o tak o, i žučysie, i vyjiejysie. I znova pšez rogi (Voda od stolu gdzie?) Od stolu,
od stolu. I potem vie co, znovu tšy razy tak (Do jakiej, do lievej renki?) Do, o do tej, to
prava renka, a ta lieva (Do lievej renki nalievasia voda, ta voda gdzie myli stol) To od
stolu (I tou renkou kolo roguv) Kolo roguv tak, pšez pliecy, jak tak za ogonam, o tak o, i
žucysie na odliuv. (I žucyc?) I žucyc na odliuv . I čeba muvyc:”Niech jiemu tak na serce
niedobže bendzy”. (Tak muvic?) Tak, tak muvyc tšy razy:”Niech jiemu tak na sercu
niedobže bendzy”. A potem jiešče jiedna diela, jiesli, vie v kuscielie pšed Vielkanocou
solj svienci, može vie? Voda sviencou, solj sviencou, to vie co tego. Tak samo
posviencou soli, i škodzy krovie na to všysko co, to vie, tak samo tym solem obnosyse
tšy razy i do renki, o tak o, obniesy raz, drugi, i tšečy, na odliuv tak samo, i do renki. I
potem tou renkou ta solem pšyniesysie do piecy, jak napšyklad piecy jak palysie ogien, i
o tak o jej, machnysie do ognia, i muvic, to samo muvic:”Niech jiemu na sercu tak
niedobže bendzy, niech jiemu… To jiešče čarovnycy, čarovnyki robiou tak. To bylo v
Miežancach taka sama baba, i v Podvarancach. Odbierali mlieka, odbierali že, to juš ja
viem. Že potem krova niedaji mlieka. Daji dobže mlieka, jak posle tych… tego Jana, na
tej rosie coš cy naroby, naroby tak, nu i co, i, pani, krova mlieka nidaji. To tam odrabiali,
odrabiali, puki juš to všysko vyjdzy z nej ten, všyskie čary te. I no, kiedys cy, i teras vie
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co, na solj pšed Vielkanoc, palagajietsia pšysviencyc, i voda sviencyc, i ogien sviencyc
čeba, zapalki položy tam jak pali kolo kusciola. Ten ogien, ksiondz modlysie, to tak
pudelečki vložou vložou všyskie, to potem tam juš zabiarajou každy sobie i majou.
Ksiondz kiedys Švoglis:”Položte na obraz i čymajte, niech vlasnym cie obrazem bendzy,
to bendzy všysko sčenslyvie”. Nu a takich vo rozmajytosciuv vie.
A, tai velnias griebtų. Tai žinot, kas? Būna tokių raganų, kad karvėms pieną atima.
Kaip kieno karvė, žinot, pavyzdžiui ir pas mus, ten pirmas namas, ten buvo tokia
moteriškė, tai, žinot, kaip jos bijodavo. Ji, žinot, kai pamato tą pieną, tai tos karvės
neduoda pieno paskui. Tris, keturias dienas reikėjo, reikėjo pagalbos ieškoti, ten kažką
darydavo senos moterys, kad atkerėdavo, kad jau... (O ką darė?) Na ten jos kažką tokio
darė, kažką su pienu, ką ten gali žinoti, mažai aš prisimenu. Tik žinau, kad ji buvo
ragana, ją taip vadino. (O kaip atkerėdavo?) O jie ten kažką grandė nuo stalo, ten imdavo
iš kampų, iš keturių kampų, paskui vandeniu papila, ar ten grando kažką iš kampų į tą
vandenį, o paskui nuplauna (Nuo stalo namie?) Namie, nuo stalo (Iš kampų?) Iš kampų,
ir paskui nuplaudavo jie ir ten į kokį puodelį ar į ką. Tai jie daro nuo akių, akys ten tokios
ar kas. Tai būna per Jonines, Jonines, gal žinot. Kai Joninės, tai ta ragana paima karves,
kai jau išleidžia jas iš ryto, tai todėl bijodavo pirmi išleisti, nes jinai su rasa, su rasa kažką
darė, o ką ji ten darė, ar ten kenkė karvėms, ar ką. (O kai grandė nuo stalo, tai ką darė su
tuo vandeniu?) Su vandeniu? O ant tešmens, ant tešmens. O dar gali būti, kad ir akys, ir
akys, ant akių tų, tai taip pila ir sako, kad jam taip ant širdies būtų sunku, ir taip na
odle192... (O ką reiškia na odle, nesuprantu?) Na odle, tai taip, štai šita ranka dešinė, o šita
kairė, o čia taip, tai šitą vandenį į šitą ranką ir per ragus, žinot, karvės ragus, tai taip per
ragus, taip perbrauks tris kartus ir numeta, ir išsipila vanduo. Ir vėl per ragus. (Vanduo
nuo stalo?) Nuo stalo, nuo stalo. Ir paskui vėl tris kartus taip pat. (Su kuria ranka, su kaire
prie ragų?) Prie ragų taip, per nugarą, bet taip už uodegos, va taip va, ir meta na odle. (Ir
mesti?) Ir mesti na odle. Ir reikia sakyti: „Tegul jam taip ant širdies bloga bus“193. (Taip
sakyti?) Taip, šitaip pasakyti tris kartus: „Tegul jam taip ant širdies bloga bus.“ O paskui
dar vienas būdas, jeigu prieš Velykas bažnyčioje druską šventina, gal žinot, vandenį
šventina, druską šventina, žinot šitą. Tai jau pašventina druską, ir karvei kas pakenks, tai,
žinot, taip pat tą druską apneša aplink tris kartus ir į ranką, va taip va apneša vieną kartą,
antrą, trečią, ir na odle taip pat, ir į ranką. Ir paskui tą druską su šita ranka atneša ir ‒ į
krosnį, kai krosnyje, pavyzdžiui, ugnis dega, ir taip [reikia] mostelėti į ugnį, ir pasakyti:
„Tegul jam taip ant širdies bloga bus, tegul jam...“. Tai dar raganos daro taip. Tai buvo
Miežionyse194 tokia pati moteris, ir Padvariuose195. Atimdavo pieną, atimdavo, aš šitą
žinau, kad paskui karvė pieno neduoda. Duoda daug pieno [šiaip], o kai po Joninių, su ta
rasa kažką padaro, padaro taip, kad karvė pieno neduoda. Tai ten atkerėdavo, atkerėdavo,
kol visi kerai iš jos išeina. Na ir kadaise, ir dabar, su druska prieš Velykas, reikia
pašventinti, ir vandenį pašventinti, ir ugnį šventinti reikia, degtukus padeda ten, kai
degina [ugnį] prie bažnyčios. Prie tos ugnies kunigas meldžiasi, tai dėžutes padeda,
padeda visi, tai paskui jau pasiima kiekvienas savo ir turi. Kunigas kadaise Švogis [sakė]:
„Padėkite prie abrozų ir laikykite, tegul prie abrozų būna, tai viskas laimingai klostysis.“
Na tai tokių dalykų būdavo.
M3A-23 (2004 m.)
863. [Apie blogas akis]
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Tyko že muvi, že očy to dužo komu škodzyli človieku, ktury taki co kolek vie,
popačy na jiego, taki byl zgrabnejšy, co to tak na sercu, zrobysie, vie co, vo, vie jak
vudka pyjou, nalievajou cuš cy takiego, cuš tam, z jakiej renki cuš tam musi co kolek
zroby. Jiesli ten človiek vypyji vudki, to na siebie rvie odzienia, taki trudy, vie, robiousia,
serca tak, tak jiemu prosto valia. Tak teš tak samo čeba i jiemu tak samo unosyc všysko,
puki to všysko pšejdzy, bo nie do vytšymania (Jak krovie to samo?) Bylo to mujiemu
ojcu bylo tak, vie tego, to on, vie co, viečnie biadoval, jiemu poškodzy i poškodzy. On
taki byl niebžydki človiek, no vie tam, svego tam nie vychvalyš, cudzego nie vyganyš.
No ale, jak tyko co kolek, tak to babulka juš jiemu pačyš tam i roby i roby juš tam. A
potem juš raptem, muvi, i maliutkim dzieciom tak samo. Navet ja, vie, i pšez televizor
vidalam, jak tam pšyšla čarovnyca, do dzieciučka pačyla, co ona tam do jiego tam gadala
gadala, potem ten dzieciuk jak kšyčyi kšyčy gvaltu, to tak i bylo kiedyscy. Pšyjdzy taka
baba jaka do kolyski tam, bo juš kiedys kolyski takie kolyšou, pšyjdze taka baba – pačy
pačy na tego dzieciuka, juš temu dzieciuku očy poškodzou i boš juš tam co kolek temu
dzieciuku. A kšyčy bez miary kšyčy. Oi Bože bylo, oi, teras, teras to ja nieviem tak
jakoscy, a kiedyscy čarovnykuv tam…
Taip sako, kad akys gali pakenkti žmogui, daug kam pakenkė, kas va taip pažiūri į
žmogų, kuris jau ten grakštesnis, tai ant širdies kažkas pasidaro, na, žinot, panašiai kaip
degtinę geriant, įpila ten kaip, tai bloga ranka įpila, ten kažką padaro. Jeigu tas žmogus tą
degtinę išgeria, tai drabužius nuo savęs plėšia, taip sunku jam ant širdies darosi, tai jį
tiesiog mėto ant žemės. Tai jau taip pat reikia jam pačiam iškentėti viską, kol viskas
atlėgs, nes iškentėti sunku. (Taip pat kaip karvei?) Mano tėvui taip buvo, tai jau, žinot, jis
visą laiką kankindavosi, jam vis kenkia ir kenkia. Jis toks gražus žmogus buvo, na, žinot,
savo neišgirsi, svetimo neišpeiksi. Na bet kai tik kas nutinka, tai šita močiutė jau žiūri ir
daro, daro ten kažką. O paskui taip staigiai, sako, ir mažiems vaikams taip pat nutinka. Aš
netgi per televizorių mačiau, kaip rodė, kai atėjo ragana pas vaiką, pažiūrėjo, ar dar ir
kalbėjo, kalbėjo kažką, o paskui tas vaikas rėkia ir taip baisiai rėkia, tai taip ir buvo
kadaise. Ateina tokia moteris prie lopšio ten, nes kadaise lopšius tokius supdavo, ateina
tokia moteris – žiūri, žiūri į tą vaiką, tai tam vaikui akys ir pakenkia, arba kas nors
nutinka tam vaikui. O rėkia, nenustodamas rėkia. Vajė, Dieve, kaip visko buvo, o dabar
ne taip kažkaip, o anksčiau būdavo raganų ten...
M3A-24 (2004 m.)
864. [Apie žindyves]
Co? Tyko tyko to ja viem, že kiedys jakie baby, teras to nieviem nie sou takie
dzieci, a kiedys cy takie baby to dvuch brali, rozumia? Baba soji svego, i cudzego jiešče
biežy, to tego. I tam, čy tam trocha a jak cy to niema tam matka jaka, čy tam pšyplacy co.
Že jiednej piersi dosc dzieciuku, a druge piersi drugiego može sojic. To ja vie co, to muvi
takie baby tu pšyjiezdžali do nas kiedyscy, muviou. A ja jiešče v tej chacie žyla, i muvi
tego, ja mialam tego jiednego tu syna, nu syna, ten staršy bo jiešče… Oni muviou tak, že
muvi:”O, muvi,jiedna ty sojiš?”, ja muvie:”Jiedna”, “A ja sojila dvuch, dvuch dzieci,
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bralam cudzego bralam sojilam”, i tego. I tak ona, vie, tak muvi. Ja muvie:”Kiedy ja
jiednego posojie, i to dosc”. A Bože, takich rozmajitosciuv davnej bylo. Davnej tu takich
bab, že očy bardzo škodzyli očy. Cuš cy co zroby, od čego to zaliežy, to ja sama nieviem.
Kas? Aš tik žinau, kad kadaise buvo tokių moterų, dabar tai aš nežinau, ar yra
tokių vaikų, o kadaise tokios moterys du vaikus imdavo, suprantat? Moteris savo krūtimi
maitina ir svetimą dar ima maitinti. Ir ten dėl to, kad motinos tas vaikas neturi, ar
papildomai jai moka kiek. Vienos krūties užtenka vaikui, o kita krūtimi gali antrą vaiką
žindyti. Tai aš, žinot ką, tokios moterys pas mus atvažiuodavo kadaise, sakė. O aš dar
anoje troboje gyvenau, ir sako, o aš turėjau vieną tą sūnų, na sūnų, anas vyresnis buvo...
Tai jos klausia: „Tu tik vieną vaiką žindai?“ Aš sakau: „Vieną.“ ‒ „O aš du žindžiau, du
vaikus, svetimą ėmiau ir žindžiau“, ‒ taip ji jau sako. O aš sakau: „Kai aš ir vieną žindau,
ir tai užtenka.“ O Dieve, tokių įvairių atsitikimų būdavo anksčiau. Kadaise ir tų moterų
buvo, kurių akys blogos, kenkdavo. Kažką padaro, o nuo ko taip priklauso, tai aš ir pati
nežinau.
M3A-25 (2004 m.)
865. [Apie užkalbėjimus]
Ja za jiego šedlam. A on, vie, pierv mnie šed, tam za Vyle chodzyli dalieko. No i
tam nas dužo byla. On šed pierv mnie, i jiego gadzina, stanol na gadzina, a taka železnyca
nazyvajou. Až pševrucylasia do gury. A jiemu vkonsyla v ta mejsce, vie, jak vkonsyla ta
gadzina v ta mejsce, no co robyc – noga rospuchla, že čeba jiego provadzyc do domu. A
vie co, a oni jiešče nie chcou iscy, jagody sbierajou, to sobie chodzou, tam škola taka
jiest, kolo tej školy tam. Nu i vie co, nu i pšyšli my do Vyli, pšejiechali batem, a ta noga
juš jiego, juš idzi idzi ten, tego, juš ten jad tego.. gadziny.Nu pšyprovadzyla do vioski, tu
človiek zamavial od gadziny. Zašli prosto do tego človieka, tu na srodku vioski on byl, te
stary dziad, nieviem vielie tut liat juš mial, tego, i on zamuvyl. Zamuvyl, to on pšyšed do
chaty, ja jiego pšeprovadzylam, on i zasnol, zasnol i odešlo, i ta noga odešla odešla.
Zamuvyl. (A jak zamaviali, co tam?) On tam mial cuš cy, kiedy on chlieba jiemu, na
chliebie, dal potem jiemu chlieba zjiescy. Jak on vzial ten chlieb, jiemu začela
odchodzyc. To tovie, zamuvia, to i v Kiernovie zamaviajou (Jakie jiest zamuvienie, tam
modlitvy muviou, čy co?) Modlitvy, ktury, vie, umiera, rozumia, ten ktury zamavia, to on
možy…… o rozumia, na pšyklad, ja umieram, tak ja pani moglam by poviedziec ta
zamova. Čeba muvyc, tam on chovalsia, schovasia. Schovasia, to ja, niema jak i pačyc,
jiesli schovasia, muvi, že tam chlieba skypka, žek na tamta, cuš muvi tam jakies paciežy.
To čeba, jiesli umiera, i vie, že zamavial, to čeba jiego prosic, že:”Poviec to všysko”, to
on može poviedziec. Ale tak to niepovie, niema pravy on, muvi zato, že to jiest jakas
(Od kogo on znal?) Od kogo? To ja vie co, od kogo, to ja juš niemoga poviedziec,
ten nazyvalsia Pilecki taki Jan. To on, vie co, juš on on, ja nieviem, skogo, on
niepoviedzial, nigdy komu nie muvil, tyko schovasia tam i tam svoje povie. Potem v
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Kiernovie, tego, taka jiest Zosia taka, ona pšy kuscielie teras viencej, a ona teš zamavie.
Mnie, vie co, noga, ja z nervuv, mnie ruža zrobylasia, i teras mnie ona jiešče
niezagojyvšysie,vie, dobže. To ta, on mnie zamaviala, ale byla u mnie zadavniona juš, za
dlugo ja, za puzno jej poviedzialam. Jiesli mnie zrobylasia prendzej, to pumaga, a jiesli
jaki tam rok drugi, to juš, juš vy.. vdavnysie juš ona. To o tutaj…
Aš jam iš paskos ėjau. Jis ėjo pirmas, o ten toil už Neries eidavom. Na ir ten daug
buvo. Jis ėjo pirmas ir jam gyvatė [kirto], ant gyvatės užlipo, tokią geležine vadina. Net
vargšas apsivertė aukštielninkas. O jam į šitą vietą įkando, žinot, kai įkando gyvatė į tą
vietą, na ką čia daryti, koja ištino, reikia jį namo vesti. O jie dar eiti nenori, uogas renka,
dar sau vaikšto, ten tokia mokykla, tai netoli tos mokyklos. Na ir, žinot ką, atplaukėm
mes su botu, o jau ta jo koja eina, jau eina, eina nuodai... gyvatės. Atvedžiau jį į kaimą, o
čia žmogus užkalbėdavo nuo gyvatės. Užėjom tiesiai pas tą žmogų, čia vidury kaimo jis
buvo, tas senis, nežinau, kokio amžiaus jis buvo, ir jis užkalbėjo. Užkalbėjo, tada jis
parėjo namo, aš jį parvedžiau, ir jis užmigo, pamiegojo ir pasveiko, ir ta koja pasveiko.
Užkalbėjo. (O kaip užkalbėdavo, ką ten darė?) Jis ten turėjo kažką, gal jis duoną, duoną
užkalbėdavo, paskui davė jam duoną suvalgyti. Kai tik jis duonos suvalgė, jam pradėjo
gerėti. Tai, žinot, užkalba, tai ir Kernavėje užkalba. (Kokių užkalbėjimų žinot, ten maldas
kalba ar ką?) Maldas, sako, kuris miršta, tas, kuris užkalba, tai jis tada gali... suprantat,
pavyzdžiui, aš mirštu, tai kaip ir jums galėčiau pasakyti tą užkalbėjimą. Reikia kalbėti:
ten jis pasislepia, pasislepia. Tai nėra kaip ir žiūrėti, kai slepiasi, sako, kad duonos
riekutę, užkalba ją, kažkokias maldas kalba. Tai reikia, kai žmogus miršta, kuris užkalbėti
mokėjo, tai reikia jo prašyti: „Pasakyk viską“, tai jis gali pasakyti. O kitaip nepasakys,
neturi teisės, sako, kad yra kažkoks...
(Iš ko jis išmoko?) Iš ko? Aš to nežinau, iš ko, to jau aš negaliu pasakyti, tas
vadinosi Pileckis toks Janas. Tai jis, žinot, niekam niekada nepasakė nieko, tik pasislėpęs
savo darė. Paskui dar Kernavėje tokia yra Zosė, ji dabar daugiau prie bažnyčios, ji irgi
užkalbėti moka. Man koją skaudėjo, nuo nervų man rožė atsirado, ir dabar man dar ji
nesugijo gerai iki galo. Tai ji man užkalbėjo, bet jau užleista buvo labai, per ilgai aš, per
vėlai jai pasakiau. Jeigu anksčiau, tai padeda, o jeigu po metų ar daugiau, tai jau, jau
užleista. Tai štai čia...
M3A-26 (2004 m.)
866. [Apie raganas]
To vie co, ja to slyšalam. Ale tak to viečorem. Nu to vie, potemniesy, niesy do
chaty, tšiekny tam všysko co. To ta pierša baba, co, co tego, to ona tak rubyla (Co
robyla?)No ona, vie, jak pujdzy, dnem každy musi, a ona muvi:”Ja nie mialam času, zato
viečorem, ja nie mialam času”. Na co ty idzyš viečorem, tam robyš co, ona poviada, že
ona času nie miala v dzien, to pošla viečorem. A ona tam čorta jakiego vyrabiala.
Pralnykiem piežy piežy – pach pach pach, a vie… (A ta sama, ta sama viedzma?) To ta
sama, ona (Nocami?) Ona umiala dužo, choliera, ojej, ona rozmajitosciuv, tam jej
lenkalysie te, kture tam (Tak ona nocami prala?) Ona vie co, i viečorami, i nocami, čiort
jej vie, co ona tam vyrabiala. To toš byla čarovnyca, juš okuratna čarovnyca. Ona, vie co,
jej matka, tego vie co, jej matka to tuš, Bože muj, stara nieviadomo kiedy vielie liat, byla
tam za Vyliou, tam Paporcy, može slyšala, nie slyšala. Ona stamtont byla. I ona miala
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bardzo dužo dzieci, dvanasce čy tšynasce dzieci miala. I ona ….(?) jakas jak djabla
jakiegos miala v sobie, vie co. Jak juš ona liežy, choruji, to kšyčy tam nieviadomo jakie
glosy kšyčy. Tam ktura chodzou kolo chaty, a ona juš bendzi rodzic dziaciuka, to tam
davnejša te opoviadali, ona tam kšyčy nie svojim glosam. Jak čarovnyca vidočne byvšy
jakas bardzo. To bo taki rosprovadzali takiego čarnoksienžnyk, skont tam taki čarny
ksienžnyk, i sprovadzil, sprovadzali jiego. On tam cuš jej zamavial, cuš cy robil ot tego
šalienia, i on vodzil tam Pakalianskie liasy, tam vie može, ale nie moge vytlumačyc. Tam
liasy, to on jej po tych liasach vodzil, po tym všyskim.A ona tego dzie…(Čemu vodzil?)
Nu ten čarovnik cuš cy tam jej našaptyval, žeby ona pšestala by ten, tam… čarnoksienžyk
jaki, žeby ona pšestala by kšyčac tak. A ona dzieciuka poki co vyrodzy, to tej vo matka,
tej, ktura muvia ta čarovnyca. To ta byla čarovnyca tak samo. To ona kšyčy takim glosam
tam, co ona tam kšyčy tam.. to tam niekture posluchajou, niekture i nie sluchaja. Ile,
osiem curak miala, i dava synuv, to bendze dziesianc dzieci miala. I tak….
Žinot, aš apie tai girdėjau. Tai vakare vykdavo. Na tai, žinot, sutemsta, neša į
namus, krato ten kažkaip. Tai ta pirma moteris, ji taip darė. (Ką darė?) Jinai, žinot, kai
nueina, dieną visi eina, o ji sako: „Aš laiko neturėjau dieną, tik vakare, aš neturėjau
laiko.“ Ko tu ten eini vakare, ką tu ten veiki, o ji atsako, kad laiko neturėjo dieną, tai
nuėjo vakare. O ji ten velnią kokį darė. Su kultuve skalbia – muša pach pach pach, o
žinot... (Tai ta pati ragana?) Ta pati, ji. (Naktimis?) Ji daug ką mokėjo, bjaurybė 196, vajė,
ji visokių dalykų, ten jos bijodavo, kurie ten (Tai ji naktimis skalbdavo?) Ji ir vakarais ir
naktimis skalbdavo, velnias žino, ką ji ten išdarinėdavo. Tai jau buvo ragana, pati
tikriausia ragana. Jos motina, žinot, jos motina tai jau daug metų, sena jau, gyveno ten už
Neries, ten Paparčiai197, gal girdėjot, negirdėjot? Ji iš ten kilusi. Ir ji turėjo labai daug
vaikų, dvylika ar trylika vaikų turėjo. Ir ji... lyg ir kokio velnio buvo apsėsta, žinot. Kai
jau ji gulėjo, sirgo, tai šaukė negirdėtais balsais. Kas eina palei namą, o ji jau vaiką
gimdyti ruošiasi, tai čia seni žmonės pasakojo, ji ten rėkia ne savo balsu. Matyt, ragana
buvus kažkokia. Na tai atvedė ten kokį raganių, juodaknygį 198, iš kur tas burtininkas, ir
atvedė, atvedė jį. Jis ten jai kažką užkalbėjo, kažką darė nuo tos pasiutligės, ir jas vedė į
Pakalnių miškus199, gal ten, net nemoku paaiškinti. Ten miškai, tai jis ją po tuos miškus
vedžiojo, po tuos visus [miškus]. O ji tai kur... (Kodėl vedžiojo?) Na jis jai kažką
šnibždėjo, kad ji nustotų ten ... toks burtininkas, kad ji nustotų taip šaukti. O ji vaiką kol
pagimdys, tai čia tos motina, kurios sakiau, kad ragana, tai ji buvo irgi ragana. Tai ji rėkia
tokiu balsu, o ką ji ten šaukia..., tai ten kas klauso, o kas ir neklauso. Kiek, aštuonias
dukteris ji turėjo, du sūnus, tai dešimt vaikų turėjo. Ir taip...
M3A-27 (2004 m.)
867. [Apie Paalkių Uolkas]
Oddavna tak, jak vie co, tam byli lonki takie, to te lonki Volki nazyvali. A teras
zarosšy tam oni kšakami, tam tego. Ale tu tam jak idzi, ja muvie, co ten kamien, kšyžyk,

196
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to tam na drugej stronie žeki, tam za Volontejčami (A čemu Volki, čemu tak?) A oni,
vidzi co, tak pšezvali, že to Volki to tego, a kto ich vie, tam jakas davnejša, co tam i byla
takiego, že oni Volki nazyvali.
Babulia, že tam taki byl z tej chaty davno kiedy, davnejšy taki človiek, i on, vie co,
chlopiec ješče byl, stary chlopiec taki. A kiedys tam to krovy tam, co kozy mieli, jiešče
davnej tam. On poprovadzil, vie co, na te Volki tam tam, pšez te Volki gdzies na gure,
niedalieko Kozakiški, tyko tšy kiliometry, tam bardzo blisko. A on provadzil koza do
Jievja spšedavac, juš ta koza jiemu, juš pšeda on. Nu i on, vie co tego, on tak o tak na
tych Volkach, tam to tam lonki te byli, zasmielisie tam z Grabijal jakie dzievčyny:”Cha
cha cha, cha cha cha”, tam”Cha cha”. A on že koza provadzi, zavstydzilsia, vyžeksia tej
kozy, i sam chodu. I koza zostavil na Volkach tych. Nu i zostavil koza, pšyšed do chaty,
nu ta juš jiego matka, babulia, ta muvi :”To viele tam vziolaš za ta koza?” – “A choc jej
cholera tej kozy, zostavil na tych Volkach, muvi, dzievčyny bendou smielisie, ja jej
zostavil”. – “Ach ty durenj, muvi, i koza zostavil, i uciek”. To ja pšypomnialam na tych
Volkach. To moja te babulia opoviadala, muvi, Jakub nazyvalsia taki davnejšy, imia. Nu
taki chlopiec juš niemlody, i matka stara “Čemu ty, ile tam vzielaš, co”, pytasia, - “Ja jej
zostavil i uciek sobie”.
Čia nuo seno taip, čia buvo pievos tokios, ir tas pievas vadindavo Uolkos 200. O
dabar jos krūmais apaugusios, ten taip jau. Bet čia kai eini, aš kalbu apie tą akmenį,
kryželį, ten kitoje upės pusėje, ten už Volontaičių 201 (O kodėl Uolkai, kodėl taip?) O juos
taip pavadino, kad tai Uolkos, todėl, o kas ten gali žinoti, kodėl, tai nuo senų laikų, kas
ten tokio buvo, kad juos Uolkais vadino.
O kadaise močiutė, kad iš to namo buvo toks vienas, senas žmogus, ir jis, žinot,
bernas dar buvo, senbernis toks. O kadaise tai karvės ten, ar kas ožkų turėjo, dar seniai
[ganė]. Ji nuvedė, žinot, į tas Uolkas tenai, tenai, per tas Uolkas, kažkur ant kalno, netoli
Kazokiškių202, tik trys kilometrai, ten labai arti. Ir jis nuvedė ožką į Vievį parduoti, jau ta
ožka jam, jau parduos jis ją. Na ir žinot ką, jis taip ir taip ant tų Uolkų, ten tai tos pievos
buvo, nusijuokė ten iš tų Grabijolų kokios merginos: „Cha cha cha, cha cha cha“, ten
„Cha cha.“ O jis susigėdo, kad ožką veda, ir tos ožkos išsižadėjo, ir pats nubėgo. Ir
paliko ožką tose Uolkose. Paliko ožką, parėjo namo, na ir ta jo motina, jau ta močiutė,
sako: „Tai už kiek ožką pardavei?“ ‒ „O kad ją velnias griebtų, tą ožką, palikau tose
Uolkose, sako, merginos labai juokėsi, tai aš ją palikau.“ – „Ak tu, kvaily, sako, ir ožką
palikai, ir pabėgai.“ Tai aš dabar prisiminiau apie tas Uolkas. Tai čia mano močiutė
pasakojo, sako, Jokūbas203 vadinosi, senovinis toks vardas. Na tai senas toks bernas, ir
motina sena. „Kodėl tu, kiek ten paėmei, ką“, ‒ klausia. ‒ „Aš ją palikau ir pabėgau.“
M3A-28 (2004 m.)
868. [Partizanai palaidoti prie Koplyčios kalno]
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Pochovana byli partizany polskie jiešče tu . No to nie polskie, vie tu jak byli
partizany v časie rozruchuv tych tam. Dukštanskie takie dva zabyta tam, pochovana byli.
Potem taki Petras s tego tam…za Mitkiškami tam taki majonteček jiest, jak tam
nazyvasia, Vulka tam jako nazyvajou, to tam. On tu chodzyl všysko co, i on tu v
Podvarancach, v tamtej chace, o tam co vidac, umar. Tam byli kšcyny, napylsia i umar, i
jiego, vie co, vzieli tu pšyviezli, na dolie tam pod gubrem položyli, že on tam umar,
niechcieli, vie co, že on vudki napylsia i umar. No to tego, to on tam na dul zavieziony,
on i teras tam pochovany, jieželi nievybrali, tam takie pšyjiezdžali, vie pani, takie
pšyjiezdžali.
Tam pokazyvalisie teš tam, gdzie te pochovane, tam jak ja muvie, te (Za Kapličnou
gurou?) Za Kapličnou gurou ten, vie ten Petras pochovany, tak tam dužo kto puznej šed,
to vie co, jakby stoji ktuš, i tak, jak by co, i každy lienkasie, i každy jakos niepodchodzy
blysko. I tam, o vie co, on taki, jak by juš taki byl, nie do spoviedzi niechodzil, taki vie,
juš nieciekavy človiek taki. Bo nosil takie… pšetaki pšedaval tu, niejaki to byl taki.. I on
musi to i pokazyvalsia (To pokazyvalosie tyko kiedy jiego pochovali?) Tak. A tak pšed
tym to nie. Tyko ten..
Palaidoti buvo dar čia lenkų partizanai. Na tai ne lenkų, žinot, kai ten partizanai
buvo per tas riaušes. Du [partizanai] iš Dūkštų204 ten nužudyti, palaidoti buvo. Paskui dar
toks Petras iš tų ten... už Mitkiškių 205 ten toks dvarelis buvo, tai taip ir vadinosi, Vulka 206
ten vadina, tai iš ten. Jis čia vis vaikščiojo, ir jis čia, Padvariuose 207, tame name, ten kur
matosi, mirė. Ten buvo krikštynos, tai jis pasigėrė ir mirė, ir jį čia atvežė, apačioje po tuo
gūbriu palaidojo, kad jis ten mirė, nenorėjo, matyt, kad jis pasigėrė ir mirė. Na tai jis ten į
apačią nuvežtas ir ten palaidotas, jis ir dabar ten guli, jeigu neiškasė. Žinot, tokie ten
buvo atvažiavę, žinot, buvo tokie atvažiavę.
Ten rodėsi tie irgi, kur tie palaidoti, ten kaip aš sakau, tie. (Už Koplyčios kalno?)
Už Koplyčios kalno208ten, žinot, ten tas Petras palaidotas, tai pro ten paskui daug kas ėjo,
tai lyg ir stovi kas, ir lyg bijo, neprieina arčiau. Ir jis toks, žinot, jis toks jau buvo,
išpažinties nėjo, toks jau, neypatingas žmogus toks buvo. Nešiojo tokius rėčius,
parduodavo čia, neypatingas žmogus toks. Ir jis, matyt, ir rodėsi. (Tai rodėsi tik po to, kai
jį ten palaidojo?) Taip, o prieš tai ne. Tik šitas...
M3A-29 (2004 m.)
869. [Apie pagonius]
Te pogany to tak. Potem oni pokazyvalisie, jak o vie, tam nie zasnyš v nocy, tam
juš zatarmozy (Muvili, že pogany pokazyvalisie?) To te pogany tam tak, nu. Te pogani,
to oni vie co, pokazyvalisie, vidzi co, jakkies oni byli, tam čiort vie jakie tam, ni siakie ni
takie. I žegnacie učyli ich tam, tam i všysko oni. I oni nie umieli nic, a nic. No to moja
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babulka žeš, jak on poviada, muvi”Kšyčou, jak žegnacie, to kšyčou, piorun kosci lamy.
Dėve dėve, piorun kosci lamy”.
Tie pagonys tai taip. Paskui jie rodėsi, kai čia, žinot, ten negali užmigti naktį, ten
jau vargai209. (Sakė, kad pagonys rodėsi?) Tai tie pagonys tai taip. Tie pagonys rodėsi, o
kokie jie buvo, velnias ten žino, nei šiokie, nei tokie. Ir žegnotis juos ten mokė, ir visko
ten. Ir jie nieko nemokėjo, ničnieko. Na tai mano močiutė gi, kaip jis sako, pasakojo:
„Šaukia, kaip žegnotis, tai šaukia: Perkūnas kaulus laužia. Dieve, Dieve, Perkūnas kaulus
laužo.“
M3A-29 (2004 m.)
870. [Kernavės piliakalniai]
A potem, vie, tam v Kiernovie taki domb na gura vysoka, taki domb. Vzieli teras,
jiego spilovali, teras o jiego. A ten domb od davnejšych, od davnejšych liat. Taki gruby
gruby, juš potem vie co, on začal chylycie juš, s gury jak poliecy, to tyko pienj teras jiest.
A tak juš oni jiego, jiego tam juš…zniščyli. Kolo tego demba taka, vie, jamečka, i na
samym krencyčku. Jiesli tam, na pšyklad žuc choc centy jakie tam, choc co, tam
“dzinnnn” – i polieciala cuš cy, “dzinnn” – až polieciala na dul (A co tam jiest?) A tam ta
gura, vychodzy, ona tam, muvili že kiedy davnejša te pogany naniesli ich, čapkami
nosyli. I uložyli to tam te všyskie gury Kiernovskie. Nosyli nosyli oni ich, ukladali
ukladali tam, a v srodku pusta. Bo tam byla, vie, vyvalyvšysia koniec, to tam kro… te
byki takie, Kryvajkyskie pasli, to oni tam vliazou, i tam vliazou, i vliazou tam do tej
takiej liochy. No to oni, jak goronco, to stojou stojou, na viečor vychodzou s tamtont. To
tam pusto bylo. Vidzi, to te pogany tak i.. na.. naniesli i jiedna gura, i druga gura taka
jiest. Jiedna gura trocha oddalj, nu pravdzyve, kolo jej chodziš, nu tak specijalna taka..
tyko vydac, že ona tak nie mogla sama skont bytj. Ona naniesiona. Tam jakies te
rozmajyta, tego… ale te, vo, čapkami naniesli.
O paskui ten, Kernavėje, toks ąžuolas ant aukšto kalno, toks ąžuolas. Paėmė dabar
jį ir nupjovė, dabar va. O tas ąžuolas nuo senų laikų, nuo senų laikų. Toks storas storas,
jau paskui jis pradėjo svirti žemyn, linkti, nuo kalno kai krito, tai tik kelmas dabar liko. O
taip jie jau jį sunaikino. O prie to ąžuolo tokia duobelė, žinot, ant paties kranto. Jeigu ten,
pavyzdžiui, kokį pinigą įmesi, nors ką, ten „dzinnnn“ – ir krenta kažkas, „dzinnn“ – kaip
krenta į apačią. (O kas ten yra?) O ten tas kalnas išeina, sakė, kad čia tie pagonys
senoviniai sunešė, su kepurėmis nešiojo. Ir sunešė tuos visus Kernavės kalnus. Nešiojo
nešiojo jie, pylė pylė kalnus, o viduryje tuščia. Nes ten buvo, žinot, išvirtęs vienas galas,
tai ten buvo tie jaučiai, Kriveikiškių 210 [gyventojai] juos ganė, tai jie ten įlipa ir įlipa ten į
tą olą. Ypač kai karšta, tai jie ten stovi, stovi, o vakare išeina iš ten. Tai ten tuščia buvo.
Matot, čia tie pagonys supylė kalną, ir vienas kalnas, ir antras kalnas toks yra. Vienas
kalnas truputį atokiau, iš tikrųjų prie jo vaikštai, jis kaip specialiai taip... matosi, kad jis
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pats negalėjo atsirasti savaime, jis suneštas, supiltas. Ten visokie tie..., bet čia jie su
kepurėmis sunešė.
M3A-29 (2004 m.)
871. [Tuikos pieva Kernavėje]
A tam teš tak samo, robyli takie o, lonki tam nižej, taki Tuika nazyvali, to tam
šukali, kiedys tam i kosciul zatopiony, muvili jaki (Tak muvili?) Tak, niby oni tam šukali,
šukali (Na jakiej lonce?) Tam vie, jak za tym, za Kiernovam, kolo Tuika taki jiest, tam
Tuika, juš nie žyji ten Tuika (Tam dom stoji teras?) A tam dom stoji, taki vie co,
jiedzysia ot jak jiedna chata bendzi ostatnia – Rickieyčy nazyvajousia, to tam jiedzisia
troška, troška jiego tam za taki boreček tam, i za ten boreček tam, jiedzysie i do jiego
tam, tam vuly, tam chatka, taka ladna chatka jiest tam. Pod samou gurou, pod samou
gurou, tam až, potem s ta gura jak vyjdziš, to ta gura juš do Kiernova bardzo s tamtej
strony, rozume, bardzo blysko tam do.. (A ta mejsca, tam gdzie kosciul zatopiony, co tam
jiest, gura, lonka?) Tam, tam vie, taka lonka, vielka lonka, vielka, až do tych guruv
vychodzy tak jakos tam, potem, teras taki sosniaček, Boreček nazyvajou, to ten Boreček
taki sosniaček, a potem Vylia, ta žeka, Neris nazyvajou, nu. To i Vylia ta blysko tam te.
Že tam co i byla, to splynela všysko (A to mejsco kolo Tuiki jiest?) To bendzi to kolo
Tuiki, niedojiezdžajonc.. ot tutaj Siemenišek ostatnej chaty do Tuiki tego
niedojiezdžajonc ta, ta mejsce tam. Taka lonka lonka (Na vašou strone ot Tuiki?) To
viencej v ta strona (Vaša) Tak tak. To tam kopali, kopali, to tam takie žečy.. (A kto
kopal?) No tam pšyjiezdžali skont cy jakie (Teras?) No teras to juš nie pšestavy, ale pierv
to kopali (Kiedy to bylo?) To musi jakie tšy čtery liaty. Bo tam pšyjiezdžali, skont to tam,
s Litvy (A kto muvil, že tam kosciul jiest?) To ta vie co, davnejša poviadajou.
Ten irgi taip pat, darė tokius va, ten pievos žemiau, toks Tuika vadino, tai ten
ieškojo, kadaise ten ir bažnyčia paskendusi kažkokia, taip sakė. (Taip sakė?) Taip, rodos
jie ten ieškojo, ieškojo. (Kurioje pievoje?) Ten, žinot, kaip už Kernavės, netoli Tuikos,
Tuika toks yra, jau negyvena tas Tuika. (Ten namas stovi dabar?) O namas ten stovi, ten,
žinot, kai važiuoji, vienas namas bus paskutinis – Rinkevičiai211 ten gyvena, tai ten reikia
dar truputį pavažiuoti, truputį dar už tokio miškelio, ir už to miškelio, važiuojant iki jo,
ten aviliai, ten namukas, toks gražus namukas ten yra. Prie pat kalno, prie pat kalno, ten
net nuo to kalno kai nusileisi, tai tas kalnas labai arti Kernavės, iš anos pusės jis,
suprantat? Labai arti ten iki... (O ta vieta, kur bažnyčia paskandinta, kas ten yra, kalnas,
pieva?) Ten, žinot, tokia pieva, didelė pieva, net iki tų kalnų driekiasi ten kažkaip, o
paskui toks pušynas, Šilelis 212 vadina, tai tas Šilelis toks pušynas, o paskui jau Neris 213,
toji upė, Neris vadinas, na. Tai ir Neris ten arti jau. Gal ten kas ir buvo, tai nuplaukė
viskas. (O ta vieta prie Tuikos liko?) Tai bus prie Tuikos, neprivažiuojant Tuikos... čia
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prie paskutinio namo Semeniškėse214, iki Tuikos neprivažiuojant, tai čia šita vieta. Tokia
pieva, pieva ten. (Čia jūsų pusėje nuo Tuikos?) Tai daugiau į šitą pusę (Jūsų?) Taip, taip.
Tai ten kasinėjo, kasinėjo, tai tokius dalykus... (O kas kasinėjo?) Tai buvo atvažiavę iš
kažkur. (Dabar?) Na dabar tai jau nustojo, o anksčiau kasinėjo. (Kada tai buvo?) Tai gal
prieš kokius trejus, ketverius metus. Ten buvo atvažiavę iš kažkur, iš Lietuvos. (O kas
sakė, kad ten bažnyčia yra?) Tai čia kur seni žmonės, jie pasakoja.
M3A-29 (2004 m.)
872. [Trakų ežerai]
To pačy teš muviou, že tam.. jieziory gdie tam.. na tej… vyspa taka na tej.. Troki,
čy gdie. Tam žeš teš muvi, že tam na tych, na tej vyspie kosciul zatopiony. Že muvi,
davnej juš, davnej tam jak.. jak bys tam, cy to možlyva žeč ni mam pojiencia, že slyšeli
davnejše dzvony dzvoniou, to kto tam… zatopione dzvony dzvonyli? (Kolo Trokuv?)
Tam kolo Troki jieziory (A kto muvil vam?) To vie co tego, to všysko, všysko to tam no
teras jiest tam, moja tej…mego syna švagierka tam zamonž vyšedšy. To oni muvyli, ale
to te všyskie to liudzi, moja i babcia muvyla, že tam, muvi, dzvony slychac jak dzvonou.
Ale tam taka vyspa jiest. Na tej vyspie kosciul stal.
Tai žiūrėkite, irgi sako, kad ten, kur tie ežerai, toje saloje, kur Trakai215, ar kur.
Ten irgi sako, kad ten prie tos salos bažnyčia paskandinta. Sako, kad seniai jau, seniai ten
jau, lyg ir. O ar tai įmanoma, supratimo neturiu, atseit, girdėjo seni žmonės, kaip varpai
skamba, o kas ten... paskandinti varpai skambino? (Netoli Trakų?) Ten prie tų Trakų
ežerų. (O kas jums sakė?) Tai žinot, viskas yra ten dabar, mano tas, mano sūnaus svainė
ten ištekėjusi. Tai jie sakė, bet čia visi tie žmonės, mano močiutė sakė, kad ten, sako,
varpai girdėti skambant. Ten tokia sala yra, toje saloje bažnyčia stovėjo.
M20A-2 (2004 m.)
873. [Apie Dobulių ąžuolą, lietuvių krikštą]
(Jak muvyli miendzy sobou?) Nu muvyli tak, že chceš pomodlycia, pudzy kolo
demba tego, tam co… moža paciežy jakie čy co, i pomodlysia tam. Co to važnie čy tam
nievažnie. On vydzi, on bardzo dužo liat, može jiego juš teras… bo ja tam teras davno
davno bylam, može jiego juš tam niema, može on sgnyl, može on
(Ale jak muvili, jak muviou liudzi, no miendzy sobou jak muviou, smiejousie?) Nu
muvili tak, že chceš pomodlicie, jak pujdzi kolo demba tego tam, no co tam, može
paciežy jakie co, i pomolicie tam. Co to važnie čy tam nievažnie, ja nieviem. On vidzi,
juš bardzo dužo liat, može jiego juš teras... bo ja tam davno davno bylam, može jiegoš
tam niema, može on juš sgnil, može čy on stoji tam. Tam, vidzi, co tam robili, te taka
linja vyrobiona. Tam gdzie my, tam bože, tam pendzi gaz, tam gdzieš tam nedalieko tego
demba. To vie co, to tak taka linja, to tam i čeba v doline schodzi za ta linja, v tou strone
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do tej Raževskej, tam on stal, v tym mejscu. A teras nieviadomo, ja tam teras niemoge
tam vyjsc, nu mnie boli. (A on tak juš v samej dolinie pod Siemeniški, čy vyžej
Semenišek?) Vidzi tak, jak ta Raževska, to možno poviedziec, isci isci do tego ručajka,
tak ruvno ruvno, i tam troška pod pšygureček takim, i taki gruby stal. Tak teras to ja juš
niepoviem, čy on stoji, čy on žyji. (A dalieko od krentu?) Od krentu? Nu i vie co, nu nie
tak dalieko bardzo. Ale vo tak možno poviedziec, tam vielie moglo, tam... vielie tam
metruv... no by tam. (A mejsce bylo mokre čy?) Tam dolina ta? (Gdzie on stal?) Stal?
Vie co, nie bardzo mokre, ale i nie bylo bardzo suche tak... trava taka rosla. To jiešče vie,
kiedys cy mloda jak byli, chodzili, chodzim tam do tych Dobul po trave, idzim tam
dokolo chodzim, všendze pačyli. To s tego demba vyjsci do krentu, podejsci (Ješče na
krencik?) Vyjsci na krencik i potem vie tam bendzi lias lias lias lias, i gdzie ta Jania,
gdzie ta Lazareičova žyla, tam až do ich liasem, bžegem tam, až do ich tak ... tak troche
zakrencasie, chata stala. Teras niema nic tam.
Nic tam vtendy, jak pod ten domb, jak čeba, muvi, tam pomodlitsie, že tam on
bardzo važny ten domb (juokiasi) Nu i vie co tego (A komu tak smielisie, jakiemu
človieku?) No vie co, tyko miendzy sobou, nu vie, jak kiedys my po tych Dobuliach
chodzili, jak tam co. No to muvi, čeba isc pod domb ten, pod ten domb (A kogo posylali
pomodlitsie?) A vie co, i pastuchy jakie, te krovy pasli " Iscie tam pod domb modlitsie
siebie". No vie tego, ten domb, ten domb. Jiešče jieden taki domb, ale to juš na... kolu
Kiernova jest. Ale chyba bo teš vidzialam, že spilovali juš. (apie piliakalnio ąžuolą)
[Pasakiau, kad Janina kitur ąžuolą nurodė] Od Poviatuvki, i tak s krencička, to
troche v dolinie do Dobul tych, i ten domb tam stal. Ojej, ona nie može tego ponimac. A
tam co ona muvi, tam gdzie stal, to ja tego, co jiest nieviem tego. To vie, tam dužo jest
dembuv. Nie možno vie, zdužbacie, ale to ten domb, to ja dokladnie jiego viem, bo ja
može tam sto razy kolo jiego byla, bo zato že, jak mloda byla, to čeba, bo my krovy pasli
(Ale on byl juž taki vybytny?) Oi, juš on dembina (Inne demby mnejše?) A to gdzie tam,
grubiezny grubiezny domb, tam juš, tam domb byl juš... I to oni kiedys cy ten domb
všystko pšypominali, pšypominali. (Potem on juš sgnil?) A teras ja, vie, ja vidzi teras...
(Kiedy vy vidzieli ostatni raz?) O Bože (Ile liat mieli?) Uj, to jakich ja liat mialam, tego
nieviem juš. Jak tu kalchoz podklulsia, juš ja tam nie bylam, može liat piendziesiont
jakich. To gdzieš tam može on, nie moge poviedziec. Bo potem vie co, juš ja tam nie
mialem čego chodzic, i krovy nie pasli. Čeba bylo isc do raboty do kalchoza. Juš ja nie
chodzila tam kolu tego demba. Dužo liat juš, dužo liat.
(Co muvila o tym dembu babulia?) No vie co, takie vo muvila, takie smiecki "Iccie
pomodlicie ", tam idou, co tam. (Jak ona roskazyvala?) Ja muvie, co tego. Ona muvi tak
že. Tam pujdzim jak kiedys my chodzim, tam trave sbierac, takie byli mlode, "Iccie pod
domb ten, pod domb ten", všystko. (A co bylo pod tym dembem, jak ona muvila?) A vot
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ona muvila, tam opoviadala, polski soldat v Kernuvku byla taka vojska, i tam jieden
pošed soldat, chodzili oni pograničniki byli i oni chodzili, vie tego, po granicy, vo juš že
jak, to juš vojsko chodzi. No to vie co, jieden pošed tam, jiemu co to dalo do glovy, čy
juš cy mial pšežycia jako, zastšelilsia tam. To potem strach bral podejsc, jakos cy
pomysliš, co može ten tam, že liežy ten. Jakos cy tak ješče mloda ješče bylam, viadomo.
No to tak ona opoviadala. (A pšy poganach co tam bylo?) A pšy poganach to... a pšy
poganach to tyko ja to viem, ta Kaplica to tyko, jak ich tu chovali, jak oni tu kosci lieželi,
jakie tam co všystko. Jako oni vie, byli kiedys to vidac tam. Pravda, ta ichna tam
vyvracalasia ziemia, tam do Vilji. A to teras tam všystko vyvalyvšy, vyvalyvšysie tam,
nic niema juš. (A to ich kščyli tam, jak muvila babcia?) Tych poganuv? To oni chovali
pšy Kaplicy (Nie, a vy muvili, že kščyli ich) A kščyli, to vie, muvilam... i zapomnialam,
vie, že kščyli, že oni kšyčieli"Dieve, Dieve"- po litevsku, že Piorun kosci lami, žegnacie
ich učyli. To teš, pravda, o v pamienci teras troche vešlam, pod tym dembem.(Pod tym
dembem?) No to zatem i smielisie, že, muvi, kščyli poganuv tych pod dembem tym. To,
muvi takie vo cale gavendy. I muvi, i muvi, mnie opoviadali, jak žegnacie ich vodzili za
renke, a oni kšyčieli gvaltu, že Piorun kosci lami, vie (juokiasi)
(Kaip tarpusavyje kalbėjo?) Na, sakė, kad kai nori pasimelsti, tai eik prie to ąžuolo,
ten gal kas... gal kokie poteriai ar kas, ir pasimelsk ten. O ar tai svarbu, ar nesvarbu. Jis,
matot, labai daug metų, gal jo dabar jau... nes aš ten seniai buvau, gal jo jau ten nėra, gal
jis supuvo, gal jis.
(Bet kaip sakė, kaip sako žmonės, kaip tarpusavyje šneka, juokiasi?) Na sakė, kai
nori pasimelsti, kai nueina ten prie to ąžuolo, na kaip ten, gal kokios maldos, ir
pasimeldžia ten. Ar tai svarbu ar nesvarbu, aš to nežinau. Jis, matot, labai daug metų, gal
jo dabar jau... nes aš ten seniai buvau, gal jo jau ten nėra, gal jis supuvo, gal jis ir dabar
stovi ten. Ten, matot, ten padarė tokią liniją. Ten kur mes, ten, Dieve, ten dujas varo, ten
kažkur netoli to ąžuolo. Tai žinot, ten šita linija, tai reikia nusileisti į slėnį už tos linijos, į
tos Raževskos pusę, ten jis stovėjo, šitoje vietoje. O dabar neaišku, aš ten dabar negaliu
nueiti, man skauda. (O jis pačiame slėnyje prie Semeniškių, ar aukščiau Semeniškių?)
Matot, taip, kai ta Raževska, tai galima pasakyti, reikia eiti iki to upelio, taip tiesiai,
tiesiai, ir ten truputiį prie kalnelio tokio, ir toks storas stovėjo. Tai dabar aš jau
nepasakysiu, ar jis stovi, ar jis gyvas. (O toli nuo kranto?) Nuo kranto? Na, matot ką, na
ne taip labai ir toli. Bet tai galima pasakyti, ten daug galėjo, ten... daug metrų... na taip
jau. (O vieta buvo šlapia?) Ten slėnis tas? (Kur jis stovėjo?) Stovėjo? Žinot, nelabai
šlapia, bet ir nelabai sausa buvo, ten tokia žolė augo. Tai dar, žinot, kadaise, jauni kai
buvom, ėjom į tuos Daubulius žolės, einam ten, aplinkui vaikštom, viską apžiūrim. Tai
nuo to ąžuolo išeiti į krantą, paeiti taip. (Dar į krantą?) Išeiti į krantą ir paskui ten bus
miškas miškas miškas miškas, ir kur Janė216, kur ta Lazarevič217 gyveno, ten iki pat jų
mišku, krantu ten, iki pat jų... taip truputį pasukti, namas stovėjo. Dabar ten nieko nėra.
Nieko ten, prie to ąžuolo pasimelsti tik, kai reikia, sako, kad jis labai ten jau
svarbus, tas ąžuolas (juokiasi). Na ir, žinot ką. (O kodėl taip juokiatės?) Na, žinot, tik
tarpusavy, kaip kadaise mes į tuos Daubulius ėjom, kaip ten kas. Na tai,sako, kad reikia
eiti prie to ąžuolo, prie to ąžuolo. (O ką siuntė ten pasimelsti?) O čia ir piemenys ten
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kokie, kurie karves ganė. „Eikite ten pasimelsti sau prie ąžuolo.“ Na matot, tas ąžuolas,
ąžuolas... Dar vienas toks ąžuolas yra, bet čia jau prie Kernavės. Bet, rodos, mačiau, kad
jį nupjovė jau (apie piliakalnio ąžuolą).
[Pasakiau, kad Janina kitur ąžuolą nurodė] Nuo Poviatuvkos 218, ir truputį slėnyje tų
Daubulių pusėn tas ąžuolas stovėjo ten. Vajė, ji gi negali to suprasti. O ką ji ten sako?
Ten kur stovėjo, tai aš to nežinau. Žinot, tai daug yra ąžuolų. Negalim, žinot, ... bet tas
ąžuolas, tai aš tiksliai žinau [kur stovėjo], nes aš gal šimtą kartų prie jo buvau, todėl kad
kai jauna buvau, tai mes, reikėjo..., karves ten ganėm. (Bet jis jau tada buvo toks
svarbus?) Vajė, jau jis didžiulis ąžuolas. (Kiti mažesni buvo?) O kur tau, storas
storiausias tas ąžuolas, ten tai jau ąžuolas buvo... Ir kadaise jie tą ąžuolą vis prisimindavo,
prisimindavo. (O paskui jau jis supuvo?) O dabar aš, matot, dabar... (Kada jūs matėt
paskutinį kartą?) O Dieve. (Kiek jums buvo metų tada?) Uj, tai aš kiek metų turėjau, to aš
nežinau jau. Kai čia jau kolūkis pasidarė, aš jau ten nebuvau, gal kokius penkiasdešimt
metų. Tai gal ten jis kur, negaliu pasakyti, nes paskui, žinot, jau nebuvo ko man ten eiti,
ir karvių jau neganėm. Reikėjo eiti dirbti į kolūkį, jau aš nevaikščiojau prie to ąžuolo.
Daug jau metų, daug metų.
(Ką močiutė apie ąžuolą pasakojo?) Na žinot, tokius juokelius pasakojo: „Eikite
pasimelsti“, ten eina, ar ką ten. (Kaip ji pasakojo?) Aš sakau, kad taip. Ji sako, kad
nueinam ten, kai kadaise ėjom žolės rinkti, tokios jaunos buvom. „Eikite prie to ąžuolo,
prie to ąžuolo“, ‒ vis taip [sakė]. (O kas prie to ąžuolo, kaip sakė?) O štai pasakojo, kad
ten lenkų kareivis, Kernavėlėje219 buvo tokia kariuomenė, ir ten vienas kareivis nuėjo, jie
muitininkai buvo, ir jie vaikščiojo palei sieną, na jau čia taip, kad kariuomenė vaikšto. Na
tai vienas nuėjo, ir jam ten ar kažkas šovė į galvą, ar jis bėdų kokių turėjo, nusišovė jis
ten. Tai paskui baisu buvo prieiti, kažkaip pagalvoji, kad gal ten tas, kad guli tas. Kažkaip
dar jauna buvau, žinoma. Na tai taip ji pasakojo. (O prie pagonių kaip buvo?) O prie
pagonių tai... šitą tik aš žinau, šita Koplyčia tiktai, kaip juos čia laidojo, kaip jų kaulai čia
gulėjo, kaip čia viskas buvo. Kaip čia kadaise atrodė, tai matosi ten. Tiesa, ten nuslydo jų
žemė į tą Nerį. O dabar ten viskas išsivertė, išsivertė, ten jau nieko nėra. (O tai juos
krikštijo, kaip sakė močiutė?) Tuos pagonis? Tai juos laidojo prie Koplyčios. (Ne, bet jūs
sakėt, kad krikštijo juos). O krikštijo, tai sakiau... ir pamiršau, matot, kad krikštijo, o jie
šaukė: „Dieve, Dieve.“ Lietuviškai, kad Perkūnas 220 kaulus laužo, žegnotis juos mokė.
Tai irgi tiesa, o dabar atsiminti pradėjau, prie to ąžuolo. (Prie to ąžuolo?) Na tai užtat ir
juokėsi, kad, sako, krikštijo pagonis prie to ąžuolo. Tai čia visos tos kalbos, sako. Ir sako,
sako, man pasakojo, kaip juos vedė už rankos žegnotis, o jie rėkė baisiausiai, kad
Perkūnas kaulus laužo, žinot (juokiasi).
M20A-3 (2004 m.)
874. [Apie Koplyčios kalną, kur palaidoti “pagonys”]
No, i bardzo vielkie byli (Liudzi vielkie byli?) O jiešče jakie vielkie. Tam ichni jak
to dziecko ichne, to vie co, taki jak u nas, jak našy človiek (A skont vy viecie to?) Skont?
A všystko to babulki te opoviadali. (Babulki opoviadali?) Tak, to oni, vieš, i viedzou (Že
te liudzi bardzo vielkie?) bardzo vielkie, o tuš bardzo vielkie. Po to vie, co tego ich tut jak
začeli chovac, to juš moja tam viencej sto, a gdzie tam sto, jakich sto piendziesiont liat
može temu. Tam babulka opoviadala, že, že tegoš tam truna pšynašali, tam jaka, i tam
jakie tam truny byli, to ja nieviem. Taki tam človiek, to tam niepodobny. Dzieciuk to i to
jak, napšyklad dziecko male, i tak jak ja vielkosci, tak. Takie vielkie, takie vielkie. A
218
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potem vie, to pšeciongali ta kaplica s tamtont do Kiernuvka, i tu v Kiernuvku ichne te
dzieci niekščone takie, juš te juš poganskie te, chovali tam, ich te dzieci tam juš tutaj. (To
v Kiernuvku chovali?) V Kiernuvku, vie Kiernuvek tu.(Viem) No tu v Kiernuvku, tu vraz
jak taka sadzavečka jest, taka vo tutaj trocha vyžej, i ot do drogi bližej, o v tym mejscu
chovali tam. Kaplica potem postavyvšy tam byli. A potem... (To počekac, ta kaplica pšy
žece stala, a potem do Kernuvku?) Kiernuvka potem (I to tam niekščonych tych chovali?)
Tam chovali. A potem ta kaplica postaviona jest v Kiernovie. Ona davnejša, ojejei, teš
oni tam jej troche odremontovali tam. Taka, vie budovana, jakies kanty takie. Ich takich
nie budujou u nas teras. To ta kaplica stoji tam. Teras zabrali do Kiernova (To jak muvili,
že tutaj niekščone te dzieci, to poganskie v Kiernuvku?) Poganskie, tak, tak. Potem ješče
niekščone dzieci jiest teš tego, jak ten pasialok, značy Miežony (A ja juš zapysivalem)
Teš to tam niekščone dzieci. I poviedziec co tam bylo tak. A čemu to teras nie... (A tyjie
pogani, oni potem nie pokazyvalisie?) Tego pokazyvalisie, vie co jak tego. No viadomo,
ja to ješče mala bylam, to ja cy kolek viedzialam, to všystko, co bylo takie kosci
vyvrucone tam, to, to oni, vie co, tam dužo kto jiesli na pšyklad pojiedzi na noc konia... v
nocy pasi konia, dniem to pracuji, to čeba go napasc. To jieden tu človiek, taki Paldavski,
niemog zasnonc, chcial tam zasnonc, jak ten konj navionzany tam skuby. Nie mog
zasnonc, to pšyjdzi tak vo jiego (targa?) targa, niemožno bylo tam, vie co. I tam tego
pokazyvalisie, tam pokazyvalisie. Nu pšecyvnie bardzo (A v Kiernuvku potem, jak
kaplice pšeniesli, tam nie pokazyvalosie?) A v Kiernuvku, vie tam jak my nazyvali, taka
žvyrovnia, o taka dolina do Rakišek, v ten bok idonc. To tutaj teš muvili, že jakis cy
vyjdzi iz ziemi, ktos cy pšejmy tam i chodzi razem obok, chodzi chodzi chodzi, i gdzie
jiemu pora tam on i sgini.Gdzie jiemu mejsce juš v tej žvyrovni (To jaka postac byla,
tak?) Byl to vie, tak pravdzivie. Ja i to, vie, vidzialam, teš taka sama, strach taki. Pošlam,
buža nadchodzi, pošlam krova dojic...(jau buvo įrašyta, dėl to neįrašinėta)
Ir labai dideli buvo. (Žmonės dideli buvo?) Ir dar kokie dideli. Ten jų vaikas tai
toks kaip mūsų suaugęs žmogus (O iš kur jūs žinot?) Iš kur? O viską tos močiutės
pasakojo. (Močiutės pasakojo?) Taip, tai jos viską ir žino. (Kad tie žmonės labai dideli?)
Labai dideli, taigi labai dideli. Taigi žinot, juos čia kai pradėjo laidoti, tai jau prieš kokius
šimtą metų, kur ten šimtą, prieš kokius šimtą penkiasdešimt metų. Ten močiutė pasakojo,
kad karstą atnešdavo, tai kokie ten karstai buvo, aš nežinau, kokie karstai. Ten tokie
žmonės, tai jie nepanašūs. Vaikas tai kaip, pavyzdžiui, mažas vaikas, ir tokio dydžio kaip
aš, taip. Tokie dideli, tokie dideli. O paskui, žinot, tempė tą koplyčią iš ten į Kernavėlę 221,
ir čia Kernavėlėje jų tie nekrikštyti vaikai tokie, jau tie jau pagonių, laidojo ten, jų tuos
vaikus jau čia. (Tai Kernavėlėje laidojo?) Kernavėlėje, žinot, čia Kernavėlėje. (Žinau.)
Na čia, Kernavėlėje, iš karto, kai čia tokia kūdrelė yra, taip truputį aukščiau, ir taip prie
kelio arčiau, šioje vietoje laidojo. Koplyčią paskui ten pastatė. O paskui... (Tai palaukite,
šita koplyčia prie upės stovėjo, o paskui į Kernavėlę?) Į Kernavėlę paskui. (Ir tai ten tuos
nekrikštytus laidojo?) Ten laidojo. O paskui tą koplyčią pastatė Kernavėje. Ji senovinė,
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va jie, va jie, tai ten truputį paremontavo. Tai statyta, kažkokie kampai tokie. Jų tokių jau
nestato dabar pas mus. Tai šita koplyčia stovi ten. Dabar ją perkėlė į Kernavę. (Tai sakė,
kad tie nekrikštyti vaikai Kernavėlėje, tai pagonių vaikai?) Pagonių, taip, taip. Paskui
nekrikštytų vaikų dar yra, taip, kaip ana gyvenvietė ten, vadinasi, Miežionys 222. (Aš jau tą
užrašinėjau). Ten irgi tie nekrikštyti vaikai. Ir pasakyti, kas ten buvo taip. O kodėl dabar
jau ne... (O tie pagonys, jie nesirodė paskui?) Ar rodėsi, tai neaišku, aš tai dar maža
buvau, tai aš tik žinojau, tai tik kad buvo kaulai išversti ten, tai, tai jie, žinot, ten daug
kas, jeigu,pavyzdžiui, joja naktį arkliu... naktį arkliu, dieną dirba, tai reikia jį priganyti.
Tai vienas čia žmogus, toks Poldavskis 223, negalėjo užmigti, norėjo užmigti, kai tas
arklys, pririštas jau ten, rupšnoja žolę. Negalėjo užmigti, nes ateina ir taip jį tąso, nebuvo
galima ten, žinot, kaip. Ir ten taip rodėsi, ten rodėsi. Na, bjauru labai. (O Kernavėlėje
paskui, kai koplyčią perkėlė, tai ten nesirodė?) O Kernavėlėje, kaip mes vadindavom,
toks žvyro karjeras, toks slėnis iki Rokiškių, šita puse einant. Tai čia irgi kalbėjo, kad
kažkoks išeina iš po žemės, kažkas... vaikšto šalia, vaikšto vaikšto vaikšto, ir kai jam
laikas ateina, jis išnyksta. Jo vieta ten, toje žvyro kasykloje. (Tai kaip atrodė?) Buvo toks
tikras. Aš tai ir nemačiau, irgi toks pat, vaiduoklis toks. Nuėjau, audra artėjo, tai nuėjau
karvės melžti... (jau buvo įrašyta, dėl to neįrašinėta).
M20A-4 (2004 m.)
875. [Rado kaukolę žvyrduobėje prie Kernavėlės dvaro]
Naliezli glova človieka taka, čaška ta cala. I zaviezli do Kiernova, tam jiest taka
kaplyca Romeruv tam, to tam gdzie postaviona ona jiest na takim… tam oltažy zrobione
takie, piečary takie, to tam glovy takich trupuv. I v Kiernovie tam taka glova naliezli, tam
postaviona, i tam s tamtont postaviona, te glovy človieka. No vie, davnej, ja nieviem, čy
to v časie vojnuv, skont te takie glovy takie zakopane v ziemi. Tam davnej všyskiego
bylo.
(Gdzie, v kturym mejscu?) Tak jak do Kiernuvka dochodzysia, nie ot tak prosta, ale
trocha na pravo, viencej na ten bok do Rakišek taka dževka stala i tam poviesylasia
dzievčyna.
Rado žmogaus kaukolę tokią, tą visą kaukolę. Ir nuvežė į Kernavę, ten yra tokia
Riomerių koplyčia, tai ji pastatyta yra ant tokio... ten altorius padarytas toks, ola tokia, tai
ten tų lavonų galvos. Ir Kernavėje ten tokią galvą rado, ten pastatyta [koplyčia], tos
žmogaus galvos. Na, matot, senovėj, nežinau, ar tai karo laikų, iš kur tos galvos tokios
pakastos žemėje. Ten seniau visko būdavo.
(Kur, kurioje vietoje?) Taip kaip į Kernavėlę einant, ne taip tiesiai, bet truputį į
dešinę, daugiau į šitą pusę, į Rokiškių, toks medelis stovėjo, ir ten pasikorė mergina.
M20A-5 (2004 m.)
876. [Apie palaidotą vaiką Alkose] (iš Paalkių žmogus netyčia nušovė savo vaiką
ir slapta palaidojo Alkose)
Vie v te časy tych vojnuv, mial taka vie, dubeltka taka mial. (Dubeltka, co to?)
Karabin taki. I vie co, ona, jiego žonka byla utaliona ot granycy, ona, vie, šmakliovala
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tam kiedys, vie, sacharyna pšedavala, co. To jej byli te všyskie litvyny tam oddalivšy do
Kovna. Nu i oni tam v Kovne požyli jakis čas. Potem pšyjiechali i znova tutaj, a on, ten
Kostiak jak my nazyvamy, vie co, mial juš ten karabynčik. On tam siedzial, tam jiego
strojil strojil strojil i vziol, svego syna zastšelil, niechconc, to niechconc bylo. I vie co, i
potem oni nie muvyli, i tak cicho zniesli to všysko… A ona, ta kobieta, juš jiego žonka
plačy plačy:”Muj Romusj, golumbečku bialy”, chodzy po za Vilji tam i plačy. A tego,
ujžal on, pochovamy tam… On nocou vyviez jiego pšez Vilja vodou na te Volki, tam
žeby kto nie vydzial, v nocy.(….) (įterpia apie berną, palikusį Alkose ožką) To ty
pšedalaš ta koza čy nie? A nu jej tej kozy, zostavil na Volkach. Koza na Volkach a sam
duj do chaty, bo dzievčyny zasmielisie. Tyko tak, a tak to nie pšyšlosie tych Volkuv.
Žinot, tai jau karo metu, turėjo tokį šautuvą224. (Koks tai šautuvas?) Karabinas
toks. Ir žinot ką, ji, jo žmona, buvo nušalinta nuo sienos, ji ten kažkada šmugeliavo 225,
sachariną parduodavo, ar ką. Tai ją buvo ten tie visi lietuviai nušalinę į Kauną. Na ir jie
ten, Kaune, kokį laiką gyveno. Paskui atvažiavo ir vėl čia, o jis, tas Kastiakas226, kaip mes
vadiname, žinot, turėjo jau tą šautuvėlį. Jis ten sėdėjo, jį taisė taisė taisė ir savo sūnų
nušovė netyčia, tai netyčia buvo. Ir paskui, žinot, jie nieko nesakė, ir taip tyliai ištvėrė
visa tai... O ji, ta moteris, jau jo žmona, verkia, verkia: „Mano Romukai 227, balandėli
baltas“, vaikšto prie Neries ten ir verkia. Ir šita, pamatė ‒ jis palaidotas ten... Jis naktį
nuvežė jį per Nerį, perplukdė į tas Volkas228, ten kad kas nepamatytų, naktį (….) (įterpia
apie berną, palikusį Alkose ožką). Tai tu pardavei tą ožką ar ne? O kad ją ten tą ožką,
palikau ją Volkose. Ožką Volkose, o pats bėgte namo, nes merginos nusijuokė. Tik taip,
o kitaip tai neteko tose Volkose.
Teodora Pilecka-Pilecka, Teodoro, g. 1935 m. Padvariuose, gyv. ten pat
877. [Vietovardžiai Strazdų kaime] (ten pas močiutę ji gyveno vaikystėje)


Gadziniak – šaltinio vardas, ten buvo daug gyvačių, net į medžius lipdavo



Oki – laukas, pieva, apačioj vanduo liūliavo



Lalizna – laukas, taip vadino, nes”musi jaki Lelis žyl”



Vielki rov – pieva šienavimui



Na Zabytego – eidavo ten brukniauti, “idzim na Zabytego”



Simonki – miškas



Červiaroisce – raistas miške, “može spal ktos”, červiš – lenk. snaudi, taip
paaiškino



224

Ščeveroisce – raistas miške, eidavo spanguoliauti

Lenk. dubeltówka ʻdvivamzdis šautuvas (medžioklinis)ʼ.
Liet. tarm. svet. šmu eliuo i ‘verstis kontrabanda’.
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Volki – kalnai už upės, seni žmonės (Honoratos tėvas) sakė, kad taip vadina, nes
“može tam jakie voly pasli”

M33A-1 (2005 m.) (filmuota Vykinto)
878. [Apie Dobulių ąžuolą]
(Teras poviedzcie jak vy slyšeli, v mlodosci jak muvili o tym dembu? Co to pod
nim v davnejšych časach bylo?) Boroviki byli… (Boroviki, ale jiešče kiedy davnej, co
stare liudzi muvili, jak?) To stare liudzi opoviadali že tam, nu litvyny tam modlilisie do
jiego, i tam kščyli te dzieci. Jak oni kščyli to ja tego nieviem, bo ja… musi vodou
polievali pevne. No i ja tak viencej co povie… (A jak ten vaš sonsiad, muvili, jak on tam
šed do tego dembu, co on tam robil?) No to sonsiad byl taki pšecyvny, do spoviedzi nie
chcial isc, do ksiendza. Ale on muvi:”Čeba v dembie dziurka vysvydrovac i vtedy, muvi,
našeptac i zakliejic, nie čeba, muvi bendze isci do spoviedzi do ksiendza”. Tak on muvil.
(To spoviedzia tak robil, do tej dziurki?) No taka spoviedz robil, po litevskej stronie tak.
A jak tak bylo, to nieviem… (juokiasi).
(Dabar pasakykite, ką jūs girdėjot, ką pasakojo apie tą ąžuolą? Kas po tuo ąžuolu
buvo senais laikais?) Baravykų buvo... (Baravykų, bet dar anksčiau, kai jauna buvot, ką
kalbėjo apie tą ąžuolą?) Tai seni žmonės pasakojo, kad ten, na lietuviai ten meldėsi jam,
ir ten tuos vaikus krikštijo. Kaip jie krikštijo, tai aš nežinau, nes aš… matyt, vandeniu
laistė. Na ir aš taip… daugiau pasakyti ką... (O kaip tas jūsų kaimynas, kaip sakė, jis ėjo
prie to ąžuolo, ką jis ten darė?) Na tai kaimynas toks bjaurus buvo, išpažinties eiti
nenorėjo pas kunigą. Bet jis sako: „Reikia išgręžti ąžuole skylutę ir tada pašnibždėti ir
užlipdyti, ir nereikės, sako, eiti išpažinties pas kunigą.“ Taip jis sakė. (Tai jis išpažintį
taip atlikdavo, į tą skylutę?) Taip išpažintį atlikdavo, lietuvių pusėje taip. O kaip buvo, tai
aš nežinau... (juokiasi).
M33A-2 (2005 m.) (filmuota Vykinto)
879. [Apie lietuvių krikštą]
(A jak kščyla tych litvinuv Jadvyga, jak stare liudzi muvili?) Stare liudzi tak
muvili: jak ona zavojovala tego… Jagiele, juš oženylasia z nim, i ona muvi tak:”Jak
chceš, muvi, čeba Litva okscyc. Pendzim všyskich do Sventoji, Svienta žeka tam jiest na
Litvie, nu i du tej svientej žeki, i všyskich zaraz kscyli, bo ich po jiednemu, to bardzo
dlugo času zajmy, a všyskich jak baranuv zapendzyli do vody i tak kscyli, o tak i bylo. (A
jak vy o svojim zienciu muvyli, vašy zienci litvyny, tak?) Moje obydva litvyny. Jak oni tu
co kolek bolbočiou, to ja muvie:”Iccie, vas sie pendzou do Svientej žeki kscyc, vo tak…
(juokiasi) (A u vas nie muvyli, že čeba do tego dembu isci modlitsie?) Nie, u nas to tak
nie muvyli, nie. (Nie smielisie nad litvinami?) Nad litvinami to my tak bardzo nie
smielisie, no vie jak to, oni žeš liudzi, co tam vysmievac bendzeš… (O tym dembu nie
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smielisie?) Nie, oni, vie, no jak človieka bendzeš vysmievac, tak nie bendzeš juš v očy.
“Ic tam do dembu tam, co”- no to čeba miec i soviesc.
(O kaip krikštijo tuos lietuvius Jadvyga, kaip seni žmonės sakė?) Seni žmonės sakė
taip: kai ji užkariavo tą Jogailą, jau ištekėjo už jo, tai ji sako taip: „Kaip nori, bet reikia
Lietuvą pakrikštyti. Varom visus į Šventąją, Šventoji upė229 ten yra Lietuvoje, na ir į tą
Šventąją upę, ir visus iš karto ir pakrikštijo, nes juos po vieną [krikštyti] tai labai daug
laiko užimtų, o visus kaip avinus suvarė į vandenį ir taip krikštijo, va taip ir buvo. (O jūs
apie savo žentą kalbėjote, jūsų žentas lietuvis, taip?) Mano abu lietuviai. Kai jie čia ką
nors šneka, tai aš sakau: „Eikit, jus varo į Šventą upę krikštyti, va taip“ (juokiasi). (O pas
jus nesakė, kad reikia eiti prie to ąžuolo melstis?) Ne, pas mus taip nesakė, ne. (Nesijuokė
iš lietuvių?) Iš lietuvių tai mes taip labai nesijuokėm, na žinot taip, jie gi žmonės, ko ten
juoktis iš jų... (O iš to ąžuolo?) Ne, jie, matot, na kaip iš žmogaus juoktis, taip į akis
nesijuoksi jau. „Eik ten prie ąžuolo, ten ką.“ Tai reikia ir sąžinės turėti.
M33A-2 (2005 m.) (filmuota Vykinto)
880. [Padvarių Koplyčios kalnas]
(A gdzie ichnie mogyly, tych niekščonych litvynuv, nie muvyli, že kolo Kapličnej
gury?) Kolo Kapličnej gury to tam stala Kiernovska čarna tak, teras ona juš ubyta
deščulkuv. Stala kaplica, osiemkantna taka, siekierou zrobiona, byla to… byla ladna
kaplica, i potem… I ona tam byla na tej Kapličnej guže, i tam byli vymurovane z
červonych cegluv te… piečary takie… I potem jak zniesli ta kaplica, to juš oni nie pšy
mojej pamienci, ale opoviadali ta starše liudzi. To tegoš… jiešče šukali zlota, to tam…,
vie, čarepy te vo, vykačalisie tam, to glova vylieci, jak piasek tak sypalsia. (A jak muvili,
tam čyjie te mogily byli?) Tam… tam juš vielkich liudzi byli, bo jak ta lydka ta pšyložyš
o kosc, to muvi, až do pasa. Takie liudzi byli vielkie, jak mnie opoviadali juš starše
odemnie, tam i ojcec tam, tam jiešče takie starše. No to tak muvili, že to bardzo vielkie
liudzi byli…
(O kur jų kapinės, tų nekrikštytų lietuvių, nesakė, kad prie Koplyčios kalno?) Prie
Koplyčios kalno tai ten stovėjo Kernavės tokia juoda, dabar ji jau apkalta lentelėmis.
Stovėjo koplyčia, aštuonių kampų tokia, su kirviu iškirsta, buvo tai... buvo graži koplyčia,
ir paskui... Ir ji ten buvo ant Koplyčios kalno, ir ten buvo išmūrytos iš raudonų plytų
šitos, olos tos... Ir paskui, kai jau perkėlė tą koplyčią, čia jau ne mano laikais, bet seni
žmonės pasakojo. Tai dar aukso ieškojo, tai ten..., žinot, tos kaukolės, išsiridendavo, tai
galva iškrito, kai smėlis taip pylėsi. (O kaip sakė, kieno ten kapai buvo?) Ten... ten jau
sakė ‒ didelių žmonių, nes kai koją tą pridėsi, kaulą tą, tai sako, iki pat liemens. Tokie
žmonės buvo dideli, kaip man pasakojo jau vyresni už mane, ten ir tėvas, ir dar vyresni
tokie. Na tai taip sakė, kad tai labai dideli žmonės buvo...
M33A-2 (2005 m.) (filmuota Vykinto)
881. [Padvarių Koplyčios kalnas]
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I tam jieden človiek pas konia, muvi, že nie možno bylo upasc. Položysie, liežy, to
pšychodzi panienka taka, v niebieskiej sukni, dlugie vlosy, i budzi, že tutaj nie možno
spac. On pšečnysie, nu i niema tej panienki, i znovu ž položysie v druga mejsca. Opiatj ta
pšychodzi panienka jiego pendzac, že tutaj nie možno spac…, nu vidziš jak, jak to bylo
pravda, bo ten diad to teš juš umaršy, Paldavski taki byl tutaj. Nu i on tak opoviadal, a co
tam bylo, to ja tego nieviem, čy tam byla ta… A potem jieden dziad tut Tkač byl
pšezvany, nu vie, jak dužo Pileckich, to Tkač. No to ten Tkač, tam jiego šnur byl, chodzil
tak dalieko, blisko Kaplica, ale nizko do dolu tak. Nu i tam olchi takie vielkie, da nu
liatac červony balvaniuk jakis cy, jak ptaška, a červony taki jak zlotnik. On muvi, ja i tak,
i tak popača, nu liata ten. Muvi, čeba vzionzcy palka i dac po im. Rossypisie, to bendze
zlota moja. No a puki palka, puki co, i sginol jiemu ten balvaniuk. Jak tam bylo, čy
pravda. Musi pravda, kiedy tak stare liudzi niepovinne lgac. Oni tak opoviadali, to i ja tak
vam muvie. A co tam bylo, to nieviem.
Ir ten vienas žmogus arklį ganė, sako, nebuvo galima ganyti. Tai ateina tokia
panelė, mėlyna suknele, ilgi plaukai, ir žadina, kad čia negalima miegoti. Jis pabudo, na ir
nebėra tos panelės, ir vėl atsigulė kitoje vietoje. Ir vėl ateina tą panelė jo varinėti, kad
negalima čia miegoti. Na matai, kaip čia buvo, tiesa, nes tas senis tai irgi jau miręs,
Podlavskis buvo toks čia. Na ir jis taip pasakojo, o kas ten buvo, tai aš to nežinau, ar tai
buvo taip... O paskui vienas senis čia Audėju 230 buvo pravardžiuojamas, na žinot, kai
daug Pileckių, tai Audėjas. Na tai tas Audėjas, ten jo šniūras buvo, vaikščiojo taip toli,
prie tos Koplyčios arti, bet žemai į apačią taip. Na ir ten alksniai tokie aukšti, tai kai
pradėjo lakstyti raudonas balvoniukas 231 kažkoks, kaip paukštis, o raudonas toks, kaip
auksinis. Jis sako, aš ir taip pažiūriu, ir taip, na laksto. Sako, reikia lazdą paimti ir
numušti jį. Išbyrės viskas, tai bus auksas mano. Ir kol lazdą, kol ką, ir išnyko jam tas
balvoniukas. O kaip ten buvo, ar tiesa, matyt, tiesa, nes seni žmonės neturėtų meluoti. O
jie taip pasakojo, ir aš taip sakau. O kas ten buvo, tai aš nežinau.
M33A-2 (2005 m.)
882. [Akmenys Neryje, Salnik rėva]
(A o žece, to nie bylo jakich mov?) A o Vilje, to o Vilje i nie bylo. (A vydaženj
jakich nie bylo?) To tam takie zdaženia co utopisie človiek.. (A tej rapie, čemu ona,
Salnikiem nazyvali?) Salnik. (A čemu taka nazva?) No to každa mejsca ma svoja nazva.
No to naša tu i ziemia, tu Šalkine, to tam tak, to tak. (A ta rapa, čemu to Salnik?) Na
rapie, nu na rapie musi tam bylo tegoš… tu plytko, a tam bardzo glemboko, zato tam ja
pamientam, jak chodzili i statki te o takie, čemu i dževem palili, bo ten dym.. A tu my že
dzieci liatali pačyc jak oni idou jieden za jiednym, jakich pienc idzi, to oni tak
vychyliajousie, viedzou gdzie glemboko, bo tutaj plytko, to tu.. Jiest v Vilji že vo, tak
dujdziš do.. pravie do bžegu, a tam juš priamo jama taka, tam juš bardzo glemboko. (A
230
231

Lenk. Tkacz.
Liet. tarm. svet. balvonas ‘baidyklė’, plg, brus. бaўвaн.

506
tam te kamienie mieli svoje nazvy?) Mieli tam, Tšy braci. (A gdzie Tšy braci, v kturym
mejscu?) Tšy braci byli pravie na pšeciv Kaplicy.. (A čemu nazyvali Tšymi braciami?) ja
nie rozumiem, čy tam tego braci byli… čemu oni tak ich okscyli, nieviem čemu, Tšy
braci. (A jiešče jakie byli kamienie, jakie nazvy?) Jakie nazvy, to ja juš nieviem. (A
Viaselia pšeklienta, slyšeli taka?) To u nas musi nie byla, blisko nas… tej vaseli
pšeklientej. (A kolo vašej vioski gdzie v žece kamienie takie, nazyvali jako?) Tutaj to…
Vielki kamien nazyvali tyko, z Vielkiego kamienia prygali, muvi, tam dalej buchta taka
vielka jak jama, to my i konia pendzyli, tu na dziada zezlulisie, vzieli i vsunieli konia do
tej jamy, tak jak dzieci.
(O apie upę nieko nepasakojo?) A, apie Nerį, tai apie Nerį ir nepasakojo. (O
įvykių kokių nebuvo?) Tai ten toks įvykis, kad paskendo žmogus. (O toje rėvoje, kodėl ją
Salniku vadino?) Salnik. (O kodėl toks pavadinimas?) Na tai kiekviena vieta turi savo
pavadinimą. Na tai mūsų čia žemė, čia Šalkiniai, tai ten taip, tai taip. (O ta rėva, kodėl ji
Salniko?) Toje rėvoje, rėvoje gal buvo …čia negilu, o ten labai gilu, užtai aš prisimenu,
kaip plaukė garlaiviai tokie, malkomis kūreno [juos], nes tas dūmas... O čia mes, vaikai,
bėgome žiūrėti, kaip jie plaukia vienas po kito, kokie penki plaukė, tai jie taip išsilenkia,
žino, kur gilu, nes čia negilu, tai čia... Neryje taip yra, kad beveik iki kranto eini... beveik
iki kranto, o ten tiesiai duobė tokia, ten jau labai gilu. (O ten tie akmenys turėjo savo
pavadinimus?) Turėjo, ten Trys broliai232. (O kur Trys broliai, kurioje vietoje?) Trys
broliai buvo beveik priešais Koplyčią... (O kodėl juos vadino – Trys broliai?) Aš
nesuprantu, ar ten broliai buvo... kodėl juos taip pakrikštijo, nežinau, kodėl Trys broliai.
(O dar kokie akmenys buvo, kaip juos vadino?) Kaip vadino tai aš jau nežinau. (O
Užkeiktos vestuvės 233, girdėjot tokį?) Pas mus gal nebuvo, arti mūsų... tų vestuvių
prakeiktų. (O šalia jūsų kaimo, kur upėje tokie akmenys, juos vadino kaip nors?) Čia tai...
Didelis akmuo234 vadino tik, ir šokinėjo nuo to Didelio akmens. Sako, ten toliau įlanka
tokia didelė, kaip duobė, tai mes ir arklį ganėm, tai supyko ant senelio, paėmė ir įkišo
arklį į tą duobę, taip kaip vaikai.
M33A-3 (2005 m.)
883. [Apie Mitkiškių akmenį]
Chodzyli my z mamou, nas všyskie, vioska cala šedla do Vilji, tam človiek jak
pševozil, nazyvalsia Gžegož. On pševozil nas na pšeciv kamienia tego, nu i my pujdzim
do tego kamienia. (V Mitkiškach, tak?) V Mitkiškach, gdzie modlilisie, kto jak umial, i
všystkie zaraz modlilisie, litanja do Matki Boskiej, to tam spievali Serdečna Matko, bo
kto jak umial piesni spievali, nu… i opoviadali tam starše te liudzi, ichna tam, ktura žyli,
taka kobieta pšyšla i muvi:”Tak, ten kamienj, muvi, on cudovny, pačajce, tu sliadek
Matki Boskej”. Pravda, tak i bylo, tam co mechem zarosšy – obskobali tam, juš sliadek
tam Matki Boskej. A tak jak tšylietnego dzieciučka, taki nievielki. Nu i muvi, ten kamienj
byl zabrany do mlynu tu.. (Do kturego mlynu?) Tam mlynak nazyvali, mlynak, tutaj kolu
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Sukry stal ten mlynak taki. Nu i do tego mlynka, a potem odešed posle nocy nazad, to
jiego juš i nie ruchali. (Kamienj sam odešed?) Sam kamienj odešed, tam ot, vielki
kamienj, vie, tam kilka ton. Nu i zustavili tam, kšyž postavili kolu tego kamieniu i
ogrudzili ogrudziček taki, tam bžoskuv nasadzili. Nu i teras bžoski vidac stojou. (A jak
muvili, skont ta stopa taka znaliazlasia?) No to tak opoviadali, že ten Matki Boskej
sliadek. (A jak on znaliazsia na kamieniu?) Ja i nie rozumiem, že tyko ten sliadek, muvi,
za to ta.. kamien odešed, to Matki Boskej sliad. (A kiedy chodzili modlitsie, čy viosnou,
čy jiesieniou, jak?) Viosnou, tak, viosnou, no juš nie taka byla i viosna, jaka to byla
pora…že lupinek kvytni, to musi v čerpcu. To v čerpcu chodzili. (Nie muvili, že na
dzievencyny, jak to nazyvali?) Na Dzieviantnika tego, vie co, musi tak i bylo, bo i… jak
Vielkanoc chodzi, tak i te Dzievientnik byla juš puznej, no to chodzili, pamientam sama,
že chodzili. (A čemu modlilisie kolo kamienia, čy on pomagal jakos?) No to každy chcial
zdrovia, žeby pan Bug dal by, čy Matka Boska juš že modlilisie do Matki Boskej, do tego
sliaduka. No i tam kšyž byl, menka Pana Jezusa. (Ale byla jaka mova, že on pomaga?)
Pomaga, tak, gadali, že juš tu pomagal to ut tego, to od gardla bolienia, to od nogi, to…
ot tam zemby žeby niebolieli, nu tak ot… (A može co ložyli na kamienj?) Jak pšy mnie to
nic nie kladli, nievidzialam. (Kviatki jakie, čy co…) Kviatki to tak, kviatki to kladli, tam
kolu kamienia bukiecyki stavili. (A vianečki?) A vianečki, to jak kviatuški, to i vianečki,
tam obložy taki. (A sviečki palyli može?) Sviečki to i nie palyli, niepamientam, žeby…
(A viencej co tam, pienendzy, ničego viencej nie kladli?) Viencej nic, tyko co modlilisie.
I nazad pšychodzili tak o, baby te. (A takich kamieniuv tutaj kolo viencej nie bylo?) No
nie, to takich jiešče takich niebylo, nie.
Eidavom mes su mama, mūsų visi, visas kaimas ėjo prie Neries, toks žmogus
perkeldavo, vardu Gžegožas. Ji vežė mus prie to akmens, na ir mes ėjom prie akmens.
(Mitkiškėse, taip?) Mitkiškėse, kur meldėmės, kas kaip mokėjo, ir visi meldėsi kartu,
Dievo Motinos litaniją, paskui giedojom „Motina mieliausioji“ 235, nes kai kas mokėjo,
tai giesmes giedojo, na ir pasakojo seni žmonės, tie, kurie ten gyveno, tokia viena moteris
atėjo ir pasakė: „Taigi tas akmuo stebuklingas, sako, žiūrėkit, tai Dievo Motinos
pėdsakas.“ Iš tikrųjų, taip ir buvo, ten, kur samanomis apaugę, – nuvalė, ten jau ten Dievo
Motinos pėdsakas. Ir toks nedidelis, kaip trejų metų vaikelio, toks nedidelis. Na ir sako,
tas akmuo buvo paimtas, į malūną nuvežtas čia... (Į kurį malūną?) Ten malūnėliu vadino,
malūnėlis, čia prie Sukros stovėjo tas malūnėlis toks. Na ir į tą malūnėlį, o paskui parėjo
po nakties atgal, tai jam nieko ir nedarė. (Akmuo pats parėjo?) Pats akmuo parėjo, ten jau
didelis akmuo, žinot, ten kelių tonų. Na ir paliko jį ten, kryžių pastatė šalia to akmens ir
tokį darželį aptvėrė, ten berželių pasodino. Na ir dabar berželiai, matyt, stovi. (O ką sakė,
iš kur tas pėdsakas atsirado?) Na tai pasakojo, kad tai Dievo Motinos pėdsakas. (O kaip
jis atsirado ant akmens?) Aš irgi nesuprantu, kaip čia tas pėdsakas, sako, todėl kad tas
akmuo atgal parėjo, tai yra Dievo Motinos pėdsakas. (O kada ėjo melstis, pavasarį, ar
rudenį, kaip?) Pavasarį, taip, pavasarį, na jau nebuvo tai pavasaris, koks čia buvo laikas...
kad lubinai jau žydėjo, tai gal birželis buvo. Tikrai, birželį ėjo. (O kaip vadindavo, nesakė
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Dzievienciny236?) Per Devintines 237, žinot, gal iš tikrųjų taip ir buvo, nes ir... kaip per
Velykas eina, taip ir per Devintines, tai buvo vėliau, na tai ėjo, pati prisimenu, kad ėjo. (O
kodėl meldėsi prie akmens, ar jis padėdavo kaip nors?) Na tai kiekvienas norėjo
sveikatos, kad Dievas duotų, ar Dievo Motina, tai meldėsi Dievo Motinai, šitam
pėdsakui. Na ir pats kryžius buvo, Jėzaus Kristaus kančia. (Bet gal kalbėjo, kad jis
padeda?) Padeda, o kaipgi, sakė, kad padeda ‒ tai nuo gerklės skausmo, tai nuo kojų, to...
arba kad dantys neskaudėtų, na taip va... (O gal ką nors dėjo ant akmens?) Kiek aš žinau,
tai nieko nedėjo, nemačiau. (Gėlytes kokias, ar ką?) Gėlytes tai taip, gėlytes tai dėjo, ten
prie akmens puokšteles dėjo. (O vainikėlius?) O vainikėliai, tai kaip ir gėlytės, tai ir
vainikėlius ten padeda. (O gal žvakių uždegdavo?) Žvakių tai nedegindavo, neprisimenu,
kad degintų. (O daugiau ką ten, pinigų, nieko ten nedėjo?) daugiau nieko, tik meldėsi. Ir
atgal pareidavo taip va, moterys tos. (O daugiau tokių akmenų čia aplinkui nebuvo?) Na
ne, tai tokių jau daugiau nebuvo, ne.
M33A-4 (2005 m.)
884. [Apie Užkeiktas vestuves Astruvkoje238] (prie Čiobiškio)
Tak mi muvila, že pšekln… veselia jiedzi, cala vaselia, i pšeklni ta baba. Nu i ta
vaselia…v kamien obrucysia, všyskie, i konj, i liudzi… (A gdzie ta baba žyla?)Ta baba
žyla až v Ostruvku, tam gdziescy, gdie to Ostruvek byl? To ja nieviem, gdzies cy za
Musnikami, za Čiobiškami tam v boku. (Ostruvek?) Ostruvka. (Ostruvka?) No. (Za
Čiobiškami?) Gdziescy tam, do tego mejsca. (I tam byla jaka baba..) Tam byla taka baba,
že umiala pšeklnonc, i v kamien obracalisie, ale to ja i nie viem. (A potem jak,
odvracala?) Musi juš nie, juš jak ona pšekliela, to i pšeklienta. (A viencej co ona robila,
jaka ta baba byla?) To ta baba viencej ja i nieviem co tam robila, tyko že zazlulasia na
tych liudzi tam cegos, nu i pšekliela, v kamien obrucilisie. (A gdzie oni lieželi te
kamienie, v vodzie, v Vilji?) Oni na drodze, po za drodze, jak jiechali drogou, tak oni
skamienieli všystkie. I všystko tak bylo v kamien obrucyvšysie, každy konj, krova tam,
kto tam byl, tam i liudzi te. (I nie v vodzie?) Nie, na ziemi.
Taip man sakė, kad užkeiktos vestuvės 239 važiuoja, visos vestuvės, ir prakeiks toji
moteris. Na ir tos vestuvės akmeniu pavirs, visi, ir arklys, ir žmonės... (O kur toji moteris
gyveno?) Toji moteris gyveno Astruvkoje, ten kažkur, o kur ta Astruvka buvo, to aš
nežinau, kažkur už Musninkų, ar už Čiobiškio ten šalia. (Astruvkas?) Astruvka.
(Astruvka?) Na taip. (Už Čiobiškių?) Kažkur ten, toje vietoje. (Ir ten buvo tokia
moteris...) Ten buvo tokia moteris, kad mokėjo prakeikti ir akmeniu paversti, bet to aš
nelabai ir žinau. (O kaip paskui, atkerėdavo?) Gal jau ne, kai pavertė, tai ir pavertė. (O
daugiau ką ji darė, kokia tai buvo moteris?) Na ką daugiau ta moteris darė, tai aš ir
nežinau, tik kad užpyko kažko ant tų žmonių, tai ir prakeikė, akmenimis pavertė visus. (O
kur gulėjo tie akmenys, vandenyje, Neryje?) Jie gulėjo ant kelio, palei kelią, jie kaip
važiavo keliu, taip jie ir suakmenėjo visi. Ir visi akmenimis pavirto, kiekvienas arklys,
karvė ten, kas ten buvo, ten ir žmonės tie. (Ir ne vandenyje jie buvo?) Ne, ant žemės
gulėjo.
236

Matyt, turėta omenyje Devin inės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė.
Orig. tekste pavartotas pavadinimas Dzieviantnik, plg. brus. dziaviatnik, rus. deviatnik.
238
Lenk. Ostrówek.
239
Lenk. wesele ʻvestuvėsʼ.
237

509

M33A-5 (2005 m.)
885. [Apie šaltinį prie Kernavėlės ežero]
U nas kolo jieziorka našego i plynie žečka do vody, do… pšeciv slonca, slonca
chodzi, to tam taka plynela voda, tam musi juš pšestala i plynonc.. No to tam chodzili očy
myc, brali ta voda, že bardzo ona liečy očy. (Kolo jakiego jieziorka, Kiernovskiego?) No
kolo Kiernovsčenego. (A s kturej strony tam plynela ta voda?) Gdzie teras karjera, na
drugej stronie tam, s kšakuv tych. Niebylo kšakuv tam, byla lonka, i tam plynela voda ta.
Čia, šalia mūsų ežerėlio, ir teka upelis į vandenį, į… priešais saulę, saulė ratu eina,
tai ten toks vanduo tekėjo, ten gal jau ir nustojo tekėti… Na tai ten ėjo akių plauti, ėmė tą
vandenį, kad jis labai akis gydo. (Prie kokio ežerėlio, Kernavės?) Na prie Kernavės. (O
iš kurios pusės ten vanduo tekėjo?) Ten, kur dabar karjeras, kitoje pusėje ten, iš tų krūmų.
Nebuvo tų krūmų, ten buvo pieva, ir iš ten vanduo tas tekėjo.
M33A-6 (2005 m.)
886. [Apie Didįjį Ketvirtadienį]
Pod bžoza na ranku, jak vstaneš ve Čvartek, i nigdzie nie ogliondacie, puki jiešče
ten kruk svojich dzieci nie myji. (Kruk?) Kruk, kruk, ptačka. (Puki kruk nie myje svojich
dzieci..) Jiešč slonce jiešče nie vyšedšy, to vten lieciec pod ta bžoza i česac vlosy, i
bendze takie vlosy dlugie rosnonc. (A mycie nie čeba?) To i mycie, i mylisie, to teš, žeby
juš pomylisie, ale nie čeba ogliondacie nigdzie, i lieciec pod ta bžoza počesac vlosy,
bende rosnonc dlugie, tak. (A jieželi kruk zobačy, to vtedy?) To teš čeba staracie, žeby
kruk i jiešče nie vstavšy byl.
Prie beržo iš ryto, kai tik atsikelsi ketvirtadienį, ir niekur nežiūrėti, kol tas kranklys
savo vaikų nenupraus. (Kranklys?) Kranklys, kranklys, paukštis. (Kol kranklys savo
vaikų neprausia...) Dar saulei netekėjus, tai tą liepos mėnesį prie to beržo plaukus
šukuoti, ir augs plaukai tokie ilgi. (O praustis nereikia?) Ir praustis, taigi ir prausėsi, tas
taip pat, jau ir prausėsi, bet negali niekur dairytis ir bėgti prie to beržo plaukų šukuoti
[reikia], tai ilgi augs. (O jeigu kranklys pamatys, kas tada?) Tai irgi reikia stengtis, kad
kranklys dar nebūtų pabudęs.
M33A-7 (2005 m.)
887. [Apie niežų gydymą]
Liečyli, mieli taki siny kamienj, ten co…jaka mydla robyli sami. Tak zjadal ta
miensa všyska i robisie, mydla gotuji tam, co, to tego kamienia tam vieliesc, potam
siarka, taka byla žulta kavalečki taka, siarki tej i ščav, konski ščav, o te takie rosnou takie
dlugie dlugie badyli, žulty kožienj taki, nu i tarkovali tej.. Ja chodzilam tu, to mojej takiej
to ciotki, juš byla ona moja babulka, mojej babuni siostry. I chodzilam, ona natarkuji,
narobi, i:”Dzietenki, iccie tyko vysmarujce dobže i liezce do pieca, žeby vypažyc. A to
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vie, lazniuv tych to tak nie bylo, tam laznia kiedy i byla, to jiedna na cala vioska. A že
krylisie, že krosta maš – to vstyd. Jak skot, to i popadlam, vidočnie, že brudas jaki byl.
To pamientam, i ja lazylam do pieca, bylam i ja v piecu vliazšy, potam vymyjimsie juš
mocno goroncou vodou s mydlem. Nu i pravda, gojilasia.
Gydė, turėjo tokį mėlyną akmenį, tą, iš kurio patys muilą darė. Tai suvalgydavo tą
mėsą visą ir darė, muilą virė ten, ten to akmens kažkiek, paskui sieros, tokie buvo geltoni
gabaliukai, tos sieros ir arklio rūgštynių 240, tokių, kur auga, tokie ilgi stiebai, geltonos
šaknys tokios, na ir tarkavo taip…Aš vaikščiojau čia, tai mano tokios tetos, jau ji buvo
mano močiutė, mano močiutės sesuo. Tai aš vaikščiojau pas ją, ji sutarkuoja, padaro ir:
„Vaikeliai, eikite, tik pasitepkite gerai ir eikit į pirtį gerai išsivanoti.“ Ir žinot, pirčių tų
tiek daug nebuvo, ten pirtis jeigu ir buvo, tai viena visame kaime. O kad slėpė, kad
niežais serga, gėda. Kaip gyvulys koks, tai ir aš pasigavau, matyt, nevala koks buvo. Tai
atsimenu šitą, ir aš lindau į krosnį, buvau ir aš į krosnįįlindusi, paskui nusiprausiam labai
karštu vandeniu su muilu. Na ir tiesa, išgydavom.
M33A-8 (2005 m.)
888. [Apie padalecą241]
(A kto on taki jiest?) Moja sviekrova muvila, ona pasla krovy v Dobuliach, i byla
jiešče lonka kiedyscy. No i v Dobuliach ona pasla krovy, muvila tak, položylasia, to byla
niedzielia, kolo mšy tak, i Matka Boska jej pobudzila, muvi:”Vstanj, zabiež choc nogi”. I
ona muvi, ja pšedchnelamsia, tak o vskočyla ona. Pačy, že juš vielie on pšepelz, tak jak
trava vypažo… vypalilasia trava – i opiatj do tej nory pšyšed. (Ona vidziala go?) Ona
jiego i vidziala (A jak on vygliondal?) Čiervony jaki jaki tam, tego byl skura, no červony
byla padalec. (A vielki?) Niemaly, kiedy pali, vielie bylo vypalil tak trava ta, by jej na
nogi, posmalil na trava tak. Jak jej Matka Boska pobudzila. (A co, ona vidziala Matka
Boska?) Ona muvila že ona, nu vie, krovy liežou jak pašy, no to te dzievčyny takie ….
To te dzievčyny modliousie do Matki Boskej, nu i zadžemala, spac zachcialosie,
zadžemala ona, to jej ten padalec, jak on tam vylazial, to Matka Boska pšyšla, jak ona do
Matki Boskej modlilasia, jej tak jak za karb(?) potargala, muvi:”Vstanj, abo nogi zabiež”.
No jej nogi tegoš, pšyjiela te nogi i skočyla, vie, jak nogi pod siebie zrazu i skočyla, nu i
zobačyla, že ten padalec tam po za nogach. Jak byla by ona zacepyvšy, i ona niežyva
byla. (A zacepic može i zabyc tak, čy konsic?) On može vkonsic.
(O koks jis yra? ) Mano uošvė sakė, ji karves ganė Daubuliuose, ir buvo dar pieva
kadaise. Na ir Daubuliuose ji karves ganė, sakė, atsigulė, o tai buvo sekmadienis, arti
mišių taip, ir Dievo Motina ją prikėlė: „Kelkis, nors kojas patrauk.“ Na ir ji sako, aš
pabudau, taip va pašokau. Žiūri, kad jis daug prašliaužė, taip kaip žolė išdegus – ir vėl į
savo urvą grįžo. (Ar jinai jį matė?) Jinai jį ir matė. (O kaip jis atrodė?) Raudonas ten
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kažkoks buvo, buvo oda, na raudonas buvo padalecas. (O didelis?) Nemažas, kiek buvo
žolės, tiek išdegino, galėjo jai kojas nudeginti kaip žolę. O ją Dievo Motina pažadino. (O
ji matė Dievo Motiną?) Ji sakė, kad ji, na žinot, karvės guli, kai ganai, na tai tos
mergiotės tokios... Tos mergiotės meldžiasi Dievo Motinai, na ir užsnūdo, miego
užsimanė, užsnūdo ji, tai jai tas padalecas, kai jis ten išlindo, tai Dievo Motina atėjo, nes
ji meldėsi Dievo Motinai, ją už kupros pakratė, sako: „Kelkis, arba kojas patrauk.“ Na tai
jį kojas patraukė ir pašoko, tai kojas po savim paslėpė iš karto ir pašoko, na ir pamatė,
kad tas padalecas jau prie kojų. Jeigu jį būtų užkabinusi, ir negyva jau būtų buvusi. (O
užmušti galima jį, užkabinti? Ar įkas?) Jis gali ir įkasti.
M33A-8 (2005 m.)
889. [Apie padalec]
To tak opoviadali, v Pakalnianskim liesie jaki tam dziad siedzial na pniu starym
takim, kora ta odstavšy potroche tak, gdzies opnivšy, nu i on tego, siedzial i mial siekiere
ze sobou, tak cos robil v liesie. I vziol ten padalec jiemu vciol za paliec, tak on zrazu
jiego i odrombal, ten paliec. To jak vciol, to on jiego i obačyl padalca. Nu i tego, i pšyšed
do chaty, i opoviada, tak, že paliec, muvi.. Padalec ukonsil, odrombalem, i tam zacysnol
čym i pšyšed do chaty, i siekierou. Bardzo jiemu krucilo jiešče zobačyc, jak tam paliec
vyglionda. I tak on juš biedny, pšyšed ot do chaty, do tego liasu pošed, jak ten paliwec
poruchal tam jakim šakalem, ten paliec jak prysnela ta krev všyska, vsio ravno on na tym
mejscu umar, ten človiek. To tak muvili. (A gdzie on žyje, co on taki jiest? To ta gadzina
jaka?) To ten padalec vrodzi do gadziny podobny, ja tak myslie. (A gdzie on žyje, gdzie
on byva?) V ziemi, on v ziemi, on malo kiedy vylazi, pšez vielies liat musi na viešch, i
znovu schovasie.
Tai taip pasakojo, Pakalnių miške kažkoks senis sėdėjo ant seno tokio kelmo, žievė
taip truputį atšokusi, vietomis nupuvusi, na ir taip sėdėjo ir turėjo kirvį su savim, ten
kažką darė miške. Ir tas padalecas jam įkando į pirštą, tai jis iš karto ir nukirto tą pirštą.
Tai kaip įkando, tai jis iš karto ir pamatė padalecą. Na tai parėjo jis namo ir sako, kad
pirštą, sako... Padalecas įkando, tai nukirtau ir ten su kažkuo užspaudžiau, ir parėjau
namo su kirviu. Labai dar jam rūpėjo pažiūrėti, kaip tas pirštas atrodo. Ir taip jis, vargšas,
jau parėjo namo, dar į tą mišką nuėjo, kai tik tą pirštą pajudino ten kažkokiu šakaliuku,
tas pirštas kai pradėjo kraujuoti, vis vien toje vietoje mirė tas žmogus. Tai čia taip
kalbėjo. (O kur jis gyvena, kas jis toks yra? Tai gyvatė kokia?) Tai tas padalecas lyg į
gyvatę panašus, aš tai manau. (O kur jis gyvena, kur jis būna?) Žemėje, jis žemėje, jis
mažai kada išlenda, kas kelerius metus pasirodo į paviršiųpaviršiuje, o paskui vėl
pasislepia.
M33A-9 (2005 m.)
890. [Apie žalčius]
Z pod pieca vyliezi ten vonž, kury žež tšymali pod piecami. Vyliezi, miendzy
dzieci scybisie i jie razem z dzieciami, tak opoviadali nam. Ale ja to nie vidzilam. (Ale to
im nic nie robili liudzi?) Ich za svojich tšymali, takie oni nie jakie, jak nic nie robiš, to i
oni nic nie robi. Taki venž, no i do metru taki jiest. (A jak muvili, zabivac možno?) Jiego
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zabyješ, to on vsio ravno čy ciebie, čy tvego dzieciuka zadusi. (On sam, ten zabity?) Nie
nie, zabity to nie, jiest brat čy siostra jiego, oni všystko jiedno majou družba jaka. Tak
zemtšousia, niemožno ich bic, to nieviem jak. (A gadzina možno bic?) Gadzina to bije.
(A davnej jak robili?) Možno bic gadziny, bo zato, že oni jadovyte, vredne takie šare te.
A ta železnica, može že ona nic nie robi, kiedy ona teš pšecivna. Jej pobyješ, to ona –
kavalečki te skačou. (A venža niepuskali žeby bic?) Nie, niemožno venža bic, bo on
zemscysie, tak muvili. Opoviadali, že niemožno. I teras u nas v viosce znajdujousie
venžy, pačiš – popelz taki dlugi ši-ši-ši-ši. Muj chlopiec obryval kartoflia lisci, lieci vonž
pšeciv. On stanol, muvi:”Mama, no niejuš to vonž?” popačal, že on ma takie žulte te nad
očami, vonž. On vziol jiego tak bližej ogona, nu i niesi na svalka ta, do kšakuv. To ten
vonž tak zadarl glova i ogliondasie, gdzie on jiego niesi.
Iš po pečiaus242 išlenda tas žaltys, vištas gi laikė po pečiumi. Išlenda, tarp vaikų
prasibrauna ir valgo kartu su vaikais, taip mums pasakojo. Bet aš to nemačiau. (Bet
žmonės jiems nieko nedarė?) Juos savais laikė, jie tokie nieko, kai jiems nieko nedarai,
tai ir jie nieko nedaro. Toks žaltys ir kokio metro toks būna. (O kaip sakė, užmušti
galima?) Tu jį užmuši, tai jis vis vien ar tave, ar tavo vaiką pasmaugs. (Jis pats, tas
užmuštas?) Ne, ne, užmuštas tai ne, lieka jo brolis ar sesuo jo, tarp jų visų draugystė
tokia. Taip atkeršys, negalima jų mušti, net nežinau kaip [griežtai negalima]. (O gyvatę
galima mušti?) Gyvatę tai muša. (O kaip anksčiau darė?) Gali mušti gyvates, nes jos
nuodingos, bjaurios tokios tos pilkos. O ta geležinė, gal todėl, kad ji nieko nedaro, bet ji
irgi bjauri. Ją užmuši, tai dar gabaliukai šokinėja. (O žalčio neleisdavo mušti?) Ne,
negalima žalčio mušti, nes jis atkeršys, taip sakė. Pasakojo, kad negalima. Ir dabar pas
mus kaime yra žalčių, žiūri – šliaužia toks ilgas ši-ši-ši-ši. Mano vaikas laužė bulvių
lapus, šliaužia žaltys priešais. Jis sustojo ir sako: „Mama, nejaugi tai žaltys?“ Pažiūrėjo,
kad jis turi tokius tuos geltonus virš akių, žaltys. Jis paėmė jį taip arčiau uodegos, na ir
neša išmesti į krūmus. Tai tas žaltys taip pakėlė galvą ir dairosi, kur jis jį neša.
M33A-10 (2005 m.)
pastaba prie nr. 884 (Paklausiau, iš kur jie žino apie Prakeiktą veselią net prie Čiobiškio)
Dzievčyna vyšedši z Ostruvka, tu za našego človieka, vyšla za Šalkovskiego tu zamonž i
ona tam všystko poviadala, co tam robilasia. No jak ona s tamtont pochodzi.
(Nešifruota apie vaiduoklius prie Miežionių)

M33A-11 (2005 m.)
891. [Apie raganą Padvariuose]
To jej pilniovali, to Griškeičova, ale teras juš tej i chaty niema, rozebrana. Teras
sama piervša Irečki po tamtej stronie, a po tej stronie byla ta Griškeičova. Bože, na Jana,
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dziady zebravšysie pilniovali, že ona… Kiedy ona na pravde, u niej jiedna krova – masla
do čiorta nabyji i ta krova idzi, normalne vymie, niezavielka. Polieciala prentko,
nievypilniovali, juš tak pilniovali ščeže, že i pod chatou tam u sonsiaduv siedzieli, pačyli.
Tyko džvi odkrylisie, cus cy sunela do chlieva i nazad polieciala do chaty. (Do cudzego
chlievu, čy do svego?) Do svujiego. Nu i tegoš, i nazad polieciala do chaty. Nu i tego, nu
i jej oni niedopilniovali. Sunela tam cos do chlieva i nazad, to co tam bylo i nieviem.
Gadali to na jej pravda, iž čarovnica, a čy ona pravda čarovala, čy nie – nieviadomo. (A
niebylo, že ot, zglazi liudzi?) Zglazicieli, to každy jieden človiek može zglazic. Jiest taka
v dobie jiedna sekunda v ta pora, i povieš co kolek na jiego, na človieka, i koniec jiemu
bendze, ot tak. (A jieželi on niechce tego zrobic?) To jak niebendze muvic nic, to i nic
niezrobi. Tyko popasc čeba na ta sekunda. Jak bendzeš dužo gadac gadac gadac na jiego
tam, to i popadniš. (A odmuvic?) Odmuvic juš niema. (Niema?) Nie. (A zamaviače co
byli?) Zamaviače o tu u nas… Tovcia, Tovcia mojej ciotki krovy mlieka odebrala. To ta
ciotka jak pošla du jej s pograbaškou, muvi tak… (A co jiest pograbaška?) Palka vielka.
To i vziela, muvi tak:”Oddaš mlieka, to ty viedz, koniec bendze tobie”. To i ona potem
nie mogla odčarovac sama, ale dala rada jakos cy. (Ona pšyznalasia?) Pšyznalasia ona, bo
tyko ona byla, viencej nikt kolo tej krovy. I ona jak zapudzila jej dobže, to i pravda, ona
tam kadzila, nosila jakies ziulki, dymila, šeptala, co ona tam gadala,ale mlieka povrucila,
ale za nie prentko ona to povrucila. To byli takie. (A cudze liudzi zamaviače
niepomagali?) zamaviače to od oč pomagali, kiedyscy vo jiezdzili my do chochluv tam,
takie… zapomnialam familija, do Ojran tam až tam jak… v Ojranach tam. Ona tam baba
ta na soli zamaviala, od oč soli zamaviali. (A poliacy nie umieli zamaviac?) Tutaj u nas
može i umiali, ale ni, musi nie bylo vidac, nie bylo slychac. Te chochly ukraincy, to oni
viencej dužo co umiejou. Teras i sadzic cebulia viedzou kiedy i vsio.
Tai ją stebėjo, tai Griškevič243, o dabar jau to namo nebėra, nugriautas. Dabar pats
pirmas Irečkos244 anoje pusėje, o šitoje pusėje buvo tos Griškevič. Dieve, per Jonines
vyrai susirinkę stebėjo, kad ji... Kai ji iš tikrųjų, ji turi vieną karvę – sviesto primuša
sočiai ir karvė eina, normalus tešmuo, ne per didelis. Nulėkė greitai, nepastebėjo, jau taip
žiūrėjo atidžiai, kad ir prie namo ten kaimynų sėdėjo, žiūrėjo. Tik durys prasivėrė, kažkas
praslydo į tvartą ir atgal nubėgo į namus. (Į svetimą tvartą ar į savo?) Į savo. Na ir atgal į
namus nubėgo. Na ir jie jos neprižiūrėjo. Įkišo ten kažką į tvartą ir atgal, o kas ten buvo,
ir nežinau. Sakė, kad ji ragana, o ar ji iš tikrųjų raganavo, ar ne, neaišku. (O nebuvo, kad
blogos akys kieno nors?) Blogas akis tai kiekvienas žmogus galėjo turėti. Yra paroje
tokia viena sekundė, kad pasakysi ką nors blogo apie jį, apie žmogų, ir jam galas ateis, va
taip. (O jeigu ji nenori to padaryti?) Na jeigu nieko nesakys, tai nieko ir nepadarys. Tik
reikia pataikyti tą sekundę. Kai daug kalbėsi apie jį, kalbėsi ir kalbėsi, tai ir pataikysi. (O
paskui atkalbėti, atkerėti gali?) Atkerėti jau negalima. (Negalima?) Ne. (O užkalbėtojų
buvo?) Užkalbėtojai tai pas mus... Tovcia, Tovcia mano tetos karvei pieną atėmė. Tai ta
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teta kai nuėjo pas ją su pa rabaška, sako taip... (O kas tai yra pa rabaška?) Didelis
pagalys. Tai jį paėmė [pagalį], ir sako taip: „Atiduosi pieną, nes tu žinok, galas tau bus.“
Tai ji niekaip negalėjo atkerėti, bet paskui sugebėjo kažkaip. (Ji prisipažino?) Prisipažino,
nes tik ji viena buvo prie tos karvės, daugiau nieko nebuvo. Ir ji [teta] kai užpūdijo ją
gerai, tai ir tiesa, ji ten ir žolelių nešė, ir rūkė ją, ir užkalbėdavo, ką ji ten sakė, bet pienas
grįžo, bet ne taip greitai grįžo. Tai buvo tokių. (O svetimi žmonės, užkalbėtojai
nepadėdavo?) Užkalbėtojai tai nuo blogų akių padėdavo, kažkada važiuodavom mes pas
tos chochlus245, ten tokie... pamiršau pavardę, Varėnoje ten, į Varėnos pusę. Ji ten,
moteris, nuo akių druską užkalbėdavo, nuo akių užkalbėdavo. (O lenkai nemokėjo
užkalbėjimų?) Gal pas mus čia ir mokėjo, bet nebuvo girdėti. Tie chochlai, ukrainiečiai,
tai jie žymiai daugiau visko moka. Dabar žino ir kada svogūnus sodinti, ir viską.
Francišek Šalkovski, Kazimiro, g. 1929 m. Padvariuose, gyv. ten pat.
Mama iš Čiobiškio, tėvas vietinis.
Latok – vieta upėje aukščiau kaimo. Prie dešinio kranto vandeny guli didelis akmuo,
žemiau salelės.
Nuo Koplyčios kalno iki Kernuvkos dvaro buvo tunelis
Lisa nora – Koplyčios griovoje (v rovie) konglomerato uola (skala)

M20A-6 (2004 m.)
892. [Apie Koplyčios kalną] (kaimynas pasakojo)
Koni tam pas na tej Kaplycy. Na tym mejscu tam taka jamka byla na našym šnure
byvšym, tam našy šnur… A ta Kaplyca, Kaplyca nazyvalasia. A Kaplyca pšezvavšy byli
že ona stala, rozumie, co v Kiernovie pševiezli jej, ona tu dlugo stala na našym šnuže,
tam postaviona byla, tam pšezvana Kaplyca, značy, Kaplyčne šnury tam, Kaplyčne šnury
nazyvalisj. Nu i ten človiek pas konia. On zasnol tak, jiermakiem takim pšežucilsia i
liežy… nu i spal. Zasnol, muvi, pšychodzy, muvi, “Vstavaj, čego tutaj liežyš”, tak vot
muvi. Ja, muvi, glova podniol, muvi, oglianulsia – konj chodzy, muvi, a nikogo nie ma. I
znovu položylsia, džemy, “Ja tebe, muvi, vstavaj, čego tutaj liežyš”. A, muvi, musi
mažysie mnie čy co, muvi, ja i nadalj lieže. Pšyšla, muvi, na mnie, jak targny, muvi, za
ten jiermak, muvi, ja i skočyl. Ja odešed, muvi, s tego mejsca, muvi, položylsia tam dalej
za konem, muvi. Kiedy za koniem, muvi, vtenčas juš, muvi, i nic, normalne, muvi. (A co
liudzi muvyli, co tam targali, a na innym mejscu nie?) tam muvi, pochovana byli tam,
vydzi, pochovana muvi že tego. Tam byl skliep, i tam jakis cy davnejša panovie jakie
tam, cary pochovana tam byli. Zato, muvi, tam takie o že strachy pokazyvalisie tam,
opoviadali. I potem ta kobieta, co byla ona… I ona tam, jej šnur byl pšy našym šnuže,
gdzie ta Kaplyca nazyvali, gdzie ten skliep. Ona tam gryka ryvala na kolianach, muvi.
(Gryka rvala?) Nu, ryvala gryka, muvi, i podjiela, muvi, glova, ot jakas panienka, vysoka
vysoka panienka, chodzi, muvi, na vysokich, muvi, pantofliach, muvi, na ten samy krent.
245

Matyt, turėta omeny ukrainiečius, plg. rus. menk. хохол.

515
Popačylam, ot muvi ona, a ona niedalieko, muvi, ja tyko gryka rva, muvi. Vot s tego
krentu, muvi, vot, muvi, skočyla. Skočyla, tak i muvi, ja prentko, muvi, vlieciala na ta
gura, muvi, gdzie ona, ona musi pošla, gdzie do žeki musi tam pujdzi v dol. Tam dalej juš
idzi žeka, ale tam obryv taki vielki byl. Sginela, muvi, jak v ogniu, muvi, i sginela. (To
taka človiek čy postacj byla?) To byla… damska nu damska, jak panienka, ale ona
damska odzieniu… pantofelki, na vysokich kablukach, muvi. I spacieruji tam na… gdzie
kaplyca tam stavšy, po za tym mejscu. To ona, tam takie rovelki vyryte, i skočyla, muvi,
v dol. A prentko, muvi, poliecialem, popača – a kto tam… i gdzie ona pujdzy, sginela
raptem, muvi, i sginela.
Arklius ten ganiau, prie tos Koplyčios. Toje vietoje ten tokia duobė buvo, ten, kur
mūsų šniūras246 buvęs, ten mūsų šniūras. O tą Koplyčia, Koplyčia vadindavo. O tai
pavadinę buvo Koplyčia todėl, kad ji stovėjo, suprantat, kad į Kernavę nuvežė ją, ji čia
ilgai stovėjo ant mūsų šniūrų, ten pastatyta buvo, ten pavadinta Koplyčia, reiškia,
Koplyčios šniūrai ten, Koplyčios šniūrai vadino. Na ir tas žmogus arklį ganė. Jis užmigo
ten, jermėku247 apsiklojo ir guli... na ir miega. Užmigo, sako, ateina ir sako: „Kelkis, ko
čia guli?“, taip va sako. Aš, sako, galvą pakėliau, sako, apsidairiau – arklys ganosi, sako,
ir nieko nėra. Ir vėl atsiguliau, snaudžiu. „Aš tau sakau, kelkis, ko čia guli.“ Ai, sako,
matyt, vaidenasi man, ar kas, sako, aš ir toliau guliu. Atėjo, sako, mane kaip patraukė už
to jermėko, aš ir pašokau. Aš nuėjau toliau nuo tos vietos, sako, atsiguliau ten toliau už to
arklio, sako. Kai už arklio, tai ir nieko, normaliai, sako. (O ką žmonės sakė, kodėl ten
žadino, o kitur ne?) Ten, sako, palaidoti buvo, ten, matot, palaidoti, sakė. Ten buvo rūsys
ir ten kažkokie senovės ponai, kokie carai palaidoti buvo. Todėl ir baidyklių ten rodėsi,
pasakojo taip. O paskui ta moteris, kuri ten buvo... Ir ji ten, jos šniūras buvo prie mūsų
šniūro, kur Koplyčia vadino, kur tas rūsys. Ji ten grikius rovė atsiklaupusi, sako. (Grikius
rovė?) Na, rovė grikius, sako, ir pakėlė galvą, sako, o kažkokia aukšta, aukšta panelė,
vaikšto, sako, su aukštais kulnais, sako, ant paties kranto. Pažiūrėjau, sako, o ji jau netoli,
sako, o aš tik grikius raunu... Ir ji nuo to kranto nušoko, sako. Nušoko, taip ir sako, o aš
greitai nubėgau ant to kalno, kur ji nušoko, bet ji, matyt, nuskendo į upės dugną. Ten
toliau upė teka, bet ten urvas toks didelis buvo. Išnyko, sako, kaip ugnyje, sako, ir išnyko.
(Tai žmogus buvo?) Tai buvo dama, na dama, kaip panelė, ji moteriškais drabužiais...
bateliai su aukštais kulnais, sako. Ir vaikšto ten, kur koplyčia stovėjo, palei tą vietą. Tai ji,
ten tokie urveliai išrausti, ir nušoko, sako, apačion. O aš greitai, sako, nulėkiau pažiūrėti –
kas ten ir kur ji eis, išnyko staigiai, sako, išnyko.
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PAKALNIAI
Dūkštų sen.
Marija Piečul-Jurevičius, Francišeko, g. 1930 m. Pakalniuose, gyv. ten pat.
Kaime buvo 2 gatvės: Piečuliuv ulyca - joje buvo 1 valakas (24 ha) padalintas 4
šeimoms; Tiškievičuv ulyca – taip pat valakas padalintas per pusę dviem broliam.
Kaime gyveno Vilkievič, 2 Voitkievič, Piečuli, Puzin, Michovič. Viso buvo 14 sodybų.

893. [Vietovardžiai]


Pod cegelniou – vieta miške( bžoski rosli). Borovyki rosli, samogon robyli tam.



Balali – žemė ir miškelis



Lapieni – žemė ir miškas



Pieskynia – smėlėta žemė



Brasta – ežeriukas ir upelis. Ežeras buvo neprieinamas, lingavo



Brasta – upelio vardas



Trok – žemė ir miškas



Šaryzniak – prasta žemė



Kielnia, Pod Kielniou – miškelis ir laukas



Červiarojsce – raistas miške, spanguolės augo



Bekasa rov – griova, Bekasas žmogaus pravardė

Konstancija Čibur-Giliun, g. 1926 m. Aliejūnuose, gyv. Pakalniuose.
Ji yra Čiburo dukra, iš kurio Dovydaitis užrašė lietuviškas pasakas. Šeimoje buvo 6
vaikai, turėjo 5 ha žemės. Tėvas mūrijo pečius, jis mirė apie 1952 m. būdamas 84 m.;
niekada negėrė ir nerūkė, niekad jo nematė išgėrusio.
Tėvas pasakojo, kad kai jam buvo 5 metai, mirė mama, atėjo pamotė, tai tėvas jį ant
kupros nunešė (kromana zanios) ganyti pas žmogų už Kernavės. Po to Europoje 15 metų
pusberniavo, vėliau išmoko mūryti pečius.

894. [Vietovardžiai]


Skersini



Sedzyby



Pšydatki



Koncy



Šnurki
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Pod Pustelnikami



Šlojty (prie ežero)



Goscyniec – link plento

Kai norėdavo, kad vaikai nesuprastų, tai tėvai kalbėdavosi lietuviškai. Jos mama buvo iš
Miežionių.
Kai žiemą plėšydavo plunksnas susirinkę į vieną trobą, tai kviesdavosi Martinką pasakoti
pasakų.

Apie pamaldas prie sienos
Apie ugnį Kierovalkose
Geisiškėse gyveno caras
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PAKONYS
Sudervės sen.
Stanislav Monkievič, Jano, gim. 1910 m. Pakonyse, gyv. ten pat.
Kai ėjo I Pasaulinis karas, jam buvo 5 metai. Atsimena, kaip ėjo vokiečiai, sviediniai
sproginėjo. Rusų kareiviai su jaučiais važiavo.
Kai jam buvo 9 metai, tėvai pirko žemės.
Rastinėnuose buvo pono dvaras, kur mokykla netoli, ant kalno
Legotiškėse buvo vasarvietė. Kelio brukui žmonės iš aplinkinių kaimų vežė akmenis.
Rinkdavo laukuose, miške nelabai didelius, dėjo į krūvas, metrais matavo ir mokėjo jiems
už 1 metrą 5 zlotus.

895. [Pravardės]


Jodelj – nežino kodėl



Svily – Stankevičių taip vadino. Jo tėvas, kai pardavinėjo Rastinėnų dvarą, pirko
žemės. Po to vis vaikščiodamas švilpdavo, dėl to vadino taip

896. [Vietovardžiai]


Pod jieziory – rėžiai prie ežeriuko link Klevinų



Rostinianska lonka – pieva link dvaro



Sviloniški – pieva į Samanynės pusę



Vielki kamienj – buvo pievoje, kai ganydavo, ant jo užlipdavo. Kolūkis suskaldė



Karasinka – pieva, krūmeliai netoli Michalkievičiaus



Vieršupka – kalnas, buvo majakas



Pod Lojcy – rėžiai link Laičių



Pod slup – rėžiai link Virbiniškių. Koks ten stulpas, nežino



Pod Bujnuvka – rėžiai



Pod Kleviny – rėžiai



Vielka blota – raistas



Bukiški – pieva prie Jodelio (pravardė) namų



Jamišče – didelė pieva prie kūdros



Vyharišče – pievos ant kalno



Simonica – pievos, raistas



Talierka – slėnis (dolina) nuo miškininkų bokšto link Samanynės (Simonica)



Pšydatki – rėžiai iškart po bokštu
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M28A-18 (2005 m.)
897. [Apie Granickį burtininką]
Vracali… (Na kamieni vracali liudzi?) Nu tam i na kamienj, čy tam cus cy zaklyna
na jaki čas. (Nie na caly čas, na vielie liat?) Nu tego… tu taki byl,,, Granicki, umial
čarovac, potem v Bujnuvce zaklinal, (…) ale ten niezupelne. Granicki, to značy, zrobil
syra pševrucil, zrobil čarny jak kamienj. I potem niodrobil. A ten, Vujna, muvili, jak
zroby i odroby, on jaka tam čonstka zostavilsia, i že jieželi potem kto zjie, to škodzy.
(Odrobyc nie umial do konca?) Nie nie. To muvyli, že tam žyli, Markovskie žyli tam (…)
to tu karčma byla (pasakoja apie Pakonių karčiamą). No to pyli vudka, no to potem ten
Granicki - kiedy nie umieš, to i nie robj, a jieželi umieš, to…(…) Jak to bylo… tam musi
ten Granicki byl.. A to Markovskie, co tam kolo jieziorka tego, tam familijant. Vaselia
byla tutaj v Pakancach, i on pošed do vaseli, zajiechal i v tej karčmie vypyc jiešče, na
koniu. A muj ojcec poprovadzil, tam za tej karčmej lonka byla taka. Navionzal koni i
pšyjdzy zobačy… co tam robiou, čy tam pyjou, čy tam lajousia, to tam liežy kto. Nu i ten
Višnevski familja, on z Dukšt, nu i tam Granicki juš. I zatšečalisie tam z nim. Nu i jako
konj pšyvionzany pšy plocie stal, a ojcec muj… Tyko ten konj v tyl, v tyl, v tyl, jak dalsia
v tyl, jak skočyl v ta strona na Lojci. To konia tam, na pravo taka lonka, jak Dolna, čy jak
nazyvalasia, to na cala, druga – v ta strona po karčmie. A ten pjany vyliecial:”Ot kobyla,
ot kobyla, ta kobyla konia pobyla”. No a potem pšešla jiemu troche ta vudka, pytasia
gdzie ta kobyla polieciala. Muvi, prosto na Lojci. A konia tego, ojcec muvil, že (…?)
Tam čiert jiešče siedzial musi. Jak pšynies kola, jak spuskal kolam ta, jak dal po mordze,
do chaty nie mog pšyjscy. (A gdzie ten čiort, v karčmie byl?) No tak pevne tutaj, v
koniach.
Grįždavo... (Prie akmenų grįždavo žmonės?) Na ten ir prie akmens, ar ten kas, ar
užburia kuriam laikui. (Ne visam laikui, nežinot, keleriems metams?) Na, toks buvo
Granickis, jis mokėjo užkerėti, paskui dar Bujnuvkoje kerų mokėjo, bet ne visai.
Granickis tai taip, padarė sūrį, apvertė ir tapo jis juodas kaip akmuo. Ir paskui
nesmulkino. O tas Vujna, sakė, kaip padaro ir susmulkina, jis kokį gabaliuką palieka, ir
jeigu paskui kas suvalgo, tai kenkia. (O atkerėti negalima?) Ne, ne. Tai sakė, kad ten
gyveno, Markovskiai gyveno ten... čia karčiama 248 buvo (pasakoja apie Pakonių
karčiamą). Na tai gėrė degtinę, na tai paskui tas Granickis – kai nemoki, tai nedaryk, o jei
moki, tai... Kaip ten buvo, matyt, tas Granickis buvo... O ten Markovskiai, kur ten netoli
ežerėlio to, ten giminaitis. Vestuvės buvo čia, Pakonyse, ir jis nuėjo į vestuves, užvažiavo
dar į tą karčiamą išgerti, su arkliu buvo. O mano tėvas nuvedė, ten už karčiamos pieva
buvo tokia. Pririšo arklį ir eina pažiūrėti... ką ten daro, ar ten geria, ar ten barasi, tai,
būna, guli kas. Na ir tas, Višnevskis jo pavardė, jis iš Dūkštų, na ir Granickis ten jau. Na
ir susiginčijo ten su juo. Na ir kaip arklys pririštas prie tvoros stovėjo, o mano tėvas... Tik
tas arklys kaip traukėsi atgal, atgal, atgal, kaip pašoko atgal, kaip šoko į Laičių pusę. Tai
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arklį ten, po dešine pieva tokia, kaip Žemutinė, ar kaip vadinosi, tai visai į kitą, tą pusę,
už karčiamos. O tas girtas išbėgo: „Na, kumelė, na kumelė, ta kumelė arklį apdaužė.“
Paskui praėjo jam truputį ta degtinė, klausia, kur ta kumelė nubėgo. Sako, tiesiai į Laičių
pusę. O arklį tą tėvas sakė, kad... Ten velnias dar sėdėjo tikriausiai. Kaip davė į snukį,
namo negalėjo pareiti. (O kur tas velnias, karčiamoje buvo?) Na tai tikriausiai čia, prie
arklių.
M28A-19 (2005 m.)
898. [Velnių veselia raiste už Markovskio]
Markovskich tam taka rojsta, tak takie čarnoolchy viencej. Tak tam ni kosic,
niekosyli ta lonka, rojsta. Tam koni pasli tyko. Zaprovadzou tam, ktury nielienkasie
chodzy, a ktury lienkasie zatopicie… Nu tego, Zapolski tak tam pas tego konia i v nocy
pšečnolsia i niema konia. Pošed chodzyc, po tym rojsce chodzil chodzil, z nog stal…stal
pod ta černoolcha i stoji. Vuuuu – vaselia pšyjiechala. Vaselia pšyjiechala, astanavylasia,
graji, tancy, zakonsuje. Jiemu dali tam bulki, on jad jad, a rešta, muvi, tak za pazuch. Nu i
te potem gosci, jiešče jiemu naložyli. Nu i on juš podjad i tego napačylsia,
muvi:”Žegnam Christu Ojca svien…” Piervš pšežegnalsia – vsie pšepadlo. Pšepadlo,
potem posvietlialo, on vyšed, co to jiest za pazuchem – až konski guvniane.
(nešifruota)
Markovskių ten toks raistas, ten tokie juodalksniai daugiau. Tai ten nei pjauti,
nepjovė tos pievos, raisto to. Ten arklius tik ganė. Nuveda ten tie, kurie nebijojo ten eiti,
o kurie bijojo paskęsti... Na tas Zapolskis tai ten ganė tą arklį ir naktį pabudo, ir nėra
arklio. Nuėjo ieškoti, vaikščiojo, vaikščiojo po tą raistą, pavargo... atsistojo po tuo
juodalksniu ir stovi. Vuuuu – vestuvės atvažiavo. Vestuvės atvažiavo, sustojo, groja,
šokiai, užkandžiauja. Jam davė ten pyrago, jis valgė, valgė, o kas liko, tai už ančio. Na ir
tie svečiai dar jam įdėjo. Na ir jis prisivalgė ir prisižiūrėjo, sako: „Vardan Dievo Tėvo, ir
Sūnaus, ...“ Pirma persižegnojo ir viskas išnyko. Išnyko, paskui prašvito, jis išėjo, o kas
čia už ančio – o čia arkliašūdžiai.
M28A-20 (2005 m.)
899. [Apie žaltį, gyvatę; železnycą vadina slepucha]
(Čy možno zabyjac venža, jak u vas muvyli?) Muvyli, že nievolno. (A čemu
nievolno?)Bo on človieka pšyjacielj, niekonsasia. Kto nielienkasia, to za košulia zasuny,
za pazuch. I kolo nas jiest tego, chodzou takie vo. A le dlugo ja nie vidzial. Jak kolchoz
stal, i potem juš granicy poliuv stali. To v Lojciach, ot Virbiniški, v Virbiniškach, kolu
Michališek, gdzie Siuderancy tam, tego kolo Vilji, potem až Lapovciški tam, i potem juš
ta strona na Vilno. I tak o, na pšyklad tak na dziedzincu rojstka taka na pravo, a tu na
lievo Vilija. I te všyskie pošli, dvadziescie može bylo tam, s (..?) s lopatami, kopcy
zakopyvali. I pošly, ja pšestalsia, juš pujde zobače, a vtedy krovliak v tym rojsce, pače.
Oni pošli, ja tut o podešed trocha, jak vyskakuji… O taka o glova, rudy o taki o, kolo
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zaliazšy na kust, bliatj tvoju matj, jak. (Ale vonž?) Vonž. To te pošly, a on ten do mnie
sunulsia, ale pošed do Vilji. Ale tak jak dvuch metry, strašny. (Ale nic nie roby?) Nie.
Muvie, že on strašnie sprenžysie i byji prenžem on… A gadzina to strašna, juš ukonsy –
človiek može umžec. (A u vas jakie gadzyny?) Rozmajite, muvyli. Jiest taka nievielka i
nazvanie sliapucha taka. A to venž, to kosyli tam lonki kolchoz pod Purvyški, jieden
tego, stal nogou i zimno zrobilosia, pača ž gadzina. To kolo kosy pšycysnol tak, jak dala
jadom tak – cala kosa. No to potem vylamali olcha, zastšelyli, a ot taka, jak ta palka.
Zaštšebyli, pšyniesli siana, ogienj zapalyli, upiekli tam. Taki Zapolski muvi:”Ja na
liekarstva poniosa jej”. Ale jak ukonsy, to…čeba doktora. (A gadzina to možno zabyjac?)
Možno. A tu jiest kolo, kolo stavek (nešifruota, kaip gandras gaudo žaltį)
(Ar galima žaltį užmušti, kaip pas jus sakė?) Sakė, kad negalima. (O kodėl
negalima?) Nes jis žmogaus draugas, nesikandžioja. Kas nebijo, tai už ančio kiša, už
marškinių. Ir pas mus yra tokių, šliaužioja čia. Bet seniai aš jų nemačiau. Kai kolūkis
atsirado ir laukų ribas nustatė. Tai Laičiuose, arba Virbiniškėse, Virbiniškėse, prie
Michališkių, kur Siderancai ten, prie Neries, paskui net Lapovčiškės ten, ir paskui jau toje
pusėje į Vilnių. Ir taip va, pavyzdžiui, nuo kelio dešiniau raistas toks, o po kaire Neris. Ir
tie visi nuėjo, apie dvidešimt jų buvo... su kastuvais, pilkapius užkasdavo. Jie nuėjo, aš
atsilikau, jau eisiu, pažiūrėsiu, o ten, raiste, žiūriu... Jie nuėjo, o aš čia paėjau truputį, kad
iššoka... Va tokia galva, rudas va toks, už krūmo pasislėpęs, bliatj tvoju matj, kaip. (Bet
žaltys?) Žaltys. Tai anie nuėjo, o jis šoko prie manęs, bet į Nerį nušliaužė. Bet didelis,
dviejų metrų, baisus. (Bet nieko nedarė?) Ne. Sakau, kad jis susiriečia ir muša taip... O
gyvatė tai baisi, jau įkanda – žmogus gali numirti. (O kokios pas jus gyvatės?) Įvairios,
sakė. Tokia nedidelė yra, vadina sliapucha249. O čia žaltys, tai pjovė pievą ten, kolūkis
prie Purviškių, vienas primynė koja ir šalta pasidarė, žiūri – gyvatė. Tai prie dalgio
prispaudė taip, tai kai davė nuodais – visas dalgis. Na ir paskui nulaužė alksnį,
nusmailino, va kaip šitą lazdą. Atnešė šieno, laužą užkūrė, iškepė ten. Toks Zapolskis
sako: „Aš nešiu ją, vaistams.“ O jeigu įkas, tai... reikia gydytojo. (O gyvatę galima
užmušti?) Galima. O čia netoli kūdra (nešifruota, kaip gandras gaudo žaltį).
M 28A-21 (2005 m.)
900. [Apie padalec]
(A u vas tu o takim padalcu muvyli?) Nie. (Ale viecie že taki jiest?) Viadomo. (A
on podobny na gadzine?) On červony. (A vielkosci jakiej?) Tak rozmajitych, muvy. To
raz v rok gdzie vyliezy, to tam kogo, cy to kamienj, cy to v dževo jak utkny, to tego,
kamienj rossypysie, a dževo vysechny. (I kamenj rossypysie?) Aha, strašny. ( A jiego kto
vidzial?) A ktos jiego najdzy, može kto… (V ziemi on žyje?) V ziemi.
(O pas jus apie tokį padalecą pasakojo?) Ne. (O nežinot, ar toks yra?) Aišku, kad
yra. (O jis panašus į gyvatę?) Jis raudonas. (O kokio dydžio?) Visokių būna, sako. Tik
vieną kartą per metus išlenda, tai ten kam nors kaip kerta, ar akmuo, ar medis, kaip kirs,
tai akmuo suskyla, o medis nudžiūsta. (Ir akmuo suskyla?) Taip, baisu. (O jį kas matė?)
O kas jį ras, gal kas... (Jis po žeme gyvena?) Po žeme.
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M28A-22 (2005 m.)
901. [Apie baltą žaltį]
To muvi, že kiedyscy to bylo strašne tych zmiejuv, že pšejsc niemožno bylo.
Jieden taki človiek chodzil chodzil tam. Liudzi biedujou, že strašnie tych jiest venžuv,
niemožno pšejsc. On muvy:”A cy vidzieli tego bialego gdzie venža? “ To muvi, staršych
liudzi nikt nievidzial. Muvi:”Pačajce”. Bo jak sguby jiego, i venžy bendou (..?) (Nie
volno jiego sgubyc, tego bialego?) Nie nie (Čy jak?) A ten bialy, on krulj na všyskich.
Muvi:”Vykopce tego jama taka vielka, i položce taka belka na ta jama, i po belce možno
chodzyc bendze. Ja bende chodzyc”. Nu i o tak, značy, zrobyli, on stal na ta belka. Jak
svysnul, to za všyskich stron te… zmieji, i gdzie vliezy na ta belka i zaraz do tej jamy, do
tej jamy, do tej jamy. Až potem idzi bialy…
Tai, sako, kadaise tai buvo daug tų žalčių, kad praeiti nebuvo galima. Vienas toks
žmogus vaikščiojo, vaikščiojo ten. Žmonės dejuoja, kad labai daug tų žalčių, praeiti
negalima. Jis sako: „Ar matėt tokį baltą žaltį kur?“ Tai sako seni žmonės, niekas nematė.
Sako: „Žiūrėkit.“ Nes kai jis pražūna, tai žalčių daug bus (..?) (Negalima jam pražūti, tam
baltam?) Ne, ne. (Ar kaip?) O tas baltas, jis visų karalius. Sako: „Iškaskite duobę tokią
didelę ir padėkite ant jos siją, ir per tą siją bus galima eiti. Aš per ją eisiu.“ Na ir taip,
vadinasi padarė, jis atsistojo ant tos sijos ir kaip sušvilpė, tai iš visų pusių šitie... žaltys,
kai tik užšliaužia ant tos sijos, krentą į tą duobę, į tą duobę, į tą duobę. O gale eina
baltas...
(pabaiga A pusės)
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PANERIAI
Vievio sen.
Elena Žapnickaitė-Klimienė, g. 1922 m. Zabarijoje, gyv. Paneriuose.
Zabarijoje buvo 2 gatvės, viena ten, kur dabar kelias į Grabijolus.
902. [Vietovardžiai Zabarijoje]


Vinkšnia – pieva



Natoki – pieva



Kuzerki – kalnai link Grabijolų. Ten buvo 2 raistai, saugodavo karves, kad
nenuskęstų



Lysa gura – kalnas prie Karpovičių



Puščia, Puščečka – žemė ant kalno



Bindruika – laukas link Grabijolų, kur gyveno Mazur
903. [Apie šaltinį Zabarijoje]
Co rov na Kozakiški, Albartuk žyje. Ten yra šaltinis. Kai akys serga, tai ėmė

vandenį.
904. [Apie Užgavėnes]
Per Užgavėnes važinėdavo net iki Vievio.
905. [Užgavėnės250]
Per Zapusty kepdavo bandeles ir dėdavo ant tvoros. Sakydavo:” Bocian pšynios, na
plot položyl”.
Per (Užgavėnes) kepdavo bandeles ir dėdavo ant tvoros. Sakydavo: „Gandras
atnešė, ant tvoros padėjo“251.
906. [Velykos]
Per Velykas nešdavosi šventinti maistą kašikuose.

907. [Sekminės]
Per Sekmines pynė karvėms vainikus ir kepdavo kiaušinienę

250
251

Lenk. Zapusty.
Lenk. Bocian pr ynios, na pło położył.
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908. [Kalėdos]
Per Kalėdas burdavo apimdami tvorą ir klausydavo, kur loja šunys.

Henrikas Klimas, Stasio, g. 1947 m. Paneriuose.

M17A-13 (2005 m.)
909. [Apie Vangos šaltinį] (pasakojo jam Šimanskienė iš Paaliosės)
(Kas tokia pasakojo?) Nu viena moteris, mes sodinom mišką, kažkaip
išsikalbėjom. Miške upelis toks teka, iš kur jis išteka, ten sunku suprast. Sako, labai mes
gerti iš miško nešdavom, iš ten vandenį, labai skanus. Ir, sako, mes mažytės būdamos, nu
jau beveik panos, kad niekad nesent, su tuom vandeniu praustis, atseit, reikėdavo. (Kad
nesentų? O šiaip gydytis tą vandenį naudojo?) Nu kad nieko nebuvo (O kurioj vietoj tas
šaltinis?) Prie kurios jis čia, prie kokio kaimo?) Va, va čia, į Vievį važiuojant, kur
namukas į mišką įvažiuojant, namukas po dešne. Daug lūšnų ten tokių stovi, kur buvęs
tvenkinys tas, nuleistas dabar. Ir vo, nuo to namo į Veprių pusę, ten keliukas toks yra, ir
matyt tas upelis.

Jadvyga Jakonytė-Mickevičienė, Stasio, g.1930 m. Karageliškėse, gyv. Paneriuose.
Tėvas vietinis, mama – iš Vievininkų.
Tėvo tėvas Aleksandras, jo tėvas , prosenelis – Mataušas (gyveno 90 m.). Kai naikino
baudžiavą, jie buvo bežemiai. Eidavo baudžiavon 3 dienas ponui, 3 dienas sau. Prisimena
pasakojimus, kad dvare buvo liepa, ponas liepė žmogui įlipti ir kukuoti, tada nušovė,
sakydamas “pšiakrev”. Pasakoja, kad atėjo žmogus ir išdalino visiems po 25 ha (po
valaką) šniūrais. Vėliau jie dar nusipirko 6 ha.
Tėvas sakė, kad buvo dūminė pirkia: dūmai ėjo į kambarį, paskui išleisdavo. Gatvinį
kaimą į vienkiemius išdalino 1937 m.

910. [Vietovardžiai]


Petrinka – kapinių kalnas



Kaplica – kalnas. Čia buvo užkerėtas auksas, buvo kaulų , plytų. Diedukas dar
atsiminė, kad ten kasė ir ieškojo auksinių laiptų.



Kmenu kalna – tėvas išvertė, kad turėjo būti Akmenų kalnas. Jis visas molio su daug
smulkių akmenukų



Baravykynė – prie Ausiutiškių 12 ha ariamos žemės



Trakeliai – pieva prie Klimo Pusbankio (arba Pollitruk), nes buvo mažo ūgio
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Sušny rov – prie Jurevičiaus griova, auga eglės, daug šaltinių



Zapaline – kalnas netoli Gulaičių



Kačerga – ponų žemė prie Vongos, šitoj pusėj kelio



Krongla – pieva netoli Gulaičių



Kozacka lonka – pieva prie Vongos. Taip vadino, nes kazokai su arkliais stovėjo.
Diedukas sakė, kad kazokai neturėjo kuo arklius šerti, tai šėrė eglių šakelėm,
pabarstę cukrum
911. [Apie ganymą]
Kaimas karves ganė kartu: 4 piemenys ir 1 suaugęs, dar seniau buvo samdomas

skerdžius – Malatkevicius Vacliukas, Šiukšta. Atsimena, kai samdė skerdžių, tai jis
pasakė savo sąlygą: “Man visą laiką rūgšta piena, daugiau nieka neraikia”.
Jei turi 3 karves, suaugęs eina tiek pat dienų (podzienik), vienam vaikui tekdavo
žiūrėti 6 karves.

912. [Apie karus]
Diedukas pasakojo, kad 1914 naktimis išeidavo į ravus, daugiausiai į Lickūno ravą.
Tėvas gimęs 1900 , o dėdei buvo 1,5 metų , ir naktį tas vaikas dingo. Tai paskui rado
vandeny rave. Buvo badas, eidavo pas kareivius prašyti valgyti.
Per Antrąjį karą buvo 2 pontoniniai tiltai, vienas prie dabartinio tilto, o kitas – prie
Lickūno.
913. [Apie auksą Varliškėse]
Žmonės sako, kad Kaziuko Petrausko žmona rado aukso Orliškių dvaro palėpėj.
Tą dvarą norėjo pirkti bobutės brolis, kai grįžo iš Amerikos, bet ėmė gerti ir pinigų neliko
914. [Apie dieduką]
Diedukas (tėvo tėvas) apsiženijo 19 metų. Būdamas 20 metų ėjo piršliu. Jau turėjo
savo vaiką ir vežė krikštyti savaitės laiko. Vežimas apsivertė ir vaiką užmušė, žmona
mirė iš sielvarto (z pologu zmarla) . Po to diedukas vėl vedė ir turėjo 4 vaikus. Jau
senatvėje vedė trečią kartą ir išėjo į Zabariją, mirė 86 m. Diedukas tingėjo dirbti žemę,
bet šiaip daug ką mokėjo. Darė lankus, šaukštus, samčius, cėberius (rėčkas) ir veždavo
trečiadienį į Vievį turgun. Po to jau tarybiniais laikais tėvas iš jo išmokęs darė lankus
kolūkiui.
915. [Apie tėvo komunistavimą]
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Tėvą prie vokiečių už politiką 1935 pasodino įkalėjimą, išėjo 1940. Sėdėjo karu su
Sniečkum. Pasakoja, kad viskas įvyko per kunigą. Prie Žarnovolkos , Pievelių kaime
ženijosi Karolis Jakonis ir Scolastika iš Grabijolų, ir tėvas buvo piršliu. Per vestuves,
tėvas nėjo išpažinties Kazokiškėse, o Karolis ėjo. Kunigas Čaplikas jo išklausė visų
slaptų dalykų ir įdavė. Tada naktį Juos paėmė ir tardė 13 mėnesių, po to nuteisė. Karolis
apsiženijo tik 1940 ir tėvas vistiek buvo piršlys. Kunigo Čapliko brolis buvo Vidaus
reikalų ministras, kai prie rusų kunigą suėmė, tai Sniečkus išsikvietė Karolį į Vilnių ir
klausė, kaip ten buvo. Jam davė 8 metus. Kai tėvas buvo kalėjime, diedukas norėjo palikti
žemę dėdei ir mušė mamą. Kunigas buvo apsilankęs pas dieduką ir jam diedukas
skundėsi, tada įėjo mama, tai kunigas sėdi ir sako:”Jakonis durnai padarei, kad prie
liudininkų mušei.”
Kai Čaplikas grįžo iš lagerio, buvo labai piktas. Vievyje per Petrines per išpažintį
ėmė šaukti ant žmonių, tai tada visi nuėjo pas kitą kunigą.
Diedukas išvarė mamą su vaikais iš namų, nors tie 6ha buvo jos pirkta. Išvarė
naktį, tai mama išnešė visus 3 vaikus į pirtį prie ravo ir užrakino, o pati išėjo į Vievį
maisto ieškoti. Tada atėjo dėdė ir užkalė geležim langus, pakeitė spyną. Mama atėjusi vos
ištraukė vaikus. Kai grįžo tėvas, tai senelis vėl priėmė, iki to visi gyveno pas Jotkienę.
Bet diedukas jau buvo viską užrašęs dėdei, ir tik vėliau tėvui brolis pusę atidavė. Kai
tėvas grįžo, nelindo į politiką.

M2A-1 (2003 m.)
916. [Apie Karageliškių kapines ir kaimo pavadinimo kilmę]
Buvo tokia žemė aplink, kaip čia baudžiava seniau buvo. Paskui jau mūsų šniūrai
buvo, tos kapinės išėjęs. Nu tai vo, aš jum sakau dabar, tai gal kada… ale nebūsit jau čia.
I toks kaip kauburėlis labai gražus, kaip pripiltas toks. No tai jis ten pasilaidojo, tas
Keregelis. (O ten didelis tas kauburėlis?) Didelis, nu gal kokie, gal keturi arai, dabar dar
toliau pradėjo, dar ta lyguma, jau čia atitvėrė toliau laidotis. Ant to kauburėli, ten į tą
pusę, niekas nenori, kur saulė daugiau laidojasi. (Tai kas ten pirmas pasilaidojo?)
Keragėlis, tas ir davė Kerageliškės vardą, diedukas pasakojo, vo šita. (O tai paskui kada
jau žmonės pradėjo laidotis?) O jau kaip aš prisimenu, dabar jau visi laidoja. Tai va, jeigu
kieno gimines. (O kai jūs vaikas buvot, laidojo tenai?) Laidojo, mano ir bobute, diedukas
tai Kazokiškej pasilaidojo.
Tuščias tarpas juostoje.

M2A-2 (2003 m.)
917. [Apie Panerių veselią]
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Diedukas pasakojo, kad važiavo vestuvės per Nerį ir nuskendo. Toj vietoj akmenys
išdygo, kol jauni paskendo. Netoli tos vietos, Panerių pasiolke, buvo vestuvės gal 1949
metais.
Buvo vestuvės, į Verkšonis važavo per Nerį ir daug prilipo į tą laivą, apsivertė
laivas ir iš… nu kiek jūs žinot, kaip išgėrę, tai jie atgal, tai į kitą pusę, o viena žmona ir
sūnus, ir vyras, jinai dar biški šlubavota buvo. Nu ir sako tas… šitas berniukas, … ne,
vyras, jis sako:- Ir žmonos gaila, ir to berniuko gaila.- Tai jis, sako, griebė berniuką, jinai
sako: - Žiūrėk berniuko, o aš…- Jinai paskendo. Ją net Paneriuose čia sugavo. (Kuriais
čia metais galėjo būt?) Kuriais čia metais buvo… gal…

M2A-3 (2003 m.)
918. [Apie auksą Paneriuose]
Visi kalbėjo, kad auksas pakastas Mickevičienės darže.
„Mickevičiai auksą iškasė, tai gerai gyvena” (O tai kas čia tą auksą pakasė?) A
čortas, seniau, žinot, malūne jo… mano vyro tėvas malūnininkas, jis dirbo ir sakė, matė
gerai, kaip degė, kaip degė, šita, miške. Nuėjo, i nieko nėra, sako, matosi auksas perdega.
(O kurioj vietoj?) Į mišką kaip įvažiuoji, nu (Tai kuriuo keliu jau?) Jo, ten buvo namas jų,
i tam plote, kur tas yra, o jis matė čia. Tėvas sakė, gerai matė kaip degė, bet… O gal gal
ten kas, smaliokai. (O iš kur čia pas jus darže auksas atsirado?) Nu tai seniau, sakė,
užkasdavo auksą. (O tai kas užkasė, niekas..?) A žinau, žinot ką, žiūrėkit baikas, kaip
sakydavo, tai sakydavo, tai buvo, sako,va po tuo krūmu, yra aukso užkasta. Nu ir sakė,
Paneriuose ant kampo yra aukso, jau ten nuo seniau sakė taip. (O tai šičia kampas, taip ir
vadinasi?) Aha. Nu ir paskui sakė, kad šita ten kažkur, toks Šiukšta senis, jis labai
mėgėjas tokias baikas būdavo. Tai ten, tai ten aukso, bet kaži, kad niekas aukso nerado.

M2A-4 (2003 m.)
919. [Apie prancūzus]
Diedukas sakė, kad seni pasakodavo, kad ėjo prancūzai linksmi, gražūs, o atgal
grįžo suvargę, sušalę.
Sušalo kaip tai ten. Diedukas pasakodavo tiktai tiek. (O tai kaip su žmonėm elgėsi,
nepasakojo? Neatėmė žmonėm daiktų kokių ar maisto?) Nu nieko, neturėdavo tie žmonės
labai, seniau taip negyvendavo.

M2A-5 (2003 m.)
920. [Petrinka, Panerių Koplyčios kalnas]
Arškecyne (Kaip sakė tėvas?) Tėvas sakė, kad čia matomai Lietuva jau seniai
labai, jau buvo visi vardai lietuviški. Kminu kalnas – akmenų, sako, vo, tėvas išversdavo,
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sako, čia ne visai durnas buvo tėvas. Dar sako Akmenų kalnas, Arškecyne, sako, matomai
čia Petrinka, tai mūsų kapinės vadinasi Petrinka.
Kaplica, vo Kaplicaj, žinot čia, kur ties Juravičium toks kalnas. Šita, toks kalnas, ir
čia sakė, kad užkerėtas yra auksas. Nesijuokit, čia visi žinojo. Ir šita, aš net bijau, ten
kalno, ten matomai da kai kapines buvo. Bet ne prancūzų, bet bendrai, čia diedukas
pasakojo. (Ant kalno, ten viršuj?) Ne tenai, bet kur Juravičių namas, ten aukštai tokia yra,
ten Kaplica vadino. Ten ilgą laiką buvo tokių plytų, šitai, i tenai pri Smetonosatvažiavįs
net kasė, ieškojo čia, sakė, oi, čia apie šimtas žmonių. (Ir kaulų rado?) Kaula žmonių,
dziedulis mano toks buvo durnelis, ir policininkas vienas kasa, a diedukas jam iš
užpakalio kaip griebė. Tas, sako, kaip nusigando, tai ir mums, vaikams buvo juokas.
Buvo taip, kad Impolitas ganė arklius ten Petrinkoj, nu ten tokie kalnai, o ten tokia
pievelė. Ir jis gane arklį ir susapnavo. Atėjo, sako, tokia jau pana ir, sako, :- Ateik pas
mani, aš labai lauksu, tau turu. – Jau ten… kad jis mate ir šunis, ir viską, kuferis ten to
aukso. Nusigando ir atbėgo į namus, atsigulė namuose, ir dar, sako, atėjo, baladojasi į
namus. Dar tas Impolitas buvo toks sąžiningas žmogus, dar ir tenai, sakė, jam baladojasi.
Taip tris dienas sapnavosi ta auksa. Nu ir ten pasakoja, kad ten yra aukso, vot ir kur.
Kažkur, sako, yra ten, sako, auksiniai laiptai į tą kalną, kad senoviniai čia kažkas būta,
koplycia. Vo, Koplycia vadina ir dabar, Koplyčia. (Ir sako, auksiniai laptai į kalną?) Nu,
auksiniai. ( O tai tas Ipolitas ir nėjo žiūrėti?) Jis nėjo, jis bijojo. Tai dar kiti sakė: - Ot
durnas, reikėjo eiti (O daugiau kitiems žmonėms nieks niekada nepasirodė?) Kitiem aš
nežinau. Tiktai va, aš dabar prisiminiau, kaip pradėjau tą šneką, kad tenai tikrai, ir labai
daug šnekėjo, kad tenai, Kaplicoj yra kažkur labai daug aukso. Ir buvo iš Kauno čia gal
trisdešimt aštuntais metais, va. Čia policininkų visokių suvaryti buvo ir kasė, sukrapštyta
ta visa kalna, bet nieko ten, tik kaulus žmonių rado. Vo dabar ten nei kryžiaus, nei nieko,
tai gal sako apie tą prancūzų, bet čia nieko nesakė.

M2A-6 (2003 m.)
921. [Apie pinigus Karageliškėse]
“Tam gdzies kolu tej lozy jest pieniendzy zakopana” (Kokia loza?) No, kaip vierba
tokia (Medis auga koksai?) No, no tai sakė (Karageliškėse?) No, Keregeliškėse,
Keregeliškėse, to loza jiest, to tam jiest, tam jiest, no kaip seniai, seniau pasakodavo.
Dabar jau tokiu laiku… tokių nieks nepasakoja.

M2A-7 (2003 m.)
922. [Apie vaiduoklį miške]
(Tai vaidendavosi, iš kur jie žinojo?) No aš nežinau. Va Alekso tai miške tėvui
pasivaideno. Alekso tėvas, nu i toks buvo rimtas žmogus, ir vieną kartą nuėjo jisai į
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Podūkštų kaimą, jis tą mišką grybauti. O jie Paneriuose tada gyveno, namie. No ir sako,
grybaunam, grybaunam taip, grybų yra. Jis ir sako, kaip ir su kokiu draugu, daleiskim, vo
su jumis. Ir jis grybą pakėlė, pasižiūri, gi pakartas, liežuvis ant barzdos, draugas jo. Tai
dar jis už… jis vienąkart, antrąkart , nu kad pakartas. O jau mišios, tai jis gal pergyveno
senis, kad va, mišios, o jis vaikščioja. Tai jis užrėkė, vo daleiskim, kaip jūs man pasakytų
–“Jacka”. Tai jis užrėkė –“Co?’., sako, visai netoli jo. Tai jis tik “Tfu”, sako, spjovė ir
atėjo namo. Ir namuose po kiek… dar nesakė, po kiek laiko tiktai. Sakė, kad jam taip
pasivaideno. Tai gal jam čia… nu tokia, kad jis pergyveno, kad čia mišios, o jis ne…
vaikšto, kaip seniai gi būdavo miškas, taigi negalima buvo nieko daryt, nei nieko. Ale jis,
nei mano tėvas, taigi neleis nei uogauti, mes tik sekmadienį viską darom.

M2A-8 (2003 m.)
923. [Apie juodą knygą]
No ta knyga, gal ji ir dabar Kazokišky dar yra. Čia va, šitam čvarake, tai šita, mano
, va, vyrui tai pasakojo, sako, tėvai išvažiavo į… į šitą, į turgų. O jau žinojo, kad, sako, jie
turi juodą knygą. Nu ir sako: “Choc, ja ciebie pokaže, Aš tau parodysiu”,- sako. Atidengė
– įvyniota, tikrai, sako, juoda knyga ir baltos raidės. Nu ir jis sako, suvyniojo: -“Tiktai,
sako, niekam nesakykit”. Jau tokie pacanai buvo po keturiolikos metų. Bet tėvas, sako,
tik atvažiavęs toj nubėgo į tą kufrą, į tą kufrą ir atidarė, sako, -"Ką tu ieškojai, ką darei su
ta knyga?" Taip jis jau išsigynė. “Ką tu man sakai, aš matau, kad tu darei”- ant ta
berniuka. Tai tas berniukas paskui vėl pasakė, kad čia jau, vienu žodžiu, vaidenasi, ir dar
va, …

M2A-9 (2003 m.)
924. [Apie vaiduoklius Paneriuose] (jos uošvio pasakojimas. Jis buvo
neraštingas. Kai dalijo žemę, tai ponas jam pakišo girtam raštą, ir jis pasirašė, kad nenori
žemės. Jo sūnus, jos vyro Alekso tėvas dirbo malūnininku, ten ir namus iš pono gavo)
Apie šitą namą… Vienu žodžiu, Alekso tėvo tėvas jau… diedukas mano vyro sake
vis, o jie buvo keturi vyrai, broliai, ir miegodavo seniau pirma dar ant aukšto, ir vis
sakydavo, kad, sako, ateina, sako, ir kažką kala. Irgi, sako, kažkas čiuožia, kala, duoda
kaip velnias. Tai tėvas jau jo, jau ty penkių sūnų, tai sako:- “Chalierija, sako, išsimiegat,
kodėl aš nieko negirdžiu?” Nu ir nieko. Vieną kartą, sako, jau tiek visi kala, tiktai traukia,
tiktai duoda, nu ir sako, visi mes jau… O tėvas, sako, miega. Prabunda, sako –“Tėvai, ar
girdi?” – “Slyšu, slyšu, i davno juš slyšu”. Nu ir tėvas, jis kaip toks drąsus buvo, nuėjo,
norėjo griebti jau už kojos ten toj vietoj, kur kala. Ir, sako, tiktai kažkas nučiuožė, ir
paskui rado ožkos plaukų. No. Tai va, sakydavo, tai cia jau nu. (O tai čia palėpė, virš
namo?)) Ant tas namas, kur yra pailgas. (Bet palėpėj ar pačiam name?) Palėpėj, palėpėj.
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O sakė Mickevičių tas namas, sako, rado okonomas knygą ir skaitė. O jis prieš dėdamas
sriubą, tas virėjas, jam reikėjo petruškos, ir jis, sako, skaitė tą knygą, ir vis kažkas atbėga,
paklausia –“Ko reikia?”, Tai jis: -“Petruškos”. Ir petruškos, ir nieko, vis skaito toliau, ir
vis klausia, vis “petruškos”. Tai čia visas kaimas jau šnekėjo. Nu ir sako, kaip ten nuėjo,
sako, pasakė ponui, kad, sako, žiūrėkit, sako, kas darosi su jūsų virėju. Tai jis atbėgo,
paėmė tą knygą, kaip davė per galvą su ta knyga :” Duren, sako, nemoki, tai neskaityk”.
Ir, sako, ta petruška po biški, po biški taip ir išnyko. Vo tai seniau tai pasakodavo, bet
dabar tokio nėra.

M2A-10 (2003 m.)
925. [Apie juodą knygą]
Ten bažnyčioj buvo mėgėjas, kaip jau sakiau, tai jis sakė, dvi knygos guli ant
aukšto. (Kazokiškėse?) Taip. Dabar gal jau nebuvo, bet seniau gulėdavo. Kunigas
padėjęs, o stora knyga, diedukas mate, sako, stora knyga Kazokiškės ant aukšto, dvi
knyga gulėjo, vot. (O kas ten jose, tai nežiūrėjo?) Ne, diedukas mano tai ne.tiktai
pasižiūrėjo kaip jinai atrodo ta knyga, o taip tai bijodavo velnių seniau, Nu o čia va tikrai
pasakodavo, kad sako petruškos, petruškos, sako vis klausia kur eit, tai petruškos. (O kas
klausia, tai nežinot?) Nu jis kaip virėjas buvo, tarnai turbūt buvo, atbėgdavo, o jis ten gal
velnio pavidali. Ir šičia va, sakė.
Tarpas nešifruotas.

Janina Gurskaitė-Šimanskienė, Juozo, g. 1939 m. Paaliosėje, gyv. Paneriuose.
Tėvas iš Paaliosės, mama – iš Medžiolų.

926. [Didysis ketvirtadienis]
Didįjį Ketvirtadienį tėvelis sakydavo:”Eikit praustis iki saulei tekant ir eikit prie
beržo, kur šakos nulinkę, šukuokit, bus plaukai gražūs”. Tada cieli metai būni švarus ir
kambariai švarūs, jei išsivalai tada. Prausėsi Aliosios upelyje.
927. [Vangos šaltinis]
Iš Paaliosės mama siųsdavo vandens parnešti į Vangos šaltinį, nes to šaltinio labai
skanus vanduo.
928. [Medziolų Gabrukas]
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Apie Gabruką. Kai eidavo pas dėdę į Balceriškę, tai bijodavo pro ten einant, nes
vaidenasi, dūšios vaikštinėja.

Marijona Gurskaitė, Juozo, g. 1937 m. Paaliosėje, gyv. Paneriuose.

929. [Didysis ketvirtadienis ir Neris]
Didįjį Ketvirtadienį anksti keldavo ir eidavo praustis ten, kur malūnas, nes reikia
praustis bėgančiu vandeniu kol netekėjus saulė, tada būna švarus žmogus. Būtinai reikia
praustis bėgančiam vandeny, dabar, kai gyvena Paneriuose, tai kol vaikai ir anūkai miega,
eina praustis į Nerį, nes ten bėgantis vanduo.
930. [Pasirodė šviesa paupėje]
Tėvas pasakojo, kad ėjo iš fermos namo ir staiga prieš jį pasidarė labai šviesu. Jis
ėjo link tos šviesos, galvojo, kad ten namai, kol pajuto, kad įbrido į Nerį. Nesuprato koks
čia stebuklas.
931. [Gegužinės pamaldos]
Gegužinės pamaldos vykdavo pas Genutę, Ignatavičių troboje.
932. [Jauną mėnulį pamačius]
Jauną mėnulį kaip pamato, tai reikia žegnotis ir maldą kalbėti:”Mlodzik mlodzik,
biež tobie ona korona, a mnie žycie, zdrovie.
Jauną mėnulį kai pamato, tai reikia žegnotis ir maldą kalbėti: „Jaunikaiti,
jaunikaiti, imk sau karūną, o man (duok) gyvenimą, sveikatą“252
933. [Atlaidai]
Kazokiškių atlaidai – Sekminės, Joninės ir rudenį Scenciana (?). Anksčiau Joninės
buvo labai dideli atlaidai.

934. [Nauji metai]
Naujus Metus kaime švęsdavo. Tėvelis prisiūdavo kaukių. Jis vaidino Senus
Metus, apsirengdavo išverstais kailiniais, užsidėdavo kaukę su ūsais. Boba Michasia
vaidino Naujus Metus. Vaikų į šiuos dalykus neprileisdavo. Kai apeidavo visą kaimą,
susirinkdavo malūne ir darė balių.
252

Lenk. Mło ik mło ik, bier obie ona korona, a mnie życie,

rowie.
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935. [Užgavėnės]
Per Užgavėnes, kai virdavo kiaulę, tėvas prisirinkdavo kauliukų nuo šaltienos,
pririšdavo po vieną ant siūlo, gale pririšdavo žvejybos kabliuką ir eidavo į Vievio turgų.
Turguje slapta kabinėdavo kauliukus žmonėms ant kailinių ar paltų nugarų ir greitai
nueidavo, kad nesuprastų, kas taip daro. Tokie buvo jo juokai. Mama drausdavo tėtei taip
daryti, sakė:”Palauk, gausi tu nuo jų, sumuš tave”. Vėliau tėvas nustojo taip daryti.

936. [Velykos]
Velykų vakare bernai eidavo giedoti Aleliuja.

937. [Zvestovanije]
Zvestovania – padėdavo bulkučių ant tvoros. Sakydavo, kad gandras atnešė. Vaikai
bėgdavo ieškoti.
938. [Vėlinės ir prašymas elgetoms]
Per Vėlines veždavo visą vežimą. Įdėdavo 2 didžiulius kepalus baltos duonos
ubagam. Vaikam nei paragauti tos baltos duonos netekdavo. Nuvežus į Kazokiškes
suraikydavo gabalais ir duodavo ubagams, sakydami:”Proše pomolicia za dušy zmarle”.
Atskirų vardų už ką melstis neminėdavo.
Vėlinių naktį dūšios eina į bažnyčią. Vieną naktį vienas liko po suolais bažnyčioje,
norėjo pasižiūrėti. Tai ryte rado negyvą – dūšios jį sudraskė.
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PAPIŠKĖS
Zujūnų sen. (greta Platiniškių)
Viktor Parafinovič, Viktoro, g. 1931 m. Platiniškėse.
Jo tėvas pirko čia žemę 1930 m.

939. [Apie Bialy kamien]
Jo tėvo žemė ribojosi su Kazimiežo Salniko žeme. Netoli ežios gulėjo akmuo Bialy
kamien. Nelabai seniai (?) jį skaldė pleištais paminklų meistrai. ( Akmenį jis parodė, jo
viršutinė dalis nuskelta, likusi yra. Akmuo tamsaus rausvo granito, guli ant pelkėtos
kūdros kranto, krūmuose).

Edvard Bovgerd, Piotro, g. 1939 m. Papiškėse.
(Žmogus po insulto vos kalba, užsikerta, bet papasakojo.Rašyta ranka)

940. [Apie Bialy kamien]
Akmuo ant kūdros kranto. Kodėl akmenį vadino baltu, nežino, patys mato, kad jis
ne baltas, bet visada vadino Bialy, kolu Bialego.
Pro šalį ėjęs Vilniaus plentas buvo žemesnis ir šitoje vietoje pavasariais buvo labai
klampu, arkliai skęsdavo. Ta kūdra labai keista, nes kas maždaug 10 metų tapdavo gili ir
pilna vandens, o po 10 metų vėl išdžiūdavo, likdavo tik pelkutė, žmonės šienaudavo.Per
jo gyvenimą vanduo dingo 3-4 kartus. Kai būdavo daug vandens, plaukiodavo su valtimi,
žvejodavo, žydėdavo baltos lelijos, o po to , kai vanduo dingdavo, šienaudavo.
Apie1966-67 metus dingo vanduo, beveik visai nebuvo, po to apie 1985 buvo daug,
eidavo maudytis, dabar jau keli metai, kai vėl dingo. Jo mama sakydavo, kad seniai
kalba, kad “Na bieda voda pšepada, pšed vojnou”.
941. [Apie ežerėlį be dugno]
Už kalno nuo Bialy kamien buvo nedidelis ežerėlis, vardo neturėjo. Kalbėjo, kad
jis be dugno. Bandė bernai 15 m kartimi ieškoti dugno, bet nepasiekė. Buvo pasakojama,
kad jame nuskendo 2 jaučiai, po to juos rado Trakuose.
942. [Apie Pilaitę]
Netoli Sudervėlės tvenkinių buvo vadinama Smolnica. Ten rodėsi velnias.
943. [Apie kalnelį už plento] (netoli kitos sodybos)
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Jo jaunystėje ten buvo kopiec, neaukštas, apie 7 m skersmens. Žmonės sakė, kad
ten palaidoti prancūzai. Ten pasirodydavo vaiduoklis. Jis matė, kai šviesią naktį ėjo
žvejoti, iš kalnelio išėjo žmogus ir nuėjo nuo kalno žemyn į pelkę link Bialy kamien.
944. [Apie gydymą samanom nuo Neries akmenų]
Jam mama ir seni žmonės sakė, kad nuo nudegimų ir sumušimų padeda samanėlės
nuo akmenų Neries sraunumose. Paklaustas, ar tik iš Neries samanos padeda, sakė, kad
tik iš Neries. Niekaip neatsiminė, kaip jas vadina, lyg dzeruga, bet paskui paneigė, bet
tikrai ne mech. Jos sraunumose ant akmenų prikibusios tamsios, beveik juodos, nelygiais
iškarpytais kraštais. Jas rinkdavo ir pridėdavo ant nudegintų vietų, aprišdavo lininiu
skudurėliu, kaip kompresą. Labai ištraukdavo karštį.
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PYLIMAI
Dūkštų sen.

Veronika Chmielievska-Satkievič, g. 1933 m. Pylimuose, gyv. ten pat.
Mama iš Geležių Antakalnių, tėvas iš Viciūnų už Maišiagalos, jų buvo 4 vaikai. Dalino
pono žemę ir tėvas su broliu pasiėmė 14,4 ha miško. Iškirto ir išdirbo.
Tėvas buvo stalius.

945. [Vietovardžiai]


Ciegielnia – pono dirva, pieva



Dembniak – prie piliakalnio Velniakampio buvo dideli ąžuolai, ir dabar yra



Zakliuk – upės vingis



Pakalnėja – pieva prie Junkelės upelio



Povaigele – šaltiniuota vieta



Glinišče – vieta einant nuo Antakalnio



Šeroka – pievelė prie Bindros



Kupčy – pirkta žemė



Dumbla - ežerėlis

M23B-12 (2005 m.)
946. [Apie šaltinius]
(Stare liudzi co muvyli o tej krynyce, o tej vodzie?) To sviencona, muvi, tam
Svienta žeka, i ten pšyznali, ten kamienj Marcin, co tu jiest. (Ja pytam teras o tej krynyce,
co s Piliakalne idzi, co muvyli stare liudzi?) Čy ja bylam jiešče dzieckiem, pšyjiezdžali s
Polski tu, brali vode s Polski, to to zato, že to svienta. Nu muvi, že to svienta, svienta
voda, bo to jak ona vyplyva tak… všysko svienta. (A liečyli očy tou vodou?) Liudzi
pšemyvali očy. Kiedys mamusi našej byli očy, pamientam chodzyla po ta voda. (A na
Vielki Čvartek nie chodzyli do tej vody?) Nuš nie. (A u vas Vielki Čvartek chodzyli
mytsie pšed sloncem?) A kto tam mamusie muvil? Nikt tak niemuvil, my teš nie
viedzieli.
(Ką seni žmonės pasakojo apie tą šaltinį, apie tą vandenį?) Tai pašventintas, sako,
ten Šventa upė, ir ten pripažino tą akmenį Martyną, kuris čia yra. (Aš dabar klausiu apie
tą šaltinį, kuris iš Piliakalnio teka, ką seni žmonės sakė?) Ar aš dar vaikas buvau,
atvažiuodavo iš Lenkijos čia, ėmė vandenį, iš Lenkijos, todėl, kad šventas. Na, sako, kad
tai šventas, šventas vanduo, nes taip jis teka... šventas. (Ar gydė akis su tuo vandeniu?)
Žmonės plaudavo akis. Kadaise mamai mūsų buvo su akimis, prisimenu, ėjo ji to
vandens. (O gal per Didįjį ketvirtadienį ėjo to vandens?) Na ne. (O gal per Didįjį
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ketvirtadienį ėjo praustis prieš saulę?) O kas ten sakė? Niekas taip nesakė, ir mes
nežinojom.
M23B-13 (2005 m.)
947. [Apie Velniakampio piliakalnį]
Muvi, jiest zakopany zamek, muvi muvi. To on jiest, ale kto zobačyl, co my
viemy. (Starše liudzi vam muvyli?) Tak. (A čyji zamek?) Skont viemy jaki zamek,
zakopany zamek, zavrucony zamek. A jak jiest v tych Trokach, vot i tam muvi, že
zakopany zamek. A co taka gura, kto jej kopal? Čy ona narosla? (A jakich tam bajkuv nie
bylo?) Tego nie pamientam, to muvyli, že zamek zakopany. Nam dzieciom to my
obliecym obliecym okolo, niezobacyš, my tam jiego porkali, gdzie tam doporkaš.
Nieuvažali i sadzili kartofle, orali tam na tej gure. Tam na guže to ladne, to teras može
lias zaros. (A jak vjiechac tam?) Jak cy bylo tam po za gure tam drogi, odožou plugi,
odvaliou, nu i jiedou tak na otkos, jiezdžali. (To Antokolska byla ziemia?) tak, ichna byla
ziemia, šnurami tymi.
Sako, yra užkasta pilis, sako, sako. Tai ji yra, bet kas ten matė, ką mes žinom.
(Seni žmonės jums sakė?) Taip. (O kieno ta pilis?) Iš kur mes žinom, užkasta pilis,
užversta pilis. O kaip Trakuose yra, va ir ten sako, kad užkasta pilis. O kas čia per kalnas,
kas jį kasė? O gal jis užaugo? (O kokių ten pasakojimų buvo?) To aš neprisimenu, tai
sakė, kad pilis užkasta. Mums, vaikams, tai mes apibėgam, apibėgam aplinkui, nesimato,
mes ten ją ir badėm, kur ten pradursi. Nežiūrėjo, ir sodino bulves, arė ten ant to kalno.
Ten ant kalno tai gražu, gal dabar miškas užaugo. (O kaip ten užvažiuoti?) Kažkaip palei
kalną buvo kelias, aria, plūgus sudeda ir važiuoja taip skersai, nuvažiuodavo. (Tai
Antakalnio buvo žemė?) Taip, jų buvo žemė, šniūrai tie.
M23B-14 (2005 m.)
948. [Apie žalčius ir padalec]
(Nie možno venža byc, a čemu?) Nieviem čemu, venžuv nie byli. (Jak muvyli, čy
on odemscy?) Venžuv nie byli, vo bylo pšychodzyla taka… zabrali jajki jiego, venža
naliezli. On v chacie gdzie kolviek, vo v chlievie u nas pšešlym rokiem byl, pod koniem
jajki. No teš vybierac gnoj, jak jiego teras zostaviš, i popsuli te jajki. A on pšychodzil do
chaty i byli male dzieci. Tak oni jajki te zabrali, i vidzieli, bo ten sam pšyšed, v komože
stalo mlieko, on pšyšed, vliaz do komory i pošed po komože. A čego, muvi, dielal. Bo
jieden dzien pšydul na ganek, drugi dzienj… ale to može tu u nich, mnie nie v
pamienci(kalba apie kaimynus) I popačyli, že on šed na ganek. Tak oni vzieli, jak zabrali
s chlieva te jajki, oni odniesli te jajki. A on juš byl zatruvšy mlieka v komože ganek. To
potem vliaz do tej komory, všyskie te dzbanki pševrucil, chvostem zakrencil, povyvalial
te mlieko všyskie. Nie možno nyšcyc jiego… a gadziny to konsajousia, od gadziny to
pevne možno umžec. (Padalec slyšeli taki?) Padalec, jak on vyliezi, vielie on tam, v rok
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raz, čy on v tysionc liat raz, ale jak on juš utkny, to juš nic nie zrobiš. (A jak on
vyglionda?) On taki čiervony, taki dlugovaty, o taki červony, červony jak ržav červony.
(Jakie dvadziescie cantimetry?) A dosc gruby, ale on niby niema takich ni nog, ni nic
dužo, glova vielka i sam… ale on sam taki.. jak pijavka, taki rosciongnyvšy taki.
(Rosciongujiesie?) Tak. On jak vyliezy, vkonsy, to može sdycha ten sam. (Sdycha?) Ale i
žyviola to sdechny, on sam niežyji. Ale on to byl našej siostry krova… To gdzie goscyli,
pojiechali do chaty, i krova strašna, pokryta, popačy pačy… I potem pšyviezli doktora,
muvi, padalec, padalec naliezli pšy krovie. (Gdzie? Taki červony?) Krova sdechšy i on
tam. I on vkonsy i on jad vypuscy, on juš i sam nie… (A pomoc jaka jies, zamova?) Vo
ot padalca, muvi, nic niema. (…) (Tak on taki nie bardzo dlugi, ale gruby?) On nie gruby,
ale tak gdie to rosciongujiesie. (Jak pijavka?) Jak pijavka pačaj jak ona chodzi, to…(A
gdzie on žyje, v vodzie?) On v liesie. (V ziemi žyje?) Ja jak vidzialam, to on byl zdechšy,
vidzialam, juš jiego muraški jieli, ale červony červony, Ale jiego nogi to tyko na pšedze.
(A jiest nogi?) Jiest, tak jak u gadzin nog to niema, ale gdzies kolu pšodu to musi jakie
jiest, a može trochi nižej, ale dalej to niema nic. (A glova jaka?) A glova to taka, jak
jaščurki, no vo taka vielkovata, normalna. I on ma musi zemby vielkie, a može to
gadzina, gadzina to ona niema zembuv, ona že jak zabyjiš, ona to že hardlo pnie, ona že
hardlem i strašy.
(Negalima žalčio mušti, o kodėl?) Nežinau, kodėl, žalčių nemušė. (Kaip sakė, ar
jis atkeršys?) Žalčių nemušė, štai buvo, ateidavo toks... paėmė jo kiaušinius, žaltį rado.
Jis kur nors troboje arba tvarte pas mus buvo pernai, arklio garde kiaušiniai [buvo]. Na tai
vežavom mėšlą, kaip jį paliksi, ir sugadinom tuos kiaušinius. O jis atšliauždavo į namus,
ir buvo mažų vaikų, tai jie kiaušinius tuos paėmė, ir matė, nes tas pats atėjo, kamaroje 253
stovėjo pienas, jis atėjo, įšliaužė į kamarą ir šliaužė ten. O ką, sako, darei? Nes vieną
dieną atšliaužė ant gonkų254, kitą dieną... bet tai gal čia pas juos, aš gerai neprisimenu
(kalba apie kaimynus). Ir pažiūrėjo, kad jis šliaužė ant gonkų. Tai paėmė, kaip paėmė iš
tvarto kiaušinius, taip ir nunešė atgal tuos kiaušinius. O jis jau buvo pieną užnuodijęs
kamaroje, gonkuose. Tai paskui įšliaužė į tą kamarą, visus tuos puodus apvertė, su
uodega pamojavo, išpylė visą pieną tą. Negalima jų naikinti... o gyvatės tai kandžiojasi,
nuo gyvatės numirti galima. (Apie padalecą girdėjot ką nors?) Padalecas tai jis išlenda
vieną kartą per metus, ar vieną kartą per tūkstantį metų, bet kai jis kirs, tai jau nieko
nepadarysi. (O kaip jis atrodo?) Jis raudonas, toks ilgas, va toks raudonas, raudonas kaip
rūdys raudonas. (Dvidešimties centimetrų?) Ir gana storas, bet jis lyg ir neturi nei kojų,
nei nieko, galva didelė ir pats... bet jis pats toks... kaip dėlė, toks ištįsęs toks. (Ištįta?)
Taip. Jis kai išlenda, įkanda, tai gal ir pats padvesia. (Padvesia?) Bet ir gyvulys padvesia,
ir jis pats galą gauna. Jis buvo mūsų sesers karvę... Jie svečiavosi kažkur, parvažiavo
namo, o karvė baisi, pažiūrėjo, pažiūrėjo... O paskui gydytoją atvežė, sako, padalecas,
padalecas, rado šalia karvės. (Kur? Toks raudonas?) Karvė padvėsusi ir jis ten. Jis įkanda,
nuodus išleidžia, ir jis jau pats ne... (O kokia nors pagalba yra? Užkalbėjimas?) Nuo
padaleco, sako, nėra. [...] (Tai jis toks nelabai ilgas, bet storas?) Jis nestoras, bet taip
253

Liet. tarm. svet, kamar ʻvalstiečių trobos ar klėties kambarys įvairiems produktams ir daiktams
pasidėtiʼ, plg. lenk. komora.
254
Liet. tarm. svet. nkos ʻpriebutis, prienamis, verandaʼ, plg. lenk. ganek.
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ištįsta. (Kaip dėlė?) Kaip dėlė, žiūrėk, kaip ji juda, tai... (O kur jis gyvena, vandenyje?)
Jis miške. (Po žeme gyvena?) Aš kai mačiau, tai jis buvo padvėsęs, mačiau, jį jau
skruzdėlės ėdė, bet raudonas, raudonas. Bet jis kojas turi tik iš priekio. (O turi kojas?)
Nes gyvatės kojų tai neturi, bet iš priekio tai gal kokios yra, o gal kiek žemiau, bet toliau
tai nieko nėra. (O kokia galva?) O galva tai kaip driežo, na tokia didoka, normali. Ir jis
turi gal dantis didelius, o gal tai gyvatė, gyvatė tai neturi dantų, kai ją užmuši, tai ji gerklę
plačiai pražioja, ji gerkle ir gąsdina.
M23B-15 (2005 m.)
949. [Apie pieno atėmimą, blogas akis]
(Apie Jonines sako) I my kiedys sbieramy trave na viečur, nagotovym travy, žeby
na ranku podac, jak glodny, žeby nie provadzic na rose juš. To my i teras viečur…(Jak
oni robyli, jak muvili, jak oni mogli odebrac?) Jak odebrac, bardzo prosto, muvi, jieželi
mlieka kto chce odebrac, ot požyčyš, to jieželi krova ocielisie, nu sonsiada, nu i schodz
do ich požyč co kolek v ten dzienj jak krova cielisie – zabiežyš mlieka. Požyčyš vieš,
požyčyš. (A to i niechconc može odebrac?) Niechconc. To byva i nievieš. Mnie raz tak
bylo, že ichnia svinia zachorovala (kaimynų), a krova moja ocielyvšysia, to ja sama
odniosla mlieka kvasnego, bo svinie počebna zapalienia bylo. Ale nic sie nie stalo. Ja
viedziala, že to niedajisie v ten dzienj, ale nic nikomu niemuvylam, ale nic niestalosie, ja
sama zanioslam, že to pomoglam im, tej. Može jak ja pomoglam dlia jej, bo zanioslam
kvasnego mlieka, to specialnie zanioslam mlieka. To nie tej krovy ja nioslam, drugej. A
tak to muvi, ale to taki vrožbyta, a jak tam jiest nieviem, čy to pravda, čy to niepravda….
Vot Edvard muvil, kto juš vrožy, to po zachodzie slonca pšedavac nic niemožno, s
chlieva jiesli vo pšedajiš co. Po zachodzie slonca čy parsiučki, čy krova jaka, to muvi,
niemožno spšedavac. (Tylko pšy sloncu možno?) Pšy sloncu. Po zachodzie slonca to nie.
No to taki byl Lipnievič, u nas tu vo, po zachodzie slonca to on nikogo nie vpuscy, ni
pšedavac, ni... (A co stajisie jieželi?) A co odebrac može, to odebrac muvi tak, to muvi,
tak jak kiedyscy slyšalam, že i mlieka vo vezmiš, čy to kupiš, čy tam vezmiš i pomyjiš
dzbanek tej krovy, vliejieš svojej krovie, to juš tam… to jak jiest (Jak to? Vzionc..) Jak
mlieko pšyniesiš ot tego sonsiada, i pomyj vo dzbanek jak vo, možno niemyc, jak o
pšyniesiš mlieko, a nie, vezmiš pomyjiš vliejiš dajiš krovie vypyc, to vtedy…(Odbiežy?
Do tej krovy pšechodzy?) To pšechodzy do tamtej, a ta marnujiesie, bo marnujiesie
mlieko. (A jak odmuvyc možno?) Co ja viem čy tam možno, jaž nic nieviem. (A u vas
niebylo tutaj zamaviačy?) To ja i sama zamaviala. Mamusia zamaviala, ale to
niepomocna moje, bo to musi byc piervšy človiek, kto zamuvy, a ja bylam druga. (A
mamusia ot kogo zamaviala?) Mamusia od oč zamaviala, od lievkuv zamaviala. I to jak
od lievkuv zamaviali, to jiešče učyla mnie: “Šed Pan Jezus z Jerazolima, napotkal na
moscie Jochima, co slychac Jochime, zle Jezu, chora moja svinia. Vruc do domu, muv te
slovy i bendze zdrova tvoja svinia”. Vo to Joachim pošed do domu juš, Pana Jezusa
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spotkal…(A ile razy tak čeba poviedziec?) Po raz, od lievkuv. A jak od očuv, to čeba
jaka masc krovy, i jaka… i čeba muvic tšy paciežy (Všyskie paciežy?) Do Matki, do
Matki Boskiej tyko, Ojče naš, a ostatnie: Ratuj te žyviola, matka Boska ratuj te žyviola.
No to, to ja tak učylam. I jak krova cielisie, vo, teras to juš nie mam krovy. To jak
pomodliamsie tak, to krova nachadu vycielisie moja. A čy to pravda, ja teš nieviem. (Ale
pomagalo) Nu, bylo cudzy človiek, poprosi, krova u kogo tam ta krova cielisie, teš tu
skoč i chodz, to ja zamuvie tak , že jak krova cienško cielisie, to do sonsiada… (To matka
naučyla tak?) To, nu tak naučyla, co ja viem. Ale pomagajie, vo jak viengielki potonut,
vtedy (Jakie viengielki?) Nu vengli (Do vody?) Tak, palisie žar, žucysie vody do vengli i
na ta voda modlisie, a potem ta voda dajisie pyc. (A tak?) Od očuv, od oč do ogona
zmyvasie tak. (A do čego vzionc čeba ta voda?) Nu do kubečka, žučyš voda, potem
vieršek zamuvyš, potem vieš, tšy razy do gemby pšepuscyš pšez zemby ta voda, nu i
vlievaš nazad. (Počekac, vezmiš naliejieš vody do kubečku, potem rospališ ogienj) Dužo
žeby bylo žaru, viengielj palioncy vžucaš (Palioncy čeba?) Palioncy (Jieden, tšy) Tšy.
(Tšy viengielki žucyc do vody, a potem?) Nu a potem ten pomodlisie.. (Nie a muvyli že
pšepuscyc pšez zemby) To jak na ostatku (Ai, pomodlitsie, zamuviš, a potem..) Jak
pšežegnasie juš ostatni raz i vtedy juš, nu i tšy razy pšez zemby pšepuscyc, žucyc do tej
vody… do viodra (Jak to, vzionc vody sobie, pšepuscyc i…) S povrotem do vody (Tšy
razy?) Tšy razy. Tak učyli, tak i ja, byva že kiedy… To potem pšychodzyli, može tam
niepomože, može tam co, ale pšychodzyli (To pomagalo jieželi pšychodzyli) Kto vie, jak
to. Ja byva inny raz, inny raz i sobie, to nie tak… Ja kiedys slyšala, ot polienkavšysia
byla tu kobieta, i človieku i to očy škodzi. I ta taka Vanda tu v Pilymach siedzi, to juš
byla asistentkou, pšychodzyla do mamusi, vyrvalo jej, Bože ščež, jak strašne očy. Vidzi,
vo ta krova valiasie, ta krova bojisie, kiedyscy u nas ta krova na viosna byla chuda.
Pšyšed človiek i muvi:”Ale tutaj taka krova vielka, a taka chuda”. My popendzyli pasc, a
ona to vstaji, to kladnisie, to vstaji, to kladnisie. Pšyšli do chaty, mamusia muvi:” To ten
to nievidzial, juš byla taka chuda, to muvyla, to krosta… I jak ladna podzivujiesie, jak
drena tak drena.
(Apie Jonines sako.) Ir mes kadaise prirenkam žolės iš vakaro, paruošiam žolės,
kad ryte karvėms paduotų, nes kai alkanos, kad nevestų ant rasos jau. Tai mes ir dabar iš
vakaro... (Kaip jos tai darė, ką kalbėjo, kaip jos galėjo atimti pieną?) Kaip atimti, labai
paprastai, sako, jei pieną kas nori atimti, tai paskolinti, tai kai karvė atveda veršiuką, na
jau kaimyno, nueik pas jį ko nors paskolinti tą dieną, kai karvė apsiveršiuos, ‒atimsi
pieną. Pasiskolinti, žinai, pasiskolinti. (O tai ir netyčia galima atimti?) Netyčia. Tai, būna,
ir nežinai. Man kartą taip buvo, kad jų kiaulė susirgo [kaimynų], o mano karvė
apsiveršiavusi, tai aš pati nunešiau to rauginto pieno, nes kiaulei reikėjo, uždegimas buvo.
Bet niekas nepakenkė. Aš žinojau, kad tą dieną negalima duoti, bet nieko niekam
nesakiau, bet nepakenkė, aš pati nunešiau, taigi padėjau jau jiems. Gal todėl, kad padėjau
jai, nes nunešiau rauginto pieno, specialiai nunešiau pieno. Tai ne tos karvės aš nunešiau,

540
kitos. O taip tai sako, kad čia tik raganius [atima], o kaip ten yra, aš nežinau, ar tai tiesa,
ar tai netiesa...
Štai Edvardas sakė, kad jei kas buria, tai saulei nusileidus nieko negalima parduoti,
jei ką iš tvarto parduodi. (Tik kai saulė yra?) Taip, saulei esant, o nusileidus ‒ ne. Buvo
pas mus toks Lipnevičius, čia pas mus, saulei nusileidus tai jis nieko neįsileidžia, nei
parduoti, nei... (O kas nutinka jai...?) O ką nors atimti gali, kas nors atimta, sako, aš
kadaise girdėjau, kad ir pieną atimsi, ar ką nupirksi. Arba kai paimsi ir išplausi ąsotį tos
karvės, įpilsi savo karvei, tai jau ten... tai kaip yra (Kaip taip? Paimti...) Kai pieno
parsineši iš to kaimyno, ir išplauk ąsotį, galima neplauti, kai parsineši pieno, o čia paimk,
išplauk ir įpilk karvei išgerti, tai tada... (Atimsi, pienas pereina tai kitai karvei?) Pereina
kitai, o ta genda, nes pienas genda. (O kaip galima atkerėti?) Ką aš žinau, ar ten galima,
jau nieko nežinau. (O pas jus nebuvo užkalbėtojų?) Tai ir aš užkalbėdavau, bet mano
nepadeda, nes tai turi būti pirmas žmogus, kuris užkalbės, o aš buvau antra. (O mama ‒
nuo ko užkalbėdavo?) Mama nuo akių užkalbėdavo... Dar mane mokė: „Ėjo ponas Jėzus
iš Jeruzalės, sutiko ant tilto Joachimą. „Kas girdėti, Joachimai?“ ‒ „Blogai, Jėzau, serga
mano kiaulė.“ – „Grįžk namo, sakyk šiuos žodžius ir bus sveika tavo kiaulė“ 255. Na tai
Joachimas ėjo namo, sutiko poną Jėzų... (O kiek kartų reikia taip sakyti?) Na vieną kartą.
Na kaip nuo akių, tai reikia, kokios spalvos gyvulys, ir kokia... ir reikia kalbėti tris
maldas. (Kokias maldas?) Na Dievo Motinai tiktai, „Tėve mūsų“, o paskutinius žodžius:
„Gelbėk tuos gyvulius, Dievo Motina, gelbėk tuos gyvulius“ 256. Na tai aš taip mokiau. Ir
kai karvė veršiuojasi, štai, dabar tai aš jau neturiu karvės. Kai tik taip pasimeldžiu, tai
karvė iš karto ir apsiveršiuoja. O ar tai tiesa, tai aš irgi nežinau. (Bet padėdavo?) Na,
būna, svetimas žmogus paprašo, karvė ten kam nors veršiuojasi, tai irgi čia pašok ir ateik,
tai aš užkalbėjimą sukalbu, kai karvė sunkiai veršiuojasi, tai pas kaimyną... (Tai mama
taip mokė?) Na taip mokė, ką aš žinau. Bet padeda, kai angliukai skęsta, tada (Kokie
angliukai?) Na anglys. (Į vandenį?) Taip, kai dega žarija, įmeta anglis į vandenį ir
meldžiasi prie vandens, o paskui tą vandenį duoda išgerti. (O taip.) Nuo akių, nuo akių iki
uodegos nuplauna. (O į ką tą vandenį reikia įpilti?) Na į puodelį, supilsi vandenį, paskui
užkalbėsi ir tryis kartus per dantyis perleisi tą vandenį, na ir išpilsi atgal. (Palaukite, tai
įpilsi vandens į puodelį, paskui ugnį pakūrensi…) Ir kad žarijų daug būtų. Degančias
anglis įmeti. (Degančias reikia?) Degančias. (Vieną, tris?) Tris. (Tris angliukus įmesi į
vandenį, o paskui?) O paskui jau pasimeldžia. (Ne, bet sakėt, kad per dantis perleidžia.)
Tai jau pabaigoj. (Ai, pasimelsti, užkalbėti, o paskui..) Kai persižegnosi jau paskutinį
kartą ir tada jau, na ir tris kartus perleisi per dantis, įmesi į tą vandenį... į kibirą. (Kaip tai,
paimti sau vandens, perleisti ir...) Ir atgal į vandenį. (Tris kartus?) Tris kartus. Taip mokė,
taip ir aš, būna, kad... Tai paskui ateidavo, būna, kad nepadeda, bet ateidavo [žmonės].
(Tai padėdavo, jeigu ateidavo?) Kas ten žino, kaip ten būna. Aš, būna, kitą kartą ir sau,
tai ne taip [padeda]... Aš ten girdėjau, išsigandusi buvo moteris čia, ir žmogui akys gali
pakenkti. Ir čia tokia Vanda čia, Pylimuose, gyvena, tai jau buvo paauglė, ateidavo pas
mamą, vemdavo, neduok, Dieve, kokios baisios tos akys. Matot, čia šita karvė krenta, šita
karvė bijo. Kadaise šita mūsų karvė kūda 257 buvo. Atėjo žmogus ir sako: „Bet čia tokia
karvė didelė, o kūda.“ Mes ją išginėm į ganyklą, o ji tai keliasi, tai gulasi, tai keliasi, tai
gulasi. Parėjom namo, o mama ir sako: „Tai tas nematė, jau buvo tokia kūda, tai, sakiau,
niežai. O kai graži ir pagiria, tai blogai ir blogai.“
M23B-15 (2005 m.)
950. [Kas gimsta jaunatyje]
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Nu i tak čyje očy, kto rodzilsia na mlodzyku temu človieku škodzou očy, škodlive
očy kto na mlodzyku rodzilsia. Posle žyviola ta, potem osečka kupilam taka, až specialne
pačyla do kalendaža, žeby nie na mlodzyku rodzyvšysia, teš bojisie, muvi, i žyviola
bojousia na mlodzyku jak rodzousia.
Na ir taip: kieno akys, kas gimsta jaunatyje, tam žmogui akys kenkia, blogos akys,
kas jaunatyje gimsta. Paskui gyvuliai tie, paskui nupirkau ožkelę tokią, tai specialiai
žiūrėjau į kalendorių, kad nebūtų jaunatyje gimusi, nes irgi bijo, sako, kad ir gyvuliai bijo
[akių], jei jaunatyje gimę.
M23B16 (2005 m.)
951. [Apie burtus]
(A vrožbuv nie bylo?) Co tam zrobiš, oženysie i oženysie…nic tam nie zrobiš. (A
vrožbuv nie robyli?) Človiek chodzi vot, žucy i… vo chodzil chodzil z Innou tšy liata i
teras juš s drugou chodzi…. Moncia ot, ona žeš odbyla jiego ot… ona … taka z
Vojvodišek. Rozešlasia z menžem, to ten menž do ničego, vo tu Markovska taka byla,
kobieta taka, stara taka baba. No to muvyli, že ona sviecy lamala chodzyla, ta Moncia,
tamtej. (Do Dukštuv?) Do Ostrej Bramy. Bo oni teš tam niegodzilisie, a on žyl s drugou,
a tamta s dzieckiem byla, a svoje dva zostavil, to syn vzrosly. (To pomoglo jej?)
Pomoglo. Tyko on poviesylsia, tak pomoglo. To matka na ile, matka ta rodna tego syna,
ta co rodzila syna, ja tam v pogžebie byla, to matka rodna na ile tej synovej nieliubyla.
Ona ž, ona byla nervova taka, a on byl pjanica, to až dva dzieci mala. Oni, potem jak ten
dom spalilsia ichny, jak on oženilsia s drugou. To ona chatka kupyla ta Markovska, jiemu
kupyla kvatere v Vilnie, temu synu, juš dlai tej drugej synovej, dlia tej novej. A ta
popadlasia, juš jak on jej žucyl.. jej coš na muzg padlo…
(O burtų nebuvo?) Ką ten padarysi, apsives, tai ir apsives ... nieko ten nepadarysi.
(O burtų nedarė?) Žmogus vaikšto štai, meta ir... štai vaikščiojo, vaikščiojo su kita trejus
metus ir dabar jau su kita vaikšto... Moncia 258 šita, ji gi atmušė jį nuo... ji... tokia iš
Vaivadiškių. Išsiskyrė su vyru, nes tas vyras niekam tikęs, štai čia Markovska tokia buvo,
moteris tokia, sena tokia boba. Na tai, sakė, kad ji žvakes laužė, eidavo pas tą Moncią. (Į
Dūkštus?) Į Aušros vartus. Tai jie irgi ten nesutardavo, o jis gyveno su kita, o ana su
vaiku buvo, o savo du paliko, tai sūnus suaugęs. (Tai jai padėjo?) Padėjo. Tik jis
pasikorė, taip padėjo. Tai ta motina, tikra motina jau to sūnaus, ta, kuri pagimdė, aš
laidotuvėse buvau, tai tikra motina šitaip tos marčios nemėgo. Ji tokia nervinga buvo, jis
girtuoklis buvo, tai net du vaikus turėjo. Jie paskui, kai tas namas sudegė jų, kai jis vedė
kitą, tai ji trobelę nupirko, ta Markovska, jam nupirko butą Vilniuje, tam sūnui, jau tai
antrai marčiai, tai naujai. O tai pakenkė, kai jis jau ją paliko, jai ant smegenų kažkas
krito...
M23-B17 (2005 m.)
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952. [Apie Martyno akmenį]
Tu pšyjiezdžali, obrombali očyscyli olchi (A jak muvyli davnej o nim, jaka nazva
jiego?) Marcin on. Tut šukali, nieviedzieli jaka, potem skont šedli jakie dvie kobiety,
pytalisie, tu jiest kamienj, i potem dušlo do tego…A jak ja všysko tutaj, tu byl dziaduk
taki, to lonka byla, teras kšakami zarosšy. (To co ten dziaduk muvyl?) Dziaduk muvyl, to
pytajou, gdzie koni vionzajou, to – kolo Marcina. I vot Marcin, i potem. (On nie muvil,
čemu Marcinem nazvany?) Niet, my niepytalisie jiego. Marcin i Marcin, tak potem zato
muvyli, že tam te dzieci jiego, to všyskie kamuški sviente. Tu kobiety byli pšyjiechavše,
brali vode s tej žeki, i to vielki kamienj jiest, i takich kamuškuv vo jak drobj do jiego. No
i tak siedzou te kamieni, čy tam vyrosšy tak, čy tam zložone, to juš jiego dzieci tego
kamienia. No to jak raz došlo do tego, že šedli te kobiety. Ja muvie, to jiest kamienj, ale
oni mnie nie viežyli, potem pojiechali do Antokalcuv, bo tam teš dziaduka rodzj, taka …
jiest, to tam teš žona chroma. No to vtenčas jiešče tamty stvierdzil, že to Marcin, i
vtedy… To pšešlym roku robyli… te stavyli takie vo… i liatali, to vsie musieli do niego
pšylieciacj [pasakoja apie turistų maratoną].
Na, atvažiavo, prakirto, išvalė alksnius. (O kaip sakė apie jį seniai, koks jo
vardas?) Martynas jis. Čia ieškojo, nežinojo, kokia, paskui ėjo iš kažkur dvi moterys,
klausinėjo, ar čia yra akmenų, na ir paskui taip nutiko... O kai aš viską čia (?), tai buvo
senelis toks, pieva buvo tokia, dabar krūmais apaugusi. (Tai ką tas senelis sakė?) Senelis
sakė, tai klausė, kur arklius riša, tai – prie Martyno. Na tai Martynas ir paskui... (Jis
nesakė, kodėl Martynu pavadintas?) Ne, mes jo neklausėm. Martynas ir Martynas,
paskui užtat sakė, kad ten jo vaikai, tie visi akmenukai šventi. Čia moterys tokios
atvažiavusios buvo, ėmė vandenį iš tos upės, ir ten toks didelis akmuo yra, ir tokių mažų
akmenukų aplink jį [daug]. Na ir taip stovi tie akmenys, ar jie išaugę, ar sudėti taip, gal
tai vaikai to didelio akmens. Na tai taip nutiko, kad ėjo tos moterys. Aš sakau, kad tai yra
akmuo, bet jos manimi nepatikėjo, nuvažiavo paskui į Antakalcus 259, nes ten senelio
tėviškė, tokia..., tai ten žmona šluba. Na tai anas nustatė, kad tai Martynas, ir tada... Tai
pernai darė... statė tokius... ir lakstė..., visi turėjo iki jo atbėgti [pasakoja apie turistų
maratoną].
M23B-18 (2005 m.)
953. [Kaip velniukai vaidenosi]
Mamusia naša vidziala, ale smiešnie. (Djabliuka vidziala?) Mamusia chodzila do
Pylim, a tam byli v dolie, ale do tych Pylim na gura, vo do tych, tutaj. No to mamusia jak
by co, pujdzi na posadki, bo siostra byla taka, syn ichny byl, i my takie byli odnogodki.
Ale vidziala mamusia djabliuka, ale jaki byl djabliuk, ale okazalsia. A vyšli s siostrou,
mamusi dlugo niema. Ten Markovski, on bardzo liubil bab pšepuskac, stary ten. Nu tak
mamusi dlugo v nocy niema, my poliecim zobačym. Tyko, tyko mamusia vychodzy, a
my zdiesj bendzim stali – my tych tych tych popadlisie s siostrou, ale to v nocy. A potem
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tu pilniovali s krentu tak, jak spuskasia v ten dembniak tu, s tej gury, co vidziali kolu
žeki. Cekavosc pšepuskac, i nie. Ona pšyšla do chaty: „Nie pujda viencej, vidzialam
djabliuka, ale nieviem, čy jieden čy dva“. A my i do dzis niepoviedzieli jaki djabliuk. Ale
vidziala nas do tego.. pšydalosie, že vidziala djabliuka, tak i smielisie potem. A mojiego
menža, moja sviokrova, jak ja tu pšyšlam, to ona byla mludša, a tutaj chlopiec u tej
Markovskiej, Atlonj byla familija. Nu tak matka, moja sviokrova muvi, tak ja muvie,
niema co robyc, a tam u tego chlopca dvie dzievčyny. Dzievčyny tutaj tančyc, a on že ot
tej otstavšy, tak on stal na tancy chodzyc. Tak on i puskal, potem teš jak my te dzieci, i
on: pod ta gura vot tyko podymujiesie, muvi, co to… vraz on ich pšepuscil v jieden
dzienj. Potem druga subota pšepuska. A on musi co byl… Tak matka smiejisie, niepuskal
on nikdy. Nu my idzim s pogurka tak co pod renka, i on začal calovac, jak zatšymalsia,
zakašlialsia. Jak on zaklašlialsia, tak i tamten zakašlial. Ale niodezvalsia. Ja tyko
pšyliecialam do chaty, jiego i niema. Nu i vsio, i nie puscyl nikdy.
Mamytė mūsų matė, bet labai juokingai. (Velniuką matė?) Mamytė ėjo į Pylimus,
o jie ten buvo apačioje, į tuos Pylimus ant kalno ėjo, va į tuos čia. Na tai mamytė ėjo (?),
nes sesuo buvo tokia, sūnus jų buvo, ir mes tokie, buvom vienų metų. Ir matė mamytė
velniuką 260, bet koks ten velniukas, bet pasirodė. Išėjo jos su seserimi, o mamos ilgai
nėra. O tas Markovskis, jis labai mėgo moteris lydėti, senas tas. Na, kadangi mamos ilgai
naktį nėra, mes nubėgom pažiūrėti. Kai tik mamytė išeina, o mes čia stovim, pagavo jas
su seserim, bet čia naktį. O paskui čia jau saugojo, žiūrėjo nuo kranto, kai nusileisdavo į
tą ąžuolyną čia nuo kalno, matė prie upės.... Ji parėjo namo: „Neisiu daugiau, mačiau
velniuką, nežinau, jis vienas buvo, ar du.“ O mes iki šios dienos nepasakėm, koks čia
velniukas buvo. Bet ji mus matė prieš tai... pasivaideno, kad matė velniuką, taip ir
juokėmės paskui.
O mano vyro, mano uošvienė, kai aš čia atėjau, tai ji buvo jaunesnė, o čia bernas
pas tą Markovską, Atlonj buvo pavardė. Na tai motina, mano uošvienė, sako, taip ir aš
sakau, nėra ką daryti, tas vaikinas turi dvi merginas. Merginos ‒ čia šokti, o jis jau tą
palikęs, tai jis pradėjo į šokius eiti. Ir jis ją lydėjo. Tai mes jau kaip vaikai buvom ir jis į
tą kalną lipa, sako, kas čia... jis jas lydėjo vieną dieną. Paskui kitas šeštadienis, vėl lydi. O
jis gal buvo... Tai motina juokias, nepaleisdavo jis niekada. Na mes einam nuo kalniuko
už parankių ir jis pradėjo bučiuoti, ir sustojo, užsikosėjo. Kai tik jis užsikosėjo, ir anas
užsikosėjo. Bet neatsiliepė. Aš tik parbėgau namo, jo nėra. Na ir viskas, ir nepaleido
niekada.
M23B-19 (2005 m.)
954. [Palaidotas basas vaidenasi]
Bosego, v škerpetkach tyko, musi pantofliuf nie bylo. Nie to jak teras na pogžeb,
kiedys - čtery litry vudki, oviečka zakrojili, i vsio tu bylo, bo tu my… zostavšysie vsie
dzieci, co tam mogli byc… No to on nam čensto snilsia i snilsia. Pšyjdzy do sienj, vo tak
260
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vo rency založy i tak vo stoji bosy, v škarpetkach.. to nam snilsia, i dzieciom. (I co
robyli?) No tak to mše zakupovali, a toš rozumiš, pantofliuv juš nieobujiš. Nu i niemožno
bosego chovac. I muvi, v bosonuvkach niemožno zamonž isc, v bosonožkach. (Čemu?)
No to cale žycia bendziš bosy.
Basą, su kojinėm tik [palaidojo], gal batų nebuvo. Na tai kaip dabar laidotuvės, o
kadaise – keturi litrai degtinės, avelę papjauna, ir taip čia buvo, nes čia mes likę vieni
vaikai, kas čia galėjo dar būti. Na tai jis mums dažnai sapnavosi ir sapnavosi. Ateina į
prieangį, va taip rankas sudeda ir taip stovi basas, su vienom kojinėm, tai ir mums
sapnavosi, ir vaikams. (Ir ką darė?) Na taip tai mišias užpirkdavom, bet čia, supranti, batų
jau neapausi. Na ir negalima baso laidoti. Ir dar, sako, su basutėmis negalima tekėti, su
basutėmis. (Kodėl?) Nes visą gyvenimą basas liksi.
M23B-20 (2005 m.)
955. [Apie vaidenimąsi, kaip pelėdos gaudo kiškius]
Naš ojcec, Antokalcy na guže byli, a tutaj my v dolinie byli. On žeš, teš mamusia
ostavy s dziecmi v chacie, i tego, i pujdzi, v karty by gral. Nu chodzil chodzil, a potem
raz spotkal cus cy jiego. Spotkal cuscy i niepšekonalsia kto. Tyko mial …. I potem
niechodzil. A čy jiego ktos strašyl, čy tam byl kto. Bo takie kiedyscy…ten… to naviet te
strachy byli same, i potem muvi, čy tam podkovy, čy tam co, že cuš bžencalo po tym
pliacu. Ale on jiemu nic niepovial, tyko spotkal.. Nu i potem lienkalsia, niechodzil. Čy to
pravda byla, to ja nieviem. Bo taki Bokšanski, v Elniakumpiu byli Bokšanskie, no i teš, i
to brat brata. No a jak , a ten strašyl, obvysial pšesceradlami, a to z Antokalcuv, to do
Elniakumpia z Antokalcuv chodzil chlopiec. A tu byli, i ten antokalski, tak oni spotkalisie
antokalskie tego Bakšanskiego – davaj lupyc. Okrencyvšysie poscialkami. A on
muvi:”Toš ja, muvi, cos ty mnie nie poznal”, - Bakšanski muvi. A to my chodzim
obydva, no to choc, pošli. Ale smielisie, nie to nie poznal. A sova jak zajonca pšyhuka,
tak on jiego zajžol. (Jak sova pšyhuka?) Nu zajonc huka na marcie, a sova huka do siebie.
To siedzi hu hu hu, tak i zajonc s sovou huka. (takim glosem?) On zajiencym, nu i idzim
do chatuv, nu idzim i hu hu hu. Ten odezvysie, a ta čy sova, čy zajonc, nievie. A tam
sova. Tak my zatšymalisie, hu hu hu, on pšelienkal, bardzo pšelienkal. Ona pšyliecy, ona
tak uchvycysie za sosna…..
Tėvas mūsų, Anatakalcai ant kalno buvo, o mes čia, slėnyje, gyvenom. Tai jis,
mama jau likusi su vaikais namie, o jis jau eis kortom palošti. Na vaikščiojo, vaikščiojo,
o paskui vieną kartą susitiko su kažkuo. Susitiko ir nežinojo, su kuo. Tik turėjo... ir
paskui jau nevaikščiojo. Ar jį ten kas gąsdino, ar kas ten buvo. Nes kadaise tie, na net tų
baidyklių buvo tokių, ir paskui, sako, ar ten pasagos, ar ten kas, kad jau bildėjo kas toje
aikštėje. Bet jis jam nieko nesakė, tik buvo jį sutikęs. Na ir paskui bijojo, nevaikščiojo.
Ar tai tiesa buvo, aš nežinau. Nes toks Bokštanskis, Elniakumpyje buvo Bokštanskiai, na
tai irgi, brolis brolį [gąsdino]. Na, o kaip tas gąsdino, apsirišdavo paklodėmis. O tas
bernas eidavo iš Antakalcų į Elniakumpius. O čia buvo ir tas iš Antakalcų, na tai pasitiko

545
tą iš Antakalcų ir pradėjo mušti, apsirišę paklodėmis [patys buvo]. O ji sako: „Taigi čia
aš, kaip tu manęs nepažinai?“ ‒tas Bokštanskis sako. Čia mes vaikštom abu, na tai einam.
Juokėsi, kad nepažino jo.
O kaip pelėda zuikį pagauna. (Kaip pelėda pagauna?) Pelėda ūbauja. Taip tupi ir
ūbauja: hu-hu-hu, taip ir zuikis su pelėda ūbauja. (Tokiu pat balsu?) Ne, jis kiškio balsu.
Einam namo, na ir girdim: hu-hu-hu. Tas atsilieps, o ar tai pelėda, ar zuikis, neaišku. O
ten pelėda. Mes taip sustojom, ir hu-hu-hu, jis išsigando, labai išsigando. Ji praskrenda,
taip už pušies užsikabina...

Apolionija Petkievič-Petkievič, Florijano, g. 1915 m. Geležiuose, gyv. Geležiukuose
(dabar – Pylimai)
956. [Velniakampio šaltinis]
Jos vyro senelis ir prosenelis gydėsi Velniakampio piliakalnio šaltinio vandeniu
akis.

957. [Velniakampio piliakalnis]
Velniakampio piliakalnis – čapkami gura nasypana .
[Vertimas] Su kepurėmis kalną supylė.

Česlav Šakievič, Franciško, g. 1928 m. Pylimuose (buv. Geležiukuose), gyv. ten pat.
Prie lenkų vadinosi Geležuki. Žemė buvo rėžiais, stovėjo 4 namai gatvele. Gyveno
Šatkievičy, Matulievičy, Petkievičy 2 šeimos. Visi turėjo po 7 ha duotos žemės. Diedukas
čia pirko žemę dar 7 ha.

958. [Vietovardžiai]


Kupča – jų pirkta žemė (kupiona ziemia)



Pod krušniou – dirvonas (dirvan) grybai augo



Mieškiška, Miškiška piervša – pieva



Mieškiška druga – pieva



Pod jamou – raistas, viksvos augo (viksva rosla)



Gurka – miškelis, augo uogos, rudmėsės



Asiukline, Jasiukline – raistas, miškas, dabar vadina Seklyne



Vysmaly – raistas, miškas



Pilika – kalnas, pod Pilikem (v Pilikie zlota zakopana)



Šeroka Geležovska – pieva, viksvos



Šeroka Geležukova – pieva
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Zieliona drožka – keliukas nuo jų į Kasmiškes, užaugęs



Junkely – upelis



Na Bujvyda jieziože- pieva prie ežeriuko



Pod niemcem – miške vieta, kur palaidotas karo metu žuvęs vokietis



Pod Pilika Geležovska pieva



Velniakumpe – vadina buvusį dvarą



Kirka – kalnas dvaro žemėje



Blech – iš akmenų statytas pastatas dvaro žemėje



Ručaj – vieta miške
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PRAPUOLAI
Zujūnų sen.

Irena Višnievska-Sinkievič, Jiežio (Jurgio), g. 1934 m. Koplyčninkuose, atitekėjo į
Prapuolus. Dabar gyv. Čekoniškėse.
Krovy maurujou – karvės upėje ėda žolę.

959. [Apie Papiškių Baltą akmenį]
Bardzo liudzi topylisie v tym prudečku ( ir nei iš šio, nei iš to)
[Vertimas] Labai žmonės skendo šiame prūdelyje261

960. [Pravardės]
Znosek – pravardė žmogaus. Reiškia, kad mažas, neišsivystęs.
Einant nuo Koplyčninkų link Čekonės, ant kalno prie Neries gyveno Pulkovnik
(pravardė).

961. [Vietovardžiai Koplyčninkuose]
Glemboka buchta – įlanka Neryje link Saidžių, ten vanduo labai garsiai ūžė, ten eidavo
maudytis.
Podhavka – įlanka (buchta) tarp Volų ir Stirnių prie kairio kranto
Stirnia – įlanka žemiau Podhavkos, prie kairio kranto
Sojdzianska buchta – įlanka prie dešinio kranto, kur buvo Pulkovniko sodyba
Podzavaly buchta – įlanka ir krantai iki Neries arčiau Koplyčninkų, krūmai, duobės,
šaltiniai nepriėjus Sojdzianskos
Bialy piasek – kalnas priešais Volus
261
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Grikieni – laukas, kur dabar kalnelis pušim apaugęs
Kamienna gura – kalnas link Šilėnų, už raisto, vien akmenys. Prie Prapuolų.

M32A-1 (2005 m.)
962. [Apie žvakių laužymą, prakeikimą]
(Co muvili o tych sviecach?) No tak donosyli te sviecy, na tego , na zakrencia,
teš taka, co kogo chce cos zrobic zlego by bylok komu. Co tu, ja sama viem, dvuch
kobietuv s Kapličnykuv viem takich. Jiedna, jiedna, vie co, jiedna taka... Praškeičova
taka kalieka, ona vie, robila, no tutaj, u jej byla tak gruba šyja taka, vojlia* nazyvali. To
byla ladna kobieta, ladna byla, vydna kobieta byla taka. Nu i a muj ojcecbyl ševcom. Tak
ona bendze muvic:“Ja pojada do špitaliu, vykrujou mnie ta šyje, ja benda kobieta na cale
Kopličnyki. A potem, mnie, muvi -, juš ojcec moj byl Jiežy, - tak ona muvi, - a potem
mnie Jiežy zroby buty, to ja bende lialka na cale Kopličnyki“ I vie, jak zrobyla ta
operacja, i zrobylasia na cale Kopličnyki – tšydziescie liat byla invalidem. Tšydziescie
liat byla invalid. A monž, že ona invalidka, monž pošed v babkach. A ona znala... I ona
znalatej kobiety. A ta kobieta s Kapličnik byla. To ona... on potem ten monž juš, i tam jej
zažucil, a kobiety chodzyli jej pačyc. O jaka babka zaniesi jajiečkuv, tam... co takiego vo
dlia jej . A ona vsio siostrie oddavala, žeby siostra spšedala by, i znacisia, kupyla by
sviecy, pošla do kosciola, na oltaž postavila by i zlamala by te sviecy. Ale ona sama
zlamala by i zapali ta svieca, vie pani, pravda byla. (Do jakiego kosciolu, do Šilan?) Do
Šilan, do Šilan, i vie pani, pravda byla, siostra tak zrobyla i on s tou babou i zlamalsia
tak, i potem žyl z žonkou až do smierci. I žyl z žonkou. ( A nie balisie to robic v
koscielie? Ksiondz pozvalial?) A co ja viem, čy to ksiondz pozvalial, čy to može tajno
ofiarovana palili. Može tajno ofiarovano tak. To vtedy to ja tak dobže pamientam. A
potem taka jiešče, byla taka Višnievska. Nu i ona, vie, bardzo... To teš tako ciekavie bylo.
Ona tego, teš taka byla, že skradli u nej pieniondzy. Skradli u nej pieniondzy tam, i kto
tam skrad – nieviadomo. A ona to jiešče moja ciotka to byla i s synem žyla, to ona
napadla na tej kobiety, to na tego chlopca, že to on skrad i to on skrad. Ta biedna teš
babka pošla do kosciola. A ona pravda, ona ta juš chciala mša zakupic, ksiondz niepšyjol
juš, to na te pieniondze. Pošli my do Kalvarji, vie, ja byla v Kalvarji. Pošli my do
Kalvarji, Boža ja pača, a ona juš tak ofiara zrobila v Kalvarji na gura, žeby tym co kolek
stalosie. Tak ona vie co, ja juš požyla kobieta, my mlode i to cienško, i, ona v Kalvarji
pod ta gura od žeki Cedronej na kolianach. I taka ofiara zrobyla, že tam vliazla ona
kolainami, i tam ziemia pocalovala. I tego, vie pani, co za cuda stala...(I sviecy teš lamala
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ona?) A ona sviecy do kosciola oddavala, že ksiondz niepšyjol že on, nie pšyjolsia. To
vie pani, potem jaka cuda stalasia pravidlova? Ta moja ciotka pošla do kosciola do
spoviedzi, to muvi, Boža, ona tak, že nievinne, že oni tak a nic nievinna. Tak probošč
muvi: “Pani, tyko niezakupuj mšou. Pomodlisie ščeže za nej, a jej Pan Bug vynagrodzy
zato“ . Nu i ona pšyšla do mamy i muvi: “Bratova, vieš co, muvi, že ksiondz niepšyjol
moja mša, poviedzial, že nievolno“. I ona tam, jak tam ona pomodlilasia niemodlilasia,
no vie, co stalosie, to ciekavie stalosie. Ona na ich tak napadla, toš niespraviedlyvie,
niespraviedlyvie tak očerniala ich. Vie co, ta značysie, šedla do miasta pšed Vielkanocou.
I to muvi: “Ja kielbasy narobyvšy v Vielkim tygodniu, ja vsio spožontkovsvšy“. Ona na
pšedze, a moja mama napšedzala s tylu, ona nakšyčala mojej mamie, že počekala i ona
juš razem pujdzi, i idzi mamie i chvalisie, že v domu vsio spožontkovano, i parsiuka
zakluty, i kielbasy narobiono. „Tyko jada jaki paček monki kupie, juš u nej bardzo
všystko v požontku. I vie co, moja ciotka šla do Vilna, ona ta ciotka zachodzila do
avtobusu, a ona jej chciala popchnonc pod avtobus tej ciotki. Tej jakos stalo, nu nie
popadlo tak srazu, ale to byl nie ten dzien, to nie ten dzien byl, to inny dzien byl. A sama
kiedy pojiechala, muvi, všyskie liudzi vyšli tutaj na Zviežyncu, všyskie liudzi vyšli, i
moja mama žeš tam byla, i všysko. Jak jej tam, ojej na mejscu avtobus zabil... tej baby,
na mejscu avtobus zabil. Moja mama pšyšla do domu, pujdzi do tej bratovej svojej, i
bendzi muvic:“Vieš ty co, Adelia, že muvi to..., ich všyskich pšezvali Polkovniki, ,
Polkovniki pšezvali po menžu tak. To vie co? Že značysie ta čekajou puki ze špitaliu
pšyviozou – siedzou kobiety, a mama jak pšyšla poviedziala že jej zabil. Tak ta
muvi:“Dzienki Boženku najvyššemu, to muvi , dzienki Boženku. Pan Bug jej zobačy“.
Matka svienta, bo obydvie chcieli mšy vtedy co. Tylko tej kobiety zakopali, Vielka
sobota zakopali, pšed Vielkanocou. Na tšecy dzien svienta, na Vielkanoc, tej mojej juš
ciotki syn, nu ile on mialliat, menščyzna byl do dvudziestu osmiu mial tak, taki. Byl v
špitaliu za zapalienia v Maišiagolie, uciek ze špitaliu, i na tšečy dzien umar ten tej syn.
(To on vinny byl?) Nie, on nievinny, potem my dobže viedzieli, nie on, tam viedzieli tych
liudzi kto vziol. (A čemu on zmarl?)To byl, nu vie, Pan Bug dal i tomu i tomu bieda, o...
Pan Bug dal tak. I ty poviedziala“Dzienki Bogu že ona umarla“, a on, Pan Bug dal tak. I
ten mlody umarl, ot jaka cuda.
[*Voilia – gumbas ant kaklo].
(Ką pasakojo apie tas žvakes?) Na taip nešdavo tas žvakes... jei ką blogo kam nori
padaryti. Ką čia, aš pati žinau, dvi moteris tokias pažįstu iš Koplyčninkų 262. Viena tokia...
Praškevič263 tokia, invalidė, ji, žinot, dirbo čia, ir ji turėjo tokį storą kaklą, gumbą ant
kaklo. Tai buvo graži moteris, graži buvo, išvaizdi moteris tokia buvo. Na, o mano tėvas
262
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buvo batsiuvys. Tai ji sako: „Aš važiuosiu į ligoninę, išpjaus man tą gumbą, būsiu aš
moteris visuose Koplyčninkuose.“ O paskui man sako (jau mano tėvas buvo Ježis), tai ji
sako: „O paskui man Ježis pasiūs batus, tai aš būsiu kaip lėlė visuose Koplyčninkuose.“
Trisdešimt metų ji buvo invalidė. O vyras, kai ji buvo invalidė, pas kitas nuėjo. O ji tai
žinojo. Ji žinojo apie tą kitą moterį, ji iš Koplyčninkų buvo. Tai jinai... jis paskui ją visai
apleido, o [kaimo] moterys ėjos jos žiūrėti. Kokia močiutė nuneš jai kiaušinių, ten... ko
nors tokio jai. O ji viską seseriai atiduodavo, kad sesuo parduotų ir, taip sakant, nupirktų
žvakių, nueitų į bažnyčią, pastatytų žvakes ant altoriaus ir sulaužytų tas žvakes. O ji pati
sulaužė ir uždegė tą žvakę, žinot, tai tiesa buvo. (Į kurią bažnyčią? Į Šilėnų?) Į Šilėnus, į
Šilėnus, ir, žinot, tiesa buvo, sesuo taip padarė ir jis su ta moterim susipyko, ir paskui
gyveno su žmona iki pat mirties. Ir gyveno su žmona. (O nebijojo taip daryti bažnyčioje?
Kunigas leido?) O ką aš žinau, ar kunigas leido, gal slaptai taip degino auką. Tai slapta
taip aukojo. Šitą tai aš gerai prisimenu.
O paskui dar buvo tokia Višnevska. Na ir ji, žinot, labai... Tai irgi įdomu buvo. Ji
irgi tokia buvo, kad pavogė jai pinigus. Pavogė jai pinigus, o kas tai padarė – neaišku. O
ji dar mano teta buvo ir su sūnumi gyveno, tai ji užpuolė tą moterį, tą vaikiną, kad tai jis
pavogė tuos pinigus. Ta vargšė moteris nuėjo į bažnyčią. O ji, tiesa, norėjo pamaldas
užsakyti, bet kunigas nepriėmė, tai jau dėl tų pinigų. Nuėjom mes į Kalvariją, žinot, aš
buvau Kalvarijoj. Nuėjom mes į Kalvariją, Dieve, aš matau, ji jau auką paliko Kalvarijos
kalne, kad tiems kas nors blogo nutiktų. Tai, žinot, aš jau pagyvenusi moteris, jos jaunos,
ir tai sunku, ir ji Kalvarijoj į kalną nuo tos Cedrono upės keliais... Ir tokią auką paaukojo,
kad užlipo keliais [ant kalno] ir ten žemę pabučiavo. Ir žinot, ponia, koks stebuklas įvyko.
(O žvakes ji laužė?) Ji žvakes į bažnyčią atidavė, bet kunigas nepriėmė, nepriėmė jis. Tai
žinot, ponia, paskui toks stebuklas įvyko, teisingas? Tai mano teta nuėjo bažnyčion
išpažinties, tai, sako, Dieve, tai nepelnytai, kad ji visai nekalta. Tai klebonas sako:
„Ponia, tik mišių neužpirk. Pasimelsk nuoširdžiai už ją irjai Dievas atlygins už tai.“ Na
tai ji atėjo pas mamą ir sako: „Žinai, broliene, kunigas nepriėmė mano mišių, pasakė kad
negalima.“ Ir ji ten, kaip ten pasimeldė, ar nesimeldė, bet atsitiko taip įdomiai. Ji juos
užpuolė taip neteisingai, taip apjuodino, apšmeižė juos. Na tai taip, ėjo ji į miestą prieš
Velykas. Ir taip sako: „Aš dešrų pridariau per Didžiąją savaitę, aš viską sutvarkiau.“ Ji
priekyje [ėjo], o mano mama jai iš paskos, tai ji sušuko mamai, kad ji palauks ir kartu eis,
ir eina, ir giriasi mamai, kad namuose viską jau susitvarkė, ir paršą papjovė, ir dešras
padarė. „Tik važiuoju, kokį pakelį miltų nusipirksiu.“ Jau jos viskas parengta [šventėms].
Ir žinot, mano teta važiavo į Vilnių, ir teta lipo į autobusą, o ji norėjo pastumti ją, tą tetą,
kad ji po autobusu pakliūtų. Tik jai nepavyko jai iš karto taip [padaryti], bet tai buvo kitą
dieną, tai ne tą dieną buvo. O pati, kai nuvažiavo, sako, visi žmonės išlipo čia, Žvėryne,
visi išlipo, ir mano mama ten buvo. O ją ten pat autobusas užmušė, ten pat, tą moterį.
Mano mama parėjo namo, nuėjo pas tą brolienę ir sako: „Žinai ką, Adele, kad, sako...,
(juos visus Polkovnikais 264 pravardžiuoja, Polkovnikai, pagal vyrą davė pravardę). Tai
žinot, ką? Jie laukia, kol iš bažnyčios parveš, o mama, kai atėjo, tai pasakė, kad ją
užmušė. O ta sako: „Ačiū Dievuliui Aukščiausiam, taip sako, ačiū Dievuliui. Dievas ją
pamatys.“ Dievo Motina, tai abidvi norėjo tada jau mišių. Tik tą moterį užkasė
[palaidojo], Didįjį šeštadienį užkasė, prieš Velykas. Trečią švenčių dieną, per Velykas,
tos mano tetos sūnus, kiek jis ten turėjo metų, vyras taip apie dvidešimt aštuonerius
metus, toks buvo. Jis gulėjo ligoninėje dėl plaučių uždegimo, Maišiagaloje, pabėgo iš tos
ligoninės ir trečią dieną mirė tas jos sūnus. (Tai jis buvo kaltas?) Ne, jis nekaltas, paskui
mes sužinojom, ne jis, ten sužinojom, kas [tuos pinigus] paėmė. (O kodėl jis mirė?) Tai
buvo, na žinot, Dievas davė ir tam, ir tam sielvarto, o... Dievas taip davė. O tu pasakei:
„Ačiū Dievui, kad ji mirė“, o jis, Dievas, taip davė, ir tas jaunas mirė, va toks stebuklas.

M32A-2 (2005 m.)
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963. [Apie devynis šventintus karklus] (per Verbas šventina)
(Viežbami jak tam liečyli?) To pšelienknienia bardzo dobže te. Dzievienc
viežbuv čeba sviencic. Viežbečki tam, jiedne tam, nie maliovane ni jakie, te co rosnou
viežby. Čeba dzievienc viežbuv sviencyc (Galonzek?) Galonzki (Dzievienc galonzek
sviencyc) Rozeček tych, vtedy dzievienc rozeček čeba. I vtenčas lamac tam s každej po
kavalečku, i zapažac i pic. I ja to popilam i mnie jak by to... a to bylo cala žyce nervna
nieliudzka, bardzo mialam duža ta pšelienknienie, i mnie to vie co, jak na zachud slonca
ot zle robilosie. Jak slonce tylko juš zachodzi, mnie trudno, mnie nudno, ja sama siebie
zdajisie... Niemogla niemogla (A čemu slonce tak?) I teras mnie slonce jako dziko. O
monž kšyčy, čemu tu zaviesyvšysie tak zakonami tymi, to jak zajdzi mnie slonce, žary z
očy, mnie trudno robisie.
(Kaip ten su verbom gydė?) Tai nuo išgąsčio labai gerai. Devynias verbas reikia
pašventinti. Verbos tos be nieko, nedažytos, tos, kur auga. Reikia devynias verbas
pašventinti. (Šakeles?) Šakeles. (Devynias šakeles pašventinti.) Vyteles tas, devynias
vyteles. Ir tada nulaužti nuo kiekvienos po gabaliuką, užplikyti ir gerti. Ir aš taip gėriau, ir
man taip lyg... o tai buvo visas gyvenimas vieni nervai, labai didelį išgąstį turėjau, ir man,
žinot, saulei nusileidus buvo labai negera. Kai jau saulė leidžiasi, man sunku, mane
liūdesys apima, aš, atrodo, pati save... Negalėjau, negalėjau. (O kodėl saulė taip?) O ir
dabar mane saulė negerai veikia. O vyras pyksta, kodėl tu užuolaidomis užsikabinus, o
kai saulė nusileidžia, šviesa iš akių, man sunku, bloga darosi.

M32A-3 (2005 m.)
964. [Daug žuvies kai perkūnija, debesys]
O to oni vtedy dužo ryby lapali (Čemu?) No ona bardzo.. musi narastala ona tam
jaka. Muvi, jak pojiedzi, to vie co, jak založy tšy pary razy siatka... ta vielka, to do domu
jak pšyniesi, to varenie nasypi, tej ryby takej. Byla ryba taka plotka, ladna taka. Chodzyli
tam, oi ryby byli v tej vodzie, oi. I chodzyli. Nu tam musi jieden Višnievski taki mial
siatka, on bardzo ryboval.
O tai jie tada daug žuvų pagaudavo. (Kodėl?) Na jos labai, ... matyt, užaugdavo
jų ten kažkaip. Sako, kai nuplaukia, kai užmeta tinklą du ar tris kartus... dideles tas
[žuvys] namo parneša, taiso, tas žuvis tokias. Buvo žuvų tokių, kuojų, gražių tokių. Ėjom
ten, o kiek žuvų buvo vandenyje, oj. Ir ėjom. Na ten, matyt, tik Višnevskis tokį tinklą
turėjo, jis labai jau daug žuvaudavo.

M 34B-8 (2005 m.)
965. [Apie vaikystę]
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Co pjany gada, to…(A co jiemu pokazalosia?) Može tam z nim šedli jakie razem,
ale ja to nie viedze i ni, ja nie pujde po nocami, ja nikogo nievydze. (A co jiemu
pokazalosia?) Že tam jiego pšepuskali jakies dziady, ale to bajka, ja nie liubie povtažac.
U matki, matki ojcecbyl umaršy, nam bardzo bylo cienško do žycia, to my bajkuv nie
slyšeli, my staralisie skočyc, zrobyc, končyc i cale bajki. (Nu a dzieci jak byli?) A co
dzieci? Dvoje o takich dzieci bylo, ja i muj brat, a ojcec umar, a my male dzieci
zostalisie, i mama jiedna. Ona tusylasia i nas razem du roboty cysnela. To ja žadnych
bajkuv nie viem… Co tam byli te bajki, te piesni. Tam sliozy byli nie piesni. A ona
pracovala jak konj ta matka. Matka pošla do Vilna a my upiekli jaječka s bratam. Uj,
pšyjdzy matka, to nieviedzieli gdzie i schovac. A jajec jak piečyš, to zapach jiest v domu.
To do pšypiečka, tam juška byla taka, pani, že to bendze matka kšyčec, že my jajka
upiekli.
Ką girtas sako, tai... (O kas jam pasivaideno?) Gal su ten kas kartu ėjo, aš tai
neprimatau, aš nevaikštau naktimis, aš nieko nematau. (O kas jam pasivaideno?) Kad ten
jį lydėjo kokie seniai, bet tai pasaka, aš nemėgstu kartoti. Motinos tėvas buvo miręs,
sunku mums buvo gyventi, tai mes pasakų neklausėm, mes stengėmės nubėgti, padaryti,
pabaigti ir visos pasakos. (Na, o vaikai kaip gyveno?) O ką vaikai? Du vaikai buvo, aš ir
mano brolis, o tėvas mirė, mes maži vaikai likom, ir mama viena. Ji sunkiai dirbo ir mus
kartu į darbus vedė. Tai aš jokių baikų265 nežinau. Ką jau ten buvo tos baikos, dainos. Ten
ašaros buvo, o ne dainos. O mama kaip arklys dirbo. Mama išėjo į Vilnių, o mes
išsikepėm kiaušinį su broliu. Oj, pareis motina, tai nežinojom, kur paslėpti. O kiaušinius
kai kepi, tai kvapas yra namie. Tai į mūrelį266, ponia, ten juška267 buvo tokia, kad jau
mama bars, kad mes kiaušinių kepėm.

M34B-9 (2005 m.)
966. [Apie Šilėnų bažnyčią]
Jak cy vstany na ranku, stoji viežbovy pienj, tam spilovana viežba byla i stoji
obraz Pšenajsvientšej Trojicy na pniu. Liudzi spšelienklisie, do Sudervia dalisie, do
ksiendza. Pšyšed ksiondz, procesja, zobačyli, zabrali ten obraz do Sudervia Posle nocy
opiatj ten obraz tu v Šilanach. Z Sudervia on uciek i opiatj v Šilanach. I zato tam v
Šilanach ten kosciol obchodzou kolianami, to cudovna mejsca. To tykože ksiendza
niema, to ksiondz nie pšyjiezdža. (A v kturym mejscu ten pienj byl?) Tam gdzie kosciul
postaviony. (V tym mejscu?) Tam oltaž, v tym mejscu oltaž postaviony i ta Trujica
Najsvientša tam. (I festy byvali teš?) Tak, u nas festy, u nas obchodzou kolianami. Ot
teras bendzy pietnastego na Zielna, Niebovziencia Matki Boskej. Kolianami obchodzou u
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nas kolo kosciola. Kiedyscy pšychodzyli, Bože, i z Trok, i z Oljany, gdzie tam,
nieviadomo skont idou. I viečorami bylo, subota vielka, pšed festem subota, tego procesja
i mišpory, idou procesji, nocujou liudzi. Chlieba. Vody vzievšy, kto butelka mlieka,
nocujou tut v Šilanach, kolianami otpust, dzieci pšyvozyli chorych tam. To bylo bardzo
cudovna mejsca. (A nie muvyli, tam za kosciolem taka krynyčka jiest, čy tou vodou
liečylisie?) Nieviem. Niedalieko kosciola bomba zlieciala, vo s tamtej strony kosciola i
kosciolu nic nie uškodzylo. Vielie domuv popalilosie… Potem zrobyli tam jakas
kaplycka mala, ja tego nie pamientam. Tyko poviadali. A potem ten kosciol dobudovali.
Pevnaž pravda, taka cudovna mejsca i dzys ksiendza nie dac i plebanja pobudovali.
Atsikėlę iš ryto [pamatė], stovi gluosnio kelmas, ten gluosnis nupjautas buvo, ir
stovi Švenčiausiosios Trejybės paveikslas ant kelmo. Žmonės išsigando, į Sudervę
nubėgo, pas kunigą. Atėjo kunigas, procesija, pažiūrėjo, pasiėmė tą paveikslą į Sudervę.
Po nakties vėl tas paveikslas či, Šilėnuose. Jis pabėgo iš Sudervės, vėl jis Šilėnuose. Ir
todėl tą bažnyčią žmonės keliais apeina, tai stebuklinga vieta. Tik kad kunigo nėra,
kunigas neatvažiuoja. (O kurioj vietoj tas kelmas buvo?) Ten, kur bažnyčia pastatyta.
(Šitoj vietoj?) Ten altorius, šitoj vietoj pastatytas, ir ta Šventoji Trejybė ten. (Ir atlaidai
būdavo?) Taip, pas mus atlaidai [būna], ir keliais apeina [aplink bažnyčią]. Dabar bus
Žolinė, Švenčiausiosios Mergelės Ėmimas į Dangų 268. Keliais eina aplink bažnyčią.
Kadaise ateidavo, Dieve, ir iš Trakų, ir iš Alionių 269, kur ten, iš nežinia kur ateina. Ir
vakarais būna, Didysis šeštadienis, prieš atlaidus šeštadienis, tai procesija ir našparas270,
eina procesija, nakvoja žmonės. Duonos, vandens pasiėmę, nakvoja čia, Šilėnuose, keliais
[einant] atlaidai, vaikus atveža sergančius ten. Tai buvo labai stebuklinga vieta. (O
nesakė, gal gydėsi vandeniu iš upelio, ten už bažnyčios upelis yra?) Nežinau, netoli
bažnyčios bomba nukrito, iš anos bažnyčios pusės, ir bažnyčiai niekas nenutiko. Daug
namų sudegė... Paskui pastatė tokią koplytėlę mažą, bet aš to neprisimenu. Tik pasakojo.
O paskui bažnyčią pastatė. Taigi tiesa, tokia stebuklinga vieta, ir šiandien kunigo neskyrė,
ir kleboniją pastatėm.

M34B-10 (2005 m.)
967. [Apie Koplyčninkų šaltinį]
(Nocou čeba isc do tej krynycy, do Sienažaci?) No tak, čeba, muvi, pšed
sloncem. Do vschodu slonca žeby juš nabrac jej. (I čemu tak pšed sloncem?) No ona nie
objasniala. Nie objasniala čemu, ale muvi, že čeba tyko byva pujsc i tej vody nabracj i
tego… i vtenčas idonc nie ogliondacie nazad. I ty nabiežyš, to tak i idz, nie ogliondajsia v
tym. (Tyko vtedy pomaga?) Tak.
(Naktį reikia eiti prie to upelio, prie pievos?) Na tai, reikia, sako, saulei
netekėjus. Saulei netekėjus, vandens pasisemti. (Ir kodėl taip saulei netekėjus?) Na ji jau
neaiškino, neaiškino, kodėl, bet sako, kad reikia nueiti, vandens prisisemti ir... ir tada
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grįžtant neatsigręžti atgal. Kai pasisemsi, tai taip ir eik, nežiūrėk atgal. (Tik tada padeda?)
Taip.

M34B-11 (2005 m.)
968. [Auksas Čekoniškių gojuje271] (priešais malūną po akmeniu)
Jiest taki kamienj v Ciechanoviškach, i tutaj zlota tam jiest zakopana, jakich tam
bogatych. Nu tak potem pušly, chodzyli, šukali, naliezli ten kamienj i podjieli. Tam pod
tym kamieniem nic nie bylo. To v Ciechanoviškach. (V kturym mejscu?) Gaj. (V Gaju?)
Tak, v Gaju. Nazyvami tam Gajem.
Yra toks akmuo Čekoniškėse, ir čia [po juo] auksas pakastas, kažkokių turtuolių.
Tai paskui nuėjo, vaikščiojo, ieškojo, rado tą akmenį ir pakėlė. Po tuo akmeniu nieko
nebuvo. Tai Čekoniškėse. (Kurioje vietoje?) Gojuje. (Gojuje?) Taip, Gojuje. Mes
vadinam Gojumi.

M 34B-12 (2005 m.)
969. [Apie Čekonės akmenį su pėda]
I ona plyni ot Ciechanovyšek, i ona plyni tam až na Sajdzy, te na Šilany, na
Šilany. No to tam teš byli taka bajka vypoviedziavšy, toš my tam chodzyli pšez ta žeka
po za Sojdziach, tam na Žuromske šly, chodzyli du kosciola du Šilan, na ta. No to ja
nieviem, to nie bajka, to pravda byla musi. (V kturym mejscu?) V samych Sojdziukach
tego, tak jak pšechodzysie tam, čutj nie do Vilji tak, do tej vielkiej žeki. Pšechodzysie
žečka, to tam pravydlovo nie bajka byla. Tam kažy vielki kamienj liežal. (Na poliu?)
Kolu žeki, pšez žeka pšechodzonc, on, vieš, mechem zarosšy ten kamienj taki dužy, i
Pana Jezusa sliad na tym kamieniu. To tam to pravydlovo nie cuda. (A kto vam
pokazyval?) A my sami viedzieli, my chodzyli. (V tej žeculce, tak?) Niedochodzonc do
žeki. (V Ciechanovyskej tej žecce?) Nie, nie v Ciechanovyškach, ale tam kolo Sojdziach.
My do kosciola chodzyli na te… to my učycie chodzyli na tej Piervšej Komunji, to nam
tam lžej bylo chodzyc. (Po žece chodzyli s Kaplyčnykuv?) Aha, my šedli na liasek,
potem pšez liasek pod pšyžečka, na gura i… (Ale čeba bylo do tego kamienia skrencac?)
A nic nie čeba skrencac, my jiego niedalieko pšechodzyli, tak jak idzim, viem, že on na
pravej stronie… na lievej stronie, na lievej. Starše liudzi, kapličanskie poviedzieli, že jak
my chodzyli, vieš, i mama, i ojcec opoviadali, že ten kamienj liežy. My muvim:”A čemu
ten taki sliad?”, oni opoviadali, čy tam Pana Jezusa, čy tam Matki Svientej, dobže nie
271
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pamientam. Ale sliad byl. (A jak oni objasniali, jak znaliazsia ten sliad?) No kto ich vie,
jak on tam znaliazsia, ja juš tego nieviem, tam juš mnie nie tlumačyli bardzo juš tam. A
tyko to viem, že muvyli. Jak davno, to my pačym i pačym, to viencej ojcy lyčyli do
svientosci, to tam Pan Jezus chodzil, tam on pokazyval droga du kosciola, tam to to. No
to tak zapomientavšy.
O jis [akmuo] plaukia nuo Čekoniškių, ir jis plaukia ten iki pat Saidžių, į Šilėnų
pusę. Na tai ten irgi buvo tokią baiką sugalvoję, taigi mes ėjom per tą upę palei Saidžius,
ten į Žuromskių pusę, ėjom į bažnyčią į Šilėnus. Na tai, ką aš žinau, gal čia ne baika, gal
čia tiesa buvo. (Kurioje vietoje?) Pačiuose Saidžiuose, taip kaip perėja ten, atokiau nuo
Neries, nuo tos didelės upės. Pereini upę, tai ten taip iš tikrųjų buvo. Ten didelis akmuo
gulėjo. (Lauke?) Netoli upės, pereinant upę, jis samanomis apaugęs, toks akmuo didelis,
ir pono Jėzaus pėda ant to akmens. Tai ten jau ne stebuklas. (O kas jums rodė?) O mes
patys žinojome, mes eidavome ten. (Šitame upelyje, taip?) Netoli upelio. (Čekoniškių
upelyje?) Ne, ne Čekoniškių, bet netoli Saidžių. Mes į bažnyčią eidavome, Pirmos
komunijos, tai mums pro ten geriau buvo eiti. (Eidavo per upę iš Koplyčninkų?) Taip,
mes ėjome miškelio link, paskui per miškelį ir prieupį, ir į viršų... (O reikėjo pasukti prie
to akmens?) Niekur nereikia sukti, mes šalia jo netoli [upę] pereidavom, taip, kaip einam,
žinom jau, kad jis iš dešinės pusės... kairės, kairės pusės. Seni žmonės, iš Koplyčios,
sakė, kad kai mes ėjom, žinai, ir mama, ir tėtis pasakojo, kad tas akmuo guli. O mes
sakom: „Kodėl ten tokia pėda?“ Jie atsakydavo, kad tai pono Jėzaus ar Švenčiausiosios
Marijos, gerai neprisimenu. Bet pėda buvo. (O kaip aiškino, kaip ji atsirado ten, ta pėda?)
Na kas žino, kaip ji ten atsirado, nežinau, jau man labai neaiškino to. O tik žinau, kad
kalbėjo. O kaip seniai, tai mes jau žiūrim, žiūrim, gal tėvai daugiau manė, kad šventas
[akmuo], nes ten ponas Jėzus vaikščiojo, rodė kelią į bažnyčią, taip kažkaip. Todėl aš taip
ir prisimenu.

M34B-13 (2005 m.)
970. [Akmuo Čekoniškių Gojuje]
Dužy kamienj, i dužy. I to teš, byl u Teresy Miečkovskich, viečny pokuj, byl balj,
to začeli muvyc. I Kazek Miečkovski naparlsia, koniečnie icce ten kamienj pševrucyc.
Pošli pševrucyc – nic nie naliezli. Nieviem, čy naliezli. Ona to muvyla, nic nie naliezli.
Ale potem muvyli na nej, že ona coš naliazla pravie. ( A co jej pokazalosie, čy
pšysnylosie?)
Didelis akmuo, didelis. Ir irgi taip, pas Teresę Mečkovską, amžiną atilsį, buvo
balius272, tai pradėjo kalbėti. Ir Kazik Mečkovski užsispyrė, būtinai eikite tą akmenį
apversti. Nuėjo, apvertė, nieko nerado. Nežinau, ar rado, tai ji sakė, kad nieko nerado. O
paskui sakė, kad ji kažką rado. (O kas jai pasirodė, ar prisisapnavo?)

M34B-14 (2005 m.)
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971. [Sapnavosi Šilėnų kunigas Žuk miręs] (Jėzaus vinys ėjo dangumi vakarų
pusėje)
Nu i vie, za ilie ja tam liat, čy tam za co, pšysnilsia dlia mnie ten ksiondz, žeby ja
šedla by do Šilan, i muvi, jak tutaj zakristja jiego jiest, vychodzy vo tak, žeby ja tam
šedla by, to tam v viengielku takim to takim, značysie, jiest zlota zakopana, žeby ja jiego
vybrala ta zlota s tamtont. Pšysnilsia tak. A Teresce svojej začela muvyc, tak ona do mnie
muvy:”Ty davaj poviedz v jakim mejscu, davaj pujdzym”. Ja muvie:”Sdurniala čy co, na
což mnie te..”.
A jak ja pšysnyla, gvozdzy Pana Jezusa šedli. Ale juš tyle gvozdziuv šedlo po niebie. I
všyskie pšychodzou liudzi do mnie, pytajousie:”Gdzie te gvozdzy pujdou?” Ja
muvie:”Zobačcie na nieba, caliutka nieba v jiednych gvozdziach”. Ale tak gvozdzj na
gvozdzj. (Kšyžami?) Tak, o tak. Potam snyla jak v tej stronie tšy orly, tšy orluv tutaj vo,
jak na zachud. S tych orluv zrobylisie tšy anioly. S tych anioluv zrobylasia Matka Boska,
Matka Boska to tego tak nizko siedzy, i kolo, i ono i žulta, i biala i čiervona, i ružova,
ružne koliory kola. A Pan Jezus s tej strony, i siedzy ona, i siedzy i jie všysko Matka
Boska. S tego všyskiego, pače ja na (?) idzy Pan Jezus. V čarnej šacie, zlote gviazdy i
vlosy, i idzy tak o v povietše tak o plyni prosto tak do Ciechanovyšek, o. Co za sny, co za
sny, to ja nieviem. (A co značyc moglo?) Nu nieviem, ja niemam pojiencia, ja teras do
bratovej muvie, tam na Cechanovyšskej tej muvie, jiechala s kosciolu, tam muvie:”Ja
snyla gvozdzy Pana Jezusa”. Tak ona muvi:”Musi ty svienta, ty snyla i Boga, i Matki
Boskej, že jiest Matka Boska, i Boga calego”. Nu caly, i bosy, tyko čarna čapa taka i
zlota gviazdy po tej čapie.
(Pasakoja kaimynė:) Nu vie, jak sen to sen. Jak ja vo pšed svoja operecja zasnylam, to ja
nieviem, pravydlovie... Pojiechalam ja du siostry du Vilejki, tam jej jiedno mieškanie
marnienka, nieudalienka, jakas taka, nu zupielnie taka marna. I ja du jej pojiechalam. My
z jej pogadali, tam pobyli. Ja muvie:”Ale ot vy marnie žyjece, taka chatka nieudalienka”.
Ona mnie:”Choc, poprovadza du drugej”. My z jou vyšli, potem mnie poviedziala:”Ic”, ja
vyšlam – takie jakies tiemnycy, i tak jak nievolna, kšyž, taki vo jak koscielny kšyž, on
bialy ten, želiazny. Ona mnie jiego v dom, ten kšyž postavyla. I muvi:”O, pačaj, teras u
mnie ladnie”. O tak o. Ja pača, a mnie du tego kšyža jak ciongny du siebie. A ja
zdajisie:”A gdie ty mnie nie sunj, mnie všysko jiedno Jezus vyratuje”. I vot gdie ty mnie
nie sunj, Bože muj Bože, pomyslj, tšečy miesionc nie mam rady (jos akys nusilpo, visai
nemato, operavo ir nepadėjo)
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Na ir žinot, po keleto metų, ar ten kaip, susapnavau aš tą kunigą, [sakė] kad aš
eičiau į Šilėnus, sako, kaip čia jo zakristija yra, čia taip pasirodo, kad aš eičiau ten, nes
ten kampelyje tokiame ir tokiame, vadinasi, auksas pakastas, kad aš tą auksą iškasčiau.
Taip sapnavau. O Teresei savo pasakiau, tai ji man atsakė: „Tu tik pasakyk, kurioje
vietoje, eisim.“ Aš sakau: „Išprotėjai tu, ar ką, kam man tie ...“.
O dar susapnavau, kad pono Jėzaus vinys ėjo, bet jau tiek vinių ėjo per dangų. Ir
visi žmonės ateina pas mane ir klausia: „Kur tos vinys eis?“. O aš sakau: „Pažiūrėkit į
dangų, visas dangus ‒ vienos vinys.“ Ir taip vinis ant vinies. (Kryžmai?) Taip, štai taip.
Paskui sapnavau aš šitoje pusėje tris erelius, trys ereliai štai čia, kaip į vakarus. O tie
ereliai virto angelais. O angelai virto Dievo Motina. O Dievo Motina taip žemai sėdi, ir
toks ratas, jis geltonas ir baltas, ir raudonas, ir rožinis, įvairių spalvų tas ratas. O ponas
Jėzus iš šitos pusės, ir ji sėdi, ir sėdi, ir viską valdo Dievo Motina. O paskui žiūriu aš į
(?), ateina ponas Jėzus. Juodas apsiaustas, auksinės žvaigždės ir plaukai, ir eina taip per
orą, taip plaukia tiesiai į Čekoniškes. Kas per sapnai, kas per sapnai, aš jau nežinau. (O ką
tai galėtų reikšti?) Na nežinau, neturiu supratimo, aš dabar brolienei sakau, tai iš
Čekoniškių, sakau, važiavom iš bažnyčios, tai sakau: „Aš sapnavau pono Jėzaus vinis.“ O
ji man sako: „Gal tu šventa esi, tu sapnavai ir Dievą, ir Dievo Motiną, kad yra Dievo
Motina, ir patį Dievą.“ Na viską [ir Dievą], ir basas buvo, tik juoda tokia kepurė ir
auksinės žvaigždės ant tos kepurės.
[Pasakoja kaimynė:. Na žinai, sapnas yra sapnas. Kai aš prieš savo operaciją
susapnavau, tai aš nežinau, iš tikrųjų... Nuvažiavau aš pas seserį į Naująją Vilnią273, ten
jos butas prastas, na toks iš viso prastas. Ir aš pas ją nuvažiavau. Mes su ja pabuvom,
pasikalbėjom. Aš sakau: „Kaip jūs prastai gyvenat, toks namukas prastas.“ O ji man sako,
ateik, nuvesiu į kitą namą. Mes su ja išėjom, ji man ir pasakė: „Eik.“ Aš išėjau, tokia
kažkokia tamsa, ir taip kaip kalėjime, kryžius toks kaip bažnyčioj, baltas, geležinis tas
kryžius. Ji man į namus tą kryžių, ir pastatė. Ir sako: „Va, žiūrėk, dabar pas mane gražu.“
Štai taip. Aš žiūriu, o mane tas kryžius lyg ir traukia pas save. O aš, rodos: „O kur tu
mane trauki, mane vis vien Jėzus išgelbės.“ Ir tu manęs netrauk, Dieve, tu mano Dieve,
pagalvok tik, jau trys mėnesiai, ir nepasveikstu. (Jos akys nusilpo, visai nemato, operavo
ir nepadėjo.)

M34B-15 (2005 m.)
972. [Apie Volų Prakeiktą veselią]
To bylo gdzie, to bylo až v Vajceniškach, v Vajceniškach tam gdzie to bylo. Že
muvi, backi byla veselia, tam… že byli kiedys takie čary, že backi byli zaklievšy veselia,
že potopylisie všyskie, do vody cala viaselia.
(Kaimynė:) – Nu muvy, že pšeklinali, že tam i miensa byla čarna, i všysko čarne bylo,
liudzi umierali.
Nu kiedys byli te zakliencia. (To kolo Vajcenyšek?) Tak tak. (Čy kolo Voluv?) No to
gdiescy, mnie ojcec opoviadal, to ja nieviem, čy kolo Voluv… no tam Voly, zaraz i te
Vajceniški. (A jak muvyli, čy oni na kamieni pševrucylisie?) Ot ja tego nieviem, ale tyko
že muvyli, že byla ta veselia, to tam čy ojcec z matkou, čy tam kto jieden, muvi,
tak:”Žeby vy tam”… čy tam curka vychodzyla za ta Vilja, rybackie bardzo nie chcieli, čy
273
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co. Nu i muvi, tak poviedzieli:”Žeby vy zagineli na tej Vilji”. Nu i jak jiechali, zagineli
všyskie, cala veselia.

Tai buvo kur, Vaiceniškėse274 buvo, Vaiceniškėse kažkur. Kad sako, tėvai, buvo
vestuvės, ten... kad buvo kadaise tokie burtai, kad tėvai prakeikė vestuves, kad paskendo
visi, į vandenį [įkrito] visi vestuvininkai.
[Kaimynė.]Na, sako, kad prakeikdavo, kad ten ir mėsa buvo juoda, ir viskas
pajuoduodavo, žmonės mirdavo.
Na, kadaise buvo tų prakeikimų. (Tai prie Vaiceniškių?) Taip, taip. (Ar prie Volų275?) Na
tai kažkur, man tėvas pasakojo, tai aš nežinau, ar prie Volų... na ten Volai, netoli jau ir
Vaiceniškės. (O kaip sakė, ar jie akmenimis pavirto?) To tai aš nežinau, tik žinau, kad
buvo tos vestuvės, tai ten ar tėvas su motina, ar kas vienas iš jų pasakė taip: „Kad jus
ten“... ar ten dukra tekėjo už tos Neries, ir tėvai labai nenorėjo, ar kas. Na ir, atseit, taip
jie pasakė: „Kad jūs pražūtumėt toje Neryje“ 276. Na ir taip važiavo, žuvo visi
vestuvininkai.

M 34B-16 (2005 m.)
973. [Karpų gydymas: vanduo nuo akmens, jaunatis, kaulas]
Čy na renku, čy gdie, jak majou dužo brudavek takich o. No to liečyli tou vodou
brodavki. Ale vot gdzie jiezdzyli, jiechali…(Ale z bylo jakiego kamienia?) S bylo
jakiego. (Jieželi na kamieniu jiest jamečka…) Jamečka i jak jiest ta voda. Potem liečyli
jiešče, jak gdzie kamienj po za samej drodze, jak jiechali, koly šarovali go, šarovali po
tym kamieniu. Tym kamieniem šarovali, po tym kamieniu rencami čy tam nogami, kto
mial brudavki, čy tvažem. (I pšechodzyli?) Pšechodzyli, tak. (Jak to bylo, jieželi kamienj
kolo drogi..) I začepysie, kolo začepysie za kamienj, nu i muvi, ta šmar, co tam
zostavysie, no tak to…(Šmar zostavysie, tym šmarem potem šmarovali?) No to
pšychodzyš…(Do kamienia renkou?) tak, renkou čy nogou, čy nogou tam. U mnie na
pravej rence byla kora, cala renka sciongnienta byla v brudavkach. Co kto muvyl, to ja
vsio robyla, i teras niema. A kiedy byli (?) Vo prava renka to ja vstydzylasia ja i stavyc,
ja renkavycy nosyla.
I potem jak ksienzyc mlodzyka zobačyc. Bo ksienžyc to jak mlodzyk to na tšecy dzienj
jiego zobačyš. To teš, jak tyko zobačyš jiego, mlodzyka, s pod lievej nogi ziemi vezmyš,
i tou ziemiou tak ot zestšyš tšy razy. I žucyš za siebie, tak o sypiš. (A slova nie čeba
muvyc?) Nic. Tyko tšy razy Zdrovosc Mariji, jak byva na mlodzyka.
274
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A potem jiešče co, koscj jak najdzyš vo gdzie, čy kolek robyš, čy tam zniejieš, čy tam co
trava, čy co – koscj najdziš. Tou kosciou teš tak o vezmiš zetšyš tšy razy i jiego na ta
mejsca položyš, jak ona liežala. Albo za siebie žucyš tak o. ja to robyla, za to u mnie
brudavkuv bylo. Že na pravym renku to u mnie sciongniente palcy byli od brudavek. A
teras vo čysta rency. I liatem, muvyla, chodzylam v renkavycach, vstydzylasia rencuv
svych.

Ar ant rankų, ar kur, kai turi daug karpų tokių [žmogus]. Na tai gydė tuo vandeniu
karpas. Bet kad kur važiavo, važiavo... (Iš bet kokio akmens?) Iš bet kokio. (Jeigu
akmenyje yra duobelė...) Duobelė ir kaip yra tas vanduo. Paskui gydė dar, kai akmuo
palei kelią, vežimai kai važiavo, tai vis trynė, trynė jį. Tai tuo akmeniu paskui trynė [ir
žmonės], į tą akmenį rankas ar kojas trynė, kas karpų turėjo, ar veidą. (Ir išnykdavo?)
Išnykdavo, taip. (Kaip tai buvo, jei akmuo palei kelią...) Ir užsikabina, ratas užsikabina už
to akmens, na ir sako, tas tepalas, kuris ten lieka, na tai... (Tepalo lieka ir tuo tepalu
paskui tepdavo?) Na tai prieini... (Prie akmens ir su ranka?) Taip, su ranka, ar su koja ten.
Mano dešinė ranka buvo kaip žieve karpomis aptraukta. Ir ko tik kas nesakė, aš viską
dariau, ir dabar nebėra [karpų]. O kai buvo… Dešinės rankos tai aš ir rodyti negalėjau,
gėdijausi, pirštines nešiojau.
O paskui kai jauną mėnulį277 pamatai. Nes mėnulis, kai jaunas, tai jį tik trečią dieną
pamatai. Tai irgi, kai tik pamatai jį, jaunątį, iš po kairės kojos reikia žemių paimti, ir su
tomis žemėmis tris kartus patrinti. Ir mesti už savęs, taip va numesti. (O kokius žodžius
reikia sakyti?) Nieko. Tik tris kartus „Sveika, Marija“, kai jaunatis būna.
O paskui dar taip: kaulą kai rasi kur, kai ką nors darai, ar pjauni ką, ar žolę ten, ar
ką, ir kaulą randi. Tai su tuo kaulu paimti ir patrinti tris kartus, ir padėti atgal į tą vietą,
kur jis gulėjo. Arba mesti už savęs. Aš taip dariau, nes tų karpų turėjau. O dabar jau
švarios rankos. Aš gi sakiau, kad net vasarą pirštines nešiojau, gėdijausi savo rankų.

M 34B-17 (2005 m.)
974. [Apie žalčio odą (su gydymo žodžiais)] (žalčio oda žmogui atsirado; reikia
žaltį sugėdinti)
(A jak u vas muvyli, čy možno zabyvac?) Venžuv nie volna. Nievolna, on potem
ustrašy. O, v Sviliškach jieden taki byl. Jak on nazyvalsia? Sokolovski, Sokolovski. To
ten Sokolovski, venža on musi tam kosil, jiego ukosil, to on potem jiego tam sciongnol,
že on jieden miesionc človiek juš taki byl normalny, a drugi miesionc skura venžova
byla. (Jiemu?) Tak, temu chlopcu. I jiego nie možno zabyjac. Vo do nas pšychodzou, vo
Zbyška lapy… (A jak muvyli, čemu nie možno zabyjac?) No nieviem čemu, ale nie
volno. Čeba vsydyc jiego, povstydzyc. (Vstydzyc?) Vstyd.
“Čego pšychodziš tutaj, kto ciebie prosy?” I on vtedy… (Tak on rozumie?) Nu rozumie.
Muvi, že nie možno. …No jak vonž zdradzil matki…svientej tej… Evy, nie svienta
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musi… ona byla svienta, ale potem zašedla, pan Bug…to ona ze svientych pšepadla. No
to ot, to muvi, že nie volna. Mama moja muvyla, na Mazuriškach kiedys v dietstvie byli
takie krušni vielkie, i bardzo ich bylo dužo. To mama muvyla, juš my du ich byli
pšyzvyčajieni, jak krovy pasli, my byli pšyzvyčajone, nam bylo nie strašno. To muvyla,
brat mamy vezmy, ot tak ot zlapy, za košule i sobie. A on tam…to my ot lienkalisie. (A
gadzyny zabyvali?) Gadzyny možno zabyvac, a venža to nie možna, bo potem.. nu musi
zemscysie on jiego. No to muvyli.. Žyviola bardzo škodzy. Ile tam maš žyviola i jiego
znyščyš, žyviola vtedy nie provadzysie. (A co on roby?) Nu ot cuscy roby, cus cy.. to
žyviola bardzo nie provadzysie. (A jieželi tak kosy trave i zabil. Nie chcial ale zabil?) No
može niechconc nic, nieviem. Muj tutaj po za chlievie to byl raz vkosyvšy. To my jiešče
chata budovali. I vieš, to ja vyšla, cos cy majstra, cos cy poviedzial, že japuv pšyniesc…
(O kaip sakė, ar galima jį [žaltį] užmušti?) Žalčių negalima. Negalima, nes jis
paskui [?]... Va, Sviliškėse278 vienas toks buvo. Kaip jo pavardė? Sokolovskis,
Sokolovskis. Tai tas Sokolovskis su pjūklu jį perpjovė. Tai jis tą žmogų taip sutraukė,
kad jis vieną mėnesį buvo toks normalus, o kitą mėnesį žalčio oda jam atsirado. (Jam?)
Taip, tam vaikinui. Ir negalima žalčio užmušti. Va pas mus ateina, va Zbyšeko 279
letenos... (O kaip sakė, kodėl negalima užmušti?) Na nežinau kodėl, bet negalima.
Galima tik jį gėdinti, taip pagėdinti. (Gėdinti?) Gėda.
„Ko čia ateini, kas tave kviečia?“ Ir jis tada... (Tai jis supranta?) Na supranta.
Sako, kad negalima... Na, kaip žaltys išdavė motiną... tą šventąją... Ievą, gal ne šventąją...
ji buvo šventoji, bet paskui Dievas... tai ji jau šventoji nebuvo. Na tai taip, sako, kad
negalima. Mano mama sakė, kad rie Mozūriškių kadaise, dar vaikystėje, buvo tokios
kriaušės didelės ir labai jų daug buvo. Tai mama sakė, jau mes prie jų pripratę buvom, kai
karves ganėm, mums nebaisu buvo. Tai sakė, mamos brolis paima, va taip pagauna, ir už
marškinių sau [žaltį užsikiša]. Tai jis taip... o mes bijojom. (O gyvatę užmušdavo?)
Gyvatę galima, o žalčio ne, nes paskui... na gal atkeršys jis. Na taip sakė... Gyvuliams
labai kenkia. Kiek ten turiu gyvulių, ir jį sunaikinsi, gyvuliams tada kenks. (O ką jis
daro?) Na kažką daro, kažką... tai gyvuliams kenkia. (O jeigu taip žolę pjovė ir perpjovė?
Nenorėjo, bet užmušė?) Na, kai netyčia gal nieko, nežinau. Maniškis tai čia palei tvartą,
tai buvo perpjovęs. Tai mes dar tik namą statėm. Na tai žinai, aš išėjau, meistras gal
paprašė obuolių atnešt, ar ką...

M 34B-18 (2005 m.)
975. [Apie Nerį ir šikšnosparnius]
Byla taka čysta, taka ladna. Ojej jaka ona byla ladna Vilja. My v dietstvie, Boža,
to my tam lietali i lietali mytsia. Tam tak i piasek žulty byl, a rybki jak idou, to všysko
vydac. Potem te Grigiški, jak vody šly.
Jiešč vie co jak muvyli, že nie chodzic s Kapličnykuv pod žečke, teš nie možno
bylo chodzyc, že te rosomachi do vlosuv. Takie ptaški rosomachi nazyvajousia,
278
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parasolki. I do vlosuv, muvi, to juš my idzem mytsie jak viečorem, to ona
kšyčy:”Ostrožnie, bo bendou te rosomachi tam. Jak vpliončousia”, muvi. Nu pravidlovo,
taka ptaška, že rozvyjalasia taka jak parasoljka. I muvi, jieželi ona do vlosuv zaliezy, to
juš biez vlosuv zostavy. (Do tej Kapličanskej žečki?) Do Kapličanskej žečki, nu muvyli
liudzi tam
Buvo tokia švari, tokia graži. Oj, kokia graži buvo Neris. Mes vaikystėje, Dieve, tai
mes ten lakstėm ir lakstėm maudytis. Ten ir smėlis geltonas buvo, o žuvys kai eina, tai
viskas matosi. O paskui Grigiškės, kai vanduo ėjo (?).
Dar sakė, kad negalima eiti iš Koplyčninkų prie upelio, irgi negalima buvo eiti, nes
tie rosomakai280 į plaukus [įsikabina]. Tokie paukščiai, rosomakais vadina, skėčiai. Jie į
plaukus [kimba], tai, sako, mes jau einam maudytis vakare, tai ji (?) šaukia: „Atsargiai,
nes ten tie rosomakai, kaip įsivels į plaukus“, ‒ sako. Na, teisingai, toks paukštis, kad
išsiskleisdavo kaip skėtis. Ir sako, jei ji į plaukus įsivel, tai be plaukų paliks. (Prie tos
Koplyčninkų upės 281?) Prie Koplyčninkų upės, taip sakė žmonės.

M 34B-19 (2005 m.)
976. [Apie Koplyčninkų šaltinį (Senažycy)]
Do tej krynycy liudzi ciongem šly.
V Pašilajčach, jiešče vioska, tak oni teš pšyjiezdžali, voda zabierali. (Brali vode teš?) No.
(To juš niedavno, nie davnych časach?) Nu nie takie to davne časy, co mnie teras,
osemdziesionty pošed siedemdziesionty drugy.
Prie to šaltinio282 žmonės visą laiką ėjo.
Pašilaičiuose283, dar čia kaimas, tai jie (?) irgi atvažiuodavo, vandenį imdavo. (Imdavo
vandenį?) Taip. (O tai senais laikais, ar dabar?) Na, ne tokiais senais laikais, kiek man
dabar, aštuoniasdešimt antri metai eina.

M 34B-19 (2005 m.)
977. [Apie Koplyčninkų gandrus]
A co tam na guže robylosie, Bože, my na ranku vstajiemy, klia klia klia klia te
bociany. (Ale i davnej na cmentažu žyli oni?) Nie na cmentažu. (No tam na cmentažu
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takie bžozy) Teras? Teras oni može byc, ja v te strone na cmantažu, na ten demb. A
kiedys, jak ta žečka plyni, i tam jak idonc do ostanovki to po levym renku.
Kas ten ant kalno darėsi, Dieve, atsikeliam iš ryto, kle, kle, kle, kle tie gandrai.
(O jie ir anksčiau kapinėse gyveno?) Ne kapinėse. (Ten kapinėse tokie beržai...) Dabar?
Dabar gal ir yra, aš į tą pusę kapinių [einu], kur tas ąžuolas. O kadaise, kaip tas upelis
teka, ir einant į autobusų stotelę, tai į dešinę...

M 34B-20 (2005 m.)
978. [Apie šaltinį prie buvusios Koplyčninkų koplyčios]
Kolo kaplycy šedla ta krynyca. (Nie muvyli, že ona teš liečonca?) No nieviem,
tam cos muvyli. Tam poviem, že krynyca plynela. U nas vie, ta žeka jak plynela, to tam
kobiety te prali bielyzna, tam všysko to dlia siebie, to bylo bardzo bžydko i pyc. I kiedys
to juš … i kiedys byli ta krynyčka zrobyvšy, i do tej krynyčki vstavyvšy taka dževniana
vyjonka, i to my tam všyskie chodzyli, brali voda pyc. (A to studniuv nie bylo?) Nie bylo
to tak studniuv, nie bylo.
Netoli koplyčios buvo tas šaltinis. (Nesakė, kad jis gydomųjų galių turi?) Na
nežinau, gal ir sakė. Aš tik sakau, kad šaltinis tekėjo. Pas mus tai taip, šaltinis kai buvo,
tai moterys ten skalbinius skalbė, na viską ten, tai buvo bjauru ir gerti. O kadaise tai jau...
kai buvo tas šaltinis, tai prie to šaltinio visi ėjo, vandenį ėmė gerti. (Tai šulinių nebuvo?)
Nebuvo šulinių, nebuvo.

M 34B-21 (2005 m.)
979. [Apie Koplyčninkų koplyčią]
Jei laikydavo koplyčioj karstą su mirusiu 3 dienas, tai jis atgydavo
To kiedys byla kaplyca. (Na pravda?) Tak. To juš muj ojcec tak opoviadal. Že v
tym mejscu byla kaplyca, tam du tych rovuv, postaviona. Tam okazavšysia byl jakis cud,
i potem byli zrobyvšy kaplyca. (Jaki cud?) No juš tego nie opoviem, ale tyko muvyli, že
tam stala kaplyca, kiedys liudzi umžy i nie chovali zrazu na cmentaž. (A čemu?) Bo
liudzi odžyvali, na tšy dny, muvi, odžyvali liudzi. (Davnej?) Tak. To stavyli do tej
kaplycy i tšy dny v tej kaplyce stal, značysie… človiek ten. Iž, jieželi on nie odžyji,
niekture, muvyli, že odžyvali, i tedy chovali, že za tšy dny nieodžyli. To tak opoviadali,
že tam, že tak naša cala vioska Kaplyčnyki, to po ta mejsca, čemu naša vioska Kapličnyki
nazyvasia, tam to to, ojcec opoviadal. Žeš kiedys davnej byla kaplyca i stavyli tych
nieboščykuv, na tšy dny stavyli tam, žeby oni, značysie, juš tam…juš jak za tšy dny
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nieodžyji, to i chovali. A byvalo by takie, že i odžyvali, tak opoviadali. A čy to pravda,
čy to niepravda… (Ale pšy vas juš to niebylo, juš kaplicy nie bylo?) Nie bylo, tyko
mejsca taka byla rozvaliona. (Ale to sviete mejsce lyčylosie?) Nu tak, jieželi tam.. nu tak
vychodzy. Že tego, juš pšy nas, jak ja pamientam, tam juš i bavylisj liatali, to tyko juš
taka jama byla vyryta i tam gruz. A to možeš bylo davno pšy davno.
Tai kadaise buvo koplyčia. (Tikrai?) Taip, čia mano tėvelis pasakojo, kad šioje
vietoje stovėjo koplyčia, ten netoli tų griovių. Ten stebuklas buvo kažkoks, ir paskui toj
vietoj koplyčią pastatė. (Koks stebuklas?) Na jau šito nežinau, bet tik sakė, kad ten
stovėjo koplyčia, nes anksčiau žmonių nelaidojo iš karto kapinėse. (O kodėl?) Nes
žmonės galėjo atgyti, trims dienoms [praėjus], sakė, atgydavo. (Čia seniai?) Taip, todėl
laikydavo toje koplyčioje [numirėlius] ir tris dienas būdavo toje koplyčioje, vadinasi, tas
žmogus. Ir jeigu neatgydavo, nes, sakė, kad kai kurie atgydavo, tada laidojo, po tų trijų
dienų. Čia taip pasakojo, čia tas mūsų kaimas Koplyčninkai, nuo to taip vadinasi, čia taip
tėvas pasakojo. Kadaise seniai buvo koplyčia ir laikė ten tuos numirėlius, trims dienoms
palikdavo, kad jie, rtaip sakant... jei per tris dienas neatgydavo, tai ir laidojo. O būdavo,
kad ir atgydavo. O tai tiesa ar ne, aš nežinau. (Bet čia jūs prisimenate tik, jau čia dabar
koplyčios nebėra?) Nebėra, tik griuvėsiai liko toje vietoje. (Bet tai jau laikoma šventa
vieta?) Na taip, taip išeina. Kad tai jau prie mūsų, kiek aš prisimenu, mes ten ir žaidėme,
lakstėme, tai tik tokia duobė ten buvo likusi, ir griuvėsiai. O tai gal buvo seniai, seniai.

M34B-22 (2005 m.)
980. [Apie Šilėnų bažnyčią]
Mnie to ojcec tak opoviadal, že v Suderviu byla to ichna, calego to okrengu
parafja. A vtenčas, muvi, že taka byla objava, že obraz Svientej Trujicy objavilsia na
dževie, to v Šilanach v tym mejscu, gdzie teras kosciolak. Ojcec dlia mnie tak tlumačyl,
že… A vtenčas, muvi, jiego zdjieli, ten obraz, zebralisie liudzi, zdjieli ten obraz i zaniesli
do Sudervi. Jiego zaniesli do Sudervi, on znovu tu objavilsia ten obraz. Nu jak on tu
objavilsia, vtedy taka juš nievielka kaplyčka zrubyli v tym mejscu. Ona tak nievielki
kosciolak byl. A vtenčas tam jiego trocha dobudovyvali taki vo, povienkšyli. I v Suderviu
Svienta Trujica, i tu Svienta Trujica nazyvasia, no to tu tak bylo. (A ktura jiest
mocnejša?) Ale to bardzo Šilanska najpomocna. Ale niepoviem i v Suderviu tam, ale ja
jakos do Šilan mam. (A u vas muvyli, že Šilanska ziemia svienta?) Nu jakos muvyli, že
jakos tam byli kiedys, že to taka svieta byla, že ta mejsca, značysie tutaj Svientej Trujicy
zapodobalosia, i tutaj… nu tak juš muvyli. Ten kosciul, až v Šilanach, taka dzyka mejsca,
niedojiechac, niedujsc, čemu to, vie, tak. No to te starše liudzi opoviadali. Nie tam
kosciul, gdzie my chciemy, a tam, gdzie Pan Bug pšyslal. (To ojcecmuvyl, že ta stopa, co
na žecce, teš pokazuje droga na kosciul?) Nu da, nu da. To tyle to všysko i viedzieli.
Man tėvas pasakojo, kad Sudervėje buvo jų visų, visos apylinkės parapija. O
tada, sako, buvo toks apsireiškimas, kad Švenčiausiosios Trejybės paveikslas pasirodė ant
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medžio, tai Šilėnuose buvo, toje vietoje, kur bažnyčia dabar. Tėvas man taip aiškino,
kad... O paskui, sako, jį nukabino, tą paveikslą, susirinko žmonės, nukabino tą paveikslą
ir nunešė į Sudervę. Nunešė jį į Sudervę, o jis vėl apsireiškė, tas paveikslas. Kai jis vėl
apsireiškė, tada pastatė čia nedidelę koplytėlę. Ji taip kaip nedidelė bažnytėlė. O paskui ją
taip praplėtė, didesnę pastatė. Ir Sudervėje Švenčiausiosios Trejybės, ir čia
Švenčiausiosios Trejybės vadinasi, na čia taip buvo. (O kuri svarbesnė?) Na jau Šilėnų
svarbesnė. Bet nepasakysiu, ir Sudervėje ten..., bet aš kažkaip į Šilėnus [einu]. (O gal
sakė, kad Šilėnų žemė šventa?) Na sakė, kad šventa, kad čia Šventajai Trejybei patiko...
na jau taip sakė. Ta bažnyčia Šilėnuose, tai ten tokia vieta, kad nei prieit, nei privažiuot,
ir kodėl ten taip. Tai seni žmonės pasakojo. Ne ten bažnyčia, kur mes norėjom, o ten, kur
Dievas nurodė. (Tai tėvas sakė, kad tas pėdsakas, kuris prie upės, irgi rodo kelią į
bažnyčią?) Na taip, taip. Čia taip visi ir žinojo.

M34B-23 (2005 m.)
981. [Užkrečiamoji liga284 Karveliškių raiste]
Opoviadal, že kiedyscy jak tam bylo, že nazyvali choroba zaraza. Zaraza, že byl
do tego rojstu, muvil…(Do jakiego rojstu?) Tam že rojst niedalieko jiest, do Karveliški,
Kapličnyki i ten rojst. To muvil že, ojcec, že nachodzyli liudzi skont nieviadomo
pšyniesiona čy pšyvieziona, muvi, naginevše takie, to nazyvali zarazna choroba jakas
vtedy jak chodzyla. To poviadal teš, že muvi, naliezli v rojsce čy menščyzna, čy kobiety
jakie. Človieka naliezli nieviadomo skont, i, muvi, že to co to. Co to, čy pšyniesiony, čy
pšyplyviony, vo tak opoviadal. (Do tego rojstu) Do tego rojstu, no. (A kto tam pšyvioz,
nie muvyli?) A kto, nievie kto. Muvi, može zažucali, že ta zaraza viencej ta plynela, čy
Pasakojo, kad kadaise vadino choroba zaraza. Bjaurybė, kas buvo iš to raisto285,
sakė... (Iš kokio raisto?) Ten raistas netoli, prie Karveliškių, Koplyčninkai toliau, ir tas
raistas. Tai sakė tėvas, kad ten rasdavo žmonių, nežinia iš kur atneštų ar atvežtų, tokių
dingusių [žmonių], nes užkrečiamoji liga tada siautėjo. Tai pasakojo, kad rasdavo raiste
kokių vyrų ar moterų. Žmogų rado, nežinia iš kur [atgabentą]. Ar jis buvo atneštas, ar
atplukdytas, va taip pasakojo. (Į tą raistą?) Į tą raistą, na. (O kas ten atvežė, nesakė?) O
kas, nežinia kas. Sako, kad išmesdavo [žmones], nes ta liga bjauri plisdavo, ar...

M34B-24 (2005 m.)
982. [Užkalbėtojai] (Karveliškėse užkalbėjo Jarecki, Lentvaryje – burtininkas Džian)
Taki Jarecki byl. O jaki on cudovny byl, umial človiek. (A čemu cudovny?) Bo
bardzo pomagalo. Pomagalo, menu bratu, odemne na tšy liat mludšy. I vie co, bylo tak,
že tego… to byla subota, ojcec vypalil laznia i muvi du jiego:”Janek ic ty, pšeprovadz
konia tu i pujdzym mytsia”. On pušed pu tego konia, a ten konj žucylsia na jiego, i on
284
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bardzo zlienksia. Zlienksia tego konia, ale on nic niepoviedzial, že on zlienksia. Nu i
pšeprovadzal on tego konia. Umylisie v lazni, zešed on du domu, vie kiedys, nie bylo
tych lužkuv, gdie kto jak mog, kto na lavie, kto na piecu, taka byla spania. Nu i tak ka
stol stoji, mama tam jiemu postlala tam na takim tapčanie i on tam položylsia spac. V
nocy, a vie, ja na jiego na tšy liaty starša, no to tak tam i ja, ale i to juš dobže jiego
pamientam. I vie co, jiego jak začelo tam tšonsc, začelo tam jiemu robycie, stol
zatargalsia i ten tapčanik targalsia. Tak mama do ojca muvi:”Co tam zrobylosia?” Vzieli
jiego du siebie na lužka, nie, nie na lužka vzieli, ale mama podešla, muvi:”Janek, co tobie
jiest?” On na to krency, lamy. Ja muvie, jak machny glovie v tyl, o tvaž na tyle zrobysie.
I potem mama tam jiego uspokoji uspokoji, juš on spukojno cycho. Muvi:”Mama, mnie
bardzo ten paliušek boli, paliušek”. Jak jiemu začny ten paliušek boliecj, to jiego glova
skrency. No i co, ten Jarecki bardzo dobže zamavia i ojcec pošed do tego Jareckiego.
Pošed do tego Jareckiego zamuvyc i začol tam opoviadac. To ten zamuvil i ojcec juš
spiešysie do domu. Že, muvi, do domu. A on:”Nu kiedyscy vypyvali i teras vypyvamy, i
kiedys vypyvali.-On muvi,- Davaj Višnevski, butelka vypymy, nie spiešsie du domu, juš
jiemu liepiej, juš jiemu liepiej tvemu chlopcu”. On muvi, pravda, on obcych obcych, juš
tako i dobže spal. Mama muvi potam:”Bože, gdzie ten backa podzialsia. Niema i niema,
niema i niema”. Ojcec pšychodzy až, nu to bylo, ja to nieviem, čy to bylo viosna, čy to
bylo v jiesieni. Ojcec pšychodzy, mama začela kšyčac, že dlugo byl. A on:”Čemu ja
može spiešacie? On poviedzial že jiemu dobže bendzy juš spac, dobže bendzy”. Nu i vie
co, že tak pomoglo, že ten chlopiec juš dožyl puki umar, mial musi… on tšydziestego
siudmego ročnyku. I on jiego vyliečyl. (Jak on muvyl, ot čego tak stalosie?) No on muvy,
od pšelienknienia. I bardzo dobže zamavial, i bardzo dobže liudzi liečyl. (Od čego jiešče
zamavial?) Ot dlia liudzi, dlia žyvioly zamavial, dlia žyvioly bardzo dobže zamavial. Od
všyskiego on zamavial. A vtenčas taki o v Lentvarovie byl Džan. On viem jiego dobže,
že familija jiego Džan, on nazyvalsia. To tam byl čarodzej. Tam čarodzej byl, tam
strašne. (A čemu čarodzej?) Mojej mamy švager choroval, on byl sparaližovany. No to
gdzie on žyl, až tam gdzie teras nazyvajou Červonym Borem, mamy siostra, a on až v
Lentvarovie. A ona, nu ni avtobusov, nic nie bylo. Ona du mamy pšyjiezdža…,
pšychodzyla piešo do Kaplyčnik, nocovala u mamy. I vtenčas chodzyla tam do tego
Džanu na Lentvarova… i chodzyla tam zamaviac. Tam on viedzial vsio poviedziec, on
zamuvy jiemu, on muvy tak:”Niech cigaretkuv nie paly, niech vudki nie pyji, nu i nic
tego nie roby”. Ona pšyjdzy, jiemu povie, a on tam i … Ona potem pujdzy du niego, on
muvi:”Ic, ic, jak on roby, tak on, muvy, on na mnie tak i tak muvyl.
Toks Jareckis buvo. Koks jis stebukladaris buvo, mokėjo žmogus [užkalbėti]. (O
kodėl stebukladaris?) Nes labai padėdavo [jo gydymas.] Padėdavo, mano broliui
[padėjo], jis trejais metais jaunesnis už mane. Ir žinot, buvo taip, kad... tai buvo
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šeštadienis, tėvas pakūreno pirtį ir sako jam: „Janekai286, eik tu, parvesk arklį ir eisim į
pirtį.“ Jis nuėjo to arklio parvesti, o tas arklys kaip pašoko ir išgąsdino jį. Išsigando to
arklio, bet nieko nepasakė, kad išsigando. Na ir parvedė tą arklį. Išsimaudė pirtyje, parėjo
namo, o kadaise nebuvo tų lovų, miegojo, kas kur galėjo, kas ant suolo, kas ant pečiaus,
toks buvo miegas. Na ir taip stalas stovi, mama ten jam paklojo ant tokios sofos, ir jis
atsigulė. Naktį, o žinot, aš trejais metais vyresnė už jį, na tai aš šitą gerai prisimenu. Na
tai jį kaip pradėjo kratyti, taip jį mėtė, kad net stalas ir ta sofa virpėjo. Tai mama sako
tėvui: „Kas ten nutiko?“ Pasiguldė jį pas save į lovą, ne, ne į lovą, tik mama priėjo ir
sako: „Janekai, kas tau yra?“ O jį suka, laužo. Aš sakau [jums], kaip bloškia galvą atgal,
tai veidas toks [baisus] pasidaro. O mama jį nuramina, nuramina, jis nurimsta, nutyla.
Sako: „Mama, man labai tas pirščiukas skauda, pirščiukas.“ Kai tik jam pradeda tas
pirščiukas skaudėti, taip jam galvą perkreipia. Na ir ką, tas Jareckis labai gerai užkalbėti
moka, tai tėvas nuėjo pas tą Jareckį. Nuėjo pas Jareckį užkalbėti ir pradėjo ten pasakoti.
Tai jis užkalbėjo ir tėvas suskubo namo. Sako, namo [reikia]. O jis [sako]: „Na, kadaise
išgerdavom, išgerkim ir dabar. Išgerkim, Višnevski, butelį, neskubėk namo, jau jam
geriau, jau geriau tavo vaikui.“ Na ir tiesą sakė, jis [vaikas] nutilo, nutilo, jau taip gerai
miegojo. Mama sako paskui: „Dieve, kur tas tėvas dingo. Nėra ir nėra, nėra ir nėra.“
Tėvas pareina, aš dabar neprisimenu, ar tai buvo pavasaris, ar tai buvo ruduo. Tėvas
pareina, o mama pradėjo barti, kad jis ilgai buvo. O tėvas atsako: „Ko aš turėjau skubėti,
jis pasakė, kad vaikui pagerės, miegos, kad gerai bus.“ Na ir žinot, taip padėjo, kad tas
vaikas gyveno iki pat mirties, turėjo gal... jis trisdešimt septintų metų gimimo. Ir jis jį
pagydė. (Ir ką jis sakė, nuo ko jam taip pasidarė?) Na, jis sako, kad nuo išgąsčio. Ir labai
gerai užkalbėdavo, ir labai gerai žmones gydė. (Nuo ko dar užkalbėdavo?) Jis žmones,
gyvulius užkalbėdavo, gyvulius labai gerai užkalbėdavo. Nuo įvairių ligų užkalbėdavo. O
tada Lentvaryje287 buvo Džanas. Pažįstu jį gerai, žinau, kad jo pavardė Džanas, tokia
pavardė. Tai jis buvo burtininkas. Burtininkas buvo, tai jau baisu. (O kodėl burtininkas?)
Mano mamos svainis sirgo, jis buvo paralyžuotas. Na tai jis gyveno ten, kur dabar vadina
Raudondvaris288, čia mamos sesuo ten [gyveno], o jis Lentvaryje. O ji, na nei autobusų
nebuvo, nieko. Jis pas mamą atvažiuoja...., tai eidavo pėsčiomis į Koplyčninkus, nakvojo
pas mamą. Ir tada eidavo ten pas tą Džaną į Lentvarį... ir eidavo užkalbėti. Jis ten viską
žinojo, ką reikia pasakyti, jis jį [svainį] užkalbėdavo ir sako taip: „Tegul cigarečių
nerūko, degtinės negeria, na ir nieko tokio nedaro.“ Ji pareina, jam pasako, o jis ten... Ji
paskui nueina, jam (?) pasako: „Eik, eik, kaip jis daro, kaip jis sako, jis apie mane taip ir
taip sakė.“

M 34B-25 (2005 m.)
983. [Prakeikimai] (prakeikė kaimyną, rodo šalia gyvenantį žmogų, kuris pusiau
išprotėjęs, vos vaikšto, siautėja)
To vo jiemu zrobiona – [kalba tyliai ir rodo į kaimyną] temu človieku. (Jiemu
zrobiona?) Tak, jiemu zrobiona. (A co?) On vie tego… on byl u žony stryječnego brata
nu i tam oni guliali ta vaselia, i muvi, on tego… tamty človiek byl pšezvany Znosek,
Znosek pšezvany byl, a on to juš zavše podsmieval jiemu. Že tego, siedzy za stolem, i
:”Nu, Znosek, vypyjim. Nu, Znosek, vypyjim”. Ten človiek, muvi, sluchal sluchal, jak
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zazlulsia na jiego, muvi:”Nu tiebie Znosek i zroby”. Jak zrobil, tak z vaselia zabrali du
špytaliu. (Tak prentko, od razu?) Mh. Z veselia i zabrali du špytaliu. (A co tam za
človiek, on moca taka mial?) Nu musi mial, kto jiego vie. Nu i ot tamtej pory on tak o.
Menčysie i menčysie. Zavše muvy, že glova boli, taka jak by padačka. (Oni nie chodzyli
do jakiego zamaviača?)
Jam taip jau padarė - [kalba tyliai ir rodo į kaimyną] tam žmogui. (Jam padarė?)
Taip, jam padarė. (O ką?) Jis, žinot, taip... jis buvo pas žmonos pusbrolį ir jie ten
vestuvėse buvo, ir sako, jis... ano žmogaus pravardė buvo Znosek289, pravardžiavo jį
Znosek, o jis [kaimynas] visada pasišaipydavo iš jo. Sėdi jie prie stalo ir: „Na, Znosek,
išgerkim. Na, Znosek, išgerkim“. Tas žmogus klausė, klausė ir kaip supyko ant jo, sako:
„Na, tau Znosek ir padarys“. Ir padarė, taip padarė, kad iš vestuvių jį tiesiai į ligoninę
išvežė. (Taip greitai, iš karto?) Mh. Iš vestuvių į ligoninę pateko. (O kas ten per žmogus,
jis galių kokių turėjo?) Na, matyt turėjo, ką ten žinai. Na ir nuo to laiko jis taip jau
kankinasi ir kankinasi. Vis sako, kad galvą skauda, taip lyg epilepsija. (O pas užkalbėtoją
nėjo?)

Saverin, g. 1918 m. Beržiškėse (Bzozoviški), 1940 m. atitekėjo į Prapuolus.
Beržiškėse buvo rėžinis kaimas, 4 namai, visi Subotovičiai, tarp savęs pusbroliai. Bobutė,
tėvo mama atėjo iš Virbiniškių, mama iš Mikališkių. Tėvas statė namus.
Brolis vedė Tebėrų dukrą (brat pošed za Taberanka). Po karo apie 1942 metus Tebėrus
išvežė į Sibirą, jo neėmė, bet jis pats paskui išvažiavo. Jos vyrą suėmė einant į bažnyčią,
palaikė partizanu ir nuvarė į klojimą Karveliškėse, išvežė į Sibirą.
Vyro tėvas darė arkliukus, mokėjo ir vyras, ir jų sūnus, kuris mirė 48 metų.

984. [Beržiškių vietovardžiai]
Syrnik – žemė ir pieva trikampės formos, panašu į sūrį
Pokruta – kalnas, ant jo prastas dirvonas, žemiau arė
Pod liasem – žemė
Kolu Sosnovskich – žemė
Majontek – buvo Beržiškių dvarelis, priklausė Sosnovskiams
Smaliona roista – taip vadino, nes : smalili, palili pny grube
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Pod bžezniakem – pieva prie beržyno
Dembniak – miškas prie jų, dvaro žemė

M32A-4 (2005 m.)
985. [Apie Užkeiktą veselią]
Ale gdzie to, v jakim stronie? Jaka tam miejscovosc, že niepoviem. (A co muvili,
jak muvili?) No, muvili že matka, čy kto tam pšekliol curki, že tyle kamieni bylo. (Ile ich
bylo?) Pienc čy co muvili. Vielie jiechalo vozuv, tyle kamieni. (I oni vielkie byli?) Nu
niemale vidočne, vidočne takie...
O kur tai, kurioj pusėj? Kokia tai vieta negaliu pasakyti. (O ką sakė, kaip sakė?)
Na, sakė, kad motina, ar ten kas kitas, prakeikė dukrą, kad tiek akmenų buvo. (O kiek jų
buvo?) Lygtais penki, sakė. Kiek vežimų važiavo, tiek akmenų. (Ir jie dideli buvo?)
Dideli, matomai, matomai tokie...

M32A-4 (2005 m.)
986. [Apie vandenį ant akmens]
To byl, to byl i u nas taki kamien. (V Bzozoviškach?) Nu. My pasli krovy, dešč
polieji, na jutro jiest taka voda, i stala tak jak misečka vycisnienta. Ale nu nie taki maly,
ale nie vielki bardzo. (I co, i liečyli tou vodou?) Nie, nikt tam nic niemuvyli. (Že očy
liečy) Nie, tego niemuvyli.
Tai buvo ir pas mus toks akmuo. (Bžozoviškėse290?) Na. Mes karvės ganėm,
lietus lyja, jau rytojui vanduo, ir stovėjo tokia kaip lėkštutė atspausta [ant akmens]. Jau ne
toks ir mažas(?), bet ir nelabai didelis. (Ir ką gydė tuo vandeniu?) Ne, niekas nieko
nesakė. (Kad akys galima gydyti?) Ne, to nesakė.

M32A-4 (2005 m.)
987. [Šventa vieta]
Bylo takie mejsce, nu gdzie, cudovne. (A co tam vydažylosie?) To v rodzaju jak
by, to gdzies pod Vilnem v takim mejscu, že voda byla taka cudovna v kamieniu. (V
kamieniu? I co ona pomagala?) Teš juš jak dešč napada, inačej tam niemoglo byc. (Ona
pomagala ot čego?) A vie, i nie poviem, že to tak. (A v kturej stronie tak bylo, v jakiej
290

Lenk. tarm. Brzozowiszki.

569
viosce?) A kto jej... to gdzis na Vilna v tym kierunku, muvili... V Kalvarji to byla ovšem
voda cudovna. (No tam v žecce?) Tak, tam žečka byla. Ale tako na tam cudovna žečka
nezvyčajne. No ale stal Pan Jezus v takim mejscu.
Buvo tokia vieta, na kur, stebuklinga. (O kas ten atsitiko?) Tai lyg, kažkur netoli
Vilniaus, tokioje vietoje, kad stebuklingas vanduo buvo akmenyje. (Akmenyje? Ir nuo ko
jis [vanduo] padėdavo?) Čia jau kai lietus lyja, kitaip negalėjo būti. (O nuo ko
padėdavo?) Žinot, to nepasakysiu tiksliai, tik kad taip... (O kurioj vietoj taip buvo,
kokiam kaime?) O kas čia žino... tai Vilniaus pusėn važiuojant, taip sakė... Kalvarijoj tai
tikrai buvo vanduo stebuklingas. (Upelyje ten?) Taip, upelis ten tekėjo. Tas stebuklingas
upelis. Ten Ponas Jėzus stovėjo toj vietoj.

M32A-5 (2005 m.)
988. [Apie Didįjį Ketvirtadienį]
A Vielki Čvartek ojcec u nas svienci ten Vielki Čvartek, tak čut založy do
vschodu slonca obudza nas všyskich, i myjimsie. (A gdzie mylisie?) Do domu. Jak
cieplo, to na ulice. (A co muvil ojcec, čemu to čeba robic?) No že Pan Jezus nogi umyval
apostolom, i to bylo rano, že to. A pšyšlam tu, to tu nie. (Nie robyli)
Didįjį ketvirtadienį tėvas mūsų švęsdavo, tą Didįjį ketvirtadienį, taip dar saulei
netekėjus pažadina visus ir praustis liepia. (O kur prausėtės?) Namie. Kai šilta būna, tai ir
lauke. (O ką sakė tėvas, kodėl taip reikia daryti?) Na tai todėl, kad Ponas Jėzus kojas
plovė apaštalams, ir tai darė iš ryto. O kai aš čia atėjau, tai čia to nedarė. (Nedarė).

M32A-6 (2005 m.)
989. [Apie Gavėnią, apie bobutę]
Miala dzieviandziesiont dva liata, i ona... juš... od Zapust nie vezmy ni miensa, ni
mlieka až do... až pokont sviencone niepšynosi. (Od Zapustu?) Od dnia. My jak dzieci
byli, to teš tak samo, niedavano nam. V niedzielie tam mlieka po kubečku nalieji, jieželi
dadzou. A potem vyrosla, vienkše byli, to juš my v niedzielie jiedli skvarki. A babcia
všysko jiedno. Bliny mačali, miesa niejiedli u ojca, že.
Buvo devyniasdešimt dvejų metų, ir ji jau... nuo Užgavėnių 291 neragauja nei
mėsos, nei pieno iki pat... pakol šventinto maisto neatneš [iš bažnyčios]. (Nuo
Užgavėnių?) Nuo tos dienos. Mes kai vaikai būdavom, tai irgi taip pat, neduodavo mums.
Sekmadienį ten pieno po puodelį įpila, jeigu įpila. O kai aš išaugau, jau mes didesni
buvom, tai sekmadieniais valgėm lašinius. O močiutė vis vien. Blynus valgėm, bet mėsos
neduodavo pas tėvus.

291

Lenk. Zapusty.

570
M32A-7 (2005 m.)
990. [Apie padalec, žaltį]
Ale to nie te, teras nikto, to ranej (Jak davnej, jak muvili?) Davnej padalec taki,
taki vonž. (A jak vyglionda?) A ja i nieviem, muvili, červony bžuch, čy jak čy čy tyko
žyradla ta červona, juš on. Jiesli človieka dotulilsia, to juš človiek, muvi, vtendy umiera.
To to slyšalam. (A gdzie on byl, muvicie, kolu Šylian?) Nie, vo tu v Šilanskim tym liesie,
to muvili. A juš jak ja pšyšlam, to juš bylo cicho to. (A od niego pomaga jaka zamova?)
Nu nie, muviou strašny taki. Ale on, muvi, raz v rok tyko z ziemi vychodzil. (A tak v
ziemi žyje?) A tak tam i žyl v ziemi. To jiego malo kto kiedy vidzial. Tak na razie
nieviežyli i on tak o jak, vie, jak nie každy vidzial. Bo tak zvyčajna gadzina tak i ja
vidzialam. A on, muvi, taki jak vstani... Ale bylo to takie že vidzieli. (Jak stani?) To tu i
gadzina jak stani, tako t o tak vysokosci glova podniesi (rodo iki stalo) i pačy tak
všendze. A juš ten co... vonž tak on u nas , ten co nieškodlivy dlia... (A jak u vas muvili,
čy možno zabijac venža?) Nu čemu, gadzina možna, tyko muvi žeby slonca niesviecylo
na nej jak zabyji. (A čemu?) A ja nieviem. Muvi, jak zabijiš, to čeba zakopac. (Nie
muvili čemu?) Nie, niemuvili. (A o venžu co muvili, možno zabyjac?) Venža niemožno.
(A čemu?) Muvi, že on vtedy musi zrobic škodou temu, kto zabil, gospodarce. (A jieželi
niechconc zabil?) Nu može niechconc i tak. Tak u nas jakich čtery liata pienc o tu vuz
stal, a on vliez na voz i spal, až pokont obejželi. Potem i tak, raz o tutaj, ale nievielki, tu
pšyšed, no ale ja zastrašyla i pošed nievielki. A tego vielkiego ja do viadra žucila,
vyniosla do liasu i puscyla. Uški žulte, ale taki nastojaščy gruby. Toko tak syka, ale
pucychu tak, syka. Ale jiego by nikt nielienkalsia. A jak v Šilanach u jiednego človieka,
on tak pošed do kosciola, musi niezamknienty, i on vliaz, vliaz na lužka, položylsia i
liežal. Ten pšyšed, po koscielie, položylsia spac, odpočonc, i položylsia. Slyši – kto to, co
to rušasie, ale ot to mog umrac ze strachu človiek. Pačy že gadzina, myslial že gadzina.
No za jiego, vynios i... (A čy bylo že kto zabil?) Napevno, ja vidzialam zabitego, ale to
mašina zabyla na drodze liežal, uški takie... (A takich vydažen, že odemscil by bylo?) Nie
nieslyšalam, žeby kto specialnie kto venža zabil. (A venž žeby odemscil, že jiego zabyli?)
No kiedy jiego niezabyvali. Kto gdzie vidzi, tak idziš tak. Pora byla, že oni chodzili,
nieviem čy oni poliovali, čy co. To tu, to ten vidzial, to ten vidzial. O tam u sonsiada, tak
tam za chlievem, tak tam na sloncu, tam musi tydzien, viencej byl. Oni vidzieli i nic
jiemu nie robili.
Bet dabar tai ne, dabar niekas [nesako], tai anksčiau. (O kaip anksčiau sakė?)
Anksčiau padalec toks, žaltys... (O kaip jis atrodo?) Aš nelabai žinau, sakė, raudonas
pilvas, kaip tas šviestuvas raudonas, jau jis toks. Jei jis prie žmogaus prisilies, tai žmogus
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miršta. Šitą aš girdėjau. (O kur jis matė, sakot, netoli Šilėnų?) Ne, čia Šilėnų miške 292,
taip sakė. Kai aš čia atėjau [atsikėliau], tai jau nekalbėjo. (O nuo jo užkalbėjimas yra?)
Na ne, sako baisus jis. Bet sako, kad jis kartą per metus iš žemės išlenda. (Tai jis žemėje
gyvena?) Taip, žemėje ir gyvena. Tai jį mažai kas ir matė. Taip pradžioj ir netikėjo, nes
niekas nematė. Tokią paprastą gyvatę tai ir aš mačiau. O jis sako, toks kaip pasikelia...
Bet buvo tokių, kurie matė. (Kaip pasikelia?) Tai čia ir gyvatė kaip pasikelia, tai aukštai
galvą pakelia (rodo iki stalo) ir žiūri aplink. O žaltys tas..., kuris ne kenksmingas... (O
kaip sakė, ar galima žaltį užmušti?) Gyvatę galima, tik sako, kad saulė ant jos nešviestu,
kai jau užmuši. (O kodėl?) Aš to nežinau. Sako, kai užmuši, tai reikia užkasti. (Nesakė
kodėl?) Ne, nesakė. (O apie žaltį ką sakė? Ar galima užmušti?) Žalčio negalima. (O
kodėl?) Sako, kad jis tada turi pakenkti tam, kuris jį užmušė, ūkiui [padaryti žalą]. (O
jeigu netyčia užmušei?) Na gal netyčia ir galima. Čia pas mus prieš kokius keturis, penkis
metus vežimas stovėjo, tai jis užšliaužė ant to vežimo ir miegojo, pakol pastebėjom.
Paskui dar kartą atėjo tos nedidelis, bet aš jį išvariau ir jis išėjo, nedidelis. O tą didelį aš į
kibirą įmečiau, išnešiau į mišką ir paleidau. Ausys geltonos, ir toks labai storas. Na ir taip
šnibžda, bet tylia šnibžda. Bet jo niekas ir nebijojo. O kaip Šilėnuose, jis pas vieną
žmogų, tas nuėjo į bažnyčią, gal [durų] neuždarė, tai jis įšliaužė, į lovą įšliaužė, atsigulė ir
gulėjo. Tas grįžo iš bažnyčios, atsigulė pamiegoti, na pailsėti ir girdi – kažkas juda.
Galėjo numurti iš baimės žmogus. Žiūri, kad tai gyvatė, galvojo, kad gyvatė. Paėmė jį ir
išnešė... (O buvo, kad užmušė kas?) Buvo, aš mačiau užmuštą, bet tai mašina užmušė, ant
kelio gulėjo, ausytės tokios... (O tokių atvejų, kad atkeršijo, buvo?) Ne, negirdėjau, kad
kas tyčia žaltį užmuštų. (O kad žaltys atkeršytų, kad jį užmušė?) Tai kad jo nemušdavo.
Kas eina ir pamato, buvo, kad jie vaikščiodavo. Nežinau, ar jie medžiodavo, ar ką.
Būdavo, kad tai vienas, tai kitas matė. Ten pas kaimyną, ten už tvarto, taip ant saulutės,
tai gal visą savaitė jis buvo, gal ir daugiau. Jie [kaimynai] matė ir nieko jam nedarė.

M32A-8 (2005 m.)
991. [Apie užkalbėjimus] (Karveliškėse užkalbėjo tik nuo gyvatės. Kai vyra buvo
Lukiškėse po karo, sūnus išsigando, reikėjo ieškoti užkalbėtojo – syna obsojilo)
Chodzili gdziescy zamaviac. Jiego jakby ni to krencilo, to co taki, ale pomoglo.
To za Vilja gdziescy tam chodzili. Bo muj sviekor to on rodom s Sojdzi. Pšyšed na dom
na Salničanka. (To on Saverin?) Tak
Eidavo kažkur užkalbėti. Jį taip suko kažkaip, bet padėjo. Ten už Neries ėjo
kažkur. Mano uošvis tai jis nuo Sojdžių 293 kilęs. Atėjo pas Salničanką 294 gyventi. (Tai jis
Saverin?) Taip.

M32A-9 (2005 m.)
992. [Apie Mozūriškių burtininką] (polonik – didelis samtis sriubai – co zupa nalieji)
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Muvili dzieciom, že v Mazuriškach, o tu, to taki byl jakis cy čarodzej.
Nipšyznaval viary, nipšyznaval postuv, nipšyznaval nic. To vot taki čarovnik byl, že po
zachodzie sloncu bylo taki... taki polonik idzi v povietšu, to babunka tak opoviadala.
Idzi v povietšu v takim plomieniu. I on, vie tam, post... muviou sonsiedzi, rozmaviali.. (I
co tam za polonik taki?) No to on čary takie robil. To musi pšyjiezny byl, on nie
miejscovy, jakis pšyjiezny.” To to za post, to to za post, vtedy bendze post, jak nas
zamknou v gužy” – to tak on, vo. (A liudziom nie škodzil, nic nie robil?) Nie nie, on žyl
tutaj jakis... nu tu muvili, to babunka opoviadala, tak on byl nienormalny. Ale muvi, že
čarovnik byl. Vielie tam pieniendzy byli zakopane (U niego, v Mazuriškach?) Nu, že
pšeklienta pieniendzy, že to može to pieniendzy šedli... Nu ale o to, to babunka pamienta,
babunka, o, z Virbinišek. (To vaša babunka?) No, moja moja moja, ona rodom stont.
(Matki mama?) Nie, ojca mama, Vojcechovskich, no. A matki mama to v Michališkach.
(polonik chodzi) i s tylu ogien taki bucha jiemu. (I do kont chodzil ten polonik?) Na lias
pujdzi i pšepadni.
Sakė vaikams, kad Mozūriškėse buvo toks kaip burtininkas. Nepripažindavo jis
jokio tikėjimo, nepripažindavo pasninkų, nieko nepripažindavo. Toks buvo burtininkas,
kad saulei nusileidus toks... samtis sriubai ore kabėjo, taip močiutė pasakojo. Ėjo tas
samtis tokioj liepsnoj. Ir pasninkas buvo, kaimynai sakė... (Ir kas ten per samtis toks?)
Tai jis burtus tokius darė [tas žmogus]. Jis gal nevietinis buvo, iš kažkur atsikėlęs. „Tai
taip už tą pasninką, už pasninką. Tada bus pasninkas, kai mus uždarys aukštai (?)“. – čia
taip jis [sakė]. (O jis žmonėms blogo nedarė?) Ne, ne jis gyveno čia kažkur... na tai sakė,
močiutė sakė, kad jis nesveikas buvo. Bet sakė, burtininkas buvo. Kažkokie ten pinigai
buvo užkasti. (Pas jį Mozūriškėse?) Na, kad prakeikti tie pinigai, kad gal tai pinigai
vaikščiojo... Močiutė taip prisimindavo, močiutė iš Virbiniškių buvo. (Tai jūsų močiutė?)
Na, mano, mano, ji kilusi iš čia. (Motinos mama?) Ne, tėvo mama, iš Voicechovskių. O
mamos mama tai Mikoliškėse295. [Samtis vaikšto], o jam iš paskuos ugnis liepsnoja. (Ir
kur ėjo tas samtis?) Na, miško pusėn eina, ir išnyksta.

M32A-10 (2005 m.)
993. [Apie vaikštančias dūšias]
Že do tygodnia čy jak kolu cmentaža, jak pujdziš, to bendze ten... fosfar čy jak
nazyvajou, i tak jak duša vychodzi v cmentažu takim slupem. Ali ja nikdy nišedlam. (A
do domu jak muvili, niepšychodzili?) Muvili muvili, že pšychodzili, stukali do domu. (I
co?) Ja i nieviem. (A co robili liudzi?) Nu co robili, modlilisie, pšed te dušy, no. Mnie nie
bylo, ja jiedna, o, monž umar...
Kai pro kapines eini, tai tas fosforas ... ir taip dvasia išeina iš kapiniu tokiu
stulpu. Bet aš niekad neėjau. (O namo nepareidavo?) Sakė, sakė, kad pareidavo namo,
295
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beldėsi. (Ir kas?) Aš ir nežinau. (O ką žmonės darė?) Na ką darė, meldėsi už tas dvasias.
Man taip nebuvo, aš dabar viena, vyras miręs...

M32A-11 (2005 m.)
994. [Lietuvių krikštas]
No alež to strašne, jiedli tam bardzo niedobže, no teš takie posty byli. Nu gožej,
ubieralisie gožej, tak jak ja tam byla, to svoje pšendli tkali. (A davnej, jak ona muvila?)
Nu muvila jak ubieralisie, takie tkane teš spodnicy, dlugie. Nu i jiedzenie, tak jak
sgotujiesie sniadanie, to muvi, i na viečur jiešče bylo . Slyšala, muvili že jak litvynuv
kščyli, ale v kturym to roku kšest ten byl na Litvie, to ja nieviem, niepoviem dobže. (To
jak kščyli, co tam bylo?) Tak tam pogany byli, niepšyznavali musi viary, jak myslie. Nu i
muvili, že kšest na Litvie, jakoscy po televizoru troche muvyli.... A jak ta Svienta žeka, to
ojcec muvil, že chodzil po žebraninie na Litva, bo Litva byla bardzo bogata, i chodzil
tam, to Svienta žeka. Zvyčajna voda, zvyčajna, muvil žeka, ale nazva Svienta žeka, to
tam kscyli ich, tych...A jak tam bylo, i kto tam kscyl, čy tam ksiondz, čy tam kto,
niepšyšlosie tego slyšac, viedziec.
Blogai gyveno [anksčiau], valgė labai prastai, na ir pasninkas toks buvo. Rengėsi
blogiau, kiek prisimenu, tai verpdavo, ausdavo, savo [darbo] drabužiai. (O seniau, kaip
sakė?) Na sakė, kaip rengėsi, tokie austi sijonai, ilgi tokie. Na ir maistas, kai pagamina
pusryčiams, tai ir vakarienei dar likdavo. Girdėjau, kaip lietuvius krikštijo, bet kelintais
metais buvo tas krikštas Lietuvoj, tai aš nežinau, nepasakysiu. (Tai kaip krikštijo, kaip tai
buvo?) Tai ten pagonys buvo, tikėjimo neturėjo, taip aš galvoju. Na ir sakė, kad krikštas
Lietuvoje, per televiziją sakė truputį... O kaip šita Šventoji upė, tai tėvas sakė, kad ėjo
elgetauti per Lietuvą, nes Lietuva labai turtinga buvo, ir ėjo ten, tai (?) Šventoji upė.
Paprastas vanduo, paprasta, sakė, upė, bet vadino Šventoji upė, tai ten krikštijo tuos... O
kaip ten buvo, kas ten krikštijo, ar kunigas, ar kas, neteko girdėti, neteko sužinoti.

M32A-12 (2005 m.)
995. [Apie Šilėnų bažnyčią]
Oto babcia ti opoviadala, jak ten obraz v oltažu. Babcia opoviadala, to babcia
pamienta, nievielka byla, ale pamienta. Tam nic nie bylo, taka viežba, muvila, totož mnie
dalo v bašku, taka viežba byla tu, gdzie teras oltaž, tak jak kšak, i muvi, po nocy, kto tam
šed zrana, co tam zobačyl, že jiest v viežbie, v tym kšaku. Podešed – až tam obraz. I to
muvi, žto ten samy obraz i dzis dnia. Vtedy cala vioska zešlasia pačec, a on prosto stoji, to opoviadala, to juš. Ale ona nievielka jiešče ona byla. A on prosto tak v tym kšaku i
stal. Nu i co, do ksiendza do Sudervi. Nu tak poviedzial:”Pšyviezcie”. Nu jak pšyviezcie,
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obraz teš cudovny, ksiondz pšyjiechal. Pšyšla procesja s Sudervi, jaka tam byla procesja,
to nieviem, tyko muvila, že procesja. Nu i vzieli na čym, na vozie viezli, i poviezli do
Sudervi, že tam jiego postavia do... do tego. Oi až mroz mnie po skuže idzi... Poviezli,
postavyli v koscielie tam, modlilisie, juš ksiondz sviencil, všysko. Na jutro, na ranku ten
obraz znovu v tej, vo to tuž mnie bardzo vrojilosie... v tej viežbie byl. Tšy razy tak
vozyli, a potem pšysnilsia všyskim vioskovym:”Niemenčce mnie, nievozce, postavce
mnie tu kapličke i ja tu zamieškam”. Nu i pošli do ksiendza, tak im poviedzieli, i vtedy
zrobyli taka drevniana... všyskie zložylisie, taki... Ja tego kosciolka to niepamientam, juš
pšy mnie nie bylo jiego. Ale babunka to muvila, že chodzili tam, ksiondz pšyjiezdžal. Nu
i zrobili tak oltaž, taka jaka byla možnosc v tej viosce, tak. No a potem dalej viencej,
začeli kosciolek taki podstrojili, až to juš pšy mojim, ja byla v čtardziestym roku, to juš to
kosciul ten sbudovalsia troche viencej. To to pamientam. Pani, tu liudzi byli, pšychodzili,
jak ja jiešče i nie bylam tu, ja i sama na Svienta Trojica, na viosna... Oliany gdzie, s
kšyžem procesja, v subota pšed festem pšychodzou, i kšyž drevniany zrobiony taki. Oni
potem staviou tam gdzies u siebie kolu kosciolu. Cala nieviadomo vielie liudzi. Toš
vioskove majou miejsce im nocovac, v stodolach i poscieliou. Kolianami obchodzou
okolo, mišpory byli takie cudovne bardzo, ksiendzy pšyjiezdžali. I bardzo dužo kto
uznaval zdrovia, pani. (Odčego pomagalo?) Ja sama, ja sama obchodzilam kolianami tšy
razy dookolo kosciola. A potem v tym oltažu, taka i teras jiest krongla, nu i tam latinskie
litery jakie tam jiest, nu i pšyjdzi i kolianami do tego dochodzi, calujiesie, i caluji. Ja
sama obchodzilam. A teras, pani, nikt tam nie zvraca uvagi. (A čy pomagalo napravde?)
Nu muvi, že bardzo dužo uznavali cuduv, bardzo dužo. (A nie muvili, to čemu do Šilan
pšyšed obraz?) Čemu, nu, jiemu zachcialosie ta mejsce cudovne zachcialosie temu
obrazu. Nu ale muvili teš dlia pani, slyšala pani, že jiego tak vozyli? Až za tšecim razem
juš on to... zostalsia. I teras jak strojili novy ten kosciul, to v oltažu ten pienj, ale juš
struchniavšy. (jiest ten pienj pod oltažem?) Tak. (Tego dževa?) Ale vidzieli, bo ten oltaž
strojili, srobyli všysko, nu, muvili juš spruchniavšy, to jiednak to pravda bylo. Juš
babunka tego nie zmysliala. Niebyla tam lapatucha, pliuskarka žadna. Ale byla nievielka
ona, to tyko matka jejna chodzyla s tou procesjou, to on pamienta to, ale ona nievidziala.
Potem chodzili do tego, vodzili dzieci, pokazyvali, že tu... Nu i potem taki sam maliovali
juš v Suderviu... Važna Svienta Trujica, to musi v ten dzien vysviencali tu. V Sudervi, a
tu tyko Oktava zrubyli tydzien poslie tego. A čeba, žeby pierv tu byla, a v Suderviu
Oktava byla zrobiona.(...)
Močiutė pasakojo apie tą paveikslą altoriuje. Močiutė pasakojo, tai močiutė dar
prisimena, ji tada maža buvo, bet prisimena. Ten nieko ir nebuvo, toks gluosnis, sakė, tai
man trenkė į galvą, toks gluosnis buvo čia, kur dabar altorius, [gluosnis] kaip krūmas
toks, ir sako, kad visi, kurie ėjo iš ryto [pro šalį], pamatė, kad [paveikslas] yra tame
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gluosnyje, tame krūme. Pamatė paveikslą ir sako, kad tai tas pats paveikslas, kuris ir
šiandien yra. Tada visas kaimas susirinko pažiūrėti, o paveikslas stovi, taip pasakojo. Bet
ji nedidelė dar buvo. O jis tame krūme ir stovėjo. Na ir kas, pas kunigą, į Sudervę. Jis taip
pasakė: „Atvežkite“. Na kaip atvežti, paveikslas gi stebuklingas, tai kunigas atvažiavo.
Atėjo procesija iš Sudervės, kokia tai buvo procesija, tai nežinau, bet sakė, kad procesija.
Na ir vežė su vežimu, nuvežė į Sudervę, kad jau ten pastatyti į tą... Oj, net šaltis krečia...
Nuvežė, pastatė bažnyčioj ten, meldiesi, jau kunigas pašventino, viskas. Kitą dieną, iš
ryto, vėl tas paveikslas tame gluosnyje buvo. Tris kartus vežė, o paskui prisisapnavo
visiems kaimiečiams. „Nekankinkit manęs, nevežkit daugiau, pastatykite čia koplytėlę ir
aš čia apsigyvensiu“. Na ir nuėjo pas kunigą, taip pasakė, ir tada pastatė tokią medinę...
visi pinigus surinko... Aš tos bažnytėlės jau neprisimenu, jau jo nebuvo. Bet močiutė tai
sakė, kaip ten vaikščiojo, kad kunigas atvažiavęs buvo. Na ir padarė altorių, pagal
galimybes padarė. Na o toliau daugiau, pradėjo tokią bažnytėlę statyti, tai aš jau
prisimenu, keturiasdešimtaisiais metais aš buvau, tai jau bažnyčia buvo pastatyta, daugiau
pastatę buvo. Šitą aš prisimenu. Ponia, čia žmonių būdavo, ateidavo žmonės, dar kai aš
nebuvau čia, aš ir pati per Šventąją Trejybę, pavasarį... Alionys296 kur, bet su kryžiumi
ateidavo procesija, šeštadienį, prieš atlaidų dieną 297 ateina, ir kryžių medinį padaro tokį.
[Tą kryžių] pastato paskui prie savo bažnyčios. Labai daug žmonių [ateina]. Kaimo
gyventojai parūpina jiems nakvynę, klojime pakloja. Apeina aplink [bažnyčią] ant kelių,
mišparai tokie gražus buvo, kunigai atvažiuodavo. Ir daug kas pasveikdavo, ponia. (Nuo
ko išsigydavo?) Aš pati apeidavau ant kelių tris kartus aplink bažnyčią. O paskui tame
altoriuje, tokia ir dabar yra apvali, ir lotyniškos raidės yra, na ir ateina ant kelių prieina,
bučiuoja. Aš pati apeidavau. O dabar, ponia, jau niekas dėmesio nekreipia. (Ar tikrai
padėdavo?) Na, sako, kad daug stebuklų pripažindavo, labai daug. (O nesakė, kodėl į
Šilėnus atėjo paveikslas?) Na, jis jau taip norėjo, stebuklinga čia vieta, taip jis norėjo.
Bet jums pasakojo, kad jis buvo taip vežiojamas, jūs apie tai girdėjot? Tik po trečio karto
jis liko... Ir dabar kai statė bažnyčia, tai altoriuje tas kelmas, bet jau supuvęs. (Tas kelmas
yra prie altoriaus?) Taip. (Tai to medžio?) Taip, nes matė, nes altorių kai statė, viską
padarė, na ir sakė, kad jau supuvę [kelmas], tai matyt tiesa buvo. Močiutė to nesugalvojo,
nebuvo ji lapatūnė298, pletkininkė kokia. Bet ji tada dar maža buvo, todėl tik jos motina
ėjo su procesija, tai ji prisimena šitą, bet pati nematė. Paskui ėjo ten, vaikus vedė, rodė [tą
vietą]. Na ir paskui tokį patį [paveikslą] nutapė jau Sudervėje. Svarbu, kad tai Šventoji
Trejybė, tai matyt šią dieną ir pašventino čia [viską]. Sudervėje, o čia tik Oktavą padarė,
jau savaitę vėliau. O reikėtų, kad čia viskas vyktų, o Oktava jau Sudervėje...

M32A-13 (2005 m.)
996. [Žolinė]
(...jak ziulka sviencou, teš liudzi chodzyli...) To jiešče i vtedy liudzi chodzyli, ve
čvartek jiešče chodzyli kolianami. (Liatem?) Liatem, liatem. Top tam tak... trava tam tak
zrobiona jak...(A jakie tam ziulki sviencyli?) Tak i teras sviencou ziulki ve čvartek. (Ale
jakie, jak vy byli mloda, jakie nosyli?) Takie, jak i teras: dževka, bylica, leščynka,
kviatuški jakies, dembak, i teras sviencou, pani. (Bože dževko, dembek, lieščynka...)
Bylica, nu i vasilki časem, i vasilki, no tak. (...davnej kviatkuv nie kladli, tyko zielienj...)

296

Lenk. tarm. Olany.
Lenk. tarm fest.
298
Liet. tarm. lapatūnas ʻplepysʼ; plg. brus. лaпaтyн.
297
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(... kai žolelės šventino, irgi žmonės eidavo...) Tai dar ir tada žmonės eidavo,
ketvirtadienį dar ant kelių eidavo. (Vasarą?) Vasarą, vasarą. [...] (O kokias ten žoleles
šventino?) Kaip ir dabar šventina žoleles ketvirtadienį. (Bet kokias? Kai jūs jauna buvot,
tai kokias nešdavot?) Tokias, kaip ir dabar: medelį, kietį 299, lazdynėlį, gėlytes kokias,
ąžuoliuką, tai ir dabar šventina, ponia. (Dievo medelis 300, ąžuoliukas, lazdynėlis...). Kietį,
na kartais ir rugiagėlę301, ir rugiagėlę, na taip. (... kadaise gėlių nedėjo, tik žoles...).

NN iš pirmo namo
Prapuoluose buvo 5 namai. Kaimas priklausė ponui, kuris gyveno už Sudervės Kaline
(Galine).
Kaimas šniūrais, jau buvo atėję matuoti kolonijoms, bet užėjo karas.
Miške yra apmūrytas dar namas – gyveno Skaržinski, išvažiavo į Lenkiją. Dauguma
kaime buvo Sinkievičiai. Jos diedukas Sinkievičius gyveno šiam name, o jo brolis
paskutiniame. Po to jų vaikai kūrėsi tarp jų, dalino rėžius ir atsirado gatvelė. Jų buvo 10
ha, tėvas su broliu pasidalino po 5 ha. Jos atminime šone gale kaimo gyveno Salnikai. Iš
kito Neries kranto Saidžių atėjo Saverin ir vedė Salničanką. Diedukas darė stakles
(krosny), turėjo tekinimo stakles (tokarnia). Darė ir šukas linams (tarlicy co lien vyterac).
Sūnūs jam padėdavo. Jos krikštatėvis Vaclav Sinkievič labai daug darydavo arkliukų
medinių, kuriuos veždavo į Kaziuką Vilniun Lukiškėse. Vežė iš kaimo turgun ir pieną,
varškę žydams. Vėliau arkliukus darė ir Saverin. Namus statė, langus ir duris darė
Dzisievič iš Virbiniškių.
Atsimena, kaip jų namuose gyveno 4 vyrai, kurie laukuose skaldė akmenis ir parduodavo.
(Byli kamieni, metry stavyli i vyvozyli).

997. [Vietovardžiai]
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Pieršy šnur – žemė prie kaimo



Dalinysty šnur – žemė slėnyje



Talieročka – mažas rėželis, lygumėlė (ruvninka)



Na spusku – lygumėlė lik Rastinėnų kelio



Krynička – pieva su šaltiniu



Pod sosniakami – miškas, pušynai

Lenk. bylica.
Len. Boże r ewko.
301
Lenk. tarm. wasilka; plg. brus. vasilka, liet. tarm vosilk .
300
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Dvorna – bendra kaimo pieva



Pod Skaržinskiego – siauras rėžis



Zavodna – pieva ir rėžiai link Laičių

Boleslava Sinkievič-Jasinovska, Vladislavo, g. 1926 m. Prapuoluose, gyv. Čekoniškėse.
Žemės turėjo 5 ha 60 gabaliukų rėžiuose tėvo per pusę su broliu. Buvo rėželiai, kad tik
akėčios tilpo. Vasarą rinko uogas, grybus, parduodavo Mozūriškėse, liatem tam kolionija
byla.

998. [Vietovardžiai]


Bloto – bala pakalnėje. Viosnovou porou plyvali na brylach (lyčių), zimou
karuzelia robyli



Kolo kšyžovatki – raistas



Pod Lojcy – žemė link Laičių



Zavodna – Laičių dalis link jų



Dvorna – raistai, žolės, prasta žemė



Glemboka dolina – žemė



Duduki – laukas einant į Šilėnus kairėje



Faječka – žemė



Pasieka žemė prie miško



Dziesencyna – žemė



Sosniak – miškas
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PUGAINIAI
Vievio sen.
Irena Špak-Satkievič, Viktoro, g. 1929 m. Kazimieriškėse, atitekėjo į Pugainius 1957 m.
999. [Vietovardžiai Pugainių]


Krupiški – pieva



Vyspa – žemė prie šlaito, čia kažkada buvo upė ir sala, po to pakeitė vagą ir teka
arčiau Šiurmonių



Grudak – sala Ausiutiškių. Iki 1939 metų ta žemė priklausė Šiurmonims, upė pakeitė
vagą, nunešė namą ir svirną ir atsirado sala



Smalnica – miškas



Mogilnik – vieta kaime, dabar pušynėlis, zakopane davnejše liudzi. Kosci tam byli, i
všysko, čarepuv tam bylo od glov.



Alkije – pieva prie Bražuolės ties Kragžliais



Velniakumpe – vadina dvarą Elniakampio. (Jak nazyvali?) Velniakumpe.
(Velniakumpe?) Tak. Može to nie tak, a može tak, Velniakumpe.



Auksiutiški – vadina Ausiutiškes
1000. [Vietovardžiai Kazimieravo]



Kirmytka – kalnas prie kaimo



Piaskova gura – prie Joteliūnų



Tuneliova gura – link Joteliūnų kelias įkastas



Podžeka – pieva prie Bražuolės



Kalinovska vyspa – pievos prie Bražuolės



Rasimoiča vyspa – pieva



Dziencielina – pieva



Ručaj – pieva

M23B-21 (2005 m.)
1001. [Apie Karvutės ir Šventą akmenis]
A stary všysko: „On o tutaj Svienty, tam Karovka jiest kamienj, nazyvasia. Tož
stary nazyval Karovka, tam dalej. A tu Svienty, panečka, niechcem machliovac, i pravda
nie muvie. (A čemu nazyvali Svienty?) A co ja bardzo viem, nu jak pojiedzy, stary
jiezdzil muj teš na ryba, poviem. No to “Ja jada koli Svienty”, ot tut vo. Bo dzieci, to
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vieš, teš backa, niemlode i dzieci. (A niemuvyli čemu nazyvali Svienty) Panečka, može i
muvyli. Krovka čemu, to ja troški liepiej pamientam.
Stary to tak muvil: „Tam ryba im lovylasia, no nie tyko juš tym všyskim, no to tak,
jak krovka dojisia, to tam rybka jiechali lovyc koli Krovki. Vo zato ten kamienj. A tu..
(zato Krovka, že tam dobže lovisie?) Lovisia rybka, lovylasia, vo, koli Krovki. Ta krovka
dojiš – mlieka daji, to tam pojiedziš – rybka zloviš. A tutaj Svienta, a Boh jej viedziec
panečka, čemu to oni tu byli pšezvavšy.
O senis vis sako: „Jis tai čia, Šventas302, o ten Karvutė303, taip akmuo vadinasi. Tai
seni vadino Karvutė, ten jau toliau jis. O čia Šventas, poniutė, nenoriu meluoti, tiesą
sakau. (O kodėl vadino Šventas?) O ką aš žinau čia labai, na kaip važiuoja, mano senis
irgi važiodavo žuvauti, tai taip sako, na tai: „Važiuoju prie Švento“, štai čia. Nes vaikai,
na žinai, nejauni jau ir vaikai. (O nesakė, kodėl taip pavadino?) Poniute, gal ir sakė.
Kodėl Karvute vadino tai aš geriau prisimenu.
Senis tai taip sakė: „Ten žuvies daug pagaudavo, na tai visiems jau, na tai taip kaip
karvutę melžti, taip ir žuvytę važiavo gaudyti prie tos Karvutės. Todėl ir akmenį [taip
pavadino]. O čia... (Todėl Karvutė, kad geriau gaudosi?) Gaudosi žuvytė, gaudosi, prie
tos Karvutės. Taip karvutė melži – pieno duoda, tai ten nuvažiuoji – žuvytę pagausi. O
čia Šventas, Dievas čia žino, kodėl tai jie pavadino.

M23B-21 (2005 m.)
1002. [apie Verkšionių Veselios akmenis]
Tam počekaj pani, Karmazyny, tam jak nazyvasia. Pšejezžala vaselia. No to to
slyšala. (Pšejiezžala pšez žeka?) Pšez žeka. (Co stalosie?) Nu i oni, jak tam čar – všyskie
pševrucylisie, utopylisie. Čy tam oni byli zaklienta, može oni kto ich zaklievšy byl, čy
može tak čeba bylo, može tak Pan Bug dal. No i ta cala vaselia, vo tak to nie tutaj. (Na
vodzie?) Na Vilji, na Vilji.
Tai palauk, ponia, Karmazinai [tą vietą] vadina. Važiavo vestuvės. Na tai girdėjau.
(Per upę važiavo?) Per upę/ (Ir kas atsitiko?) Na ir jie, kaip prakeikimas – apsivertė ir visi
paskendo. Ar jie ten prakeikti buvo, gal juos kas prakeikė, o gal taip reikėjo, gal taip
Dievas davė. Na ir tos visos vestuvės, bet tai ne čia [paskendo]. (Vandenyje?) Neryje,
Neryje.
M23B-22 (2005 m.)
1003. [Apie Pinyklos šaltinį]
Ja sama chodza po ta voda. (A gdzie?) A vo pani. (Krynyca jiest?) Tak. Ona musi
ta voda, vo idzi v ta strona, nie v ta strona, ale vo v ta strona.(rodo į rytus) (Do slonca?)
Tak tak, viem, viem. (Co ona pomaga, od čego?) Muvi jak u liudzi kiedyscy, vie to teras
302
303

Lenk. Świę y kamień.
Lenk. tarm. Karowka; plg. rus. karovka.
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najviencej duktory, a jak o kiedyscy, pšyvožou, pšyjadou i prošou, to jiešče ja chodzyla
pokazycac, a potem dzieci. A čy ona pomaga, co ja viem. (A gdzie ona jiest?) To v liesie.
(Dalieko?) Nu nie tak, nu. (Ale tutaj to ona do Vilji idzie?) Nie, ona idzi pod ziemie, i
pod ziemie, pani. A gdzie ona tam podzievasie.. Ona idzi tam s gury, i idzi, i idzi, i pud
ziemia. (To tam niedalieko Avsiutišek?) Bližej. (Bližej do vas?) Bližej, v dol ona, v dol,
tak do liasu, v liesie. (Po jakiej drodze?) A tu vraz droga jiest. (Miejscove poviedzieli, že
tam jiest?) Nu. I moja sviakrova du mnie spoviedziala, že tutaj jiest. Nu pu.. i chodzili,
juš muvie, i vody, i nabierali liudzi vody, pšychodzyli. A spomagali, Bog ich… teras,
vidziš, najviencej duktory, a kiedyscy, gdie te duktory?
Aš pati ėjau to vandens atnešti. (O kur?) Štai čia, ponia. (Čia šaltinis yra?) Taip.
Tas vanduo eina į tą pusę, ne į tą, bet į šitą (rodo į rytus). (Palei saulę?) Tai, taip, žinau,
žinau. (Ką jis gydo, nuo ko padeda?) Sako, kaip žmonės kadaise, dabar tai daugiau
daktarai, o kadaise, atveža, atvažiuoja i prašo, tai dar aš ėjau rodyti [tą vietą], o paskui
vaikai. O nuo ko padėdavo, nežinau. (O kur tas vanduo?) Tai miške. (Toli?) Na ne taip
toli. (Bet tas šaltinis į Nerį įplaukia?) Ne, jis plaukia po žemę, po žemę (?). (O nuo
Avsiutiškių toli?) Arti, arčiau. (Arčiau jūsų?) Arčiau, apačion jis plaukia, apačion, taip į
mišką, miške. (Kokiu keliu?) O čia iš karto ir kelias yra. (Čia vietiniai sako, kad yra?) Na.
Ir mano uošvienė man pasakė, kad čia yra. Na tai eidavo, ir vandens pasisemdavo
žmonės, ateidavo. O padėdavo, Dievas jiems... o dabar daugiau daktarai, o kadaise, kur
tie daktarai?
M23B-23 (2005 m.)
1004. [Apie Vaiciukevičių]
Dovulajsia, kiedyscy i ta ruža, to u tutaj dziad. To vielie pšyjiezdžali. (V
Avsiutiškach?) Nu. (Zamavial on?) Zamavial. Tutaj razem žyli, tutaj. (Ale on v Litvie
žyl. Ai, juš po vojnie) Nu to po vojnie, v Litvie, v Litvie, na samej granice. (To on
zamavial ruže i jiešče co?) I potem jiedvy dzieciuku, od pšelienknienia. Byl, to jiešče
mnie on pokazal jakie ziulki sbierac i pojic. (Od čego, od pšelienknienia?) Od
pšelienknienia. (A jakie?) Tu takie, vieš čeba takie.. sbierac. I čeba vielie liat, tyle
listečkuv, o tak. (A jak vyglionda ta ziulka?) Zielionienka tak, oi. (Kvytnie?) Kvytny, o tu
može v liesie, jak chce, to moga pokazac. (A jak vy nazyvali jou?) Ot my kopytnik
nazyvali, kopytnik. Bo zato on, vie pani, tak jak kopytak, ten list tak vyglionda. Jiest
drugi listek, to on – tšylistki, a ten jak kopytak, nu kopytnik nazyvali. (tak on vam
pokazal, Vaiciukievič?) Tak. On mnie mialsia išče naučyc, ud ružy, on tu pšychodzil, ja
mu pomagala tam, chodzyla kartoflia. Dzieci do Polski vyjiechavšy, potem on utopilsia.
(A co tam jiemu stalo?) Utopilsia. Pšyšed ryba lovyc i s pliemienikam. Vieš, niemožno
gadac, ale on može pliemienik, on stal ryba puskal v koncu, a pliemienik može za ludka
pociongnol, biedny i poliecial. (A čemu niepomug jiemu?) Tak ot viš, on pšelionksia ten
človiek. A potem tutaj rybaki vidzieli, to rybaki mieli ludka – poliecieli s tylu. Nu i
viosla, tyko zobačyli, juš viosla on vypuscil, nu i… Potem muj stary, s daliu pšylieciala

581
ona ta juš žonka, ten drugi sonsiad. Ta ludka, siatki vzieli… A potem vyplyl. (Vyplyl?)
Vyplyl.
(Slyšalam, že bajki umial ?..) No, jak pravda, umial, umial. (A očym on liubil viencej?)
Nu takie ruzmajite, panečka, pamientam, že pšychodzil tu. Vie, dzieciom gadal,
ruzmajite.
Prisikviesk tu čia, kadaise kai ta rožė, na tai čia senis [buvo]. Tai daug [žmonių]
atvažiuodavo. (Avsiutiškėse?) Na. (Užkalbėdavo jis?) Užkalbėdavo. Čia kartu gyveno,
netoliese. (Bet jis Lietuvoj gyveno? Ai, jau po karo...) Na taip, po karo, Lietuvoj,
Lietuvoj [gyveno], prie pat sienos. (Tai jis užkalbėdavo nuo rožės, ir nuo ko dar?) O dar
vaikams nuo išgąsčio. Buvo jis čia pas mane, parodė, kokias žoleles reikia rinkti ir gerti.
(Nuo ko, nuo išgąsčio?) Nuo išgąsčio. (O kokias?) Na tokias, matai, reikia rinkti... Ir
reikia kiek metų [žmogui], tiek lapelių, va šitaip. (O kaip atrodo tos žoleles?) Žalios
tokios. (Žydi?) Žydi, va čia miške [auga], jei norit, tai galiu parodyti. (O kaip jūs vadinat
tą žolę?) Me vadinam kopytnik304, kopytnik. Taip vadinasi, nes jis kaip kanopa305 atrodo,
tas lapelis taip atrodo. Yra ir kitas lapelis, tai jis trilapis, o tas kaip kanopa, na ir vadino
todėl kopytnik. (Tai tas Vaiciukevič jums parodė?) Taip. Jis norėjo man ir užkalbėjimą
pasakyti, nuo rožės, jis čia buvo atėjęs, aš jam padėdavau, ėjau bulvių [kasti]. Jo vaikai
Lenkijoj, paskui jis paskendo. (O kas jam nutiko?) Paskendo. Atėjo žvejoti su pusbroliu.
Žinot, ką čia ir kalbėsi dabar, bet gal pusbrolis ... už valties patraukė, tai jis vargšas ir
nukrito. (O kodėl jis jam nepadėjo?) Tai kad jis, matai, išsigando, tas žmogus. O paskui
jau žvejai pamatė, tai jie valtį turėjo, na ir nuplaukė ten. Na ir tik irklus jau pamatė, jau
irklus jis paleido, na ir... Paskui mano senis, na ir ta jo žmona atbėgo, tas antras
kaimynas. Tai valtį, tinklą pasiėmė... O paskui išplaukė. (Išplaukė?) Išplaukė. (Girdėjau,
kad jis pasakų mokėjo). Na taip, mokėjo, mokėjo. (O apie ką daugiau pasakojo?) Na
tokias įvairias, ponia, atsimenu, kad čia ateidavo ir vaikams pasakojo, įvairias tokias.
M23B-24 (2005 m.)
1005. [Kaip mirusią vaizdavo]
Baba, dvie siostry. Nu i chcou zobačyc, jak oni umžou, jak oni obravšysia, jak
bendou liežac. Nu, ubralasia juš jiedna, tak kiedyscy gadali, ja sama opoviadala juš. Nu i
pulužylasia juš ona ubralasia juš ta siostra, bendze druga pačac, jak ona juš bendze. Ktus
cy jak zastukalsia, tamtej serca penklo, o tobie i truna gotova, juš v trunie byla. (Juš
liežela) I pukazala, jak liežy.
Senės, dvi seserys, na ir jos norėjo pamatyti, kaip jos atrodys numirusios, kaip
apsirengusios gulės. Na, tai viena apsirengė, taip pasakojo, ir aš taip pasakojau. Na tai
atsigulė, apsirengė jau ta sesuo, o kita jau žiūrės, kaip ji atrodys. O čia kažkas pasibeldė,
tai anai širdis sprogo, štai tau ir karstas, ji jau karste ir gulėjo. Na ir parodė, kaip gulės.
M23B-25 (2005 m.)
1006. [Apie Pinyklos šaltinį] (suklydo taip vadindama, nes Alkijas paskui rodė
prie Bražuolės, o šaltinis buvo Pinykloje)
304
305

Liet. šalpusnis (Asarum europaeum).
Lenk. kopyto ʻkanopaʼ.
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Jak pšypomna, jak teras i pšypomniala. Poviedziala pani, tam nazyvasia gdzie
krynycka Alkiji, o. Jiedna Pohanska Alkija, a druga – Šiurmanska. Pohanska i
zasciankova, Zascianek nazyvalsia, vo Alkiji, to vot vydzi. (Alkija jiedna Pohanska, a…)
Druga Zasciankova, to Zascianak nazyvalsia, gdzie my siedzim. To nie Puhainy, ali
Zascianek. (A to Alkiji co tam, lonki?) Tam byli lonki, lonki byli, krovy paslisie, a teras
tam niema, panečka, lias vyrosšy, nu. Ziemia byla, kiedyscy babulia mnie, ta sviakrova
opoviadala, juš tutaj strašyli, tutaj juš gdzie, v Alkiji, jak ja muvie, v Alkiji. Liudzi jadou
tam drogou do Jievja, nazad vracali. Že takie byli pacany, harbuz vezmou, vykrojou, tam
sviečka postaviou. Viečorem vracajousia, nu ta sviečka palisie, on tyko:”Oi djabli
chodzou”. Človiek i ucieka s koniem, on lienkasia. A tu same vioskove chlopcy byli. O
tobie i čerci byli.
Kai prisiminsiu, aš dabar ir prisiminiau. Jūs pasakėt, kad ten vadinosi šaltinis
Alkija, va. Viena Pogoniškoji Alkija 306, o kita – Šiurmanska. Pagoniškoji ir
vienkiemio307, Vienkiemis vadinosi, tai matot. (Alkija viena Pagoniškoji, o...) Kita
Vienkiemio, ta vieta, kur mes sėdim, Vienkiemiu vadino. Tai ne Puhainai308, o
Vienkiemis. (O Alkija tai kas ten, pievos?) Ten buvo pievos, pievos buvo, karvės ganėsi,
o dabar jų nėra, mišku jos užaugusios. Ten žemė buvo kadaise, močiutė, reiškia jau
uošvienė, pasakojo, kad ten vaidenosi, jau ten Alkijoje. Žmonės važiavo ten keliu į Vievį,
ir atgal jau grįždavo. Tai tokie buvo vaikinai, arbūzą paimdavo, vidų išpjauna, žvakę
pastato. Vakare grįždavo [tie žmonės], o čia žvakė dega, jis tik: „Velniai vaikšto“.
Žmogus ir pabėgo su arkliu, jis išsigando. O čia tiesiog kaimo vaikinai buvo, štai tau ir
velniai buvo.
M23B-26 (2005 m.)
1007. [Apie vaidenimąsi]
Vo tam pokazyvalsia. (Gdzie?) Bo moja bratova pošla jak do Karagelišek,
napylasia, potam stracylasia droga, šla i zobačyla tam Vaiciukieviča ogienj -–nie, tam
čiort siedzi. Tak ona jak dalasia po rojstach, ona muvi, že i jej čiort cionga. Miala nafta, i
nafta stracyla, potem liatali dzienj, to ona jakos dobylasia do drogi, pšyšla s plačem, že
jej čiort provadzyl. Tak ot, tak samo i tam bylo. Napyvšysie baba sblondzylasia, a potem
juš i strach ugarnul. Tak i ja , pani, poviem takie svoje. Moja curka umarla tšydziescie tšy
liaty. Ja bardzo plakala. I mnie dzieci puviedzieli, ale to juš to poviem, ot muviš, ja sama
na siebie poviem. Tšy čy čtery dni… nu niepoviem, pani, čy tšy čy čtery dni posle curki
schovania. Pšyšla du domu, ja gdziescy byla pojiechavšy, stanela tak, pačam – curka idzi
moja. Drogou, koli gumna (Dniem?) Dniom, nu sy nie spala,, nu žeš muvie, že ja
nibende. Čemu ona mnie, čy ja zato jej plakala, čy co ja vie. To tak muvysie že bajka, ot i
bajka. Pačam, zvracalasia tam stecka jiest, a dzieci jejne jiešče dalieko. Zvracalasia, idzi,
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nu i vydze, jak ona chodzila v tym samym odzieniu, to teras sveter ten čymam. Nu i tak
vo, juš ja niemoglam vytšymac. Vylieciala tak na podvuž, začela kšyčac:”Genia, Genia”
– nic sie niema. (Znikla?) I znikla. Vot ja sama cy muvie, co ja viem, čy to pokazalosie
mnie…
Va ten rodėsi. (Kur?) Mano brolienė ėjo į Karageliškes, pasigėrė, paskui pasiklydo,
ėjo ir pamatė tą Vaciukevičiaus ugnį – tai ne [tai ne Vaiciukevičiaus], ten velnias sėdi.
Tai ji kaip spruko į raistą, ir sako, kad ją velnias tampo. Turėjo naftos, tai ją pametė,
paskui dar klaidžiojo dieną, bet pasiekė kažkaip kelią, atėjo verkdama, kad ją velnias
vedžiojo. Štai taip ir buvo. Pasigėrusi moteris pasiklydo, o paskui ir baimė apėmė. Tai aš
dar jums savo [nuotykius] papasakosiu. Mano dukra trisdešimt trejų metų mirė. Tai aš
labai verkiau. Ir vaikai man pasakė, bet aš jau tai pasakysiu, pati ant savęs pasakysiu. Tris
ar keturias dienas po dukros laidotuvių, tiksliai nepamenu, tris ar keturias. Parėjau namo,
o aš grįžau iš kažkur, stoviu ir matau – dukra mano eina. Keliu, netoli klevo. (Dieną?)
Dieną, ar aš nemiegojus buvau, na gi sakau, kad aš... Kodėl ji pas mane, ar todėl, kad aš
verkiau, ar kaip. Tai taip sako, kad čia baika 309, čia tau ir baika. Žiūriu, o ji pasuko
keliuku, o vaikai jos dar toli. Pasuko, eina, eina, ir su tais pačiais drabužiais, kuriuos
nešiojo, aš ir dabar tą megztinį turiu. Na ir taip va, jau aš atlaikyti negalėjau, išlėkiau į
lauką, pradėjau šaukti: „Genia, Genia“ – ir nieko nėra. (Išnyko?) Ir išnyko. Tai aš pati
nežinau, gal man pasirodė...
M23B-27 (2005 m.)
1008. [Kaip miške paklydo]
Juš tutaj vyrosšy, s tamtej strony vyrosšy, i stont to všysko, do liasu mnie nie
puskali. Pujdziš, zablondišsie, bendziš plakac. A liudzi gžyby sbierajou, gžyby jiest,
všysko človieku všysko chciesia. Nu i ja pošla o tut vo, i puprusyla stary, jak ja dlugo nie
pšyjda, ty pšyliec mnie šukac. A ja tam znaliazla tam tyko burovyčki, ten može
dvudziesce, tam može pul gudzyny, to nervovy pšyliecial. I gdie ja byla i mnie naliaz.
Naliaz i du chaty kazal isci. Ja do chaty ide… ale ješče gžybuv malo mam, tam para tyku
gžybkuv, i dalej dalej na ta mejsca pšyšla, niepoznala i zablondzyla, vyšla v liasy i stoje,
juš i potem i plače, i volamsia to. Zobačylam tam kosciul v Sudervi, kosciul vide, jak ja
pšez Vilja pšešla? Nu i stala žegnacie, i stala paciežy muvyc, co ja viem, može Pan Bug
mnie vtedy pumog. I ja vtedy vrucylasia i dušla dušla du chaty. (A jak vy ten kosciul
vidzieli?) A kosciul vydac, tam taka gura v liesie, vie, i s tej gury vydac. (A jak ta gura
nazyvasia?) Nu tam v liesie, tam nievielkie gury, tam sosny teras zarosšy. Tam lias
sadzyli.
Aš čia užaugusi, ten anoj pusėj, ir todėl taip nutiko, nes į mišką manęs
neleisdavo. Nueisi, pasiklysi, verksi... O žmonės grybus rinko, grybų yra, visko žmogui
norisi. Na ir aš čia nuėjau, ir paprašiau senio, jei aš ilgai nepareisiu, tai eik manęs ieškoti.
Ir aš radau ten baravykų, gal kokius dvidešimt, ten gal pusė valandos [praėjo], tai
nervuotas, atlėkė manęs ieškoti. Ir kur aš buvau, tai mane rado. Rado ir liepė namo eiti.
309

Liet. b ika ʻtuščias dalykas, pasakaʼ; plg. lenk. bajka, brus. бaйкa.

584
Einu aš namo... bet dar grybų mažai turiu, ten keli tik grybeliai, ir aš taip toliau, toliau į tą
vietą atėjau, nepažinau ir pasiklydau. Išėjau iš miško ir stoviu, jau paskui ir verkti
pradėjau, ir šūkauti. Pamačiau bažnyčią Sudervėje, bažnyčią matau, ir kaip aš per Nerį
perėjau? Na ir pradėjau žegnotis, poterius kalbėti, ką aš žinau, gal dievas man tada
padėjo. Ir tada aš grįžau ir parėjau namo, namo parėjau. (O kaip jūs bažnyčią matėt?) O
bažnyčią mačiau, nes ten nuo kalno matosi, ten toks kalnas miške. (O kaip vadinasi tas
kalnas?) Na ten miške, ten nedideli kalnai, ten pušys dabar, ten mišką sodino.
M23B-28 (2005 m.)
1009. [Nuskendo kaimynas]
Utopylsia, vo tu vo pšejiezdžal na Vilji. Jak on tam, i ludka byla dziurava,
nabravšy, ich bylo tšech, dva jakscy vyplyli, a on mial harmonja na pliecach, no vie,
kiedyscy grali. Nu i musi ta cienška, odziavšysia, nu i puplyl… Potam naliezli. (Ale
movuv nie bylo, že tam jaki kipšuk pševracal ludki?) No tam jaka, jak tam byla ta ludka
dziurava…
Paskendo, čia jis važiavo per Nerį. Na ir kaip jis ten, ten ir valtis buvo kiaura,
prisėmė vandens, jie trise buvo, du lyg ir išgėrę buvo, o jis turėjo armoniką ant pečių,
žinot, kadaise grojo. Na ir gal sunki buvo ta [armonika], apsirengęs dar buvo, na ir
plaukė... Paskui surado jį. (Bet nesakė, kad ten koks kipšiukas valtį apvertė?) Na ten taip
jau kiauri buvo ta valtis...
M28A-9 (2005 m.)
1010. [Apie žalčius, gyvates, užkalbėjimus]
U mnie co pod chata pšychodzy, nie to co, pani, venžy, tak. (A davnej,jak vy
dzieckiem byli, byli te venžy?) Tak oni od davna. (A jak u vas muvyli, čy možno zabyc
venža?) Venža niemožno. (A čemu?) A čemu, bo jiesli tak zabyjiš, pani, jiesli nie maš ni
žadnej, ani muviou, že to gžech venža byc. (Čemu?) Čemu gžech? Bo potem tobie cyk…
byl ina na samych, my sami spraktykovalisie, muj stary. On grabal tego vo, sloma. A u
mnie byla svynia prosna, vie jak na viosce? Nu to vot, ja to poviem. Stary to zazlulsia,
ažeby niegrebac, i pšyviezli dzieci na dziedzincu, vie ta sloma. Vidzial i zabyl tego
venža. Potam on sam poviedzial. Moja svynia dva dni prosylasia i vsie parsiučki
posdychali, vo tak. Venža poviedziana že niemožna, to vo. On niekonsasia, on tak jak
Matka Boska stanevšy na ta, tego venža Matki Boskej, on tak jak svienty. A gadzyna
konsasia, gadzina možna. Žaleznyca možna byc, a venža niemožna. No to bo zato on jak
svienty juš taki, tak gadali, juš co, nu tak gadajou. To i ja tak gadam, no to vo. (Vam ojcy
tak muvyli?) Tak tak, muvyli že venža niedu…niemožna byc, niemožna. Nu to vot venža
i niebyli. A zabyjiš, može bendze nieščensce, o tak muvyli. (A gadzyny nic?) A gadzyny
možna, ona konsasia.
(A zamova jaka jiest ot ukonsienia?) Nu teras juš malo tych liudzi jiest. (Ale bylo
davnej?) Bylo bylo. (Zamaviali?) Oi, ja i sama to, ten Vaiciukievič, krovie byla za vymia
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ukonsyvšy, vo taka vo byla, vo. A polieciala do jiego, no i on dal tam takich…
liekarstvuv nabravšy, tam paciežy čeba muvyc. Jej paciežy muvyc, Ojcec tam, Zdrovosc
Mariji čeba muvyc, ale čeba muvyc – nieusopyvacia, vozduch niechvycy, jak co kolek
stara tak, žeby odmuvyc, ot vtedy bendze juš i…i u tego jak tam poviedzial, i vtedy
bendze juš počebne, a tak juš nic. (A od železnycy teš?) Nu i železnyca, ale železnyca nie
taka. Ale možna i železnica byc, tyko venža niemožna.
(Pasakoja, kad kitam krante Šiurmonyse Šakievičius rado tvarte daug žalčių –
išnešė į Nerį)
On muvi:”Choc, i tobie moge dac”. (Kto, Stanislav?) No. Muvi:”Choc, i tobie možym
dac”. Nu nie, posmielisie. To vot. (Vynios košikami i do Vilji?) Do Vilji. A byc to
niechcesia, no gdzie ty bendzeš ich byc. Venžuv, muvi, niemožna. (Tak oni pšeplyli na
inny bžeg?) Gdzie oni poplyli, može oni tu pšyplyli, pajmioš gdzie oni poplyli, ale s
chlieva vypendzil. (Ale niebyl?) Nie, ni jiednego, Bože bronj.
Man iki pat namų žalčiai ateina. (O anksčiau, jūsų vaikystėje, buvo tų žalčių?)
Taigi jie seniai jau. (O kaip sakė, ar galima užmušti žaltį?) Žalčio negalima. (O kodėl?)
Na, kodėl, nes sako, ponia, jei užmuši taip, be jokios [priežasties], tai jau nuodėmė žaltį
mušti. (Kodėl?) Kodėl nuodėmė? Nes paskui tau [bus blogai]... mes apie tai patys
įsitikinom, mano senis... Jis šiaudus grėbė. Ir dar mano kiaulė buvo paršinga, žinot, kaip
kaime. Na ir taip, aš taip pasakysiu. Senis supyko, nenorėjo grėbti, na ir atvežė vaikai
tuos šiaudus. O jis pamatė ir užmušė tą žaltį. Paskui jis pats pasakė. Tai mano kiaulė dvi
dienas negalėjo apsiparšiuoti ir visi paršiukai padvėsė, va taip. Jis [žaltys] nesikandžioja,
jis kaip ta Dievo Motina, jis taip kaip šventas. O gyvatė kanda, gyvatę gali [mušti]. Na
tai todėl, kad žaltys kaip šventas toks. O gyvatė kandžiojasi, ją galima mušti. Geležinę 310
galima mušti, o žalčio ne. Na čia todėl, kad jis kaip šventas toks, taip sakė, na taip sako.
Na ir aš taip sakau, na tai va. (Tėvai jums taip sakė?) Taip, taip, sakė, kad žalčio negalima
mušti, negalima. Todėl žalčio ir nemušė. O jei užmuši, tai nesiseks, taip sakė. (O gyvatę?)
O gyvatę galima, nes ji kandžiojasi.
(O užkalbėjimas yra nuo įkandimo?) Na. Dabar jau mažai tokių žmonių yra. (O seniau
buvo?) Buvo, buvo. (Užkalbėdavo?) Oi, ir aš užkalbėdavau, ir tas Vaiciukevič. Karvei
buvo į tešmenį įžėlusi, tai štai tokia buvo. Aš nulėkiau pas jį, na ir jis davė ten tokių...
vaistažolių pririnkęs, ten ir poterius reikia sukalbėti. Jos [gyvatės] maldas sukalbėti, Tėve
mūsų, Sveika Marija reikia sukalbėti, bet reikia sakyti neiškvepiant, oro nepaleidžiant. O
jei kas senas, tai tiesiog sukalbėti maldas, tai tada jau bus... kaip jis ten pasakė, ir ...(?)
(Užkalbėdavo ir nuo geležinės įkandimo?) Na ir nuo geležinės, bet geležinė jau ne tokia...
Bet galima ir nuo geležinės, tik nuo žalčio negalima.
(Pasakoja, kad kitam krante Šiurmonyse Šakievičius rado tvarte daug žalčių –
išnešė į Nerį.) Jis sako: „Ateik, ir tau galiu duoti“. (Kas, Stanislovas?) Na, sako: „Ateik,
ir tau galim duoti“. Na ne, tik pasijuokėm. Taip va. (Išnešė su pintinėmis ir į Nerį?) Į
Nerį. O mušti tai nesinori, kur čia juos muši. Žalčių, sako, negalima mušti. (Tai jie
perplaukė į kitą krantą?) Kur jie ten nuplaukė, gal jie čia atplaukė, ką čia žinai, kur jie
nuplaukė, bet iš tvarto išvarė. (Bet nemušė?) Ne nei vieno, gink Dieve.
M28A-10 (2005 m.)
1011. [Apie padalec]
310
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(Slyšeli o takiej?) Slyšeli. (Co to takiego?) Tam taka, to ona nie tut, bo ich tutaj
nieslychac bylo, oni tam gdziescy na drugich stiepach, cy gdzie oni. Na tam to ona taka,
jiejnej glova taka vielka juš, všysko ona co, ona nu juš ukonsy, to juš ni zamuvyc ni co.
(A ona podobna do gadzyny?) Pudobna, na rysunku, na rysunku ja vidziala. Vie, na
rysunku, čytali ksionžki. (A liudzi jak muvyli stare?) No co liudzi, tak i liudzi, jak ich tu
nie bylo. To co liudzi bendou muvyc. Oni nie u nas, ich niema.
(Girdėjot apie tokią?) Girdėjom. (O ką girdėjot?) Apie tokią, tik ji ne čia, nes jų
čia nebuvo, jos ten kitose stepėse, ar kur jos. Na tai ji tokia, jos galva labai didelė, viskas
taip, tai ji kai įkas, tai net užkalbėti negalima. (O ji panaši į gyvatę?) Panaši, piešinyje
mačiau, piešinyje. Kai knygas skaitėm, tai nupieštą mačiau. (O ką seni žmonės sakė?) Na
ką žmonės, taip ir žmonės, jų čia ir nebuvo. Ką jie čia pasakys, jų čia ir nebuvo pas mus.
M28A-11 (2005 m.)
1012. [Apie buvusį ežerą Kazimierave]
Tata muj. (Tata, a jak muvyl?) Gdzie ta žeka, vie, muj tata stary juš, co ja viem.
Tam on i žyvšy i všysko. My pytalisie, vie, bo takie teš v tej blocie, teras vo tam rubiona
jak ona, malioracja na tej žece. To take my pasli krovy, panečka. Nu vieš, jak kiedyscy
pasli. To my najdzim taka vo, vielka oka. To my palki tam pchneli, i nie bylo konca. Ale
bojimsia, bu niepotopicia, to kšyčou. Nu to tate my pytali. Tata muvi, by kiedy zato tam
jieziora byla, ot. (Na tym mejscu?) Na tym mejscu. (A gdzie ono podzialosie?) Ona
zasechla potam, zasypalasia tymi všyskymi, jak o, co ja viem, tak tata muvyl. I
podzialosia, a pole ostalosia že. (A jak nazyvalosie jiezioro?) To panečka, može i bylo, a
co ja viem, tyko tata muvyl, že tam co lonki te všyskie, to kiedyscy byli jieziora. O tak
tata muvyl. A moj tata stary byl. Nu to ot, nam opoviadal, to ja pamientam.
...Žeka plyni, to i znuv žeka plyni, tu takie bagny. Tam jak stanisie, tak o kolyšysie.
Tak my kolyšymsie, ali bojimsia vliecyc, a to straš y nas. A to ziemia byla tšenslasia ta
ziemia. A teras oni zrobyli malioracja, juš trocha nie taka.
Tėvelis mano. (Tėvelis, o ką pasakojo?) Jis gyveno ten, kur toji upė, mano tėvelis
senas jau. Mes irgi klausėm, nes čia balos tos, ir dabar daryta buvo melioracija prie tos
upės. Tai mes karves ganėm, ponia, na, žinot, kaip kadaise ganė. Tai kai randam kokią
didelę akį, tai kišam ten lazdas, ir galo nebuvo [kišant]. Bet bijojom paskęsti, todėl
šaukdavom. Tai mes tėvelio klausėm. Tėvelis sakė, kad čia ežeras buvęs, todėl čia taip.
(Šitoje vietoje?) Šitoj vietoj. (O kur dingo tas ežeras?) Jis išdžiuvo, užpylė jį su tais
visais, nežinau kokias, taip tėvelis sakė. Ir dingo, laukai liko. (O kaip vadinosi tas
ežeras?) Tai, ponia, gal ir buvo, o ką aš žinau, taip tėvelis sakė, kad tos visos pievos, tai
kadaise buvo [ten] ežerai. Tėvas jau taip sakė. O mano tėvas senas buvo. Na tai mums
pasakojo, tai aš ir prisimenu.
…Upė teka, ir vėl upė teka, o čia tokie liūnai. Ten kai stoji, tai liūliuoja. Tai mes
liūliuodavom, bet bijojom įkristi, tai mus baugina. O žemė buvo, drebėjo žemė. O dabar
padarė melioraciją, tai jau ne taip...
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M28A-12 (2005 m.)
1013. [Apie Didįjį Ketvirtadienį]
Čvartek, panečka, to juš sie kiedy bylo zato Vielki Čvartek čeba čyscyc všyskie
domy. Žeby jak juš Pan Jezus, juš on ve čvartek byl, žeby čysto im bylo by v chatach,
čysto, požondki čeba bylo. Nu i potem viečorem čeba du kusciola, i paciežy muvyc čeba.
(A rano, nie muvyli že čeba pšed sloncem mytsie?) Može i muvyli, panečka, i všysko
niepamientam. Moja mama to vidziš, ona teš v koscielie, ona i oltažyki nosyla, i jejna…
te mamy…
Ketvirtadienis, ponia, tai jau kai buvo Didysis ketvirtadienis, reikėjo visus namus
tvarkyti. Kad kaip Ponas Jėzus, jau jis ketvirtadienį, kad švaru būtų namie, tvarką reikėjo
daryti. Na ir paskui vakare reikėjo į bažnyčią, ir poterius reikėjo kalbėti. (O ryte, nesakė,
kad praustis reikėjo prieš saulei patekėjus?) Gal ir sakė, ponia, ne viską aš ir prisimenu.
Mano mama, matot, ji irgi bažnyčioj, ji altorėlius nešiojo, ir jos... tos mamos...

M28A-13 (2005 m.)
1014. [Apie blogas akis]
On z male, on byl trošečki i… Tak on byl taki. (On sglazil, Vaiciukievič?) Nu. A
tak to i… (To jiego očy škodlive byli teš?) Nu by jakby byli. (Ale sam i odmavial?) Nu
on. Ale on i pšychodzil jak du nas i nam… jiemu pomagali, to on… ja niemam. Jiesli
krova to zachoruji, čy co. O tu v viosce byl. O ten co v žultym domie, babulia juš byla,
juš v tamtym sviecie. Panečka, ja pšyšla tutaj, nic nieviedziala. U nas tam prosto tak bylo
trochy jiedna čarovnyca. (Čarovnyca? V Kazimierovie?) O tu vo byla. Panečka, jak ja juš
potem krova miala, juš jak tyko na Jana – niemam ja mlieka. Panečka, vielie ja
naliatamsia, naplačamsia, i dzieci jiest, nu nie daji. Daji – podojiš, i skysla, zieliona daže
mlieka, i spiecysia ta mlieka. Lieca du svojich, mamy po mlieka, tam du čego liataš, nu.
Nu, pujda du Vaiciukiejiča, poproša. On jakoscy tak i tak. I muvyla, Boža muj Boža. (A
co ona robyla?) Choliera jej vie. Ona jak tyko, raz to vidzieli, pšylieciala vo tu na lonki
nakryvšysia, jak čarovnyca. Čaruji, začaruji. (A čym nakryvšysia?) Poscylkou bialou.
(Poscylkou?) Nu. I raz to vidzieli, ale niedopendzyli, byli by davšy pu bokach. (Innym teš
odbierala, čy tyko vam?) Všyskim, všyskim, mlieko od krovy. Krovy te biedne, vtedy
nudna takie, chudou, pokont odmuvyš. I doktor pšyvozyli, taki byl, jak on tam… no to
on:”Soli, soli malo”. Jakas tobie tu solj ty chceš liatem, vraz Jana, nu jaka tu solj, vieš,
soli malo doktor. Nu vydzi, že krova chora, soli malo. A potem du Vaiciukiejiča. (A tak z
niou jieželi pomuvyc, žeby ona tak nierobyla?) To kto, pani povie? (Balisie jej?) A kto
balisie, nikto jej nie balisie, ale zato jak umarla, to taka byla skrencona.
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Jis nuo mažens, toks jis buvo truputį, ir... Jis toks jau buvo. (Ir jis nužiūrėjo,
Vaiciukevič?) Na, taip ir... (Tai jis blogas akys turėjo?) Na lygtais. (O pats
neužkalbėdavo?) Na, jis. Jis ir ateidavo pas mus... i mes jam padėdavom, tai jis... Jeigu
karvė suserga, ar ką. Jis čia kaime buvo. Tas geltoname name, močiutė irgi buvo, bet jau
anapus iškeliavo. Ponia, aš atėjau čia [gyventi], nieko nežinojau. Pas mus ten buvo kita,
viena burtininkė. (Burtininkė? Kazimierave?) Štai čia ji buvo. Ponia, kai aš jau paskui
karvę turėjau, aš jau kai tik Joninės – aš pieno neturiu . Ponia, kiek aš prisilakstau,
prisiverkiu, ir vaikai yra, bet neduoda. Duoda, pamelši, ir prarūgsta, net žalias pienas, ir
susitraukia tas pienas. Bėgu pas saviškius, pas mamą pieno, ten prisilakstai, na. Na, eisiu
aš pas Vaiciukevičių, paprašysiu. Ji kažkaip taip, ir taip. Ir sakiau, Dieve tu mano, Dieve.
(O ką jį darė?) Velnias ją žino. Ji kaip tik, vieną kartą tai matė, atlėkė čia į laukus
apsiklojusi, kaip ragana. Buria, užburia. (O su kuo buvo apsiklojusi?) Su balta paklode.
(Paklode?) Na, ir vieną kartą ją matė, bet nepasivijo, net būtų ji gavusi. (Kitiems irgi
pieną atimdavo, ar tik jums?) Visiems, visiems, karvėms pieną atimdavo. Karvės tos
vargšės, tokios liūdnos vaikšto, pakol atkerėsi. Ir gydytoją atveždavo, toks čia buvo, kaip
jam ten... na tai jis: „Druskos, druskos mažai“. Kokios tu čia druskos nori vasarą, Joninės,
kokia tau čia druska, matai, druskos mažai, daktaras. Na, mato, kad karvė serga, tai
druskos maža. O paskui pas Vaiciukevičių [nubėgau]. (O jeigu su ją pakalbėti, gal ji taip
nedarytų?) O tai kas pasakys. (Bijojot jos?) A kur ten bijojom, niekas jos nebijojo, užtat
kai mirė, tai visa susukta buvo.
M28A-13 (2005 m.)
1015. [Mirti sunku burtininkams]
Tu drugi taki umar, ktura čarujou, i v viosce, pani, poviem, v našej viosce, teš byla
taka, našej mamie. Mama teš taka biedna tak samo niebylo spokoju. Ale jak stala
umierac, tšy dni umierala. Potem tata muj pušed i staliuvania, jak nazyvasia, na viosce
chaty staliovane. To te staliovania dvie deski vybral, vtedy umarla. (Žeby lžej bylo um..?)
Umierac, nu niemogla umrac. (Dvie deski vybral?) Vybral dvie deski. (A čemu?) Čemu,
nu i vypuscyl čiorta, i čiort pušed du gury. Vot jak, o jak panečka. Jakie byli liudzi vtedy.
Teras liudzi, oni nieumiejou, nieumiejou. Tyko kture može naučyvšysie, cuscy jiedna,
muvi, tam v Lozdzianach umy. (Umie čarovac?) No. A mnie muvyla, a to ona tu
niepšychodzy, to to i nie tak. No to ot, tata vybral deski, i vtedy skunala. A tak nieviem, i
tak tšy dni umierala i umratj nie mogla. Vot jak. A vie žyviola jak, panečka, ty chceš
mnie jiesli ja cos tobie zrobyla, ty mnie pobej, i daj v morda ty mnie, nu žyviola to
niemožno menčyc, Pan Bug jiest tak. Nu. Tu taki drugi Jan tak samo, muvi, umieral,
niemog umrac, cos čaroval. Niemožno žyviola, gžech, no..
Čia antras toks numirė, toks kuris kerus meta, mūsų kaime, ponia, čia kaime, jis
mūsų mamai... Mama irgi vargšė, irgi taip ramybės nebuvo. Bet kai pradėjo mirti, tai tris
dienas kankinosi. Paskui tėvas mūsų nuėjo ir stogą, kaime namo stogas, tai iš to stogo dvi
lentas išėmė, tada ji mirė. (Kad lengviau būtų mirti?) Taip, mirti, na negalėjo numirti.
(Dvi lentas išėmė?) Išėmė dvi lentas. (O kodėl?) Kodėl, išleido velnią, ir velnias pakilo į
viršų. Štai kaip, panele. Kokie buvo tada žmonės. Dabartiniai žmonės tai jie nemoka,
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nemoka jie. Tik kai kurie išmokę, gal tik viena Lazdėnuose311 ir moka. (Moka burti?) Na.
O man sakė... Tėvelis lentas išėmė, ir tik tada numirė. O taip tai tris dienas kankinosi ir
numirti negalėjo. Štai kaip. O kaip gyvuliams [kenkia], ponia. Jeigu aš blogai padariau,
tai tu man duok į snukį, mane mušk, taigi gyvulių negalima kankinti, taigi Dievas yra. Tai
kitą kartą Janas toks, irgi negalėjo numirti, burė jis ten. Negalima gyvuliams kenkti,
nuodėmė...
M28A-14
1016. [Šventintas vanduo] (klausiau apie pagonių krikštą, užkalbėtą vandenį)
Oni umaršy, niema juš, tyko dzieci jiest. Nu teš umarla tutaj bratova. Oni mnie
prošou du kosciola. Nie, pravda, du spoviedzi najpierv mnie. Žeby jej du spoviedzy jak.
Nu ja čekam, oni nic nie muviou, pšychodza:”Vy jiezdzyli po ksiendza čy nie?” –
“Ciotka, nikt nijiedzy.” No to ja muvie:” Davajce, ja prendzej..” (A to teras?) Teraznejšy,
dziesianc musi čy pietnasce liat. Pojiechala, pšyviozla ksiendza. A du menža – nikto. A
pujiechali, puviedzieli oni mnie teš brali:”Jiedzim du ksiendza”, a ja
poviedziala:”Nipojada”.
Byli niekščona. Ale gdzie oni. (A jak ich okščyli potem, jak muvyli?) No jak
muvyli, potem jaki tam, Gediminas, jaki.. ten on taki robyl nu i kšcyl tam vodou.
(Vodou?) Voda pšyvozyl, i vodou. (A skont pšyvozil?) A sviencona. A mnie vnučka
pšyvozy až s Polski, gdzie Matka Boska rodzyvšysia. I ja, vie, pšyviozla ona mnie
butelecce, ja pyc benda, ona:”Babcia, jak bendzeš pyc”. Sviencona voda ma. (Nu
sviencona, to ja rozumie, a zamaviana jaka?) Ja teras i nie chodza. (Davnej?) Davnej
mieli, mama to jak nie mieli. (Mama tšymala?) Nu. Tšymala. (Tak chodzyla do človieka,
žeby zamavial?) Zamaviac i pšynosy, potam čy co kolek, čy kto chory, čy co, to ona vraz
pukrupyla, tam taki vezmy… nu taki vot…travka, i o, pokropy to krobka, to tamtego, vo
jak. Zamaviana. (A voda skont brali s stunia?) S studnia musi, a skont. U nas studni byli,
a tutaj to pyli z Vilji, pani i niepamierli.
Jis jau miręs, nėra jo, jau tik vaikai gyvena. Na, irgi mirė brolienė. Jie mane
kviečia į bažnyčią. Ne, tiesa, pradžioj išpažinties, kad ją kaip nors išpažinties [nuvežti].
Na, aš laukiu, jie nieko nesako, ateinu: „Jūs buvot pas kunigą, ar ne?“. – „Teta, niekas
nevažiuoja“. Na tai aš sakau: „Tai aš nuvešiu, greičiau“. (Tai dabar?) Dabar, gal prieš
dešimt ar penkiolika metų. Nuvažiavau, parvežiau kunigą. O pas vyrą – niekas. (?) Ir
važiavo, mane irgi kvietė: „Važiuojam pas kunigą“, o aš pasakiau: „Nevažiuosiu“.
Buvo nekrikštyti, o kur jie buvo... (O kaip juos pakrikštijo, kaip sakė?) Paskui ten
kažkoks Gediminas... jis ten krikštijo, su vandeniu krikštijo. (Su vandeniu?) Vandenį
atveždavo ir krikštijo. (O iš kur atveždavo?) O šventintą vandenį. O man anūkė atveža iš
Lenkijos, kur Dievo Motina gimusi. Ir aš, žinot... atvežė ji buteliuką [to vandens], aš jau
gersiu, o ji: „Močiutė, kaip tu gersi“. Šventas vanduo. (Na šventas tai aš suprantu, o
užkalbėtas koks?) Aš dabar neeinu [užkalbėti]. (O anksčiau?) Anksčiau mama turėjo,
kaip čia neturėsi. (Mama turėjo?) Na, turėjo. (Tiesiog ėjo pas žmogų, kad užkalbėtų?)
Taip, užkalba, parneša ir paskui kas serga, ar ką, tai ji apšlaisto, paima žolelę ir apšlaisto
311
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karvę, ar tą, ar kitą, Užkalbėtas vanduo. (O iš kur vandenį ėmėt, iš šulinio?) Iš šulinio, o
iš kur dar. Mes šulinius turėjom, o ten tai gėrė iš Neries, ponia, ir nemirė.
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ROKIŠKĖS
Dūkštų sen.

Irena Piečul-Zabukienė, Juzefo, g. Aliejūnuose 1940 m. Mirė 2003 m.
Ji gyvena motinos mamos name, statytame apie 1910 m., šalia dar stovėjo sviren. 1957
metais močiutė išvažiavo į Lenkiją, tada Irenos mama su šeima įsikėlė į jos namus.
Močiutę prisimena labai šiltai, pas ją dažnai būdavo, iš jos daug išmoko ir sužinojo.
Mama labai mėgdavo dainuoti, ir lietuviškai dainavo. Jos daina mėgiama - "Zachodz že
slonenko za lias kalinovy". Jos tėvo giminė - Pečiuliai buvo garsūs apylinkėje puodžiai,
gyveno Aliejūnuose. Darė juodpuodžius, vadinamus ciorlomis, kepti babkoms ir
troškinti, todėl ir jų giminės pravardė yra Ciorlos.
Irena Rakiškėse ir dabar vadinama Ciorla. Puodus Pečiuliai darė iki karo.
1017. [Vietovardžiai Rakiškėse]
* Kapanica - pieva
* Žemaitiški - laukai į Grabijolų pusę
* Mergeli - dirva į Grabijol;ų pusę
* Tažalina - dirva prie kaimo
* Kernuvka - buvęs dvaras, priklausęs Zavadskiui
* Grabijaly - buvęs dvaras, priklausęs Pileckiui
* Kaplična gura - kalnas prie Neries, nuslinkęs į upę apie 1939 m.
* Gaj - miškas į Kernavės pusę
* Raveliuki (pervše, druge, tšeče) - kalnai, iš kurių išteka šventi šaltiniai. Šaltiniai
šventi todėl, kad vanduo teka prieš patekančią saulę. Kitas šaltinis, kurio vanduo
laikomas labai geru, yra link Kernavės. Jo vanduo labai skanus gerti.
* Partizany - laukai prie Raveliukų. Taip vadinami, nes ten palaidoti lietuviai ir rusai,
"skrabuki", ar kas.
1018. [Vietovardžiai Aliejūnuose]
* Pšydatki - žemė už kaimo
* Jamka - įdubusi pieva
* Kvaterka - nedidelė pieva
* Kierovalki - žemė, pieva
* Spelnia - maudymosi vieta prie ežero
* Goscinec - žemė prie Kernavės plento
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1019. [Pravardės Aliejūnuose]
* Masiukuci - Motiejaus vaikai
* Vabiki - nuo žodžio "vabik". (Vabik - hultaj) Taip vadino, nes turėjo 25 ha žemės ir
negalėjo pragyventi


Servily - nežino kodėl, tikra pavardė Griškievič



Klimat – Adamo Pileckio pravardė, nežino kodėl



Zajonc – Jankovskio pravardė, nes panašus į zuikį, mažas



Janulianka, janulisie – Julė Vojtkievič Miežionyse



Vielki Piečulj – Irenos tėvas



Maliutki Piečulj – Vincentas Piečul Aliejūnuose, nes mažesnis
1020. [Apie mėnulį]
Na miesionce liudzi žyjou, vidac ich tam.
[Vertimas] Mėnulyje žmonės gyvena, galima juos pamatyti.
1021. [Apie žvejybą]
Naktį eidavo žvajoti su žeberklais, 3-4 smaigų. Nešdavosi pašviesti puodą su

smalėkais. (Garnek naložony smoliakuv i palisie v nocy, niesli na palce, nazyvali lučnia. Lovili vonsač, mientus)
Naktį eidavo žvejoti su žeberklais, 3-4 smaigų. Nešdavosi pašviesti puodą su
smalėkais312. Puodas pilnas smalėkų ir dega taip naktį, nešė ant pagalio, vadino lu nia313.
Gaudė ūsuočius, vėgėles.
M 5A-6 (2003 m.)
1022. [Apie ubago prakeiktas vestuves]
Vesielie jechali, s kosciola jiechali ze šliubu juš, no i spotkal im žebrak ten. No, tak
oni tam, ich prosil, žeby oni tam co dali im, nie dali. Nie dopuscili navet do tej, do tego
domu, tam, gdzie veselia bylo. Nie dopuscili tego žebraka. I tak zrobil, že nie šedli koni,
prygali, skakali, porvali všystko plutno, juš ta zvali tam. No, to potam im, jemu dali tam
tego žebraku, odrobil i pšyjechali juš okuratnie. (Viencej nic nie zrobil?) Nie, nie robil.
Tyko s koniami, a tak nikomu nic nie zrobil. Koni tyko nie šedli, nadryvalise, skakali. (A
kiedy to bylo?) Nu, to teš davno bylo bardzo. Juš ja že nie pamientam.

312
313

Liet. tarm. smalėkas ʻsakingas medžio kelmas ar rąstas, dervuolisʼ; plg. brus. cмaляк, lenk. smolak.
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Vestuves važiavo iš bažnyčios, po šliūbo314 jau. Ir sutiko elgetą. Na tai prašė, kad
jam duotų ką nors, nedavė. Neprileido net iki tų namų, kur vestuvės vyko. Neprileido to
elgetos. Ir tada jis taip padarė, kad arkliai nevažiavo, šokinėjo, nuplėšė visą tą drobę, kaip
ten ją vadino. Na tai paskui jam, tam elgetai, davė kažko, jis atkerėjo ir parvažiavo
laimingai. (Daugiau nieko nepadarė?) Ne, nepadarė. Tik arkliams pakenkė, o taip niekam
nieko nepadarė. Tik arkliai neėjo, plėšiesi, šokinėjo. (O kada tai buvo?) Na tai labai seniai
buvo, jau aš ir neprisimenu.
M 5A-7 (2003 m.)
1023. [Apie Grabijolų Užkeiktą veselią]
T... zaklienta byla, teš zakliol tam kto to ich, zakliol, bo jak jiechali, muvi, to
kamieniami stalisie. (A čym jiechali ludkou, čy jak?) Tymi vuzami, to možno pšejechac.
(Ai, vuzami) Taka byla plutka ta Vilja tam, možno. Tutaj jest mejscuv bardzo dužo
pšejsci možno, pšejechac. (I oni jiechali) Oni, muviou, jiechali vuzami tam i zaklieli. (A
kto tam?) A kto to i nie viadomo, kto zaklial. (A ile ich tam liudzi bylo zaklientych?)
Tam tego... tam šesc kamieniuv tam jest, pšypady. Šesc kamieniuv tam, tak. (Z vašej
strony jiechali?) Z našej strony, v tamtou strone, tak.
... prakeiktos buvo [vestuvės], ten kažkas jas prakeikė, nes kai važiavo, akmenimis
virto. (O su kuo važiavo?) Su vežimais, jais galima pravažiuoti. (Ai, su vežimais.) Tokia
negili buvo Neris ten, galima pravažiuoti. Daug vietų yra, kur galima pereiti, pravažiuoti.
(Ir jie važiavo.) Jie, sako, važiavo su vežimais ir juos prakeikė. (O kas?) O kas prakeikė,
tai niekas nežino. (O kiek žmonių buvo parkeiktų?) Ten šeši akmenys, taip, taip, šeši. (Iš
jūsų pusės važiavo?) Iš mūsų, ir į tą pusę, taip.
M 5A-8 (2003 m.)
1024. [Apie Raveliukų šaltinius]
(Co tam čerpali, chodzili tam?) Kiedys tak muvili, že čerpali tam. Teras nikt tam
nie pšeznajou. Teras nikt tam maladiož nie pšyznaje vienciej to. (A davnej jak bylo, jak
babcia muvila?) Opoviadali tak, opoviadala ona že tutaj chudzili, oni tu navet i studnia
umieli vyrobivši pšez pole, vodo ta v Raveliuki, tam v tych Raveliukach, tam. Krinična
voda tam jest, krinica vylievasie. (A pšinosili na picie čy) Tak, nic, i žyviolam pujili, bo
nie bylo vody v viosce, jedna studnia byla tyko na calou vioskie, to nu. (A liečili oči,
muvili tak ?) Tak i oči i rany muvili tam jakie pšykladali do ranuv tam. (A pši vas,
pomnice, že liečili?) Nie, pšy mnie juš nie, niepamientam.
[Paklausus, kodėl ten toks gydomas vanduo, atsakė, kad tų šaltinių vanduo teka
priešais saulę, todėl vanduo šventas. Juo gydė akis, kojas, žaizdas. Link Kernavės, prie
Kernuvkos upelio yra kitas žinomas šaltinis. Jo vanduo nėra gydomas, bet labai skanus,
geras gėrimui].
314
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(Ką ten semdavo, eidavo ten?) Kadaise sakė, kad semdavo ten. Dabar to
nepripažįsta. Jaunimas to daugiau nepripažįsta. (O anksčiau kaip buvo, kaip močiutė
sakė?) Pasakojo taip, pasakojo, kad eidavo čia, jie net šulinį turėjo iškastą, o vanduo ten
Raveliukuose, ten. Šaltinio vanduo ten, iš šaltinio plaukia. (O gerdavo?) Taip, ir
gyvuliams duodavo gert, nes nebuvo vandens kaime, vienas šulinis ant viso kaimo. ( O
akis gydė, kaip sakė?) Taip, ir akis, ir žaizdas gidė, sakė, kad dėdavo prie žaizdų ten. (O
jūs gydėte?) Ne, aš jau ne, neatsimenu, kad gydytų.
M5A-9 (2003 m.)
1025. [Lopšinė]
Nu, kolysanka taka:
Liuli liuli liuli pošed kot po duli*
A kotka po jabki i odmarzla lapki
Pojiechal kotak du duktora
Bo kotečka mocno chora
Pšijechal kotak z dukturami
A kutečka z kaciukami
*Duli - reiškia špyga

Liuli, liuli, nuėjo katinas kriaušių,
O katytė obuolių ir nušalo letenas.
Nuvažiavo katinas pas gydytoją,
Nes katytė labai serga.
Atvažiavo katinėlis su daktarais,
O katytė su kačiukais.
M5A-10 (2003 m.)
1026. [Vaikų daina]
Liuli liuli liuli pšyliecieli kury
Stali u varotach u červonych botach
Stali zakupaci niema im co daci
Pšenicy podle spodnicy
Grochu choc trochu.
Liuli liuli liuli parskrido vištos,
Sustojo vartuose su raudonais batais.
Norėjo apsipirkti (???), nėra jiems ką duoti.
Kviečių pagal sijoną (???)
Žirnių nors truputį.
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M 5A-11 (2003 m.)
1027. [Eilėraštis] (mama išmokė)
A jak malym ješče bylem od mamy mlečko pilem
Cy v subote cy v niedzielia mama kolysečko scielie
I uklada nas do snu spac liuliu liuliu klada nas do snu
O kai aš mažas buvau, mamos pienelį gėriau.
Šeštadienį ar sekmadienį mama lopšelį kloja
Ir guldo mus miegoti, miegoti liuliu liuliu, guldo miegoti.
M 2B-5 (2003 m.)
1028. [Apie akmenis Neryje ir užkeiktas vestuves] (čia yra pirmas pasakojimas
apie tai; M5A-6 vėlesnis)
(Odnovu o tych tšech braciach) Tak muvili že to... Že tam byli tšy braci, i muvi,
zaklienta tam oni. I teras tam na srodku tšy kamieni tak i nazyvasie mejsce ta. (A kto
pšeklial?) A kto ich vie, jak kiedys to muviou, čarovnicy jakie tam byli, pšeklinali
kiedyscy. Muvi, i veseli muvi,.pšeklinali všystkie rozmajite tam (To tam veselia byla?)
Muvi, že tam, liudzi tam, jiechali tam tšech braci i zaklieli ich, oni kamieniami stali, i
teras tak Tšy braci nazyvasia tam, Tšy braci. (A veselia, veselia teš pšeklenta jakas byla?)
Aha, tam muvi že byla, teš veselia. (Gdzie?) Ja, viecie, nie pamientam... slyšalam,
rozmaviali tam. (A jak muvili?) Muvili tak, že jiechali juš z tego, ze šliubu jiechali i
sputkali tam jakies tam čy ciganie, čy to. Prosili, žeby dali co, a oni tam nic nie dali im, to
muvi, pšeklieli tam ich. Koni rželi, slupka stanovilisie, nie schodzili na dziedziniec tam
že, tam byla zaklienta ich tak. (A to nie na vodzie, nie na Vilji?) nie, nie na Vilji, na
ziemi, na ziemi to. (A gdzie to moglo byc?) Gdzie tutaj to ja vie... (A gdzie to muvili, v
Rakiškach?) Tak, tutaj, v Rakiškach.
(Iš naujo apie tuos tris brolius.) Tai sakė, kad... Kad buvo trys broliai, ir sako
užkeikti jie buvo. Ir dabar ten vidury (?) trys akmenys, taip ir vieta vadinasi. (O kas
prakeikė?) O kas ten žino, kaip kadaise sakė, burtininkai ten kokie, kadaise užkeikė.
Sakė, kad ir vestuves užkeikdavo. (Tai ten vestuvės buvo?) Sakė, kad ten, žmonės ten,
važiavo ten trys broliai ir užkeikė juos, akmenimis jie virto, ir dabar tą vietą vadina Trys
Broliai. (O vestuvės, vestuvės irgi užkeiktos buvo?) Aha, ten sako, kad buvo, ir vestuvės.
(Kur?) Aš, žinot, neprisimenu, tik žmonės taip sakė, girdėjau. (O ką sakė?) Sakė, kad
važiavo iš to šliūbo ir sutiko čigonus kokius, ar ką. Paprašė [čigonai], kad jie ką nors
duotų, o jie nieko nedavė, tai sako, užkeikė juos ten. Arkliai žvengė, stojo ant užpakalinių
kojų, neėjo keliu, taip jie buvo užkeikti. (Bet tai ne vandenyje vyko, ne Neryje?) Ne, ne
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Neryje, ant žemės, ant žemės tai vyko. (O kur viskas galėjo įvykti?) Kur konkrečiai tai aš,
žinot... (O kur sakė, Rakiškėse?) Taip, Rakiškėse.
M2B-6 (2003 m.)
1029. [Apie Karolį Martinką] (jis buvo geriausias Aliejūnų pasakorius, jo tėvas,
irgi Karolis buvo laikomas burtininku)
No to opoviadali tego... (Odnovu) Pujdzi, pujdzi zajienca na poliovanie pujdzi, to
nikto nie zabiji zajienca, a on zabiji. (A čemu?) Jak muvi, čiarodzej, jak muvi, že on
čiarodzej byl. Jak idzi do domu, zobačy ser tam liežy na stolie, to muvi, ser ten zrobi
čarny čarniutki, ten ser. Byl čiarodzej tam, no tak opoviadali, vo jiesli tam (A co ješče
robil?) Ješče tego, pojada do Aliejuncuv, tam može ješče kto viencej povie, ješče kto. Bo
tam viedou takie kobiety.
Na tai pasakojo... (Iš naujo) Eina, eina jau kiškius medžioti, tai niekas nenušauna
kiškio, o jis nušauna. (O kodėl?) Sakė, kad jis burtininkas buvo, sakė, burtininkas. Kai
eina namo ir sūrį pamato ant stalo, tai sako, sūris juodas tampa, taip jau padaro.
Burtininkas buvo, taip pasakojo, jeigu ten... (O ką dar jis darė?) Va kai nuvažiuosit į
Alejūnus315, ten jums daugiau papasakos, nes ten dar žino tokios moterys.
M 2B-7 (2003 m.)
1030. [Apie šventus Raveliukų šaltinius] (vandeniu gydydavo rankas, kojas,
žaizdas)
Muvi, že bardzo dobra voda, muvi možno rany, vo, pšemyvali, tam i očy, muvi,
boli očy, pšemyvali tam na...... z tou vodou (A čemu ona taka dobra?) Nu ta liegienda
taka juš idzi, gadajou tak, že i (No jak, čemu ona taka, jak liudzi muviou?) Že svienta, že
ona pšeciv slonca ciekni, to svienta, že ličysie svienta voda, zato pomaga všystko, na
všystko. (A brac čeba?) Ali bo ja bre... bo zimovou pore to juš zamarzuje tam, a teras, a
tyko teras.
Sako, labai geras vanduo, sako galima žaizdas, va, praplaudavo, ten ir akis, sako,
skauda akis, plaudavo ten ... su tuo vandeniu. (O dėl ko ji tokia gera?) Na čia toks
tikėjimas, sako... (Na, tai ką žmonės sako?) Kad šventas vanduo, kad jis prieš saulę teka,
tai jau šventas, skaitosi šventas, todėl ir padeda visiems. (O semti kaip?) Na kaip... žiemą
tai užšalęs vanduo, čia tik dabar, tik dabar.

M 2B-8 (2003 m.)
1031. [Apie vaikščiojančią ugnį Aliejūnuose]
U Kierovalkuv tych, o du drogi tak dujdzi do ziemi tak, jak ksienžyc, vo chodzil, to
muvi, ja sama naviet vidziala (Sami?) No sami, tak, i paru raz (V jiednym mejscu?) V
315
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jiednym mejscu tam, v Kierovalkach tych vychodzou, i potem šed, šed itak,o vachasie,
vachasie do gostinca dujdzi i pšepada, i pšepada. A tam pilniovali, o v jiednej viosce v
domu siedzieli, pšez okno pačyli chlopcy zebravšychsie tam, i rozmajitych... (I co
muvili?) Muvi, že zloto chodzi, že tam zlota chodzila, čemu teras ona nie chodzi (Nie
muvili, co zrobic, žeby vzionc?) Tam pendzilisie, tam bylo takich, co nie lenkalisie, ale
chcieli, žeba puscic čym, čym kolek pusciš, to vtedy, nu vot jak on zlieci, to tam kopac.
Na mejsce tam čeba kopac. To tyle muvi, popadniš tam. Tak, jak ksienžyc tyko vachasie,
ja sama vidzialam. Ale dujdzi on tam do tego, i niema, do gostinca, tam gdzie.
Netoli Kerovalkų 316 tų, čia iki kelio taip eina palei žemę, kaip mėnulis, va ėjo, tai
sako, aš pati net mačiau. (Pati?) Tai, pati, kelis kartus. (Tuoj pačioj vietoj?) Tuoj pačioj
vietoj, Kerovalkuose tuose, iš ten išeidavo ir eidavo, eidavo taip, slenka, slenka iki kelio
ir dingsta, dingsta. O ten stebėjo viename kaime, sėdėjo troboj ir pro langą žiūrėjo bernai
susirinkę, ir įvairiausių... (Ir ką sakė?) Sakė, kad auksas vaikšto, kad ten auksas
vaikščiojo, kodėl jis dabar nevaikšto. (Nesakė, ką reikėjo padaryti, kad jį gautum?) Ten
bėgo iš paskos, buvo tokių, kurie nebijojo, bet norėjo paleisti su kuo nors, ir tada, kai tas
daiktas nukris, tai ten reikia kasti. Toje vietoje reikia kasti. Tai ir sakė, pataikysi ten.
Taip, mėnulis tik slenka, aš pati mačiau. Bet tik prieina jis iki to, iki vieškelio, ir dingsta
kažkur.

M 2B-9 (2003 m.)
1032. [Apie vaikščiojančius pinigus ant Koplyčios kalno] (pasakojo mamos
brolis)
Že tu, na tej Kapličnaj guže on krovy pas, on tego, to byl taki ješče pacan, to on
pas krovy. Muvi tego, vyšla kobieta s tej gury, z pod gury vyšla, cala čarvona, caliutka
čarvona, cala čarvona. Pytalasia droga na Kernova, pytalasia droga. tam ta gdzie, no takie
pacany pasli krovy, muvi, - to tam,- jiej poviedzieli, i sginela. Muvi, že chodzila tam
jakas. (Skont ona vyšla?) S pod gury tej, s tej, s tej Kapličnej gury (Nie, od strony?) Od
žeki, od žeki strony, tak vyšla tam i pytalasia droga. (I co muvili, co to moglo byc?) No to
muvili, že to zlota chodzi, teš muvili, že tam zlota chodzi, to pytalasia na Kernova droga.
Červona všystka, červona. (Nocou?) Nie, vedniu, vedniu, vychodzila vedniu.
Čia, ant Koplyčios kalno jis karves ganė, jis dar bernas buvo, tai jis karves ganė.
Sako, išėjo moteris iš to kalno, iš po kalno išėjo, visa raudona, visa visutėle raudona.
Klausė kelio į Kernavę, kelio klausė. Na tai tie vaikinukai karves ganė, sako, kelią jai
parodė ir ji išnyko. Sako, vaikščiojo ten kažkokia. (Iš kur ji išėjo?) Iš po kalno to, iš to
Koplyčios kalno. (Ne iš tos pusės? ) Nuo upės pusės, nuo upės, taip išėjo i klausė kelio.
(Ir ką sakė, kas tai galėjo būti?) Na tai sakė, kad tai auksas vaikšto, taigi sakė, auksas
vaikšto, kad ten klausė į Kernavę kelio. Raudona visur, raudona. (Naktį?) Ne, dienos
metu, vaikščiojo dienos metu.

316
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M2B-10 (2003 m.)
1033. [Kaip žmogus iš velnio arklį pirko]
I tego, spotkal muvi, tego... konia siuli, spšedac konia. On vziol i kupil, i z vozem,
i z tymi koliasami, jak kupic konia. To vziol ten človiek i kupil od jiego. Pšyjiechal na
dziedziniec ku rynku, juš pšyjiechal na dziedziniec na jutro, ale viečiorem ješče nic bylo,
ale na jutro stali, stoji jodla sankasta, tego voza ničego niema, tyko jodla sankasta.
Nieviedomo skont pšyciongnienta. To teš o taka bajka (To v Aliejuncach?) Tak, to bylo v
Aliejuncach, ten Martinka opoviadal. A on dužo tam opoviadal, ja juš nie...
Ir sutiko, ir siūlo jam arklį, parduoti arklį. Tas paėmė ir nupirko, su vežimu, su
ratais tais, [siūlo] nupirkti arklį. Paėmė tas žmogus ir nupirko iš jo. Atvažiavo vieškeliu į
turgų, čia jau ant rytojaus, nes vakare dar nebuvo, bet ant rytojaus stovi kėnis toks
šakotas, to vežimo nėra, o tik kėnis šakotas. Neaišku, ir kur atsiradęs. Tai irgi tokia
pasaka. (Tai Aliejūnuose?) Taip, Aliejūnuose, tas Martinka 317 pasakojo. O jis daug ką
pasakojo, aš jau ne...
M 2B-11 (2003 m.)
1034. [Apie Miežionių akmenį su pėda]
No tutaj jiechac na Miežancy jiechac, dol tutaj, potem pšygureček, tam jest dužo
kamieniuv, tam čeba pšypatryvac, taki ruveček plyni. Tam juš v tym ruvečku kamien jest,
tam i jest, tam. Nožka, muvi, že Pana Jezusa tam nožka. (A skont tam?) Skont tam ta
nožka (I co tam robili kolo tego kamieniu?) Nic tam nie robiono, nie (Nie modlilisie?)
Nikt tam nie chodzil, nie modlilisie, tyko pačyli. Kto tam vie, to pujdzi, popačy, vo.
Pravda nažka, sliadek jest tam.
Na čia kaip į Mežionis 318 važiuoti, slėnis čia, o paskui kalnelis, tai ten daug
akmenų, ten reikia žiūrėti, nes toks griovys ten. Ir tame griovelyje yra akmuo, yra ten.
Kojelė sako, ten Pono Jėzaus kojelė. ( O iš kur ji ten?) Iš kur ten ta kojelė... (Ir ką darė
prie to akmens?) Nieko ten nedarė, ne. (Nesimeldė?) Niekas ten neėjo, nesimeldė, tik
žiūrėjo. Kas ten žino [apie kojelę], tai nueina pažiūrėti. Ir tikrai kojelė, pėdutė ten.
M 2B-12 (2003 m.)
1035. [Apie žvejybą per Velykas] (mamos pasakojimas)
Taki Griškievič byl tam, to u nas. To teš do Polski vyjiechavšy, juš niema ich. To
šed na ryba, a to bylo na Vielkanoc, pšed rezorekcja, procesja idzi v koscielie, on pošed
rybe lovic (Na Vilji?) Tak, na Vilje, i bardzo bralasia ryba. Juš tak bralasia, nieviadomo
jak ona tam bralasia.On nalapal tam, na šnur nanizal, na co tam vykopal jamka, do jamki
skladal jej, ta ryba. No i muvi, tyko pačy, ciach, ciach, ciach, ciach, muvi, s tamtej strony
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do tego boku falia jak podjielasia i idzi tak na jiego. On uciekac, že ryba ta zervalasia ze
šnurka, zostavil ta ryba, i ta,,, ta zostavil jamka ta, i v tej jamce ryba byla, i uciek, i uciek,
ledve uciek sam. Pšyšed do domu, vzieli sviencona, vsiem poviadal juš tam, pošed
pačajonc. Pošli tam dužo kto pačajonc, niema, vyzvaliona všystko, muvi, vypaliona trava
tam jaka byla (Vypaliona?) Vypaliona tak, tak jak ogniem jakim. Žeby on tam stal, to
može bylo, žeby i jiego tam spalil (A falia jaka byla, ogien byl?) Nie, nie ogien, prosto
voda, voda, šedla voda taka. I šedla tak na jiego, nu to on uciek, i tam všystko zostavil.
Potem pačyli, to muvi, vysmaliona, vypaliona, tam nic, i jamki, i tej ryby, ničego. Jakas
byla sila, musi jakas, i na Vielkanoc, pšed samou tam mšou, juš šedla ta procesja, on,
mama opoviadala moja, že tu pravda byla, že ona ješče nievielka byla, z vioski tu juš
dziadulia byl (Od mamy?) Od mamy, vie.
Toks Griškevič buvo ten, tai jau pas mus. Tai irgi į Lenkiją išvažiavę, nebėra jau
jų. Tai ėjo jis žvejoti, o tai buvo Velykos, prieš Rezurekciją, tada procesija eina per
bažnyčią, o jis nuėjo žuvies gaudyti. (Neryje?) Taip, Neryje, ir labai kibo žuvis. Jau ten
kimba ir kimba, labai gerai kimba. Jis pagavo ten, ant virvės sukabino, duobelę iškasė ir
ten ją dėjo, žuvį tą. Na ir sako, tik žiūri, ciach, ciach, ciach, ciach, staiga banga pakilo iš
anos pusės ir eina tiesiai ant jo. Jis pradėjo bėgti, o žuvis nuo virvės nutruko, ir paliko jis
tą žuvį, ir toje duobelėje žuvį paliko, ir paspruko, vos paspruko pats. Parėjo namo,
suvalgė šventintus valgius, jis visiems papasakojo [apie įvykį], ir nuėjo pasižiūrėti. Nuėjo
ir kiti žiūrėti, nėra, žuvies nėra, sako, o žolė apdegusi aplinkui. (Apdegusi?) Apdegusi,
kaip ugnimi. Jei jis būtų ten stovėjęs, gal ir jis būtų apdegęs. (O banga buvo, ar ugnis
buvo?) Ne, ne ugnis, tiesiog vanduo, vanduo pakilo, ėjo. Ir taip ėjo tiesiai ant jo, na tai jis
pabėgo, ir viską ten paliko. Paskui žiūrėjo, tai sako apdegusi, apsvilusi [žolė], ten nei tos
duobelės, nei žuvies, nieko [nerado]. Gal kokia jėga ten buvo, nes per Velykas, prieš
pačias mišias, kai jau ta procesija ėjo, jis, čia mama pasakojo mano, kad tai tiesa buvo,
kad ji pati dar nedidukė buvo [tada], senelis iš šito kaimo buvo. (Mamos?) Mamos, žinot.

Juosta 2 B (IV)
Adam Pilecki, Antona, g. 1927 m. Padvariuose.
Jo žmona - Vaclava Giliun-Pilecka, Julijana, g. 1930 m. Aliejūnuose.
Namą Rakiškėse nusipirko iš išvažiavusio į Lenkiją Šalkovskio, jie persistatė toje vietoje.

1036. [Apie Padvarius]
Kaime buvo 16 namų. Namuose broliai buvo pasidarę mašiną aliejui iš sėmenų spausti.
Aliejų vežė parduoti Vilniun. Tėvai buvo pasistatę namą iš molio, vaikai jame ir užaugo.
Vėliau, namuose likęs brolis šalia pasistatė kitą namą ir molinį namą perdirbo į tvartą. Jis
dar tebestovi. Jo tėvas ir senelis grojo smuiku. Armonikos kaime atsirado tik karo metu,
kaip ir lūpinės armonikėlės. Tėvas darydavo klumpes. Kaime buvo stalius, siuvėjų,
motinos brolis buvo kalvis. Kernavėje žiedė puodus paprasto molio, o Aliejūnuose,
Gieliun, juodo molio. Semeniškėse Raževski Antosi ir jo brolis turėjo luotus ir su jais
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žvejojo. Patys sau irgi žvejodavo. Pavasarį statydavo bučius, padarytus iš vytelių (Bučy z
vitkuv). Rudenį eidavo su žeberklais ir ugnimi. Taip pat meškeriojo, gaudė su šniūrais.
1037. [Padvarių vietovardžiai]
* Dol - žemė link Grabijolų, iki Airupės
* Tažalina - dirva ir pieva
* Kaplica - dirva ir pieva prie Neries, prie Koplyčios kalno
* Široke šnury - dirva link Kernavės
* Pasieki - dirvonai, ten ganydavo, prasta žemė
*Dvorna gury - krūmai
* Šalkine - kalnai prie Neries, ten yra šaltinis
* Buiki - kalnai ir krūmai prie Neries
* Pod jeziorkem - žemė prie prūdo
* Kabaček - statūs šlaitai, pieva
* Žvyrovnia - prastos pievos žvyrvietės vietoje

1038. [Akmenys Neryje]
* Babki - Neryje du akmenys, netoliese kranto, apvalūs kaip babkos
* Vielki kamien - akmuo Neryje tarp didžiosios Airupės ir mažosios Airupės (Vielka
Airupka, mala Airupka) žiočių
1039. [Karvių vardai]
* Rogata
* Lobata - nes be ragų
* Krasulia - nes graži
* Bystroika - labai gyliuodavo
* Dzenciolka - greita kaip genys
* Elza
* Aligantka - labai švelnaus būdo
* Bliondyna - beveik visai balta
* Raba - pilkai balto kailio
1040. [Kaulai Kernavėlėje]
Kai kasė smėlį prie Kernavėlės dvaro, 100 m nuo sodybos rasdavo kaulų
1041. [Padvarių Koplyčios kalnas]
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Koplyčios kalno apie 1939 m., kai jam buvo 12 metų, nušliaužė Nerin apie 10 m
šlaito

1042. [Žvaigždės]
Žino žvaigždes: Kareta (5 žvaigždės), Sitka, Jučenka
1043. [Apie mėnulį]
Tvardovski na pietuchu na ksienzyc chcial jiechac
[Vertimas] Tvardovskis su gaidžiu į mėnulį norėjo važiuoti.
1044. [Apie Kalėdas]
Kalėdoms darydavo iš šiaudų "pajonki", žvaigždes iš popieriaus ir popierines
užuolaidėles. Per Kūčias klausydavo šunų lojimo, nešdavo ir skaičiuodavo malkas. Po
Kūčių vakarienės negalima nieko iš namų lauk išnešti, nei nešvaraus vandens, nieko, nes
išneši iš namų gerą.

1045. [Apie Velykas]
Per Velykas iš bažnyčios nešdavosi ugnį kempinėje ir vandenį. Trobą puošė ant
beržo šakelių pakabintais kiaušiniais
1046. [Apie Užgavėnes]
Per Užgavėnes važinėjo rogėmis (Kulika katalise). Į roges su prikabintais
žvanguliais (Jančarki) susėsdavo po 2-3 ir lėkdavo laukais (Len ciangali). Vakare
važiuodavo pas mergas persirengę išverstais kailiniais, užsidėję kitokias kepures, kad
nepažintų. Pasidarydavo iš moliūgo pabaisą, viduje įdėdavo žvakę ir nešiodavo po kaimą
arba į sniegą pastatydavo mergoms gąsdinti.
1047. [Apie Andriejų]
Per Andriejų šaukštu liedavo į vandenį vašką, po to žiūrėdavo, kas matosi šešėlyje.
Ant tuščių popieriukų rašė numeriukus, vardus, dėdavo po pagalve ir naktį traukdavo.

1048. [Apie Jonines]
Per Jonines ir apie tą laiką negindavo karvių laukan, kol buvo rasa, nes pienas
dings, burtininkai atims pieną.
1049. [Apie Agotos duoną]
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Agotos duoną mėtydavo į audros pusę, kad šonan nueitų. Kad žaibai praeitų, ant
palangės pastatydavo švęstų žolių. Griaustinis girdisi todėl, kad debesys daužosi vienas į
kitą.
1050. [Apie laiko nustatymą]
Kai buvo piemenys, išmoko iš vyresnių nustatyti laiką. Atsisukdavo nugara į saulę
ir žingsniais matuodavo šešėlį. Jei šešėlis 2 žingsnių ilgio, tai jau 12 valanda.

1051. [Apie sielius]
Iš jų kaimo sielius plukdė Adam Pilecki, Zygmunt Griškievič. Juos atvarydavo iš
aukščiau iki Grabijolų, o nuo ten tolyn jau jie varydavo iki Kernavės, kur perduodavo
kitiems. Jų darbas buvo pervaryti per pavojingą Salinės rėvą. Jis pats mokėjo rišti sielius.

1052. [Apie brastas]
Buvo brasta Grabijoluose. Ten brendant buvo prie kranto gilu, toliau tik iki kelių.
Pradėdavo bristi truputį aukščiau Airupės, eidavo prieš srovę, skersai upės ir išeidavo į
Grabijolų laukų galą.
Semeniškėse irgi yra brasta, ten per karą kėlėsi rusai ir vokiečiai.

M 2B-13 (2003 m.)
1053. [Apie Mitkiškių akmenį] (žmona pasakoja, kad kiekvieną pavasarį kaimo
senesnės moterys organizuodavo kelionę prie akmens. Jų vadė buvo Pileckio mama, ji iš
anksto numatydavo kada eis, susitardavo su visom)
Za Viljou, za Viljou, do Mitkišek tam. Tam v Mitkiškach, jak muvisie, že byl
vielki kamien taki, i na tym kamieniu kto to čy vykul tam, co tam čy Pana Jezusa, muvi,
sliad, že chodzili tam, modlilisie do jiego navet. (I matka chodzila?) Tak, no oni chodzili
tam jak muvisie, modlitsie. (A kiedy oni chodzili, viosnou, čy jiesieniou, kak?)A ot ja
okuratnie i nie pamientam. (Žmona- Čekac, bendzi na viosna, bo to svienta, žež tu na
Bože cialo, jaka to svienta) Že chodzili tam.
Už Neries, už Neries, į Mitkiškių pusę ten. Ten Mitkiškėse, kaip sako, buvo
didelis akmuo toks, ir ant to akmens ar kas buvo iškalta, ar ten Pono Jėzaus pėda, net ėjo
ten melstis prie jo [to akmens]. (Ir mama jūsų ėjo?) Taip, jie ėjo ten melstis. (O kada jie
eidavo, pavasarį ar rudenį?) O aš taip tiksliai ir nepamenu. (Žmona: Gal jau pavasarį, nes
tada šventė, taigi Devintinės 319, ar kokia ten šventė). Eidavo tada ten.
M 2B-14 (2003 m.)
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1054. [Apie vaiduoklį prie Kernavėlės dvaro]
Že na Kernuvku, gdzie jest o taki ručajek, gdzie tam stala jablenia, stala jablenia v
tym ručajku, i tam kobieta čy tam menščyzna byl poviesyvšysie, to vie, tam, že tam
strachi pokazyvalisie komus to, ale čy to pravda byla, čy to nie pravda. (A co tam
vidzieli?) (Žmona - Chodzili, no tam krovy pasli) (Nie, no vidzieli co?) Takie pastacy
človieka nie človieka, taki zvieža nie zvieža, nu jak tam v povietšu, značy vo. A tam
človiek čy tam kobieta, čy menščyzna tu poviesyvšysie byl, to vie. Teras juš dužo gdzie
ich, tych, všystkie poviesyvšysie jak.
Tai čia Kernavėlėje, kur tas upelis, kur ten obelis stovėjo, stovėjo obelis tame
upelyje, ir ten moteris ar vyras buvo pasikoręs, tai žinot, sakė, kad ten vaiduokliai rodėsi,
bet ar tai tiesa, ar ne. (O ką ten matė?) (Žmona: Eidavo ten karvių ganyti.) (Ne, bet ką ten
tiksliai matė?) Tokie vaiduokliai žmogaus ne žmogaus pavidalu, žvėries ne žvėries, na
taip ore, reiškia. O kas čia buvo pasikoręs, moteris ar vyras, tai žinot... Dabar daug jau
kur tokių yra, tų, pasikorėlių.
M 2B-15 (2003 m.)
1055. [Apie lietuvių dainavimą]
Granica jak odkrylasia, pšychodzili chlopcy z litevskej strony, a na Polska strona.
Vo jak zaspievajou pienknie, vo gdie to v domu, jak muvisie, až ogien fucha, fucha i
zagasni. (A polacy tak nie spievali?) Nie, polaki tak nie umieli spievac, ja nieviem, čemu
to tak, o i pača, i chlopcy všyskie. Potem juš jak my začeli pšychodzic, juš mojich liat,
všyskie spievajou, všyskie na akordeona grajou, a u nas nie bylo takiego. (A nie gasnie?)
No, nie bylo tam, jieden tyko v Podvarancach muzykant byl, jak muvisie.
Sieną kai atidarė, tai ateidavo bernai iš lietuvių pusės į lenkų pusę. Tai kaip
uždainuoja gražiai, jei kur name, tai, kaip sakoma, net ugnis užgęsta. (O lenkai taip
nedainuodavo?) Ne, lenkai taip dainuoti nemokėjo, aš jau nežinau kodėl, va žiūriu ir
bernų yra. O paskui, kaip jau mes pradėjom eiti, jau mano metų [jaunimas], tai jau visi
dainuoja, visi akordeonu groja, o anksčiau nebuvo to. (O ugnis neužgęsta?) Ne, nebuvo
tokių [dainininkų], tik vienas toks Padvarionyse320 buvo, taip sakant.

Michalina Griškievič, Franciško, g. 1927 m. Rakiškėse, gyv. ten pat.
Jos vaikystėje kaime buvo 6 namai, vėliau prisistatė iki 12. Mama pasakojo, kad jos anyta
sakė, kad buvo dar seniau tik 4 namai.

1056. [Vietovardžiai]
Jižmy rov – griova Europoje link Pustelninkų
Lepipy rov – griova ten pat
320
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M11A-1 (2005 m.)
1057. [Apie Raveliukų šaltinius]
(Jak muvili stare liudzi o Raveliukach, jak vy mloda byli?) Co muvili, že tam
viečnie voda byla, byla i byla. I kopali, vykopavšy jamka taka byla, to tam nazyvali
krinyca i krinyca. (A co o tej vodzie muvili?) Muvili, že ona bardzo, značy, taka vie,
kožystna, kožystna. I pic, i tego, i popšemyvali očy, o tak o. To Irena pravidlovo, bo ona
tuš tutaj, jej babcia byla starša i starša. (A čemu ona taka liečonca, ta voda?) Nu vie, to
ona, byli musi liudzi pšekonana.
(Ką seni žmonės pasakojo apie Raveliukus, kai jūs dar jauna buvot?) Ką sakė,
kad ten nuo seno vanduo buvo, buvo ir buvo. Ir kasė, buvo tokią duobelę iškasę, tai ten
vadino krinica 321. (O ką apie tą vandenį pasakojo?) Sakė, kad jis labai, reiškia, toks žinot,
naudingas, naudingas. Ir gerti, ir taip, akis plauti, va taip. Tai Irena tikrai [žino], nes ji čia,
jos močiutė buvo senesnė. (O kodėl tas vanduo gydomasis?) Na, žinot, tai tikriausiai
žmonių toks įsitikinimas...
M11A-2 (2004 m.)
1058. [Apie Bražuolės upę, kurią Dievas prakeikė]
To značy idzi voda tak ot vschodu, to tak. To liudzi jak jiechali, jak kiedys za
Polski. I tam Šiurmancy jak nazyvajou. To my pšejiechali tam pšez prom taki, pani, nu i
pšechodzym, pačamy, co to za voda. Nu i Vilja idzi, i všysko, no tak, a na zachud (….?)
To ona:”Čemu vy pačyce?” – “To čemu ta voda nie idzi tak, ale idzi tak”. Muvi, voda
pšecyvna, pšed Bogiem pšecyvylasia i Pan Bug kazal nie tak jak všyskim. No vot, i nam
tak ciekavie… (Voda pšecyvylasia?) Pšecyvylasia pšed Bogiem, muvi, “Ty pujdziš nie
tak jak všyskie”. Nie pujdziš, značy po sloncu, nie pujdziš jak čeba, i ona tu idzy. I my
zapytalisie u liudzi. Ale muvi, pravda, muvi od davna idzy idzy ot tak ot.. My pačym, že
voda nie tak, vie, idou o všyskie o tak, ot vschodu na zachud, a tu ona idzy o tak, na
vschod, ona juš pšed Bogiem ona. Že on poviedzial, že na vschud tak isc. Ona muvi,
časami može občarovala, nie, muvi, juš ona od davna, jak ja pamientam. Ta pšecyvna
byla, taka, za to Pan Bug jej pšeklial. Nic nie tak, bo ty uparta, poviedzial, za tym takie...
Taip jau eina vanduo nuo rytų, tai taip. Tai žmonės kai važiavo, dar prie
Lenkijos. Ir ten Šiurmonys322. Tai mes važiavom keltu tokiu, na ir čia praėjom, žiūrim,
kas čia per vanduo. Na, Neris plaukia, ir vis taip į vakarus. (...?) Tai ji: „Ko jūs žiūrit?“. –
„Tai kodėl tas vanduo ne taip teka, bet taip teka“. Sako, vanduo nepaklusnus, Dievo
neklausė i Dievas liepė jam ne taip kaip visiems [tekėti]. Na štai, ir mums taip įdomu...
(Vanduo nepakluso?) Nepakluso Dievui, sako: „Tu tekėsi ne taip, kaip visi“. Ne pagal
saulę tekėsi, ne taip kaip reikia, ir jis taip teka. Ir mes paklausėm žmonių, ir jie sako, kad
321
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tai tiesa, nuo senų laikų taip teka [vanduo]. Mes žiūrim, kad vanduo na taip, žinot, visos
[upes] teka iš rytų į vakarus, o čia teka į rytus, jis jau prieš Dievą... jis pasakė į rytus
tekėti. Jis gal užburtas, ne, sako, jis jau taip nuo seno, kiek aš prisimenu, tiek jis... toks
nepaklusnus buvo, todėl Dievas jį prakeikė. Nieko čia tokio, tu užsispyręs, pasakė,
todėl...
M11A-3 (2004 m.)
1059. [Mažosios Airupkos vanduo]
Ona jej o jej taki chlod v tej vodzie, tak jak sie napyjiesie ktura, to tak zdrovo
zrobysie. (Dobra voda bardzo?) Tak. Pasli krovy, vie, to popendzym tam.. (Ale tam nie
byla liečonca, nie muvyli?) Tam liečonca nie, tam nic o nic. Tyko vo…
Jis toks šaltas, tas vanduo, tai atsigėrus taip sveika. (Geras vanduo labai?) Taip.
Karves ganėm, žinot, tai varom jas ten... (O jis buvo gydomasis, nesakė?) Gydomasis tai
ne, ten nieko nesakė, tik taip va...
M11A-4 (2004 m.)
1060. [Apie Mergeli vietovardį]
Vo tu od nas dalej, i tu jak pšekopany rov dalej, jak kolchoz začalsia, voda
spuskali. To tu vo zaraz, tam Mergeli. (A čemu taka nazva?) Taka nazva, bo tam, muvi,
bo tam muj tatka žyl, mieškania stala. To navet jiešče Podvaranski do tych dzievčynkuv
tam chodzyli, muvi, na tancy. To Mergeli, mergeli.
Tai čia nuo mūsų kiek atokiau, perkastas griovys toks, kaip kolūkis prasidėjo,
vandenį nuleisdavo. Tai ten jau Mergeliai323. (O kodėl taip vadina?) Taip vadina, nes ten,
sako, ten mano tėvelis gyveno, namas stovėjo. Tai dar iš Padvarionių ten eidavo pas tas
merginas, sako, į šokius. Tai Mergeliai, Mergeliai.

M11A-5 (2004 m.)
1061. [Apie Grabijolų dvarvietę] (savininkas buvo Vladislav Jocher)
Stali domki domki domki domki, tak o. (Malienkie, nievielkie?) Nievielkie. (Na
liato tylko?) Na každego, na každego osobna. Značy, kto z Vilna pšyjadou, pšekažou im
tutaj. (I do Airupki bylo?) Nie nie, tak tyko po za poliu. Bo tu bylo pole du Vilji. A tu v
liesie, v liesie bylo. I potem juš byli začevšy juš troche tam v Pustelnyki, v ten bok
stavyli. Pani kochana, to s tego palacu zrobyli v Maišiagolie (?)
Stovėjo namukai, namukai, namukai, namukai, taip va. (Maži, maži?) Nedideli.
(Čia vasarai tik [gyventi]?) Kiekvienam atskirai. Reiškia, kas iš Vilniaus atvažiuoja, tam
ir duoda. (Ir iki pat Airupės buvo?) Ne, ne, taip tik palei lauką. Čia buvo laukas iki pat
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Neries. O tai buvo miške, miške buvo. O paskui jau pradėjo statyti ir taip į Pūstelninkų 324
pusę, į tą pusę statė. Ponia mano, tai iš tų rūmų padarė, kuris Maišiagaloj.

M11A-6 (2004 m.)
1062. [Apie palaidotus kazokus prie Grabijolų miško]
Že tam vie co, pokryjovo byli zachovane kozaki. Kiedyscy kozaki žeby ichna častj
nie znaliezli, oni tak zakopy…, tak tam kopali, brali žvyr, to znaliezli. (A co naliezli?)
Naliezli ta, siodla, kosci. (A kto tam mog ich?) Oni sami, pani, tak, ta ichna častj. Žeby
ich nieviedzieli nikt, že toj časti to nie naliezli. Pšy davnym, pšy caru. (A kto ich zabyl
tam?) O ja nieviem, to v pietnastym roku tu byla až moja mamuska. Ja, muvi, mialam
tšynascie liat. (I siodla tam byli teš?) I siodla, v všyskim čym, pani. (Co, oni nie sgnyli?)
To vie, zaraz jak začeli po vojnie v pietnastym roku, i proše, i co (…?) A tu juš kiedy
vojna šedla, moja mamuska poviedala. Maišagola… oje… jak….jak od Maišiagoly, od
Vilna tam, to ona tlumačyla tak…
Ten, žinot, slaptai buvo palaidoti kazokai. Kadaise kazokai, kad jų padalinio
nerastų, jie taip užkasdavo ..., tai ten kai kasė žvyrą, tai rado. (O ką rado?) Rado balną,
kaulus. (O kas ten galėjo juos...?) Jie patys, ponia, tas jų padalinys. Kad tik niekas
nežinotų, kad jų padalinio nerastų niekas. Čia seniai, prie caro. (O kas juos nužudė?) O,
aš to nežinau, čia penkioliktais metais buvo mano mamytė. Aš, sako, turėjau trylika metų.
(Ir balnai ten buvo?) Ir balnai, su viskuo, ponia. (Tai ką, jie žuvo?) Tai žinot, iš karto po
karo kaip pradėjo penkioliktais metais, ir prašau (...?) O čia karas ėjo, mano mamytė
pasakojo. Maišiagala, oje... kaip nuo Maišiagalos, nuo Vilniaus ten, ji taip aiškino...
M11A-7 (2004 m.)
1063. [Apie Kalvarijų veselią]
To začarovana vaselia ta. To muvi, všystkie tam, i koni, všystkie oni stali. (A
mama skont byla?) S Miežanc (To mama muvila, že jest takie kamienie?) Mama muvila,
ja nieviem, opoviadal muj, muvi, tatka (I pod Vilnem gdzieš?) Gdzieš tam pod Vilnem.
Tai užburtos vestuvės tos. Tai sako, kad visi jie ten, ir arkliai, visi stovėjo. (O
mama iš kur kilusi?) Iš Miežionių 325. (Tai mama sakė, kad yra tokie akmenys?) Mama
sakė, aš nežinau, pasakojo mano, sako, tėvelis. (Čia prie Vilniaus?) Kažkur prie Vilniaus.
M11A-8 (2004 m.)
1064. [Per vandenį einant ar kryžkelėje žegnotis, nes vėjas papučia ir žmogus
išprotėja]
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Vo muj dziadek byl pojiechavšy zamaviac, kiedyscy jak nazyvali, zamaviac značy.
(On umial zamaviac?) Nie nie, do zamaviača, to jiednego človieka jak i podjol. (Jak to
možno?) Vie pani tak, že (…?) zrobilsia. I taki Tiškieič z Miežanc, on byl starosta, jak
davnej nazyvali. Pošed du Aliejunc, ponios dokumenty juš du Stasiu. Pani kochana,
Aliejunskie go zabrali i pšyviezli - nastojaščy varjat. To doviedzielysie gdziescy, že žona
može trocha biez (..?) pojiechal. On zrazu, poviada, on, muvi, šed, i on poslyznolsia kolu
tej Ojrupki, jak nazyvamy, tak na prostego šed. Poslyznolsia i on dotylovalsia(?) i
varijata. Muvi tak, vody blisko podchodzysia – žegnajcysia, kšyžova droga, vo jak na
pšyklad teras vo do Kernova i tak od Miežonc na Pakalni, tam čeba žegnacia. (Na
drodze?) Na kšyžovaniu. (I u vody teš čeba žegnacie?) I u vody, kolu vody teš. I du vody
jieželi, vo, mytsia – teš, to poviedziano na liudziach tak.
On, muvi, poslyznolsia, pšed Ojrupka, to nazyvamy, poslyznolsia noga, o tak o. I
byl v butach, on zastepynovalsia(?) I jiego viater podvial. (A odmuvyc možno?) To
pojiechali du mojiego dziada, du zamaviača tego. On radzy, on nie bendze bral od razu to
liekarstvo, co ja mu dam, jakas taka červona ta voda dal. Pelny, muvi, litr, caly taki litr.
Ale on menčylsia, jak dac, jak vlycj, že on nie bendze pyc. Nu i pšešlo. On muvi, jak
jiemu pšešlo, kochana, to on muvi, ja to pamientam, že jak ja poslyznolsia. Až muvi, až
zajobkalsia ja, a noga v tym mejscu pošla. (To tam pšy vodzie kiepskie slova nievolno
muvyc?) To vychodzy musi tak. To čeba žegnacia. Jak muj dziaduk vo teš “O
joptvojmatj” muvi, a tu muvi, čeba žegnacia. V kšyžovej drogi, gdie voda. (Jieželi ciekni
žečka, a jieželi jiezioro?) Jieželi jiezioro, jieželi vstompy du vody – čeba žegnacia. To
opoviadal muj dziadek. To on jiešče nie pyji, to menščyzny zebralisie i jiemu tak na razie
podegrali, rozmaviali, rozmaviali i sgvaltali tak jiego…. Ale juš žieliazna taka vielka,
vlieli jiemu to i o tak o, začal brykacia prosto, brykasia. To tak drugi raz i tšečy raz i on
začol pyc.
Na, čia mano senelis buvo nuvažiavęs užkalbėti, kadaise taip vadino, užkalbėti. (Jis
mokėjo užkalbėti?) Ne, ne, pas užkalbėtoją, tai vieną žmogų kaip ir pakėlė [ant kojų]. (O
kaip taip galima?) Žinot, kad ... jis tapo. Toks Tiškevič iš Miežionių, jis buvo seniūnas,
kaip kadaise vadino. Nuėjo jis į Aliejūnus 326, nunešti dokumentų (...?) Ponia miela, iš
Aliejūnų žmonės jį atvežė atgal – tikras beprotis. Tai sužinojo, kad žmona gal truputį...
nuvažiavo. Jis ėjo, sako, ėjo ir paslydo prie tos Airupkos, kaip mes ją vadinam, taip tiesiai
ėjo. Paslydo ir nukrito atbulai... kvailys (?). Sako taip, arti vandens einant – žegnotis
reikia, skersinis kelias, čia kaip pavyzdžiui dabar, va einant į Kernavę ir taip nuo
Miežionių į Pakalnės pusę, ten reikia žegnotis. (Ant kelio?) Sankryžoje. (Ir prie vandens
reikia žegnotis?) Ir prie vandens, prie vandens irgi. Ir einant maudytis – irgi.. (?)
Jis sako, paslydo, prie Airupkos, taip vadinam, paslydo, taip va. Ir buvo su batais...
(?) Ir jį vėjas perpūtė. (O atkalbėti galima?) Tai nuvažiavo pas mano senį, pas tą
užkalbėtoją. Ir tas patarė, kad jis negertų iš karto tų vaistų – kažkokį tokį raudoną vandenį
davė. Visą litrą, sako, visą tokį litrą. O jis kankinosi, kaip čia įpilti, kad negertų (...?) Na
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ir padėjo. O kaip jam padėjo, mieloji, tai jis sako, aš prisimenu, kaip paslydau. Taigi,
sako, nusikeikiau aš, o koja pati nukrypo toje vietoje. (Tai prie vandens negali keiktis?)
Gaunasi, kad taip. Reikia žegnotis. Kaip ir mano senelis sako: „O joptvojmatj“ 327, o čia
sako reikia žegnotis. Sankryžoje, prie vandens... (Čia prie upelio tekančio, o prie ežero?)
Jei prie ežero, jei žengei į vandenį – reikia žegnotis. Taip mano senelis pasakojo. Tai jis
dar negeria, tai vyrai susirinko ir jį kalbino, kalbino ir privertė... Bet tokią geležinę, didelę
(?), įpylė jam, tai jis spardėsi, spardėsi, bet taip antrą sykį ir trečią, ir jis pardėjo gerti.
M11A-9 (2004 m.)
1065. [Apie tėvo brolį]
To tego, brat byl, pani kochana, tego jak byla, on staršy byl Adam. Nabil jiego, on
splakalsia strašne i pošed vypyl vudki prosta do Miežanc. Pšyšed juš, ich mama, že muvi,
natrucyvšy dzieciaka… staršega. I vsio, rozmavia taki vo, na Polske vyjiechavšy, teš nie
žyje, … Vladislav. I muvi, tatka siedzy, jiešče… druga, vzievšy karty miendzy sobou. On
vešed, muvi mamuskie mojej:”Bratova, jak bratovej zdrove?” Ale juš mama zrazu, jak on
vešed vydac, že jiego cos nie tak. Muvi:”Co tak stukace tutaj tymi kartami?” i do mojiego
tatki:”Co, nie vidzyš branzova farafonka? Všyscy zastukalisia”. Juš vie, oni posle
chochoča, muvi, co du mojiego tatki, on Francyšek(…?) A Vladyslav Tiškieič muvi
teš:”Pujda ja može, to pravda my može tu pšeskadzamy”. Nu i pošed. Pošed on on, pani,
na vioska. I juš tu jiemu… Nu a jiemu jak zamuvyli, ta zamova, všysko. Jak nie pyl, tak
zavše čymali. Jiedna kobieta, pani, poviala. Nie mnie. To mnie z jiednego obraza
zrobysie dužo ich, tak dužo, z jiednego, pani, zrobysie dužo(…?) Potam jak zamuvyli juš
ta zamova, i vtedy pšešlo. (A kto umial zamaviac? A jak od tego viatra dokont viezli
jiego?) To pani, do tego človieka, ale jiego niema. (A gdzie on byl?) On byl, tego…v
Kiemeli. (Ten Matiejuniec?) Nu, du niego. (A ten raz do kogo? Jak vaš stryj) No to teš du
Matiejuna. To vie pani, o Jezus, jak Matka Boska, jak jiemu zajdzy
Tai čia jo brolis buvo, ponia mieloji, kaip čia buvo, jis vyresnis buvo, tas Adamas.
Tas jį sumušė, tai jis verkė labai ir nuėjo degtinės gerti į Mežionius. Parėjo jau, tai jų
mama sako, matyt vyresnį vaiką pamokė(?)... Ir viskas, kaba jis, į Lenkiją čia toks buvo
išvažiavęs, jau nebegyvena... Vladislovas. Ir sako, tėvelis sėdi, dar... kiti kortomis lošia.
Jis užėjo ir sako mamytei mano: „Broliene, kaip tamstos sveikata?“. Bet mama iš karto
pastebėjo, kad jam kažkas ne taip. Ji sako: „Ko čia taip stuksenat, su tomis kortomis?“.
[...] Jau jie paskui juokiasi visi, sako mano tėveliui, jis Francišekas... O Vladislovas
Tiškevekičius sako irgi: „Eisiu aš, gal mes trukdom“. Na ir išėjo. Išėjo jis, ponia, į kaimą.
Ir čia jam... O jį kaip užkalbėjo, tai jis negėrė, laikėsi vis. Viena moteris pasakojo, ne
man.. Tai man iš vieno paveikslo pasidarė daug, labai daug, iš vieno...(?) O paskui kai
užkalbėjo, jau tas užkalbėjimas, tai ir praėjo. (O kas mokėjo užkalbėti? Kai nuo vėjo
užkalbėti [reikėjo], tai kur vežė?). Tai, ponia, pas tą žmogų, bet jo jau nebėra. (O kur jis
buvo?) Jis buvo.. Kiemeliuose328. (Tas Matiejuniecas?) Taip, pas jį važiavo. (O tą kartą
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pas ką, kaip jau jūsų dėdė..?) Na tai irgi pas Matiejūną. Nes žinot, ponia, tai neduok
Dieve329, kaip jam užeina...
M11A-10 (2004 m.)
1066. [Apie blogas akis]
Mamuska moja, vie, ja pani juš ja troška pamientam. Po tatusia smierci, mego
radnego tatusia v liesie zabyla dževa, na špaly pilovali, žondovy značy, žond. To vie jak
byla. Jak raz tatus prasiački kupil, vie juš, gdzie mama bendzy na niego, na tatusia
ročnyca. I zašla kobieta, zašla, mama podajie, prosiak vo taki juš byl. Ona:”O macie jaki
vielki”, o tak. Vie, i zajabkalasia. Pani kochana, juš ja pamientam. Tak na sciany skočy,
pyščy, kšyčy nie svojim glosem. To pšyjiechala jiedna kobieta, to ona tam z za Vilji,
muvi co nieviadomo, mamuskie muvi:”To co pani, muvi, to svynia niechce(..?)”. “nie,
muvi, kochana, ty, muvi, zobač, o”. Ona - očy, popačyla kobieta jakascy, o drena ma,
muvi, i za tym…To teš tak byla kobieta v Miežancach, jakiescy lednej vody dala liter.
“Jiemu očy zmyj i do jiedzenia”. Ale to dla tego, jieden raz, pani, jie a drugi nie… Jieželi
kto na mlodzyku rodzony. (Kto na mlodzyku rodzone?) Tak, tego očy drena. Jak na
mlodzyku urodzysie, vie, to muvi, to vtedy tego očy škodzou bardzo. To moja mamuska,
mamuska nie robyla žadnym …(Ale ten človiek to on nievynny sam?) No. I jiešče co
muvyli. Jieželi mamuska odlončy i drobiaski da, teš na očy. Jak kobiety starše muvyli, vo
mamuskie, juš žegnaj, dosc jiego karmyc. Muvi daš jiemu co, to za co bendze chvytac, čy
za pieniondza, muvi, i pšežegnaj, že nic nie daš. Byli, pani, drugi raz da pierscj – lenkasie
očy. Ot kogo bendze vydzial, ten bendze lienkacie. To pierša byla praktyka
Mamytė mano, žinot, kiek aš čia prisimenu, po tėvelio mirties, mano tėvelį miške
medis užmušė, medžius kirto, valdišką tą mišką, reiškia, valdišką. Tai žinot kaip buvo.
Kaip tik tėvelis paršiukus nupirko, žinot jau, tai bus tėvelio metinėms. Ir užėjo moteris,
užėjo, mama paduoda [valgyti], paršiukas jau toks didelis buvo. O ji: „Žiūrėk tu man,
koks didelis“, va taip. Na ir nusikeikė. Ponia mano, jau čia šitą aš prisimenu. Tas [paršas]
ant sienos lipa, kvykia, riekia ne savo balsu. Na tai atvažiavo viena moteris, ji už Neries
gyvena, sako, kas čia neaišku, sako mamytei: „Tai ką, ponia, sako, kiaulės nenori... (?)“.
„Ne, sako, mieloji, tu tik pažiūrėk“. Čia nuo akių, užmetė akį bloga moteris, sako, ir todėl
čia taip. Tai buvo vieną moteris Mėžionyse, kažkokio vandens davė litrą. „Jam [paršui]
akis nuplauk ir į ėdalą [įpilk]“. Bet čia taip, kad vieną kartą ėda, o kitą – ne... Jei kas per
jaunatį gimęs. (Kas per jaunatį gimęs....?) Taip, tai to akys blogos. Jei per jaunatį gimęs,
tai jo akys labai blogos. Tai mano mamytė, mamytė, nedarė nieko... (Bet tas žmogus tai
pats nieko dėtas?) Na. Ir dar sakė, jei motina atskirs [nuo krūties] ir (...?) duos, irgi
blogos akys. Taip senos moterys sakė, va mamytei, sakė, jau žegnok jį, gana maitinti. Ir
sako, duosi jam ką, tai už ko griebs, ar už pinigo, tai peržegnok jį, ir nieko neduok. Buvo,
ponia, kitą kartą maitina krūtimi ir bijo akių. Kas matys, to bijos. Tai jau tokia patirtis.
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M11A-11 (2004 m.)
1067. [Apie raganas per Jonines]
Dzieduku, vie, byla tak. Oni byli, vie, v Kiernovie, tam jak nazyvali Kryvaikiški
tam, tam byli ziemia tšymali. Nu i pačy – kobieta chodzy goliutka gola na Jana. I nosy
napuscyvšy jakis tam renčnik čy tam vierovki. I tak tan na srodek čy napšud i tak i tak, i
cionga. A on pošed (..?) vie, z tymi vierovkami jiešče kalacyc bendze moja siano. Nu i
dobže, muvi, juš jej podražnia. Tyko (??) pšynios sobie te vierovki poviesy, (..?) Vieš, v
sieniu, vielkie takie sieni. Pšynius i poviesil, tak i žucyl, pojiechal v gorad, to sam
poviedzial tej Ireny ojcec. Nu i dobže, muvi, vyšla ta juš jiego žonka, tego Greckiego
mamuska, pani Duchu Svienty, s tych vierovkuv mlieka naciekšy. U tego človieka, značy
ta voda, nu i on pociongal, jej podraznil jak vydzial tak. Nu i ciekny. On pšyjiezdža, ona
jiesc nic nie daji, muvi ‘To do mlieka te vierovki na co sobie močylaš ? Tyko on nic nie
čekajonc, ona Mania nazyvalasia: ”Ja viem, Mania, co to jiest”. Tyko chapt za siekiera,
za te vieravki, pani, i na prog i porombal porombal i do ognia, on tak upravylsia. On musi
jej trocha popsol. A na tej kobiety, troche muvi tam v Kiernovie. (A gdzie žyla tam?) V
Kiernovie tam gdzies cy. Ale vie, krovy navionzana navionzana tam každy na vierch
ttych, i ona polieciavšy po za tych, liata i tak i vola, značy, i cionga. Pani kochana, ja
doviedzialasia, že krova gdzie ucielylasia – pšyliecy choc ziemi s pod progu vzionc.
(Ziemi iz pod progu?) Nu i vtedy to juš krova ucielylasia. Pani, mama muvyla, Boža moj,
moj vujak v siadach (?) čymali ta krovka, po drugim cieliaku. Na sciany šedla. Potem, no
taka mietka v srodku idzi, a potem krempoš(?)Tyrgut robyli, materijal na tego..(?) (A
čemu biežy ta ziemia, čemu ?) Ona juš, pani, zrobyvšy ma to... ten jad. Ja pani potem
poviem do konca. Nu i muvi, chvycyla tyko tego piasku s pod prog, pšyšla : daj jej alieja
jakiego tam. Moja babcia muvi že:”Niemam ja, muvi, to” – to choc ziemi chvycyla i
pošla. Matka Jezusova.... I tak, pšyšedšy byla cyganka, i ta cyganka učyla jej, že kurčaka
razdaršy, to do žarnuv, do tej jamki, vie, tšy razy, tšy raz, ona muvy, tak vie, pokrencyla i
ta cyganka učyla o tak.. I zavše tyko”Icce icce do(?)..”. Pani, tyko zobačyla ona i všysko
juš, to jej tak. To našej mamy, ona nie byla v domu i vyšedšy tam byla s tou krovkou,
muvi:Ty podkarmy i spšedaj”, liecy s tymi lajciami, i taka idzy jak senna. Iš, vo ta krovka
s drugim cieliačkiem, jak senna idzy. A muj dziadek i muj vujek muvi:”Nie, spšedam i
žydu na mienso”. Človiek kupy, mloda krovka, muvi, to zakupiajou niech u niego. To
žyd poviedzial, spšedaval. On zostavil te pliucy, zobač, take vo, zobač i juš bendziš
krojic, bo juš na krojienia.. To muvi:”Nie zostav te pliucy, na co tak vielie”. Božeš vie,
oni viežou v Boga, vieš. Bože ščež to na byla zdechšy u ciebie ona. Vo jakich jiest... To
vie pani, umarc nie mogla. (A čemu?) Musi puki Boža musiala sdacj, tak všyska svoja.
Teš ubrali sufytu i poviedzieli Dukštanski ksiondz – nie jiechal, no piervš to byli
Kiernovskiej parafji – nie jiechal, doniesli jej tam kobiety i ostavyli. Takie nie ma prava,
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muvi, spoviadac, komunji davac. To vyšel Volski, jiechal i nie poviedzieli, zmarla...
vyjiechali:”niech idzy ksiondz nazad, viecie(...?) kolianami čeba isc. No to muvi, že juš
zmarla, to Boža, o tak o tyko, muvi, targalasia. To juš kona kona, i niema, i znuv.. Moja
kochana, lienkalisie
Pošla o gdzie ten dom stoji. Pšy tamtej vojnie chciala juš ostatnia krova vzionc.
Niemcy krojou i (>>?) To ona chciala tej kobiety že poviedziala nie krojce, cy vydziš,
my...a u vas dvie krovy macie. I tych niemcuv pšependzyla. To pšyšla do tej kobiety,
chciala spalyc. Pošla spalyc, to vlasny syn muvil jej:”Matka, co ty chciala zrobyc”. To
vie pani, jakich bylo, pošla ona vziala zapalki tam, jak byli davnej, slomiana. Muvi, biežy
zapalek tego vieš, s pudelki i zapaly, i jej tam jak na glovie ktus:”Kobieta, co robyš?
Duša pogubyš, muvi” Ona mysliala, že jej može kto (..?) Potem ona i znovu, jiešče da po
masce i zapaly, zdajisie jej v glova kto dal, i muvi:”Kobieta, čy pamientaš co robyš, duša
zagubyš”. A to jiedna mieškanie to mego stryja, nu značy diadka. Dookolo jej vsie
zapalki vyliecieli, pšylieciela do domu, začiala, paciežy muvy ”Bože ščež(...?) Pošla ona
biez pamienci. Ic do spoviedzi, muvi, bo ja lienkamsia tobie, muvi. To pani kochana, jak
spoviadacia spoviada, ale roz..ščenie nie daval, ni komunji nie daval.
Seneliui taip buvo. Jie buvo Kernavėje, ten kaip vadino Krivaikiškės330 ten, ten jie
žemę turėjo. Na ir žiūri, moteris vaikšto nuoga per Jonines. Ir neša ten kokį rankšluostį,
ar virvę. Ir taip traukia... Jis nuėjo... ko čia su tomis virvėmis per mano šieną. Na, sako,
gerai, jau aš jai parodysiu. Parsinešė tas virves, pakabino.. Žinai, prieangyje, didelis toks
prieangis. Parsinešė ir pakabino, taip ir metė, ir išvyko į miestą, taip pats tos Irenos tėvas
pasakojo. Na ir taip, sako, išėjo jau jo žmona, to Greckio mamytė, o Dvasia Šventoji, iš tų
virvių pieno pritekėjus. Pas tą žmogų tas vanduo, tai jis patempė, paerzino ją. Na ir teka.
Jis parvažiavo, o ji valgyti nieko neduoda, sako: „Kam tas virves į pieną merkei? Tai jis
nieko nelaukiant, ji Mania331 vardu buvo, sako: „Aš žinau, Mania, kam tai yra“. Tik
sučiupo už kirvio ir tas virves sukapojo, ponia, ant slenksčio padėjo ir sukapojo,
sukapojo, ir į ugnį, jis taip padarė. Jis jai gal kiek pakenkė. O ta moteris ten Kernavėje.
(O kur ji gyveno?) Kernavėje ten. Ir žinot, karvės ganosi, ten kiekvienas..., o ji nubėgus,
taip laksto ir traukia... Ponia, mieloji, kaip tik sužinos, kad karvė apsiveršiavo, prilekia
nors iš po slenksčio žemės paimti. (Žemės iš po slenksčio?) Na ir tada taip karvė
apsiveršiavo, tai mama sakė, Dieve mano, laikė karvę ten... mano dėdė, ji jau su antru
veršiuku buvo. Sienomis lipo karvė. [...] (O kodėl ima žemę tą?) Ji jau turi pagamintus
tuos nuodus. Aš jums iki galo papasakosiu. Na ir sako, sučiupo ji to smėlio iš po
slenksčio ir ... atėjo kokio aliejaus prašyti, ar ko ten. Mano močiutė sako, kad neturiu aš,
tai nors žemę sučiupo ir išėjo. Dievo Motina... Ir buvo čigonė atėjusi, ir čigonė ją
pamokė... visą laiką „Eikite, eikite į...“. Ir, Ponia, ji tik pamatė, ir viskas... Tai mūsų
motinos, jos namie nebuvo, buvo su ta karve išėjusi, sako: „Tu ją nupenėk ir parduok“.
Eina su pavadėliais, ir tokia lyg mieguista [ta karvė]. Na, tai karvė su antru veršiuku, ir
tokia kaip mieguista. O mano senelis ir dėdė sako: „ne, parduosiu žydui skerdimui“.
Žmogus nupirks, jauna karvė, sako, tai tegul iš jo perka. Tai žydas pardavė. Jis paliko
plaučius, ir sako, pažiūrėk, kai jau paskerdė... Ir sako: „Nepalik tų plaučių, kam tiek
daug“. Nes jie gi Dievą tiki, žinai. Dieve mano, taigi ji buvo padvėsus pas tave. Va kaip
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būna. Tai ta moteris numirti niekaip negalėjo. (O kodėl?) [...] Irgi stogą nuėmė, ir kunigas
nevažiavo, tas iš Dūkštų, nes anksčiau tai priklausėm Kernavės parapijai. Tai jis
nevažiavo, tai moterys ją ten nunešė ir paliko (?). Tokios [kaip ji] negali išpažinties
atlikti, Komunijos priimti. Tai ėjo Volskis, važiavo ir nepasakė, kad mirė. Ir sako, tegul
eina kunigas atgal, ... reikia eiti ant kelių. Matyt, jau mirė, tai ją siaubingai kreipė ir kratė.
Jau merdi, merdi, ir vėl.. Mieloji mano, tai žmonės bijojo.
Nuėjo ten, kur tas namas stovi. Čia dar per aną karą, norėjo paskutinę karvę atimti.
Vokiečiai pjauna...? Tai ji tai pasakė, nepjaukit, mes... o jūs dvi karves turit. Ir išvarė tuos
vokiečius. Tai atėjo pas tą moterį ir norėjo sudeginti [namą]. Norėjo uždegti, tai jos sūnus
sako: „Motina, ką tu norėjai padaryti“. Tai matot, ponia, kokių buvo, nuėjo, degtukus
pasiėmė, ir kaip anksčiau buvo šiaudai... Sako, ima degtuką iš dėžutės ir uždega, o jai
kaip galvoj kas sako: „Moterie, ką darai, dvasią pražudysi“. Ji pagalvojo, kad gal kas
(...?) paskui ji vėl, braukia degtuku, uždega, o jai lyg per galvą kas trenkia, ir sako:
„Moterie, ar žinai, ką darai, dvasią pražudysi“. O vienas namas tai mano dėdės, reiškia
jau senelio. Tai jai visi degtukai iškrito iš rankų, atbėgo namo, pradėjo poterius kalbėti.
„Gelbėk, Dieve“. Nubėgo (?), tai sako jai, eik tu išpažinties, nes aš bijau tau... Tai ponia
mieloji, nuodėmių klauso [kunigas], bet atleidimo neduoda, nei Komunijos neduoda.
M11A-12 (2005 m.)
1068. [Apie vaikščiojančią ugnį]
Chodzy, chodzy. (V Rakiškach teš?) I v Rakiškach, vie, jak moja mamuska byla, to
moj dziadek i babka vidzieli. (V Miežancach? I co muvyli o takim ogniu?) To muvi, že to
kiedys pšenosyl djbel zlota. (I zato tam palisie?) Nie, zatym ogienj taki idzy. (Djabel
nosy?) Nosy zlota, zlota. A memu pradziadku v Janiencach jak byla, pani.? (A jak bylo?)
Spšedal krova, juš on mnie pradziadek, mamy dziadek byl, mnie pradziadek. (Gdzie on
žyl?) Janiancy vioska. (Janiancy?) Tak, pod Čiabyški tam. Nu vie pani, to spšedal krova.
Spšedal krova, pšyjiechal, položyl pieniendzy (?) juš pieniendzy malo jiego. To čarodzej
byl, pani, on starovier, on ruski byl. Nu dobža, i on muvi, no co robyc? Čy to do ksiendza
bracy, ksiendzy najviencej viedzou, dobža, (..?) začol. Nu tam pšyšed jakiscy žebrak, vie.
Muvi:”Kupj ksionžka (..?) čy maš v domu?” – “Mam”. “Tyko nie kladni oto tej karty, i tu
drugej. Biež tšy karty, (>>?) te pšeložy, to bendou všyskie. Tam vyjdou jiemu nazad, i
krova (>>?) To vieš, pševej, davnejše, vie, carske pieniondzy i te jak na pšyklad, te
carske. To muvi, pševej”, to te pieniondze vu vu vu (?) krencacj. Krencylisia, vidzy pani.
Nu i pošed....
Vaikšto, vaikšto. (Rakiškėse irgi?) Ir Rakiškėse, žinot, kai dar mano mama buvo,
tai mano senelis ir močiutė matė. (Miežionyse? Ir ką sakė apie tokią ugnį?) Tai sakė, kad
čia kadaise velnias auksą nešė. (Ir todėl taip dega?) Ne, todėl taip ugnis vaikšto. (Velnias
nešė?) Nešė, auksą nešė. O mano proseneliui Janionyse332 kaip nutiko, ponia. (O kaip
nutiko?) Pardavė jis karvę, jis man jau prosenelis, mamos senelis, o man prosenelis. (O
kur jis gyveno?) Janionių kaime, ten netoli Čiobiškio333. Na tai, žinot, pardavė karvę.
Pardavė karvę, parvažiavo, pinigus padėjo (?), jau pinigų mažai liko. Tai burtininkas
buvo, ponia, jis sentikis, rusas jis. Na gerai, ir jis sako, ką daryti? Ar čia pas kunigą eiti,
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kunigai daugiausia žino, gerai... (?) pradėjo. Na ten atėjo kažkoks elgeta ir sako: „Nupirk
knygą, ar turi namie?“. – „ Turiu“. „Tik nedėk šitos kortos, ir tos kitos. Imk tris kortas
(...?), čia padėk, tai bus visos. Ten atgausi ir karvę (...?) Tai žinai, anksčiau tie caro
pinigai dar buvo. Tai sako, papusk (?), tai šitie pinigai suktis pradėjo, sukosi, matot. Ir
išėjo jis...
M11A-13 (2005 m.)
1069. [Per Kūčias, apie aitvarą]
(Tego, kto nosy pieniondzy, jak nazyvali?) To domovik, domovik. (A jak on
vyglionda?) Djabel, nu človiek i dosc. To jiednemu v Pakalniach, pani, bylo. Pšychodzil
Vigilnym dniom, na Bože narodzenia. Moja kochana, jiešče ten človiek on nie žyji, nie
žyji. To ot on pšeklynal tego, byli davnej, vie, manevry pšy caru. “A ja stary viem, co ty
chceš, ot lysy konj, muvi, ja ciebie doradza. Chceš, starego nie ču ču.” I tego, v Vigilnym
dniupšyvionzaš konia, krutko, žeby nie položylsia (..?) Muvi, i vymiecj ty vienykiem co
juš vrucaš jiego, vot, ten vienik. Muvi, to bendze ciebie konj tlusty. (Co?) Konj tlusty
bendzeš mial. A pujde na pasterke, poslyšyš, to vtedy jak pujde, noc cala niedaj jiesc. To
všyskie muviou: Ty durny dziad, žeby ciebie piorun, ty stary djabel, muvi, gdzieš tvuj
rozum?” Nu on tak i zrobyl. Pšychodzy viečorem, pani, ten dumuvyk ten, stuka v okna.
Chodzyce na podvuž, oni chce karmyc konia. Bendze zboža brac ot kogo, rozbierac – tu
pšynosyc, bendze na konia sypac. Tak, dobža, i Boža narodzenia pieršy dzienj i drugi
dzienj, juš nie daji spokoja. Ta žona laji jiego: ”Co ty zrobyl. Ic, muvi, pujda ja du
ksiendza. Ksiendz učony, viencej vie”. To čeba bylo ciebie. Konia co na utšymac, jak na
pasterka pujdzy čeba dac jiesc, koryta vyniesc to, i krutko, žeby nie položylsia. Co robyc?
Tak dal viaderka, po kropynie, postavyš o tak po pravo, volaj jiego do chaty(…?) Nu
dobža, i krenc ze lnu byč. (S čego?) S lynu, davniej vie to. I jiešče maš smolou, jiešče
smolou, ale tyko lievou renkou na odlev tšy razy pšez ten byč pšeprovadz. Jak konj
pšyjdzy, bendze o tak o rozmaviac, to pamientaj, tšy raz na odliov, čy tšy razy, žeby tyko
nie do pary. Jiesli nic tam nie pomožy ten byč, to volaj, niech on idzy do domu, niech na
te viedorki niech skočy. (Ksiendz jiemu tak poviedzial?) Ksiondz jiemu vytlumačyl.
Dobža, jak žachnul i nie čeba. (..?) Vydzy pani jak, bo kiedys... (A jak ten domovik,
jiemu odplacyc bylo jakos?) Čeba odplacac, pani, jajčnycka piecj, čy co kolek dobža. O,
opoviadal tu u nas, v Podvorancach, pani, teš nie žyji. Muvi, ja jej zrobyl, to zrobyl tego,
muvi: „Co to kura, všysko jajčnyca piečy, a mnie da tam, muvi, tam jakie pochliobky.
Čekaj, ja benda pilniovac”. A zboža niesy, nie dužo tej ziemi mial, muvi, na ot vie pani, v
Rudejkiškach oni tam. Vot, naniosli pšenycuv, všyskiego čego, tak opoviadal (..?) stary
gusaž. Muvi, co, ja zrobyl im dobža. Pšyšed ja na sniadania, a ta kobieta, žonka tego (?)
gura, muvi taliež ogromny, mysa prost jajčnyca napiekšy. “A co, muvi, gospodynia
bendziš robyc?” – “Gosci bendou”-“ Mnie coš stuknelo, cos ty jiedna jejčnyca piečyš.”
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On muvi, a ja pielnuje najviencej, on i stanol. Ona za ta jajčnyca, choc v svyren i
postavyla ta jajčnyca. On – čekaj, muvi, on vliaz potajnym, juš jak (?) vliaz juš pod ten,
(?) gdzie ona chodzyla v povietše.. Nu i dobže, podvial podvial tu tak, myslial že
zachoruje, i potem juš ona dala juš chliebka tam, mlieka, juš vziol do liscia, jiego
lopusnik nazyvali, nabral tej jejčnycy, jiešče tam naknucyl, že du tego, že zjad - sgynelo
tovažystvo. (Odšed?) Odešed tak juš tam. Samy nie viecie, co ty jiešče...
(Kaip vadino tą, kuris pinigus atneša?) Tai domovik334, domovik. (O kaip jis
atrodo?) Velnias, na kaip žmogus ir tiek. Tai vienam Pakalniuose335 taip nutiko. Ateina
kūčių vakarą336, jau per Kalėdas 337. Mieloji mano, tai jau tas žmogus miręs, miręs jis. Tai
jis keikė tą, kadaise buvo tokios manieros prie caro. „O, aš jau senas, žinau, ko tu nori, tu
plikas arklys, sako, aš tau patarsiu. Nori seną (..?)“. Ir taip [reikia padaryti], reikia pririšti
kūčių dieną arklį labai trumpai, kad jis negalėtų atsigulti (..?) Ir sako, iššluok su ta šluota
(..?), va šluota. Tai, sako, turėsi sveiką arklį. O kai eisi į Piemenėlių mišias 338, girdi, kai
aš eisiu, tai tada visą naktį neduok ėsti. Tai visi sako, kvailas senis, kad tave perkūnas, tu
senas velnias, kur tavo protas?“. Na taip jis ir padarė. Pareina vakare, ponia, tas naminis,
beldžiasi į langą. Išeik į tvartą, jis arklį nori pašerti. Jis ims javus pas ką nors, čia atneš,
bers ant arklio. Taip jau ir pirmą Kalėdų dieną, ir antrą, jau jis ramybės neduos [velnias,
naminis?]. Tai žmoną bara jį: „Ką tu padarei. Eisiu aš pas kunigą, kunigas mokytas, jis
daugiau žino“. Na reikėjo tau, arklį pašerti, kai į Piemenėlių mišias eisi. Lovį išnešti, ir
trumpai pririšti, kad neatsigultų. Ką daryti? Taip duok kibirėlį, (...?), pastatyt taip iš
dešinės pusės, kviesk jį namo (...?). Na gerai, ir suk iš linų botagą. (Iš ko?) Iš linų,
kadaise tai buvo, žinot. Ir dar patepk tą botagą su smala339, patepk su smala, bet tik kairia
renka, ir nuo savęs tris kartus pravesk per tą botagą. Kai arklys pareis, tai jis kalbės, tik
atsimink, tris kartus nuo savęs, tris kartus, kad tik nebūtų porinis kartų skaičius. Jeigu tas
botagas nepadės, tai kviesk, tegul jis užeina namo, tegul į tą kibirėlį įšoks. (Kunigas jam
taip pasakė?) Kunigas jam paaiškino. Gerai, kad padarė, ir nereikėjo (..?). Matot, ponia,
kaip, nes kadaise... (O kaip tam naminiam atsiliginti reikėjo?) Reikėjo atsiliginti,
kiaušinienės iškepti, ar ką nors kito gero padaryti. Štai čia pasakojo, Padvorionyse, jis jau
miręs irgi. Sako, aš jai padariau, taip padariau, sako: „Kas čia tokio, višta, vis kiaušinienę
kepa, o man tik kažkokios burliungės duoda. Na palauk, aš dabar žiūrėsiu“. O javus neša,
žemės jis nedaug turėjo, žinot, ponia, ten Rudeikiškėse jie [gyveno]. Na tai atnešė
kviečių, viso ko, na taip pasakojo (...?), jau senas gusaras (?). Sako, aš jiems gerai
padariau. Parėjo jis pusryčiauti, o ta moteris, žmona jo, sako, kalną, lėkštę didžiulę
kiaušinienės prikepusi. „O ką, sako, šeimininke, darysi?“. – „Svečių turėsim“. – Man taip
įtartina pasidarė, ko ji vieną kiaušinienę kepa. Jis sako, o aš saugau, jis ir stovi (?). Ji už
tos kiaušinienės, ir į svirną340, ir ten pastatė tą kiaušinienę ten. O jis, sako, įlipo per tą
slaptą (?), kur ji garavo... (?). Na ir gerai, papūtė, papūtė čia taip, galvojo, kad susirgs, o
paskui ji davė ten donytės, pieno, jau paėmė ant lapo, jį lopušnikas 341 vadino, paėmė tos
kiaušinienės, ir dar pripasakojo (?), kad suvalgė, kad žuvo (...?). (Ir išėjo?) Išėjo jau ten.
Patys nežinojom, kas dar ten...
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Liet. pažodž. naminis.
Lenk. tarm. Pakalni.
336
Lenk. tarm. Wi ilny ień.
337
Lenk. Boże Naro enie.
338
Lenk. Pasterka.
339
Liet. tarm. smal ʻkaitinimu gaunama derva, degutasʼ; plg. lenk. smoła, brus. cмoлa.
340
Lenkiškame tekste pavartotas žodis świren, senas kolinis iš lietuvių kalbos.
341
Lenk. tarm. łopus nik, nuo žodžio łopuc ʻvarnalėšaʼ.
335
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M11A-14 (2005 m.)
1070. [Apie padalec ir žalčius]
On jak ukonsy žyviola čy človieka tam... (A kto on taki?) Žyvy, vielki taki, nu
pani, on taki... (Na kogo podobny?) Jak jiest te takie... jak oni...venžy. (Na venža
podobny?) Vonž, tyko červony, tyko červony. To on raz v rok vylazy. Jieželi napadny čy
krovie, čy tam komu vetny – zrazu. (A jak od niego odmuvyc možno?) Nie, nie pomaga,
on raz v rok, nu musi od Boga pšeklienty. Že on tam cus robyl, Pan Bug muvi: „Ty raz v
rok, ale bendzyš liudziom škodzyl“. (Bug tak jiego pšekliel?) Zakliol, že bendziš v ziemi,
v ziemi, ale raz v rok. Pšed Svientym Janem može, jako.. (Pšed Svientym Janem?) Nu,
Janem, to vyliezy, značy, utny – to juš vsio.
I u kobiety jiednej bylo kolu Dukšt (..?) Podujyla krova, potem tak podpujyla i
pošla du drugej. Knel knel krova i niežyva, i jak gura robysie. Zaraz veterinaža, cala,
muvi, na tej samej travie. Pačy pačy veterinaž, pačy:”Vo pačajce, juš padalec ukonsyl”.
(Može gadzyna, nie?) Padalec, od gadzyny, pani, zamuvyš, zamaviajou. Od padalca juš
nie. On taki čiervony vyliezy, i vyliezy – vetny, i znovu v ziemie.
Tyko tu u človieka, u Edvarda byl vonž. Potem o taki Rakicki byl, vziel i zabyl,
myslil že gadzyna. A vonž ma takie tu žulta take uški. (A nie muvyli že nie možno
zabyvac?) Oni potam musi bardzo škoda potam roby, pani, rozemscousia. To jiemu nic
nie robj, to oni nic. Muj vujak, vo za Viljou tam, jakscie... v Poporciach, oni chodzyli, to
jiedan taki umial, vie, stavyc budynki.. No i pošly, muvi, nie lienkajcysie tyko, pošly,
muvi, my spac na siana – i skriencyvšy, o tak vylieza s pod pieca jak davnej (...?)
Dzieciou dadzou, taki stolik zrobiony, lavečki takie – vyliezuje, jak jiemu zadadzou, žeby
z myski nie jad, i znovu, nu i pšyvykli tak. A muvi, jieželi jiego byc, co kolek začny
robyc tak o drene. Muvi, bardzo napadnou, Bože ščež, jak napadnou, poščekajou v
ogrodach všysko. Juš každy na zemscia, co to ja te
Jis kai įkas gyvuliui ar žmogui... (O kas jis toks?) Gyvas, didelis toks, ponia, jis
toks... (Į ką panašus?) Na kaip yra tie... žalčiai tokie. (Į žaltį panašus?) Kaip žaltys, tik
raudonas, tik raudonas toks. Tai jis tik vieną kartą per metus išlenda. Jei užpuls karvę, ar
ten kam kirs – iš karto. (O kaip nuo jo išsigydyti?) Niekas nepadeda, jis kartą per metus,
jis gal Dievo prakeiktas. Jis ten kažką padarė, tai Dievas sako: „Tu vieną kartą per metus,
bet žmonėms kenksi“. (Dievas taip jį prakeikė?) Prakeikė, kad po žeme busi, po žeme,
bet tik kartą per metus. Prieš Jonines gal, kaipo... (Prieš Jonines?) Taip, prieš Jonines
iššliaužia, įkerta, ir jau viskas.
Taip vienai moteriai nutiko, netoli Dūkštų. (...?) Pamelžė karvę, jau kaip vieną
pamelžė, nuėjo kitos melžti. Staiga karvė krito negyva, kaip kalną ją [išpūtė]. Iš karto
veterinaras, sako, ant tos pačios žolės [ganėsi]. Žiūri, žiūri veterinaras: „Va, žiūrėkit, jau
padalecas įkirto“. (Gal gyvatė, ne?) Padalecas, nuo gyvatės, ponia, užkalbėti galima. Nuo
padalco jau ne. Jis visas raudonas, išlenda, išlenda – įkanda, ir vėl į žemę.
Tik čia pas žmogų, pas Edvardą, buvo žaltys. Paskui dar toks Raikickis buvo,
paėmė ir užmušė jį, galvoja, kad gyvatė. O žaltys turi geltonas auseles. (O nesakė, kad
negalima užmušti?) Jie sako, paskui labai kenkia [žmogui], jie keršija. Tai jiems nieko
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nedaro, tada ir jie... Mano dėdė, tai jis už Neries ten... Paparčiuose 342, jie ten eidavo, nes
vienas mokėjo namus statyti... Na ir nuėjo jie, sako, nebijokite tik, nuėjom, sako, mes
miegoti ant šieno – ir toks susisukęs, taip iš po pečiaus iššliaužė. (...?) Vaikams duoda
valgyti, toks staliukas padarytas, suoliukai tokie – tai jis išlenda, ir jam duoda, kad iš
lėkštės neimtų, ir vėl taip, priprato visi. O sako, jei tik jį muši, pradės kenkti. Sako, kaip
užpuls, neduok Dieve, sugadins visą daržą. Jau vis keršija...
M11A-15 (2005 m.)
1071. [Apie Grabijolų Tris brolius]
(Tšy bracia) Jiednakove, vielkie takie byli. To nazyvali ich Tšy braci (V kturym
mejscu?) Jak v kturym? Pani, jak viecie, v ten bok do Grabjal jakby, jak Oirupka (Ktura,
mala čy vielka?) Vielka, vielka tam. Ale može, vie, byli kamieni, može teras pobite
bendou. Jak nievielka Vilja. (A pšy vašym bžegu, čy do Grabijalskiego?) Po srodku Vilji
žeki, posrodku tam (Tšy kamieni?) Tšy kamieni i nazyvali ich Tšy braci.
(A čemu tak nazyvali?) Tam coš cy musi, vie, jak my dzieciaki, to my nie chodzili,
bo lienkalisie isc, vie, pujdziš časami do vady, to nie vyjdziš. To ja pamientam, muj stryj
i tatka ješčio tu. To tatka mnie zostavil až pienc liat. A braci tšy. To zavše stryjny o tak, pujdzim, muvi, tam, gdzie te Tšy braci, to tam najviencej ryba biežysie, tam buchty te
takie, to na srodku, vo tak vo. Jak plyty pendzali, to muvi, to gdzie do Kernova, potem
kernovskie chodzili dalej, musi do niemcuv. To muvi, žeby na ten, na Tšy braci nie
vjiechac. Bo muviou, Tšy braci to oto…

(Trys broliai). Vienodi tokie, dideli visi buvo. Tai vadino juos Trys broliai.
(Kurioje vietoje?) Kaip kurioje? Ponia, žinot gi, šitoje pusėje į Garbijolus [važiuojant],
kaip Airupėlė. (Kuri, maža ar didelė?) Didelė, didelė. Buvo akmenys, bet dabar gal
suskaldyti. Kaip Neris nedidelė (?) (O arčiau jūsų krašto, ar Garbijolų?) Neries upės
viduryje, per vidurį ten. (Trys akmenys?) Trys akmenys ir vadino juos Trys broliai.
(O kodėl taip vadino?) Ten, matyt, kažkas..., žinot, kaip mes vaikai, tai mes
neeidavom, nes bijojom eiti, nes kartais įbrisi į vandenį ir neišeisi. Tai aš prisimenu,
mano dėdė ir tėvelis dar čia, nes tėvelis mane paliko penkerių metų. O broliai trys. Tai
visada dėdė jau taip sako, einam ten, kur tie Trys broliai, tai ten geriausiai žuvis kimba,
ten buchtos tokios, taip per vidurį, va taip va. Kaip plaustus varė, tai, sako, į Kernavę, o
paskui juos plukdydavo toliau, net į Vokietiją. Tai sako, kad tik ant tų Trijų brolių
neužvažiuoti. Sako, kad Trys broliai tai...

M11A-16 (2005 m.)
1072. [Apie Padvarių Koplyčios kalną]
Byla kaplička i kosci byli navet. Kiedys cy, to vie, Litva byla, naraze niekščone
byli. O tak v Kiernovie stoji ta kaplička, o to jak na Siemeniški isc. To s tej Kapličnej
gury, tak i nazvana. Bo tam stala ta kaplička, i tam chovali. Bože, pani, tam spelzšy. A
342

Lenk. tarm. Paporcie.
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Jezu, musi tšečia čensc zostavšasia teš, tam my dzieciaki byli. Ale za taka gura mnie
tylek odpoviedzial, pani. Mama, pani, jak pšejiechala tšy razy, tak tatki vojskovou.
Čemu, pujdzim, sbiežymsia my, taki žvyr ladny, sbiežym takich kamuškuv jiest,
ciegielkuv. Nu i pujdzim my, ale juš nado kradsia, to jak skočym do tego žvyru, až o tak.
i skakami na viosna. To taka noga byvšych liudzi, to juš my dzieciaki, no juš byli liat po
siedem, tak po uosem, pani. Vezmi… jak nazyvami, vo s tego mejsca, to my to vo, do
tego mejsca [rodo, kad kaulas buvo iki peties) (To nie balisie brac tych kosci?) Nic, to
grube, takie zdorovienne, muvi, dužo kto tam i glovkuv, a my to nie. Byli, skačym. Ach
bože, nieokuratnie skociš, tak jak Vilja, viosna, tak pujdziš v vode. Kto to, niepamientam,
zobačyl, muvi, vieš co, kobieta, po tylku daj. Čy pravda, muvi, vo moj bracišek nie chce
mnie vydac. Mama slyšala, jak jej volali te starše, muvi, tam ta Kaplica, skaka. Pšyšlam
ja, dala mama podjiesc obiad, nic. Ale jak cy pačy na mnie taka sroga juš. Coš takie nie
taka. Podjadlam ja všystko, zupa. Gdzie bylas,- pytasia mama. Ja muvie, tu s dziecmi
bavilisie. Juš ja tak čuje, pani, že juš to bendzi laznia do mnie.
A tu co stoji, to nazyvamy my Kaplica. Vo tutaj nieboščykuv, i modlilisie, vie,
každy po svojiemu, modlilsia kiedys. (A to tutaj modlilisie?) Modlilisie te litviny (Litviny
niekščone?) No vie, byli kiedys, viare každy teš mial. To v gžmot tam, to v jakie……
Všystko jiedno mieli viara jakas kolek. A potem juš s Jadvigou ženilisie krul, po
polsku to Jagielo, a po litevsku… To oni tutaj pokščyli Litva, to juš oni vtedy tutaj začeli
vie, kščic, pošli do viary. I ten byl pan v Kiernuvku juš. Jak začela gura spelzac, tak i ot
tut tak spelza každa viosna, poviedzial tak. Zabirajce ta kaplička, ona pšydasia dla vas
tam. A na co pšydasia. Tu koni načepyli, zrobili sani takie i zaciongneli do Kernova. To
tam jak byla cholerynka, to i mama moja vidziala, že muvili. Potem byla ta, jak že ona
škarliatyna, to ja, pani. To naviet tak, jieden umžy, tego stavi do tej trupiorenki, drugiego
juš pšyvažajou, ve dvuch srazu tak stavi. Tut ona juš byla zapuščona. A davnej, muvi,
byli durne liudzi, o zrobiona, cviek svojej roboty, i ten gladki vengelek. Muvi, byli glupe
liudzi kiedys cy. To ona tam o byla zapuščona. Teras pšy sovietach pšy koscielie byla. To
teras popraviona (A jak muvili, tam nie pokazyvalosie cy coš na tej guže?) Nie, nie, nic.
Buvo koplytėlė ir kaulai net buvo. Kadaise Lietuva buvo, nekrikštyti žmonės buvo.
Tai čia Kernavėje stovi koplytėlė, taip į Semeniškes einant. Tai iš to Koplyčios kalno,
taip jį vadino, nes ten stovėjo ta koplytėlė ir ten laidojo. Dieve, ponia, ten nuslinkęs [tas
kalnas], o Jėzau, trečdalis gal tik likęs, ten mes vaikais buvome, bet už tą kalną mano
užpakalis atsakė. Mama kaip dėjo tris kartus, tėvelio kareivišku [diržu]. Ko mes ėjom,
susirenkam, ten toks žvyras gražus, akmenukus prisirenkam, ir plytelių. Na ir einam, bet
reikėjo slėptis, nes kaip šokam į tą žvyrą, net taip va, ir šokinėjom pavasarį. Na tokia koja
senų žmonių, tai jau mes vaikai, kokių septynerių, aštuonerių buvome, ponia. Paima iš tos
vietos, tai mums iki tos vietos [rodo, kad kaulas buvo iki peties]. (Ir nebijojot tų kaulų
imti?) Ne, tokie stori, didžiuliai tokie, sako, daug kas ir galvutes [matė], mes tai ne. Būna,
šokam. O Dieve, blogai nušoksi, tai čia kaip Neris, pavasari, taip ir įkrisi į vandenį.
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Kažkas pamatė, tai sako, žinai ką, moterie, per užpakalį duok. Ar tai tiesa, klausia, o
mano broliukas nenori manęs išduoti. Mama girdėjo, kaip ją kvietė seni žmonės, sako,
ten Koplyčia, ji ten šoka. Parėjau aš, mama davė pietus, nieko. Bet taip piktai žiūri jau.
Kaip ir ne tokia kaip visada. Suvalgiau aš viską, sriubą [suvalgiau]. „Kur tu buvai?“ –
klausia. O aš sakau: „Čia su vaikais žaidėm“. Jau aš taip jaučiu, ponia, kad čia bus man
pirtis.
O čia kur stovi, tai vadinam Koplyčia. Čia daug lavonų, ir meldėsi, žinot,
kiekvienas savaip, meldėsi kadaise. (Čia meldiesi?) Meldiesi lietuviai. (Nekrikštyti
lietuviai?) Na, žinot, buvo kadaise, tikėjimą kiekvienas turėjo. Tai Perkūnu ten, tai dar
kuo...
Vis vien turėjo tikėjimą kokį nors. O paskui jau apsivedė su Jadvyga karalius,
lenkiškai tai Jagello, o lietuviškai... Tai jie čia Lietuvą pakrikštijo, tai jau jie tada pradėjo
krikštyti, nukreipė į tikėjimą. Ir tas ponas buvo Kernavėlėje jau. Kai pradėjo kalnas
slinkti, taip ir čia slenka kiekvieną pavasarį, tai jis pasakė taip. Imkite ta koplytėlę, jos
jums prireiks. O kam prireiks. Čia su arkliais užkabino ir nusitempė į Kernavę. Tai ten
kai buvo cholera (?), tai ir mano mama matė. Paskui buvo ta, kaip ji ten, skarlatina, tai aš,
ponia... Tai net taip, vienas miršta, tai jį deda į karstą, paskui antrą atveža, dvejus iš karto
taip stato... Tai ji [koplyčia] buvo apleista. O kadaise buvo kvaili žmonės... Tai ji apleista
buvo. Dabar, sovietų laikais, ji buvo prie bažnyčios. O dabar ją suremontavo. (O nesakė,
kad rodėsi kas ten ant kalno?) Ne, ne, nieko [nesakė].
M11B-1 (2005 m.)
1073. [Vaidenasi Lepipy rove]
Moja mamusia muvyla jak o ten, v rovie gdzie Lepipy rov, to tam stala sosna. Na
tej, pšed tym, tam na guže tak. Jieželi tyko pjany pojiedzyš, bendou obydva kola na tej
sosnie vysokej, čeba robyc, liudzi prosyc viencej. “Ty pjany nie ševelysj”, bo slonce
zachodzy, značy nie pjanemu kazyvalosia. (Co pokazyvalosia?) Nu s tymi Kolu.
(Djabliuki jakie?) Nu djabliuki, muvi, tam jak pšyznavali, davnejša davnejša jakas vojna
byvšy. Tak kšyžacy čy jakie tam napadali, že musi tam pochovana soldaty. (V tym
mejscu?) Tam gdzieš v tym mejscu, na guže musi tam. I to tak, muvi ža, jak tyko jiedzyš,
jak pjany, to poprovadza cy, nieviadomo gdzie. To vie kochana, to tam nie tyko pjany, to
i tšezvy, ale niešavelys, niešavelys kšyčy. To muvi, to tak pšejiedzyš puki slonce
zachodzy, juš nie. To moja babcia šedla s Geisyšak, teras Geisyški to pšeniesiona... I
(...?) I tak od Geisyšek tak na prostego tyko idzy, pačy, muvi, značy, dziadek jiedzy.
Spotykasia, v sniegu to bylo. “Piotry, muvi, co tu ty nie jiedzyš? Dzievčynka musi tvoja
plačy (?)”. Jak tyko nazvalam “Piotry” – skrencyl i pojiechal. Pšychodza, muvi, tam, muj
dziadek, jak davnej, vie, jak na (?) Muvi:” ty mnie spotykalas? –“Co ty sdurnialaš čy co,
muvi, ty durnia musi jaka” – muvi:”Nie durnia, ty pojiechal” – “Oto ty vypyvšy tam v
Gejsyškach, ciebie ten Piotry by podvioz ciebie čort by gdzie. Ale jak paciežy muvylaš,
to ciebie pokazalsia”. Ale juš nie pjana, ni nic, muvyla. Tam moja mama muvyla, že
babcia sama muvyla.
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Mano mama sakė, kad tame urve, kur Lepipai 343, tai ten stovėjo pušis. Ten ant
kalno. Jei tik girtas važiuosi, abu ratai bus ant tos aukštos pušies... (?) „Tu girtas,
nejudėk“, nes saulė leidžiasi, reiškia girtam pasivaideno. (Kas pasivaideno?) Na, su tais
ratais. (Velniukai344 kokie?) Na, velniukai, sako, lyg taip galvojo, nes ten, anoj vietoj
kadaise kažkoks karas vyko. Ten kryžiuočiai puldavo, ar kas ten, gal ten tie kariai ir
palaidoti. (Anoj vietoj?) Kažkur anoj vietoj, ant to kalno. Ir taip sako, kai tik važiuoji
girtas, tai vedžioja tave, nežinia kur nuves. Tai žinot, mieloji, tai ten ne tik girtas, bet ir
blaivas, tik nejudėk, nejudėk, šaukia. Tai sako, pravažiuosi, pakol saulė nusileis... Tai
mano močiutė ėjo iš Geisiškių 345, dabar Geisiškės perkeltos... Ir (...?) Ir taip į Geisiškes
taip tiesiai eina, žiūri, sako, senis važiuoja. Sutinka jį, o sniego jau buvo. „Petrai, sako, ko
tu čia nevažiuoji? Mergaitė tavo verkia (?)“. Kai tik ištariau „Piotry“ – apsisuko ir
nuvažiavo. Pareinu, sako, ten mano senelis, kaip kadaise, žinot, kai (...?). Sako: „Tu mane
buvai sutikus?“ – „Ką tu, išprotėjai, ar ką, sako, tu durna esi“. – „Nesu durna, ten tu
važiavai“. – „Tai tu ten išgėrei Geisiškėse, tave Petras pavežė, tave velnias ten kur... O
kadangi poterius kalbėjai, tai tau pasivaideno“. Bet jau nebuvo girta, kai sakė. Tai mano
mama sakė, kad močiutė pasakojo.
M11B-2 (2005 m.)
1074. [Apie pasirodžiusį ožiuką]
Dziadek dlia mnie, a dlia tatki mego ž ojcec byl. Jiedzy s Pustelnyk, tam zaplacyl,
vie (?) zboža… jiedzy tu na dole, vo jak te Mergeli – koziolak, pasli davnej oviečki, koziolak (?) ten opoviadal, juš on pamienta. Muvi, to liata (?) pačy – kozliuček taki,
bliačy prosto. Muvi, vie že može jaki pastušak to bendzy šukac (…?) On jiego vzial do
voza tego kozliuka i viezy. Biedny ten koziolek, pogladzy, nu koziolak. Pod gura co
Studniova my nazyvamy, pani, podjiezdža, juš ten koziolek do vioski nie chce jiechac.
On muvi, jiego za rožki tšyma, tšyma za rožki, “mnie ty poliecyš”, muvy. On vyjiezdža
ku tej Ireny vo, co opoviadala, tu mieškanie, zakrencycia tu na ulyce jak my nazyvamy –
ogromne karčy, za karčy čyma, za te rogi. To značy pravda, ten Boleslov muvi, muj ojcec
opoviadal im. Ja čutj by pamientam cos. Muvi:”Davajte pomožce mnie liudzi te karčy
vyvrucyc, ten muj konj juš dzvygnucj nie možy. “ To my cala vioska smoliaka tego
rombali.
Tai jau man senelis, o mano tėveliui tai tėvas buvo. Važiuoja iš Pustelnikų, ten
sumokėjo, žinot, už javus... važiuoja čia per apačią, ten Mergeliai tie, o čia ožkiukas,
ganė kadaise avis. Ožkiukas, tas pasakojo..., sakė, kad jis prisimena. Sako, laksto
ožkiukas toks, bliauna. Sako, gal koks piemenėlis jo ieškos (...?). Jis paėmė į vežimą tą
ožkiuką ir veža. Vargšas tas ožkiukas, jis jį paglosto, na ožkiukas. Į kalną, čia prie
Studniovo, mes taip vadinam, važiuoja jis, o jau tas ožkiukas į kaimą nenori važiuoti. Tai
jis, sako, laiko jį už ragučių, laiko, tu man nepabėgsi, sako. Ji važiuoja pas tą Ireną, apie
kurią aš pasakojau, ten namas, pasuka ta gatve, o ten dideli kelmai, už tų kelmų, už ragų
laiko. Tai vadinas tiesa, ką tas Boleslovas sako, mano tėvas pasakojo. Aš tik truputį
prisimenu. Sako: Padėkite man, žmonės, tuos kelmus išversti, tas mano arklys jau
netraukia“. Tai mes visu kaimu tą dervingą medį kirtom.
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M11B-3 (2005 m.)
1075. [Apie Pustelninkų kaimo pavadinimą] (mama pasakojo)
To vie, pani, to jiest gura taka, a jak ona, tak vie… skala (To Niedzviedza piec?)
Nie, nie, pani. Tam skala taka prosto, jak dom jaki (Na guže?) Nie, nie, tam gdzieš pod
Viljou (Pod Viljou?) Aha, tak muvili. Tam jak davnej vychodzili pustelniki, pokutuje tam
i umžou. (U tej skaly?) V tej skalie te pustelniki (V skalie?) Tak skala, pujdze tam, on tak
chodzi tam v odzieniu takim juš. (V jakim?) On tak vezmi chodzi, chodzi tak puki. A jak
pšyjdzi zima, to nabravšy sobie tam ožechuv, tam všystkiego mieli. Ale on pokutuje, že
pustelnik jest. Žeby sviatu nie vidziec tak, jak o teras, ja vo te… jak pustelnik pujde i
pokutuje tam. Tam zaniesisie i dževa i pali tam jak ogien sobie jak gžejiesie… Po zatem
tam Pustelniki i nazvane. (A co on jadl?) To gžyby, to jagody, vie. (A liudzi im nie
davali?) On do liudzi nie šed, vie to – pustelnik, to nie idzi. (I on tam modlilsia?)
Modlisie jak vie, tam modlisie i tak juš.
(A vaša babcia nie pomnila, že byli oni tam?) Nie. Nie bylo ich, i nie bylo jiego
tam. Moja babcia z Janiunc pochodzila. (Nu, stare liudzi mejscove juš nie pomnili, žeby
tam byli?) Nie, nie, tyko Pustelniki, Pustelniki, tam pustelnik, pustelnik pokutoval.
(Bardzo davno?) Bardzo davno, no kiedys cy davno tam liat.
Tai, žinot, ponia, yra toks kalnas, o koks jis yra, tai žinot... uola. (Tai Meškos
pečius?) Ne, ne, ponia. Ten uola tokia tiesiog, kaip namas [didelė]. (Ten ant kalno?) Ne,
ne, ten prie Neries. (Prie Neries?) Aha, taip sakė. Ten kaip anksčiau vaikščiojo tokie
atsiskyrėliai346, jie ten kentėjo, ten ir mirdavo. (Prie tos uolos?) Šitoje uoloje tie
atsiskyrėliai. (Uoloje?) Taip, uola, jis ten vaikšto, apsirengęs ten kažkaip. (Kaip
apsirengęs?) Jis taip vaikšto, vaikšto. O kai žiema ateina, tai ten riešutų turi, ten visko jis
turi. Bet jis kenčia todėl, kad jis atsiskyrėlis. Pasaulio nemato, kaip dabar, kaip tas...
atsiskyrėlis, kenčia jis. Ten nuneša malkų ir ugnį kūrena, šildosi... Todėl Pustelniki ir
pavadinta vieta. (O ką ji valgė?) Tai grybus, tai uogas, žinot. (O žmonės jų nemaitino?)
Jis pas žmones neėjo, nes jis atsiskyrėlis. (Tai jis ten meldėsi?) Meldėsi, ir šiaip jau...
(O jūsų močiutė žinojo kur jie buvo?) Ne, nebuvo jų ten, nebuvo jo ten. Mano
močiutė iš Jauniūnų347 (?) kilusi. (Na, seni vietiniai žmonės jau nesakė, kad jie ten buvo?)
Ne, ne, tik apie Pustelnikus paskojo, kad ten atsiskyrėliai kentėjo. (Seniai?) Labai seniai,
na kadaise seniai, ten metų...
M11B-4 (2005 m.)
1076. [Apie Kernavę]
Jak odešla granyca, tam pokazyval našym naučyceliom po litevsku, vie,
pšetlumačal po polsku nam. (A kto pokazyval?) Kiernovski naučycelj. (A jak jiego
familja niepomnyce?) Nie, pani. Pšyšli ruske, to nam pokazyval stara ksionžečka, juš
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takie kartečki rozliatyvalisia. To tu co domb stal, to tam, pani taki tron jiest nasypany na
tej guže, to tam krulia krunovalo litevskiego. (To v samym Kiernovie?) V samym
Kiernovie, ten domb povyvrucylsia juš. To tam naučycelj ta ksionžka pokazyval. To tam
my zaliezli, to tam pravda, nasypany taki tron, domb, i tam kščyli jiego.
A tu jak Krivaikiški… to tam… ksiondz taki… (V Krivaikiškach?) Tak, v
Krivaikiškach, to tam od osem liat do čternascia, dzievčynki i chlopčyki tam, nieviem,
sfotografovana byli, podkradali dzienj i noc, i ogienj viečny palilsia. Do čternascia liat,
od čternascia liat to nie. Bo tam svieža dzievčynečki tak v ružovych sukenečkach, a
chlopčyki takymi majtečki i niebieskie, to mnie zapomientalosie. Nas naučycelj ten
poprovadzil. (To vas vodzyli do tych Krivaikyšek teš?) Tyko Kiernova, tož niedalieko
bylo parafji kiedys. Dobža, to pujdzim zobačyc Kiernova, pujdzim.
Kai siena jau buvo, tai jis rodė mūsų mokytojams ... lietuvišką, vertė į lenkų mums.
(O kas rodė?) Mokytojas iš Kernavės. (O kokia jo pavardė?) Ne, ponia. Kai rusai atėjo,
tai jis rodė mums seną knygutę, jau lapai nesilaikė. Tai čia kur ąžuolas stovėjo, tai ten,
ponia, toks sostas pripiltas ant to kalno. Tai ten Lietuvos karalius buvo karūnuotas. (Tai
pačioje Kernavėje?) Pačioje Kernavėje, tas ąžuolas apsivertė jau. Tai ten mokytoja tą
knygą rodė. Tai ten mes radom, tai tiesa, pripiltas sostas, ąžuolas, ir ten krikštijo jį.
O čia kaip Krivakiškiai... tai ten... kunigas toks... (Krivakiškėse?) Taip,
Krivakiškėse, tai ten nuo aštuonių iki keturiolikos metų, mergaitės ir berniukai ten,
nežinau, nufotografuoti buvo, palikę ugnį visą naktį, amžina ugnis degė. Iki keturiolikos
metų, nuo keturiolikos jau ne. Nes ten mergaitės apsirengusios raudonomis suknelėmis,
o berniukai mėlynomis kelnėmis, tai aš prisimenu. Mokytojas tas mus nuvedė. (Vedė į
Krivaikiškes?) Tik į Kernavę, tai netoli buvo. Gerai, tai einam Kernavės pažiūrėti, einam.
M11B-5 (2005 m.)
1077. [Apie Pajautos slėnį]
(Kto tak muvil vam?) Pan vo ten, co vyviezli jiego (S Kernuvka? Jak jiego
familja?) Zavadski Feliks (On jak muvil?) To on muvil,-“ ja chyba nie pozvalia.”Ale on
muvil, kupil to, pani, od jakiegos cy teš pana.To muvi, -“Tak dolina ta Pojatuv, ja nie
mam prava, bo ona pamiantkova” (Nie ma prava rombac?) Rombac, ani žadnego kšačka,
o. To oni musi do Kiernova naliežali. (A gdzie ta dolina Pojaty?)….. (A kto jiemu nie
pozvalial?) On kupivšy tam, vie pani, Gaj ten bylo calkem, ten Gaj, co.
A ot, domb byl tak o, jak ten Dobuli nazyvali, i ot ten Dobuli, to do Siemenišek
viencej. To tam, muvi, pani, ja nie mam prava, tam dolina Pojatuv, šakalika vzionc on nie
dal. (A to Dobuli i Pojata to nie to same mejsco?) Nu, to vie, pšy tych, pšy tych. Tak, ja
nie mam prava. S Gaju mam prava, a to, muvi, pamientkova. A te gury, to mnie tak
poviedal naučycel ten, pokazyval. Jak bilisie tam jakies napadali, tam vie. To do beček
kamieniuv naloža, pušča na niepšyjacielia tego (pasakoja apie Kernavės piliakalnius).
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(Kas jums taip sakė?) Šitas ponas, kurį išvežė. (Iš Kernavėlės? Kokia jo pavardė?)
Zavadskis Feliksas. (Ką jis sakė?) Tai jis sakė, kad aš neleisiu. Jis nupirko tai [...?] ponia,
nuo kažkokio pono. Tai sako: „Šitas slėnis Pajautos 348, aš neturiu teisės (?), nes jis
gamtos paminklas“. (Negalima kirsti?) Kirsti, nei vieno krūmelio. Tai jie tikriausiai
Kernavei priklausė. (O kur Pajautos slėnis?) ..... (O kas jam neleido?) Jis buvo nupirkęs
girelę tą.
O tas ąžuolas buvo taip prie Dobulių, ir taip prie Sėmeniškių arčiau. Tai ten, sako,
ponia, aš neturiu teisės, ten Pajautos slėnis, šakaliuko iš ten paimti neleido. Iš girelės
galiu, o iš ten ne, nes ten draudžiama. O apie kalnus mokytojas pasakojo, rodė, kaip
mušiesi ten kokie... Tai į statines akmenų prideda ir leidžia į priešą (pasakoja apie
Kernavės piliakalnius).
M11B-6 (2005 m.)
1078. [Apie Kernavėlę, radinius Grabijoluose, pušis]
To pani, cala Kiernuvka ta to na jiednych kosciach. (A čemu?) Čemu, bo to byli
poliaki, i te ruskie jakyscy tam kierenskie čy jakie, pani, vot nie moga poviedziec, to
„Pod ruskie icce” – “A my svoja viara mamy”. To ich pobyli. (To pšy caru jiešče?) Nie to
nie car byl, a tam jaki… (To pšy Zavadskim bylo?) To jak Zavadski, jak Zavadski, no. To
jak tu kalchoz byl, kopali glembej, i puki co do jamuv, potem robyli kopcy takie. To
vykopali dzieciaka glovka, rončki. Potem i znovu glembej pokopali i zakopali. (I pšy tym
Zavadskim teš znaliazali tak?) Kto jej vie, jako teras to všysko, ten Zavadski muvyl: ”Tu
nie kopce, bo tu same mogyly”. Byl kšyž pienkny, tam všyskie modlylisie.
(To tam Grudačyzna nazyvali?) Nie nie pani, to pšy Grabijalach, ksiondz
pšyjiezdžal vojskovy, on modlilsia. A potem muvi, to viecie, liudzi zavilejskie to bendou
slyšac jak bendze naboženstva, to oni grabijalskie s tamtej strony. (A te sosny juš za
Airupkuo stali?) Nie pani, pšez Airupečka, pravda, pšešedšy, i oni. (I jak oni stali jiedna
na jiednej stronie, druga..?) Nie, do Pustelnik jak o tak o stali sosny dvie. (A čemu tam
byl ten kšyž?) Tam nic podobnego, tam pšyjiezdžali te.. na uzdrovienia, im bardzo
podobalisie te dvie sosny, posrodku postavyc kšyž, kviatuv nasadzyc, jakie to i
ščieniačkie jakie co, to bardzo pienkne, tu bendze modlycie.
Ponia, visa Kernavėlė – vieni kaulai. (O kodėl?) Todėl, kad ten buvo lenkai, ir tie
rusai, ... negaliu pasakyti kokie. Tai sakė, mes savo tikėjimą turim. Tai juos užmušė. (Tai
prie caro?) Tai nebuvo caras, o ten kažkoks... (Tai prie Zavadskio buvo?) Tai prie
Zavadskio, kaip jau Zavadskis, na. Kai čia kolūkis buvo, giliau kasė, ir į duobes (?), o
paskui darė tokius pilkapius. Tai iškasė vaiko galvutę, rankytes. Paskui vėl giliau kasė ir
užkasė. (Ir prie to Zavadskio irgi rasdavo?) Kas ten žino, kaip ten dabar, tas Zavadskis
sakė: „Nekaskit čia, nes čia vieni kapai“. Buvo kryžius gražus, ten visi meldėsi.
(Tai ten vadino Grudačyzna 349?) Ne, ne, ponia, tai prie Grabijolų, kunigas
atvažiuodavo, kapelionas, jis meldėsi. O paskui sako, žinot, žmonės tai girdės, kai
pamaldos vyks, tie iš Grabijolų, iš anos pusės. (O tos pušys tai už Airupkos stovėjo?) Ne,
ponia, per Airupka perėjus, tiesa, perėjus, ir jie... (O kaip jie stovėjo, viena iš vienos
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pusės, o kita iš kitos?) Ne, į Pustelnikų pusę, taip kaip stovėjo pušys dvi. (O kodėl ten
kryžius buvo?) Ten nieko tokio, ten atvažiuodavo tie... į gydyklą, jiems labai tos dvi
pušys patikdavo. Kryžių statė per vidurį, gėles pasodinti, ... tai labai gražu, čia jau melsis.
M11B-7 (2005 m.)
1079. [Apie Vilkų duobę]
(Vilča lapa?) Nu, Vilča lapa nazyvali tak. (To ta jama nazyvali Vilča lapa?) No,
Vilča lapa. Tam čensto sidzieli vilki bardzo. (V tej jamie?) Nu. Vie, posiedzou, čy
oviečki sciongnou čy co, do chlieva vkopiousia. Boža, co ich bylo tych vilkuv. (I tak i
nazyvali za to že tam vilki siedzieli?) Pšebyvali najviencej. (A jak muvyli, skont ta taka
jama znaliazlasia?) To može vody vylieziona kiedys, potopy musi byli, muvi i tu niebylo
kiedys guruv jak potopy byli.
(Vilko duobė350?) Na, vilko duobė vadino. (Tai čia vadino Vilko duobė?) Taip,
Vilko duobė. Ten dažnai vilkų būdavo. (Šitoj duobei?) Na. Žinot, sėdi jie ir avis vagia, ar
į tvartą prasikas. Dieve, jų tiek daug buvo, tų vilkų. (Ir taip vadino todėl, kad ten vilkai
sėdėjo?) Daugiausia ten. ( O ką sakė, iš kur ta duobė?) Tai gal nuo vandens, potvynis gal
buvo, gal ir čia nebuvo kalnų, kai potvynis buvo.
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SAIDŽIAI

Jan Dzisievič, Boleslovo, g. 1957 m. Saidžiukuose (dš. kranto)
Tėvas atėjęs užkuriom iš Virbiniškių, mama Šakevičuvna. Senelis Šakevičius turėjo 15
ha.
Dešinio kranto kaimas vadinosi Vielkie Sojdzy, jame buvo 2 sodybos Šakevičių:
prosenelio ir jo brolio.
Už Čekonės buvo Sojdziuki, 2 namai, šalia Dubialy, kur 10 ha turėjo Staševski.
Upėje seniau vidury srovės buvo 3 akmenys, vėliau juos ištraukė, dabar krante priešais
“Aušveitą”.

M30A-17 (2005 m.)
1080. [Apie vaiduoklius Čekonės žiotyse] (netoli akmens su pėda)
(Kto taki poviedzial?) A taki Antony, on tu pšychodzil do mego dziadka na rybe.
Nu, nocou zašed, jak on zvracalsia, nu, muvi:”Tam idziš drugi raz tam to ogien
pokažysie,-muvi,- pšechodzi i ogien pšepada.” To, muvi, jak noga čy tam renka odbiera.
Nu normalny zdrovy človiek, pšechodzi pšez ta mejsca. No tam gdzieš cy kolo žečki (Jak
to odbiera renke?) No tak muvi, no prosto tak, jak.. (Cionga?) Tak, ciongni, no. To , muvi
,pšechodzi ta mejsca, bliacha, muvi, pšežegnasie tam všystko, potem opiatj (A tak, žeby
vidac kogo, nie?) No tak jak ogien tipo drugi raz s dalieka, muvi, pšechodzi, tam niema
(A v kturym mejscu?) No gdzies jak oni tu chodzili, nu prosto pšez žečka tu
gdziescy (Gdzie kladka jiest?) No to kladki niema, no (Gdzie scieška?) Nu, to jak on tu
zašed, naturalne (Vilji bližej ta scieška?) Nie, vo on s pšegurku on zavše chodzil, nu
troche vyžej Vilji, on zavše chodzil… Pšed tem to byla dobže vydeptana ta scieška kolo
Vilji, pamientam, a teras juš tam juš nikt nie chodzi.
(Kas toks pasakė?) O toks Antanas, jis čia buvo atėjęs pas mano senelį žvejoti. Na,
naktį atėjo, o kaip ėjo atgal, tai sako: „Kai eini kitą kartą, tai ten ugnis matosi, sako, tik
praeini, ir ugnis dingsta“. Tai, sako, kai koją ar ranką skauda... Taip jau normalus, sveikas
žmogus eina per tą vietą, tai ten prie upelio... eina per tą vietą, blacha 351, sako,
persižegnojo, o paskui vėl [vaidenasi]. Na, taip, kai jau antrą kartą eina, tai nėra [ugnies].
(O kurioje vietoje?) Na, kai jie čia ėjo, na tiesiai per upelį čia. (Kur brasta?) Na,
brastos nėra. (Kur takelis?) Na, jis čia kaip ėjo... Arčiau Neries takelis?) Ne, na čia nuo
kalnelio jis visą laiką vaikščiojo, na truputį aukščiau Neries, jis visada vaikščiojo...
Kadaise tai buvo gerai pramintas tas takelis prie Neries, prisimenu, o dabar jau niekas pro
ten nevaikšto.
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M30A-18 (2005 m.)
1081. [Apie šaltinį Saidžiukuose (teka į pietus)] (jo senelis ten eidavo akių
pasiplauti ir jį vesdavosi)
No vo tutaj vo, jiest krinyčka taka kolo žeki, i voda vybyvasia, to muvi, postojanno
očy pšemyjisie, svietlej pačysie. (A čemu ona pomaga, a z innej krinycybnie pomaga?) Ja
nieviem. No muviou, jakas cy , jak to poviedziec, liečebna, to nie liečebna, muvi, pomaga
dužo. To my pšyjiezdžali, nabierali vody ( Navet pšyjiezdžali?) No (Do tej krinyčki ?) No
(A nie muvili, že na slonce ciekni, zato ona pomaga?) Nie, nie.
Čia netoli upelio yra toks šaltinis, vanduo teka, na tai sako, pastoviai akis plaudavo
[žmonės], tada šviesiau matosi. (O kodėl tas vanduo gydo, o iš kito šaltinio irgi padeda?)
Aš nežinau. Na, sako, kažkoks gydomasis, daug kam padeda. Tai mes atvažiuodavom,
prisipildavom vandens. (Netgi atvažiuodavot?) Na. (Prie to šaltinio?) Na. (O nesakė, kad
priešais saulę teka, todėl gydo?) Ne, ne.

Anna Šakevič-Pašluostienė, Edvardo, g. 1945 m. Naujoje Rėvoje, gyveno Vilniuje,
dabar Saidžiuose kairiojo kranto.
Atsikėlė į Saidžius, kai jų giminaičiai Šakevičiai išvažiavo į Lenkiją ir jiems paliko
namus.
Jos tėvas gimęs 1908 m., vyras – aukštaitis.

M30A-19 (2004 m.)
1082. [Apie Naujos Rėvos piliakalnį]
(Jak vam muvil ojcec?) No to značy, ojcec tak, že jak on byl kiedys maly, jiemu
bylo siedam liat, od malych liat pas krovy. I on pas krovy s svojim ojcem. I pšy tam
okurat takie Lyse gury jiest tam, v tym piliakalnis. I tam, v tym, Popy nazyvali jiešče tou
miejscovosc, i tam on pas krovy s svym ojcem. I pevnego razu, značy idou, tam liudzi teš
muvili tam čy pokazujiesie tam coš, i on vidzi značy, krovy teš, značy, vidzieli, že to šla
taka koscielna procesja v tym mejscu tam. Že…”ja vidze, idzi taka mloda pienkna panna
v blenkitnej sukience vot tak, jak Matka boska,-muvi,- taka ladna vidzi”. I značy idzi cala
procesja, horongvi niosa, tak ot idzi jak koscielna procesja. To muvi:”Ja muvie do ojca,
tata,tata zobač tuš procesja idzi”. On muvi:”Co ty muviš, ja nikogo nie nikdy nie vidze”.
Ojcec, značy nie vidzial tej procesji. A muj ojcec, bendonc maly takim chlopakem, i
muvi, krovy te ušy tak postavili, uciekajou uciekajou do kšaku. Značy, krovy vidzieli,
žyviola. Značy, muj ojcec vidzial, a ojca, značy ojcec nie vidzial. (A jak tam spievali, čy
co?) Tak (Slyšal?) Tak, slyšal ojcec (To na tej guže co tam jiest?) No tam tak, tam jiest
gura, ta co pilakalnis ja muvie, že tam byl kiedys ruski kosciol (V tym mejscu on
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vidzial?) Tak, to dužo liat temu nazad. (A nie muvili, že tam vydeptana scieški byli?)
Tak, tak tak (Na tej guže?) Tak (A jak oni byli vydeptane?) No vie, ja nieviem (Jak ojcec
muvil?) Že poviadal, ja jiešče mala bylam, to kiedy, vie ile času pšešlo.
(Ką jums tėvas pasakojo?) Na, vadinas, taip, tėvas taip, kai jis buvo mažas kadaise,
jis turėjo septynerius metus, nuo mažens karves ganė. Ir jis ganė karves su savo tėvu. Na
ir ten tie Pliki kalnai352, aname piliakalnyje. Ir ten, Popai vadino dar tą vietovę, ir ten jis
karves ganė su savo tėvu. Ir vieną kartą, eina jie, o ten žmonės kalbėjo, kad vaidenasi ten
kas, ir jis mato, karvės irgi, mato, kad eina tokia bažnytinė procesija toje vietoje. Matau,
sako, eina tokia jauna graži panelė su mėlyna suknele, kaip Dievo Motina, sako, tokią
gražią matau. Ir eina procesija, vėliavas neša, kaip bažnytinė procesija. Tai sako, aš tėvui
šaukiu, tėti, tėti, žiūrėk, procesija eina. O jis sako: :Ką tu sakai, aš nieko niekur nematau“.
Tėvas, vadinas, nematė tos procesijos. O mano tėvas, būdamas dar mažu berniuku matė,
ir karvės ausis taip pastatė, ir bėga, bėga į krūmus. Vadinas, karvės matė, gyvuliai.
Vadinas, mano tėvas matė, o tėvo tėvas nematė. (O kaip ten, dainavo, ar ką?) Taip,
girdėjo tėvas. (Tai ant to kalno, kas ten yra?) Na, ten kaip kalnas, na jau piliakalnis, ten
rusiška bažnyčia kadaise stovėjo. (Šitoj vietoj jis matė?) Taip, čia daug metų prieš tai. (O
nesakė, kad ten takeliai praminti buvo?) Taip, taip, ant to kalno. (O kaip jie praminti?)
Na, matot, aš nežinau. (O kaip tėvas sakė?) Pasakojo, kai aš maža dar buvau, tai čia kada
buvo, kiek laiko jau praėjo.

Mečislov Severin, Aleksandro, g. 1938 m. Saidžiuose (kr. kranto), gyv. ten pat.
Pradiedas iš Burbiškių už Rykantų, diedas ir tėvas vietiniai. Senelis turėjo 4,5 ha žemės,
jis mirė 1926 m. Seniau namas buvo arčiau kranto. Per 1931 m. potvynį pririšo visus 3
namus prie medžių, bet upė nunešė dalį kranto, visi perkėlė namus aukščiau.
Tėvas darė bačkas, rėčkas, vežė per Kaziuką Vilniun. Žvejojo tik sau.
Šilėnuose buvo sielininkai Vojcechovski, Zmitrovič, Darvid.

1083. [Vietovardžiai]


Rapa Sojdzianska – Saidžių rėva ties kaimu



Šakeiča buchta – įlanka Neryje ties dešiniu krantu



Vol – akmuo upėje Voluose



Vysoka gura, Na vysokej guže – Stirnių piliakalnis



Skaly – akmenys Neries vandenyje ties Sviliškių Lysa gura



Čirvončik – akmuo arčiau d. kranto, kur salelė. Jei ant jo užsėda, tai jau neišplauks



Byk – akmuo upėje žemiau kaimo



Lonečka – pieva Saidės paupy, kur auga ąžuolai



Lipniak – miškas ant kalno



Barčak, na Barčaku – miškas link Vasyliukų

352

Lenk. Łyse óry.

627


Rov – miškas prie upelio



Bor – miškas už kalno



Ovsianik – žemė ariama

1084. [Očko]
Ežerėlis dešinėje kelio Vilnius – Kaunas pusėje. Sakė, kad jame paskandinta bačka
Napoleono aukso. Žmonės bandė ieškoti, bet tada dar giliau nuskendo.
1085. [Apie akmenį su kryžium]
Prie Ivanovič namo paupy buvo akmuo su kryžium. Kryžius buvo sprindžio
dydžio, nudažytas mėlynai. Rusų laikais akmuo dingo, kažkas išsivežė.
1086. [Apie žvejybą]
Jodka iš Vasyliukų turėjo bilietą žvejybai, o tėvas buvo padėjėjas. Žeberklus nazyvali osci, nocou jiezdzyli, tyko vonsaki lovili. Lašišas gaudė 2 valtim su ilgu tinklu
didelėm akim – lososiuvka, per visą upę. Plaukdavo naktį ir tyliai, kad žuvys tinklo
neperšoktų. Kai prilenda į tinklą lašišų, tai plaukdavo abi valtys artyn viena kitos ir abu
traukdavo į save tinklą. Kai priartėja, kuris arčiau mato žuvį, verčia į valtį ir muša per
galvą mediniu kūjeliu.
Baltak, ščupak, jazy, plotka, okuni, ukleika gaudydavo tinklu – trihubica. Jo akys
mažos, ilgis apie 30 m, plotis 1,5 m. Plaukdavo dviese viena valtim, vienas gąsdindavo
žuvis.
Upėtakiai būdavo tik Čekonėje, Saidėje ne.

M29A-1 (2003 m.)
1087. [Apie Nerį]
To svoje bžegi byli, posrodku Vilji, i tutaj naša byla ta zie… žeka. A po tamtej
stronie juš… (Šilanskie) Šilany. To te dvie chatki teš Soidzy, Soidzy (A plyty kiedy
pendzyli, jak oni pšechodzyli tou rape) Nu plyli tam, komandovali imi, by na kamien nie
sionsci (Jak muvili o tej rapie?) Jak Soidzi kto projdzi, tak dalej pojdzi, bo kamieniuv
dužo jiest… Jiest jieden Červončik nazyvajou (To do kturego bžegu bližej?) Du tamtego
bližej, du pravego, du Vilenskego rajonu.
[Link Sviliškių buvo Mikolajevski most. Per jį ėjo kelias nuo Kauno plento į
Šilėnus].
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Ai čia krantai buvo, vidury Neries, ir čia ta mūsų upė. O anoj pusėj jau Šilėnai. Tos
dvi trobelės tai Soidžiai353, Soidžiai. (O plaustus kai varė, tai kaip jie apeidavo tą rifą?)
Na, plaustus ten taip nukreipdavo, kad aplenkti tuos akmenis. (O ką sakė apie tą rifą?)
Soidžius reikėjo praplaukti, daug akmenų čia... Yra toks viena, Červinčiku vadina
[akmuo?]. Arčiau ano krašto, dešinio, į Vilniaus rajono pusę.
M29A-2 (2003 m.)
1088. [Apie Stirnių piliakalnį]
Ojcec muvil mnie. Že tego, že tut dva tysiency liat pšešlo, byl taki zamek jak v
Trokach. Ale to vie, vojny pšechodzyli, pobyli, znaki to jiest že jakby to byvšy (Ojcec tak
muvil?) Nu (Že zamek tam byl. Vielki?) Vielki, tak jak v Trokach, muvili (A skont on
viedzial?) Nu musi kto muvil, to on.. teš ojcu kto tam, nieviem, ojcec mnie opoviadal. (A
ta gura jak nazyvali?) Vysoka gura.
Tėvas man sakė, kad čia prieš du tūkstančius metų buvo tokia pilis, kaip Trakų
pilis. Bet, žinot, karai vyko, sunaikino, o pėdsakų dar liko. (Tėvas taip sakė?) Na. (Kad
pilis čia buvo? Didelė?) Didelė, kaip Trakų pilis, sakė. (O iš kur jis žinojo?) Na, matyt,
kažkas sakė, tai jis... irgi tėvai kažkas sakė, o tėvas man pasakojo. (O tą kalną kaip
vadino?) Aukštas kalnas354.
M29A-3 (2003 m.)
1089. [Apie žvejybą]
Nu, pšyciepiajou taki du ludki, vysi taki, smoliak, nazyvali. Zrubiony tak jak, nu,
tak jak – nieruvno jak patelnia, a tutaj gradki takie. I na tych gradkach ogien ten palisie,
no vidac jak ryba chodzi (A čemu nocou chodzili?) Nu v nocy, vidzi, liepiej, a vedniu nie
vidac jak jiego zabyc (I tych..) Oni, vidzi nie lienkajousie jak ogien, oni tak stojou, i
osciami (Vielkie byli te vonsaki?) Vielkie, i takich, i vo takich vyciongivali. No ale jak tu
svoja vlasnosc byla, nikt nie… niekšyčal, bo tu svoje bylo. A teras žeby zlovil.
Na, kabina tokį prie valties, kaba toks, dervinas šakalys 355. Ir turėjo tokį, jis
padarytas taip kaip, na kaip keptuvė, nelygus toks, su grotelėmis. O ant tų grotelių
šakalius degindavo, tai matosi, kaip žuvis eina. (O kodėl naktį žvejojo?) Na, naktį, matosi
geriau [žuvis], o dienos metu nesimato, sunku pagauti. (Ir tie...?) Jie, matot, nebijo
ugnies, jie taip stovi, ir ašakomis... (Dideli buvo tie ūsuočiai?) Dideli, ir štai tokius
sugaudavo. Bet čia privati nuosavybė buvo, niekas ne... nedraudė, nes čia nuosava viskas
buvo. O dabar jei pagautų...

M29A-4 (2003 m.)
1090. [Apie akmenį su pėda Čekonės upelyje] (jam parodė tėvas)
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(O človiečej stopie) A o stopie, tam v Mazuriščanej žece kamien vielki i stopa
bosa, jak človieka noga vybyta tak, o jak palcy takie, ucysnienty taki. Muvili, že kiedys
cy kamienie mienkie byli, može i byli (To kto tam stompil na ten kamien?) A kto vie, no
človieka noga. (Človieka, nie muvili, že Pani Marii, čy Jezusa?) Nie, nic tam nie bylo.
Byli te vo, ruskie pšyjiezdžali, v planie vidzieli, že ta noga, lapa jiest človieka ucysnienta.
To ja pokazyval temu, pulkovnik, čy tam major, jiechali na tamta strona, ja viedzia ten
kamien, pokazal. No to on v planie jiest u nich, v planie, i co tu pisal, a to.
(Akmuo su žmogaus pėda?) O su pėda, ten Mozūriškių upėje356 akmuo didelis ir
basa pėda, kaip žmogaus koja atspausta taip, ir pirštai tokie, atspausti. Sakė, kad kadaise
akmenys buvo minkšti, gal ir buvo. (Tai kas ten atspaudė tą pėdą?) O kas ten žino,
žmogaus koja. (Žmogaus? O nesakė, kad Dievo Motinos, ar Jėzaus?) Ne, nieko tokio
nebuvo. Buvo tie rusai atvažiavę, plane matė, kad ta koja, žmogaus koja išspausta. Tai aš
rodžiau tam, pulkininkui, ar ten majorui, važiavo į aną pusę, aš žinojau, kur tas akmuo ir
parodžiau. Na tai jis plane pas juos, plane, čia kuris sudarytas.
Dana Ivanovič, g. Saidžiuose, gyv. Grigiškėse.
Mama Penkovska Janina mirė 2002 m., ji gimusi čia. Tėvas iš Pustolovkos prie Sudervės.
Seneliai turėjo 8 ha. Senelis vietinis, močiutė iš Baltamiškio. Pasakojo, kad Prosenelis
Jakub turėjo 3 sūnus. Vienas išvažiavo į Ameriką, o kitiem dviem padalino žemę pusiau,
o gyveno abu broliai vienam name. Vėliau senelis pasistatė kitą namą, o seną paliko
broliui. Grįžęs iš Amerikos su daug pinigų, senelio brolis nusipirko žemės prie Trakų.
Senelis pynė kašikus, sau darė geldas (necki) mėsai, vaikams maudyti. Gaudydavo žuvį,
veždavo Vilniun, taip pat veždavo parduoti malkas.

1091. [Vietovardžiai]


Ovsianik – žemė



V jamie – pieva ir dirva



Pod slupkiem – žemė ir miškas



Za žekou – žemė ir pievos, kur dabar sanatorija



Rov – miškas prie upelio



Pasieka – pušynas seniau buvo sanatorijos teritorijoje

----- Vaikščiojo vengrai ir būrė jos bobutei. Pasakė, kad jauna ištekės ir už seno. Taip ir
buvo. Būdama 17 metų iš Baltamiškio nutekėjo į Saidžius už 34 m. senelio.
1092. [Stirnių piliakalnis]
Gajevski Stanislav sakė, kad ant kalno (Stirnių piliakalnio) buvo kapinės.
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1093. [Čigonai]
Diedukas ėjo į Baltamiškį per Burbų mišką, ten pievoje dažnai būdavo čigonai.
Žiūri – kad pieva pilna čigonų, daugybė vežimų. O jis turėjo laikrodį, tai paslėpė, kad
neatimtų. Kol jis paslėpė, tai dingo visi čigonai ir arkliai.

M29A-5 (2003 m.)
1094. [Trečia Velykų diena]
Tšecy dzien Vielkanocy bylo. Jiechali oni za dževam, o, tutaj pasieka taka byla, nu
i dževa byli narombana. Byl tšecy dzien, no i rozumie, i siostra, to mamy siostra, to nie
mama jiezdzila, to mamy siostra, juš viečny pokuj, jiej niema. Nu i tego, i oni tam gruzou
ta dževa, konia pšyvionzali, muvi, do dževa, všysko. A tutaj, psy, muvi, začeli… nie,
chlopcy zrazu začeli spievac. Z dalieka spievajou, spievajou chlopcy tak juš, jak by idonc
s Šilan chlopcy na tancy, bo tu zavše tancy byli, všysko. Muvi, tyko du ojca, do dziaduka
muvi, tak o, “Ale, muvi, chlopcy, muvi, idou, pšyjdze tancy bendou”. Potem , muvi, s
tych chlopcuv jakies psy zrobilisie, pod kšakiem rojousie, prosto vo takim klembem,
muvi. I kak konj na dybe stanol, i oni tak spšelienklisie, to muvi, čutj oni tutaj do domu.
On par jak nieviadomo, galiopom
(Jak muviou, čemu tak bylo?) To na tšecy dzien svienta, že niemožna jiechac po
dževa. Muvi, pšežegnalsia “žeby ja viencej jiechal”, niepojiechal on viencej. Nu tyle, ja
od mamy, jak od mamy slyšalem.
Buvo trečia Velykų diena, važiavo jie malkų parsivežti, va čia bitynas toks buvo,
na ir medžiai nebuvo prakirsti. Buvo trečia [Velykų] diena, na ir suprantat, ir sesuo,
mamos jau sesuo, tai ne mama važiavo, o jos sesuo, jau amžiną atilsį, jau jos nėra. Na ir
jie ten krauna tas malkas, arklį pririšo, sako, prie medžio, ir viskas. O čia šunys, sako,
pradėjo... ne, bernai pirma pradėjo dainuoti. Taip iš tolo girdisi, kaip dainuoja bernai, lyg
eidami iš Šilėnų į šokius, ne ten šokiai būdavo. Sako, tik tėvui, seneliui sako [kas?] taip:
„Bernai eina, bus šokiai“. Paskui tie bernai šunimis pavirto, po krūmais kapstosi, net
mutulas toks, sako. Ir arklys piestu sustojo, ir jie taip išsigando, na, sako, vos jie namo...
Arklys tiesiog galopu 357, taip greitai šuoliavo.
(O ką sako, kodėl taip buvo?) Tai todėl, kad švenčių trečią dieną, negalima malkų
kirsti. Sako, persižegnojo, ir kad aš dar kada važiuočiau, nevažiavo daugiau. Na tik tiek,
aš iš mamos šitą girdėjau.
M29A-6 (2003 m.)
1095. [Apie prakeikimus]
Bylo tak, že pšekli…žeš pšeklinali, i že tego, liudzi v kamieniu, to v jakie ptaški, to
co. Čy to pravda byla, čy nie. No mamie tak samo muvili dziaduki (Mama muvila? Že
pšeklinali) Že pšeklinali. (A gdzie te kamieni stojou, niemuvili?) Niemuvili. Že to takie
357
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byli časy, že to možno bylo pšeklinac liudzi. Že povieš, i to sbyvalosie, že človiek
robilsia čy kamieniem, čy jakou ptaškou, čy jakos cy, tam jakim zviežam (Ale nie každy
mog to zrobic?) Nie, to juš takie byli, byli takie. (A odrobic?) A odrobic teš, odrabiali.
Buvo taip, kad prakeikė..., ir kad žmonės akmenyje, kaip paukščiai kokie... Ar tai
tiesa buvo, ar ne. Mamai čia pasakojo seneliai. (Mama sakė, kad prakeikdavo?) Taip,
prakeikdavo, sakė. (O kur tie akmenys stovi, nesakė?) Nesakė. Tokie tada buvo laikai,
galima buvo žmones prakeikti. Kai tik pasakai, ir tai įvykdavo, žmogus pavirsdavo
akmeniu, ar kokiu paukščiu, ar dar kuo nors, žvėrimi kokiu. (Bet nekiekvienas galėjo
prakeikti?) Ne, čia jau buvo tokie, buvo. (O atgal atsikeisti?) Galima buvo.
M29A-7 (2003 m.)
1096. [Apie ąžuolus prie Saidės]
Jak oni žyli, to te demby takie same. Vot pšez demby to muvila, že oni, nu, nic nie
mieniajousie, nu viadomo, podrastajou trocha, ale jak oni vot pačajou každy raz človiek,
no to zdajisie take same i takie same, takie pienkne demby že kolo nas te (A kiedy ona
rodzona, v jakim roku?) Mamusia v dvadziestym usmym. Niestara jiešče. I ona muvila,
že oni takie same i takie same. Jakto dziadki pradziadki, oni muviou, že zdajisie nic
nieuvieličivajetsia, nieumienšajousie, nic, jiednakove takie. (A jak te mejsce nazyvali?)
Pud žečkou i všysko, pud žečkou te demby byli. (Tam takie kamienie duže teš)
kamieniuv teš tam jiest, ale o kamieni to… Ja vot bardzo zamyslialasia, pšez gdzie ten
kamienj, že ten sliad Najsvientšej Marii…
Kai jie gyveno, čia tie ąžuolai tokie patys buvo. Apie ąžuolus pasakojo, kad jie
nesikeičia, na truputį paauga, bet kai juos kasdien matai, tai atrodo, kad jie tokie patys ir
tokie patys, tokie gražus ąžuolai aplink. (O kada jie pasodinti, kelintais metais?) Mama
dvidešimt aštuntais, neseni jie dar. Mama sakė, kad jie tokie patys ir tokie patys. Kaip
seneliai, proseneliai, jie sakė, kad ąžuolai nei auga, nei tampa mažesniais, tokie patys. (O
kaip tą vietą vadino?) Prie upelio, ir viskas, prie upelio tie ąžuolai buvo. (Ten tokie dideli
akmenys...) Akmenų ten yra, bet akmenys... Aš vis galvojau, kur tas akmuo, kur
Švenčiausios Mergelės pėda...
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TOMAŠIŠKĖS
Dūkštų sen.

Grigorij Panasiuk, Nikitos, g. 1924 m., Tomašiškėse, gyv. ten pat. Užrašyta 2004-04.
Tėvas atvažiavo iš Bresto. Jam davė 14 ha žemės, pirkti nereikėjo. Mokyklą lankė
Verkšionyse.
Bradeliškių malūnas buvo pono. Sulaikydavo vandenį 2-3 valandom, paskui maldavo.

M8A-16
1097. [Apie Vesiola gura]
Chodzila maladziož. Tam byla ta čysta gurečka, čysta, tam nie byla ni kšačka, nic. Brali u
tych dziaduv, co oni tam žyli, sanki, I s tej gury katalis na sankach zimovou porou. A
liatem chodzili I babki mlode, I kačalise tam, I spievali pa našemu, bo my chochly.
Ukrainske piesni spievali. I tam byla ta čeromucha, kvitla I bukiety robili tam (A jak vy
muvili, že tylko baby tam spievali?) No jak oni sbierajousie na viosne, kto idzi? Idzi na
Viesiola gura. Čego? Posiedziec, pogadac, no vie, to kobiety, rozmaviac (I kačalisie?) I
kačalisie oni tu, a maladiož katalis na na sankach tam. I gdzie pujdzem derevnia? Na
Viesiola gura (A poliaki pšychodzili, čy tylko vy byli?) My tyko byli, te tamte vioska
Bulvydy co jest, nie pšychodzili. To juš za liasem, lias byla granica, to oni tam, Bulvydy,
Dukšty byli osobne. Tam byla polska nacja. To my , tie, co pšyjiezže, vie, to belarusy,
Brestkaja oblastj, Brest.
…. Co oni bendou robic, pani. Idou, pozbierajousie, siedzou (Na Viesiolou gure?) Tak,
gadajou, im tam dzieci nošou bukiety, čeromucha kvitnie, na, ladnie tam. Kture nie šedli
do cerkvi, tam cerkva jiest niedalieko, Geisiški.
Eidavo jaunimas, ten buvo toks kalniukas švarus, nei krūmelio nebuvo, nieko.
Imdavo iš tų, kurie ten gyveno, roges, ir nuo to kalniuko važinėdavo žiemos metu. O
vasarą eidavo ir moterys jaunos, ir pasivoliodavo tenai, ir dainuodavo mūsų kalba, nes
mes chocholai358. Ukrainiečių dainas dainuodavom. Ir ten buvo ieva, žydėjo, tai mes
puokštes darėm. (Kaip sakėt, tik moterys tai darė?) Na, jos kaip susirenka pavasarį, tai
eina i Vesolą gura359, pasėdėti, pakalbėti, na žinot, kaip moterys, kalbėdavo... (Ir
voliodavosi?) Ir voliodavosi jos, o jaunimas važinėdavosi su rogėmis. O tai kur eisim? Į
358
359

Rus. chochol ʻukrainietisʼ.
Lenk. Wesoła óra, pažodžiui: Linksmas kalnas.
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Vesolą gurą. (Čia lenkai ateidavo, ar kas?) Mes tik būdavom, to kaimo žmonės, Buivydai
kur yra, jie neateidavo. Čia jau už miško. Miškas tai buvo siena, tai ten tie Buivydai,
Dūkštai buvo atskirai. Ten buvo lenkai. Tai mes, kurie atvykėliai, žinot, tai baltarusiai,
Brastų apskrities, Brastas.
... Ką jie čia darys, ponia. Eina, susirenka, sėdi. (Vesoloj guroj ?) Taip, šneka,
jiems tie vaikai neša puokštes, ieva žydi, na, gražu ten. Kurie nėjo į cerkvę, ten cerkvė
yra netoli, Geisiškėse.

M8A-17
1098. [Apie akmenį su pėda Bradeliškėse] (lyg ir slėnyje)
(Z literami ten?) Pani tam nie byla. Bradeliški gdzie v dolie tu vioska ta (Viem)
Vie? I na mlyn idze droga, tak? Tam jiest jakis vielki kamien, i tam cos jiest vybyte na
im. To oni, bo ja raz šed z Dukšt, pieškom, jadou jakies maladiož i autobusem. Zatšymali
mnie...
(Su raidėmis ten?) Ten nebuvai, ponia. Bradeliškės 360, čia kur slėnyje tas kaimas.
(Žinau) Žinot? Ir kelias veda palei malūną, taip? Ten kažkoks didelis akmuo, ir ten
kažkas iškalta ant jo. Tai aš ėjau vieną kartą iš Dūkštų, pėsčiomis, jaunimas kažkoks
važiavo autobusu. Sustabdė mane...

360

Lenk. Bradzieliszki.
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TURNIŠKĖS
Vilniaus m.
Jan Piurko, Stanislavo, g. 1904 m. Turniškėse, gyv. ten pat. Užrašyta 2004-08.
Jo mama gimusi 1886 m. gyvena kartu su dukterėčia Stanislava Soroka-Urbonavičienė,
Julijano, g. 1944 m. Turniškėse, gyv. ten pat.
Kaime buvo prasta žemė, visai neaugino linų dėl to. Vilnos irgi neturėjo, nes avims
ganyklų neužteko. Todėl niekas neatsimena, kad kada nors būtų kaime audę. Verpdavo
irgi tik pora moterų pirktines vilnas kojinėms ir pirštinėms.
Vėliau, po karo tas prastas žemes užsodino mišku, iki to miškų visai nebuvo. Kaime
gyveno daugiausiai Soroki ir Gasinskie. Sodybų buvo 30, kaimas rėžinis. Ties kaimu
1936 m. buvo numatyta statyti hidroelektrinę. Ją pastačius turėjo būti patvanka iki
Nemenčinės, 22 km. Dėl to valdžia liepė nugriauti namus prie pat upės.

1099. [Vietovardžiai]


Kasynia – vieta už upės, kairiame Neries krante. Ten buvo sodyba, dabar Prezidento
rezidencija



Biala gura – kalnas kaimo ribose, prieš srovę. Ten kažkada buvo plytinė, vėliau kalną
smarkiai paplovė upė ir dalį nunešė



Pilka – kalnas prie kelio į Nemenčinę, link Staviškių. Pasakoja legendas, kad jį
supylė totoriai



Cyganska lonka – pieva netoli Verkių dvaro, link Turniškių. Pasakoja, kad ten
rinkdavosi banditai ir čigonai (tam cygane guliali)



Švedovčyzna – vieta miške, kur uogaudavo (kiedys švedy mieli zamiar tutaj mieškac)



Losi – vieta miške, ten ir Losiova gura, šaltinis.Taip vadina, nes ten į tą šaltinį
ateidavo gerti briedis (tam chodzil losj voda pyc)



Birka – kalnas ir miškas už Viljanovo kaimo



Cedronka – upelis Kalvarijose, gydo akis (Cedronka liečy očy)
1100. [Apie gydantį šaltinį]
Za žekou liečonca krynyca, kolo lazni ministerskej. Tam i našy voda brali, plyli

ludkami.
Už upės gydomasis šaltinis, netoli ministrų pirties. Ten ir mes vandenį ėmėm,
valtimis plaukėm.
M7A-1 (2004 m.)
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1101. [Apie Pilkos kalną] (ant jo dabar stovi Jėzaus skulptūra)
Jak my pamientamy i nam tlumačyli stare liudzi, stare, nie, juš ich i kosci niema.
Juš davno davno ta gura naniesiona pšez tataruv. Jakis tam… žyl u gužy tej. A juš
niepamientam v kturym roku liudzi, ta okolica namyslilasia zrobic juš cuš cy… nu gura
gura, i tatary tatary, panščyzna, o panščyzna. I… kolo žeki, o gdzie jakich… kolo
avtobusnago parku, kolo žeki znovu jiechali, a potem znovu na droga ta. To tutaj
nazyvali… ojej…(nešifruota, be sąryšio kalba) …(A o tej Pilce co?) A o tej Pilce.. to
zebralisie sonsiedzi, bendzi budovac jaki pomnik, pamiontka. Nu i ja razem byl
pomocnik, nu viecie jak tam byl maly, no ale liat musi tam dvanasce čy pietnasce, o
takich liat musial miecj (Na na jakou pamiontke robyli?) Tak ot na pamiontka tej niby tak
gury. Potem juš vybudovali, vybudovali ten pomnik postrojili, to my tutaj krong caly. I to
bendze tak všysko. (A čemu na tej gurce budovali, a nie bližej do vioski?) A tam
vyjontkova gura.
(Pasakoja dukterėčia:)
Jak mnie mamusia kiedys muvyla, že na tej guže, kto ta gura zrobil, kto znios ta gura
všyska. I žyl taki Bardovska, u tego Bardovski nie bylo dlugo dzieci. Potem jiego
rodzilsia syn. On byl bardzo robočy, on dniami nocami všysko žeby co zostavic dlia tego
syna. I on v česc svego syna postavil tego Pana Jezusa. Pravda, on byl tak ladny, tyko
byli bardzo grube te rency zrobione jiemu. I mamusia muvila, že on v česc svego syna co
rodzilsia, postavil Pana Jezusa. A teras tam liudzi kolo Jezusa rence pšyjmovali všysko,
normalne teras (A jak bylo, chodzili, modlilisie?) Tak tak. I teras chodzou, i teras
chodzou. Teras tak do viary viencej zvrucylisie, a ranej tak, chodzili, navet my i dzieci
chodzili
Kiek mes prisimenam, kaip mums pasakojo seni žmonės, jau jų ir kaulų nėra. Jau
seniai, seniai tas kalnas totorių suneštas. Kažkoks ten... gyveno ant to kalno. Aš jau
neprisimenu, kelintais metais žmonės sugalvojo padaryti čia... na kalną, kalną, ir totoriai,
baudžiava, baudžiava. Ir... palei upę, tai va... netoli autobusų parko, prie upės vėl važiavo,
o paskui ant to kelio išvažiavo. Tai čia vadino... …(nešifruota, be sąryšio kalba). ... (O
apie tą Pilką361?) O apie tą Pilką... tai susirinko kaimynai, jau statys čia paminklą,
atsiminimui. Na ir aš padėdavau, kaip jau ten mažas buvau, taip dvylikos ar penkiolikos
metų, na tiek metų gal turėjau. (Kam atsiminti statėt?) To kalno atsiminimui. Paskui jau
pastatė tą paminklą, mes čia visi aplinkui... Ir tai bus viskas. (O kodėl ant to kalno statė, o
ne arčiau kaimo?) Nes kalnas ypatingas.
(Pasakoja dukterėčia:)
Kaip man mama kadaise sakė, tai ant to kalno, kas tą kalną sunešė, supylė tą kalną.
Ir gyveno toks Bardovskis, jis ilgai vaikų neturėjo. Paskui jam gimė sūnus. O jis labai
darbštus buvo, jis dieną naktį dirbo, kad sūnui ką palikti. Ir jis savo sūnaus garbei pastatė
361

Pavadinimas neaiškus.
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tą Jėzų Kristų. Tiesa, jis toks gražus buvo [paminklas], tik rankos labais storos buvo
padarytos. Ir mama sakė, kad jis sūnaus garbei, kad jis gimė, pastatė Jėzų Kristų. O dabar
ten žmonės prie Jėzaus... (?) (Eidavo, meldėsi?) Taip, taip. Ir dabar eina, eina ir dabar.
Dabar tai tikėjimą daugiau žmonių turi, o anksčiau tai..., eidavom, net mes, vaikai,
eidavom.]
M7A-2 (2004 m.)
1102. [Apie Verkių dvarą]
Palac to kiedys stal, i teras stoji i byl. I byl v palacu…mlyn dužy, na gure žeki, do
žeki, do žeki. Ale dzis… to kiedys mlieli žyto. Tam car čy kto muvil nie chodzic, tam po
guram, po dolie, gdzie most pšez droga. (I pšez droge navet?) Tak, pšez droga. Vie, gdzie
sad byl tšy metry ogrodzony. I ten sad, to všystko to karalievstvo (klausia dukterėčia – To
všysko bylo Tiškieviča?) Tak (Klausia d.- Dziadunia, a kto u Tiškieviča pracoval? Vaša
mama pracovala? I siostry pracovali, i dziaduk pracoval, čy nie?) No nie, gdzieš ja mog
pracovac. (Kl. D. – A babcia to pracovala?) No teš liudzi pracovali, ogrody plieli. (A tam
v Verkach te gury nie mieli jakiej nazvy?) Nazvuv nie mieli. Kolo mlyna Markovska
gura nazyvali. (nešifruota)
Rūmai čia kadaise stovėjo, ir dabar stovi. Ir buvo rūmuose... malūnas didelis, prie
upės, viršuje, prie upės. Bet šiandien... tai kadaise rugius maldavo. Ten caras, ar kas liepė
po tuos kalnus nevaikščioti, kur tas kelias per tiltą. (Ir net keliu neiti?) Ir keliu. Ten kur
sodas buvo aptvertas, trys kilometrai. Ir tas sodas tai karalystė.. (Klausia dukterėčia – Tai
Tiškevičiaus buvo?) Taip. (Klausia d. – Seneli, o kas ir jūsų dirbo pas Tiškevičių? Jūsų
mama dirbo? Ir seserys dirbo, ir senelis dirbo, taip?) Na ne, kur tau aš galėjau dirbti. (O
močiutė dirbo?) Na žmonės dirbo, daržus ravėjo. ( ten Verkių kalnai neturėjo kokio
pavadinimo?) Pavadinimo neturėjo. Šalia malūno Markovska gura362 vadino. (nešifruota)
M7A-3 (2004 m.)
1103. [Apie Verkių poną]
Caru zapodobalosie poliovanie (..?) pan te, jak opoviadali, ten car… dal
užondzenia taka, v jiednym majontku, to v Verkach: kto nie bendze sluchac nastavnika,
kto nibendzy vykonyvac pšykazuv carskich to, zrobym tak – ukoramy jiego. A jak jiego
karac? Vliezc na dževa dembova. A to stare demby to, piervšych liat demby to. Dobže,
pševynylsia človiek, jak opoviadali, pšyvynilsia. Nu i zapendzyli tam gdzie jiego na
dževo vliezc kolo palacu, na dževo. Kiedy on napravilsia na dževa, i jak on nic
niviedzial, že to bendzi taka štuka. Pšychodzy juš ten.. car to, gospodaž majontku tut –
davaj stšeliatj. Nu viadomo, jak cialioval, to i zabil. Ot tak. (Zastšelil jiego?) Nu tak,
zastšelil. To byla carska prava.

362

Markovskių kalnas.
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Caras pamėgo medžioklę. (...?) kaip pasakojo, tas caras... paleido tokį įsakymą,
viename dvare, tai Verkiuose, kad kas neklausys prievaizdo, nevykdys caro įstatymų,
padarysim jam taip – nubausim jį. O kaip jį nubausim? Įlips į ąžuolą, o tie seni ąžuolai,
nuo pirmų metų ąžuolai. Gerai, prasižengė žmogus, kiek pasakojo, prasižengė, na ir
nuvarė jį į medį prie rūmų, į medį. Kai jis lipo į medį, jis nežinojo, kad bus toks žaidimas.
Ateina tas caras, na jau dvaro šeimininkas, ir pradėjo šaudyti. Na, aišku, taikė i pataikė, ir
užmušė jį. Štai taip. (Nušovė jį?) Na taip, nušovė. Tai buvo caro teisė.

M7A-4 (2004 m.)
1104. [Spievali pietuchy 363] (pasakoja dukterėčia)
(Jak muvyli?) To pietuchy bendou spievac, jieželi pujdzeš na žeka, jak byli male
dzieci. A čemu pietuchy? My: „A jak to pietuchy?”,- “A vot i zobačyš, muvi, ic ic ic, i
bendou spievac pietuchy”. I my brali košy, i bylo travy dužo na bžegach. I my tyko
stavym, i tak pliecym my, i tak rybki my lovyli. Lovyli te rybki i na caly dzienj pomokniš
v vodzie, vyjdziš na povietše i popienkajou nogi – ot to takie byli pietuchy. Ale jak oni
boliou te nogi popenkane. (To takie pietuchy?) To pietuchamy nazyvali. Ot muvi, pujdziš
pujdziš na žeka i zaspievajou ciebie pietuchy. I spievali pietuchy.
(Kaip sakė?) Kad gaidžiai gėdos, jei eisi prie upės, kai maži vaikai buvom. O
kodėl gaidžiai? O mes: „Kodėl gaidžiai?“ – „O pamatysi, sako, eik, eik, ir gėdos
gaidžiai“. Ir mes ėjom su pintinėmis, taip jas pynėm, ir žuvį gaudėm. Gaudėm tą žuvį,
visą dieną vandenyje kojas laikėm, kai išeidavom, tai ir trūkinėja kojos – štai tokie ir
gaidžiai. O kaip jos skauda, tos kojos. (Tai tokie gaidžiai?) Gaidžiais vadino. Jis sako,
eisi prie upės ir gėdos tau gaidžiai.

Vladislav Bartkievič, Vladislavo, g. 1929 m. Turniškėse, gyv ten pat. Užrašyta 2004-08.
Tėvas vietinis, jų namas buvo ten, kur dabar gyvena Piurko. Tėvas dirbo mieste pas
žydus (V utylsyrja) iki karo. Žydai turėjo kooperatyvą ir darbininkai kasdien arkliais
vežiodavo į miestą jų surinktus skudurus, kaulus, špižių. Mama iš Gardino. Buvo
našlaitė, tarnavo Verkiuose, susipažino ten su tėvu.
Tėvo tėvas žemės neturėjo, ganydavo karves Verkiuose pas poną Špinaką.
1105. [Apie akmenis iš upės]
Paupių gyventojai veždavo Vilniun akmenis parduoti gatvių grindiniams. Buvo
labai geras uždarbis. Plukdydavo ir valtimis net iš Ožkinių. Gana dažnai papuldavo, kad
Šakelių rėvoje valtis apsiversdavo ir akmenys eidavo dugnan.
1106. [Apie Pilką] (piliakalnį)
363
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Ant to kalno paminklą pastatė Kajetan Bartusievič. Jis gyveno Staviškėse.
1107. [Apie kaimo šaltinį]
Dabartinėje Piorko sodyboje kur dabar šulinys, seniau buvo šaltinis. Iš ten visas
kaimas ėmė vandenį.

1108. [Posakis]
To jiemu jiešče nie čeba v sukience chodzic. (Tak muvyli, bo kiedys stare liudzi
chodzili bez majtkuv v sukience)
Tai jam dar negalima su suknele eiti. (Taip seni žmonės sakė, nes jie kadaise
vaikščiojo be kelnių).

1109. [Vietovardžiai]


Šakely – sraunuma upėje priešais Piurko namus. Vėliau akmenis iš ten ištraukė



Bystšynia – sraunuma upėje tarp Turniškių ir Staviškių



Kremplia – kaimas buvo



Krempliovski lias – miškas



Biala gura – kalnas kaimo ribose. Taip vadina, nes baltas smėlis byra ( bialy piasek
sypisie)



Vieršuba – kaimelis kairiam Neries krante priešais Ožkinius. Ten buvo dvarelis,
malūnas, kaimelis



Dziadovska vioska – kelios trobos žemyn upe nuo Verkių malūno



Makarenka – kalnas prie Dziadovska vioska

Irena Gasinska-Urban, Vladislavo, g. 1930 m. Turniškėse.
1110. [Apie Cedroną]
Na Cedronu liečyli očy
[Vertimas] Prie Cedrono akis gydė.

1111. [Vietovardžiai]


Pod figury – vieta prie Jėzaus paminklo ant Pilkos kalno



Na Krempliu – pieva, ten seniau buvo Kremplių kaimelis



Makarenka – kaimelis prie Verkių malūno
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Babyli – kalnas prie Kremplių, miškelis



Nad rojstem – kalnas



Pilka, pod Pilika – kalnas



Bystšynia – vieta upėje nuo kaimo aukštyn, ten yra salelė

M7A-5 (2004 m.)
1112. [Velnias vedžioja]
Bo ni do domu nie mog trafyc. (V kturym mejscu?) Tam na ten, rojst jak
nazyvasie, rojst tam idonc na te…Kremplia. (Tak co tam bylo?) Sblondzil. A tam jiemu
co pokazyvalosie, nie. Gdzie niešed, tak jiemu všysko pokazyvalosie že nie tutaj, On
nieviedzial gdzie isc, to tylko to to pamientam, jak smielisie, že ten človiek taki blondzil.
(I co muvyli, čemu blondzil?) Nu vidočnie, jak zasnol, a troche vypyty byl, nu i… (A nie
muvyli, že vodzi tam djabel jiego?) No tak i muvyli, djabel jiego vodzy posle vudki. No
to tyko tak.
Namo negalėjo patekti. (Kurioj vietoj?) Ten kur tas raistas, ten einant į
Kremplius364. (Tai kas ten buvo?) Pasiklydo. Ir jam pradėjo vaidentis. Kur tik nėjo, vis
jam rodėsi, kad ne ten. Jis nežinojo, kur reikia eiti, tai tik tą atsimenu, kad juokiesi, kad
jis pasiklydo. (O ką sakė, kodėl pasiklydo?) Na, matyt, kaip užmigo, o gal išgėręs buvo,
na ir... ( O nesakė, kad velnias vedžioja?) Na taip sakė, kad velnias vedžioja degtinės
išgėrus. Tik taip sakė.
M7-6 (2004 m.)
1113. [Apie Biala gura]
Na tam plyc nie možno, bo tam jamy jiest takie. No žeka co jaki čas mieniasie,
mieniasie. Byva že v jiedna strona viencej plynie, i byva v druga strona. Jieželi ona idzie
v jiedna strona, to ta gura zaraz trocha usiada. A jak v druga strona, vtedy tamta gura
vysiada. Tutaj jiest laznia taka, nu bania, jak to kiedys bania nazyvali, teras laznia. To
tam teš s počontku nieusypyvalasia, a teras voda začela byc tamten bžeg i začal ten bžeg
siadac.
Na, ten plaukti negalima, nes ten duobės tokios. Na, upė vis keičiasi, keičiasi.
Būna, kad į vieną pusę daugiau plaukia, o būna į kitą. Jeigu ji plaukia į vieną pusę, tai tas
kalnas truputį nusėda. Čia yra pirtis tokia, tai ten anksčiau nenusėsdavo, o dabar vanduo
pradėjo aną krantą drožti, ir pradėjo tas krantas slinkti.
M7-7 (2004 m.)
1114. [Apie Verkių dvarą]
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To moja sviekrova tylko opoviadala, juš ja zapomnialam, jak on…- Špilevski.
Takis tam byl, ona služyla jiešče u jiego. I tam byli te takie stavy. Nu teras tych stavuv,
oni juš zarosniente stavy. I oni chodovali tam… pstrongi, pstrongi chodovali. Tam liustry
byli, tam gdzie… jak ona opoviadala, tam bardzo ladnie bylo. To ona tam pracovala…
Tai mano uošvienė tik pasakojo, aš ir pamiršau, kaip jis ten, Špilevskis. Buvo ten
toks, ji dar tarnavo pas jį. Ir ten buvo tie tokie tvenkiniai. Dabar jie jau apaugo, ir ten
augino [ponas] upėtakius, upėtakius augino. Ten veidrodžiai buvo, ten kur ji... pasakojo ji
taip, kad ten labai gražu buvo. Ji ten dirbo...
Eva Pošoviecka, Konstanto, g. 1924 m. Turniškėse. Užrašyta 2004-08.
Mama iš Karačiūnų, tėvas vietinis.
Diedukas savo žemėje turėjo plytinę, ten buvo tinkamas molis (syva glina) prie Biala
gura.

1115. [Vietovardžiai]


Bojarskie lonki – pievos, ten diedukas buvo pirkęs žemės karvėms ganyti



Palynka – žemė rėžyje, kur dabar sodai



Babyli – kalnas raistuose



Lysa gura – netoli Kremplių



Krempli – žemė, priklausė Turniškėms, bet ten statėsi namus popieriaus fabriko
darbininkai



Švedovčyzna – vieta miške



Gdzie slon jajcy myl – šaltinis miške, Švedovčyznoje (tas pats, kur kiti sako, kur
briedis vandenį gėrė)



Staviški – kaimas, taip vadino, nes buvo daug tvenkinių (stavuv bylo dužo)



Vielki most – tiltas per upelį Nemenčinės kelyje kairiam Neries krante prie
Karačiūnų

M7A-8 (2004 m.)
1116. [Apie Pilkos kalną]
To tam majak stal, vie co to majak jiest? I až vysoki on, to my až na tšecie piontro
lazyli. To chyba v strone tego bylo, tam majak, vielki. Vojny šly, tam gura i postaviony
majak. (Ot čego ta nazva Pilka?) Nu musi pilniujou, pilniovali, vie, juš caly obšar. (Dla
čego tam figura stavyli?) Ud pierunuv, ud všyskiego, že juš on bendzi nas chraniac, Pan
Jezus. (Jieželi jiego tam postavyc?) No. (A čemu na tej guže?) Bo tam ladna gura. Taka
prosto o taka o. S tamtej strony ud Stavyšek to nie taka, a tutaj, o s tej strony to bardzo
ladna gura.
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Ten švyturys stovėjo, žinot, kas tai yra švyturys? Jis toks aukštas, mes net į trečią
aukštą užlipdavom. Karai vyko, ten kalnas, ir švyturys pastatytas. (O nuo ko tas
pavadinimas – Pilka?) Na, matyt, saugojo jau tą visą teritorija. (Kodėl ten figūrą pastatė?)
Nuo perkūno, nuo visko, kad jis mus saugos, Ponas Jėzus. (O kodėl ant to kalno?) Nes tai
gražus kalnas, tiesiog toks va. Nuo Staviškių pusės ne toks gražus, štai čia iš šitos pusės
tai labai gražus kalnas.
M7A-9 (2004 m.)
1117. [Apie šaltinį kitam Neries krante]
V calie krynycuv nie bylo. Gdzie tylko po za Vilji krynyca. No to až na tamtej kolu
ministruv tam juš pravdzyva krynyca vybylas s ziemi. I ludki mieli i jiezdzyli po ta
krynyca. Mlieka studzyc mama zavše viečorem podjiedzie juš vezcy. (A tak nie muvyli,
že to liečy očy ?) Nie. No ona pravdzyva, že juš čysta, ale tam… kto jej vie.
Šaltinių čia iš vis nebuvo. Tik palei Nerį šaltinis. Ten prie ministrų [pirties] tikras
šaltinis teka iš žemės. Ir valtis turėjo, ir plaukdavo iki to šaltinio. Pieną atšaldyti mama
važiavo vakare. (O taip sakot, kad akis gydo?) Ne, jis jau tikras, labai švarus jo vanduo...

M7A-10 (2004 m.)
1118. [Apie Turniškių vardą]
Zato tutaj nazyvali… (Zato Turnyški, že tu turki byli?) Aha. Vie, kiedyscy kiedys.
(A viencej o tych turkach nic nie muvyli? Gdzie oni stali, co oni robyli?) Nie.
Todėl taip vadino... (Vadino Turniškės, kad čia turkai buvo?) Aha. Čia seniai,
seniai. (O daugiau apie tuos turkus nieko nesakė? Kur jie stovėjo, ką darė?) Ne.
M7A-11 (2004 m.)
1119. [Eglėje velnias]
Jodla stala, teras ona spusčona. To juš taki Gasinski žyl tu Jan, no ale on tak
pudraček byl, dobže žyl. I muvi, kolu tej.. i tam jieziorka žeš kolu fabryki juš. V
jieziorkie, na tej jodlie, zavše, jak kto pjany idzi, to… nu vvadzyval na jodla. I on, muvi,
byl vliazšy. Vtedy, muvi, pšežegnalsia i.. (Sam vlazial?) Aha, sam byl. Nu pjany šed i
vtedy, muvi, očnulsia i pačy, muvi, on na jodlie. (I co muvyli, to čemu oni tam lazyli?)
Muvi, tam djabel na tej jodlie byl. A teras ta jodla spusčona.
Eglė stovėjo, dabar ji nukirsta. Toks Gasinskis čia gyveno, Jan, bet toks (?) ... jis
gerai gyveno. Na ir sako prie... ten ežerėlis netoli fabriko. O ežerėlyje, ant tos pušies,
visada, kai tik kas eina girtas... įlipdavo į tą pušį. Na ir jis buvo įlipęs. Tada, sako,
persižegnojo ir... (Pats įlipo?) Taip, jis vienas buvo. Girtas ėjo ir tada, sako, pabudo ir
žiūri, jis eglėje sėdi. (Tai ką sakė, kodėl jie lipdavo į medį?) Sako, velnias toje pušyje
buvo. O dabar tą pušį nukirto.
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M7A-12 (2004 m.)
1120. [Apie Verkių poną]
Opoviadal jak pracoval v Verkach. Krad žondcy. Vie, kto jiest žondcy? To pan, atu
juš žondcy jiego, nu sluga juš samy liepšy. Nu tam on krad bardzo u tego pana. Juš teš za
svoje sludze poviedzial, žeby jiego juš poviesyc. I teš o tak o jak my idzim, to muvi,
vysial on. Nu idzi, juš, a, pan idzi ten sam. I muvi, icce popendzajce kumary, a vie juš
kumaruv na jiego nasiedavšych – goliutki goly poviešony. Za kara. Nu muvi juš, vezce
kumary popendzajce. A on tak o muvi:”Oi jak pšyliecou, to juš mnie du kosci vypyjou”.
Vtedy pan vjiechal teš bendzy pyc, a ten juš napyvšysie i kazal juš dlia tych puscyc. To
juš muvi, pravda byla.
I ksionžka byla napisana, že kiedyscy ožel byl. I to v Verkach babunia mala byla,
pracovala. To vstemp do liasu byl, to vtedy možno bylo jakie galendzi, kto pracuji. To i
ukuty on. Vie, na tym dembie juš ožol žyl. I juš plačy dziecko. Vliezli, a tam dziecko
bylo, nu pravdzyve. Tak zato i po litevsku nazvali Verkiu – plačy juš. (A co potem z
nim?) I nieviem, ale tylko o tak opoviadali. Ten domb, bo juš on stary bardzo byl , to v
želiazuv okuty byl. I teras napevno on… No nie tutaj juš kolu Vilji… (To ta bajka vy s
ksionžki znacie, čy stare liudzi vam poviedzieli?) S ksionžki, v ksionžce bylo to. Že
Verki, že dziecko juš, po litevsku že plač dziecka. (Ale muvyce, že i stare liudzi muvyli,
kture jiešče nie čytali?) To samo, chyba pravda byla. (A kto vam tak poviedzial?) Nu
ojcec
Pasakojo, kaip dirbo Verkiuose365. Vogė valdytojas. Žinot, kas yra valdytojas?
Čia ponas, o čia jau jo valdytojas, na geriausias tarnas. Na tai jis labai vogdavo pas tą
poną. Jau net ponas liepė savo tarnams jį pakarti. Na, ir kabėjo jis. Eina ponas ir sako,
uodus pavarykit, nes žinot, uodai jį apsėdę, jis nuogas pakartas. Už baudą. Tai sako,
uodus pavarykit. O jis sako: „Kai parskris, tai jau man iki pat kaulų išgers... (?)“. Tada
ponas išvyko, irgi gers, o tas jau pasigėręs ir liepė jiems paleisti (...?). Tai jau tiesa, sako,
buvo.
Ir knyga buvo parašyta, kad erelis buvo kadaise. Ir Verkiuose močiutė mano
dirbo kai maža buvo, Tai galima buvo miške šakas rinkti, kas ten dirba. Na ir tame ąžuole
jau erelis gyveno. Jau verkia vaikas. Įlipo į medį, o ten vaikas. Todėl lietuviukai pavadino
– verkiu366. (O kas vėliau jam nutiko?) Nežinau, tik tiek ir pasakojo. Tas ąžuolas tai jau
senas labai buvo, tai geležiais apkaltas buvo. O dabar jis... Tai ne čia jau, ne prie Neries...
(Jūs šitą pasakojimą žinot iš knygos, ar seni žmonės pasakojo?) Iš knygos, knygoje tai
buvo parašyta, kad Verkiai, kad vaikas, lietuviškai reiškia vaiko verksmas. (Bet sakot,
kad ir seni žmonės pasakojo?) Tai čia tas pats, matyt tai tiesa buvo. (O kas jums pasakė?)
Na, tėvas.
M7A-13 (2004 m.)
365
366

Lenk. Werki.
Vietovardžio Verkiai liaudiškoji etimologija.
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1121. [Velnias ant Karačiūnų tilto]
To tam juš jak vielki most, jadonc do Oškinc, nu tam juš Karačuny za vielkim
mostem. Že zavše tam kuziolek vyliatyval. Nu i jieden muvi juš pjanica i on be be be,
muvi, juš zimno v jiesieni, vziol tego kuziolka i niesy juš du chaty. Myslie, čy bende
chudovac, čy bende juš zakroje. A tam juš idonc du tego, do Karačun, dolne Karačuny stoji… On jiego koziolka zasunul – kšyž stoji. To on vie jak davnej, pšežegnalsia, šapka
zdniol, a ten kuziolek i znyknul kolu kšyža. To juš pravdzyva byla, i to muvi, to pravda.
(To muvyli, že to djabel taki?) No že to djabel pokazyvalsia na tym mostu. (Nie
jiednemu?) Nie jiednemu, dužo komu.
Tai ten jau kaip tas didelis tiltas, važiuojant į Ožkinius 367, tai ten jau ir
Karačiūnai368 už to didelio tilto. Tai visada ten ožkiukas išbėgdavo [ant kelio]. Ir vienas
toks girtuoklis, ir jis be be be, sako, jau šalta, ruduo, pagavo tą ožkiuką ir neša namo.
Galvoja, ar augins, ar papjaus. O ten jau einant į Karačiūnus, jau žemutiniai Karačiūnai –
stovi... Jis ožkiuką užkišo (?) – o ten kryžius stovi. Tai jis, žinot, kaip kadaise,
persižegnojo, kepurė nuėmė, o tas ožkiukas kažkur dingo prie kryžiaus. Tai jau, sako,
tiesa buvo. (Čia sako velnias buvo?) Na tai velnias rodėsi ant to tilto. (Ne jam vienam?)
Ne jam vienam, daug kam.

367
368

Lenk. Ożkińce.
Lenk. Karaczuny.
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VAIGELIŠKĖS
Dūkštų sen.
Stefan Paškovski, Piotro, g. 1927 m. Žasliuose.
Vedė žmoną iš Vaigeliškių ir čia gyvena nuo 1949 m.
Namai kairėje pusėje plento ten atsirado 1950 m. Tada į kolionijas išsikėlė Romeika,
Antony Matkievič ir Šostak. Kaimo gatvėje dar buvo daugiau namų, kurie dabar jau
nugriauti, tai: Jodkos (Maišiagaloj gyvena jo dukra gim. 1927, Vaclava Adamaičova);
Michalovos, Matkevičiaus 2 namai.
Jurkiškių ponas Jundzil buvo advokatas, Vilniuje turėjo kontorą, po karo išvažiavo į
Lenkiją. Už žemę kaimas jam atidirbdavo: šienaudavo ar kt.
Po karo kolūkį tvėrė komunistai, žmonės slėpėsi.

1122. [Vietovardžiai]
*Dluge šnury
*Gdzie konope močyli (šnury) – ten buvo sedzavka, mirkė kanapes virvėms
*Šeroke šnury
*Pšydatki
*Kamieniki – žemė už plento, kur dabar gyvena Matkevičiai
*Usiniak – miškas už plento, netoli kaimo
*Dembniak - miškas už plento priešais Adomtiškes
*Šiurmanski lias – miškas prie Šiurmonių
*Vyšalki – krūmai link Geležių Antakalnių kelio
*Antokalska drožka – kelias į Geležių Antakalnius
*Kirka – kalnas valdiškam miške, ant jo ponų laidojimo koplyčios liekanos
*Kolo šerokich šnuruv – pieva
*Jurkiske pole – krūmai link Jurkiškių dvaro, ten ganydavo gyvulius
*Pikietka – miške 2 namai

Helena Kučinska, g. 1928 m. ir Jadvyga Kučinska, g. 1925 m. Vaigeliškėse. Užrašyta
2003-10.
Jų prosenelis Lukašas turėjo daug žemės, visą valaką, buvo šeroke šnury, bet jo sūnūs
pasidalijo. Mama ir tėvas abu vietiniai, turėjo 2 sūnus, kurie mirė, o jos dvi užaugo.
Mama ir kaimynas prie vokiečių mirė nuo šiltinės.
Mokyklą lankė Geležių Antakalniuose, kelias tada buvo prastas, būdavo šlapia, sunku
pereiti Latviškių upelį. Po to tame name prie rusų buvo pieninė.
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1123. [Vietovardžiai]


Podcagelnia – dirvonas, ten seniau buvo plytinė



Gurove šnury



Kunialpi – pieva link Purviškių



Šimaneli – pieva, Purviškėse gyveno Šimanel



Ogrodove šnury – laukas prie Jurkiškių, ten augindavo bulves



Mazury lias – miškas link Velniakampio, nes eigulys buvo iš Mozūrijos



Kirka – kalnas Mazuro miške



Piliakalne – kalnas miške (Velniakampio pilakalnis)



Osiniak – miškas už plento, ten lenkų laikais sodino ir veimutinių pušų.

1124. [Pravardės]


Krovsčianka – taip vadino Kurovską



Želaba – taip vadino Vladislavą Matkevičių. Jei karvė ar arklys ką numina, tai
sako:-“ak ty želaba”.
1125. [Apie Jurkiškių dvarą]
Jundzilai buvo 2 broliai: Zygmund (tvarkė dvarą) ir Adam (turėjo vaistinę

Vilniuje) ir sesuo Teresa, jų tėvas buvo profesorius. Zygmund turėjo tik 1 sūnų Andžejų,
jis gyveno Anglijoje. Andžejus vaikščiojo čia su prastom panelėm, todėl tėvai jį ten
išsiuntė. Tada dvaras liko Teresai.
Dvare buvo Stary sad ir Novy sad, aplink ėjo alėjos liepų, beržų. Prie namo buvo
didelė klomba, taip pat klombos palei alėjas, augindavo daug gėlių. Kitoje pusėje namo
buvo veranda, kur buvo vien gėlės. Per sodą ėjo keliukai, pastatyti suoliukai ir staliukai.
Daugiausia suolelių buvo lazdynų alėjoje. Buvo dar šoninė alėja (bočna alejka), kur augo
ježambina. Ponia mėgo puošti savo sodą. Pas jų tėvą lauke buvo didelis akmuo, visas
išmargintas kruopelėm ir zigzagais, tai ponia davė jam 10 zlotų ir nusivežė tą akmenį
sodan, padėjo prie suoliuko. Jų šeima eidavo dirbti pas sodininką, taip pat pririnkdavo
uogų, grybų ir parduodavo ponams. Atsimena, kad ponai bet kur vaikščioti neleisdavo.
Ėjo vieną kartą su mama pas vežiko žmoną Pranckevičovą per lazdynų alėją, sutiko poną
Ruščic, kuris ten atostogavo. Mama sako – “Einam pas siuvėją”, o ponas sako- “tutaj nie
možno”. Liepė vaikščioti apeinant parką pro kryžių. Ten laukuose buvo gražus
išpjaustytas ornamentais kryžius. Ant jo kabėjo pirktinė Nukryžiuotojo figūrėlė, ant jo
galvos buvo pritaisyti kalvio darbo spinduliai. Karo metu į Jėzų šaudė kareivis rusų ir
numušė jam ranką.
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M3B-1 (2003 m.)
1126. [Apie tai, kaip ponas po langais klausėsi] (žmonės pasakodavo apie pono
Zygmundo senelį, kuris buvo labai griežtas; Tais laikais žmonės dar buvo baudžiavoje.
Senasis ponas ateidavo naktį slapta į kaimą pasiklausyti po langais, ką apie jį kalba
žmonės)
Stala chata, jak naše tam pradziadki jiešče žyli (A čemu on tak sluchal?)
Sbieralysie sonsiedzi viečorami, v zimie tam, čy jak. A on zabiežysie tam pod džvy i
slucha. (A čemu tak sluchal?) Ciekavo, co ob nym muviou. A potem jak pujdou do pracy,
musi potem… kara jakas cy. Ta juš babcia ta na(?) čy dziecko vymyvšy, tam jakie
pieliuški vymyvšy, kiedys byla moda naculki takie vo, takie s dževy tam vybierana takie.
Muvi, vynosyla voda von vyliac. To jak tam on, musi, nieviem nieviem jak, muvi, až tou
neckou tam jiemu až struchnela. To muvi, pogrozil on tam, žeby nic niepoviedziala by.
Pogrozil, no i ona na razie, bronj Bože, žeš potem juš poviedziala, a zrazu nie
poviedziala, bo,bardzo jiego balasia. To cala byla davnej nu.. cala groza to, ot pod
ichnym tutaj skierovali. Tutaj vyznačyli ziemi, dali može musi dževa, pobudovalisie.
Zrazu tu bylo tyko čtery chaty: Kučynskie, Matkievyčy, Simaški, Bžostovskie, čtere tyko
byli mieškania. A potem juš dzieci ženylysia, tak rozbudovalasia vienkša.
Stovėjo namas, kai mūsų proseneliai dar gyveno. (O kodėl jis klausėsi po
langais?) Susirinkdavo kaimynai vakarais, žiemą ten kažkaip. O jis prieina prie durų ir
klausosi. (O kodėl jis klausėsi? ) Jam buvo įdomu, apie ką kalba. O paskui kai jie ateina į
darbą, tai jis baudžia. Tai mano močiutė, vaiką išmaudė, palutes išplovė, o kadaise buvo
tokie kubilai, tokie mediniai, išskobti. Sako, nešė ji vandenį išpilti, tai gal ji ten kažkaip jį
užgavo su tuo kubilu. Tai sako, pagrasino, kad nieko nesakytų. Ir ji, gink Dieve, iš karto
niekam nesakė, tik paskui jau pasakė, nes labai jo bijojo. [...?] Tai čia žemės skyrė,
medžio davė, namą pasistatė. Pradžioj tai buvo tik keturios trobos: Kučinskai,
Matkevičiai, Simaškos, Bžostovskai, keturios tik trobos buvo. O paskui vaikai apsivedė,
tai kaime naujų namų pristatė.
M3B-2 (2003 m.)
1127. [Apie rėžius]
Vo ten vločny kaval na pul rozdzieliony byl. Syny….dziadek Tadeuš, a
pradziadek…Lukaš, Lukaš. To juš ten Lukaš, Lukaša syny Juzaf i Tadeuš rozdzielyli ta
ziemia na pulova . To juš bylo potem po osiem hektaruv, a vloka to byla
šesnasciehektarova. Ale hektary davnej to oni sporna byli, dziesiancyny to nazyvali. No
to takie spravy byli. A potem coraz dalej podrobylisie jiešče na vonznejše, pravda ten..
ten juš vo.. Juzaf, to jiego byli curki, syna nie bylo. Tamta povychodzyli, jiedna vziela
nadom, co teras tu o mieška Paškovski, pani byla u ich?
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(Jak, každy šnur na zmiany rozdzieliony?) Šnur každy, kochana moja, tam kilka
šnuruv vchodzylo tak. Rozmajita šli tutaj, v ten bok byli inačej tut dzieliona ta polie (No
a jak tutaj rozdzieliali?) Takie vo, v ten bok tak šly (A jak nazyvali te rozdzelione?)Nu ja
muvie, tu Kamienik, tam čekaj jak tu…Cagielnia nazyvali, tam pod Jurkiske polie tam,
taki Dirvan byl, tam muvyli kiedys cagielnia jakas byla, ale tam potem tyko takie okopy
ogromne byvali. To juš ja tam tego niepamientam. Ot Cagielnia tam, potem pod
Gelažovska droga viencej to Gurova šnury, potem tam Kunialpy pod Šymaneliuv
nazyvalysia, to Pudgvalty, nu ot tak (Srodkova zmiana, a čemu tak nazyvali?) Nu ot tak,
jiedna zmiana drožka pšecynala, tutaj droga gluvna ta co šedla, a tu juš viencej pod liasy
nazyvali tak… tu Kamienik ten, tam muvi Podcagielnia ta. A tutaj Srodkove to tak.
Jieden ožy na žyto v jiesieni juš siejou žyta, cala zmiana, každy, tam vielie šnuruv
vchodzy, to tu zmiana na žyta, tak pšed liato tam byl ugor taki, pasli, a potem s polovy
liata zaoryvali tam. A potem pšed samym sievem ta rolia jiešče raz pšeoryvali, potem
sieli. Tak počontek vžesnia juš zasiana i zasiana juš, obchodzyvšy. No albo i siejou
jiešče, tam rozmajice byvalo. Srodkova zmiana jažynova, ta sieli ovies, jenčmienj. A
tego… nu jak to poviedziec, juš ta co žyta skošou, to juš tam žyta po nym nie siejou. To
juš po tym na drugi rok, musi to po nym byva ugur ten, tak juš ona i stoji tak. Nieožy na
zima nikt jej. A ta juš jažynova zmiana, tak i zaorujou, gotujou na zima. No i tam
podmienialysie.
Tai tą valaką padalino per pusę. Sūnūs... senelis Tadeušas, o prosenelis Lukas.
Tai jau tas Lukas, Luko sūnūs Juzefas ir Tadeušas padalino tą žemę perpus. Tai jau jie
turėjo po aštuonis hektarus. O valaka tai šešiolika hektarų. Kadaise hektarai buvo apstus,
dešimtinės čia jau. Na tai tokie reikalai buvo. O dar vėliau, dar smulkiau padalino, tiesa
tas Juzefas turėjo tik dukras, sūnaus neturėjo. Dukros ištekėjo, o viena namuose liko, tai ji
dabar gyvena čia, kur Paškovkių sodyba, jūs ten buvot?
(Tai kiekvienas šniūras369 buvo padalintas?) Taip, brangioji mano, ten keli šniūrai
buvo, taip gavosi. Tai čia taip buvo padalintas tas laukas. (O Kaip vadino tuos padalintus
gabalus?) Na tai sakau, čia buvo Kamienik370, o čia Cegielnia 371 vadino, ten prie Jurkiškių
buvo Dirvonas372, ten gal kadaise plytas gamino, bet paskui jau tik dideli apkasai būdavo.
Aš jau to nepamenu. Plytinė ten, o paskui prie Gelažių kelio 373 tai Gurovo riežiai, o
paskui Kunialpos, Šimanelių, Pudvaltų, na ir taip va. [...?] Čia Kamenik, o ten
Podcegelnia ta. O čia Vidutiniai. Vienas sėja rugius rudenį, o paskui keičia, ten kiek tų
rėžių turi, tai keičia rugius sėja, o vasarą jau dirvonas. Karves ganė, o paskui vasaros
viduryje arė jau. O paskui prie pačią sėją žemę vėl ardavo, o paskui jau sėdavo. Ten
rugsėjo pradžioj jau visur apsėta, jau dygsta. O kartais dar sėja, įvairiai būdavo. Vidurinė
pamaina – pavasarinė, sėdavo avižas, miežius. O Taip... jau kur rugius nupjauna, ten
daugiau rugių sėti negalima. Jau paskui, kitais metais, jau po rugių paliekamas dirvonas,

369

Liet. riežas.
Lenk. tarm. Kamiennik, nuo žodžio kamień ʻakmuoʼ.
371
Liet. Plytinė.
372
Lenk. tarm. Dzirwan.
373
Lenk. tarm. Giełażowska ro a.
370
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tai jis ir būna. Žiemai niekas nearia. O čia jau pavasarinė pamaina, aria, ruošiasi žiemai.
Taip ir keitėsi viskas.

M3B-3 (2003 m.)
1128. [Apie vaiduoklius Latviškėse]
Kavalerem jiešče byl, ale gdzie on tam šed, muvi, cuš cy jiemu čapka, muvi,
šturchny na ten bok, šapka pšeliecy – on popravy, muvi, i znovu, z drugej strony
šturchny. To čapka sama , muvi, i nie spadni, ale pšekierujisi na bakier. To muvi, musi
jiego i strach bral, ogliondzysie – nikogo niema (A gdzie to bylo, v liesie?) A co tam
bylo, tak vo. Čy tam viatr taki, čy tam co tam bylo. A tam to taki tutaj byl, nadom
pšyšedšy na Matkeičanka, Jodka z Antokolc, tak muvi, to i teš nie on tam vidzial, ale to i
jiemu opoviadali čy tam dziadki, čy kto, že tam v tych Latviškach, kto tam, juš ja teras
nie pamientam, jak kto tam i co. Kilka razy gdzie tam jak pšejiezdžal, to musi to v nocym
može, ale o kturej tam pože, ševc siedzial, muvi na kimsie on v tym, tych Latviškach i šyl
buty. Tak a lycha vie co, čy tam pravda, takie o (Nu i co, i nic nie robyl?) Nie, nikomu
tam nic nie robil (I nie muvil?) Ale nu moje strach vezmy, pšechodzonc.
Jis dar buvau nevedęs, bet kur jis ten ėjo, sako, vos jam kepurė, sako, stumtelės iš
vienos pusės, kepurė nukrenta, jis pataiso, ir vėl, sako, iš kitos pusės stumdo. Taigi
kepurė pati nekrenta, tik į šoną nukrypsta. Na, matyt, jis jau ir bijoti pradėjo, apsidairo –
nieko nėra. (O kur tai buvo, miške?) Na taip va, ar ten vėjas koks, ar ten kas buvo. O dar
čia toks buvo atėjęs gyventi į tuos namus, pas Matkevičanką, Jodka toks iš Antakalcų.
Tai sako, jis irgi nematė, bet jam pasakojo, ar ten vaikai, ar kas, kad tuose Latviškėse ,
kas ten, aš jau dabar nepamenu, kas ten kaip. Kelis kartus buvo atvažiavęs, gal naktį taip,
bet kokiu ten laiku, batsiuvys sėdėjo ant samanos, jis ten Latviškėse, ir batus siuvo. Taip
čia velnias žino kas, ar tai tiesa, ar ne. (Jis niekam nieko nedarė?) Ne, niekam nieko
nedarė. (Ir nieko nesakė?) Bet ir taip baisu pro šali eiti.
M3B-4 (2003 m.)
1129. [Apie vaiduoklius kaime] (per lauką takelis ėjo nuo kaimo pas Matkevičių)
A nieviem, opoviadali tutaj vo, ulyčka, i teras jiest, Nova ulyčka, Nova ulyčka
nazyvali. Šedla to ona potem až pšez polie až do Gelažovskiej drogi, tam ulyčka taka,
pšedzial zmian tych polia. Tak muvi, zebravšysie menščyzni tam u Matkeviča tego,
menščyzni tam grali v karty, tam tak samo rospraviali co tam. I psy, a psy na noc, byla
moda, spuščali. Tak tam oni schavrovavšysia, tam kilka ich, muvi, co oni tam
pendzajou? Jak dadzousia, to ulyčkou ščekajou, muvi, zdajisie – vot juš kogos cy biorou,
konsajou, ukonšou. Pšeliecou, juš cycho, opiatj, muvi, tam skočou Nu, vyjdou
menščyzni, vyšli, kogo oni tam popendzyli, muvi. Až pačy, kto tam, ja nieviem, čy
všyskie vidzieli, muvi – koziolka. Koziolek. Juš to menščyzni, ktury tam, muvi:”Cyba
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cyba cyba”, a ten koziolak pšedraznol:”Cyba cyba cyba”, muvi. I pšepad, vo (Človiečym
glosem?)
Net nežinau, pasakojo, kad čia gatvelė, ir dabar ji yra, Nauja gatvelė, Nauja
gatvele vadino. Ji vedė per laukus iki pat Gelažių kelio, ten gatvelė tokia... Taip, sako,
susirinko vyrai pas tą Matkevičų, kortomis lošė, kalbėjosi ten. O šunis paleisdavo nakčiai,
tokia jau mada buvo kaime. Tai jie keliese laksto, gaudo kažką. Gatvele laksto ir loja,
atrodo, kad įkas kam. Tik prabėga, tylu pasidaro, ir vėl loja. Na, išeina vyrai i sako, ką jie
ten gaudo. O staiga mato, aš nežinau, ar visi matė, ožiukas. Ožiukas. Jau vyra sako:
„Ciba, ciba, ciba“, o tas ožkiukas pakartojo: „Ciba, ciba, ciba“, ir dingo.

Irena Pietkievič-Borkovska, Jano, g. 1942 m. Geležių Antkalniuose, gyv. Vaigeliškėse.
Jos tėvai mirė, kai jai buvo 9 metai. Mama iš Švedy už Sudervės, tėvas iš Geležių
Antakalnių.
Tėvas turėjo žemės 3 ha ir buvo siuvėjas. Siuvo kailinius, puspalčius, kelnes – viską
vyrams. Avių kailius kailiniams išdirbdavo II Pylimuose Piotrovski.
Užkalba: Michalina Blažievič Gel.Antakalniuose (ant cukraus, sviesto, duonos); Anna
Subotovič Gvaltuose.

M5B-1 (2004 m.)
1130. [Apie prakeikimus]
(Jakie pšeklenstva byvali, co slyšeli?) ja slyšalam, i v našej vsy, o tutaj jak
pšyšlam, to starucha jiedna opoviadala, že co jieden dom jiest, v zielionym domie, ale
pani jak pujdzi do nich, to nie muvce, že ja poviedzialam. (Ja bylam juš u nich ) Byla u
nich? (Bujnovski, jaki tam? Nie, Paškovski) to on nie opoviadal nic? (Ja nie pytalam o
tym, vo teras mu..) On može i nievie tego. A tutaj byla gdzie, vo tu ten budynek stoji, to
byl domek taki stary, Stasiukove mieškali, to oni opoviadali, že v tym domu zielionym
jakos bardzo nieprovadzysie v žyciu. Takie vo, teš muvili, že pšekliela. Ta Paškovska, co
zmarla, jiego žona, u nej byl brat. I on zajmovalsia.. nu jak tam muvisie teras – biznesem,
špekulioval tam zboža i to zakupyval, spšedaval. Nu i..tam i žyviola. I on jiednej kobietej
ušukal. I ot puznej ta kobieta muvila, že… juš tak plakala i pšeklinala, i na mša dala na
niego. I puznej muvi tak o, po kulieji začelo u nich isc, niepovodzycie. I ten menščyzna
sam..nu s kim koniem jiechal na…(?) jiezdzyli, i… samochud zabil. Muvi, vielki
samochud, samochud zabil jiego i s koniem. Puznej ta siostra… teš… ona jak opoviadala,
že zniosla do mliečarni mlieko i bardzo zmenčylasia, jej poviedzieli, že ic prentko, bo juš
mašyna pšyšla zabierac, to ona biegla biegla, i z mliekiem, s dzbanem. A puznej bardzo
zmenčylasia, vspotniala, pšyšla, na kamienj siondla i pšestygla. I jej nogi odebralo. Nu
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ale vie, jak liudzi, že to pšeklienstvo, muvi všysko pada. No a teras , chodzyla pani to
vidziala chyba, že syn jiego invalida. (To co jiemu jiest?) A on teš može može, jak
pšeklieli bardzo. Niekture muviou, že juš v tym domu, juš tak o pšeklienta, ta kobieta i
nam pšedavala, že to juš, muvi, nikt nierozejsc, bendzi bieda i bieda caly čas. No, ale on
bardzo i niedobry byl (A on tak nie choroval, tylko teras?) Nie, on taki zdrovy byl, ale
bardzo vudka pyl. On ošukyval, chodzil, žyčal od jiednych, nieoddaval. Pojiedzi do
miasta, tam zanocuji, tam pyji može, tam mafija jaka byla, kto jiego vie. A puznej vezmy
taksi, na taksi pšyjiedzi, v lias popšyjiedzi, to tam do domu podjiedzy, ja tam mieškam,
počekaj, ja pšyniosa pieniendzy. Jak vyjdzy – i v kšaki, i uciekny. Vo tutaj vo pšyjiedzi
do liasu i teš…”Postoj tutaj, ja niechcem, žeby juš žona vidziala, i pieniendzy vezme i
pšyniosa”. Tam žadnego domu niema v tym liesie, a on vezmy i uciekny, vie v liesie. To
puznej, muviou tak liudzi, nie raz nie dva taksuvki jiezdzyli, jiego šukali. No vie, trudno
zlovic, ale chyba može gdzie v miescie poznali. I muvi, že… chyba taksysci jiemu dali po
glovie. Dali, on jiešče pšyjiechal, autobusem pšyjiechal i šed tak glova spuscyvšy, a na
schod siond i tam jiego začelo i rvac, i tak, takou pianou. A žony v domu nie bylo, žona
potem pšyjiechala. Pšyjiechala, že on spy, on jiest bardzo niedobry jak napyjisie. Nu i
spy, i nie zagadala, že… aby spyš.
(Kokie prakeikimai buvo, ką girdėjot?) Aš girdėjau, ir mūsų kaime, tai girdėjau,
viena senelė pasakojo, kas viename name, žaliame, bet kai jūs ten eisit, tai nesakykit, kad
aš pasakiau. (Aš pas juos jau buvau.) Buvot pas juos? (Buinovskis ten, ar Paškovskis.)
Tai jis nieko nepasakojo? (AŠ apie tai neklausiau.) Jis gal to ir nežino. O čia buvo toks
namukas senas, čia kur tas pastatas dabar stovi, Stasiukai gyveno, tai jie pasakojo, kad
tame žaliame name žmonėms labai nesiseka. Tokie jau, kad prakeiktas. Šita Paškovska,
kuri mirė, ji brolį turėjo. Jis buvo biznierius, kaip dabar sako, jis grudais prekiavo,
pirkdavo ir parduodavo. Na ir ten gyvulius... Ir jis vieną moterį apgavo. Ir paskui ta
moteris sakė, kad... jau tai verkė, taip keikė jį, net mišias užpirko, kad jam pakenkti. O
paskui, sako, pradėjo jiems nesisekti. Ir tas vyras, važiavo ten su kažkuo, su arkliu
važiavo... ir sunkvežimis partrenkė. Sako, didelis sunkvežimis, užmušė jį ir arklį. Paskui
jo sesuo... irgi... kaip ji pasakojo, kad nešė pieną priduoti į pieninę ir labai pavargo, jai
pasakė, kad eitų greičiau, nes jau mašina atvažiavo, tai ji bėgo, bėgo su tuo pienu. O
paskui labai pavargo, sušilo, atsisėdo ant akmens pailsėti ir peršalo. Ir kojas jai atėmė.
Bet, kaip žmonės kalbėjo, kad tai prakeikimas. Na o dabar, turėjot pastebėti, kai ten
buvot, kad jis turi sūnų invalidą. (O kas jam yra?) O jis gal, gal taip prakeikė labai.
Žmonės šneka, kad tame name prakeikimas. Ta moteris ir mums sakė, kad čia jau visą
laiką bus vargas ir vargas. Bet jis labai negeras buvo. ( O jis nesirgo, tik dabar?) Ne, jis
tai sveikas buvo, tik labai degtinę pamėgo. Jis apgaudinėdavo žmones, pinigus
skolindavo ir negražindavo. Nuvažiuoja miestą, ten nakvoja, ten geria gal, ten mafija gal
kokia buvo, ką ten gali žinoti. O paskui atvažiuoja su taksi, tai į mišką nuvažiuoja, tai prie
namų sustoja, sako, aš ten gyvenu, palauk, aš pinigų atnešiu. Kai tik išlipa iš mašinos, tai
į krūmus ir pabėga. Čia va atvažiuoja į mišką ir taip... „Pastovėk čia, aš nenoriu, kad
žmona matytų, aš tik pinigų nueisiu ir ateisiu“. O ten jokių pinigų nėra tame miške, o jis
paims ir paspruks, žinot, kaip miške. Tai paskui žmonės taip kalbėjo, kad ne vieną kartą
taksi važinėjo ir jo ieškojo. Na, žinot, sunku pagauti, bet gal kur mieste jį atpažino. Ir
sako, sumušė jį, davė per galvą taksistai. Jis atvažiavo, su autobusu atvažiavo ir ėjo taip
galvą nuleidęs, atsisėdo ant laiptų ir pradėjo vemti, ir tokios pūtos jam... O žmonos namie
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nebuvo, žmona vėliau atvažiavo. Atvažiavo, o jis miega. O jis labai bjaurus kai pasigeria.
Na, miego, tai ji ir nekabino jo, kad .... gerai, kad miegi.

M5B-2 (2004 m.)
1131. [Apie žmonių užkeikimus]
Jiednej kobiety no v tych… Viršuliškach, no poviedzieli, že ona tam liečy,
modlis… modlitvou liečy. No i pošlo to, sonsiadka u nas , ona teš umarla,
poprosyla:”Mnie, ot, zaprovadz. Tam by ja jiedna, to nie dujde, nieviem tam”. No to ja
jej zaprovadzyla, i ona mnie co tam poviedziala… nic tam takiego. A dlia nej
poviedziala, že:”Pani zaklienta, muvi, može nie pani zaklienta, ale to, muvi, časami na
siudme pokolienia pada, i ot,čeba… (A ta kobieta tutaj žyla?) Co jiezdzyla? Tak, tyko juš
zmarla (Tam, gdzie žulty dom?) Nie… on po pravym renku (Po pravym renku, žulty taki.
Gdzie pšedajiesie teras, pusty stoji?) A tak (Tam gdzie sad taki vielki?) Tak, juš umarla
ona. No i ona muvi:”Pani, nu dobža, a čy to možno, žeby ot… otrobyc, jieželi to
podrobiono, jieželi odrobyc?”, a ona muvi:”Možno, ale ja to nie moga, jiest dobža
znajoma mnie v Druskininkach”. No to čy tam ona… tak ona muvila, že to parča, a ta
parča zdajmuje (A tutaj na mejscu nie bylo takich liudzi, že zamaviali, čy odmaviali,
takich starych liudzi nie slychali, v Gielažach, čy tam gdzies?) Nie nie. Nu tam zamaviac,
o, tam od ružy, bylo takie, od oč zamaviali (V samej viosce vašej?) Bylo, ale taka
Blaževič Michalina (To i teras jiest Michalina Blaževič) To synova jiest, to jej menža
matka (To starša byla) Tak tak, zamaviala (V Gelažach žyla?) Tak (To ta muviou, že teš
Michalina umie) Umie umie ona teš, ona umie i od očy, chyba i od ružy umie, a ta tyko
od oč zamaviala (A jak ona zamaviala modlitvou čy jak?) Modlitvou (Na co, na vode čy
jak?) Na vodze i.. na vodze zamavia, potemi… vengli žuca do vody, do vody (Do vody?)
Tak (To vengli s piecu?) S pieca, tak (A potem pyc ta voda?) Pyc (Od očuv ona tak
zamaviala?) Najviencej to zmyvacie tou vodou, ale niekture…(A co myla, tvaž?) Tvaž,
tvaž zmyvac, jakos tam.. na odlev jakos tam. Nie tak prosto, ale na odlev, pomocnej bylo.
(kalba apie anglis) Čy jieželi opadajou, to z oč, čy jieželi plyvajou, to z oč, vo tego to juš
nie pamientam (A to ložyla, žeby viedziec, co jiest?) Tak, tak zamuvy i vengli žuca.
Jieželi oni upadli, to tego niepamientam, že opadli, to z oč, čy to.. čy to očy poškodzone,
čy jieželi oni plyvajou, vtedy očy poškodzone. Ona to miala praktika taka.
Viena moteris tuose... Viršuliškėse, na, pasakė, kad jį gydo, malda gydo. Na ir
prasidėjo, ta mūsų kaimynė, ji jau numirė, paprašė: Nuvesk mane. Viena aš ten nenueisiu,
nežinau kur“. Tai aš ją nuvedžiau, ir ji man nieko ypatingo nepasakė. O jai pasakė: Jūs
užkeikta, gal ne jūs, bet tas užkeikimas veikia per septynias kartas, ir reikia... (O ta
moteris čia gyveno?) Kuri važiavo? Taip, tik jau numirė. (Ten, kur tas geltonas namas?)
Ne, jis iš dešinės pusės, geltonas toks. Kurį parduoda dabar, kuris tuščias stovi?) Taip.
(ten, kur sodas didelis?) Taip, jau numirė ji. Tai ji sako: „Ponia, ar galima atkerėti?“ O ji
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sako: „Galima, bet aš padaryti negaliu, bet yra mano gera pažįstama Druskininkuose“.
Na, tai kaip ten... ji sakė, kad tai blogos akys. (O čia nėra vietoj tokių žmonių, kurie
užkalbėdavo, atkalbėdavo, tokių senų žmonių, negirdėjot? Gal Gelažiuose, ar kur?) Ne,
ne. Užkalbėti nuo rožės, nuo akių tai mokėjo. (Jūsų kaime?) Buvo tokia Blaževič
Michalina. (Ir dabar ji yra?) Tai jau marti, ta moteris jos vyro motina. (Ji jau sena buvo...)
Taip, taip ji užkalbėdavo. (Ji Gelažiuose gyveno?) Taip. (Sako, kad ta Michalina moka
užkalbėti. ) Moka, ji irgi moka, ji moka ir nuo akių, gal ir nuo rožės moka, o ana tik nuo
akių užkalbėdavo. (O kaip ji užkalbėdavo, meldėsi?) Meldėsi. (Ant vandens?) Ant
vandens ir... ant vandens, o paskui angliukus meta į vandenį, į vandenį. (Į vandenį?) Taip.
(O tie angliukai iš krosnies?) Iš krosnies, taip. (O paskui tą vandenį reikia gerti?) Gerti.
(Čia nuo akių ji taip užkalbėdavo?) Dažniausiai tai reikėjo nuprausti žmogų su tuo
vandeniu, bet kai kurie... (O ką prausė, veidą?) Veidą, veidą prausti, ne taip paprastai, o
atbulai. (Kalba apie anglis) Neprisimenu kaip, jei krenta, tai nuo akių, ar jei krenta, tai
nuo akių. (O dėjo, kad ...?) Taip, užkalba ir anglis meta. Jeigu jie nukrenta, to jau
neprisimenu, jeigu nukrenta, ar tai akys pakenkė, ar kai jie plaukia, tada akys pakenkė. Ji
turėjo jau patirties.
M5B-3 (2004 m.)
1132. [Anyta pakenkė marčiai]
Mego menža siostra, ona v Lojciach mieška. Nu i ot, ona pošla za chlopca, vyšla,
malienkie dzievčynki byli piervšej žony. I puznej veselia tej staršej curki bylo. I vyšla
zamonž i pošla do menža žyc, a menža ta matka… nu cuš umiala podrobyc i všysko, i
ona zachorovala. I gdzie nie chodzyla, i do doktoruv, i zamaviačy, i, nu i… jej
pšeznavali, že jej podrobiona. No a jak podrobiona, že z mogyly piasku vziento i
pšesypano (Matka podsypala ten piasek?) Tak, pšesypano, i že ona liežala i zdrovia nie
miala (A tak muviou, že jieželi vzionc..) Tak to poškodzy bardzo (Piasek, byle jaki?) Tak
tak, byle jaki (I jak, sypac na človieka, čy jak?) Nu čy može, može jak nie vidzy, posypac
to juš ona miala, ona niezauvažyla, ale gdzie chodzyla pozamaviačach, to tak.. (I vtedy
zachoruje, tak?) Tak. O teras može trocha, ale juš ona umierala, chorovala.

Mano vyro sesuo Laičiuose374 gyvena. Ji ištekėjo už vaikino, ištekėjo, o ten buvo
pirmos žmonos vaikai, mažos mergaitės. Ir paskui vestuvės tos vyresnės dukros buvo.
Ištekėjo ji ir gyveno pas vyrą, o vyro motina... mokėjo pakenkti, ir viskas, ir ji susirgo. Ir
kur ji nebuvo, ir pas gydytojus, ir pas užkalbėtojus, ir, na ir... nustatė, kad jai kažkas
pakenkė. Ir jai taip padarė – nuo kapo smėlio paėmė ir ją apibarstė. (Motina apibarstė?)
Taip, apibarstė, ir ji gulėjo, sveikatos neteko. (O kaip sako, reikia paimti... ) Taip, tai
labai kenkia. (Smėlis tas?) Bet koks smėlis. (Ir kaip reikia pilti? Tiesiai ant žmogaus?)
Na, gal kai nemato, pilti tai ji jau mokėjo, o ta ir nepastebėjo, bet vaikščiojo pas
užkalbėtojus... (Ir tada serga?) Taip. Dabar ji atsigavo truputį, o beveik nemirė, sirgo.

M5B-4 (2004 m.)
1133. [Apie Vaigeliškių ąžuolą] (kalba vyras jos)
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To bylo ichne polie (Gdzie, kolo drogi?) Vo gdzie teras lias rosny (Ten lias nie
jiest stary?) On v piendziesiontym dzieviontym čy v šesdziesiontym roku sadzony. (To
ten demb byl na poliu?) Na poliu, niedalieko dembu. I ten domb, na vielie ja pamientam,
po vojne jak to bylo, nu byl gruby, nu jak by tam taki, ale on nie tak bardzo nadzvyčajny.
I s drugej strony blotka teš stal drugy domb (I na kturou strone, na pravou?) Gdzie droga,
tam jiest blotka kolo drogi. S drugej strony on byl, čy podpaliony, čy jak tam,
rozvrucylsia, nieviem, gdzie jiego…….(Kolo tego dembu byl jiešče demb?) No nie kolo
tego, tam jiest v srodku taka blotka, na viosna to vody byva, i teš tak samo, gruby byl ten
domb, ale…jiešče pšed kolchozem po mojiemu, čy ktos podpalil po mojiemu…. A ten –
nu gruby, gruby, a ja jak jiego pšypomynam z liat šesdziesienciu (A to polie to dalieko
bylo ot tego dembu?) Sto, sto metruv. I to vozyli, že granica miendzy liasem i poliem jak
to byla, ložyli kamieni, ložyli na žond, tam byli vyložona. A to žendy, to.. pšypomyna
(kalba apie akmenis prie Vaigeliškių ąžuolo) (To vy muvyce, že v šesdziesiontym roku
tylko tam lias sadzili) Co kolo drogi, co kolo drogi (A to ten samy lias vy nazyvace
Osiniakem?) Co kolo drogi to nie, ale troche dalej. Od drogi, tam jak idzi na Dukšty
droga, i kolo tej caly to Osiniak.
Tai buvo jų laukas. (Kur, prie kelio?) Na, kur dabar miškas auga. (O tas miškas
senas?) Jis penkiasdešimt devintais ar šešiasdešimtais sodintas. (Tai tas ąžuolas jau
buvo?) Lauke, netoli ąžuolo... Tas ąžuolas, kiek aš prisimenu, čia jau po karo buvo, jis
storas buvo, toks neįprastas jis. O iš kitos balos pusės stovėjo antras ąžuolas. (Ir kurioj
pusei?) Kur kelias, ten bala netoli kelio. Ir iš kitos pusės jis stovėjo, bet gal padegė kas, ar
kaip ten buvo, nežinau... (Šalia šito ąžuolo buvo dar vienas?) Na ne šalia, o ten yra bala,
pavasarį tai vandens būna daug, ir ten irgi, storas buvo tas ąžuolas. Čia dar prieš kolūkius,
gal kas padegė... O tas – na, storas, storas, o aš, dar jį prisimenu iš šešiasdešimtų metų. (O
laukas tas toli buvo nuo ąžuolo?) Šimtą, šimtą metrų. Ir vežė čia akmenis, nes buvo siena
tarp miško ir lauko, dėjo tuos akmenis, taip iš eilės dėjo, ten buvo sudėti, taip eilėmis...
(Kalba apie akmenis prie Vaigeliškių ąžuolo). (Tai jūs sakot, kad šešiasdešimtais tik ten
mišką sodino?) Tik šalia kelio, šalia kelio. (O tai tas miškas, kurį jūs vadinat Osiniak375?)
Ne tą, kuris šalia kelio, bet truputį toliau. Nuo kelio toliau, taip kaip eina tas kelias į
Dūkštus, ir prie to kelio Osiniak.
M5B-5 (2004 m.)
1134. [Apie piemenavimą]
Položy grubšy kavalek venglia, pševažnej bžozy, jak to kolo jiest, gdzie žeby taki
gladki kamien kladli, vot i tam popliovali pševažnie, i drugym kamieniem z viešchu raz
tyko. Nu vzryv tam jaki…tak igrali.
Ochota tam gdzie lazyc, ochota tam (A co robyli?) A co , zliazac tam, niekture to
muviou, že brali do domu i zjiedali tych vroniukuv tam. Ja na pšyklad to takiego nic nie
robil. No to vie, jak dzieci, bo po viosce niekture najmovali pastuchuv. A nas nie
375

Lenk. Osiniak, nuo žodžio osina ʻdrebulėʼ.
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najmovali, to babcia pasla i tam podmieniali. Ale to byl lias nie..(?) kšakuv tych,
olšynkuv, čy co. Jieželi krove tam vypuscyš, za sto metry i vydac. Jak kiedys dembniak
to byl jak sad. A teras o pačyš, o liš olcha tam, i…lieščyna, i všysko . No byli tam i
lieščyny dalej (A krov dužo bylo?) Nu každy tšymal, po jiednej to obovianzkovo, to dvie,
tšy (I razem pasli?) Najviencej razem (I jak, nie najmovali jiednego pastuchu takiego?)
To vidzi, najmovali te, kture nie mieli komu (A takiego gluvnego nie najmovali?) Nie.
Padeda didelį pagalį, paprastai beržinį, ant kokio akmens, spjauna ant jo ir antru
akmeniu ant viršaus... Na ir toks sprogimas, taip žaidė.
Nesinori niekur lipti...??? (O ką darė?) O ką... gaudė tuos varniukus i valgė. O aš
nieko tokio nedariau. Žinot, kaip vaikai, juos samdydavo gyvulius ganyti. O mes
nepiemenavom, mūsų močiutė ganė. Bet ten buvo miškas.... krūmai, alksniai... Jei karvę
išleisi, tai iš tolo matyti. O kadaise ąžuolynas tai buvo kaip sodas. O dabar .... Ten buvo
alksniai. (O karvės daug buvo?) Na, kiekvienas laikė, po vieną tai būtinai, o kartais ir po
dvi, tris. (Ir kartu ganė visi?) Kartu. (O nesamdydavo piemenėlių?) Na, matot, samdė tie,
kurie negalėjo patys. (O tokio vyresnio nebuvo?) Ne.

M5B-6 (2004 m.)
1135. [Apie senąją Vaigeliškių kaimo vietą]
Može v jakim tysionc osiemsot šesdziesiontych siedamdziesiontych liatach može,
tutaj vies ta, ona byla vies ta kolo Jurkišek. Tam byl majontak i panu niepodobalosie, že
to batraki žyli blisko. I čiem tam, i šešury jako byli, tam nazvane ogroduv, no čemu
nazvane ogroduv? Tam, mama juš opoviadala, byla naša granica. I tam pan kazal, nu,
pšeniesci, tam može pomoc daval, nieviem. To bylo čtery gospodaža. (A jakie familji
byli?) Ručinski Lukaš, ot muj pradziadek juš, Matkievič Adam, Bžostovski Vojcech, a
vot Siemaškuv ja nieviem, tak i niedoviedzialsia jak ich (I Semaška jaki, tak?) Semaško,
ale na imie jak, ona v archyvie pracuje….nieviem.
I že byl advokatem jakim (To juš syn. A ten jiešče staršy. Nic nie muvyli, jakie
bajki o tym človieku?) Že malo davalo dochodu, že musial pracovac jako
Čia kokiais tūkstantis aštuonišimtai šešiasdešimtais septyniasdešimtais metais
buvo, čia tas kaimas, jis buvo labai arti Jurkiškių. O ten buvo dvaras ir ponui nepatiko,
kad tarnai arti gyveno. [...?] Ten mūsų mama pasakojo, buvo ten siena. Ir ponas liepė
perkelti, ten gal padėdavo, nežinau. Tai buvo keturi šeimininkai. (O kokios jų pavardės
buvo?) Ručinskis Lukašas376, čia mano prosenelis, Matkevičius Adamas377, Bžostovskis
Voicechas378, o Semaškų379 aš nežinau, vardo nežinau, ji archyve dirba.... nežinau.
Advokatas jis buvo. (Tai jau sūnus. Nieko apie tą poną nepasakojo?) Kad mažai
pelno duodavo ūkis, kad jis dirbti pats turėjo...
376

Ruczyński Łukasz
Matkiewicz Adam
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Brzostowski Wojciech
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Siemaszko
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(Toliau juostoj tuščias tarpas)
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VANGA (VONG)
Vievio sen.
Elena Davidavičius-Sinkievič, Jono, g. 1941 m. Varliškėse, gyv. Vangoje.
Tėvas vietinis, mama – iš Šašuolių. Diedukas turėjo 16 ha miško ir 12 ha žemės.
Ištekėjusi atėjo į Vangą. Greta jų buvo Steponkevičiaus Kelių valdybos vila, dabar ten
žemę atsiėmė chirurgas Mickevičius, turi 30 ha.

1136. [Vietovardžiai]
Vaka – pieva prie Skirmantiškių, ten jų pievos buvo.
Dabar vadina kaimą Orliški, o seniau vadino tik Varliški.
Veprių ežerus vadina – Viepšy vielkie, Viepšy malienkie
Svienta Jana oziero – šlapia pieva, pavasarį ten būna vanduo. Taip vadina, nes Jan
utopilsia
Malūnėlio kaime užkalbėdavo Cezario motina.
Balceriškėse užkalba Valia Storunova, kilusi iš Žarnovolkos (z oč, od ružy).
Vardas Vong gal nuo venž, nes jų daug buvo. Jak krova dojiš, to i jiemu do
čerepku vlieji. Železnicuv teš nie byli. Matė, kaip žaltys prarijo rupūžę ir, įlindęs tarp 2
šakų tampėsi, kad ji toliau nueitų.
Vardas Vong gal nuo venž, nes jų daug buvo. Kai karvę pamelžia, tai ir jam įpila .
Geležinių irgi nebuvo. Matė, kaip žaltys prarijo rupūžę ir, įlindęs tarp 2 šakų tampėsi, kad
ji toliau nueitų.
Šaltinių vienkiemis – jos tėviškė. Iš jų žemės nuo kalno į Viepšy vielkie teka
šaltinis, na slonca idzi, a tam slonce vschodzi. Liečyli, chodzyli mylisie. Pul kilometru v
dol od domu. Jiesli idou do liasu kto, tak zajdzi na krinyca.
Šaltinių vienkiemis – jos tėviškė. Iš jų žemės nuo kalno į Viepšy vielkie380 teka
šaltinis, į saulės pusę teka, o ten saulė teka. Gydė, ėjo praustis. Pusė kilometro nuo namų.
Jei kas eina į mišką, tai aplanko šaltinį.
M17B-11 (2005 m.)
1137. [Apie Šaltinių vnk. šaltinį]
(O tej krynyce, gdzie ona byla, gdzie ona vychodzyla, tam s gury?) S gury. (I gdzie
ona vpadala?) Ona, tam troška taka prostranstva, jak lonka i tam do Vielkich Viepšuv
vpadala. (A na jaka strona šla voda?) Voda šla s gury, tu na slonca. (Na slonca?) Tak. (Na
380

Liet. Didieji Vėpriai.
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vscud čy?) Na vschud, tak, bo tu vschodzi slonce. (I jak muvyli liudzi o tej vodzie?) Že
každa krynyca ona jak liečebna. (Čy každa?) Nu nie každa, ale ktura tak vychodzi,
rozumie, ž-e vychodzi s gury i prostu idzi čysta, juš tam napuki dujdzi du jieziora, to tam,
vie juš, to tam i taki i siaki, a jak tu pšy samej gury o taka dziurka, tak tu čysta voda.
Čysta byla, zimna. (Z ziemi vychodzyla?) Tak, z ziemi. A niemalolieščyny zarosšy juš.
(Chodzyli vy, myli očy?) Tak. (A sonsiedzi?) Sonsiedzi no to komu dalieko, kiedyscy
každy mial svoje jakas tam studenka, i tam spolzovalisj. Ale i jiesli kto zachodzil tam, to
juš tedy užyval. (Specialnie nie pšychodzyli?) Nie, specialnie nie.
(Apie tą šaltinį [papasakokit], iš kur jis teka, nuo kalno?) Nuo kalno. (O kur įteka?)
Ji čia truputį, kaip pieva ir ten į Didelius Veprius įteka. (O į kurią pusę vanduo plaukė?)
Vanduo plaukė nuo kalno, palei saulę. (Palei saulę?) Taip. (Į rytus?) Į rytus, taip, kaip
saulė teka. (O ką sakė žmonės apie tą vandenį?) Sakę, kad gydomų galių turi. (Čia visi
upeliai turi tokių savybių?) Ne, tik tie tokiu būdu plaukia, kad nuo kalno plaukia ir tiesiai
taip plaukia, švarus toks vanduo, kol į ežerą plaukia, tada jau nešvarus, o prie pat kalno
toks šaltinis, tai ten jau švarus vanduo. Švarus buvo, šaltas. (Iš žemės plaukia?) Taip, iš
žemės. O dabar čia lazdynais apaugo viskas. (Jūs ten ėjot akių plauti?) Taip. (O
kaimynai?) Kaimynai, na tai kai kuriems per toli. Kiekvienas turėjo savo šulinį ir juo
naudojosi. Jeigu kas ten nueina, tada naudojo tą vandenį... (Specialiai neidavo?) Ne,
specialiai ne.
M17B-12 (2005 m.)
1138. [Apie velnius Karmazinuose]
Čerci v karty grali. (V kturym mejscu?) Tu jak žyl, bogatyr ten, dača byl
postavyvšy Nareika, potem ten postavyvšy biskup jakis, Karmazyny tu. To tam taki jiest,
taka jama, pokazyvalisie že v tej jamie. (A gdzie ta jama?) A tam jadonc s gury s gury,
juš pod Vilje potem taka jama. (V žece jama?) Nie nie, na lonce. (Kolo tego Noreiki?) No
to musi s tamtej strony, nie od Noreiki, tam ze strony biskupa, co byla tam dača. (A gdzie
to mejsce? Za žečkou, taka žečka vpada v Vilje?) A to žečka musi pšechodzy miendzy to
i to.
Velniai kortom lošė. (Kurioj vietoj?) Čia kai gyveno turtingas tas, vasarnamį čia
turėjo, Nareika, paskui vyskupas čia gyveno, Karmazinai čia. Tai ten duobė buvo, tai joje
vaidenosi. (O kur ta duobė?) O ten nuo kalno važiuojant, jau prie Neries, ant pievelės.
(Netoli Noreikos?) Na, tai, matyt, iš anos pusės, ne nuo Noreikos, ten nuo vyskupo pusės,
kur vasarnamis stovėjo. (O kur ta vieta?) Už upelio, upelis, matyt, plaukia taro vienos ir
kitos.
M17B-13 (2005 m.)
1139. [Apie velnius Varliškių raiste] (babcia prie Varliuko ežero gyveno)
Varliuka tu jiest v liesie, to kiedy to muvyli, to ciotka muvyla, že dieduk šed
vypyty i kto to odprovadzil. “Choc choc choc tut, ja vo tut bendzeš spac, rozdzievajsia”.
On šed šed šed, muvi, zašed do tego rojstu, až tego…potem vešed, muvi, “Biež cukirkuv
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du kiešenia”. Muvi, co tu du kiešenia položyl, … To ciotka muvi, jiego musi čiort vodzil.
Potem muvi, on jak pliusnul v vodzie nogou i pšelionksia, i muvi, vtedy pšežegnalsia,
muvi otstal . Vtedy pačy že do kiešenia šyškuv nasunevšy i tam co. ten rojst, to i babunia
kiedys muvyla, viečny pokuj, muvi, on zašed na pšod i jiego tam čiort vodzil, chcial
provadzic, i muvi, ten otkazalsia. (A kto provadzil?) Nu čiort. (A jak tam muvyli?) A ja
nieviem. On juš zaros teras liasem.
[...] miške yra, tai sakė, kad teta pasakojo, senelis ėjo išgėręs ir jį kažkas lydėjo.
„Ateik, ateik čia, čia galėsi miegoti, nusirenk “. O jis ėjo, ėjo, ėjo ir raiste atsidūrė. O
paskui jam sako: „Pasiimk saldainių į kišenę“. Ir jis kažką į kišenę įdėjo. Tai teta sako,
kad jį velnias vedžiojo. Paskui, sako, jis kaip tekštelėjo su koją į vandenį, įsigando, tada
persižegnojo ir atsiliko. Tada žiūri, kad į kišenę kankorėžių prikimšęs. Tas raistas, tai ir
močiutė kadaise pasakojo, amžiną atilsį, jis į priekį nuėjo ir jį velnias vedžiojo, norėjo
vesti, ten tas atsisakė. ( O kas vedė?) Na, velnias. (O ką sakė?) Aš nežinau. Jis jau mišku
apaugo.
M17B-14 (2005 m.)
1140. [Nužiūrėjo ožką moteris iš Grabijolų]
To ona pšyšla du nas kozy popačyc, a muj jiešče byl kuzliuka zakrujivšy, ja dala i
miensa i pokazala, i mlieka dala pokuštovac. Ja jej muvie, vo ta vo koza vo biež jiesli
chceš, ona liepša. Ona muvi:”Nie, on tamtej vymia vienkša”. Ja muvie:”Jak sobie chceš,
ja to viem ktura liepša i nie chcem žeby potem spotkacie s človiekiem..” Tak pujiechala
ta kobieta, na jutro koza sdycha, ta co ona chciala. Ja muvie, co bendzim robyc? A jiemu
nie v glovie, že tej kozie človiek co kolek zrobyc. Na jutro koza nie vstajie. Ja i chmielj
narvala pšyniosla, i nie… Potam mnie dašlo, ja muvie, viem že z oču, davaj bendzim z
oču. (A co, zmyvacie, jak?) No ja soliem tam, jak mnie ciotka naučyvšy zamaviac, ale jaž
nie piervša v rodzynie, muvi, že nie pumaga. Ale ja zamavialam. (ta koza zamaviali?)
Zamaviala ja voda i na koza tak na odliev i na ziemia zmyvala. I potem otčukalasia ta
koza. (A jaka tam kobieta, tam Medakšova može? Kto tam kupil?) A tam dužo kto mial,
teras juš nie majou, Maryska miala tut vo blyžej. (V Grabijalach Maryski niema) Nie,
Maryska vo, v Padaliosiu. (Ale v Grabijalach ja všyskich viem) Ale pani povie. (Nie, ja
nie bende nic robyla, ja nikomu to nie pokazujie) – (vyras) – Nie, niemuv
JI atėjo pas mus ožkos pažiūrėti, o mano vyras dar buvo ožiuką papjovęs, tai aš jai
daviau mėsos, ir pieno daviau paragauti. Aš jai sakau, imk šitą ožką, ji daug geresnė,
jeigu nori. O ji atsako: „Ne, anos tešmuo didesnis“. O aš sakau: „Kaip sau nori, aš tai
žinau, kuri ožka geresnė ir nenoriu paskui susitikti ir...“. Na, ir išvažiavo ta moteris, o ant
rytojaus susirgo ta ožka, kurios ji norėjo. Aš klausiu, ką darysim. O mes net
nepagalvojom, kad tai ožkai žmogus pakenkė. Ant rytojaus ožka nesikelia. Aš ir apynio
pririnkau, atnešiau, ir nieko... Paskui aš supratau, aš sakau, čia nuo akių. Reikia ją nuo
akių gydyti. (O ką darėt?) Na, aš su druska, čia teta mane mokė užkalbėjimo, bet aš ne
pirma šeimoje, todėl sako, kad nepadeda. Bet aš užkalbėdavau. (Ir šitai ožkai užkalbėjot?)
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Užkalbėjau aš vandenį ir nuploviau taip ožką na odlew381. Ir pasveiko, atsigavo ožka. (O
kokia ten moteris, gal Medakšova? Kas norėjo pirkti?) O daug kas laikė ožkas, dabar jau
nelaiko, Maryska382 laikė, kuri čia arčiau [gyvena]. (Grabijoluose Maryskos nėra.) Ne,
Maryska Paaliosėje383. Gal jūs pasakykite [užkalbėjimą]. Vyras: „Nesakyk“.
M17B-15 (2005 m.)
1141. [Užkalbėjimas]
No to tam žegnasie, paciež tam:”Od schoda do zachoda sonca, pracekali rieki čerez
gory i nory, obmyvali bielyje korieni, bielyje kamieni.” I vtedy muvysie od kogo
odmuvyc: z oč, to vtedy musi tšy razy tšy, potem “Dziady baby dziady baby, dziady baby
dziady baby. (A co to dziady baby?) To mienščyzna, a može byc kobieta, kogo zamaviaš,
i vtedy muvysie:”Od syniego glaza, od sierogo glaza, od karogo glaza, od čornogo glaza,
od zavistnogo glaza, od radosnogo glaza” i dva raza pšysnol i vsio, modlytva muvy.
Na, žegnotis reikia, maldą pasakyti: „Od schoda do zachoda sonca, pracekali rieki
čerez gory i nory, obmyvali bielyje korieni, bielyje kamieni“ [užkalbėjimas rusų kalba].
Ir tada sakoma, nuo ko atkalbama: nuo akių. Ir tada tris kartus: „Seniai senės, seniai
senės, seniai, senės“. (O kas tie seniai, senės?) Tai vyras ar moteris, ką užkalba jau. Ir
tada sako: „Od syniego glaza, od sierogo glaza, od karogo glaza, od čornogo glaza, od
zavistnogo glaza, od radosnogo glaza“. [užkalbėjimas rusų kalba]. Ir du kartus [???] ir
viskas, ir maldą sukalbėti.
M17B-16 (2005 m.)
1142. [Apie Jonines]
(A jak oni sbierajou, co robiou?) Muvyli, že sbierajou, že potam tu kolo vioski
krovy kto ma, i potam krova… jiesli žeknysie, to zrazu i liecy tam. (Gdzie?) Do doliny.
(Do tej viedzmy?) Tak. I vtedy ona skasuji to všysko. Že polieciala tam, to i znajdou tam.
(Ale tyko na Sviontego Jana?) Nu muvi, že tyko na Sviontego Jana. –(vyras) – I kruv
staralisie nievyprovadzac jak jiest rosa. Jak rosa juš obsechla, vtedy vyprovadzali. A jak
lienkajousie, že mlieka…A ta čarovnica, moža ona liata i.. jakos z rosy. –(žmona) –
Kiedy kto skasuji, vtedy nožyk co nazyvajou – do dojki, i…(Nožik do dojki?) Du dojki, i
na nožu dojyli na kšyž. (Žeby ona nie mogla?) Tak, odešla juš.
[(O kaip renka, ką daro?) Sakė, kad renka, kad paskui karves kas turi, ir paskui
karvėm... iš karto ir gydo. (Kur?) Slėnyje. (Pas tą raganą?) Taip, ir tada ji viską
panaikina. [...] (Bet tik per Jonines?) Na, sako, kad tik per Jonines. Vyras: Ir karvių į
ganyklas nevedė, kai rasa yra. Kai rasa nukrenta, tada jau veda. O taip bijojo, kad pieną...
O ta ragana, ji gal laksto ir kažkaip su rasa... Žmona: Kai jau panaikina užkeikimą, tada
peiliuką reikia pridėti prie tešmens, ir... (Prie tešmens?) Prie tešmens. Ir melžė per peilį,
taip kaip kryžius. (Kad ji negalėtų?) Taip, kad ji pasveiktų [karvė].
381

Lenk. tarm. na odlew ʻnuo savęsʼ.
Lenk. Maryśka, mažybinė vardo Marija (Maria) forma.
383
Lenk. tarm. Padalosze.
382
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M17B-17 (2005 m.)
1143. [Apie padalec] (pasakoja vyras)
Vychodzy siedam liat, nu v ziemi. Abo kogo vkonsy, to juš smiertelne. On v
ziemi žyji taki, had jakis. (A na kogo podobny?) No jak gadzyny, jak gadzyna taki. Ale v
siedam liat raz vychodzy. Jiesli nikoga niema, nu on du kamienia, i nu, vlieji ili tam vkoli
i ten kamienj pokryšysie. (Na konski?) Nu, taka syla jiest.
Gaunasi, kad septyni metai po žemę. O jei kam įkas, tai jau mirtinai... Jis po žemę
gyvena, bjaurybė tokia. (O į ką jis panašus?) Na į gyvatę, kaip gyvatė jis. Bet jis per
septynis metus vieną kartą išlenda. Jei nieko nėra, tai jis akmeniui..., na, apipila ar įduria
ten, tai akmuo suiria. (Gabalais?) Taip, tokia jau jėga yra...
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VERKŠIONYS
Dūkštų sen.

Jadvyga Pilecka-Jakonis, Silvestro, g. 1927 m. Tomašiškėse.
Mama iš chochlų (ukrainiečių), senelis turėjo 55 ha žemės. Tėvas atėjo užkuriom iš
Rakiškių. Senelis davė žemės, tėvas pasistatė namą. Tėvas dar arendavo 15 ha žemės
Bohateliuose.
Ištekėjusi 1953 m , gyveno Karmazinuose, dabar 6 metai – Verkšionyse. Verkšionyse jos
jaunystės metais buvo 24 bernai ir tik 17 merginų, tai tie bernai eidavo į kitus kaimus. III
Karmazinuose, kur ji gyveno, buvo 4 sodybos; II Karmazinuose, kur Krivaitis – 3
sodybos, I Karmazinuose – 4 ar 5. Jos vyro šeima nuomojo upę nuo Karmazinų iki
Glinuvkos, pagautą žuvį veždavo Vilniun. Kai ji atitekėjo, tai gaudydavo tik kam
užsakius. Daugiausiai žuvies yra virš I Karmazinų – Purvy.

1144. [Vietovardžiai]


Pakilta – pieva į Bradeliškių pusę (lonka pod gurou do Bradelišek)



Vasiliški – pieva Dūkštos dešiniam krante žemiau malūno



Skundziški – slėnis, pieva žemiau Vasiliški, vėliau užaugo krūmais



Sypka gura – kalnas ties Skundziški. Kai pavasarį ėjo polaidis, slinko žemės.



Oiranski dol – slėnis, pieva žemiau Skundziški

*

Viršupka, Karmazinska gura – Karmazinų piliakalnis



Bujvidska gura – kalnas Dūkštos kairiame krante, žiotyse. Buivydai vadina Kuliu.



Cypel – kalnas tuoj už piliakalnio



Gura dembniaku – kalnas, kur dabar apžvalgos aikštelė



Verkšanska gura – kalnas einant nuo Karmazinų link Verkšionių



Šlojty – kur dabar “Pušynėlio” kavinė, šlaitas į Nerį



Pod bžozkami – ariama žemė senelio, keli beržai augo



Pod dembuškami – žemė, kur augo 3 ąžuolai, ten ganė karves, priklausė tėvui.



Kolu Skundzišek – šaltinis, įteka į Dūkštą



Babski kamien – akmuo Neryje ties Verkšionimis



Vydziory – įlanka (buchta) ten, kur kavinės laiptai žemyn eina



Vapielnyca – buchta, vapno robyli



Sikun – šaltinis, išteka iš kalno žemiau kaimo link Glinuvkos (Tas, kur tvarkytas ir
patvenktas?)



Ant Vesiolos guros riešutaudavo.
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M12A-1 (2004 m.)
1145. [Apie Bradeliškių piliakalnį]
(Co muvili o tej guže, čemu ona Sloniova?) Kiedys davno, davne davne časy, že
žyl slon, slon, no to vie, žyvotnoje. (Viem) I potem že on , co jiemu zrobilosie, cy on tam
skončilsia cy… že jiego tam zakopali v tej guže. (Od tego i nazva taka?) Nazva taka
Sloniova gura. (A kto vam muvil?) A kiedys muj tatus tak opoviadal, a kto tatusiu muvil,
to ja teš nieviem. A o, slucham potem, Bujvidskie muvi, Zamkova gura, ja myslie, nu
gdzie ta Zamkova gura, ja ich pytam časem, a gdzie ta Zamkova gura, nu, muvi, ta kolu
mlynu, ja muvi, ta Soniova? Sloniova to ja viem, a oni – Zamkova.
(Ką sakė apie tą kalną, kodėl jį Sloniova 384 vadina?) Kadaise, labai seniai, gyveno
ten dramblys. O paskui jam kažkas nutiko, ar jis padvėsė, ar kas, kad jį ten užkasė aname
kalne. (Ir nuo to pavadinimas?) Toks pavadinimas, Dramblio kalnas. (O kas taip sakė?) O
kadaise mano tėvelis tai pasakojo, o kas tėveliui sakė, to aš jau nežinau. O dar girdėjau,
Buivydžiuose sakė, kad tai Pilies kalnas. Aš galvoju, na kur tas Pilies kalnas, aš jų
klausiu kartais, o kur tas Pilies kalnas, na, tai sako, kad prie malūno. Klausiu, ar tikrai
Pilies, čia Dramblio, o jie – Pilies.
M12A-2 (2004 m.)
1146. [Apie Karmazinų piliakalnį]
Sonsiedzi pšychodzili, to oni opoviadali o niej, že kiedys cy ta, nu žeka od Vilji, nu
Neris šedla až pod do tej Veršupce i kiedys byla dužo glembša, chodzili parostatki, i tam
robili , nu jak pšystanj pšy tej gurce. I tam zavše vychodzili, statki stali v dolie, a oni na
guže tam… nu guliali tam, to tak slyšalam, tak.
Tych liudzi niema, ichne dzieci do Polski vyjiechavšy (A jaka familja?) Juš ja i
familji pozapomnialam, Doveiki potem, jak on Kovalevski, Kral, takie vo tam byli.
Dužo znakuv bylo, teras tam skasovali, pšed… byla taka drožka s dolu, i vo tak
šedla naukolu tej , vyžej až na samy viešch (Tak okronglo do tej gury možno bylo pšejsc,
takou drožkou okronglo?) Na ten gure, tak (A gdzie začynalasia ta droga, s kturej
strony?) Od tu , od domuv, od Karmazinskich (Od Karmazinskich, a končalasia tam juš
na innej, tam?) A končalasia juš na viešchu (A co tam na nej byli, jakies dževa, čy co?)
Nie bylo tam nic, tam ona byla gola, jak ja pamientam v dziecinstvie. (I dembuv nie roslo
kolo?) Demby, demby byli, demby byli. (Na guže?) Nu i naukolo gury tak byli, ale juš
oni potem povyvalialisie, musi od starosci, pognili. Niekture to ješče jest zostavšysie tam,
niekture. A tak na samej gurce to i po za gurce navet nie bylo, teras tam juš kšaki zarosli.

384

Lenk. Słoniowa, nuo žodžio słoń ʻ dramblys ʼ.
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Kaimynai ateidavo, tai pasakojo, kad kadaise šita upė, Neris, tai plaukė iki
Veršupkos (?) ir kadaise buvo žymiai gilesnė, plaukė laivai upe, ir prieplauka buvo prie
šito kalno. Ir iš čia plaukė, laivai stovėjo apačioje, o jie ten ant kalno [kas?]... ir jie ten
eidavo pasivaikščioti, tai jau aš girdėjau.
Tų žmonių jau dabar nėra, net jų vaikai į Lenkiją išvažiavę. (O kokia jų pavardė?)
Jau aš pamiršau jų pavardę, Doveikos ten, jis Kovalevskis, Kral, tokių ten buvo.
Daug pėdsakų buvo, dabar jau nebėra... buvo toks takelis iš apačios, ir taip čia jis
ėjo, aplink ir į patį kalno viršūnę. (Taip aplink š tą kalną buvo galim pakilti?) Į kalną taip.
(O kur tas takelis prasidėdavo?) Čia nuo tų namų, nuo Karmazinų. (O kur baigėsi?) O
baigėsi ten viršuj. (O medžių kokių ten nebuvo?) Nieko ten nebuvo, ten plikas kalnas
buvo, kiek aš jį prisimenu nuo vaikystės. (O ąžuolų nebuvo?) Ąžuolai buvo, buvo
ąžuolai. (Ant kalno?) Na, ir aplink kalną buvo, bet jie paskui nukrito, gal nuo amžiaus,
supuvo. Pavieniai dar likę, bet tik pavieniai. O taip ant kalno ir palei kalną nebuvo, dabar
jau ten krūmai užaugo.
M12A-3 (2004 m.)
1147. [Apie ugnį Tomašiškėse]
Byli takie pliotki rozmajite, tyko tej gurce, že po poliach chodzili, že ogien tam šed
gdzie pšez polie , kto tam vidzial, ale to bajki všystko po mojiemu. (Na Karmazinskim
poliu ogien šed?) Nie, to muj tatus všystko opoviadal, že jiemu ktos opoviadal. Tam
gdzie tatus žyl, o gdzie v Tomašiškach ( a v Tomašiškach chodzil ogien/) Tak, tak ( Na
kturym mejscu, na jakim poliu?) No to na mego dziadka poliu (I co muvili liudzi, co to
moglo byc?) Nu nikt nie viedzial, vidzi ogien, i pujdzi, i puidzi, pošed. (Nie muvili, že
pieniondze paliouse tam?) No to ot, liudzi muvili, že pieniendzy paliousie , drugi muvi, a
to bajka, no vo takie vot byli rozmovy.
Kalbėjo žmonės, kad ... ugnis ten ėjo per laukus, lyg matė kažkas, bet man atrodo,
kad tai baikos 385, manau. (Karmazinų laukuose ugnis ėjo?) Ne, čia mano tėvelis pasakojo,
kad jam kažkas pasakojo. Ten, kur tėvelis gyveno, Tomašiškėse. Taip, taip. (O kurioj
vietoj, kokiame lauke?). Na, mano senelio lauke. (Ir ką sakė, kas tai galėjo būti?) Na,
niekas nežinojo, mato ugnį, kuris eina ir eina... (Nesakė, kad tai pinigai dega?) Na,
žmonės sakė, kad pinigai dega, kiti sako, kad tai baikos, na tokios buvo kalbos.
M12A-4 (2004 m.)
1148. [Apie Panerių veselią] (ta pati Verkšionių)
Tam nazyvalasia Svadba. (A čemu Svadba?) No to taka byla kiedys, tak slyšalam,
takie rozmovy, že pšejiezdžac sie na koniach pšez te… i gdzie tu jaka svadba byla,
ženilisie, jiechali i zalamalsia liod, i utonela ta svadba, i zato Svadba. (To kolo tych
kamieni?) Tak. A kolo kamieni zavše slabšy liod, zalamalsia ten liod, za dužo ich zrazu
pojiechalo, tych… bylo za cienško.
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Ten vadinosi Svadba386. (O kodėl Svadba?) Na tai aš girdėjau kažkokias kalbas,
kad važiavo su arkliais.... vestuvės buvo, važiavo, ledas lūžo ir paskendo vestuvės, todėl
vadinosi Svadba. (Čia prie tų akmenų?) Taip. Prie akmenų visada plonesnis ledas, o daug
jų važiavo, tų... sunkūs buvo.
(Tuščias tarpas)

M12A-5 (2004 m.)
1149. [Apie bažnyčią Verkšionyse] (pagal ją tarybiniais laikais Lysą gurą
kasinėjo ir rado spalvotų stikliukų)
Ja nie pytalamsia, a može oni teš nie vidzieli (A kto tak muvil, že kosciul tam?) A
tam taki sonsiad, u mnie žyl v Karmazinach, juš jiemu bylo by teras jakich sto
dvadziescie liat (Jaka familja jiego byla?) Moravski (Moravski. To on muvil, že na Lysej
guže byl kosciul kiedys?) Tak, tak. Ale nie za jiego pamienciu juš, on tyko slyšal teš.
Aš neklausiau, o gal ir jie nematė. (O kas tai sakė, kad ten bažnyčia?) O toks
kaimynas, gyveno pas mane Karmazinuose, jau dabar jam būtų šimtas dvidešimt metų.
(O kokia jo pavardė?) Moravskis. (Moravskis. Tai čia jis sakė, kad ant Pliko kalno
bažnyčia stovėjo?) Taip, taip. Bet jis jos nematė jau, jis tik girdėjo.
M12A-6 (2004 m.)
1150. [Apie aviną ant kelio]
Cy do Vilna, no gdzies cy jiechal človiek i jak to bylo… Baran liežal na drodze
zvionzany, a on pomyslial, že ktos na rynek vioz i zgubil. Tak on za jiego, za barana, do
voza, nu i vioz. Vioz, vioz, a co on, paciežy začal jakies tam muvic, čy co, a ten baran
vtedy za… nu zabečel i, ni zvionzany, ni co, skočyl s vozu i poliecial. To taka vo bajka
byla. ( I co muvili, co to moglo byc?) Može to djabel byl (Djabel byl taki?)
Į Vilnių važiavo, ar kur jis, tas žmogus. Ir buvo taip... Avinas gulėjo ant kelio
surištas, o jis pagalvojo, kad kažkas vežė tą aviną į turgų ir pametė. Tai jis įdėjo tą aviną į
vežimą ir vežė. Vežė, vežė, ir pradėjo poterius ten kokius kalbėti, ar ką ten, o tada
avinas... pradėjo bliauti, ir atsirišęs nušoko nuo vežimo ir paspruko. Čia tokia baika
buvo. (O ką sakė, kas tai galėjo būti?) Gal velnias. (Velnias toks buvo?)

Jadvyga Lučun-Žemaitienė, Jaroslavo, g. 1950 m. Verkšionyse, gyv. ten pat.
Mama Šumska ir tėvas abu iš Verkšionių. Tėvas buvo politinis kalinys, kalėjo Lukiškėse,
po to išvežtas prie Maskvos į anglies kasyklas. Išbuvo 2 metus, po to pabėgo. Mirė nuo
plaučių auglio. Buvo dailidė, samdėsi, statė namus.
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1151. [Vietovardžiai]


Pabrova gura – kalnas link Neries, kur eina gyvenvietės kanalizacijos vamzdis



Kočerga – pieva, kur dabar gyvenvietė



Šloity – kalnas, ant kurio kavinė



Žondovy lias – miškas link Karmazinų piliakalnio abipus keliuko



Babski kamienj – akmuo Neryje. (plaski jak stol, prali bielyzna kobiety)



Lučuna kamienj – žemiau kavinės



Pod grušečkou – vieta prie plento kairėje pusėje ties miško pradžia



Rapa – vieta Neryje, kur įteka Dūkšta



Buchta – vieta Neryje žemiau Karmazinų link Verkšionių



Vyspa – sala buvo arčiau kairio kranto priešais Babski kamienj



Zameček - kalva už kaimo



Pod rojstem – Kočergos pievos galas prie miško



Jamy – buvusios bulvių duobės prie plento už Grušečkos



Vygon – vieta gale kaimo, kur gyvenvietės riba



Cezarovo polie – laukas link Airėnų, ten buvo namelis Šereikos



Kamiennik – laukas link karjero

1152. [Pravardė]
Lesnia – taip vadino kurčią moterį, kuri turėjo priežodį “lasnia”.

M32A-14 (2005 m.)
1153. [Apie Verkšionių Veselią (akmenis)]
(Jak nazyvali tam s Pabruv tam do tych kamieni?) No Svadiebna, no Vaselna,
Lučuna kamieni, tak Lučuna. (A čemu Lučuna?) No to že tam Lučuna dzieci jiechali s
vaselem, utoneli. Ale jakiego Lučuna, to my nieviemy, bo tych Lučunuv bylo bardzo
dužo. (Utonieli kolo tych kamieni?) Tak, na kamieni jiechala vaselia jak mostu niebylo,
utoneli, nazvali Lučuna kamieni. (A s kturej strony jiechali?) Nu musi jako s tamtej tutaj
jiechali, muvili, s tamtej. I Lučuna kamieni, tam kamieni može i vyjdou, tam jiest oni.
Kiedys my krovy pasli, to dzieci to muvim”No, gdzie pujdzim? – A kolo Lučuna
kamieniuv, kolo Svadby”.
(Kaip vadino tuos akmenis?) No Svadebna 387, no Vaselna388, Lučuno389 akmenys.
(O kodėl Lučuno?) Na ten gi Lučuno vaikai važiavo ir paskendo. Bet kurio Lučuno, tai
387

Rus. svadebnyj ʻvestuvinisʼ.
Lenk. weselny ʻvestuvinisʼ.
389
Lenk. Łuc un.
388
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mes nežinom, nes tų Lučunų buvo labai daug. (Paskendo prie tų akmenų?) Tai, ten
plaukė vestuvės, nes tilto dar nebuvo, paskendo, ir pavadino juos Lučuno akmenimis. (O
iš kurios pusės važiavo?) Na jau kažkaip iš šitos pusės. Ir Lučuno akmenys, jie gal ir
pasirodys, ten jie yra [vandenyje]. Kadaise mes karves ganėm, tai vaikai sako: „Kur
eisim? – O prie Lučuno akmenų, prie Svadbos“

M32A-15 (2005 m.)
1154. [Apie Bradeliškių malūną] (kai buvo maža, su tėvu važiuodavo naktį į
malūną)
I liampka pomne, jak na vodzie taka... a pamientam (Jaka liampka?) No vodny ten,
voda pendzi i elektra byla, lampečka palisie, vie, vodou krucyla. (A čemu vy tam
nocovali?) Bo to byli bardzo kolejki vielkie, to my.. čekac čeba bylo. Vie to, mlynuv nie
bylo, no to všystkie rozvažali. (A vody malo bylo?) Žečka mala, to dužo nabiežysie
liudzi, to čeba čekac jakich pul dnia, puki nabiorou ta zastava. Zastavuji puznej žeby
puscyc. (No i co tam robyli nocou?) A siedzieli, no. To rozmaviali, v karty grali, tak A
jak jaki juš dzieciak to.. muj tiatunia jak bral, to ja čekam. No jak vezmi, to i zasne tam
na tych vorkach, no pamientam.
Ir lemputę prisimenu, kuri ant vandens... prisimenu. (Kokią lemputę?) Na, vandens
varoma, vanduo elektrą varo ir lemputė dega, žinot, vanduo suka. (O kodėl jūs ten
nakvojot?) Nes eilės buvo labai didelės, tai mes... reikėjo laukti. Žinot, malūnų nebuvo,
na tai visi veždavo. (O vandens buvo mažai?) Upelis mažas, tai daug susirenka žmonių,
tai reikia laukti net ir pusę dienos, pakol pririnks pakankamai. Kai prirenka, tada leidžia.
(Na ir ką darėt naktį?) O sėdėjom. Arba kalbėjom, kortomis lošėm, taip. O jei koks
vaikas, mano tėvelis vežėsi, tai aš laukiau. Na, kai paima, tai aš ir užmiegu ant tų maišų,
šitą prisimenu.
M32A-16 (2005 m.)
1155. [Apie Verkšionių kaimo kryžių]
Muj tatus, nie nie tatus, mamy brat Misievič, ten co v Buivydach, ich bylo dužo
tych vieskich chlopcuv, to oni s kazionego liasu pšyniesli domb na pliecach, postavyli
kšyž, ale ...postavyli. To ten kšyž byl postaviony pšed vojnou. Misievič kturego roku,
siedamnasty , tak? No to jieden i drugi v tech liatach, jak ten Misievič, v Polsce, niema,
vyjiechavšy. To ja pytalamsia, jka ten kšyž tu postavyli. To on stal...jak nam bylo
osemnasce liat, jiešče moji bracia byli v vojsku, to muj tatus zrobil drugi kšyž. To v 2002
on juš zvalilsia, to ja i s tou pani Šumskou zorganizovalisie, pozvali Vacia, vo ta seniune,
postavyli ten kšyž. To novy kšyž.
Mano tėvelis, ne, ne tėvelis, o mamos brolis Misevič, tas iš Buivydžių, jų buvo
daug tų kaimo vaikinų, tai jie iš valdiško miško parsinešė ąžuolą ant pečių, pastatė
kryžių, bet... pastatė. Tas kryžius buvo dar prieš karą pastatytas. Misevič kelintų metų,

667
septynioliktų, taip? Na tai abu tų pačių metų, kaip tas Misevič, Lenkijoje, jau jis
išvažiavęs. Na tai aš klausiau, kaip tą kryžių čia pastatė. Tai jis stovėjo kai man buvo
aštuoniolika metų, dar mano broliai kariuomenei buvo, tada mano tėvelis kryžių pastatė.
Jis 2002 nukrito, tai mes su ta ponia Šumska susirinkom, pakvietėm Vacią 390, šitą seniūnę
ir kryžių pastatėm. Tai naujas kryžius.
Zenona Gotovt-Šumska, Edvardo, g. 1939 m. Verkšionyse, gyv. ten pat.
1156. [Vietovardžiai Verkšionyse]


Doby – kalnas už Dūkštos link Buivydų



Kavkaz – laukas link Airėnų



Dubiala – griova prie Kavkaz, tekėjo upelis



Ivana roist – raistelis miške



Krynycy – šaltiniuota vieta miške



Želiazna chatka – vieta netoli Zameček, yra kopiec ten



Vasiliški – laukas link Dūkštos nuo gėlininko namo
1157. [Vietovardžiai Bielazariškėse]



Kolo Kaziučka – įlanka Neries (buchta)



Kolo Šumskej – labai gili įlanka Neryje



Slabodka – laukas link tilto



Norcik – ariama žemė buvo



Blota – pelkėta pieva



Podsadek – buvo ariama žemė



Dziesencyny – buvo ariama žemė



Lonki – buvo ariama žemė



Karčma – vieta gale kaimo link tilto



Albuka buchta – įlanka žemyn upe link Grabijolų (byla bardzo vredna, bo krency)



Naculečka – pievelė netoli kapinių link Zamečko



Skolervie – laukas ant kalno



Ties Pabrų kalnu prie Neries gyveno Jakonis, Jadvygos Lučun diedukas. Keliukas
link jo ėjo pro Grušečką kalnu žemyn. Jis buvo bežemis.



Už Karčmos, ten kur gręžinys, buvo šaltinis seniau.

1158. [Pravardė]
Bialazar – taip vadino vieną iš Šumskių, nes jų daug buvo
390

Lenk. Wacia, vardo Wacława mažybinė forma.
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1159. [Bohateliai]
Bohateliuose buvo sankryža, keliai ėjo į Glinuvką, į Paaliosės pusę, į dabartinio
tilto pusę. Ten lenkų kareiviai buvo pastatę kryžių. Bohateliuose buvo vienas namas,
moliniai tvartai, labai gilus šulinys. Nuomavo Bohatelius Sidarovič ir Taločka, ponas
gyveno Lenkijoje. Abu nuomininkus rusai išvežė į Sibirą.

M32A-17 (2005 m.)
1160. [Apie moterį pasivaidenusią]
Muvi, ide ja s tych, kryl, kryl dach, i kiedys takie vo dževniane lopatki, v srodku
polianka i byla. Jak slomiany dach kryli, tou lopatou podpendzaš, jak ten dach ruvnovali.
Muvi, dušed do pul gury tej, tak jak do vie, Genia, gdzie Cezary, nu, siedzi...(Do jakiej
pul gury?) O ta o gura vo, tou steckou, a tam že žeka v dolie. I on na ta gura vychodzi, nu
siedzi baba jakas cy, tak siedzi. Nu i muvi, mnie dubem v glove, staneli i siedzi. Nu co,
ide. Ide, i tak i muvi, jak on mnie muvil, joptvojmatj zrazu jak dobne v gove tou deskou,
a po kancikach tam drucyki provadzone, no sloma pšyčymyvana co, juš tak ja jak
dembne i vsio. I ide i siedzi, i siedzi, i siedzi. I dušed tak jak tšy metry, i sginela, i
sginela. Jak sginela, on nievie v jaka strona isc, gdzie ona pošla. Ale muvi, on pšyšed
potem do domu i muvi:, matka Genia nazyvalasia “Sluchaj, to ciebie strach pokazalsia”.
A tu ktuscy byl umaršy taki v viosce. I on muvi: “Nu podobne na ta, podobne na ta, že
može mnie spotyka” A tu jakies dzyvy takie pokazyvalisie.
Sako, einu aš iš tų..., stogą dengiau, o kadaise buvo tokie mediniai kastuvėliai, ant
pagaliuko. Ir taip stogus dengė, su šituo kastuvėliu ligindavo, ir taip dengė. Sako, nuėjau
iki pusės kalno, taip kaip... Genia, kur Cezary, na, sėdi... (Iki kokio kalno?) Čia tas
kalnas, šituo keliuku einant, o ten upė apačioj. Na ir kas, einu. Einu, ir taip, sako, kaip jis
man sakė, joptvojmatj391, kai trenkiausi su galvą į tą lentą, o iš kraštų ten vielelės, kad
šiaudai laikytųsi, tai kaip trenkiausi ir viskas. Einu, ir sėdi, ir sėdi, ir sėdi. Priėjau arčiau,
taip iki trijų metrų, ir išnyko, ir išnyko. O kai išnyko, jis nežino, į kurią pusę eiti, kur ji
nuėjo. Bet, sako, jis parėjo paskui namo ir sako, o motina buvo Genia vardu, sako: „Tai
tau baidyklė pasivaideno“. O čia kažkas buvo miręs kaime. Ir jis sako: „Na, panaši į ją, į
tą, kurią aš buvau sutikęs“. Čia tokios keistenybės vaidenosi.
M32A-18 (2005 m.)
1161. [Apie Verkšionių Veselią]
Vaselia jiechala, Svadba i Svadba, utopilisie, i po jiednym i potopilisie. Nu i vot
tam jak tam bylo, može mnejše kamieni, može oni vyrosli. Nu i vo, Svadebne kamieni, i
tam i kamieni (A čemu vyrosli?) Nu vot že rosnou kamieni, muvi že rosnou kamieni.
(Tak muviou?) Tak, muvi, že rosni. A može jak na jakie čary, može jak tu pogibla cala ta
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vaselia, všysko co, to može.. može tak Pan Bug dal, može i rosli. Tam pod tymi i pšez
Vilja pšechodzili, kolo tych kamieniuv, juš jak ponizilasia vielie.
Vestuvės važiavo, Svadba, Svadba, paskendo, po vieną ir paskendo. Na, ir ten gal
mažesni akmenukai, gal jie išaugo. Na ir Svadbos akmenys, ten akmenys. ( O kodėl
išaugo?) Taigi akmenys auga, sako, kad auga. (Taip sako?) Taip, sako, kad auga. O gal
kokie burtai. Gal kai čia paskendo visi, tai gal... gal Dievas taip davė, gal jie ir augo. Ten
ir per Nerį pereidavom, šalia tų akmenų, kai jau vanduo nuslūgdavo.
M32A-19 (2005 m.)
1162. [Apie Nerį, potvynius]
I po tej po nizinie pošla ta Vilja od moža, gdzie nižej. (Sama vybrala) Sama
vybrala, i sama, i povienkšasia, i pomnejšasia ona. A jak ja bylam jiešče v domu, to
jieželi viosna byvala i bardzo mrozlyva, potym zima, a viosna.... izačyna odpuskac liody,
jak začnou liody te lamacie, a oni až od stolu o takiej o grubosci, to najvienkšy tresk:
trach ta ta ta tach tach i rozbyva voda až pod domy, byvalo zajmuji domy. Byva, plyni
dom, pietuch na kominie spieva, i tou kryvou dom idzi, gumny idou, lazni pšyvionzujou
drotem, gdzie na bžegu byli, žeby nieponiosla by. A liody dlugo... A ryby ile bylo, oi
mieli takie ratyčki, všysko na ryba na ryba
Ir per tą slėnį teka Neris ir jūros, kur žemiau. Pati pasirinko kelią, pati didėjo ir pati
mažėjo. O kai aš dar namie buvau, tai jei šaltas pavasaris būdavo, paskui žiema..., ir kai
pavasarį ledus leidžia, kai pradeda ledas lūžti, o jie storio kaip stalas, tai didelis
triukšmas: trach ta ta ta tach tach, ir vanduo pakyla iki pat namų, būna, kad ir namus
liečia. Būna, plaukia namas, o gaidys ant stogo gieda, namas plaukia, kloniai plaukia,
pirtis pririšdavo virvėmis, kad nenuneštų, jei ant kranto stovėjo, kad nenuneštų. O ledas
ilgai... O žuvies kiek buvo, jie turėjo tokias ...?, vis žuvį ir žuvį gaudė.
M32A-20 (2005 m.)
1163. [Apie kryžių atsinaujinimą]
Že tam može gdziescy jak obnovienie jakie bylo, no to muj kšesny ojcec jiego
ojcec byl. A on taki bardzo byl viežoncy, co. I ot jak muvi, tam cuscy bylo (A co bylo?)
Že cus pokazyvalosie (A co?) Že jakis cy...jak obraz tam gdziescy, jak cuscy takiego. A
jak kiedys..(Svienty obraz?) Že svienty. A kiedyscy že muvili že to tak odnavialisie
kšyžy, obrazy, nie slyšala to? (Nie) To vo, v Zabožy, o ten kšyž, o co za Viljou co v
Zabožu, to muvili, že posle nocy odnovilsia noviutki novy kšyž, a byl stary. Pan Jezus,
korona, všysko že odnovilosie. Že gdzie tam i ščeže odnavialisie, no vidziec ja nie
vidzialam, tyko tak muvili, že odnavialisie, ale to bardzo dužo liat. (I teš u vas tutaj, v
Podsadku tutaj bylo?) V Podsadku cus pokazyvalosie, pokazyvalosie jakis cy, čy tam
obraz jaki pokazyvalsia, čy tam duch jaki pokazyvalsia, že cos cy pokazyvalosie takiego.
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Gal kur tas atsinaujinimas buvo, na tai mano krykšto tėvas, jo jau tėvas buvo. O jis
toks tikintis buvo, kad... Ir kaip jis sakė, na, kažkas buvo. (O kas buvo?) Kažkas rodėsi.
(O kas?) Toks kaip paveikslas kažkoks. O kai kadaise.. (Šventas paveikslas?) Šventas. O
kadaise sakė, kad tai atsinaujindavo kryžiai, paveikslai, negirdėjot apie tai? (Ne). Tai va,
Zabožiuje392, tas kryžius, kur už Neries Zabožius, tai sakė, kad po nakties atsinaujino
naujas naujas tapo kryžius, o buvo senas. Ponas Jėzus, karūna, viskas atsinaujino. Gal dar
kur atsinaujino, bet aš to nemačiau, tik girdėjau, kad atsinaujindavo, bet čia prieš daugelį
matų. (Ir čia pas jus, Pasodininkuose393?) Pasodininkuose kažkas rodėsi, gal koks
paveikslas, o gal kokia dvasia, kažkas rodėsi.
M32A-21 (2005 m.)
1164. [Apie Didįjį Ketvirtadienį]
Pomytsia, to bendze bardzo čysty. A juš kto zapuznysie, to nie bendze taki čysty.
(To jak bylo?) To staralisie dzieci čym prendzej, ktury pierv skočy. A jak my z Marysiou,
to tak... ja do viadra... ja do viadra renka, i ona do viadra. Ja na morda sobie, i ona na
morda, ja mala, ja prendzej...(juokiasi) Lazni palili v Čysty Čvartek, sloma mieniali v
lužku. (A do žeki, do Vilji nie chodzili?) Nu nie tak, tak v domu to...
Nusiprausti reikia, tada labai švarus busi. O jau kas pavėluos, tai nebus toks švarus.
(Tai kaip buvo?) Tai vaikai stengėsi kuo greičiau įšokti. O kaip mes su Marysia394, tai
taip darėm, aš į kibirą ranką, ir ji į kibirą ranką. Aš sau ant veido, ir ji ant veido, aš maža
buvau, tai aš greičiau... (juokiasi). Pirtį kūrendavom Didįjį ketvirtadienį, šiaudus lovoje
pakeisdavom. (O prie upės nevaikščiojot?) Na ne, taip, name...
M32A-22 (2005 m.)
1165. [Valtys upėje apsiversdavo žemiau Grabijolų]
Gdzie pšyjiezdžali do Kiernova na festy, može cos takiego...o tu tam...
pševrucilisie tam, ot tam pševrucilisie. Može cus cy bylo... Pšez Grabijaly i na tamta
strona, bo teš Grabijaly tam za Viljou. To tu slyšalam tak
Atvažiuodavo į Grabijolus kai atlaidai būdavo, gal čia kas nors ... apsiversdavo ten,
ten apsiversdavo. Gal kas ir buvo... Per Grabijolus į aną pusę, nes Grabijolai ten už
Neries. Aš taip girdėjau.
M32A-23 (2005 m.)
1166. [Apie skalbimą, raganas (Babski kamienj)]
Tšymala pliotunovych tych, a co to bylo pliotunove jakie, to zavše pliotunova. To
pliotunovym myla bielizna, jak to niebylo žadnych praniuv tam, niemieli jiešče balejek,
byli dževniane necki, i biala poscieli myli. To namača v popielie, gotuje popel, do pieca
suny – gotuji, potem otstudza, klada zimne te biala, polieva tym popiolem, saganek suny
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do pieca, vymyva ich, a v Vilji idzi plukac. A mroz, pliunki te vyrumbane, i potem takie
pokšyvione rency takie byli. Jak zajdzi v rency, to ona stani i do tyle byji tak o (rodo kaip
rankom mosuoja ir į šonus daužo), do tyle byji, že až z ronk par pujdzi, ot tak. No juš
potem z ronk par pošla, ona všyska pomyji ta bielizna, i ot tak o muvila:”Ja tyko vedniu
myje, to tyko čarovnicy,- muvi,- v nocy myjou. Ja to choc ve dniu, muvila, - čarovnicy
tyko.” A ja to pomyslialam, že može jakie liudzi...
Gyveno pas ją karininkai, tai ji skalbė jiems patalynė. Tada nebuvo dar skalbimo
mašinų, neturėjo žmonės net rėčkų, tik mediniai kubilai, ir baltą patalynę taip skalbė. Tai
pradžioj merkia skalbinius pelenuose, verda pelenus, kiša į krosnį, verda, paskui ataušina
ir sudeda skalbinius baltus, užpila tais pelenais, katilą kiša į pečių, skalbia ir neša į Nerį
skalauti. O šaltis, eketės padarytos..., o paskui nuo to [skalavimo] rankos buvo kreivos.
Kai sušąla rankas, tai stoja ir muša va taip (rodo kaip rankom mosuoja ir į šonus daužo),
ir iki tol muša, kol nuo rankų garai eina, taip buvo. Na jau kai garai eina nuo rankų, o ji
visą patalynę išskalbė, tai tada sakė: „Aš tik dienos metu skalbiu, tai raganos naktį
skalbia, o aš dienos metu“. O aš pagalvojau, kad gal kokie žmonės...
M32A-24
1167. [Apie Pustelnikus]
I muvi, pšyjiezdža vypity i vypity predsedatel na vozie, a juš ja s dzieciučkem, s
Tereskou, muvi, pendzamsie z Maculineauzkem i myslie, juš teras jak vyjde, i pojade
gdzie kolek do chaty. Nu jiedna jiedna pšy tych ojcach, pšy starych. A co tam v
Pustelnykach, tam može para chatkuv tam bylo. Zdajisie tak, muvi, nikogo nie vidac,
siedzim v tych kšakach, muvi, ot tak, v Pustelnikach, že pusto.
Ir sako, atvažiuoja jis girtas ir kartu girtas pirmininkas vežime sėdi, o aš jau su
vaiku, su Tereska, sako, ..... ir galvoju, jau dabar aš išeisiu ir važiuosiu namo. Na, viena
su tėvais senais. O kas Pustelnikuose, ten gal pora namų buvo. Rodos, taip sako, nieko
nesimato, tupim krūmuose, sako, nes Pustelnikuose tuščia.

M32A-25 (2005 m.)
1168. [Apie žalčius, padalec, gyvates]
(Jak objasniali?) Objasniali, že to tam... že kto tam pšekliol, poviedzial, čy to dano
imia človieka, tam cus takiego, že jiego byc nie možno. (Jak to dano človieka imia?)
Nu... nu ja niemoge tak vytlumačyc. (Tlumačce jak poviedzieli vam) Poviedzieli,
niepamientam, že... čy to kogo tam chcieli zabrac, čy to jak, že muvi, liepej ja odvrucasie
venžem, čy tam jak, ale žeby jej tam niebyli, čy tam jaka baba, čy tam cus takiego. No to
ten vonž, že on tak jak v postacy človieckej, i jiemu dana žulta uški, žeby znalib liudzi, že
nie gadzina, i jiego byc niemožno. (A jieželi zabyjie?) No nieviem jieželi zabyje, my to
niebyjim, a u nas jiest pelno.
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(Jak muvyli?) No jak kiedys jak padalec, bardzo zlo. Može jak te kobry, jak my
nieviedzieli, nu, jadovyte bardzo, nu gadzina taka. (Jak vyglionda?) Ja toš nieviem,
padalec padalec, padalec padalec, tak. (Nievidzial nikt?) Može i vidzieli, ale
nierozumieli, co jiest i jaka. Bo gadzinuv ružnych jiest: ruda jiest, šara jiest, šara gadzina
jak srebna, bžuch taki bialovaty, o taka o kolior. Teras byla Jonine, ja niepracovalam,
pšyšlam do Jadziu, o te sonsiady, nu i zrobim, o u mnie jiest sadzavka taka, i zrobim
Jonine tu, monž muj Jan, Jonas. Zaniesli te pšesceradla, položyli, a u mnie byla kladka
taka, o jak te dvie, o taka. Ale voda byla duža, syn vybral na bžeg jej, liežy ta deska. Nu
my pošli s tou Zosiou zapšyžandac, pšyniesim zakonska jak kole, posiedzim sobie, vie
gromadka taka. Ja takiego človiečka zrobylam, napchnelam ze slomy, tam posadzilam na
ta gromada, a te dzieciučki tam pačajou, podpalyli tam. Nu, siedzim i gadamy. Ja vezme
odsune ta deska, odkrylam deska, -Zosia to tyko tego chlopčyka do siebie pšytulyla i
niechce kšyknonc, bo oni takie bardzo mondre dzieci, pšelienkne to.. To jiedna kupa
venžuv, druga, tšecia, čvarta... i tak – vienkša, mejša, mnejša...i odkryli i pačym, i on
pačy:”Močiute, žiūrėk”. A oni tyko šik šik šik i po malu i všyskie do sadzavki. Nu dobže,
tyko nie muv, jak Viktor pšyjdzi, posadzim jiego na ta deska. A jak on nievie, no to co,
pšezceradlem postlana i siedzial. A potem v koncu, popačy na čym ty siedzial – to juš
zašedšy, dvie gromadečki juš i znuv schodzousia pod ta deska.
(Kaip aiškino?) Aiškino, kad ten... prakeikė kažkas, pasakė, kad vardą davė
žmogui, ar dar kažką, kad taip negali būti. (Kaip tai vardą davė?) Na, aš nemoku to
paaiškinti. (Pasakokit, kaip jums pasakojo.) Pasakė, neatsimenu jau... gal ten norėjo
kažką paimti, ar kaip ten, kad sako, geriau aš žalčiu pavirsiu, kad jau nemuštų, ar ten
kokia boba, ar kas. Na tai tas žaltys, kad jis žmogaus pavidale, ir jis turi geltonas ausytes ,
kad žmonės žinotų, kad jis ne gyvatė, ir jo negalima mušti. (O jeigu užmuši?) Nežinau,
mes tai nemušam, o jų pas mus pilna.
(Ką sakė?) Na, kadaise, kai padalec, tai labai blogai. Gal jis kaip tos kobros, labai
nuodingos, čia gyvatė tokia. (O kaip atrodo?) Aš tai nežinau, padalec, padalec, padalec,
taip. (Niekas nematė?) Gal ir matė, bet nesuprato, kas per vienas ir koks. Nes gyvačių
įvairių būna: rudos, pilkos, sidabrinės, o pilvas toks baltas, va tokios spalvos. Dabar
Joninės buvo, aš nedirbau, parėjau pas Jadzią 395, pas tuos kaimynus, na ir padarom, o čia
yra kūdra, na ir darom Jonines čia, nes mano vyras Janas, Jonas. Nunešėm paklodes,
pasitiesėm, o aš turiu tokį lieptą, štai tokia kaip šitos dvi. O vandens buvo daug, sūnus
ištraukė ją ant kranto, guli tas lieptas. Na ir mes nuėjom su ta Zosia 396 gaminti, užkandžių
nešti, sakom, pasėdėsim sau, žinot, kompanija tokia. Aš tokį žmogų padariau, šiaudais
prikimšau, ten pasodinau, o vaikai žiūri, padegė ten. Na, sėdim ir šnekam. O aš paėmiau
ir paraukiau tą lenką. Zosia tik berniuką prie savęs priglaudė ir sušukti negali, nes vaikai
protingi, neorėjo jų gąsdinti... Tai visa krūva žalčių, antra, trečia, ketvirta... ir taip
didesnė, mažesnė, mažesnė... ir atidarėm ir žiūrim, ir jis žiūri: „Močiute, žiūrėk“. O jie tik
šik, šik, šik ir į kūdrą visi. Na gerai, tik nesakyk, kai Viktoras ateis, pasodinsim jį ant tos
lentos. O kadangi jis nežinojo, na tai kas, paklode užtiesta, ir sėdėjo. O tik paskui pamatė,
ant ko sėdi – du pulkeliai [žalčių] vėl susirinko po ta lenta.
395
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M32A-26 (2005 m.)
1169. [Apie Jonines]
To jakie viedzmy to.. niependzcie krovy na ta lonka, bo tam rosni smolka taka,
najiedzousia tej smolki tam, no Jana to tak. (I co bendze jieželi najiedzousia) To
pšeprovadza mlieko jakos. (Od smolki?) Od smolki, od tej travki, i krovuv vymi
brusnieji, tvarde robiouse. No to potem biedovali, že gadzina ukonsi, no teš jiezdzili Tam
do Antokolc zamaviac.
Kokios ten raganos... nevarykit karvių į tą pievą, nes ten auga tokia žolė 397, kaip jos
prisiės..., per Joninės irgi. (O kas bus, jos prisiės?) Tai pieno neteks. (Nuo tos žolės?) Nuo
žolės, ir karvių tešmenys supunta, kietas pasidaro. Na, tai paskui dar vargdavo, kai gyvatė
įkanda, tai irgi važiuodavo į Antakalcus užkalbėti.
M32B-1 (2005 m.)
1170. [Apie nužiūrėjimo nuėmimą]
Ta bratova…To vyniesi zbanki na ulyca, a idzi Golubinska na pšyklad… To ona
odkryla ten dzbanek – popačyla, zakryla, odkryla drugi – popačyla i juš po viosce idzi –
Vacka zdaji ta zbanek, jaka z jiednej krovy. Vsio. I za jakich para dni, i čy viečorem
pujdzi – to cicka tvarda to cos takiego, i.. o tak bylo. (A zamaviac jak?) Zamaviac,…
idou zamaviac, i pomaga. Albo svienconou vodou, svienconou vodou tšy razy na odlev ta
krova zmyji, tšy razy vymia zmyji, nu ot vo tak vo. To pšez nož pšelieji voda, to pšez
kant stolu pšelieji voda, to robili takie rady. To podulkami, košule zdajmuje, podulkami z
oč… no. jak dzieciom to osobyscie pomogala, jieželi tam cus takiego, niekoniečnie gdzie
na baliu zadzieracie až do košuli, choc spodničkou jako kolek tego dziecka malego
tšymajou, a byva z oč… že bylo takže.. tam čarnieji, kšyčy, muvi, z oč, zrobce, a co tu
zrobce pšy goscinie z oč? To ot, spodnice tšy razy na odlev pšegarnul pšegarnul
pšegrnul.. Skont to teras te ružne zamaviačy, skont te takie vytvožylisie pšy Litvie
doktory te takie, co krovy razem pasli?
(Ai, do gemby vezmi?) Vezmi do gemby, pusci, vo , do misečki, vo , pusci, o , nie
v ta strona, o tak… (V jakou strone?) V lievou, v lievou, bo prava to jiest brava, a lieva,
to lzy vylieva. To ot, na lievo, i na lievo zmyvaš krovy z oč, na lievo, nie do siebie, ale ot
siebie, od siebie všystko. No tak i my probovali, teras to juš to do doktoruv, to co, bo
každy…
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Tai brolienė... Paima ir išneša ąsočius į lauką, o eina Golubinska, pavyzdžiui... Tai
ji atidarė tą ąsotį – pažiūrėjo, uždarė, atidarė antra kartą – pažiūrėjo ir jau eina per kaimą
– o Vacka 398 priduoda tą pieno ąsotį, nuo vienos karvės. Viskas. O po kelių dienų, ar tai
vakare nuėjo – tai tešmuo kietas, ir... va taip buvo. (O užkalbėdavo kaip?) Užkalba ...,
eina užkalba, ir padeda. Arba šventintu vandeniu tris kartus tą karvę nuplauna, tris kartus,
na taip va. Arba per stalo kampą perpila vandenį, taip darė norint pagydyti. Tai apatiniu
drabužio kraštu, marškinius nusirengia, ir marškinių krašteliu nuo akių... na. Vaikams tai
labai padėdavo, jei ten kažkas, nebūtinai kur nors baliuje kelti drabužius iki marškinių,
nors su sijono krašteliu... Tą mažą vaiką laiko, tai būna nuo akių... o būna irgi... ten riekia
siaubingai, sako, tai nuo akių, darykite ką nors, o ką padarysi nuo akių? Tai su sijonu tris
kartus nušluosto nuo savęs, nušluosto, nušluosto... Iš kur čia dabar tie užkalbėtojai [...?]
(Ir į burną paima?) Paima į burną, išleidžia į lėkštutę, išleidžia, į aną pusę, taip... (Į
kurią pusę?) Į kairę, į kairę, nes dešinioji tai gera 399, o kairioji ašaras leidžia400. Na, tai į
kairę, ir taip pat į kairę reikia karvę nuplauti nuo nužiūrėjimo, į kairę, nuo savęs, nuo
savęs, nuo savęs viskas. Na taip ir mes bandėm, dabar tai pas daktarus, nes kiekvienas...
M 32B-2 (2005 m.)
1171. [Apie prakeikimus]
Muvi, jieželi človieka pšeklinaš, i tam stont žeby tak to tak, vo tak vo. A jieželi my
tam popšečalisie , cos takiego, i ta pšeklienstva, ta pšeklienstva tak nie pomaga, bo Pan
Bug jiest jieden, a liudziuv dužo. Na každy moment Pan Bug nie može vysluchac
každego. Ale jieželi zrobiš jaka kšyvda, falšyva, mocno falšyvie, vieš, že to tak nie čeba,
i tak zrobiš, i ten človiek:”Ai, žeby tobie tak stalo, čy co.” Stanovisie tak, stanovisie tak,
pšeklienstva stanovisie tak. Bo jieželi od serdca drenie zrobi, i vie že to drenie, tak nie
možno, i vtedy cus cy… cus cy pojavisie. (To slovem možno pšeklnonc?) Slovem, tak.
(Nie robyli jakie jiešče tam, žeby zlo človieku zrobic, cos jiešče?) Cos jiešče, to robili
kradze (Jak?) A bardzo prosto, vo i ten co… v viosce. Dzievčynki… chaty okienka bylo
otkryta trocha i pisiemny stolik kolo okienki, i dobre, o , liudzi… Jieželi niebylo, to
bendzi, i tam bylo, i torebka, i tam musi chlieb vypiečony, všysko, i prava tam
ukradziona, i musi dvadziescie, tam vielie lituv, ukradziona i bankova ksionžečka, taka
kartečka ukradziona. Ot juš oni… ja z nimi nie rozmavialem…
(Jak vy slyšeli) Slyšeli. (Jakie?) Že ot, juš ona v cienžu, juš ta dzievčyna, i cus
takiego. To ona, jak juš ona gdzie, u ich tam byva čy tam co, ona i pačec nie može. To
pusci jakou glinou, to pusci venglem, to ten dzieciak jak narodzisie, bardzo glina jie i te
vengli jie. (Pusci jak? Vezmi i.. ) Vezmi vo i pusci. (Pusci na nej?) Na nej. To može po
spodničce popadni, čy kolu nog popadni, čy co. Nu muvili tak i že bardzo jie glina, glina
ta, vengli. A vo, jieželi v cienžy pšyjdzi čego prosic – nie daš, to ščurami opusci. (A žeby
poškodzic, co jiešče takiego muvili?) A jak poškodzic, jieželi tam na dziecka tego, jieželi
poškodzic, to čeba gdzie siekierou zarombac na prog, muvili. Čy choc nožem vzionc i,
398

Lenk. Waćka, mažybinė žodžio Vaclava (Wacława) forma.
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vo, jak ona pšešla, i nožem po progu, to i bendze šram na lbie čy na tvažy. Nu muvili tak,
že tak vo. (To dziecku poškodzi, a… ) A jej nie, to na dzieciuka. (A na menščyzne?) A na
menščyzne nic, nic. Juš jak ona v cienžu, i ona ta pšeklina, to tak robisie. (A u vas nie
muvili, že tam jako sviecy lamajou?) Lamajou. (Co to jiest?) No co to jiest… žeby žyce
zlamac, žeby žyce zlamac, popsuc žyce (Komu?) Komu? Tym.. tym mlodym. Čy na
pšyklad ja stara, i zrobie vo tak… Po drugej stronie vo tu taka, no to ona juš čego chce:
“Pujde na oltaž, sviecy kupie, zalamie sviecy, chodzilam na oltaž sviecy zalamiac.” Co ty
zalamiš, jak ty bylaš tšy razy nožka zlamavšy, te agronomy. A teras tak spilisie, že nic nie
tšymajou, nic nie majou, a pijie. (A to ksiendz nic nie muvi?) A co ksiondz vie. (A co, nie
vidzi v koscielie?) No pevno nie vidzi, bo on pšy gluvnym oltažu, a ona pšy malym. A
jieželi niepomože, tam sviečka jaka zapali, čy kolo siebie, čy vychodzonc može zapali,
liudzi vychodzou – zalamala, zalamala jej i položyla gdzie v koscieli. (A jak Bog na to
pačy? Bog to nie nakažy jej za to?) Jieželi ona falšyvie, to tyko Bug može jej skarac,
jieželi ona falšyvie takie štuki roby, jej skarac. Vot ona i byla tšy razy skarana, ona
bardzo na liudzi gada, obmavia, o tu všysko tak. U jej bylo taka karania. I ot ona…
stavyli my kšyž, trudzilisie postavic kšyž. To tam kšyž, tam co, postavyli ten kšyž, juš
ogrodzenie. Nu muvim, može jaka pšyjience trocha zrobymy…
Sako, jeigu prakeikti žmogų nori, tai... O jeigu tik susiginčiji su kuo, tai tas
prakeikimas taip neveikia, nes Dievas vienas, o žmonių daug. Kiekvieną kartą Dievas
negali iš klausyti kiekvieno. O jei ką nuskriausi, ir taip neteisingai, melagingai, žinai, kad
taip negalima, bet padarai, ir tas žmogus pasako: „Kad tau taip nutiktų“. Taip nutinka,
nutinka, prakeikimas suveikia. Nes jei iš širdies blogai padaro, ir žino, kad taip negalima,
kad tai blogai, tai tada atsiranda... (Na, vienu žodžiu, gali prakeikti?) Vienu žodžiu,
galima. (O gal dar ką nors darė, kai norėjo žmogui pakenkti?) Ką dar, na vogė... (Kaip?)
O paprastai, štai šitas kaime... Mergaitės ėjo... namo langas buvo atidarytas ir rašomasis
stalas stovėjo prie lango, ir geri žmonės... Jei nebuvo, tai bus, ir buvo, kad rankinuką, ir
duoną iškeptą, viską, ir teisės [vairavimo] pavogtos, ir dvidešimt litų, pavogta ir banko
kortelė, tokia kortelė pavogta. Tai jau jie... aš su jais nekalbėjau...
(Ką jūs girdėjot?) Girdėjom. (Ką?) Kad ji jau buvo nėščia, jau ta mergina, kažkas
tokio. Tai jau ten, kai ji kur nueina, tai net žiūrėti negalima (?). Tai paleidžia [į jį] su
kokiu moliu, ar anglimi, tai tas vaikas gimęs labai molį valgo, ar angliukus. (Paleidžia?)
Na, paima ir paleidžia. (Paleidžia į ją?) Taip, į tą... Tai į sijoną pataiko, ar į kojas, ar kur
kitur. Na, tai sakė, kad labai valgo molį ar anglius. O dar, jeigu nėščia ateina ko prašyti ir
neduosi, tai žiurkės tave užpuls. (O kaip dar galima pakenkti?) O pakenkti, jeigu vaikui,
jam pakenkti, tai reikia su kirviu kirsti per slenkstį, tai bus randas ant kaktos ar ant veido.
Na, tai sakė. (Tai vaikui pakenkti, o...). O jeigu ne jai, o vaikučiui. (O vyrams?) O vyrams
nieko nedarė. Jau kai moteris nėščia ir keikiasi, tai šitaip jai daroma. (O nesakė, kad
žvakes laužo?) laužo. (O kaip tai daro?) Na kaip tai daro... Tam, kad sulaužyti, gyvenimą
sulaužyti, sugadinti gyvenimą. (Kam?) Kam? Tiems jauniems. Pavyzdžiui, aš esu sena, ir
padarysiu taip... Kitoje pusėje čia tokia, na tai ji ko jau nori: „Eisiu žvakių nupirksiu, ant
altoriaus padėti, sulaužysiu žvakes, ėjau žvakių sulaužyti“. Ką tu sulaužysi, kai tu busi
tris kartus koją sulaužusi, tie agronomai. O dabar taip nusigėrė, nieko neturi, o geria. (O
kunigas nieko nesako?) O ką kunigas žino. (O ką, nemato [kas vyksta] bažnyčioje?) Gal
ir nemato, nes jis prie pagrindinio altoriaus, o ji prie mažojo. O jei nepadeda, tai žvakę
kokią uždega, ar prie savęs, ar išeinant gal uždega, žmonės išeina – o ji sulaužė, sulaužė
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žvakę ir padėjo kur nors bažnyčioje. (O kaip Dievas į tai žiūri, Dievas jos už tai
nebaudžia?) Jeigu ji blogai daro, tai tik Dievas ją ir gali nubausti, jei tokias nesąmones
daro, tai ją Dievas gali nubausti. Tai ji ir buvo tris kartus nubausta. Ji labai blogai apie
kitus šneka, apkalba visus. Tai jai buvo tokia bausmė. Ir ji... statėm mes kryžių, ten kur,
pastatėm kryžių, jau aptvėrėm ir sakom, gal kokias vaišes padarom...
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VOLAI
Lentvario sen.
Jadvyga Leščinska-Meldziuk, Juzefo, g. 1955 m. Voluose, gyv Grigiškėse.
Jų namas likęs iš senelio, Jano Leščinskio. Jis turėjo 6 vaikus. Mama atitekėjo iš Volų.
Senelis turėjo 18 ha žemės ir dar miško, buvo eigulys. Tėvas gimęs 1906 m. Po dieduko
mirties, tėvas ir 2 jo seserys pasidalijo namą pusiau. Viena seserų buvo vedusi, kita ne,
jos gyveno kartu. Voluose labai vogė arklius, todėl tėvas pasakojo, kad arklius laikė
kamaroj ir vedžiodavo lauk pro priebutį.

1172. [Vietovardžiai]


Rapa – vieta upėje, kur eina aukštos įtampos linija



Mošna – šlapia pieva truputį aukščiau kaimo. Apie ją sakė “ A to Mošna,
zarosnienta nie vlosami, a kšakami”. Karvių nei artyn ten neleisdavo, nes buvo
pasakojama, kad kai ten karvė paskęsta, tai vidury Neries išplaukia. Kitaip tą
pievą vadino Splavy.



Bumbulj – pieva žemyn palei upę, jau už Rapos



Dzvil – akmuo upėje ties kaimu, kiti pavadina Vol, bet senesni sako, kad Vol
buvo kitas, jį susprogdino. Ant Dzvil yra iškalta 1 skylė, tai rodo, kad jis buvo
patrauktas arčiau kranto, anksčiau buvo labiau upės vidury.



Laukeli – kalnas link Grigiškių



Vieršupka – kalnas prie seno Grigiškių kelio



Kur akmenys dešiniam krante prie Koplyčninkų, ten sustodavo sieliai.



Kažkur yra akmuo su delnu ir pėda žmogaus. Kalbėjo žmonės, bet neatsimena.
1173. [Apie žvejybą]
Kaimo vyrai gaudydavo žuvį. Iš lazdyno pasidarydavo saki (graibštus). Gaudė

plotki, losos. Vengory, nemfrety(nėgės). Taip pat darė buč iš eglės šakų, kad taip greit
nesupūtų. Juo gaudė vonsaki, ščupaki, jaz(?). Mama su šaudykle nerdavo tinklus. Vaikai
irgi mokėjo pagauti: paguldydavo žolėse prie kranto šonu didelį kašiką ir įbridę
trepsėdavo. Taip pagaudavo marguža, kaliuška, ukleika, kelbuk. Gaudydavo ir
naudodami osci (žeberklą), naktį su ugnimi. Juo badė losos, ščupak, bolenj (?), liešč. Dar
atsimena luotus, vadino čiulenko. Paskutinius turėjo iš Koplyčninkų Direktor vadinamo
žmogaus tėvas ir Voluose Jan Leščinski, kuris gyveno ant kalno paskutiniame name
(dabar jo nėra). Anksčiau Neryje buvo ir vėžių, dabar yra Saidėje.
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M28A-1 (2004 m.)
1174. [Apie Volų Veselią] (liudzi muvili, že svadebny parad ludkami plyl).
Jak mama muvila, že s tamtej strony pšejiezdžala vaselia. (S Kapličanskej strony?)
S tamtej strony, da s Kapličanskej, nu tam oni potopilisie, tak ja tyko to viem. (I na
kamieni pševrucilisie?) No tam, tam kamieni, i tam bardzo taka , nu šybka voda,
bušujonca taka (A ile kamieniuv tam nazyvali vaseliou?) Nu ja nieviem, jak ich nazyvali,
tam musi pienc jakich kamieniuv.
Mama sakė, kad iš anos pusės važiavo vestuvės. (Nuo Koplyčios puses?) Iš anos
pusės, nuo Koplyčios, ten jie paskendo, tai tik šitą aš žinau. (Ir akmenimis virto?) Na, ten
akmenys, ir ten labai toks greitas vanduo. (O akmenų nevadino vestuvėmis?) Na, aš
nežinau, kaip juos vadino, ten penki kokie akmenys.

Francišek Leščinski, Juzefo, g. 1951 m. Voluose.

M28A-2 (2004 m.)
1175. [Apie Volų Veselią]
(Jak muvili liudzi o tym mejscu, gdzie te kamienie sou?) Pšeklente tam jakos
mejsce (Mejce pšeklenta?) No. Tam i lenkalisie (Lenkalisie navet tego mejsca?) Tak.
(Ką sakė žmonės apie tą vietą, kur tie akmenys?) Prakeikta vieta. (Prakeikta vieta?)
Taip. Ir bijojo. (Net tos vietos bijojo?) Taip.

Albina ……- Leščinska, Juzefo, g. 1924 m. Koplyčninkuose, gyv. Voluose.

M28A-3 (2004 m.)
1176. [Apie Koplyčninkų šaltinį (Senažac) ir apie Neries vandenį Didįjį
Ketvirtadienį]
(Co muvili o tej vodzie, čemu ona liečonca?) Nu prosto, pani, čysta voda krinyčna,
pšed sloncem (Pšed sloncem?) Pšed sloncem, pšeciv slonca, tak to muvili, to liečonca
voda, chodzili liudzi, vodou myli očy. I te očy byli potem zdrove. (A tylko na očy, a na
rany, čy na…?) Nie pruboval, nikt nie pruboval (Tyko na očy?) Tyko na očy (A možno
brac v byle jakou pore, čy jak?) No viencej pšed zachodem slonca i na ranku (Pšed
zachodem?) Pšed zachodem i pšed vschodem (I pšed vschodem?) Tak. No ot pani, kiedy
u nas , kiedys cy to… jak tu byla vojna, byli niemcy. Byla u nas zapanovavšy krosta. No
to do dnia, v Čisty čvartek, pani, do dnia, gole liecieli do Vilji kompatsie. I to pokompisie
to (Jak do dnia? Rano?) Rano, do vschodu slonca, do vody, v Vilji pšyjdou , tak goly
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kompisie, i to všystko sginie. (A to od vioski liecieli gole, nieodziane?) Nieodzian… no
pani, ja nie pamientam odziana, tyko ja, pani, tak tlumača, že tak. (A to tak muvili?) Tak.
Že čeba golemu rozdziacie, pokompatsie do vschodu slonca v Čisty čvartek. (V Vilji?)
Tak, oto Čisty čvartek jiešto (I co pšepadni?) Pšed, pšed Vielkanocou. (I co pšepadni?)
Pšepadni? (Jaka choroba pšepadni?) Pšepadni choroba, jaka bendzi (A, jaka bendzi?)
Tak.
(Ką sakė apie tą vandenį, kodėl jis gydantis?) Na, tiesiog švarus vanduo, ponia,
šaltinio vanduo, palei saulę. (Palei saulę?) Palei saulę, ne prieš saulę [tekantis], taip
kalbėjo, todėl ir gydantis vanduo, eidavo žmonės akių plauti. Ir akys tapdavo sveikos. (O
tik akis gydė?) Nebandė, niekas nebandė. (Tik akis gydė?) Tik akis. (O kokiu laiku reikia
plauti akis?) Na, geriausiai prieš saulei nusileidžiant ir iš ryto. (Prieš nusileidžiant?) Prie
nusileidžiant ir tekant. (Ir prieš tekant?) Tai čia ponia, kai pas mus... kai karas buvo, buvo
vokiečiai. Turėjom mes niežus. Na tai labai anksti ryte, per Švarų ketvirtadienį, ponia, dar
nedienojus, nuogi bėgom į Nerį maudytis. Ir pasimaudom. (Kaip tai nedienojus? Anksti?)
Anksti, saulei netekėjus, į vandenį, į Nerį įlysdavom ir maudydavomės nuogi, ir spuogai
išnykdavo. (Ir nuo pat kaimo bėgot nuogi?) Nuogi, na žinot, aš aiškinu jums, kaip buvo.
(O kaip sakė?) Taip, sakė, kad reikia nuogam įsimaudyti prieš saulei patekėjus. Švarų
ketvirtadienį. Prieš Velykas dar. Ir lyga išnyks, taip.
M28A-4 (2004 m.)
1177. [Apie Veselią (akmenis) Kalvarijų turguje]
Gdzie rynak Kalvarijski. Na Kalvarijskim poliu kiedys ja i vidzialam. (Vidzieli na
Kalvarji?) Ale može pšepadli, može kto zabral, može co. Jieželi tam je možno bylo
zabrac. (V kturym mejscu?) Na Kalvarijskim rynku. (Na samym rynku?) Kolo samego
rynku, nu tam v tym mejscu, kolo samego rynku, pani. Kto tam stary človiek, to on
pamienta, ot. (Ale kolo samego rynku, jak dalieko od rynku?) Nu pani, tam može nie
bylo tego rynku ješče. Ale te kamienie to byli. (Vy vidzieli ich?) Ja vidziala, bo mnie
mama pokazyvala. (A ile vam liat bylo?) Siedem kamieni tam bylo, siedem kamieni. (Ile
liat vy mieli?) Mysli ja viem. (A čemu tak byli pšezvane, niemuvila mama?) No tam to
pšekliento bylo ta vaselia. (Vaselia?) Kto to taki, človiek taki byl niedobry, že pšeklial,
ot. Može to mloda co poviedziala pšeciv, može nieodvitalisie, može mlody niepodobalsia
zienc, a ona, može tam ta matka tesciova byla sčienstliva, a može niesčenscie, kto to vie.
(I pševrucili na kamienie?) Tak, tak.
Kur Kalvarijos turgus. Kalvarijos laukuose kadaise mačiau. (Matėt Kalvarijoje?)
Bet gal išnyko, gal kas paėmė, gal kas... Jeigu galima paimti. (Kurioj vietoj?) Kalvarijos
turguje. (Pačiame turguje?) Prie pat turgaus, na toje vietoje, prie paties turgaus, ponia.
Ten tas senas žmogus, jis prisimena dar. (bet kaip toli nuo turgaus?) Na, ponia, tada gal to
turgaus nebuvo. Bet akmenys tai buvo. Aš mačiau, nes man mama parodė. (O kiek jums
metų buvo?) Septyni akmenys ten buvo, septyni akmenys. (O kelerių jus buvot?) Manot,
kas aš žinau. (O kodėl taip vadino, nesakė mama?) Na tai ten tos prakeiktos vestuvės
buvo. (Vestuvės?) Kas tas buvo žmogus, toks buvo piktas, kuris prakeikė juos. Gal jauni
ką pasakė jam blogo, gal neatsisveikino [vykstant į bažnyčią], gal žentas nepatiko, o jai,
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gal uošvienė buvo laiminga, o gal nelaiminga, kas gali žinot. (Ir pavertė akmenimis?)
Taip, taip.
M28A-5 (2004 m.)
1178. [Apie Vilkpėdės akmenį]
To tam kamien byl, i vilka lapa byla. A jak teras, to pevne niema. (A jak, vidzieli
jiego?) Ja nievidziala, ale tylko muvili, že i tam kamien, i vilča lapa byla, na Vilčej tam
byla, na Vilčej ulice. (A jak muvili, jak ona znaliazlasia na kamieniu?) Lapa ta? Vilk
stanol, i tam odmiescil Pan Bug. Kto tam, my nie mogli zrobic, vo. Ale Pan Bug tak dal
na pamienc liudziom (Tak muvili stare liudzi, že tam stal vilk?) Bo liudzi nie tlumačyli,
ot ja pani, muvie, jak ja slychalem. Ja pani, tak nieciekavilasia, nie taka byla ciekava, no
pamientam.
Tai ten akmuo buvo, ir vilko pėda buvo. O kaip dabar, tai gal nėra. (O kaip, matė
jį?) Aš jo nemačiau, bet tik sakė, kad ten akmuo, ir vilko pėda ten, Vilko gatvėj, Vilko
gatvėj ten. ( O ką sakė, kaip ji atsirado ant akmens?) Pėda ta? Vilkas stojo, ir Dievas
pažymėjo. Kas, ten, mes to padaryti negalėjom. Bet Dievas taip žmonėms davė, kad
prisimintų. (O ką sakė seni žmonės, kad vilkas ten stovėjo?) Žmonės neaiškino, aš tik
sakau, ką aš girdėjau. Aš nelabai ir domėjaus, nebuvau tokia smalsi.
1179. [Iš kur teliukai]
Jak bylam mala, to zobačylem, že krova ma teliuška. Ja i pytam u mamy: “Skont ta
teliušečka?”, - Mama muvi: -“ Krova s gnoju vykopala”.
Kaip aš buvau maža, tai pamačiau, kad karvė turi veršiuką. Paklausiau mamos: „Iš
kur jis atsirado?“. O mama sako: „Karvė iškasė iš mėšlo“.

Janina Leščinska-Chodzko, Jano, g. 1924 m. Voluose (pasakoja ir sūnus; jos sesuo
Jadvyga Meldziuk iš Vosyliukų)

M28A-6 (2004 m.)
1180. [Apie Volų Veselią]
Sūnus - - - (Jak nazyvali?) Davnej byla svadba, svadba. (A čemu svadba?) Vaselia
jiechala, pšekolilasia tam i utopilisie (Tak muvili?) Tak (Pšekolilasia?) No to ja tak
slyšal, jak pani. (A na co pšekolilasia, na co?) Na ludce pšejiezdžali, na tamtou strone (A
nie muvili, že na kamieni pševrucilisie oni, tak nie muvili?) A ot tego ja nie slyšal. I oni
vyciongnienta tam, tak položone v žond (A to oni davnej byli v žece?) Potem jak
pendzali plyty, te, pani, kamieni te, vyciongneli i v ten žond položylitam, jak te mlode
pšejiezdžali. (A davnej oni byli v vodzie?) Nu gdzieš cy na srodku. (Niepomnicie juš?)
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Tak skont, nie pšy mnie bylo. (Pienc kamieniuv?) Ili čtery, čtery može, davno po za Vilji
chodzil. (A sonsiadka vot, Jadvyga muvila, že i lenkalisie liudzi tego mejsca, že tam
pšekliento mejsce, muvili tak)
Mama- - - Tak, tak, muvili. Zaklienta lyčysie vaselia.
Sūnus- - - Čyja tam vaselia byla, i jak tam, s tej gury.
Mama- - - To davnej (A z jakiej strony jiechali?) A skont. (A vy nie viecie, pani, z
jakiej strony, jak muvili?) Tylko muvili, a z jakiej strony…
Sūnus - - - Svadba, svadba, a jaka tam svadba byla, i kto tam potopilsia, i čyje to,
nieviadomo nic.
Mama - - - Juš te starejše, vo i mamusia moja, i ojcec juš davno umarli (Oni tak
muvili?) Tak.
Sūnus - - - Nu, ja tak slyšal.
Sūnus..... (Kaip vadino?) Kadaise buvo Vestuvės ir Vestuvės. (O kodėl Vestuvės?)
Vestuvės plaukė, apsivertė ir paskendo. (Taip sakė?) Taip. (Apsivertė?) Na, aš taip
girdėjau. (O kaip apsivertė?) Plaukė su valtimi, į aną krantą. (O nesakė, kad virto visi
akmenimis?) To tai aš negirdėjau. Ir jie taip ištraukti, sudėti taip iš eilės. (O kadaise buvo
upėje?) Paskui kai varė plaustus tuos, ponia, akmenis ištraukė ir čia taip sudėjo, kai tie
jauni važiavo. (O kadaise jie buvo vandenyje?) Na, kažkur viduryje. (Neprisimenate
kur?) Ne, kur ten, čia seniai buvo. (penki akmenys?) Ar keturi, gal keturi, seniai neėjau
palei Nerį. (O jūsų kaimynė Jadvyga sakė, kad žmonės bijojo šitos vietos, kad tai
prakeikta vieta, taip sakė.)
Mama: Taip, taip, sakė. Prakeiktos vestuvės.
Sūnus: Kažkieno ten vestuvės buvo, ir nuo to kalno.
Mama: Tai kadaise. (O iš kurios pusės važiavo?) Nežinau. (O jus, ponia, nežinot, iš
kurios pusės, ką sakė?) Tik kalbėjo, bet iš kurios pusės...
Sūnus: Vestuvės, vestuvės, o kokios ten vestuvės buvo, ir kas ten paskendo, ir
kieno, neaišku nieko.
Mama: Jau tie senukai, mano mama ir tėvas seniai mirę. (Tai jie pasakojo?) Taip.
Sūnus: Na, aš taip girdėjau.

M28A-7 (2004 m.)
1181. [Apie akmenį su pėda Voluose]
(A o tym kamieniu ze stopou co muvili, skont ta stopa, jak bylo muviono?)
Mama - - - Pan Bug čy Pan Jezus to stal, juš lyčysie na ten kamien
Sūnus - - - Tam stopy niebylo, nic
Mama - - - Nu, vidzierunek byl, nožka nievielka taka (A palcy vidac?) Nie do
glovy, tylko jamka taka, nožka. To mnie zdajisie tak.
(O apie tą akmenį su tą pėdą ką pasakojo, iš kur ten pėda atsirado?)
Mama: Dievas ar Ponas Jėzus ten stovėjo, jau taip ant to akmens.
Sūnus: Ten pėdos nebuvo, ne.
Mama: Na, lyg buvo, kojytė tokia nedidelė. (O pirštai buvo?) Nežinau, tik duobelę
tokia, kojytė. Man atrodo, kad taip.
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M28A-8 (2004 m.)
1182. [Apie šaltinį Moluvėnuose] (sūnus vis maišo, galvodamas apie šaltinį
žemiau Saidžių, kur sodininkai ima vandenį, aš iš pradžių irgi taip supratau. Malevanka
vietiniai vadina Saidę, Malevanka vadina ir prie plento esantį Moluvėnų kaimą)
Mama - - - (Byla taka voda gdzieš?) Byla v Malevance, jak by muvili. Ručajek. (O
tej žečkie?) O tej žečkie (Co muvili?) že umyc očy, čy co, isc do schodu slonca. (Pšed
schodem isc?) Tak (Myc očy?) No (Tou vodou, co tam v Soidziach tam ciekni?) No, v
Soidziach teš ciekni. (Nie, o tej žecce muvili, co v Soidziach?) Ciekni tak, Malevanka jak
nazyva.
Sūnus - - - Nie, nie, a tam jiest krinyca
Mama - - - Krinyca vycieka z gury, tam gdzie vyzdravitelny ten centr zrobiony, a
za centrem tam jest z gury vycieka ručajek taki. Liudzi chodzou tam i biorou ta voda. (No
to i teras biorou?) Teras (A davnej žeby muvili, že liečou očy? Ja pytam u pani o takiej
vodzie. To o Malevance tak muvili?) Muvili. Ručajek ciekni to bardzo dobže, i tou vodou
pšeciv slonca, krinyčka. (Že pšeciv slonca?) Tak, tak. (To nie voda Malievanki tam
liečyla, ale ta krinyčka, s gury gdzie vychodzi?) Tak, tak. (A v kturym mejscu ta gurka
jiest? Jaki tam človiek žyje čy co?) Teras to i nieviem. (A davnej?) A davnej kto tu žyl…
Sūnus - - - Gdzie, v jakim mejscu?
Mama - - - Nu v Malevance, jak byl kolchoz, tam na guža to jak vyjiezdžamy…
Sūnus - - -To na Biezvodnej tylko ten ručajek
Mama - - - A na Maliovance ciek
Sūnus - - - A gdzie v Maliovance
Mama - - - Vie, tutaj droga ta idzi na asfalt, i tu kšački te, to pamientam, že tu byla
krinyčka (I o tej krinyce?)
Sūnus - - Nu krinyca jiest, tam vycieka (To niedalieko od asfaltu tego, tak?) No
niedalieko, na starej drodze, jak byvšy kantora kalchozna, vo.
Mama- Že zmenčony byl, spotniavšy i stej krynyčki napylsia vody (To jak ona
liečonca, jieželi zachoroval?) To slabo liečy.
Mama: (Buvo toks vanduo?) Buvo, Malevankoj401, kaip mes sakom. Šaltinėlis.
(Apie tą upę šnekat?) Apie tą upę. (O ką sakė?) Kad reikia akis plauti, ar ką ten, eiti prieš
saulei tekant. Taip. (Akis plauti?) Na. (Tas vanduo, kuris ten teka?) Na, kuris Soidžiuose
teka. Tai Soidžiuose irgi teka. (Ne, apie tą upelį kalbėjot, kuris Soidžiuose?) Teka, taip,
Malevanka vadinasi.
Sūnus: Ne, ne, ten yra šaltinis.
Mama: Šaltinis nuo kalno teka, ten kur sveikatingumo centras padarytas, o už
centro ten nuo kalno teka tas šaltinis. Žmonės eina ten vandens pasiimti. (Ir dabar eina?)
401

Vietovardžio nustatyti nepavyko.
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Dabar. (O kadaise sakė, kad nuo akių gydo? Aš apie tą vandenį klausiu. Čia Malevankoj
taip sakė?) Taip, taip. (Tai gydomųjų galių turėjo ne Malevankos vanduo, o to šaltinio,
kuris nuo kalno teka?) Taip, taip. (O kurioje vietoje tas kalniukas? Gal ten koks žmogus
gyvena?) Dabar tai nežinau, ar gyvena. (O kadaise?) Kadaise kažkas gyveno...
Sūnus: Kurioje vietoje?
Mama: Na, Malevankoj, kai kolūkis buvo, ten ant kalno, kai važiuojam...
Sūnus: Tai tik šaltinis toje Bezvodnoje. 402
Mama: Maliovankoje tekėjo.
Sunūs: O kur Maliovankoje.
Mama: Žinot, čia kelias veda į asfaltą, o ten krūmeliai tie, atsimenu, čia buvo
šaltinis.
Sūnus: Na, šaltinis yra, teka ten. (Ar tai toli nuo asfalto?) Ne, netoli, sename
kelyje, kur kolūkio kontora buvus, va.
Mama: Pavargęs buvo, sušilęs ir iš to šaltinio vandens atsigėrė. (Tai kokia ji
gydomoji, jeigu jis susirgo?) Tai prastai gydo.

Stefan Bidulski, Jano, g. 1928 m. Voluose, gyv. ten pat.
Volus išdalino vienkiemiais apie 1936 m.
Sojdzianskie i Vojcianišskie byli všyskie rybaki. Sakami lovyli plotka, ščuki. Voluose dar
atsimena luotą.

1183. [Vietovardžiai]


Šavareičyzna – vieta miške, kur buvo Šavareikos namas. Namas buvo aptvertas
akmenine tvora. Kolūkis ten padarė arklidę.

402



Bor – vieta, kur stovi jo nams



Za sosniakiem – pieva



Laukėli – laukas link Vokės



Vol, Dzvylj – akmuo Neryje. Podle tego kamienia nazvali ta vioska



Buchtečka – vieta upėje prie Jodkos

Vietovardžio nustatyti nepavyko.
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VOSYLIŠKIS
Vievio sen.
Petras Sielskas, Kazio, g. 1916 m. Vosyliškyje ir Elena Bernotavičiūtė-Sielskienė, g.
1919 m. Zabarijoje, abu d. gyv. Vievyje.
Vosyliškyje buvo viena sodyba. Arčiau kranto link Paaliosės tėvas buvo pastatęs namelį
pasienio būstinei, 5x6 m dydžio. 1914 m. kare senas namas buvo išnešiotas į mišką
apkasams., išnešti langai, durys, liko tik sienos. Po karo tėvas sutvarkė. Namas buvo
statytas tėvo tėvo, kuris tragiškai žuvo.
Senelis buvo garsus sielininkas, iš jo išmoko ir tėvas, kuris gimęs 1888 m. Prosenelis
buvo eigulys. Šeimoje buvo 8 vaikai.
1184. [Vietovardžiai Vosyliškio]


Sadzona – sodintas miškas



Brona – pieva (reiškia akėčios)



Jodelia – pieva



Gričaniska – pieva, gal grikius sėjo



Gira – tarpas seno miško



Gabruk – gili duobė važiuojant į Pilypiškes, už Medžiolų



Gurna – taip seniau vadino Genių kaimą



Apie 200 m nuo Vosyliškio pirties yra pailgas Kopiec
1185. [Vietovardžiai Zabarijos]



Lysa gura – kalnas važiuojant į Kazokiškes palei kelią, prie Klimantavičių



Smolnica – slėnis link Klikūnų, dabar gyvena ten gydytojas



Kosa gura – kalnas link Zapalinos, ten gyvena Adelia



Bindruika – pieva ant Zabarijos kalnų viršaus



Vinkšny – pušynas ir žemė Rūgtapienio upelio dš. krante



Zabarijos dvaras yra buvęs Rūgtupio k. krante už Dovydavičiaus namų. Šalia –
teisėjo Žalio namas

1186. [Žvejyba]
Luotas vienvietis būdavo daromas, virš 3 m ilgio
Didžiausia lašišų nerštavietė buvo prie Panerių salos. Ten, kur žvyrelis lašišos
kniso duobes, į kurias neršė. Lašišų dydis būdavo apie 18 kg.
Sielskai po karo laikė keltą, tam pritaikė nuo Vilniaus atplaukusį pontoną
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Tėvas buvo išsinuomojęs upės gabalą nuo Ausiutiškių iki Grabijolų. Arkliu
nuveždavo valtį iki Ausiutiškių arba Karageliškių ir varydavo žemyn. Sūnūs kartais
varydavo valtį prieš srovę iki Karageliškių.

1187. [Apie sielius]
Kuo sielis mažesnis, tuo lėčiau plaukia. Storos kaladės greitos, tai pavydavo
lėtesnius ir imdavo stumti, tada stengėsi aplenkti.
Pirmiausia rišdavo lavkas iš 12-13 vienetų 30-40 cm skersmens rąstų. Po to 12-13
lavkų jungdavo į sielį (plyt, plyty daug.) Pirmą lavką vadino glova ir tarp jos ir antros
lavkos palikdavo apie 0,5 m tarpą, kad vairuojant ji galėtų laisvai sukiotis ir kreipti sielį
kur reikia. Tarp kitų lavkų stengėsi kuo labiau suveržti, kad tarpų nebūtų. Plaukiant
atsilaisvindavo ir jau būdavo tarpai.
Irkluodavo irklu (apačyna), stabdydavo smailu kuolu ant troso (lyna). Maistą virė
lauže ant velėnos, turėjo palapinę, kurią dengdavo šiaudais.
Ant pirmos lavkos būdavo kapitonas (sternik), ant paskutinės lavkos – zadnik.
Sternikas zadnikui rodė kur irkluoti ranka.
Sebrovka – vieta, kur buvo pavojinga ir susirinkdavo daugiau sielių, kad pravaryti
su pagalba. Dažniausiai tekdavo prie Gaidžio akmens, o taip pat prie Jonavos tilto, prie
Palkių Solniko akmens, Barono akmens. Sakydavo:”Reikės sebrot”.
Kai stodavo prie kranto, tai plaukdami besdavo (įduria) į kranto velėną hartolj, tai
kol sielis sustoja tas aria kaip su plūgu.
Vidury upės stabdydavo su šaryga, kuris buvo įtaisytas pirmam sielyje ir visada
paruoštas.
Irklo įtvirtinimui naudojo arba dvišaką medį, arba imdavo apie 2 m ilgio kaladę,
kurią skėlė pusiau, joje padarydavo 2 skyles, į kurias įstatydavo ir surišdavo tarp savęs du
kuolus, tarp kurių įstatydavo irklą. Surišimui nukirsdavo piršto storumo berželį ir
susukdavo į virvutę.
Medžius pirmą kartą rūšiuodavo miške. Nuo apačios iki pirmos šakos skaitėsi
pirma rūšis. Rišant sielį išskirstydavo pagal ilgius, kad į vieną lavką patektų vienodi.

M17A-14 (2005 m.)
1188. [Apie sielius]
(Jūsų senelis irgi buvo sielininkas?) Sielininkas buvo. Kadaise gi tokio transporto
nebuvo kaip dabar, kadaise kaip viską vežė per upę. Ir sielius rišo ir plukdė į Kauną. (O
senelis kuriais metais galėjo būti gimęs?) O seneliui nežinau, tėvas tai 1888. (O kaip jisai
žuvo, jis su sieliais ir žuvo?) Jis žuvo, nežinau aiškiai, gal jis išgėręs, bet jį rado ant kelio,
jis negyvas. Į Kazokiškius važiuojant nuo šito… Zabariją pravažiavus aukštas kalnas toks
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išvažiuojant, tai ten pas Klikūnus. Tai ten kai prisimenu, bobutė pasakojo. Jau daug metų
gi praėjo. (O tai paskui sielius tėvas jau plukdė?) Paskui tėvas. Viskas gi transportas
arkliukais, viskas pri Neries, o paskui dar kaip čia buvo su lenkais toks nesusipratimas,
kaip pasienietį nušovė, policininką, tai paskui ultimatumą tokį davė ir po to santykiai
tokie pagerėjo, traukiniai pradėjo kursuoti iki Kauno ir labai iš Lenkijos davė tos
medienos, sielių tų. Bet jų sieliai tokie siaurūs, mūsų tai dešimts metrų pločio, o jų tai ten
po tris rodos. Tai po keletą sulipdydavom. (O rišdavot kurioj vietoj?) Rišdavom, čia ir
Mitkiškės toks punktas buvo, o daugiausiai tai mūsų žemėj. (Vosylišky?) Vosylišky tėvas
turėjo savo žemės iškeitęs an miško, savo žemės sandėliui atidavė, o pats gavo miško, ten
mūsų toks rubežius buvo kampuotas, tai tiesia linija, reiškia, ir tėvui buvo labai gera, ir
valdžiai sandelį savo turėt. (Jūs paskui su tėvu kartu plukdėt?) Su tėvu plukdėm paskui.
(Nuo savęs iki Kauno?) Iki Kauno. Dar vieną kartą teko ir į Nemuną iki Vilkijos plaukt.
Oi kaip išplaukėm į Nemuną, koks platumas, galvojau – a kaip dabar iki krašto, ir įvaldyt
labai yra sunku. A teko būt? … (O kaip sielius valdydavo?) Irklus tokius didelius
turėjom, apie devynis metrus ilgio. Pats tas storesnis galas apie tiek, ir abidvi pusės
aptašydavom. A paskui statydavom taip, kaip ir namuose šulinys, va dvišaka, ir vot tas va
irklas… (Kaip vadino tą irklą?) Kaip jį vadino, lenkiškai apacyn.. apačyna. (Apačyna?)
Apačyna, ar čia lenkiškai, ar čia baltarusiškai. Nu ir an sielių stabdis dar toks buvo, an
vidurio Neries… (O kurioj vietoj buvo?) Buvo i prieky … (Prie apačynos?) Ne ne,
vienam gale ir kitam gale…. Būdavo, kad ir pora savaičių plaukdavom, a būdavo- - per
parą. Oras geras, vanduo pavasarį didelis, jokie akmenys niekur netrukdo, o kaip vasarą
kartais ir sausra labai, vandens labai mažai būdavo, tai labai sudaužydavom tuos sielius,
reikėdavo po kaladę gaudyt ir vėl pririšt, todėl ir taip ilgai tekdavo. (Tai pavasarį geriau
buvo?) Pavasarį labai greitai nuplaukdavo, vanduo gi… palygint tokiu va laiku, a ką
pavasarį, kai tas pats vienkšas. (O kaip grįždavot?) O paskui iš Kauno atveždavo mus
mašinu. (O tai kas jus samdydavo?) Nu tai ten jau valstybės reikalai. (Tai čia prie
Lietuvos?) Prie Lietuvos. (Ne prie rusų?) Ne ne, Lietuvos laikais. Labai ilgai vieną kartą
plaukėm, karas prasidėjo, o mes kelionėj dar. Atvažiuoju į namus, grįžtu, a jau šaukia į
karą. Ne, ne į karą, bet karas kilo, šita, vokiečiai Lenkiją puolė, 39 metais. (O plaukdami
nakvodavot visą laiką ant sielio, ar būdavo ir ant kranto?) Ant sielių. Nu o kartais, jeigu
oras geras, kur nors ir ant pievos būdavo. (O šiaip naktį plaukdavot?) Jeigu su maža
kompanija, kaip tėvas geras toks specialistas buvo, senas sielininkas, tai jis ir naktį
plaukdavo, jis prisimindavo, kur koks vanduo. Ten Baronas yra, vanduo yra, gaidys ten
kažkur tai, apie Jonavą ar kur ten, neprisimenu. Va kiekvienas van… kiekvienas akmuo
turėjo savo vardą. (O tai čia nuo jūsų plaukiant buvo akmenys su vardais?) A o čia ta
vieta, apie tuos vadinamus… (Grabijolus?) Ne, ne Grabijolus – Palkius. Labai ten
triukšminga ta vieta, labai ten už tolo girdėt. (Kaip vadinot tą vietą?) Palkės ten, Palkių

687
kaimas. (Nevadinot Salienyki?) Nebuvo, to neprisimenu kuroj vietoj, tai rodos Palkės tas
pavadinimas ir buvo. (O akmenys atskiri čia turėjo vardus?) Ne. (Tšy braci nevadino?)
Bracy… ne, neprisimenu, gal aš užmiršęs. (O toliau kokiais vardais atsimenat akmenis?)
Prisimenu gerausiai tai Baronas vienoj vietoj, nugara išlindęs, tikrai kaip barono, o
Gaidys tai didžiulis, aukštas toks ir toks… lyg tai spalvos tokios, ar kas čia man atrodė,
užtat jis turbūt ir vardą gavo. (O Baronas kurioj vietoj?) Baronas – neprisimenu kuroj
vietoj, neprisimenu. (O tai už Palkių jau būdavo lengviau plaukti?) Ten visokių vietų
buvo, visokių vietų. Reikėjo taip žinoti… tą patį minut.. ir o Jonavoj buvo tiltą perplaukti
irgi problema, raikėjo labai pataikyt į vartus. Nepataikai – ir užverčia visą sielį, nu tai
paskui tenai… nu buvo tokios, trosai – atitraukdavom atgal i vėl išeidavom, reiškia, į
kelią ir plaukdavom toliau. … Dešimt sielių. (Kaip dešimt, dešimt tų ilgų sielių?) Dešims,
partiją tokią išleisdavo, ne po vieną sielį varydavo ale partijom. (Ant kiekvieno po du
žmones?) An kiekvieno po du, jeigu kur pavojinga vieta, žino, kad ten bus katastrofos su
naujais, tai stabdo tuos sielius, an vieno sielio susirenka, ten būna ir kokia dešims kol
praleidžia pavojingas vietas. (O tie stovi kol praleidžiat/) Jo, ateina kita, tai vot būna
sutrukdymas, užtat ir… (O tai jūsų tėvelis skaitėsi kad jau gerai žino?) Jis jau gabus, kiti
sielininkai tai tokie jauni buvo. Mano brolis jau buvo, tas… styrininkas, kaip jau vadint.
Jau megino, aš tai dar jaunas buvau. Užtai dar nemėginau, bet jeigu toliau taip gyvenimas
ėjęs, tai ir aš būčiau.. (O tėvelis, nes jis vyresnis žymiai, ar iš aukščiau nėra plukdęs
sielių, ar tik nuo Vasyliškio?) Nu tai su savo tėvu. (Nuo aukščiau?) Jo. (Nuo Baltarusijos
tenai ar nuo Žeimenos?) Nuo ten turbūt ne, čia tik Smetonos laikais. Tenai neprisimenu,
bet.. (O tėvelis jūsų?) Nepasakojo, nepasakojo, kad iš Lenkijos. ….(..)
(Jūsų pavardė Sielskas?) Pirmas pasas mano buvo Sielskas. Paskui iš karuomenės
sugrįžus, šita, Trakuose gavau metrikus rusiškai, iš rusiško metriko likau Sielskis. (O kaip
senelis?) Tėvas Sielskis. Ir iš rusiško…( Ir nesakė, kad tai gali būt nuo sielių ta pavardė?)
Nu tai vot taip ir, taip tėvas ir pasakojo. (O kaip jis pasakojo?) Pasakojo, kad čia nuo
sielių i gavo tą pavardę. (Užtai, kad visi giminėj varė..) Sielininkai. (O iš kur ta giminė
kilusi, nepasakojo?) Lietuvoj nėra Sielskų, vėliau gal atsirado, ten ot buvo giminaičių
kokie, bet taip o, per radiją, per televizorių niekur negirdžiu, kad Sielskas. O kitą
skaičiau, buvau suradęs knygoj Lenkijoj Sielskai. Tai matyt iš Lenkijos……

M17A-15 (2005 m.)
1189. [Apie žvejybą]
Anais laikais tai buvo, kad kiek prieni prie upės, tai tavo. Nu paskui tėvas jau
pasidare rimtas žvejys, iš valstybės tą visą Nerį ant savęs, ne išpirkęs, bet ant savęs…
gaudė ir apmokėdavo, reiškia, duoklę valstybei. (Žemės nedaug turėjo, tai gyvent iš
kažko?) Taip. (Tai parduodavo Vievyje žuvį?) Žydai, atvažuoja savačka tokia, kaip čia
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sakyt, su statine tokia, vandenio pripylęs, išveždavo. (O kokią žuvį gaudė?) Nu gražiausia
žuvis buvo tai lašišos, gaudem. Nelabai jų čia buvo, apie rudenį, apie Joną, apie Jonines
galėdavo eit jau ieškoti neršto. Nu ir iki rudens. (O kitų negaudė?) O paskui smulkesnių
tokių, ūsočių, žobrai, šapalai, lydekos.

M17A-16 (2005 m.)
1190. [Apie luoto darymą]
Iš kaladės iškalta kažkaip tai, ir darydavo, yra ir dabar miške ten dobe tokia, an
dobes jau ten paguldydavo ir apačioj ugnį kūrendavo. (O kam?) Nu karštį duodavo, kad
medis minkštas darosi, išlenkti. Ir tokius.. kada jau padaro tarpą, tai paskui tokius
kuoliukus prikiša prikiša prikiša, tokius… nu kaip čia pasakyt, stūmoklius – iškečia tą, a
čia ugnis, karštis duoda, nu jis toks pasidaro plati, platesnis ir pats išsilenkia toks. Nu a
paskui jau.. (Jis pats taip darydavo, jūs atsimenat?) Taip. (Iš kokio medžio darė?) Iš
pušies. (O tai kur ta duobė, prie namų kur?) O ten miškely netoli, yra ir dabar. (O kaip
vadinot tą vietą?) tai ir neprisimenu kaip. (O ilgas luotas buvo?) tasi tie mažesni po vieną
žveją, tai nu iš vienos kaladės, tokio pločio. (Ilgio kokio?) A ilgio turbūt koki penki šeši
metrai. (Vienam žvejui tokios?) Jo. Paskui jau tas viskas dingo, jau iš lentų. (O kaip
plaukdavo? Stovint ar kaip?) Sėdint. (Ir tinklą mesdavo sėdint?) Čia kitas tinklas, ten jau
ant tokio kartelio tinklai. Ir dviese, vienas tas laivelis ten toliau, a kitas arčiau. O čia
tinklą tempia paskui save ir an piršto, nu sargą vadino, nu struž. Kada ten pakibina žuvis,
tai jau ir traukia, jau čia duoda signalą. (Tai turėdavo dviem valtim žvejoti?) Dviem
valtim. (Kokią žuvį galėdavo imt?) nu… ūsočiai daugiausia, tokie geltoni tie tokie su
ūsais, šapalai. (O kaip vadino šituos luotus?) Ludki. (Tas išdalbintas) Ludki vadino. (Ne
kitaip kaip nors? Tai ludka ir iš lentų) Ludka, a kaip pradėjo daryt jau didelius tuos, tai
baty vadindavo. (Iš lentų?) Iš lentų. Iš lentų darydavo i tuos po vieną ir darydavo didelius.
O ten dviese ant vieno. I ten jau užtempdavo tinklą, kad duodavo, išmesdavo ir tokiu
lanku aptraukdavo, a ten kitam gale krapšis, kad vanduo trauktų aną galą. …. (..) A
paskui buvo su Medekša, jau ten nieko nėra Medekšų, prie Neries. Tai su Medekšu tuo,
reiškia žvejavo, a paskui… (O kur tas Medekša gyveno?) Medekša, jau ten nieko nėra,
ant Neries kranto, žemiau Vasyliškių, turbūt pora kilometrų. (ten kur Pileckų?) Pileckai
dar žemiau. (Katelės?) Kotak, jo. Kotak, Pileckai, Šinkūnai. A Medekša… (..) (Kodėl
vadindavo dušegubka?) Ai apsiversdavo labai greitai. Kaip bonke tokia, va toliau palenki,
tai šmukšt an šona. Tai prikaldavo ten prie dugno, prikaldavo tokį ramštuką, kad jis ne
taip lengvai vartaliotų.

M17A-16 (2005 m.)
1191. [Rado skrynioje tėvo pinigus]
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Kraičių skrynia. Jau buvau paauglys, vieną kartą ta kraičių skrynia atidarau – o Boža,
tokia papūža pinigų. A pinigai tie gražūs tokie. Ir tokios blanknotos tos didelios, tai
prisimenu – penki šimtai tūkstančių, reiškia, kaip dabar prisimenu, šeši nuliai ir penki,
tai… tai bus penki milijonai, ne, tai perdaug turbūt, penki tūkstančiai. Tokios tie… tai
rusų jau.

M17A-17 (2005 m.)
1192. [Smalos virimas]
Kelmus senus kasė, jie labai smalos, temperatūroj aptirpa ana, terpentinus daug
turėdavo, tai turėjo tokią duobę, tuos kelmus ten suversdavo ir degindavo, i ten ta
terpantina varvėdavo. O ten iš tos duobės vamzdelis ir ten už kranto toliau kibiras, į tą
kibirą. Tai irgi vat senais laikais kažkokį tai verslą turėjo. (O kur dėdavo paskui?) Nu tai
matyt kažkas tai, kažkas atvažodavo i supirkdavo, dar mes mažukai buvom. (O kalkes
kaip?) O kalkes tai labai… paimdavo sienos baltintavo. (O kaip jas darė?) Degindavo,
rinkdavo prie Neries, su laivu prirenka prirenka, paskui į tą dobę degindavo. I kol jie
subyra. Nu i paskui jau iš tų kalkių lieka miltai, a iš tų miltų jau kaip pienas lieka, kaip
irgi žmonės labai išpirkdavo tas kalkes. O dabar to nėra, dabar tas Neris apaugęs krūmais.

M17A-17-18 (2005 m.)
1193. [Apie Medžiolų Gabruką]
(O tai kaip vadindavot?) Nu viskas vadindavom lenkiškai. (Nu tai ir sakykit?) Tai
buvo Sadzona, reiškia Sadzona. (O ten Gabruku vadinot?) Gabruku, užtat kad ten
pasirodydavo velnias žmonėms. (O kaip ten buvo?) Nu pasirodydavo, būdavo iš turgaus
važiuoja, išgėrę i paklysdavo. I sakydavo, kad velnias vedžioja, po tą Gabruką. (O kokių
nuotykių buvo, gal ką padarydavo?) Nuotykių tokių, ot žmones trukdė. (Daugiau
nepasakojo, kad tas velnias ką padarė?) Daugiau nieko, ot pasakojo, kad taip būdavo, aš
pats knygoj skaičiau kai velniai visokie, nuotykių tų tokių.

M17A-19 (2005 m.)
1194. [Lobis Boreko miške]
Pasakojo savo draugams, kadaise kaip susirinkdavo taip, nu tai gi viską, apie karus,
apie… pasakos tokia apie velnius. Tai prisimenu, tėvas visada pasakojo savo kaimynams,
draugams, kad kadaise čia po karo, ar čia po švedų, ar po kokio čia karo yra lobis
paslėptas, reiškia mūsų žemėj. Ir pasakoja, kad čia buvo toks žmogus, kad jis suieškojo tą
lobį su šampalu. Nu ir karves ganant aš prisimenu, tų duobių kasta buvo. Ir tuose duobėse
akmenų buvo didelių. Tai tėvas pasakojo, kad reiškia, kasė, iki akmens dakasė, o galvojo
kad akmeniu užverstas tas lobis. Tai paskui su šampalu patikrino iš visų pusių, reiškia,
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nieko nėra, tai i paliko tą duobę. Tai čia tėvo pasakojima, bo žanklai buvo likę ir man
prisiminimoje, reiškia, duobės tos buvo. Ar ten buvo taip kas nors, ar nebuvo. (Tai čia
jūsų pačių tuose trijuose hektaruose?) Taip taip. Ir buvo, tėvas dar pasakojo, kad ten
buvo… jis turėjo kažkokį tai dokumentą, kad tarp dviejų ąžuolų turėjo būt. A ten ąžuolų
buvo daug, mūsų miške labai senų, buvo labai išpuvusių, tų jau kelmas didžiulis. A jau jų
tik kraštai, viduris visas išpuvęs. Tai ir man kartais taip užeidavo – ot kad surasti ir dar tą
vieną lobį. Jis mišką tą vadindavo Borek. (Kurio?) Nu miško ten toks tarpas. (Tas ten jau
arčiau Padaliosės?) Arčiau Padaliosės Boreko miškas.

M15A-7 (2006 m.)
1195. [Apie sielius]
(Dabar apie Krivičius, kurioj vietoj jie buvo, nedaplaukus Ruklos?) Neprisimenu,
rodos kad už Ruklos. (Papasakokit, kaip jau daplaukdavot tą vietą, kaip jūs vairuodavot,
prie kurio kranto?) Mes plaukdavom… ten salelė tokią daplaukiam, tai ir tuoj vanduo
skiriasi į kairę pusę, o dalis į dešinę. Tai mes į kairę pusę ir praplaukdavom. Bet ten ne
taip jau buvo pavojinga, kitų vietų pavojingesnių buvo. (..) O Baronas jau nugarą iškišęs
buva. (Vidury upės ar arčiau kokio kranto?) Nu negaliu pasakyt, apie vidurį kažkur tai.
(O šalia kokie kaimai gal matėsi?) Kaimų tai neprisimenu. (Bet aukščiau Čiobiškio ar
žemiau?) Baronas? Ne tai bus kažkur tai dar toliau. Čiobiškis nelabai toli už Kernavės. (O
Zub tokią girdėjot?) Zub.. Zūbiškis. Girdėta, bet irgi neprisimenu kuroj vietoj. Paskui ten
pre Kauno, netoli Kauno sustodavom… šitie Kleboniški, Kleboniškis. Ten
sustabdydavom. (O dėl ko ten?) A ten sustabdydavom tai jau… nu i paskum vieną
siuntem ten su dokumentais į.. į tą.. jau ten kontorą kažkokią tai, kada paims. Kada
rezultatus gaunam, tada varydavom į vietą… (…)

M15A-8 (2006 m.)
1196. [Apie lašišas]
(Lašišos su nosim?) Su nosim padaro duobutę, tokią vagą i ikrus tenais dėdavo.
(Sakė, kad ten kur Pobarai, grabijoliškiai sakė) Prie jų? Tai čia žinoma, ne vienoj vietoj.
Vietos buvo keleta kur nors. Bet vėl per vasarą tai jie eidavo i eidavo prieš vandenį. Jau
pasirodydavo per Jonines pirmieji. (O kada baigdavosi?) Nu a neršt tai rudenį, nežinau,
kokį ten mėnesį, lapkričio rodos. (Neršdavo lapkritį?) Jo…(..) Tai tėvui dar diedukas, kad
virš dvidešims, tai čia didžiausia, buvo pasigavįs. (O tai patys tą mėsą valgydavot, ar visą
tik parduodavot?) Žydai užpirko. (O patys ir neparagaudavot?) Paragaudavo, nu lašiša
baisiai brangu buvo, tai parduodavom. Bet buvo tokių laikų, kad nebuvo kur dėt labai.
Lašišą pačios rūkydavom, sūdydavom, valgydavom. Labai skanu, patys kaip
padarydavom.
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M15A-9 (2006 m.)
1197. [Apie žiobrius]
Nu kiekvienas beveik, kur vandenukas koks sraunus, tai ten ar žvyro, vietoj ten
iškrapštydavom su kokiu tai, šakėmis ar su kokiu tai kabliu ten žemę, tai išgrabalioja ten,
išjudina, paskui rankasi. Nu ir būdavo, akmenų juostom tokiom, padarom tokias trikampį,
reiškia akmenim uždeda, a viena tokia laisva vieta padaro. Tai paskui ten kaip prisirenka
tų… tų žobrių, tai čia irgi tokia specialiai sietka, tokia va čia ir sietka padaryta. Pribėga ir
užstato tą. Nu ir tada jau čia pabaido pabaido, kai traukia, tai ten iš karto porą pūdų
sugauna. Ir rankom primeta, labai prisirenka jų nerštui. (O iš žiobrių ką darydavo?) Nu
sūdydavom. (žmona) – karo metu vietoj silkės vartodavom, kaip silkės. O ten buvo
Sedlickai, tai džiovino kažkaip, perpjaudavo. Paskui valgė labai, nes labai daug turėjo.
(vyras) – Kepdavo, į pečių užkišdavo. Peleckai tai į statines susūdydavo ir laikydavo,
kaip atsargai per žiemą.
Tos Rūgtapienis. Ten mergaitė vien irgi paskendo. Gal ir daugiau ten, dabar aš
neprisimenu. Aš du pats išgelbėjau. Vieną prie Padaliosės, tai karves dar ganydamas. (O
ar nebuvo toki(os kalbos, kad ten kaip auką pasiima?) Ne, nebuvo. Nelaimingi
atsitikimai. (Jei nuskęsta žmogus, tai kaip jį surasti?) A tai kad kol neišplauks pats,
nesuras.

M15A-10 (2006 m.)
1198. [Apie žvejybą]
Su dideliu, reiškia… dideliu laivu, kaimynas turėjo. (Tai kaip jūs nugabendavot?)
Su arkliu, su ratais dar. (Su ratais veždavot iki kur?) Prieš vandenį labai sunku varyt. Tai
jas nuveždavo iki Karageliškių ten tokia vietovė, nu apie tą va vietovę, kažkur ten
nuveždavo, labai aukštas kalnas. (Kur Vaiciukevičius gyveno?) Jo. Ir vis sakydavo:”Tai
kur važiuojam?” – “Prie Vaiciukievič, Vaiciukoviča”. I ten nuo kalno, ten labai status
kalnas leisdavosi. (Tai ten, kur jo sodyba, toj vietoj?) Nu apie tą vietą, prie jų ten, galima
buvo, gerau ten. (Tai ten irgi akmenys upėje) Ot ten nežinau aš, neprisimenu. (…) (O nuo
Karageliškių paskui žemyn plaukdavot?) Mh. Paskui su broliu važuodavom, Panerų ten,
už Panerų dar važuodavo iki Karegeliškių su laivu.

M15A-11 (2006 m.)
1199. [Apie vestuves]
Per vestuves buvo, per vestuves. (Ai, jūsų sesuo ištekėjo?) Sesuo ištekėjo ten į
Mežonių kaimą anoj pusėj. Nu tai iš Vasyliškių plaukėm iki Grabijolų. (Kas plaukė,
sesuo?) Visi vestuvininkai. (O tai iki kurios vietos plaukė?) Iki Grabijolų. O Grabijoluose
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palikom, a ten jau mus sutiko su arkliais. (Ir važiavot į Miežionis?) Nu. (žmona) –
Muzikantas sako, čia iš Vievio buvo toks Davidavičius, labai žymus, vestuvininkas labai
mėgėjas. Jis būtų poetas geras, jeigu būtų mokintas. (vyras) – Ką pamato, tuoj pritaiko…
(žmona) – Tai sako, pirmą kartą, dar gyvenime nesu… Ir tos vestuvės tai.. jis nenorėjo ir
ten eit.. (vyras) – Ten važuojam į tuos Meženius ir susėdę, a jis armonika grait:”Šedla
baba…” eik neatsimenu. (žmona) – Tai mes jau kaip grįžom iš Miežionių.. (vyras) – “Ni
to v liesie ni to v poliu, ni to griecia, a ta baba berda niesie”. A ji neša tą berdą, stakles
statyt tą kur. (Skietas?) (žmona) – Tai mes grįždavom mišku i nešą tą, o taip kaip mes tą
berdą. I sako:”Čy to v polie čy to v liesie a ta baba berda niesie”. Iš karto sukūre. Paskui
vienąkart važiavom ir vienas vaikinas, tas jaunikis, buvo apgavęs, reiškia, merginą, turėjo
jau vaiką. Nu tai su juo… norėjo jam atkeršyt, kada jau važiuoja pas jaunąją su
muzikantu, su tuom.. nu ir važiavo. Nu tai moterys atsiprašant, jau šūdo sumaišė kibirą
jau ta mergina ir apipylė juos. Nu tai buvo paslaptis, čia pavėlavo, kodėl pavėlavo, tai jie
ten išsimaudė. Ir sako:”Tik nieko nesakyk”. A ten buvo vienas… tai jis sako, vis tiek
negali iškentėt, groja ir sako:” A ty viedziš, dlia mnie tvierdzy že garmonja guvnem
smierdzy”. Ir vis tiek negalėjo iškentėt, vistiek pasidainavo. (vyras) – Arba irgi, va
Vasyliškėse labai, kai muzikantas jau ranka pinigus tuos… dzienj dobry kaip groja. Tai
čia buvo gerų svečių, pirmininkas cia buvo, cia iš mūsų neprisimenu kas ten tokio, kad
daug dėjo tų pinigų jau. A kaip nuvažavom į Mežonis, tai ten bobelkos. Bobelkos atneša
ar į pančiaką, ar nosinę kokią ten, kokius tris rubliukus. Nu tai jis ir sudainavo:”Byla
pšienička, ale teras grička”. Galėjo karvutę pirkt. (Per vestuves tiek pinigų surinko?)
Labai kažkaip tai kiekvienas norėjo pasirodyt, kad daug deda i daug dėdavo. Tai jeigu
vestuvės didelės, daug svečų, tai sudėdavo. …(pasakoja, kad Davidavičius Vievyje
turguje sėdėdavo ir grodavo, norėjo, kad jį daugiau kviestų į vestuves) Groja ir dainuoja,
kad tiktai reklamuot save (…) (Iš Vievio jis?) Iš Vievio.

M15A-12 (2006 m.)
1200. [Apie Zabarijos šaltinį]
(Žmona:) (Tas šaltinėlis einant keliu į Kazokiškes?) Į Kazokiškes nuo to kalno.
Kelias į kalną, nuo to kalno i tas šaltinis. (O koks ten žmogus šalia gyvena?) A ten dabar
tai jau… buvo Ratkevičius, o dabar jo vietoj, kaip jo pavarde… ten stovi toks namas
nedabaigtas. (vyras) – Ten stovi toks namas nedabaigtas, į kalną jau važuoji, o po dešne
puse stovi toks nedabaigtas namas, už to namo ravas. (O apie tą šaltinį ką sakė?) (žmona)
– O tai kad ten gydoma vanduo, nešdavo ten o tos davatkės kur būdavo, kunigui visada.
Ir mes gert visi. (O kodėl davatkos nešdavo kunigui tą vandenį?) Kad reiškia šventint.
(Šventint?) Tai turbūt kad ir jam, kad jis jau.. jau..(Jam gydyt?) Gydytis jau nešė. (O tai
ką gydė?) Nu tai... buvo jis labai storas. (Ką gydyt galima tuo vandeniu?) Nežinau, bet
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akis tai žinau. Akis, sako, gydo, o ką daugiau... (Kodėl sakė gydantis? Dėl ko tokia jo
galia buvo?) Nu tai ot, čia taip kalbėjo, kad jisai gydo, o tikrai tai nežinau. (O nesakė, kad
į saulę teka ar kaip?) Nu tai kad iš tų kalnų, iš tų kalnų kažkur jis.. iš tų kalnų…(vyras) –
Ten buvo toks žiedas pastatytas, ir dabar turbūt jis. (žmona) – Vadinom tą slėnį
Smolnica, kur buvo prie to, prie to upeliuko i šaltinis yra. (Bet jau tas negydo?) Šito
negydė, bet ten irgi to vandens, nes mes sklype buvom, neturėjom vandens… (vyras) –
Kadaise žmonės tai ir atsigerdavo, i su savim pripildavo. (Kito kelio nebuvo tada?) Ne,
nebuvo kelio, bet ten takas buvo. Iš Zabarijos ėjo ravu. (Tas ravas paskui kur ten
baigdavosi?) O pre bažnyčios i… (Tai ir tas šaltinis tam rave?) Taip, tam rave. (Ir kai
eidavot, vis pasisemdavot?) Tai tas šaltinis kažkaip gydomasis. (vyras) – Nu tai žmonės
neturėjo i šulinius Zabarijoj tokiam, ir an tų… neštelių, kaip čia vadinasi, i po du kibirus
eidavo nešdavo.
Tai žinot, aš ten negalėjau nei valgyt, nei gert. (Kodėl?) Nu žinot, iš Neries
vandenį. Tai nuvažiavom in Grabijolus… (vyras) – Taip nešvarus, tai šuo plaukdavo, tai
paršas taip paskendęs ar kas įmetęs į vandenį. (žmona) – O kuriam gi kieme turėjo
šulinį? Neturėjo. (vyras) - Tai ten paskui vėliau šulinį iškasėm. (žmona) – O ten paskui
dar jie visi daugiavaikiai, ir juokias, tas plaukia, o tie jau paėmę vaikai.. Tai aš negalėjau
per tas vestuves nei valgyt, nei gert. O paskui nuvažiavom į Grabijolus, tai atsivežėm
vandens.

M15A-13 (2006 m.)
1201. [Apie Tris Karalius]
(žmona) - Tris karalius švęsdavom. (O ką darydavot per Tris Karalius?) Į bažnyčią
eidavom. (O kad vaikščiotų trys karaliai, nebuvo?) Eidavo. Petras tai nežino, a pas mus
ateidavo. Buvau vaikas, man buvo labai įdomu iki šiol. (vyras) – Grabijoluose
pasipuošdavo tie trys karaliai. (žmona) – Bet pas mus iš kur, kaip, bet labai vaikas dar
buvau. Ten irgi senutė mano amžiaus. (Tai kaip apsirengdavo?) Baltai apsirengdavo,
labai gražiai. Karūną jau darydavo moterys. (vyras) – Padarydavo jau iš popieriaus.
(žmona) – Ėjo su tokiu.. stuktelėjo dar su tuo lazda, tokia aukšta lazda, tai ot. Nes
vaikui… (O ką kalbėdavo?) (vyras) – kažkokią tai dainelę. (žmona) – Sveikas Jėzau
gimusis. (O tai duodavo jiem ką nors už tai?) Ot šito nieko neprisimenu, bet man buvo
labai įdomu, kad jie ateidavo. Trys karaliai nerinkdavo, aš neprisimenu to.

M15A-14 (2006 m.)
1202. [Apie Velykas]
Aleliuja ateidavo per Velykas. Jau labai buvo madoj. Ir mūsų dainininkai, mūsų
buvo broliai, tai vo dabar pas mus rinkdavosi, išeidavo ir pas mus ateidavo, visą naktį
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eidavo. (O tai pirmos dienos Velykų eidavo?) Pirmos dienos naktį, reiškia, išeina vakare
ir dar su šviesa, ir iš ryto. O buvo, aidavo evangeliją skaityt berniukai ir skaitydavo
evangeliją. (Per Velykas?) Per Velykas antrą dieną iš ryto. Nu tai tiems šitiems
aleliujnikam jie jau trukdė. Jie duodavo jau tam… nes iš ryto jau tie eina. Tai duodavo
tam vaikui kiaušinių, jau tie vaikai eidavo, ir kad jis jiem netrukdytų dar aleliuja
pagiedot. Ateidavo, vo tokie mokytojai, žinau pas mus, pasieniečiai, kur tai į vidų ir
vaišindavo i viskas. ( O ką giedodavo, šventas giesmes?) Per Velykas tik Aleliuja. (O
nedainuodavo Vyno?) Vyno merginoms, taip. Pasodina per vidurį ir taip išgalvoja, pas
mus ten kaimynas buvo, ten brolio draugas, tai jis ir išgalvodavo kaip anas reikia, pats
buvo muzikantas. Tai jie sugalvodavo. (O kokia melodija Vyno buvo?) Nežinau…
(Neatsimenat?) Aš atsimenu, nes čia mano dainuota ir mes… (vyras) – Venšuja vynem
zelionym. (žmona) – A dar buvo tų ko su pagieža posmai:”V sieniach svyni ryjou, psy
načynia myjou”. Tai kai kam norėjo… (Nesupratau žodžių) V sieniach svyni ryjou… Per
Velykas nu čia labai daug žmonių ir aš jau į chorą. Aš ejau į bažnytinį chorą, bet tai jau
vargonykas mūsų mirė mirė, tai aš jau pas tuos jaunus nebejau. Nu tai kaip reikia per
šventes, tai rankos negalima persižegnot, jau stovi ten o šitaip. Tai mes važiuodavom į
Kazokiškes, o ten aš jau pripratus buvau pre tų vargoninkų i ten man ejo. Tai jau paskui
iš jų važiuodavau pas seserį ir švęsdavom kartu. I paskutiniu laiku.. (Tai pasakokit, ką ten
darėt) Nu ir šita, mes eidavom Aleliuja, nors i sūnus ir muzikos mokytojas, tai tikrai jau
būtų, be akordiono būtų nieko. Bet mes nuvažiuodavom ten, o tos mergaitės jau anūkės
kai išsiskyre buvo Vilniuj. Tai jos atvažiuodavo, nes ta žmona turėjo kitą vyrą, tai…
Jie ne muzikantai, nežinau, dainininkai abudu, bet muzikantu pas mus tik
jauniausias brolis buvo. (Eidavo tik bernai tada?) Bernai, jo ir su muzikantu. ( O apie tas
evangelijas, kas ten per dalykas?) Tai skaitydavo taip pat evangeliją, kaip skaito
bažnyčioj. (Tai čia antrą dieną Velykų?) Antrą dieną ryte, dar žmones kartais ir miega,
kartais būna, arba specialiai kas, kaip mūsų tevelis atrakina duris, kad jau sako, ateis, ir
keli ateina, vienas, gali vienas… (Tai bet čia jau vaikai?) Vaikai. (Ir jie atsineša…)
Maldaknygę tokią nemažą. (Krepšį nešasi ir maldaknygę?) Kiaušiniams jau ten. (Ir
pradeda skaityt tą evangeliją?) Taip. (O kokią evangeliją skaitydavo?) Evangelijos taigi
būna Švento Luko evangelija, būna Švento Jono ten. Nu a per Velykas tai turėjo
specialiai ten kažkokią, nu ir jie skaitydavo tas. (O tai paskui jam už tai duoda kiaušinių?)
Jo. (O nedainuodavo nieko?) Ne. (O tai čia tas pats kaip sakydavo žački eina?) No, žački,
žački. (Kitur man sakė, kad jie eilėraštį sakydavo) Ja maly žaček jako robaček, čia
išgalvota… (Ir jūs taip sakėt?) Ne, šitaip ne, šitaip gal mažasni dar ėjo, bet pas mus tai
skaitydavo evangeliją. (Antrą Velykų dieną?) Antrą. (O pirmą dieną jie nevaikščiodavo?)
Ne. (vyras) – Ale Aleliuja tai vienam kaime patys susidarydavo. Eidavo į kitus kaimus ir
del ko, del kiaušinių. Per visą naktį.
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M15A-15 (2006 m.)
1203. [Apie Didįjį Ketvirtadienį; kranklys vaikus prausia]
(žmona) - Kaip sako, iki saulės patekėjimo turi sutvarkyti viską tenai ką, labiausiai švaros
jau… (vyras) – Pirmiausiai tai rodos nusiprausti reikėdavo. (O kaip nusipraust liepdavo,
irgi anksti ryte?) Jo, kas nusiprausia, baltas būdavo. (O tai kur eidavo praustis, į upelį?)
(žmona) – Taip jau ne, bet turėdavo kambarį tvarkyti. (Kaip sakydavo?) (vyras) - Kruk
krunkačuv myje. (žmona) - Užtai ir yra Didysis Ketvirtadienis. (vyras) – Jeigu
nesiprausęs, tai kranklys galėjo už savo vaiką.. (…)

M15A-15 (2006 m.)
1204. [Kuo daugiau važiuoji...]
(O Gavėnia kaip?) (žmona) - Gavėnia tai pas mus važinėdavom, kuo daugiau
važiuoji, taigi ilgesnis linai. (Tai per Užgavėnes, Zapusty?) Zapusty, taip. Žemaičiai jau
eidavo pasipuošę. Pas mus tai žinau, kad pakinkydavo arklius su skambučiais pasipuošį, i
važiuodavom grodami, dainuodami ir kad kuo daugiau nuvažiuoji – ilgesnis, dideli linai.
Linai užaugs, ot šitaip tik. (O pelenų dieną nieko nedarė, kad su pelenais barstyt
neidavo?) Ne. Eidavom į bažnyčią ir kunigas kiekvienam pelenų pabarsto. (O kaime
nebarstydavo?) Bet kunigas tai pilo, dabar nepila. (Per Užgavėnes kad persirengtų kaip
nors?) Ne. (Kad kailinius išvirkščius?) Ne, čia Žemaitijoj tai jau…

M15A-16 (2006 m.)
1205. [Apie Velykų maistą]
(žmona) Visus kuperius. (Kuparius veždavo?) Dėžes didžiules, šeimos tai dideles,
taigi visko buvo. (vyras) – Su visa dėže, visą produktą veždavo, a paskui… (O kokio
dydžio tas kuparas buvo?) Kraičio tokia... (Kraičio skrynia?) Taip. (Ne atskirą kokią
turėdavo?) (žmona) – A žinot, visokias turėjo, net indus tokius iš šiaudų pintus darydavo.
(vyras) – Nebūtinai ten vienodas tas. ( O tai tas medines, sakot tas kuparekas, kaip jis
atrodė, nudažytas kaip nors buvo?) (vyras) – Nudažytas tokiom juostelėm. (Kokia
spalva?) Juoda ir ruda daugiausiai. (Ant kojyčių kokių?) Jau kojytes irgi ten paliktos
apačioj buvo tokios. (Paprastos?) Tokios rankenėles iš šonų nešt. (O kojytės paprastos?)
Iš tų pačių kažkaip tai, nenupjautos taip ilgesnės paliktos. (Nebuvo perskelta?) Ne, tai
žinot, kiekvienas gal kitaip. (žmona) – Bet jau turėjo tas kunigas kiekvieną palaimint. (O
jūsų atminimo koks kuparekas buvo?) Mes krepšį… (vyras) – A ot, panašiai kaip stalas.
Matro ilgio. (Metro ilgis) Viršus toks lanku biski. (O aukštis?) O aukštis… beveik kad
tokio aukščio. Mat prikraudavo drobes.. lininis tokias. (Tai ką į jį dėdavo, kokio maisto?)
Gal taip pasitaiko viens kitas, visi tiek daug neveždavo. (žmona) – Dėde vienas, sako

696
žmona, ten parduotuvėj užeidavo pasišildyt. Vežė… nešė, nu kas neturi arklio, tai jau
nešė, ne visi galėjo nuvežt. Tai užėjo tenai pasėdėt, o mišios pasibaigė. Ir sako, jis
parveže, o ji sako, mano mama sako:”Jau tą šventą druską laiko čia vaistam laiko”. O ten
visai nei bažnyčion neužėjo. Tai buvo ir taip.

M15A-17 (2006 m.)
1206. [Apie Velykų ugnį]
(žmona) - O šventindavo Didįjį šeštadienį (…) Penktadienį gulėjo kryžium kunigas
prie altorio, o šeštadienį šventino. Vandenį atveždavo, žinau, ir ugnį Tai žinot tokia
kažkokia gombka vadindavo. (vyras) - Bažnyčioj ten laužą degindavo ir vanduo ten
stovėdavo. Kas norėjo, vandenį pasiimdavo, o ugnį nepasiimdavo, negalėjo paimti. Tai
tas kempines dėdavo. Paruošdavo anksčiau, nuo medžio ten nulupdavo, džiovindavo i
uždegindavo. Tai ji rūkdavo rūkdavo i…pamažu kai pypke kokia. Tai ot su tuo reikėjo,
reikėdavo apšventinti visas piktąsias dvasias išvaryt. (Namuose?) Jo. Tai ot, aš tokį
pasakojimą žinau. Kad kadaise kaip buvo šeimos dideles, tai leisdavo tarnauti vaikus.
Tai vieną berniuką išleido pas… bevaikius žmones, jam ten labai patiko i kaip savo
vaiką, reiškia, globojo, piemenukas buvo. Nu tai jam čia proga buvo tada į bažnyčią
nueiti, vandenį atnešti, ugnį tą atnešti. Čia kaip tik su ugnim, ant pagalio laikydavo tokio..
Nu tai preš Velykas jau tą atnešęs jau tą ugnį jau tą gombką, reikėjo reikėjo gi apeit visus
namus, išvaryt tos piktosios dvasios. Nu, jis ten apeidavo visur ten tas berniukas, ta jau
beigiasi degti, jis klone neužėjęs kitą priliete, kad kita pradėtų degt. Nu jam ten subyrėjo
ten ta sena. Nu ten jis apėjo, jau baige tą viską, jau pasiruoše Velykom, jau tik vakare, jau
poterius sukalbėjo. O šeimininkas žiūri – kas čia šviesu lauke. Pasižiūri – “O Jezau,
degam, o Jezau degam”. Pašoko visi, jau klojimas dega su to švento ugniu, reiškia,
sudegino savo pastatus. O tie papročiai tokie prie ko priveda.

M15A-18 (2006 m.)
1207. [Apie verbas]
(vyras) – Rykštelė tokia kadugio. (Kadugio dėdavo?) Jo, kadugio. (žmona) – Ir rykštelės
tokios, rykštes..(Karklo?) Karklo. Tai šitos anksčiau būdavo, o paskui jau pradėjo… (O
kiek dėjo, nesvarbu skaičius?) Ne. (vyras) – A mes tai dar nesurandam, čia nebuvo pas
mus tokių, i kadugio nebuvo. (O tai ką tada imdavot?) rasdavom. Aš tai kadaise
prisimenu už Neries an kalno ten mišką, eidavom ieškodavom ten būdavo.

M15A-19 (2006 m.)
1208. [Apie Atvelykį Vievyje]
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(vyras) - Šventė tokia didelė buvo, susirinkdavom. (žmona) – Ir dar šventydavo, ir dar
paskui išėjęs iš bažnyčios mušdavo per kiaušinius, kieno stipresnis. (Per Velykas ar per
Atvelykį?) Per Atvelykį. Išeidavo iš bažnyčios, čia lyg tai atlaidai buvo jau tokie. Ir tada
mušdavo kas išmuš daugiau tų kiaušinių. (vyras) – Įdomu kuo daugiau kiaušinių išmušti,
stiprasnį kiaušinį surast. Tai čia buvo kaip turgaus diena, rodos. (žmona) – Nelabai
turgaus, sekmadienį nebuvo turgaus. (vyras) – Kadaise sekmadienis i buvo turgus.
(žmona) – Trečiadienis buvo turgus. (vyras) – Sekmadienis. Dar ir turgus buvo pre
bažnyčios, tai čia turguj groja, a mišios aina, tai paskui panaikino turgų, kitoj vietoj
perkėlė.

M15A-20 (2006 m.)
1209. [Apie Sekmines]
(žmona) - Puošdavo, vainikus pindavom, ant ragų jau uždėdavom karvėm. (vyras) –
Laukėm nuo šeimininko, nuo tėvų jau dovanų kokių tai. (O ką duodavo?) Nu duodavo,
pinigėlių duodavo, bėgdavom, Sekminių tie atlaidai buvo dideli, tai bėgdavom ir
nusipirkt kokio… baronką (žmona) – Ledų daugiausiai. (vyras) – A žaidemų visokių
buvo, tai vot taip, tai pažaist eidavom, buvo vaikams. Nu ir puošdavom ir kambary
puošdavom. Pre namo berželius statydavom, apie langus apkaldavom eglėšakius.
(žmona) – Ne, tai čia beržo šakas. (vyras) – Ne, viduj kambaruose tai eglėšakius. (Per
Sekmines eglišakius?) Per Sekmines. (Ne per Velykas?) Per Velykas, per Velykas. (Per
Velykas eglišakiais?) Jo. (Apie langus apkaldavot?) Taip, apkaldavom. Vieną į viršų, kitą
apačion, i viršuj taip pat: į tą pusę, į tą pusę. Visas tris puses taip darydavom. (Didelės tos
šakos?) Vo. (Tokios net?) Maždaug pagal langą. (Tai išeidavo šešias šakas sukalt?) Taip,
vienam langui. (O an tų šakų paskui kabindavot ką nors?) Kiaušinių tuščio jau lukšto.
(Dažytų) Jo. (O apie balkius nekišdavot?) A ir taip papuošdavom, mes užkišdavom už
balkio. (žmona) – Mes iš šiaudų darem. (O iš šiaudų ką darėt?) Nu kaip mes vadinom
voratinkliai, pajonki. Tai visą didelį padarom, paskui an to didelio mažiukų daug aplink.
(Kur kabindavot paskui?) Centre virš stalo. (Velykom ar kada?) Velykom. (vyras) –
Sukasi jis sau taip iš lėto kaip gyvas. (žmona) – Dar prie to darydavom paukščius.
Išpūsdavom žalią kiaušinį, skylutes padarę ketrias, išpūsdavom tą kiaušinį, o paskui į
tas… padažydavom tą paukštį ir, tokio popiero buvo kvarbovana, tai sudėdavom, snapą
sudarydavom, sparnus iš to popieraus, uodegą ir tuos paukščius prikabina, prikabina prie
tų…Nu jau buvo pirmas darbas mūsų, tie pajonki darymas. (vyras) – Tai toks vaikiškas
darbelis būdavo.

M15A-21 (2006 m.)
1210. [Apie Dievo kūno šventę]
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(žmona) – Tris dienas. (Tris dienas atlaidai?) Jo. Ir dabar dar. (Sekminių) Jo. (Aš
girdėjau, kad eidavo su procesija iki Mitkiškių akmens, kur pėda) Šito tai neprisimenu.
Taip eidavom kaip būna Bože cialo. (Dievo kūno) Taip. Tai eidavom procesijom, buvo
altorukai padaryti miške, pre miško ten. (Kurioj vietoj?) O čia kur Rūgšta vadina, namas
kai važuoji mūrinis toks. (Į kur, link Vievio?) … (O kaip ta vieta vadinasi?) tai
Kazokiškes irgi. (Ta vieta kur papuošdavot miške?) Miške ten pre to kalnelio, ten buvo
kalnelis už to namo, ir ten darydavom, darydavo altorukus, čtery evangelija učionc,
skaitėsi. Nu tai eidavom… (O kodėl ten miške?) Nu aš nežinau, nu eidavo kad kažkur
pasivaikščiot. (O kiek toli nuo Kazokiškių?) Nu taigi gi te pat, kur mokykla, už mokyklos
kitas namas, an to kalniuko ten. Nebuvo ten to miško dar, ten buvo tik maži tokie. …O
prie manęs tai nebuvo, nes aš pradėjau trylikos metų pradėjau eiti į bažnytinį chorą. (Bet
tai buvo ne per Sekmines, čia per Dievo kūną?) Per Dievo kūną. (vyras) – Bet keliose
vietose tų altorėlių statydavo. (žmona) – Nu taip, nes ketrios evangelijos. O kad Kernavė
ėjo per ketrios evangelijos, padarė pre rubežiaus… Pėdos matydavos, viską. Žodžiu…

M15A-21 (2006 m.)
1211. [Mitkiškių akmuo]
(vyras) – Ten panašiai kad pėdos tokios, mažytės vaikiškos. (Tai sakydavo, kad ten
Dievo motinos?) Jo. Tai ten buvo ta… taupykle, dar kapeikas mėtydavom ten į tą
taupyklę. (O kam, bažnyčia paimdavo?) Ofiara, kas gal išrinko, aš nežinau. (O ant
akmens nedėdavo ofiarą?) An to akmens, ten tur būt tas an to akmens. (Nesakydavo, kad
tenai pasimelst, kad padeda?) Ne. Turbūt ir meldėsi kažkas

M15A-22 (2006 m.)
1212. [Apie Scenciana]
(žmona) - Po Jonines buvo… Scenciana, o kaip lietuviškai? (vyras) – Jono
nukirtimas. (žmona) – Scenciana būdavo, o paskui buvo dar paskutinis Ražančiaus
kažkaip. (O per Jonines irgi didelis atlaidas? Kuris didesnis?) Sekminės, tai visam
pasauly, Sekminės taigi ir Vievy, ir ten…O Joninės taigi kaip parapijinės. Anos buvo
Vievy šventės, pas mus ne. O Joninės buvo Kazokiškėse. (vyras) – Tai vot viena diena, o
Sekmines – trys. (Sekminės trys, Joninės viena ir Scenciana viena) O per Jonines tas
gegužines labai…(O kur darydavot gegužines?) (žmona) - Pre Neries kranto Pre Pelecko
čia buvo, miško nebuvo ten darydavo. Nupirkdavo… (vyras) – Bet buvo ir Kazokišky,
prisimeni ten pušynėly, kur karvių nestovėjo, ir ten būdavo. Ruošdavo(…) Paskui
pasieniečiai ant Neries kranto aukšto važuojant pas Peleckus, ten visai arti aukštas. Ten
namas stovėjęs kadaise, tėvas pasakojo, žalias namas. I vadindavom: “Važiuojam…
pojiedzim pod zieliony dom”. (Ten tas kalnas?) Jo. Bet aš to namo neprisimenu, tiktai
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prisimenu, kaip minėjo tą vardą. O ten krūmų kažkokių tai ir dabar yra, galima suprast,
kad ten kažkas gyvenęs.

M15A-23
1213. [Apie Žolinę]
(žmona) – Ir obuoliai, ir kraušes, varpai rugių, miežių ten, avižų, viską surišam, nu
ir ten… Biskį papuošiam ten su gelytem, su.. va tai nešdavom, kada eidavom šventen. (O
paskui kur naudodavot šitas pašventintas?) (vyras) – Už paveikslų šventų. (O naudodavo
kam nors, ar?) (žmona) - Miršta kurie, laidotuvių per tos, nu tai pagalvėlę dėdavo šitaip.
(O tuos vaisius visokius?) Turbūt suvartodavo.
I nuo to prasidėdavo tik valgyt obuolius, nes anksčiau jau nevalgydavo obuolių. (O
kodėl?) Dėl to kad, reiškia, kas numiręs turi vaiką kokio, tai mirdavo gi maži vaikai labai,
nu tai reiškia, kad Dievo motina dalina obuolius, o tie, kurių motinos valgo, tai jau tiem
vaikam neduoda ji, nes tokia buvo legenda. Kad reiškia, jeigu ji valge obuolius preš
Žolines motina, tai reiškia tiem vaikai, Dievo motina ten labai nedalino tų obuolių. Tai
reiškia nevalge. O daug kad nevalgydavo obuolių iki to… iki Žolines.

M15A-23 (2006 m.)
1214. [Apie Sekmines]
(vyras) O maudytis tai mum bobute neleisdavo iki Sekminių. (O kodėl?) Po
Sekminių, kad dar vanduo nešventintas. (Nešventintas vanduo) Taip. Kad mus, mes
neiškentėdavom, jeigu karštas oras…

M15A-24 (2006 m.)
1215. [Apie Visus Šventus, Vėlines]
(Kokie papročiai buvo?) Veždavo žinau kad ubagams papjaudavo, žinau net
baronus visokius, ten avinus kokius ten. Nešdavo ubagams išdalint. (Žalią mėsą?) Taip.
Žalią mėsą, nu kad jau daugiau pridėdavo ten… a ubagų daug, žinot, kiekvienas nori
gaut. Ir vis:”Pasimelskit už tokią dūšią, pasimelskit už tokią…” (Pasako kokia dūšia, ar
sako tik už dūšią ir nesako vardo?) Taip. Keno šeimoj yra mirę, neša to tiem ubagam tos
mesos, i žinau, kad daugiausia neše. (vyras) – O an altoriaus kokiu laiku? (žmona) – Ne
an altoraus tai visą laiką. (vyras) – Dėdavo sūrio ten, kiaušinių. (Ant altoriaus dėdavo?)
Ant altoriaus. (žmona) – Altorukas, altorius ten nedidelis šalia buvo, nu vienas altorukas,
tai žinau, kad ten an to labai daug… aš tai niekad nenešdavau. (Ant abiejų dėdavo?) An
to vieno daugiau. (O tas vienas kieno buvo?) Marijos paveikslas pieštas. (Marijos) Taip.
Tai ten nešdavo kiekvieną sekmadienį, bet paskui…(vyras) – Sako, prinešdavo, o kunigas
neturėjo kur ir dėti, išmesdavo į dėžę ten. (O ką nešdavo?) (žmona) – Sūro, kiaušinius,
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sviesto, o tokius dalykus. (O mėsą ne?) Mesos ne, ne mesos nenešdavo, bet ubagams tai
žinau, kad žinot, rudenį tai ot avinų tų daug jų, tai avis… (Tai visą aviną ir atiduodavo?)
Nu nežinau, paaukodavo kiekvienam po visą tą… (Bet tai visą aviną išdalindavo?)
Išdalindavo.

M15A-24 (2006 m.)
1216. [Duona laidotuvėse]
(O duonos neduodavo?) Duonos tai irgi nešdavo an altorėliaus gabalą. Pas mus
duonos nešdavo kada numirelį eina lankyti, reiškia į laidotuves, tai nešdavo taip duonos
visada. Nu ir žinot, kada žmogus vargingai gyvena, kartais ir duonos neturėjo kuo
pamaitint, jeigu gimines atvažiuoja. (O dėl ko reikėdavo nunešt duonos?) Nu nežinau.
(Visą kepalą?) Ne. Ne riekę, nu tokį kampą duodavo. (vyras) – Ubagai labai lankydavo,
tai ubagams tiktai riekę duonos atpjauna ir eik.
(A pusė baigėsi)

M15B-1 (2006 m.)
1217. [Apie laidotuves]
(vyras) - Gelių nieks neneše. (žmona) – Papuošt, kaip dabar tai yra gatavų, o tai
žmones patys dare kartu, gi niekas nepirkdavo. Nu ir paskui papuošdavo su tuo
popieriniu tą, vainiką pindavo iš gelyčių jeigu jauna, nu mergina numire, nu tai uždėdavo.
(Dar į karstą ką nors dėdavo?) (vyras) – Ražančių an rankų, paveiksliuką kokį, nosinę
padėdavo. (O duonos nedėdavo?) kad ne… bet šita, ten pas mus nebuvo studentų, bet
jeigu studentas jeigu numire, tai knygas deda, o jeigu kariškis, tai sako, kardą deda. Bet
jie jau seniai tai dėdavo.

M15B-2 (2006 m.)
1218. [Dūšios per Visus Šventus]
(…) (Kaip sakė?) Į šokius eit. O daugiausiai išleistuves buvo per Visus Šventus,
buvo pirmo imdavo į karuomenę. Nu tai vot išleistuvės kažkaip buvo kad pašoko. Tai jau
pasakojo, kad sako, grįžtam iš tų šokių, o sako ožys no medžo šoko i „mekeee“ – iš
paskos vejasi. Tos tokios jau buvo panos, tai jeigu jau čia labai jau griežtai, kad reiškia
labai… (O tai dūšios?) Dūšios, jo. (vyras) – Pasakodavo, kad giltinė su dalgiu vaikščioja,
gal jeigu žmogus suserga koks. (žmona) – Man vieną kartą pasakojo, kad paskui juos
kada ėjo iš šokių, tai bėgo tas ožys… (O nesakydavo, kad beldžiasi į langą?) Nežinau,
mano mama labai tokia… nu žinot, ji netikėjo, ji buvo…

701
M15B-3 (2006 m.)
1219. [Apie Giltinę]
(vyras) - Nu sakydavo, kad pas žmogų ateidavo su dalge, tai jeigu atsistodavo pre
kojų – dar gyvens, a jeigu pre galvos, tai jau mirs tada žmogus. (O tai kaip matydavo
visi?) (žmona) - Tik preš mirtį matydavo. (Tas kuris miršta matydavo?) Nu . (O kiti
nematydavo?) Nu tai ne. sako, jeigu jau ji stovi pre kojų, tai žinai, kad dar gyvensi. O
jeigu pre… dar buvo tokia ganda, kad paima apverčia lovą. Apsukt, kad tik nestovėtų pre
galvos. Čia gandai tikri, žinau.

M15B-4 (2006 m.)
1220. [Apie Vėlines]
(Per Visus Šventus, per Vėlines aplankydavo kapus?) (vyras) - Bet ne taip kaip
dabar. (Nebuvo, kad nueina, žvakes degina?) Nu tai viens kitas. (Kai jūs buvot vaikai, ar
buvo?) Nebuvo, neeidavo, ne taip kaip dabar.

M15B-5 (2006 m.)
1221. [Apie Kalėdų burtus]
Nu ką burdavom, mes patys seserys burdavom. Mesdavo į tą, į vandenį vestuvinį
žiedą. (Tai Andrejus čia?) Ne, per Kalėdas, po Kūčių. Bet sako, reikia ant aukšto, kad
tada dar, žinot ten tikrai gali kas pasivaident žmogus, ir gali užsmaugt viska, bet ne
namuose. Žinau, kad mano sesuo , ta, kur Grabijoluose, dabar mirus, tai šita, irgi žiedą
įmetus buvo vestuvinį į vandenį ir žiūrėjo, kad kažkas… Paskui ką reikėjo dar, kad
reiškia suvalgyt visą silkę neišmirkytą, ir paskui jau kaip nori gerti, pastatyt po lova
bliūdą su balana. Ir kas tave per tą balaną, reiškia per tiltą tave lydės, reiškia kas naktį. Oi
visokiais būdais. (vyras) – sakė, ten po pagalvi dėdavo pavardi i vardus savo, kad jau
katrą ištrauks. Paskui mėgdavo vo tvorą apkabindavo, skaičiuodavo ar pora ar liška,
paskui batus tuos sijodavo kieno iškris. (žmona) – Geldoj, į geldą sudeda, kaip mūsų o
keleta seserų, tai mes į geldą sudedam ir taip mėtydavom – katras iškris, tas… ta ištekės.
(vyras) – Paskui šunį įleisdavo, ką šuniui būdavo padėta? (žmona) – A, sližikų tų, kleckų
duodavo, jau vienos, kitos ten. Kieno šuo įleidžia, katrą greičiau jau kieno sližiką suėda,
tai reiškia, jau ta ištekės. Ir paskui malkas neša. Neša malkas, aš tik prisimenu, mano
brolis neša,neša… ne porą ir viena iškrito pagalys. Ir tikrai, porą atneša ir tais metais
apsivedė, tai ot čia reiškia išsipilde. O čia mes dabar Klaipedoj, o čia tas anūkas turėjo ten
simpatiją gydytoją(…) Sako, kur šunys loja, tai iš ten atvažiuos piršliai. (O po langu
neidavo paklausyt?) O po langu kas šneka, kad ar eik, ar neeik, tai buvo specialiai kai
kurie:”Tai eik”. Tai tada, reiškia, išeisi. Oi kaip norėjo merginos.
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M15B-6 (2006 m.)
1222. [Apie Naujus Metus]
(žmona) – (O per Naujus Metus ko nors nedarydavo?) Ne. (Paaliosėj pasakojo, kad) Su
trumpom kelnytem Nauji metai būdavo, dabar prisiminiau, ir senis su barzda, ir tas
pradeda barti, dabar tik prisiminiau. (O ką darydavo, ką šnekėdavo?) Kažką šnekėdavo ir
paskui jau tas jaunas ir tą senį nuganydavo. (O tas trumpom kelnytėm būdavo suaugęs
žmogus?) Nu suaugęs buvo, bet atrodo jau kad jaunas. Bet dabar prisiminiau, kad taip
buvo. (Keliese eidavo?) Dviese.

M15B-7 (2006 m.)
1223. [Apie molinių švilpynių meistrą Zabarijoje]
(žmona) - Tai šitam name. (Iš Kazokiškių važiuojant, tas kalvio namas?) Pre to
namo. Nu tai jis neturėjo vaikų, mes ten gyvenom… (Kokia jo pavardė?) Vaicekauskas,
Voicechovski byl. Nu tai jis ražančius darydavo. (Iš molio?) Ne, o iš medžio. Iš molio
darydavo anteles, kažkokie dar, visaip padažytos, gražiai. Net dvi tarnaites turėdavo,
kurias net veždavo į Vievį pardavinėti. I Kazokišky turėjo jau savo būdelę , kiekvieną
sekmadienį pardavinėjo. (O kam jam tarnaitės?) O tai kas lipdys jam? (Paskui
nudažydavo?) Nudažydavo. (Turėjo kokią krosnį, kur išdegti?) Turėjo viską. ( O dar ką
nors, kokius uzbonus?) Ne, uzbonų ne, tiktai tokius tuos.. (Žaisliukus) Žaisliukus tokius,
viską jis. Ir veždavo, žinot, viena ir pardavinėt jam, jis nevažiuoja jau visada jam kažkas
turėjo padėt. Tai jau po dvi buvo.

M15B-8 (2006 m.)
1224. [Apie kovų su lenkais laikų kareivių kapą]
Su lenkais karas kaip buvo. Tai ten… pradėt iš toliau, tai karuomenė lenkų stovėjo
už Neries Belazariškis kaip kaimas, o Lietuvos karuomenė stovėjo Kazokišky, Diržonyse
ten, Mitkiškėse, ot ta vieta. Iš Belazariškių kontržvalgyba praėjo Grabijolų kaimas, į tą
kalną, pasiekė Diržonių kaimą ir ten nuginklavo miegančius Lietuvos kareivius. Iš tų
miegančių du paėmė įkaitus ir varėsi į štabą, į Belazariškes. Ir kas ten buvo, nežinia, ar jie
pasipriešino, ar jie norėjo pabėgt kai jau pastebėjo, kad jau miškas beigiasi, jau šviesėja.
Nežinia kas atsitiko, vienu žodžiu, kad jie ten buvo nušauti. Vietos gyventojai surado, ten
užkase, ir jie ten buvo užmiršti. Paskui pasienio policija apie tai sužinojo nuo gyventojų ir
paskelbė tą publikaciją į laikraštį, į archyvus, kad sužinot jų pavardes. Nu tai atsakymą
dave, bet aš neprisimenu. Vienas tai Vincas, a kitas ar ne Stasys, jau neprisimenu. Tada
ten pasodino ketrus ąžuoliukus, padare ąžuolinius kryžus, padare pavardes, vardai buvo ir
kas dar… tvorele buvo graži. Ir tenai visada o, pirmo gegužo, Motinos dieną, ten aš irgi
buvau šaulys jau buvau, ten o labai draugavau su pasieniečiais, tai ten visada
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susirinkdavom, ten minėjimai buvo. Mokytoja, Aliukas ten, Čiurinskas iš Aleksandriškių,
Rabaike tokia buvo, pasieniečiai ten. I turėjau nuotrauką, dar tą nuotrauką tarybiniais
laikais nenorėjau laikyti, kažkur paslėpiau i nerandu. O taip man norėtųsi pasakyt ją, aš
pats tenai stoviu su šaulių kepure… dar kadaise šauliai, jaunalietuviai, skautai, pas mane
švarkas buvo… (O tai ten tebėra jie palaidoti?) Jie ten palaidoti, kad nieks nelaidojo.

M15B-9 (2006 m.)
1225. [Kaip upė nunešė klojimą]
(žmona) - Stovi pre upes i juokiasi, kad pasijuoke:”O kaip gražiai”. I tai buvo
keturiasdešimt ketvirtais metais, po karo. (vyras) – Ketriasdešimt šeštais ir trisdešims
pirmais. (žmona) – Trisdešim pirmais tai aš nemačiau, bet mes žiūrim, aš gi ten gyvenau,
o Petras kari buvo. I akyse pradėjo kilt vanduo, žinot, užsikimše kažkur ir… ledai kimša.
Tik verža, reiškia, traška, labai baisu. Nu jau mums.. žiūriu pro langą, jau aš negaliu
pribėgt. (vyras) - Man prikimšo ledų iki dugno, vanduo per laukus… (žmona) – Akyse
visa kilo. Nu ir paskui jau kaip pradėjo, šitų Medekšų nu… pirtelę tai jau ten labai greit,
bet klojimas pasisuko ir klojimas nuva… Tai ten juokėsi, ot kaip gražiai, sako, plaukia.
Man gi baisu kažkaip. Nu ir rūsy pilna vandens. Bet aš nešiau, bet jau nebuvo jau ten
kada, nes ten minutem tiesiog. Aš ten atnešiau pora kašikų tų bulvių iš to rūsiaus, jau
neįmanoma į rūsį… (vyras) – Namai labai plaukė o čia nuo tų, ten aukščiau Kergeliškių
ten kokie tai kaimai. Tai ten keli kaimai… (žmona) – O čia krantas tai nežemas.
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VOSYLIUKAI
Lentvario sen.
Kazimiež Jodka, Izidoriaus, gim. 1936 m., Vosyliukuose
Kaimą pradėjo skirstyti į kolonijas prie lenkų, bet nespėjo viso išardyti, nes užėjo karas.
Buvo kaime apie 10 namų gatvėje ir dar zascianek su 7 namais.
Upelį (Saidės) vadino Mlynova arba Vasiliucka žečka.

1226. [Vietovardžiai]


Brod – pieva miške, kitaip vadino Solka



Kodziorka – duobė laukuose



Zablotem – pieva



Rov – miškas griovoje



Bor – miškas arčiau Neries, prie Čiburo

M29 A-8 (2004 m.)
1227. [Apie Stirnių piliakalnį]
Te kopcy može nie na… (Gdzie ta gura jiest?) Vo, v Sojdziach byla? Pšez mostak
pšejsci tutaj… jak ona nazyvasia “Aušveika” chyba nazyvali. Niedochodzonc du plotu,
na te, jak do ich isci, to na pravo. Tam kšaki teras vytšebyli, to tam, vidzi, te kopcy, na
ten lias. (Na tej guže, na viešchu?) Nu. Nu i Vysoka gura, Vysoka gura. (Vysoka
nazyvali?) Tak…. Tutaj jak naliezli ich, te kopcy, a ranej stare muvili, že jakie tam kopcy
byli, Napolegona schovana, a čy tam bylo schovana.
Tie piliakalniai gal ne... (Kur tas kalnas?) Soidžiuose buvo? Per tiltelį pereiti čia...
kaip čia ją vadino, gal „Aušveika“. Netoli tvoros, į dešinę einant. Dabar ten krūmus
iškirto, tai dabar ten piliakalniai, prie to miško. (Ant to kalno?) Na, ir toks aukštas kalnas,
aukštas/ (Vadino taip?) Taip... Taip, kai aptiko juos, tuos piliakalnius, o kadaise seniai
sakė, kad ten Napoleono laikų kapai...
M29A-9 (2004 m.)
1228. [Apie ežerėlį, vadinamą Kliaštorka] (kaimynė sako, kad Čysta)
Pasakoja, kad visi tikėjo, kad tame ežerėlyje yra du dugnai. Pirmas dugnas žolėm ir
maurais aptrauktas, bet žolėse yra tarpų, kaip tunelių, kuriais galima nunerti link antro
dugno. Jo draugas pataikė ten nunerti ir pasakojo, kad matė ten namus stovinčius. Dalis
kaimo tuo tikėjo, kad ten kažkoks kitas pasaulis (v dumblie stal utopyvšysie). Bet jis tuo
netikėjo ir šaipėsi, kad jei draugas būtų ten tikrai nunėręs, tai niekaip nebūtų radęs kelio
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atgal. Kai norėjau įrašyti pasakojimą, ėmė atsikalbinėti, kad ten kvailas draugo
pasakojimas, jis to nesakys.
A co ja tego moge poviedziec, jieželi ja nieviem. (Jak dziady muvili?) Dziady nic
nimuvili, pacany muvili že kompalisie, vidzieli. Gdzie on zobačy. Tam muvili jiedny…
nu stary juš on, že mchem zaciongnienta, tam v tym Kliaštorce vašej. A potem jiešče
glymbej jiest zarosšy mchem, tam zarosšy (I co muvili, že tam domy zatopione?) A,
jieden… baba babie, žuk žabie. To juš ža kompalsia i na to nurkoval, jieželi
zaciongnienta mchem, to jak on nurkoval i zobačyl ten dom? Ot jieden povie, a drugi
povtaža. (I co on tam zobačyl, domy jakie, čy jak, čy kamienie?) Tam nurkoval, jieželi
tam mchem, žeby on nurknol tam i v ta dziura niepopad, to on zatopilsia.. Ale ot, jieden
povie, a drugi povtaža.
Nu podziemne, takie žečki idou až do Vilji od tego jieziora (A skont viecie?) A to
viemy zato, že posle vojny bomby žucali, i te žyly, musi, zasosavšy byli, te krinycy byli
vysechšy. To teš tlumačyli ješče liudze.. A potem jak pšervalo… i voda naliazlasia, v
tych krinycach co liudzi brali, bylo vyšechšy (A gdzie te krinycy sou?)
Pasakoja, kad visi tikėjo, kad tame ežerėlyje yra du dugnai. Pirmas dugnas žolėm ir
maurais aptrauktas, bet žolėse yra tarpų, kaip tunelių, kuriais galima nunerti link antro
dugno. Jo draugas pataikė ten nunerti ir pasakojo, kad matė ten namus stovinčius. Dalis
kaimo tuo tikėjo, kad ten kažkoks kitas pasaulis (v dumblie stal utopyvšysie). Bet jis tuo
netikėjo ir šaipėsi, kad jei draugas būtų ten tikrai nunėręs, tai niekaip nebūtų radęs kelio
atgal. Kai norėjau įrašyti pasakojimą, ėmė atsikalbinėti, kad ten kvailas draugo
pasakojimas, jis to nesakys.
O ką aš galiu pasakyti, jeigu aš nieko nežinau. (Ką seneliai sakė?) Seneliai nieko
nesakė. Vaikai sakė, maudėsi jie ten ir matė. Kur jie pamatys? Ten vieni sakė... na, seni
jau, kad maurais apaugęs, kaip Kliaštorkoj. O paskui dar giliau maurais apaugęs. (Ir ką
sakė, kad namai paskendę ten?) O, vienas... boba bobai ir... Na tai jis maudėsi, o paskui
nunėrė, pamatė, kad maurais apaugęs dugnas. Ir pamatė tą namą. Tai vienas pasako, kitas
pakartoja. (Ir ką jis ten pamatė? Namus, akmenis?) Ten nunėrė, maurais apaugęs dugnas,
pateko į duobę, tai jis paskendo... Bet vienas pasako, kitas pakartoja...
Na, požeminiai upeliai teka nuo to ežero į Nerį. (O iš kur jūs tai žinot?) O todėl
žinom, kad po karo bombas numetė ir tuos šaltinius užkimšo, tai šaltiniai buvo išdžiuvę.
Žmonės apie tai pasakojo. O paskui tai pratrūko... ir vanduo atsirado, tame šaltinyje, iš
kurio žmonės vandenį ėmė. O buvo išdžiuvę. (O kur tie šaltiniai yra?)
M29A-10 (2004 m.)
1229. [Apie ąžuolą autostradoje (Bergo ąžuolą)]
Byl gostinec, i chcieli jiego uničtožytj. Tak tlumačyli dokumenty, i vsie jiego
ostavili (A muvili stare liudzi o tym dembu?) Nu Napolegon posadzil, Napolegon (To
dlatego on jiest tam?) Tak on ogrodzony.
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Buvo vieškelis, ir norėjo jį sugriauti. Taip pagal dokumentus žinoma, ir visi jį
paliko. (O ką seni žmonės sakė apie tą ąžuolą?) Kad Napoleonas jį pasodino, Napoleonas.
(Tai todėl jis ten yra?) Taip, jis aptvertas.
Viktorija Leščinska-Jacunska, Jano, g. 1929 m. Voluose, gyv. Vosyliukuose.

1230. [Vietovardžiai]


Saki – miškas, dabar išpjautas



Kamienny log – kalnas, ant jo daug akmenų



Peresedajki – akmenuota, smėlėta vieta Voluose, ten laidodavo kaimo šunis



Vieršupka – kalnas, važiuojant iš Volų į Grigiškes senu keliu,kairėje,
neprivažiavus Vokės

M29A-11 (2004 m.)
1231. [Apie kukutį (smierdziš jak dudek)]
(Jaka to byla smierdzonca, jak kto?) Dudak. A jak kto, jaki zapach? To jak cybuli,
nie cybuli, nu strentny zapach. (I odpuscyli potem jiego?) Odpuscyli… a on
zasmierdzyl… (A tam gniazdo bylo?) Gniazdo, i obrobyvšy giazda tym svojim navozem.
Tam jakis svuj mial. (I to v tych kamieniach, krusnie?) Tak. Gniazdo i tam kolu gniazdu.
(Kokia tai buvo dvokianti, kaip kas?) Dudak. O kaip kas, kuo kvepia? Tai kaip
svogūnai, ne svogūnai, na bjaurus kvapas. (O paleido jį paskui?) Paleido... jis ir
prasmirdo... (O ten lizdas buvo?) Lizdas, ir visas išteptas tais šūdais. Ten jau turėjo. (Ir
čia prie tų akmenų?) Taip, lizdas ir prie lizdo... (?).
M29A-12 (2004 m.)
1232. [Apie Volus ir akmenį Vol403]
Tam taki pogurak, i našy te chatki, šly do tego… do žeki. Tam koni zavše pasli
tam… no i kompalisie, i my na ten kamien…jiešče byl vie, ten kamien samy, i na tym
kamniu polivali i siadali, taki dužy byl kamien. Ale te co plyty pendzajou, oni miešali te
kamieni. I te, bager nazyvalsia byl, menščyzny pšychodzili, jiešče tancy robyli, jiešče by
to chlopcy oni, do panienek, nu i tego. No to nazyvali, ja pamientam, ja to byla jiešče
mala, to muvi:”Bagerščyki pšyšli na tancy”. U nich tak jak dom byl na tym… nu na Vilji
taki. (I co oni robili?) Vyciongyvali te kamienie (A čym, jak?) Byla taka mašyna u nich.
Vybyvali takie, vo, dziury v kamieniu i vyciongivali. Na bžeg, tam gdzie. (I ten Vol
vyciongneli teš?) Juš jiego niema, a može jiest, kto jiego vie. Napšeciv Lieščynskiej,
gdzie ona laznia pobudovavšy, Albina Lieščynska, jiešče moja bratova.

403

Lenk. wół ʻjautisʼ.
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Ten toks kalnas, ir mūsų namai, taip prie ... upės. Ten arklius visada ganė... na ir
maudiesi, ir mes tą akmenį... sėsdavom ant jo, ir laistydavom jį, toks didelis buvo akmuo.
Bet tie, kurie plaustus varė, jiems trukdė tie akmenys. Ir tas, bager vadino jį, vyrai
ateidavo, šokius darydavo, vaikinai tai dar pas panas, na ir dar... Na tai vadino, aš
prisimenu, aš dar maža buvau, tai sakė: „Bagerščikai atėjo į šokius“. Jie lyg ir namą
turėjo... prie Neries tokį. Traukė tuos akmenis. (O kaip traukė?) Buvo tokia mašina, jie
turėjo. Darė skyles akmenyje ir traukė, ant kranto traukė, ten kažkur. (Ir tą Vol ištraukė
taip?) Jau jo nėra, o gal ir yra, ką ten žinai. Priešais Leščinską, kur pirtis pastatyta.
Albina Leščinska, mano brolienė.
M29A-13 (2004 m.)
1233. [Apie akmenį su pėda Voluose]
To na bžegu bylo, to my jiešče muvili, nam tak mama muvila, to Matki Boskej
sliad. (A v kturym mejscu, kolo kturego človieka to bylo?) To teš napšeciv Leščinskich. I
on na bžegu byl, krinyca byla. (Krinyca kolo niego?) Ale nie, tak nie bylo, ni dziury,
ničiego, i taka, no taka vo stopka taka. (I krinyca kolo niego byla?) I krinyca, tak, a on
troške dalej, tak do polia. (A od žeki ile bendze?)Nu može… od žeki, tak, jak do tego
kšačka (To niedalieko) Kamien teš niedužy, vo taki, vo jak tego schodka. (A co muvili,
skont jiest ta stopa?) Dlia nas muvili, že to Matka Boska zostavila, tak slyšeli? To moja
mama muvila, muvi, sliadek Matki Boskej, no i liežal ten kamušak. (I nie chodzili liudzi,
jak jiego kščyli, že taki kamien?) No vo tak, jak muvili (Nie modlilisie?) Nie, nie.
Tai ant kranto buvo, tai mes dar sakėm, mums taip mama sakė, tai Dievo Motinos
pėda. (O kurioj vietoj, šalia kokio namo?) Tai priešais Leščinskius. Ir jis ant kranto buvo,
šaltinis buvo. (Šaltinis netoli?) Bet ten nebuvo nei skylės, nei nieko, ir tokia, tokia pėdutė.
(Ir šaltinis čia pat buvo?) Ir šaltinis, taip, bet jis atokiau, arčiau lauko. (O nuo upės koks
atstumas?) Na, gal... nuo upės, taip, kaip iki to krūmelio. (Tai netoli.) Akmuo nedidelis,
štai toks, kaip iki to laiptelio. (O ką sakė, kaip ta pėda čia atsirado?) Mums pasakojo, kad
čia Dievo Motina jį paliko, tai girdėjot? Tai mano mama sakė, kad tai Dievo Motinos
pėda, na ir gulėjo čia akmenukas. (Ir nevaikščiojo čia žmonės? Nekrikštijo jo?) Na, tai
taip sakė. (nesimeldė?) Ne, ne.
M29A-14 (2004 m.)
1234. [Apie Vosyliukų šaltinį]
Muvili, že liečonca, na vschod (Počekac, tutaj, v Vasiliukach?) Tak (Jiest žečka,
ktura liečonca?) Byla liečonca (A čemu?) Že na vschod slonca, i oki myc dobže bylo.
Ona z liasu Vasiliuckiego vychodzi, ja vidzialam, gdzie ona vychodzi. (A gdzie ona
vpada?) To vpada do jieziorka tu. A s jieziorka do Vilji. O tu, do jieziorka, u nas
jieziorko. (A jak nazyvali?) Čysta jieziora. (Čysta jieziora nazyvali?) No tam my zavše
tak, teras juš viencej, a to bylo Čysta jieziora. Voda taka (Taka nazva?) Tak. Nikdy nikt
nie utopilsia v tym jieziorku. A teras, vo jak sady vo byli, to davno juš, tšydziescie liat
jakich. (Utopilisie?) Utopilsia student jieden, z ojcem pšyšed pomytsie. (Že davnej nie
topilisie?) Nikt nieutopilsia. Nu kiedys vie, kiedys nie tak kompalisie.(Takie dobre bylo)
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Aha, dobre. (A tou vodou liečyli, tou krinyčnou očy?) Tylko očy, viencej, vo my jak v
Kalvarji byli, tak teš z žečki myjimsie.
Sakė, kad gydomasis vanduo, į rytus ... (Palaukite, čia, Vosiliukuose?) Taip.
(Upelis yra, gydomasis?) Buvo gydomasis. (O kodėl?) Todėl, kad į rytus teka, ir akis
plauti gerai su tuo vandeniu. Jis iš Vosiliukų miško išteka, aš mačiau, kur išteka. (O kur
teka?) Teka į ežerėlį, o iš ežerėlio į Nerį. Štai čia į ežerėlį, yra čia ežerėlis. (O kaip jį
vadinat?) Švarus404 ežeras. (Švarus ežeras vadinot?) Na, mes taip visada, dabar jau
daugiau, o taip buvo Švarus ežeras. Vanduo toks. (Toks pavadinimas?) Taip. Niekada
niekas nepaskendo tame ežerėlyje. O dabar čia sodai, tai nuo seno jau, trisdešimt metų
jau. (Paskendo?) Paskendo vienas studentas, atėjo su tėvu įsimaudyti. (O anksčiau
neskendo?) Niekas neskendo. Kadaise, žinot, kitaip maudėsi. (Tai gerai buvo.) Taip,
gerai. (O tas vanduo gydo? ) Tik akis, mes kai Kalvarijoje buvom, irgi upelyje
maudėmės.
M29A-15 (2004 m.)
1235. [Apie žalčius ir gandrus]
Ona muvila, že my z jiednej myski jieli. No vejdou do domu, matka zostavi
dzieciou jiesc, oni jiedzou, i oni pšychodzou. (To davnej tak bylo?) Nie tak davno. Ona…
(Jak familja jej?) Ona biedna juš niežyje, mojej siostry synova. (A može jiešče jiest tam
kto, nie?) Nikt tam niežyje. (A jaka byla familija?) Balcevičy. Ona Jodka, ale jejny
dieduk Balkievič stary, stary žytelj byl. (To oni tak muvili, že žyli z liudzmi) …. Potem
zemscysie co kolek. (A co on zroby?) No ja nieviem. O tu jiedna to muvila. Jiešče byla.
Uvidziala jiego, jagody ubirala i uvidziala venža, ona jiego byla. Nu nieviedziala možno
čy niemožno. V tym mejscu matka insultem, stalosie, v tym mejscu, gdzie tego venža
zabyla. (V tym samym mejscu?) Tak muvi, bociany teš. Oni zemstvo robi, jieželi ichne
dzieci… (Co oni robiou?) Taki muvil, taki Antony o tu domek ma, teš juš ten dačnik. To
muvil, juš ich nie rušyc. Kto jakie tam dzieci čyje zabrali, oni tam vliezli po drabynie,
vziali ichne jajki tam, to oni byli ich, to co robyli. Všysko vybrali, to juš vred zrobyli. To
muvi, bociau vziol, gdzie ogniska byla, vziol glovieški kavalek i do domu žucil. I dom
zapalilsia, čy to pravda, čy to nie.
Ji sakę, kad visi iš vienos lėkštės valgė. Užeina į namus, motina palieka vaikams
valgyti, jie valgo, o žalčiai ateina.. (Tai kada buvo?) Ne taip seniai. Ji... (Kokia jos
pavardė?) Ji, vargšė, jau negyvena, mano sesers marti. (O gal dar ten yra kas nors?) Ne,
niekas ten negyvena. (O kokia jų pavardė?) Balcevičiai. Ji Jodka, o jos senelis
Balkevičius, senas gyventoja buvo. (Tai jie taip sakė, kad gyveno su žmonėmis [žalčiai].)
... Paskui keršys. (O ką jis padarys?) Na, šito aš nežinau. Viena čia pasakojo. Dar buvo...
Ji pamatė žaltį kai uogas rinko, ir jį mušė. Nežinojo, galima ar negalima. Šioje vietoje
motina su insultu, taip jai atsitiko šitoje vietoje, kur aną žaltį užmušė. (Toje pačioje
vietoje?) Taip sakė, gandrai irgi keršija, jeigu jų vaikus... (Ką jie daro?) Taip sakė, toks
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Antanas405, čia jo namukas, vasarnamis. Tai sakė, kad jų negalima liesti. Kadaise vaikai
paėmė, užlipo su kopėčiomis , išėmė jų kiaušinius, tai jie mušė vaikus, ko jie tik nedarė.
Viskas, išėmė kiaušinius, tai jau blogai padarė. Tai, sako, gandras paėmė iš laužo
nuodėgulio ir įmetė į namus. Ir namas užsidegė, o ar tai tiesa, ar ne, nežinau.
M29A-16 (2004 m.)
1236. [Kas užmuš gyvatę...]
To chodzyli tu po poziomki, muvi tak:”Kto gadzina zabyji, to tšysta dni otpustu
bendze mial”. No to čeba zarabiac, bo može gžečny.. To byli. Siostra starša na dziesiac
liat, o teras umarla, juš dva liata. I po jagody, po poziomki, bo kiedys niebylo ni skont
tych pieniondzy. Nu i o čvartej o pjontej stavali, čym včesnej. Moja siostra byla taka
zajadla do roboty, my.. ja može šesc liatkuv miala i pienc, musi chodzila juš po jagody.
Idzi, zamrozyvšysie, jak daš v jaki koženj nogami, krev pujdzi, to kiedys do glovy i butuv
nie bylo, všysko bose, a rosa zimna. Nu i tego, nu i my s siostrou. Ona nas, tšy liata
odemne starša, a ta sama starša, co nas juš provadzi po jagody, to na dziesianc liat, ona
dzieviatnastego byla, ja dvadziestego dzieviontego, ta dvazdiestego šustego, co starša
odemne. Nu i uvidzieli gadzina, i bosa, i všystko. I biežym galendzi jakie, palečki i
byjim. Taka palečka jaka juš… gnilovata, i na polove rozbyjisie, ta gadzina vyžej nas
skačy, njak my byjim. Žeby zabyc. To i teras bylam zabyvšy gadzine tutaj. I zato gadziny
nielienkamsia. …
Taki …, tam kury tšymali. To muvi oni tam. Vychodzou, dzieci jiesc idou, to
mojej siostry tšymala, taka Valia, to ona muvila:”A my nielienkamysie, u nas v domu
byvajou”. Ojej.
Vaikščiojo čia žemuogių rinkti. Sako taip: „Kas gyvatę užmuš, tai turės trisšimtus
dienų atlaidų“. Na ai reikia užsidirbti tų dienų, nes gal nusidėjęs... Tai buvo. Sesuo
penkiais metais vyresnė, dabar tik mirė, jau du metai kaip mirė. Ir uogauti, žemuogiauti,
nes kadaise nebuvo tų pinigų. Na ir ketvirtą, penktą atsikeldavo, kuo anksčiau. Mano
sesuo buvo tokia darbšti, o mes... aš gal šešis metus turėjau, ir penkis, o ėjau uogauti.
Eina, sušalusi, užsikabini už šakos - koja kraujuoja, kadaise batų nebuvo, vis basi
vaikščiojom, o rasa šalta. Na, ir mes su seserim... Ji trejais metais už mane vyresnė, o ana
sesuo pati vyriausia, kuri jau mus veda uogauti, dešimt metų vyresnė. Ji devynioliktų
metų buvo, aš dvidešimt devintų, o ta dvidešimt šeštų, kuri vyresnė už mane. Na, ir
pamatėm gyvatė, o mes basos. Tada imam lazdas ir mušam ją. Jei lazda papuvus kiek, per
pus lūžta, o gyvatę aukščiau mūsų pašoka, o mes ją mušam. Užmušt norim. Tai ir dabar
buvau užmušusi gyvatę. Todėl aš gyvačių nebijau...
Ten vištas laikėm. Tai sako jos ten... išeina, vaikai eina valgyti, tai mano sesers...,
tokia Valia, tai ji sakė: „O mes jų nebijom, jos namuose pas mus būna“.

Hendrik Kasperovič, Adamo, g. 1940 m. Vosyliukuose.
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Iki 1935 m. kaimas buvo rėžinis, po to dalino. Viso kaime buvo apie 30 sodybų.

1237. [Vietovardžiai]


Maišinka – pieva miške



Šumak – upelis, kuris įteka Nerį. Kiti vadina Vilba.



Kunigiška – ežerėlis Semeniukų kaime



Pusto jieziorko – mažas ežerėlis Vosyliukuose



Čysta jieziorko – mažas ežerėlis Vosyliukuose



Saudovienka – bala



Očko – bala miške link Stirnių



Dluga roista – bala miške, kur eina elektros linija

M29A-17 (2004 m.)
1238. [Apie vienuolyną Žemuosiuose Semeniukuose] (kairiam Šumako (Vilbos)
krante; ten 200 m nuo upės gražūs ąžuolai)
Značy, to byl na Semeniuki, zapysac konkretne, i tutaj jiechatj do dolnych
Semeniuk, i tam na pravo, bližej liasu vpravo. No i tam jak jiechatj prosto, bo tam dalej
juš Vilja. I na tym takim , na vzgužu i tam jiest. Tam navet tam, tut jiešče chodzilam do
školy, maly, to chodzili na vyčečke, to jiešče te cegly byli. (I co muvili, co tam bylo?) I
že tam byl jakis cy kliaštor, byl, tam biskupy by mše, i tam mieškali, tego, tak samo
podobnie jak v Popach, rozumie. Takie same nazvy, tam kto tam bylo. O v tym sprava.
(A viencej legend o tym mejscu nie muvili?) Legend, to nic takiego niemuviono.
Vadinas, tai kelias į Semeniukus, užrašykite tiksliai, čia reikia važiuoti į
žemutinius Semeniukus, o ten arčiau miško pasukti į dešinę. Na, ir taip važiuoti tiesiai,
nes ten toliau jau Neris. O ten toliau, ant kalno.. ten yra. Ten mes ėjom, aš dar mažas
buvau, į mokyklą ėjau, ten buvom į ekskursiją nuvykę, tai dar plytos buvo. (Ir ką sakė,
kas ten buvo?) Ten buvo kažkoks vienuolynas, ten vyskupai buvo, ten jie gyveno,
panašiai kaip Popuose406, suprantat. Tokie patys pavadinimai, kas ten buvo. Tame ir
reikalas. (O daugiau nieko apie tą vietą nepasakojo?) Ne, nieko nesakė.
M29A-18 (2004 m.)
1239. [Apie Čysta jieziorka]
Kolo tysionca liat može viencej navet. To to povstalo takže. Ta žečka ile daje
vody, tyle ta všystka jieziora ma. I povstajie ruvnovaga taka. Jieželi ta žečka pšytšymi,
jieziorka ta vysycha, i bardzo šybko, ziemia ta bardzo piesčysta. No o tyle o.
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Maždaug tūkstantį metų, gal net daugiau... Tai atsirado (?) Tas upelis duoda tiek
vandens, kiek ežerėlyje telpa. Ir tokia pusiausvyra atsiranda. Jei tas upelis mažiau
vandens turi, upelis išdžiūsta, ir labai greitai išdžiūsta, nes žemė labai smėlėta. Na ir tiek.
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ZABARIJA
Kazokiškių sen.
Bartkevičiūtė-Klimantavičienė, g. 1929 m. Zabarijoje, gyv. ten pat
Tėvai turėjo 30 ha, buvo 8 vaikai. Kaimą 1934 m. išdalijo į sklypus, iki to buvo rėžinis su
2 gatvėm. Jos vyro tėvas ir vyras buvo kalviai. Vyro tėvs atėjo užkuriu iš Zelvės, buvo
labai neturtingas. Jam čia atėjus piria buvo dūminė (kurna chata), jis išmūrijo pečius.

1240. [Vietovardžiai]


Padzynia - griova (rov) kalnuose prie kaimo



Moliakas – kalnas, ant jo buvo lygi pieva



Pasieki – krūmai kur ganė karves



Rosliaka rov – griova



Istuka rov – griova



Zigmuka rov - griova

Bronislavas Karpavičius, Mykolo, g. 1929 m. Zabarijoje, gyv. ten pat
Jie gyveno neturtingai. Kai reikėjo eiti į mokyklą – nupirko vailokus, o kaliošams
pinigų nebuvo, tai nupirko raudonas vyžas. Vaikai labai juokėsi, tai jis vis kišdavo
kojas po suolu.
Laukuose guli akmuo. Ūkininkas jį vežė priduoti žydams į Vievį ir sulūžo rogės, tai
išmetė ir paliko.
1241. [Apie namų statybą]
Jo tėvas su savo broliu iš Grabijolų statė namus. Pirmą vainiką uždėjus ,
šeimininkas duodavo šnapselio, kai balkius padėdavo – vėl, kai gegnes padaro, jau kabina
vainiką. Jei nefundija, tai vietoj vainiko kabindavo vyžas.
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ŠALTUPĖ
Vievio sen.
Juozas Arnatkevičius, Vinco, g. 1949 m. Šaltupėje (Šaltupka).
Tėvas kilęs iš Grabijolų, jo gimtinė buvo dešinėje buvęs Boliuko namas. Jie ne giminės
su Arnatkevičium Grabijolų.
Šaltupė buvo gatvinis kaimas, išskirstytas 1932 m., buvo apie 10 sodybų. Kaime beveik
visi Steponavičiai.

1242. [Vietovardžiai]


Dubiala – pieva už upelio



Tabokos kalnas, Tabačna gura – kalnas palei mišką, kur stovėjo jų pirtis. Diedukas
vertėsi tuo, kad su žydais vežiojo prekes. Jį privaišino ir jis girtas ėjo namo. Pirtyje
užmigo, o paskui ryte pasakojo, kad naktį su velniais pėrėsi ir jie jam tabokos davė.



Baltas raistas – Veprių miške



Ruda – prie Šaltupės, į ją įteka šaltiniai. Ten kaimo moterys dažydavo siūlus.
Ateidavo ir iš Balceriškių, bet svetimas varydavo lauk.
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SEMENIŠKĖS ir KERNAVĖ
Apolonija Kraujalis-Ražanauskienė, g. 1935 m. Geisiškėse, d. gyv. Semeniškėse.
Užrašyta 2005-02.
Tėvas iš Molėtų rajono, lenkuojantis, nusipirko žemės iš “chochlų” Geisiškėse. Ji ištekėjo
į Semeniškes 1969 m. vyro sodyba buvo prie pat upės, bet 1933 m. potvynis nunešė
namą, tada pasistatė dabartinėje vietoje.

1243. [Dembuli]
Dembuli – pieva į rytus nuo sodybos. Kalbėdama apie slėnyje tekantį upelį, pavadino jį
Pajauta.

M 31A-1 (2005 m.)
1244. [Apie Daubulių ąžuolą]
…… Ta curka siedziala tam (Jak jak bylo, poviedzcie) I… i piorun, blyskavyca
stuknela i zabyla jej. (To curke zabyla?) Aha, i jiego razem, ten Pojaty… (Pojaty curka
zabyta i kogo jiešče zabylo?) S chlopcem byla tam.. (A, s chlopcem byla) Tak opoviadali.
(Pod tym dembem?) Aha, bo ja viem jak tam bylo, tak mnie muvili dziaduki moje. (A kto
ta Pojata byla, že jej curka tam siedziala?) Curka Lizdejki, Lizdejki, co žyl v Kernove,
ona Pojata nazyvalasia (To tam Pojata ta siedziala, čy Pojaty curka?) Pojata, Pojata
(Pojata sama siedziala) Pojata jej imie bylo, a curka Lizdejki. To ja troche čytalam,
kiedys polskej ksionžsce (A tak napisano bylo, čy..) V Maišiagole bralam v biblioteki (A
mejscove jak muvili?) To i mejscove, a mejscove co oni viedzieli? Jak ja im co
poviedzialam, to oni to i viedzieli. Bo ja troche v ksionžce vyčytalam, v krutkosci. A on
to samo, to samo muvil, co tu gadali, nic novego viencej nie muvil (A to čemu ten demb
taki vybytny byl? Čemu liudzi jiego viedzieli?) No siedzieli… nu vie, maladiož, nu
maladiož nu, tak, tak muvili. Siedzieli pod tym dembem. A pod dembem i zakryl,
jiednem slovem nie možna, nie možna muvi, perkunieje viencej scionguji. A moža
pasaka taka (A tak viencej nie muvili, že jakie poganie tutaj žyli davnej, nie) Nie, nie nie
muvili takich. Tyko muvi, že tu na dole byla Kiernova kiedyscy, tutaj byli, bo kopali že
archeologi tutaj tam. Ža potem potop byl zatopyla, no to musi ta žeka Vilja vyliala chyba,
vtedy pšenieslisie oni tam vyžej. Tak opoviadali, no kopali, nachodzili, co to nachodzili,
v muzeum to jiest.
(Čy volno bylo po granice chodzic?) Nie, nie volno bylo, čeba dokument. Jieželi tam za
granicou ojcec umar čy matka, tak nie možno bylo. Chyba može v nocy kto po cichu
pšejdzi.
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(A gdzie tutaj jiest mejsce take Povietuvka nazyvali?) Nazyvali to gdzieš Povietuvka, nu
ja nie viem dokladne, že gdzie ona tutaj. Marytka, nievieš, gdzie ta Poviatuvka?
(Klausta apie Dembuli vietą) Nie, nie tak dalieko, ale teras nie ochota, nie tak
dalieko, jakich piendziesiot metry (Piendziesiont do Dembuli od vas?) Aha (Ale čeba
pšez ta žečka pšejsc?) Nie, pšez žečka nie čeba (Na tej stronie dembuli?) Tak na tej
stronie (I co tam, lonka byla, co tam?) No lonka (Jak vy pšyšli, co tam bylo?) Lonka byla
(Lonka Dembuliami nazyvali) Aha (A na tej stronie žečki..) Muvi, že domb byl, ale tego
dembu teras nie vidac, on može sgnil (A na tej stronie žečki nie nazyvali Dembuliami?
Tyko na vašej stronie?) Na našej tyko (Tyko na vašej?) Aha (A jak vot, jieželi znajsc to
mejsce teras, co tam može jiest, može jaka gura bližej, čy jak. Jak jieželi my šukali by)
To gury gury te, jak to piervš, pani, tam… tak o, idzie… no tak jak rov, gury is tej i s tej
strony gury (A žečka gdzie?) No (A žečka gdzie?) A žečka idzi v dole. Nievielko tam,
pozavšyskim po maliutku tam idzi, a tutaj o, bližej, ot ona s guruv, takie, jak to
poviedziec, žyly, žylami vychodzi. Tu s guruv, a tam za všyskim maly znak jej jiest tej
žečki (V tych Dembuliach?) Aha. A teras zasniežona, to juš moža i nie značne. (A Gajem
gdzie nazyval, Gaj?) Gaj to ten, vo lias, vo te gury, to Gaj nazyvali, Gaj tam (Tam na
guže juš od vas, od razu tutaj Gaj) Aha (A tam jiešče jakas jiešče siedziba byla na gurach,
kolionja jaka odzdzielna?) O tutaj na gurach? (No ja nieviem, muvili, že v Gaju) To
bardzo davna, pšy polskich časach, pšy Pilsudskim, tam byla komus dana ziemia, a
potem juš kolchozy (Ale ja viem že i pšy kolchozach jiešče žyl jakis človiek) To može
mnie nie bylo jiešče (Mnie muvila Honorata s Podvarancuv) O to jak ona muvila, to
može pani vie, ona starša kobieta odemne, ona musi jakiego dvadzestego ročniku (A vy
nie viecie, že v Gaju tam byla siedziba?) Nie, nieviem (Tyko Podvarancy viecie, chodzili
do nich tam?) Podvarancy, monž muvil kiedys, chodzili, tam jiest moja menža siostra,
mego menža siostra žyje. (A do tej strony nie chodzili juš, do strony Miežancuv, po
dolinie tam vyžej?) No tam časem byva kiedy, pšejdziš, ale tam nic nie vieš (Nie bylo
tam siedziby pšy vas?) Nie, nie bylo, jak ja pšyšlam juš nie bylo. Byla, muvie pšy
Pilsudskim, byla dana piaskuv, tam biedny človiek byl, jak on tam zarobil sobie, dali
jiemu troche ziemi, na piaski, ta taka drena ziemia i pokutovalsia. To tam može to
Honorata i muvila.
(Ile metruv do tych Dembuliuv?) Konkretne to ja nie moge poviedziec (No do
Dembuliuv, dalieko?) On monž mnie nie chodzil, nie pokazyval mnie (Ale dembuliami ta
lonka co nazyvali, to ona dalieko od vas?) Nie niedalieko (Vidac možno pšez okno,
vidac?) Trošečka vidac.
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... Dukra sėdėjo ten (O kaip buvo, papasakokit.) Ir ... perkūnas trenkė, ir užmušė ją.
(Dukrą užmušė?) Taip, ir jį kartu užmušė. (Dukrą užmušė?) Taip, ir jį kartu, tą Pajautą407.
(Pajautos dukrą užmušė, o ką dar?) Ji ten su vaikinu buvo. Taip pasakojo. (Prie to
ąžuolo?) O ką aš žinau, kaip ten buvo, man taip sakė mano seneliai. (O kas buvo ta
Pajauta? Kodėl jos dukra ten sėdėjo?) Lizdeikos dukra, Lizdeikos, kuris Kernavėje
gyveno, jos Pajauta vardas. (Tai ten Pajauta buvo ar jos dukra?) Pajauta, Pajauta (Pajauta
sėdėjo). Pajauta ji buvo vardu, Lizdeikos dukra. Aš kažkiek skaičiau kadaise vienoje
lenkiškoje knygoje. (Ten buvo parašyta...) Maišiagaloje skolinau iš bibliotekos. (O
vietiniai ką pasakojo?) Vietiniai, o ką vietiniai žinojo? Ką aš jiems papasakojau, tą jie ir
žinojo. Nes aš trumpai knygoje skaičiau, trumpai. O jis tą pati sakė, ką jus čia pasakojot,
nieko daugiau nesakė. (O kodėl tas ąžuolas toks išskirtinis? ) Na, sėdėjo... jaunimas, štai
taip kalbėjo. Sėdėjo po tuo ąžuolu. O po tuo ąžuolu... vienu žodžiu negalima, negalima,
sako, žaibą labiau pritraukia. O gal pasaka tokia. (O taip daugiau apie pagonius
nepasakojo?) Ne, nesakė nieko. Tik sakė, kad čia apačioje buvo kadaise Kernavė, nes
archeologai čia kasinėjo. O paskui potvynis buvo, gal Neris išsiliejo, tada persikėlė visi
aukščiau. Taip, kasinėjo, rasdavo, kažką rasdavo, dabar tai muziejuje.
(Ar galima buvo sieną kirsti?) Ne, negalima, reikalingas dokumentas. Jeigu ten už
sienos tėvas mirė ar motina, o kitaip negalima. Tik gal naktį kas slaptai pereina.
(O kur čia vieta tokia, Povietuvka 408 vadino?) Vadino Povietuvka, bet aš nežinau,
kur ji. Maryska409, nežinai, kur Povietuvka?
(Klausta apie Dembuli vietą) Ne, ne taip toli, bet dabar nesinori, ne taip toli,
maždaug penkiasdešimt metrų. (Penkiasdešimt nuo Debulių iki jūsų?) Taip. (Bet reikia
pereiti per tą upę?) Ne, per upę nereikia. (Toje pusėje, kur Debuliai?) Taip, toje pusėje.
(Ir kas ten, pieva buvo?) Na, pieva. (Kai jūs čia atsikėlėt, tai kas ten buvo?) Pieva buvo.
(Pievą vadino Diebuliai?) Aha. (O toje upės pusėje...) Sako, kad ąžuolas buvo, bet dabar
nėra to ąžuolo, supuvo jis. (O šitoje upės pusėje irgi Debuliai? Ar tik jūsų pusėje?) Tik
mūsų pusėje. Aha. (O gal ten kalnas koks?) Tai kalnai, kalnai tie, kaip kadaise..., taip
einat, ponia, taip ten griovys, o kalnai iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. (O upelis kur?)
Upelis apačioje teka. Nedidelis jis, net visiškai mažas, teka ten, nuo kalnų tas vanduo,
gyslos ten, gyslos. Čia nuo kalnų, bet vos matosi ten tas upelis. (Debuliuose?) Aha. O
dabar sniegas, tai gal ir nesimato. (O Gojus 410 kur?) Gojus tai miškas, čia kalnai, o ten
Gojus, Gojus vadino. (Ten už kalnų tai jau Gojus?) Aha. (O kas dar ant kalnų?) Čia ant
kalnų? (Aš nežinau, sakė, kad buvo sodyba, Gojuje buvo.) Tai labai seniai, dar už lenkų,
kai Pilsudskis buvo, ten žemė buvo duota kažkam, o paskui jau kolūkiai prasidėjo. (Sakė,
kad kolūkio laikais gyveno ten žmogus.) Tai gal manęs tada čia nebuvo. (Man sakė
Honorata iš Padvarių.) Na, jeigu ji sakė, ji už mane vyresnė, ji gal dvidešimtų gimimo. (O
jūs nežinot, ar buvo Gojuje sodyba?) Ne, nežinau. (Jūs tik Padvarius žinot, buvot ten?)
Padvariai, vyras sakė kadaise, ėjo ten, ten vyro sesuo gyvena. (O į tą pusę nevaikščiojot?)
Na, kartais eidavom, bet ką ten žinai... (Sodybos ten nebuvo?) Ne, nebuvo, kai aš atėjau
čia gyventi, tai nebuvo. Buvo, kaip sakiau, Pilsudskio laikais, buvo smėlis ten, ten
vargšas žmogus gyveno, kai jis užsidirbo sau, tai davė jam truputį žemės, smėlio to,
tokios prastos žemės ir vargo jis. Tai šitą gal ir Honorata sakė.
(Kiek metrų iki tų Dabulių 411?) Tiksliai tai aš negaliu pasakyti. (Iki Dabulių toli?)
Vyras nevaikščiojo ten, nerodė man. (O Dabuliais kur vadino, ta pieva, tai ji toli nuo
jūsų?) Ne, netoli. (Pro langą matosi?) Truputį matosi.

407

Lenk. Pojata.
Lenk. Powiatówka.
409
Lenk. Maryśka, mažybinė vardo Maria forma.
410
Lenk. Gaj.
411
Lenk. Dembule.
408
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Stepas Ražauskas, Kazio, g. 1929 m. Semeniškėse, gyv. Kernavėje (Kriveikiškyje).
Mirė 2005-03 ar 04.
Kaimas buvo prie upės, rėžinis, 12 namų. Aukščiau Airupkos, dešiniam krante yra
Viršupka.
Tėvo sodyba – Daubulių slėnio prieigose. Už tvarto čia išardavo metalo gabaliukų, juodo,
pilko.

M31A-2 (2005 m.)
1245. [Apie Dobulių ąžuolą] (tėvukas pasakojo, kad ąžuolas turėjo apie 500 metų)
Vokiečiai buvo (Per karą?) Aha, per karą gruvo. Tai jis buvo ten toks… nu,
turbūt… apie pora metrų, tas ąžuolas (O tai ką apie jį pasakojo, apie tą ąžuolą?) Bajkos
tos tokios buvo, kad buvo nu…prie karo, nežinau kelintais metais, ten Pajautas buvo
pasislėpęs, ten buvo jo tokia skyle. Nu kokia, apie keturis metrus (Medyje?) Nu… šitam
ąžoloj (Ąžuole skylė?) Jis ten palipo ir… (Įlindo?) Įlindo (Pojata tas? Kas yra tas Pojata,
kas jis toks?) Pajautas (Pajautas, kas jis toks yra?) Jis, nežinau… lietuviškas buvo koks.
Lietuvos, seniai buvo, ba tas ąžuolas tai turi gal, nežinau kiek metų (O ką jis ten darė
įlindęs į tą ąžuolą?) Karas čia buvo, čia buvo karas (Ir jis slėpėsi ?) Jis pasislėpėsi ir…
viskas ten. Ten jo ieško, ar kaip… Tai vo toks atsitikimas. Dar žaliavo, ale biškutėlį, ale
čia iš apačios supuvęs, nu tokia buvo skyle, kad… kruzdelių ten buvo prilipę (Tai ten
vedė toksai takelis į Klišabalą, toksai kelias, ir važiuojamas?)……. Lietuviai prie ąžuola
…prisipažįsta ten… kaip čia jum pasakyt.. (Kas taip sakydavo?) Nu, lenkai ten, taip jau
jie šnekėjo (Sakė, kad prie to jūsų Dobulių ąžuolo šitaip?) A nu (Tai kaip, eina melstis?)
Nu kad visai žmonės tokie, nu, nemokinti buvo ar kaip (O kaip lenkiškai sakydavo? Že
oni chodzou modlitsie tam, jak?) Do demba pšychodzili modlitsie( Jak jiešče muvili, že
tam modlilisie, čy ogien palyli, niemuvili, že tak?) Palili tam i ogien, tego, my nievidzieli
tu…

M31A-3 (2005 m.)
1246. [Apie Kernavės piliakalnį]
Kaip namas toks apvalai, tai čia kaip buvo tas jau…karo metuose buvo čia turkai.
Ir čia nu, užmuše ten generolą. Tai jie užkase tik kepuram, žames pri…pripyla pripyla,
tiek tų žames (Tai čia palaidotas jisai?) Jis ten palaidotas, taip pasakojo, ar ten palaidotas
ar ne. Tas kalnas vo, pailgus… nu kaip namas. (O apie kitus ten?) …Pavardes yra
užrašyta…( Mes klausiam, kaip jum pasakojo seni žmonės) Ten buvo vienam kalne tokia
skyle buvo, mes dar vaikščiojom į mokyklą, mokytoja nuvede. Ten buvo tokia skyle, kad
akmeniuką įmesi – ten jis baladojasi… ten kokia skyle iki dugna, sako, kur tai ten
dugna… A dabar o buvau – jau nebėra.
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M31A-4 (2005 m.)
1247. [Pragarinės ežeras]
[Sakė, kad Pragarinės ežere ir dabar yra degtinės]. (Nuskendo? Tai kaip ten buvo?)
Čia nežinau, kaip ten važavo jie ir patys nuskendo, i ta degtine. I čia daug ko.. ten dėžiu
buvo. A tas gilus, tas ežeras. Mes… kaip čia, matavom, nu, aštuoniolika metrų tokia
lazda, ir dar dugnaus nėra.
Irena Drazdauskaitė, g. 1925 m. Semeniškėse, d. gyv. Kernavėje. Užrašyta
2005-02.

1248. [Vietovardžiai]
---Baronas – akmuo Neryje kaip su ragais
--- Kandiba – akmuo ant kranto
----Liūnak – vieta, kur gyveno Rickevičiai
--- Daibuliai – pievos, laukai, užimta lenkų buvo
--- Pajauta – vieta ant kalno, toliau
--- Povietuvka – vieta, kur gyveno Pileckas
--- Buda – vieta už Pajautos, už Podgajaus, aplink miškas Stankeičizna

M31A-5 (2005 m.)
1249. [Apie Pajautą]
Pajauta, kas ten buvo tokia, vadinasi Pajauta ten. Dar ir kunigas mus klausė, tai
sakinėjom, a dabar nieko neatsimenu. Invalide dabar pasidariau visai. Ten kažin kas
buvo, važiavo an tos Pajautos ten, kas ten buvo. Tai ten yra, buvom nuėjęs.

M31A-5 (2005 m.)
1250. [Mitkiškių akmuo]
Yra pėdos (Pėdos? O kieno ten pėdos?) Dievo. (Dievo ten?) Taip. Visi eidavom,
melsdavom. (Tai iš kur ten atsirado tos pėdos?) Tai aš nežinau, gal buvo ten.. Aptvertas i
gėles sodino, dabar tai senai buvau, tai negaliu pasakyt, kas dabar yra. A ten žmonės arti
gyvena.. Ten teisybe, eidavo visi dešimtas šitas… penktadienis, taip, mes mėnesį. Nu o
tai ten eidavo, daug iš kur dar atvažinėdavo, iš Vilniaus melsti. Tai yra yra…

M31A-6 (2005 m.)
1251. [Apie Mitkiškių šaltinį]
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Šaltinėlis prieš saulę eina - gydydavo, tai kur akmuo, už Neries. Nu aš nežinau,
vasarą kas parodytų, Petras Drazdauskas gyveno ir prieš jo vo teip šaltinėlis prieš saulę
teka. Tai sako tada akys...
(O jūsų krante nebuvo tokio šaltinio kad gydytų?) Ne, mūsų su saule, a ten už
Neries prieš saulę. Tai imdavo, kurie atvažinėdavo, butelius pririnkdavo tuos vandens.
Sakė, gerai prieš saulę, a mūsų tai su saule eina.
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SIDARONYS
Sudervės sen.
Radzevičius, Sidaronių k. Užrašyta 2006 m.

1252. [Vietovardžiai]
BARČAK – Nuo Radzevičiaus namų žemyn upe apie 800 m, pačiam upės
posūkyje gili vieta upėje.
NORD – Nuo Radzevičiaus, upe aukštyn, ties buvusiu kairiam krante Popų kaimu,
ties maža salele.
DRISTUCHA – Žemyn upe iki posūkio ties Varnakaliais ant kalno. Upėje didelis
akmuo, skardis dešiniam krante.
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ŠILĖNAI
Juzefa Kocelovič-Tatol, Stanislavo, g. 1919 m. Šilėnuose, gyv. ten pat.
Namas statytas tėvo prosenelio. Mama iš Koplyčninkų, Uršulia Višnevska. Žemės 12 ha
buvo.Tėvas žiemą uždarbiaudavo, veždamas iš Maišiagalos į Vilnių ir Grigiškes rogėmis
rąstus. Tėvo brolis ir jo sūnus plukdė sielius iki karo. Mama audė, ir ji iš mamos išmoko.
Kaime buvo 4 kryžiai: 1- Į Mozūriškių pusę, 2 – į N.Rėvos pusę, 3 – į Čekoniškių pusę,
prie Baniukievičiaus namo, 4- toj vietoj, kur dabar Jezaus skulptūra. Šilėnų bažnyčia –
stebuklinga vieta, nes žmonės čia išgydavo. Atlaidai vyko : 1.Švč.Trejybės (po Sekminių
II savaitę), 2. Į dangų ėmimo (rugsėjį). Būdavo mišios, mišparai, lauke statomi 4
altorėliai, procesijos.
Kaimas ganė 2 bandom: 30 ir 20 karvių. Už vieną karvę, atganius vieną dieną, 6 dienos
laisvos. Jei turi 5 karves, tai gano 5 dienas, o 1 namie. Samdė kerdžių, jis rytais
surinkdavo karves, pūsdamas trimitą iš alksnio. Avis ganė atskirai viena banda visas
kaimas.
Šilėnuose verbų iš žolelių nedarė, buvo mada verbos iš žilvičio ir kadagio.
Mozūriškėse buvo mokykla. Mokėsi 6 metus, buvo 5 klasės. Dvaras priklausė Ježy
Dombrovski, pulkininkui.
1253. [Apie sąnarių gydymą]
Tėvo brolio žmona Zuzana Kocelovič gydė sąnarius. Jei suka sąnarius, tai rišo
lininį siūlą ant rankos ar kojos su mazgeliais i kalbėjo poterius (pociorki muvila).

1254. [Apie Velykas]
Per Velykas bernai po langais giedodavo Aleliuja. Vaikai, tik berniukai, eidavo
kiaušiniauti (chodzyli žački).
Per Velykas pilstėsi vandeniu. Didįjį šeštadienį šventindavo ugnį ir vandenį, vėliau
nešė degtukus.

1255. [Trys karaliai]
Ateidavo persirengę 3 karaliai, bet nevietiniai, gal iš Vilniaus.

1256. [Užgavėnės]
Per Užgavėnes (Zapusty) važinėdavo arkliais su žvangučiais, kad linai augtų. Taip
pat, kad linai augtų, kuo daugiau skalbdavo tą dieną.

1257. [Vietovardžiai]
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Ovsianik – žemė prie Neries



Vilba – pieva ir miškas prie Neries, ten buvo seniau tiltas. Vilboje į Nerį įteka
gražus šaltinis



Zažeka – pieva ir laukas už Okos



Oki – šaltiniuota dauba, šaltinis



Turiški – pieva ir laukas į N.Rėvos pusę



Limargi – laukas į Mozūriškių pusę



Pod Virbiniški – laukas prie Virbiniškių kaimo



Podsojdze – laukas prie Saidžių



Područevina – laukas ir truputis pievos ant mažo upelio, kuris sulenda į žemę



Zaplebanju – laukas už kapinių



Pole pod majakem – laukas į Mozūriškių pusę



Dvorne – kaimo dalis link Čekoniškių



Šilanske – kaimo dalis prie bažnyčios



Pod bucianym gniazdu – pieva gale kaimo



Pop – N.Rėvos piliakalnis ir miškas aplink



Kopana – kelias iš Šilėnų į Mozūriškes. Taip vadino, nes eina upelio šlaitu ir
buvo rankomis nukastas

M2A-11
1258. [Apie pelėdas, gegutes]
(Jak davnej muvyli o sovach?) Jak sova pšyliecy, i ona huka, to na malego huka.
(jak to na malego?) Nu kto rodzyc ma, juš jiesli začontak, že bendzi rodzyc, to ona
nahuka. Muvi, juš sova to juš nahuka, ona juš nahukavšy. Nu i ziaziulki, to juš každemu
viadomo. (O ziaziulkach jak muvyli?) A ziaziulka, to muvi, na bieda huka, kukuji. Na
bieda. (Zavše na bieda?) Tak, zavše. Na biede. Co to… a, u mnie, to juš musi bendzi tšy
liaty…Pšylieciala do gonku: kukukuku tšy razy i polieciala. Nu myslie co, chyba ja
umže, niema juš tak komu umierac, juš u mnie niema. Až potem obkradli mnie, ot mnie
obkradli, ot i bieda.
(Ką kadaise pasakojo apie pelėdas?) Kai pelėda parskrenda ir ūkuoja, tai jau
mažylis bus. (Kaip tai mažylis bus?) Na, kas turi gimdyti, kai pradžia, tai gimdys, tai ji
praneša. Sako, jau čia pelėda padėjo, jau ji ūkuoja. Na, ir gegutės, bet apie tai jau visi
žino. (O apie gegutę ką sakė?) O gegutė tai sako, kai bėda, tada kukuoja. Kai bėda.
(Visada, kai bėda?) Taip, visada. Kaip bėda. Kas čia... man, tai jau gal tris metai...
Parskrido prie namų: kukukuku, tris kartus ir išskrido. Na, galvoju, matyt, aš mirsiu, nes
nebuvo kam daugiau, jau mūsų šeimoj nėra. O paskui apvogė mane, štai ir bėda.
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M2A-12 (2003 m.)
1259. [Apie gandrą]
Lialka niesy. (Muvyli jiesli liecy…) To lialka niesy. Ja muvie svemu vnuku. “Ot
ten bocion, muvie, niedobry, pšynios ciebie takiego rospustnego”. “Babcia, to musi
bocian pšynios”.
Lėliuką neša. (Sakė, kad skrendantis...) Tai jau lėliuką parneš. Aš sakau savo
anūkui: „Šitas gandras, sakau, negeras, parnešė tave, tokį nevykėlį“. „Močiutė, matyt,
gandras parnešė“.
M2A-13 (2003 m.)
1260. [Gegutės pranašauja]
(Jak tam s zieziulkami bylo?) U siostry na ugrodzie dvie zieziulki hukovali.
(Muvce) Na ugrodze, i muvi… a mama juš byla chora, biez movy. I juš oni tam i
kukovali tam, i jak muviou, nahukali. Nu na jutro juš i mama umarla. Na jutra i mama
umarla. Ot dzisiaj oni cos… (I co liudzi muvyli?) Nu muvyli, že to juš na pogžeb, na
pogžeb. No ale mamie juš byla chožej, juš ona tydzienj času biez movy byla, ale nie
spodzievalisie, i pravda.
(Kaip ten buvo su gegutėmis?) Sesers sode dvi gegutės kukavo. Sode, sako... o
mama sirgo, jau nekalbėjo. Ir jos iškukavo, kaip sako, iškukavo. Ant rytojaus mama mirė.
Tai šiandien jos... (O ką žmonės sakė?) Na, sakė, kad bus laidotuvės. Mamai jau buvo
blogai, jau visą savaitę nekalbėjo, bet dar nesitikėjom, kad mirs, ir tiesa...
M2A-14 (2003 m.)
1261. [Apie liepą prie namo]
Jak byl front, nu i te bomby žucali, i s tego konca podpalyli, to ruvno kosciola
spalylasia vioska. A on stal pod tou lipou, lipa teš juš byla taka o. Ona, jak teras siostry
chlopiec muvi, on to troche pamienta teš. To muvi, ona jakich sto lait ma ta lipa. Bo v 44
roku ten front byl jak šed, a ona juš jaka byla. No to on stal schovavšysia, bo tu i bomby
žucyli, i tutaj žucyli bomby. Tut i tam byla na drodze bomba jak žucyli. A my byli v
domu, jak žačeli tyko svystac, my tak o jakos uciekli, to v domu okny popšebyvane byli,
šafa stala pšebyta, lužka pšebyta tych oskolkuv. A teras vielie dziuruv v tym domie jiest,
vielie dziuruv. No to jiego zabilo v glova ten dal oskolak. (A gdzie on stal?) Pod lipou
pou, pod tou lipou. Pod lipou vot tak s boku stal i oskolak dal v leb, i gatova. V 44 roku
byla tak. To tut polova, ruvno kusciola spalilosia.
O kai frontas buvo, ir tas bombas mėtė, iš šitos pusės užsidegė kaimas, tai iki pat
bažnyčios ir sudegė. O jis stovėjo po ta liepa, o liepa jau irgi buvo tokia... Ji, kaip sesers
sūnus sako, jis truputį prisimena. Ji gal šimtą metų turi, šita liepa. Bet keturiasdešimtais
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ketvirtais jau frontas buvo, o ji jau kokia buvo. Tai jis stovėjo pasislėpęs, nes čia bombas
numetė, ir čia numetė bombas. Čia ant kelio buvo bomba numesta. O mes name buvom,
tai pradėjom viską imti, ir taip kažkaip pabėgom, nes name langus išdaužė, spinta
peršovė, lovą irgi. O dabar daug skylių name, daug skylių. Tai ji užmušė, į galvą pataikė
skeveldra. (O kur jis stovėjo?) Po liepa, po šita liepa. Po liepa taip stovėjo ir skeveldra
trenkė ų galvą, ir viskas. Keturiasdešimtais ketvirtais tai įvyko. Tai puse [kaimo] sudegė,
iki pat bažnyčios.
M22B-19 (2005 m.)
1262. [Apie Šilėnų bažnyčią] (atlaidai – Svienta Trujica ir Niebovziencia (15
sierpnia)) [atlaidai – Švenčiausioji Trejybė ir Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė
- rugpjūčio15]
(Jak tutaj kosciol znaliazsia v Šilanach?) tak znaliazsia. Ja dzieviatnasty ročnik, to
mnie jiešče kscyli v Sudervi, a juš siostry, dvudziesty tšečy ročnik v Šilanach kščyli. Juš
posle dvadzestego roku začela robyce ta parafja, i kosciul otkryvalsia. Juš tyko vo,
plebanja budovali, to ja pamientam. Pamientam trocha, že my tam česali, že takie davnej
byli česana všysko. Časki nosyli, tut naša babcia jiešče dala buchan.., davnej chlieb
piekli, niedavno, v kolchozu juš nie začeli piec. I dala buchan chlieba, dala šynka ta, nu
svynski kumpiaček dala, i dlia tych majstruv davala. A kosciola ja nie pamientam, jak,
kiedy jiego budovali. (A jak muvyli, jak pšed tem byla jaka kaplyca?) Muvyli, ale ja
nieviem. (Alejak muvyli liudzi?) No jak na cmentažu byla kaplyca. Byla, byla, i
zmarlych kiedy stavyli tam na noc, a tutaj ja nie pamientam. (A o tym obrazu co, jak
muvyli?) Pan Jezus, on teras vyviešony ten obraz, v koscielie. To tutaj šedla avanturija,
byl taki ksiondz, on chcial odnovyc jiego, a parafijane nie davali. (A jak on znaliazsia?)
ja nieviem, v kturym, čy sam pšyšed, čy kto pšynios. (A gdzie jiego naliezli?) Na dževie
tu gdziescy. (V samej viosce?) Tak, gdzie kosciul, tak. (V tym mejscu, gdzie kosciul?)
Tak, tak muvyli, tak i ja muvie. (Na dževu?) Na dževie naliezli. Jiedna noc odniesli s
povrotem du Sudervi, na druga noc i znuv, muviou, muvyli, pšyniesli do tego… (A
potem jak kaplyca zrobyli, gdzie jiego podziali?) Ten obraz jiest i teras. (A jak pšyšed s
Sudervia tutaj?) To musi zatšymali tutaj go. (A gdzie jiego tšymali?) Nie davali
parafjane, ale všysko jiedno ten
(Apie atlaidus) Tak samo, jak i teras. Zielione Sviontki vie kiedy byvajou, no to..
za dva tygodny posle ich, kiedy pšypadali posle Vielkanocy, Zielione Sviontki za siedam
tygodni, i za dva tygodni, a potem pietnastego sierpnia – Niebovziencia. I teras, naraze
byli vykasovavšy, a teras juš znuv. (A te piervše otpusty jak nazyvajousia?) Svienta
Trujica. (To jakie byli vienkše, jak vy dzieckiem byli?) Davnej jak bylo, jak Svienta
Trujica, to chodzyli du kšyžuv, byli 4 kšyžy v Šilanach. Teras juš niema, zniesli, pan
Jezus teras. (V kturym mejscu byli te kšyžy?) Teras gdzie Pan Jezus… i za tymi
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gumnami, i tam na gure, gdzie Baniukievič. I chodzyli pšed festem ve čvartek, procesja
chodzyli du tych kšyžuv. (Pšed Niebovzienciem?) Nie, pšed Božym cialem, Svienta
Trujice, nu. To pšed tym, a pšed Niebovzienciem nie chodzyli. (A v niedzielia byl juš ten
samy fest?) Tak. (Dužo liudzi byvalo?) A Boža, až z Olian pšychodzyli. Teras to
mašynami, a kiedys to procesja, z Olian. Dalieko te Oliany. A z viečora nabiorousia, u
nas vielie nocovali. I v domie nocovali, i v stodolie. (A čemu navet z Olian chodzyli?) Bo
tu cudovna mejsca, kolianami kolo kosciola chodzyli. (I co, jakie cudovne, pomagalo?)
Lyčy tak, že cudovne mejsce že obraz tak znachodzilsia cudem. (A liudziom pomagalo,
nie vyliečylisie jakie tam choroby?) Nie viemy, može pomagalo, nie pšychodzylosie, ja
juš nie pamientam.
No to u nas tych krynycuv jiest, vody jiest. A kiedyscy unas… tam bylo dziedzyniec,
teras pšerubiono všysko, brat ten chliev zrobyl u siebie. A koniem pšyjiezdžali,
pšyjiezdžali liudzi z dalieka koniem. Pšyjiedzy jaki človiek, postavy tam konia, a ja ide
du chlieva. Muvi:”Jak tut liudzi žyjou, jak cienško, vydac. Ziemia taka niedobra, gury,
kamieni, piaski te”. Ja muvie:” Ot tak i žyjou. Kamienia - choc zabejsia, vody – choc
zalejsia, (?) tak to možno žyc
(Kaip čia bažnyčia statė Šilėnuose?) Taip, statė, aš devynioliktų gimimo, tai mane
dar krikštijo Sudervėje, o jau seserį, ji dvidešimt trečių gimimo, tai jau Šilėnuose
krikštijo. Jau po dvidešimtų metų pradėjo kurtis parapija, ir bažnyčią atidarė. Aš tik
prisimenu, kai kleboniją statė. Prisimenu, kaip mes ten medieną ruošėm. Mano močiutė
dar duonos davė kepalą..., kadaise duoną kepė, neseniai, kolūkio laikais jau nustojo kepti.
Davė duonos kepalą, davė kumpį tą, na kiaulės kumpį davė, tiems meistrams jau. O
bažnyčios aš neprisimenu, jau kada ją statė, to aš neprisimenu. (O apie koplyčią ką
pasakojo?) Sakė, kad buvo prieš tai, bet aš to nežinau. (Bet ką sakė?) Na, kai kapinėse
buvo koplyčia. Buvo, buvo, ir mirusiųjų ten palikdavo nakčiai, o čia neprisimenu. (O apie
tą paveikslą ką sakė?) Ponas Jėzus, jis dabar pakabintas bažnyčioje, tas paveikslas. Tai
čia kilo triukšmas, kunigas norėjo atnaujinti paveikslą, o parapijiečiai neleido. (O kaip jis
čia atsirado, tas paveikslas?) Aš nežinau, kaip, ar pats atėjo, ar kas atnešė. (O kur jį
rado?) Ant medžio čia kažkur. (Kaime?) Taip, netoli bažnyčios. (Ten kur bažnyčia?)
Taip, kaip sakė, taip ir aš sakau. (Ant medžio?) Ant medžio rado. Vieną naktį nunešė
atgal į Sudervę, o kitą naktį vėl atnešė, taip sakė... (O paskui kaip koplyčią padarė, kur jį
pastatė?) Tas paveikslas ir dabar ten. (O kaip parėjo čia iš Sudervės?) Gal paliko jį čia.
(O kaip paliko?) Neleido parapijiečiai, bet vis vien...
(Apie atlaidus) Panašiai kaip ir dabar. Sekminės 412 žinot kada būna? Na, čia... po
Velykų, septynios savaitės po Velykų, rugpjūčio penkioliktą tai Šv. Mergelės Marijos
dangun ėmimo šventė. Nebuvo tos šventės, dabar vėl yra. (O tie pirmi atlaidai, tai kokie?)
Švenčiausioji Trejybė. Kadaise buvo taip, kai Švenčiausioji Trejybė, tai eidavo prie
kryžiaus, buvo 4 kryžiai Šilėnuose. Dabar jų nėra, dabar Ponas Jėzus 413. (Kur tie kryžiai
stovėjo?) Ten, kur Ponas Jėzus... už tų kluonų, ten ant kalno, kur Baniukevič. Ir ėjo prieš
tuos atlaidus ketvirtadienį, procesija ėjo prie tų kryžių. (Per kokią šventė?) Švenčiausios
Trejybės. (Daug žmonių būdavo?) O Dieve, net iš Alionių ateidavo. Dabar tai su
mašinom važiuoja, o kadaise procesijos ėjo. Toli tos Alionys. Iš vakaro ateidavo, pas mus
412
413

Lenk. Zielone Świą ki.
Lenk. Pan Jezus.
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daug kas nakvodavo. Ir name, ir kluonuose. (O kodėl iš Alionių ateidavo?) Nes čia vieta
stebuklinga, ant kelių eidavo aplink bažnyčią. (Ir kas, padėdavo?) Manydavo, kad
stebuklinga vieta, nes paveikslas ten stebuklingai atsirado. (O žmonės pasveikdavo?)
Nežinau, gal ir pasveikdavo, aš jau neprisimenu.
Na, pas mus tų šaltinių yra, vandens užtenka. O kada pas mus... ten buvo vieškelis,
dabar viskas kitaip padaryta, brolis net arklides pastatė... O su arkliais atvažiuodavo
kadaise, žmonės iš toli atvažiuodavo. Atvažiuoja žmogus, arklį ten pastato, o aš einu į
arklides. Sako: „Kaip čia žmonės gyvena, sunkiai, matyt. Žemė prasta, kalnai, akmenys,
smėlis“. O aš sakau: „Taip ir gyvenam. Kamienia - choc zabejsia, vody – choc zalejsia
(rusų kalba). Taip galima gyventi“.
M22B-20 (2005 m.)
1263. [Apie Oko šaltinį]
Moža to tam taka byla, moža i teras jiest, bo zašedšy, ona tak vo tšenslosie. No tak,
jieželi tam pšepalosie by, to tam i sgynol, žyviola, čy človiek, čy co. … Tšensysia
Gal ten tokia buvo, gal ir dabar yra, nes nuėjus taip drebėjo. Jei ten (?), tai žūdavo
ir žmonės, ir gyvuliai.
M22B-21 (2005 m.)
1264. [Apie akmenį su pėda Čekonės upelyje]
To slyšala, tam gdzies cy v Soidziukach, čy gdzie, slyšala ja. (V Soidziukach?)
No. (A jiego nie vidzieli?) Nie nie. My tam musi i du školy chodzyli, ale nie
zachodzyli… my to tam čensto byvali, ale
Aš girdėjau, ten Soidžiuose, ar kur, girdėjau aš. (Soidžiuose?) Na, taip. (O jo
nematėt?) Ne, ne. Mes pro ten į mokyklą eidavom, bet neužeidavo... mes ten dažnai
būdavom, bet...
M22B-22 (2005 m.)
1265. [Apie Užkeiktos veselios akmenis]
Jiechala viaselia, i tam ktus cy pšekliol, to za vielie… kiedyscy konjmy jiezdzyli,
vielie tam bylo tych vozuv, tyle kamieni liežalo. (A gdzie?) Ja nieviem, ja nie pamientam.
Ale to pamientam, že gadali.
Važiavo vestuvės, ir ten kažkas prakeikė... kadaise su arkliais važiuodavo, kiek
vežimų buvo, tiek akmenų gulėjo. (O kur?) Aš nežinau, neatsimenu. Bet sakė, tikrai sakė.
M22B-23 (2005 m.)
1266. [Apie Naujosios Rėvos piliakalnį]
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Tam cerkva byla, tam i popy žyli. (A jak, rosyjskie popy?) Nu popy. Jak ksiondz
jiest jieden, a pop to teš taki sviaščennik, pop nazyvasia, jiešče s brodami. (A tam
vydaženj jakich nie bylo?) Co ja viem, nieviem…
Ten cerkvė buvo, ir popai ten gyveno. (Rusų popai?) Na, popai. Kai kunigas
vienas, o popas irgi toks dvasininkas, popas vadino jį, jie su barzdomis. (O kokių įvykių
nebuvo?) Ką aš žinau, nežinau...
Vanda Michalkievič-Kocelovič, Kazimiro, g. 1924 m. Šilėnuose, gyv. ten pat. Mirė
2004 m.

M22A-1 (2004 m.)
1267. [Apie akmenį su pėda Čekonės upelyje]
On na razie, on byl vyrazny, jak potem to ja juš go nigdy nie znachodilam. Žečka
idzi vot tak i pšez ta žečka kamieni, pšez tyje kamieni vot tak cala noga. (A on byl v
vodzie ten kamien?) Nie všystki, ale vidac bylo. (Kolo samej vody?) On na pšyklad, vo
tak vo – žečka, nu i ot tak – ten kamien. (Na bžegu?) Tam v tej žece ich dužo jiest tych
kamieniuv. Ale tam byl vyrazny. A tamte vienkše dzieci, vienkše dzici dlia nas
pokzyvali. To ja viem, že takie i paliuški takie, všystko, ale ja tyko vidze, jak ja vidziala.
Ale potem, potem juš ja chodzila po trave dlia krovy, dlia svinj, tam do tego, do tych
kšakuv, juš ja jiego nie vidzialam, vodou zaplušovavšy tak. (A sam kamien vielki byl?)
Nievielki, takie kamienie zvyčajne, kamienie vot takie (Normalny. I ta pienta jaka byla,
sliad ten, vielki?) Ot tak prosto sliad byl, tak ot jaka moja noga. (Jak vaša noga? To
jieželi kamien nievielki, to pšez caly kamien?) Pšez caly kamien, pšez caly kamien taki
byl. Ale ja nieviem, tak juš potem jiego, oi dlugo nikdy, nikdy jiego nie… (A jak liudzi
muvili o takich kamieniach, skont ta stopa mogla znaliezcie?)No co ja viem. (Nie bylo
nijakich bajek, mov?)Nie (A starše liudzi znali o tym kamieniu?) Ja nieviem, prosto nam
tyko takie vielkie dzieci pokazyvali, vielkie te pastuchy. To muvili, o to kruliovej Jadvygi
sliad. (Kruliovej Jadvygi?) I my vtedy tak jiego, jak ucieknim, to liecim do tej sliadu. I
narazie vidzieli vyraznie, vyraznie, i taki, i taki vielki, že ot tak o prosto, može tak, jaki,
jak moj. (A čemu muvili, že kruliovej Jadvygi?) A kto jej vie, ja, pani, ž bylem ješče
dzieckiem (Nieobjasniali, čemu tak?) Nie. Moža co i muvili, ale to ja ješče bylam
dzieckiem. Ja tyko to viedziala, že pujda, zobača kruliovej Jadvygi sliadu, to ja tyko to
zavše znalam. (A tam kolo tego kamieniu juš nie modlilisie, čy co tak nie robili?) Nie, a
nic, a žadnego žadnego, štukuv takich nikt.
Jis pradžioj gerai matėsi, o paskui aš jo nemačiau. Upelis teka čia, o per tą upelį
akmenys, o ant tų akmenų visa koja. (O jis vandenyje buvo, tas akmuo?) Ne visas, bet
matėsi. (Prie pat vandens? ) Na taip čia vanduo, o čia – akmuo. (Ant kranto?) Tame
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upelyje daug tų akmenų. Bet ten aiškiai matėsi. O anie vyresni vaikai mums rodė. Tai aš
žinau, kad pirščiukai buvo, viskas, bet aš tik matau tą, ką aš matau. O paskui, kai eidavau
karvei žolės parnešti, ar kiaulėms, tai aš jo nemačiau, vanduo jį užliejo. (O pats akmuo
buvo didelis?) Nedidelis, paprastas toks akmuo. (O ta pėda kokia buvo, didelė?) Paprasta
pėda, kaip mano koja. (O jeigu akmuo nedidelis, tai per visą akmenį?) Per visą akmenį,
per visą akmenį buvo. Ir aš nežinau, taip jau paskui jo, niekad, niekada jo... (O ką žmonės
sakė apie tą pėdą, iš kur ji atsirado?) Na ką aš žinau. (Nebuvo jokių pasakų?) Ne. (O seni
žmonės žinojo apie tą akmenį?) Aš nežinau, mums tą akmenį rodė vyresni vaikai, tokie
piemenukai. Sakė, kad tai karalienės Jadvygos pėda. (Karalienės Jadvygos?) Ir mes tada,
kai tik pabėgam, tai skubam prie tos pėdos. Ir pradžioj ryškiai matėsi, ir tokia didelė, gal
tokio dydžio kaip mano... (O kodėl sakė, kad tai karalienės Jadvygos?) O kas ten žino,
ponia, aš dar vaikas buvau. (Neaiškino, kodėl taip?) Ne. Gal ką ir sakė, bet aš dar vaikas
buvau. Aš tik tiek žinojau, kad nuėjus pamatysiu karalienės Jadvygos pėdą, tik tiek
žinojau. (O prie to akmens nesimeldė?) Ne, nieko tokio nebuvo, nieko nedarė.
M22A-2 (2004 m.)
1268. [Apie Ukmergės gatvės Užkeiktą veselią]
(Co muvili starše liudzi, jak vy dzieckiem byli, o tych kamieniach?) Tyko tego, co
tam muvilam (A jak starše liudzi nie muvili, nie roskazyvali?) Teras ja juš v ogule nie
pamientam. Jak chodzim piechotou do miasta, to mama…. Jak tam nazyvalosie –
Piaskovatka, pšez ta chodzili (Odnovu, jak muvili?) Tam šedli my piechotou, mama
pokazyvala, muvi, -“O tu”, i tam, pravda, tam byli kamienie vielkie, sdajisie tšy. (V
kturym mejscu, jak šly?) Pani, jak kiedys, to bylo, to do dolu, ale značy, nie pšez
Viceldova, ale o tyko, tak pšez Viceldova, a tutaj od Vilji, gdzie oni stont šedli, čy jak, i
matka pšekliela svoja curka,- “Žeby ty skryz ziemi polieciala.” I oni, i oni zaginieli. To
tam sčas tšy vielkie kamieni byli. Ale, ale teras tak može nie, nieinteresovalasia, a vtedy
dzieci, jak dzieci tyko muvili:- vo, jak by i nienaliezlas teras ta dzievčyna, to bylo… (Jak
to mejsce nazyvali?) Ja nieviem, jak ta mejsce nazyvali. Viem, že tut muvili, idzem pšez
Peskovatke, a čy to tam Peskovatka tak byla, my tak šedli, všystko tak šedli. (Na rynek
chodzili?) Na rynak chodzili, na rynak, na Kalvaryjski rynak chodzili. Nu, ten tovar my
pšedavali (A potem gdzie oni podzielisie, juš nie viedzieli?) Ja nieviem. A potem
chodzili, dlužšy čas chodzilam, kilkunasce liat i kamieniuv tych nie bylo. Narazie bylo, a
potem, a potem niebylo. (To muvili, že te pšeklienta veselia to o tšy kamieni tyko, čy
viencej , jak tam?) Tšy, mnie coš v glovie, že tšy. No to i mama že muvi, že to matka
pšekliela svoja curka. Čy ona nie chciela tego chlopca, no coš tam bylo.
(Ką sakė seni žmonės apie tuos akmenis?) Tik tai, ką jau pasakiau. (O ką sakė?)
Aš dabar neprisimenu. Kai eidavau pėsčiomis į miestą, tai mama... Kaip ten vadino Piaskovatka (?), pro ten eidavau. (?) Ten pėsčiomis mes ėjome, mama rodė, sakė: „Štai
čia“. Ir tiesa, ten buvo dideli akmenys. Rodos, trys. (Kurioj vietoj?) Ponia, kadaise tai
buvo žemiau, ne pro Viceldova, bet... čia nuo Neries, kur jie ėjo, ir motina prakeikė savo
dukterį. „Kad tu po žeme nukristum“. Ir jie pradingo. Tai dabar ten trys dideli akmenys.
Bet dabar gal ne, nesidomėjom taip, o kadaise, vaikai tik sakė, kad nerado tos merginos...
(O kaip ta vieta vadinasi?) Aš nežinau, kaip ta vieta vadinasi. Žinau tik, kad sakė, einam
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per Peskovatke (???). (Į turgų ėjot?) Į turgų ėjom, į Kalvarijos turgų ėjom. Na,
parduodavom prekes. (O kur jie paskui dingo?) Aš nežinau. Paskui daug kartų ėjau, bet tų
akmenų jau nebuvo. Pradžioj buvo, o paskui jau nebuvo. (Tai sakė, kad prakeiktos
vestuvės tai tik trys akmenys, ar daugiau, kaip ten buvo?) Trys, man atrodo, kad trys. Na
ir mama sakė, kad tai motina prakeikė dukrą. Gal ji nenorėjo to vaikino, na kažkas ten
buvo.
M22A-3 (2004 m.)
1269. [Apie Šilėnų Oko šaltinį]
(O Oku co možece poviedziec?) Že v tym Oku topylysie žyvioly. Jak pasi, to
žyviolo jak vliecia… vol jak vliecial, to tam tšy žerki sbyvali, i dna niedostali, do tego
dna. Jiego tam nievydolbyli tego vola (Kiedy to bylo, čy tak roskazyvali davnej?) Tak
muvili, tak muvili, my, vo my chodzili po ščavel kiedys, tak mama :- tutaj tyko
niechodzice. I potem jiešče tam jiest.. ( U Oka?) Nie, to juš dalej (Balisie chodzic, že
tam..?) Niepuskali, bo tam može vydažyc jaka kolek… te travy.. tam taka triasnyca (A
čemu Okem nazyvali?) Ona vielka bardzo, a teras tam bobry (A davnej jak vygliondala
ta, niby takie jieziorko vidac bylo?) Lonka tyko byla (A nie bylo vody?) Vody nie bylo,
voda pod spodem tšenslasia (A gdzie ta žečka vychodzila s tego?) A nigdie (No tam
žečka vychodzi, taka voda?) Nu tam taka malienka (O tej vodzie nic nie muvili, že ona
liečonca? Niemuvili, že očy liečy?) Nie nie (A tu u vas nie bylo, že muvili, že liečonca
voda?) Nu nie, ja nie slychala, pani.
(Apie Akį ką galite pasakyti?) Tame Akyje skendo gyvuliai. Kai gana, tai gyvuliai
krenta... jautis įkrito, tai trys kartys sukalė, ir dugno nepasiekė, iki pat dugno. Ir jo
neištraukė, to jaučio. (Kada tai buvo, ką pasakojo?) Ką pasakojo, tą pasakojo, mes ėjom
rūgštinių kadaise, tai mama: „Tik čia nevaikščiokit“. O dar ten yra... Ten toliau. (Bijojo
eiti, kad ten..?) Neleisdavo, nes ten liūnai. (O kodėl Akis vadino?) Ji didelė labai, o ten
bebrai. (O kadaise kaip tą vietą atrodė?) Pieva čia buvo. (O vandens nebuvo?) Vandens
nebuvo, vanduo apačioje buvo. (O kur tas upelis plaukė?) Niekur. (Ten upelis plaukia?)
Na, toks mažas. (O apie vandenį nieko nepasakojo?) Ne, ne, nieko negirdėjau.
M22A-4 (2004 m.)
1270. [Saulė akis gydo]
(Jak muvili?) Jieželi slonca svieci v očy (Čyje očy?) Nu, choc by… (Človieku?)
Človieku (To co?) To on, značy, liečy očy… ale ja nie… (Liečy slonce očy? Jieželi
človiek idzi i jiemu slonce v očy?) Tak muvili, ale čy to tak jiest, čy, kiedy ja nieviem.

[Vertimas] (Ką sakė?) Jei saulė šviečia į akis, tai saulė gydo akis. Taip sakė, bet ar
tai tiesa, aš nežinau.
M22A-5 (2004 m.)
1271. [Apie ligos nuplovimą]
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Teras to juš, teras dužo i niepravdy muviou. Muviou, očy, čy co kolek. To mama
zmyvala pravou renkou (Pravou renkou) Čy pravou renkou, čy niepamientam, tylko ale
na odlev (Na odlev zmyvala očy dzieciou?) Tak. Jak boliou očy, čy… co kolek, sam,
muvi, ajej, ožekny juš, kšyčy plačy, no to vtedy vezme (Zmyva všysko? To zlo zmyvali?)
Nu tak vychodzy, že zlo (A jakou renkou, to juš nie pomnice?) Niepamientam, musi na
odlev (Na lievo?) Nu, na lievo, i tego, i potem popravysie (A jakou vodou, prostou, ili..?)
Zvyčajnou zvyčajnou (S studni brali?) Z viadra…(?)
Dabar jau daug pasakoja, sako, akys, ar ką nors... Tai mama nuplaudavo su dešine
ranka. (Su dešine ranka). Su dešinė, ar ne, aš to neprisimenu, net atbulai. Kai skauda
akys... ar nuo blogų akių, kai vaikas verkia, riekia, na tai tada paima. (Nuplauna viską?
Tai pyktį nuplauna?) Na, taip išeina, kad pyktį. (O su kuria ranka? )Neprisimenu, tik
atbulai. (Į kairę?) Na, į kairę, ir paskui dar pataiso. (O su kokiu vandeniu?) Su paprastu.
(Iš šulinio?) Iš kibiro... (?)
M22A-6 (2004 m.)
1272. [Apie šaltinio vandenį ir rūkymą dūmais]
A jak mnie bolieli očy, to ja sama siebie tam šla, Siderancy nazyvali, tam
krynyčka, tam takie krynyčki krynyčki krinyčki. To ja sama sobie..(To specialne tam
chodzili do tych krynyček?) Nie, šedli po ščavel (Po drodze?) Čegos šedli, nu i teras tam..
viedmycie. A tam čy tak bylo, čy nie bylo, ale liečymsia (Ale skont viedzieli, že ta
pomaga?) Slyšalam, jak muviou liudzi (Muvili, že pomaga krynyčna voda?) Nu (Ale
všyskie krynycy, čy nie byle jakie?) Ja i nieviem, pševažnie tamten, bo tam najviencej
chodzili. To všysko... teras to liečousie, do liekažy idzi, a vtedy tyko (Zmyvali na odlev)
To zmyvali, to kružyli (Jak kružyli?) Kužyli (Kužyli?) Kužyli, ot rospaliali...i dymam
tym (Od zapalki tyko?) Zapalka tam palisie, co kolek dokladzysie, ot na pšyklad, ot ot
bendze to, o tu položysie (Na materje jakou?) Na jakie kolek, jaki kolek cerebek, vo
vtedy vo tak vo (A co v cerebek ložyli?) Ogien palyli (Tyko ogien, a jakie tam?) A
nijakie, jakie tam.. (Dževa jako?) Jakie kolek tam šakalki, i tego, i tak.. slomka, vo tak vo
tak (I jak to, pšed očy, jak?) Nie, vo tak o (Kolo človieka? A z jakiej strony na jakou?)
Niepamientam (Čy krengem chodzyli?) Nie, vo tak vo vo (Aha, obvodzili) Vo tak vo, tšy
razy (Tšy razy?) To z oč (Z oč?) Z oč, jak muvili, a čy to žecyvyscie.. to ja , vo, syna ,
pošla na praca, a mnie tak fajne ona palilasie tak dobže.. A ona taka byla smiešna,
odvažna, s každym rozmaviala. Tak muvi… i taka podobniutka na mojou, tak vo začela
robic. Pani moja, pa ni, niema žadnej rady. To ja vtedy začela je zmyvac (A čeba
podolkou starc?) Podolkou košulkou (Zmyvac, a potem podolkem?) Mh, ale pani,
menskimi (Menskimi?) Menskimi majtkami, po tvažyčku, po očkach, i ona, viepani, tak
pšestala kšyčac i pšestala plakac, i začela spac i spala až do jutra. To ja muvie tak, jak on
chodzi – niepopačeš. (To ta kobieta musi zle očy miala?) Tak vychodzy, že ona niedobre
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očy miala. Jak ona pšyjdzy, to ta dzievčynka kšyčac…(?) . Čemu, to muvi očy, zle očy.
Tam nikt nie mysly nic, ale vot taka pora.
(Vodou jiest najliepiej odlievac, a ogienčykem jieželi, to co?) A ognem, že može
pomagac, a može do srodka jiemu (Ogien pujsc do srodka?) Tak tak (Juš nie bendze
dobže vtedy?) Nu chyba, nu ja nieviem, nu chyba. (Tak muvili, že s ognem, to ostrožnie)
Tak. Ja nieviem, tam ot čego zlego (Od zlego, čy ot chorub?) Ot chorub jakich, jakie tam
čepysie choroba, tak niečajne. (Teras juš niema musi tak) Teras jakos nieviem.
Kai man akis skaudėjo, tai aš pati ten ėjau, Siderancai vadino, ten šaltinis, ten tokie
šaltiniai. Tai aš pati sau... (Tai specialiai ten ėjot prie tų šaltinių?) Ne, ėjom rūgštinių.
(Keliu ėjot?) Kažko ėjo, ir dabar ten.... O ar ten taip buvo, ar ne, bet gydomės. (O iš kur
žinojot, kad padeda?) Girdėjau, kai žmonės sakė. (Sakė, kad gydo šaltinio vanduo?) Taip.
(O tik šaltinio, ar bet koks?) Aš nežinau, bet tas šaltinis gydė, nes daugiausia ten eidavo.
Dabar tai pas gydytojus eina, gydosi visi, o tada tik... (Nuplaudavo atbulai?) Nuplaudavo,
arba rūkė. (O kaip rūkė?) Rūkė, pakurdavo ... ir dūmais rūkė. (Nuo degtuko?) Uždega
degtuką, ką nors įmeta, štai šitą, sakykim. (Ant ???) Ant kubilo kokio, tai tada šitaip...
(Gal aplinkui ėjo?) Ne, štai taip. (Aha, apvesdavo.) Štai taip, tris kartus. (Tai nuo akių?)
Nuo akių, taip sakė. Čia sūnaus, ... va, nuvedžiau į darbą, o man taip gerai, ji žaisdavo
gražiai. Ji buvo tokia juokinga, su visais kalbėdavo. Ir sako... tokia panaši į mano... Ponia
mano, koks ten darbas. Tai aš ją nuploviau. (O reikia sijono kraštu nuvalyti?) Marškinių
kraštu. (Nuplauti, o paskui krašteliu...?) Bet reikia vyriškomis... (Vyriškomis?)
Vyriškomis kelnėmis, ir per veiduką, per akytes, ir ji nustojo verkti, nustojo rėkti.
Užmigo, ir miegojo visą dieną. Tai aš sakau, kai jis eina...(???) Tai ta moteris blogas akis
turėjo. Kai tik ji ateina, tai mergaitė ima šaukti (???). Ir dėl ko, matyt, nuo akių, tai blogos
akys. Ten niekas nieko negalvoja, tai laikas blogas. (Su vandeniu geriausiai nuplauti, ar
ugnimi?) O ugnis gali padėti, o gali ir į vidų nueiti. (Sakė, kad su ugnimi reikia
atsargiai?) Taip, aš nežinau, nuo kokio blogio. (Nuo blogio, ar nuo ligų?) Nuo ligos, kai
liga prisikabina, taip netyčia. (Dabar jau to nėra.) Dabar jau nežinau.
M22A-7 (2004 m.)
1273. [Apie sąnarių gydymą siūlu]
Ot kiedys vyvychny renka, vyvychny, i nie može chodzic, to zamaviali, kiedys
moja mama zamaviala. Nytečkami serymi linianymi, niepamientam ile tych vienzelkuv.
Zavionžy i tak o na renka zavionžy itu niosa do tygodnia. (I potem pomaga?) I pšestaje,
nie boli juš, pšestaje, nieboli (Ale vas nie naučyla mama?) To čeba albo samego
mlodšego, albo samego staršego (I jakies slova teš muvila?) Paciežy muvila, zvyčajne
paciežy muvila (To ona naučyla kogo?) Z našych nikt nie učylsia, bo mama umierala, jej
mamy siostra umiala, tak jiedna i druga, tak tu juš bylo dosc tych doktoruv (A dlia dzieci,
dlia innych juš pokolienj nie pšedala?) Nie. Teras ja nieviem, teras to musi………(?)
(Ale te same paciežy, co v koscielie?) Tak tak, te same, te same (Pomagalo?) Pomagala.
Kai ranką skauda, ir vaikščioti negali, tai užkalbėdavo, kadaise mano mama
užkalbėdavo. Lininiais siūlais, neprisimenu, kiek mazgelių darė. Užriša taip ant rankos ir
nešioja savaitę. (Ir padeda?) Ir nustoja, neskauda. (Bet jūsų mama neapmokė?) Reikia,
kad būtų arba pats jauniausias, arba pats vyriausias. (Ir kažkokius žodžius kalbėjo?)
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Maldas kalbėjo, paprastas maldas. (Tai ji ką nors apmokė?) Mes niekas nesimokėm, nes
mama mirė, o jos sesuo mokėjo, viena ir kita, tai jau tų daktarų buvo pakankamai. (O
vaikams neperdavė?) Ne. Dabar tai aš nežinau, dabar tai jau... (Bet maldos tokios, kaip
bažnyčioj?) Taip, tos pačios. (Padėdavo?) Padėdavo.
M22A-8 (2004 m.)
1274. [Apie gyvates (su žodžiais) ir žalčius]
Ja nieviem co, gadzina byla ukonsyvšy krovie (On tak muvil?) On tak muvil, a on
siebie muvi, jiemu, no na pšyklad mnie :’A ty gadzina, stanj, nie idz bo najsvientša
Marija kazala ciebie zabyc”, vo (Povtužcie ) Gadzina stanj, nie ic, najsvientša Marija
kazala ciebie zabyc. I ona vtedy bendze tak o, krencycie na mejscu, a nie porušysie
(Poslucha) I poslucha i zabyjiš vtedy (Ai, zabyvali?) A ja zabyvalam, zabyvala.
Lienkalasia ducu, ale zabyvala. A vo, venža nie volno byc (A čemu nie možno?) Vtedy
co kolek žyviola spadny.. ja kosou dlia krovy… jato… ja nie chciala, i tego venža zabyc,
ale jak sierpem machnela, kosou, on byl o tak o dlužšy, i pšepuscyla jiemu. Žeby
niechconc, všystko…(?) nakazyval. Venža zabic, venža nie čeba byc, bo on, on nie
konsasie. (Jieželi nic nie robiš, to on pomaga človieku, čy jak?) A ni co nie pomaga, ale
on nie robi (Ale nie balisie venžuv?) Ja lienkalasia, lienkalasia i lienkamsie, ale tego, ale
on nie konsasie. Bo vielie slyšym, že nikiedy nikomu nie konsil (Nie muvili, že takie
liudzi sou, že mogou sbierac čy gadzin, čy venžuv v jiedne mejsce?) Musi sbierajou, teras
jak sbierali slimaki (Nie, nie tak sbierali, ale zezvac) A, nie nie nie, nieviem (Že krul jiest
venžuv niemuvili?) Može i jiest, a co, pevne že jiest (A nie muvili jak vyglionda?) Nie
Gyvatė buvo karvei įkirtus. Ir jis taip sakė: „Tu gyvatė, sustok, neik, nes
Švenčiausioji Marija liepė tave užmušti“ 414. Ir ji tada pradės taip suktis vietoj, ir
nepajudės. (Paklus.) Paklus, ir užmuši ją tada. (Užmušdavo?) Aš užmušdavau,
užmušdavau. Bijojau, bet užmušdavau. O žalčių mušti negalima. (O kodėl negalima?)
Tada gyvuliai kentės.... aš su dalgiu karvei... aš nenorėjau, ir to žalčio užmušti nenorėjau,
bet su pjūklu užgavau, su dalgiu, jis ilgas buvo, nenorėjau, bet taip... Žalčio mušti
negalima, nes jis nesikandžioja. (Jei nieko nedarai jam blogo, tai jis padeda žmogui, ar
kaip?) Nieko jis nepadeda, jis nieko nedaro. (Bet nebijojo žalčių?) Aš bijojau, bijojau ir
dabar bijau, bet jis nesikandžioja. Daug girdėjom, bet niekada niekam neįkando. (Nesakė,
kad jie susirenka į vieną vietą?) Gal renka, kaip sraiges renka... (Ne, ne tai kad rinko, bet
sukviesti jus ar galima?) Ne, ne, aš nežinau. (Apie žalčių karalių nepasakojo?) Gal ir yra,
matyt, yra. (O kaip jis atrodo, žinot?) Ne.
M22A-9 (2004 m.)
1275. [Apie padalec] (yra posakis “Padalec ty niesčenstny”)
(Kto taki padalec, nie slyšeli?) Padalec jiest, on raz v rok vychodzi, i on musi
(Podobny na venža jiest, jaki?) Ja jiego nie vidzialam (A jak muvili?) Muvili,že on
červony (Jak zvieže jakie?) Nie, jak te, to , takie pelzajonce. Jiedno, jieželi zvoli(?)
414

Lenk. A y a ina, s ań, nie i ź, bo Najświę s a Maria ka ała ciebie abić.

733
človieka, to on juš niežyvy (Nikt nie vidzial?) Od jiego zamovy niema (Niema zamovy?)
Nu tak muviou, no, a tak, kto vie (Od gadziny to možno zamaviac) Od gadziny možno
zamuvic. I gadzina, jieželi na pšyklad, ot juš pšyšed zamaviac, pšyšed zamaviac, byl
ukonšony, to juš jak do ich na podvurka pšyšed, to juš jiego zamova (Pšyjsc do tego
človieka vystarčy?) Ktury zamavia (Do zamaviača?) Tak (Tyko pšyjsc, i juš, on nie začal
zamaviac…) Juš nie začal zamaviac, juš žyviola žyviejie, liepej. Jiest liepej žeby ich i nie
znac, ale liepej, jak jiest kto zamavia (Dalieko gdzie jiechac?) O bože, do miasta gdzie
kolek (A vy na mejscu mace?) No.
(Ką girdėjot apie padalec?) Padalec yra, jis išlenda vieną kartą per metus, ir jis
gal... (Panašus į žaltį?) Aš jo nemačiau. (O ką pasakojo?) Sakė, kad jis raudonas. (Kaip
koks gyvūnas?) Ne, jis šliaužia. Jei žmogui (???), tai tas miršta. (Niekas jo nematė?) Nuo
jo užkalbėjimo nėra. (Nėra užkalbėjimo?) Na, taip sako, bet kas ten žino, kas žino... (Nuo
gyvatės galima užkalbėti?) Nuo gyvatės galima užkalbėti. Ir gyvatė, jei nueini užkalbėti,
ir ji buvo tau įkandusi, tai užtenka užeiti į kiemą, ir tai jau užkalbėjimas. (Užtenka ateiti
pas tą žmogų? ) Pas tą, kuris užkalba. (Pas užkalbėtoją?) Taip. (Tik ateiti, ir viskas, jis net
nepradėjo užkalbėti...) Dar nepradėjo užkalbėti, o gyvuliams jau geriau, gerėja. Geriau jų
nežinoti, tų [užkalbėtojų], bet gerai, kai yra kam užkalbėti. (Toli reikia važiuoti?) O,
Dieve, į miestą kur nors. (O jus čia vietoj turite?) Na, taip.
M22A-10 (2004 m.)
1276. [Apie akmenį už Šilėnų kapinių]
Juš jiego niema tego kamieniu (Ja tam bylam) Byla, niema juš jiego? (Niema)
Podobne muvi, že tam človiek vykopal, i tak ponios prendzej do chaty (A kto vykopal,
nie muvili?) Gdzies cy,…(?) (A, nie mejscovy?) Nie. Muvi, ojej ojej jak tam kopali, tšy
vzrosle pšychodzili i kopali. I jak pokopasie, muvi, i pšepadni, dvie niedzieli tutaj (Jak
muvili, že pod nim zloto?) Pod nim, pod nim zakopana, tak muvili (A čyje?) Jakiego
kolek pana, to juš tam tak jak ja niezrobymy (Vielki byl ten kamien?) Vielki vielki, oni
byli jiego, sbyvali.
Jau to akmens nebėra. (Aš ten buvau.) Buvot, ir nėra? (Nėra) Sako, kad kažkoks
žmogus jį iškasė ir namo pasiėmė. (O kas iškasė, nesakė?) Kažkur....(?) (Jis nevietinis?)
Ne, sakė kasinėjo ten, trys suaugę buvo atėję ir kasinėjo. Ir sako, kai tik kasa, tai jis
išnyksta, dvi savaitės čia...? (Ką sakė, kad auksas ten yra?) Užkastas auksas po tuo
akmeniu, tai sakė. (O kieno tas auksas?) Pono kažkokio...? (Didelis buvo tas akmuo?)
Didelis, didelis, jie ji...
M22A-11 (2004 m.)
1277. [Apie Naujos Rėvos piliakalnį]
Tam byla cerkvia (Na tej guže?) Tak, gdziescy tam (I co, i ona jak potem?)
Nieviem (Co innym pokazalosie coš?) Nu bo …(?) cos tam bylo …(A co gadali?) A kto
ich vie, to muvi, že tam byla, byla, no jak po našemu, avo, scechy, i tam.. (Nie
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pokazyvalosie nic tam?) Musi nic, kiedy nic nikdy nie muvi, može kto i muvili, ale ja nie
slyšalam
Ten buvo cerkvė. (Ant to kalno?) Taip, kažkur ten. (Ir ką, kas paskui?) Nežinau.
(Gal tik pasivaideno?) Na... kažkas buvo... (O ką sakė?) O kas ten žino, sako, kad ten
buvo, buvo, kaip pas mus sako, ???? (Nesivaideno te?) Ne, nesivaideno, niekas nieko
nesakė. Gal kas ir sakė, bet aš negirdėjau.
M22A-12 (2004 m.)
1278. [Apie vaiduoklius]
Pokazujousie to takie, to takie (Gdzie?) To v liesie, to na viosce, to gdzie kolek…
Byla, i potem jej odkopyvali, i pačyli, a my by.., ja byla i tam z drugou dzievčynkou
nievielkou pošli (Pošli do Kopličnykuv tam?) Nie, tu, na cmentaž. I nie došli, nie
zobačyli, bo tam byli liekažy i byli liudzi, i my vrucylisie.(A muvila coš?) A nic nie
muvila, tyko stala i pačyla na mnie, to juš mnie strach taki opravil (A jak potem
niepšychodzila viencej, zamaviali vas?) Ani zamaviali ani co, ja tyko plakala i
muvila:”Mama, zabiež mnie do siebie spac”. To mama vziela do siebie spac.
Rodosi tokie, štai tokie. (Kur?) Tai miške, tai kaime, tai kur nors... Buvo, atkasė ją,
ir žiūrėjo, o mes...., aš buvau su tokia kita mergaite nedidele, mes buvo nuėjusios. (Buvot
nuėjusios į Koplyčnikus?) Ne, į kapines. Ir nepriėjom, nepamatėm, nes ten buvo gydytojų
ir buvo žmonių, ir mes grįžom. (O ką sakė?) Nieko nesakė, tik stovėjo ir žiūrėjo į mane,
tai aš labai įsigandau ... (Gal jus užkalbėjo?) Ne, nieko nedarė, aš tik verkiau ir sakiau:
„Mama, paimk mane su tavim miegoti“. Tai mama paėmė pas save [į lovą].
M22A-13 (2004 m.)
1279. [Apie velnią prie Čekonės tilto]
Tam to bylo. Jak naš ojcec jiešče žyl, to muvi, jak my do Vilna jiechali, to pšyjdzi,
siendzi na voz i siendzi čort (V kturym mejscu?) V Kapanej, V Kapanej, tam gdzie most
v Kapanej, o tam v Kapanej (Pšez Mazurke gdzie most?) Tak, i do Vilna jiechali žeš, tam
ta droga do Vilna. To jiechali (A co tam byvalo?) No muvili, čort siedzi, i siedzi, i vidzi
človiek, že on siedzi (I co robil jiemu, nie?) Musi nic, ja nieviem (V tym mejscu, a potem
pšepada?) Pšepada. Jak idou pjane, to idou skont, to teš jak gdyby ich pšybočysie i idzi
razem. Nu takaja, čy oni bojousia, čy nie bojousia, to ja nieviem. Ale potem muvi, že byl
i šol, čy tam tak bylo, čy nie. Teras nie strašou, kiedys bardzo strašyli, bardzo strašyli. Nu
tak kto bujiesie, tak musi temu pokazujiesie.
Tai ten buvo. Dar mūsų tėvas buvo gyvas, tai sakė, kad mums į Vilnių važiuojant
ateina velnias, įlipa į vežimą ir sėdi. (Kurioj vietoj?) Kapanoje (??), ten kur tiltas... (Per
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Mozūre415?) Taip, į Vilnių važiuojant, ten kelias į Vilnių. Tai važiavo. O kas ten buvo?)
Na, sakė, velnias sėdi, ir sėdi, ir mato žmogus, kad jis sėdi. (O ką jam padarė? ) Matyt,
nieko, aš nežinau. (Šitoj vietoj, o paskui išnyksta?) Išnyksta. Kai kas girtas eina, tai irgi
jis palydi, kartu eina. O jie bijo, ar nebijo, to aš nežinau. O paskui sakė, kad buvo ir ėjo, o
tai buvo, ar ne, nežinau. Dabar niekas negąsdina, o anksčiau labai gąsdino, labai. Matyt,
kas bijo, tam ir vaidenasi.
M22A-14 (2004 m.)
1280. [Apie Šilėnų bažnyčią]
(Kaplička byla na tym samym mejscu?) Na tym samym mejscu nievielka taka byla,
taki kosciolek, nu kaplytka. A potem budovali to ten juš (To pobudovali, a pšed tem ta
malienka kaplica jak byla, to…) Do pory, do vojennej, i zvonnica na.. na tam, a teras i
zvon.. No tak jak ja slyšala, jak muvili… (V tej kaplice jak byl?) Tak (apie paveikslą
stebuklingą, kaip prieš porą metų paėmė jį į Vilnių restauracijai) I jiego vtedy sviencyli
(A kiedy bylo to, že on niedalsia, to davno bardzo?) Nu tak bardzo davno, to ani jak nie
davali našy brac, ani jak , a potem… (To muvice, že sam obraz niedalsia) Nu tak tak
liudzi muviou (A, tak liudzi muviou, a teras tak niedalsia, teras?) Tak. Niechcieli,
niechcieli, stali, bardzo tam oni…(Balisie?) Ukradnou.
(Jak on tut okazalsia?) Tut byla viežba, jak gdzie teras oltaž, tu stala vielka viežba
(V tym samym mejscu?) V tym, i na tym mejscu podobne byl ten obraz (Na viežbie?) Na
viežbie (A skont on znaliazsie?) Sam pšez siebie, i znaliazsie. Vtedy (A kaplicy vtedy
jiešče nie bylo?) Byla, byla zdajisie. Ja dobže i nieviem, mnie zdajisie, že byla. Vtedy
vzieli jiego do… s povrotem. Muviou, my bendzim modlitsie, i ščeže, nie bendzi myslyc
dlia pani zla, i drugiemu nikomu, i tylko bendzim tak, jak Bug pšykazal, vtedy pan Bug
pomaga.
(apie atlaidus) (Do cmentažu chodzili?) V koscielie nie miescylisie, na cmentažu
byl, a teras juš, teras juš… (Davnej zjiezdžalosie z innych viosek teš?) Oi bože, s Trok, iz
Lentvarova, i daže s Ievja, z miasta, z.. (Čemu tutaj tak dužo sbieralosie?) Tutaj byl
otpust, to byl taki otpust, zupelny dlia liudzi otpust. Modlilisie tak ščeže (Može za to, že
ten obraz byl taki?) No to chyba, chyba že tak, a teras tak…
(Koplytėlė buvo toje pačioje vietoje?0 Toje pačioje vietoje buvo, tokia nedidelė
buvo, tokia bažnytėle, na koplytėlė. O paskui statė tą jau... (Tai statė, o kadaise tik maža
koplytėlė buvo...) Iki karo varpinė... o dabar varpas... Na, aš girdėjau, kai sakė... (Šitoje
koplyčioje buvo?) Taip (apie paveikslą stebuklingą, kaip prieš porą metų paėmė jį į
Vilnių restauracijai). Ir jį tada pašventino. (O kada tai buvo, kad neleido?) Na, seniai
labai, tai mūsiškiai neleido vežti, niekaip neleido, o paskui... (Tai sakot, kad pats
paveikslas nesileido...) Na, taip žmonės sako. Nenorėjo jie, bijojo, kad pavogs.
(O kaip jis sugrįžo?) Buvo čia gluosnis, kur dabar altorius, stovėjo didelis gluosnis
čia. (Toje pačioje vietoje?) Toje vietoje, sako, buvo tas paveikslas. (Ant to gluosnio?)
415
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Ant gluosnio. (O kaip jis ten atsirado?) Pats atsirado. Tada... (O koplyčios tada dar
nebuvo?) Buvo, gal jau buvo. Aš gerai nežinau, atrodo, kad buvo. Tada ji pasiėmėm
atgal. Sakė, mes melsimės, nuoširdžiai, niekam blogo nedarysim, tada Dievas padeda.
(apie atlaidus) (Į kapines ėjo?) Bažnyčioje netilpdavom, tai kapinėse buvo, o dabar
jau... (Iš kitų kaimų žmonės atvažiuodavo?) Dieve, tai iš Trakų, tai iš Lentvario, ir net iš
Vievio416, iš miesto... (O kodėl tiek daug susirinkdavo?) Nes čia atlaidai būdavo, tokie
atlaidai, pilni atlaidai žmonėms. Nuoširdžiai meldėsi. (Gal todėl, kad tas paveikslas toks
buvo?) Matyt, kad taip...
M22A-15 (2004 m.)
1281. [Apie pakenkimus, laužo žvakę]
(U vas tak nie muvili?) Niosou, muvi i teras, i teras muvi, že to to čeba. Jiedna
kobieta stara na Všystkich Svientych niosa na oltaž i lama (Lamac čeba?) Lamala i v
časie šliubu jej (A co, ksiendz nie vidzial, pozvalial?) A ona, ona pšy altažyku, a on u
oltaža šliub daji. I ona lomala te sviecy (V časie šliubu?) I a nic jej nie stalosie, tej
dzievčynie, ona i dzisiaj žyji (Niepomoglo) Tak tak, ..(Ale tak robyli) Robyli robyli (A
jiešče nie slyšeli, žeby tam na droga coš ložyli, jak jiedzou ze šliubu, žeby coš zrobic
zlego?) Robyli, tak muvili, že tam to jakies smiecie sypali, to co kolek sypali, ale ja to
niepoviem, bo nie vidzialam, tyko slyšala, že slyšala jak muvili. Sypiou, žeby na jej byl
tam… nu na pšyklad mnie bylo zlie. A čy tam byva… (A jakie jiešče byli takie? Co
muvili liudzi, jak jiešče mogou zlo zrobic?) A čort, tam to renkou krency, to pokazujou to
co (Renkou, jak?) Nu jakscy, co to pokazuji (Nierozumiem, jak to pokazuje, co
pokazuje?) Cos cy pokazuje drennego, v napšyklad ja, ja napšyklad dlia pani dreno
pokazuje, o (A co takiego dreno?) Nu tak cuš cy, cuš cy i myslie, žeby stalosie tak. To
tak, to tak muvili, a (Jak renkou, a proše objasnic.To prosto vy chcecie komu zlo zrobic,
to vy pomyslycie i renkou v tou strone machnicie) Jak, jak, žeby do pani to stalobysie
(Aha, renkou tak pomachnonc) Nu tak muvi, a čy to tak… tam može byc takie same
pogane, ja viem že ta vo baba i dzis jiešče žyji, monž umar, a ona žyji. A on juš davno
nogi vyciongnel i daj to viara, že to, že to ja… Nu tak dobže, ja pšemyslia na pani co
kolek zla zrobic, i pani zrobysie, to vtedy malo kto žyl by.
(Pas jus taip nesakė?) Neša, sako, ir dabar. Dabar sako, kad taip reikia. Viena sena
moteris nešė Visų Šventųjų dieną [žvakę], dėjo ant altoriaus ir laužė. Laužė ir per
šliubą417 jai.. (O ką kunigas, nematė, leido?) O ji prie altorėlio, o jis prie altoriaus
sakramentą duodą. O ji laužė tas žvakes. (Santuokos metu?) Jai viskas gerai, tai merginai,
ji dar ir šiandien gyva. (Nepadėjo.) taip, taip... (O taip darė.) Darė, darė. (O negirdėjot,
kad įdėdavo ką nors kelionei, kai į bažnyčią važiuodavo tuoktis? ) Darė, sakė, kas
šiukšles pylė, kažką pylė, bet tiksliai nepasakysiu, nes nemačiau, tik girdėjau, kad sakė.
Pylė, kad ten, na, sakykim, man būtų blogai.

416
417

Lenk. Jewje.
Lenk. tarm. szlub ʻsutuoktuvėsʼ; plg. liet. tarm. šliubas.
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Gal būna... (O kas dar buvo? Kaip galima pakenkti?) Velnias, ten kažkaip su
rankom daro, rodo kažkaip. (Su rankom.) Na, kažkaip rodo, daro. Kažką blogo rodo.
Kažkaip galvoju, kad blogai nutiktų, blogai linkiu. Na, taip sakė. (Paaiškinkit, kaip darė.)
Na, su ranka numauti, kad blogai nutiktų. Na, sako, o kaip ten... Ten gal pagonys, aš tik
žinau, kad ta moteris dar ir šiandien gyvena, vyras mirė, o ji gyvena. O jis jau seniai
miręs ir žinok čia, kad tai, kad tai aš... Na tai gerai, sakykim, aš sugalvosiu jums ką nors
blogo padaryti, ir jums pasidarys, tai tada mažai kas gyventų.
M22A-16 (2004 m.)
1282. [Apie Jonines]
(Nie bylo takej gavendy davnej?) Na Sventego Jana, to na Sventego Jana, to
kobiety vybierali mlieka (Každa mogla?) Nie, ktura umie. Mysliš, že to nie pravda. To
kobiety to takie byli (I s tej rosy co robysie?) Daji svojej krovie – daji mlieka. Ali cy to
tak jiest, to ja nieviem (A davno tak bylo, jak vy dzieckiem byli?) Tak (Vidzieli?) Ja nie
vidzialam, tyko ojcec, tego, pošed po konia, a ta kobieta chodzyla po lonce, “Ot muvi, že
ona čarovnica, ot muvi čarovnica, bo ona liatala po lonce”. (Ai, to vidzieli, i muvili o nej,
že ona čarovnica?) Našy ojcec nikdy na nikogo nie muvil (Jak juš odmuvic potem
možno, čy nie?) Nieviem. (gaspadinė, kur ji tarnavo, sakė, kad nuėjo viena moteris pas
burtininkę pasimokyti )… Ona muvila, nu i ona poprosila. Umiala vtedy, ale zapomniala,
nu i tego… I ona potem tyle dala mlieka, že ona nie miala gdzie podziec. Tak ona znovu
pošla, i znuv do tej čarovnicy, odbiež mlieka, bo ona nie ma gdzie podziec. Ale ta ladnie
muvila gospodynia, muvila, i tego.
[Sakė, kad tokius žodžius reikia sakyti, kad tavo karvei iš kitų pienas ateitų:”Rikyta
rikyta, daj mnie mlieka...”; vėliau atsiminė daugiau, žr. toliau nr. 1284).
(Tokių kalbų nebuvo kadaise?) Per Jonines, tai per Jonines, moterys pieną
atimdavo. (Kiekviena galėjo tai padaryti?) Ne, tik kuri moka. Manai, kad tai netiesa.
Buvo tokių moterų. (Ir ką darė ant tos rasos?) Duoda savo karvei, o ta pieno duoda. Bet ar
taip yra iš tikrųjų, aš nežinau. (O kada tai buvo, seniai?) Taip. (Matėt?) Aš nemačiau, tik
tėvas nuėjo arklio parvesti, o ta moteris vaikščiojo po pievą. „Sako, kad ji ragana, ragana
laksto po pievą“. (Oi, tai matė i sakė apie ją taip, kad ji ragana?) Mūsų tėvas niekad
blogai nekalbėjo. (O paskui atkalbėti galima?) Nežinau. (Šeimininkė, kur ji tarnavo, sakė,
kad nuėjo viena moteris pas burtininkę pasimokyti )… Ji sakė, ir ji paprašė. Mokėjo tada,
bet pamiršo, na ir tada... Ir tada ji tiek pieno davė, kad ji neturėjo kur dėti to pieno. Taip ji
vėl nuėjo, ir vėl pas tą raganą, atimk tą pieną, nes neturi kur dėti. Bet ta šeimininkė
gražiai kalbėjo...
[Sakė, kad tokius žodžius reikia sakyti, kad tavo karvei iš kitų pienas ateitų:”Rikyta
rikyta, daj mnie mlieka... (Rikyta, rikita, duok man pieno)”; vėliau atsiminė daugiau, žr.
toliau nr. 1284).

M22A-17 (2004 m.)
1283. [Apie Velykas]
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(A ponice, jak krobkuv vozyli?) Nie nie, ja tyko košyčkem (Muvili, že krobkou
vozyli?) Krobkou (A jakej vielkosci ta krobka?) Krobka, jak to siejie zbože, vo (Taka?)
Nu. A košyki to teš vielkie, nie myslyc, že byli maliutke. Vie, tak naložy do košyka, žeby
bylby pelny košyk, žeby bylo potem chocby i na tydzien jiesc.
(O kaip vežė šventinti?) Sudėdavo į rėtį (Sakė, kad į rėtį?) Į rėtį. (O kokio dydžio
tas rėtis?) Rėtis, kur grūdams sėti. (Toks?) Na, toks. O krepšeliai irgi dideli, negalvokit,
kad maži. Žinot, sudeda į krepšį, kad pilnas būtų, kad savaitei maisto užtektų.
M22B-18 (2004 m.)
1284. [Kaip atimti pieną kaimynų karvėm (su žodžiais)]
Rikyta Rikyta, pšyšla do ciebie kobyta, daje duša i ciala, bo mlieka zachciala
(Kobyta?) Pšyšla do ciebie kobyta, oddaje duše i ciala, bo mliaka zachciala. Čy ona svoje
duše oddaji dlia čiortu, a čert dal jej mlieka.
Rikita, Rikita, atėjo pas tave moteris, duoda tau dvasios ir kūno, nes pieno
užsimanė. (Rykita, Rykita, przyszła do ciebie kobita, daje dusze i ciała, bo mleka
zachciała). Ar ji savo dvasia velniui atidavė, o velnias davė jai pieno.

Bronislava Voicechovska-Voicechovska, Juzefo, g. 1926 m. Šilėnuose, gyv. ten pat.

M22A-19 (2004 m.)
1285. [Apie Šilėnų šaltinį I (bažnyčios) ir bažnyčią]
(Ja o tej krinyce, co kolo kosciolu) A, o tej krinyce… o tutaj, o gdzie moje slivki,
tu byla vydrukovana drožka do gumna tam. A potem, nu, trava taka zarosnienta (A kto
zrobil ta drukovana drožka, sami vy robili?) Žeš plan byl, to byl plan, žeby viedziec,
gdzie vychodzic, dužo planuv bylo, bo všystko pokazyvali choziajinom. (A potem ot
gumna jak?) Byla, byla tam… ja pokaže, ja pokaže te droge (Nu I co?) I… človiek vziol
doščečkuv, i vsio. (Nie, jak davnej bylo, ja pytam) Jak zrobilosie, tak bylo scieška byla,
všystko tam. Jak potem juš liudzi, juš… Tak, tak to stara scieška, to vidzi. (Jak tam
byvalo davnej, jak chodzili liudzi po tou vode?) tak chodzili. Ja žeš tutaj… u mnie
nocovali liudzi. U mnie nocovali takie baby staruški, jiedzenia nabierali, tam na fest
pšyjiezdžali, v subote pšyjiezdžali. V subota, v niedzielia fest. To oni v subota, pracesja
byla, ksiondz spotyka, spotykali (A skont chodzila ta procesja?) Z Olian tutaj pšychodzila
(Z Olian?) Z Olian pšychodzila procesja. To Oliany byli, i naš ksiondz spotykal s
kšyžem, i prosil liudzi, žeby pšyjmovali, by tu nocovali, mlieko davala im, tvarogu
davala. (Nu, i chodzili potem do tej krinyčki?) tak, chodzili mytsie, chodzili mytsie,
renčniki svoje mieli, všystko. (jak muvili, že voda liečonca tam?) Viedzieli, že liečonca,
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viedzieli, že liečonca voda, i poviedzieli že… jiedna pšychodzila s daliekiej Litvy, no ja
nie poviem mejscovosc, jak s daliekiej Litvy. Ješče panienka, nie vyšla i zamonž. Tak jiej
boliali nogi, tak bolieli nogi, to ona … ona pšychodzila tutaj do kosciola naokolo
kolianami do našej… ten muvi, cudovny kosciul. To ona chodzila kolianami naokolo i
vybierala žvyru tego, zemby, muvi, jak boliou, to tego žvyru. (A skont ten žvyr brala?) A
z žeki taki maliutki (S tej vody, s tej krinycy?) Z krinycy žvyru nabierali, vody
načierpyvali, do chaty nosyli i mylisie co ranek, chodzili, co ranek chodzili pomytsie.(A
co s tym žvyrem robili?) A co s tym žvyrem robili, muvie, zemby tak čeba, žeby nie
bolieli, a ja nieviem. Tak oni pravili (Žeby zemby niebolieli?) No, žeby zemby niebolieli,
ja nieviem, tak to stare pravili (I jej pomoglo s tymi nogami?) A s tymi nogami, muvili,
že ona vyliečylasia. (To ona myla, co ona robila, čy pila?) Pila ta voda, pila i nogi myla, I
nogi myla, i pila, muvi, že ta kobieta vyšla na zdrovie. Ja niemoge poviedziec, tak mni
muvili, to ja tak. Tak jaž niemoge viedziec. A tak ja nieviem. (A čemu taka liečonca ta
voda, niemuvili liudzi, čemu ona taka? Žrudel dužo jiest, ale čemu ta pomaga?) Tutaj
cudovny, cudovny kosciul. Cudovna ziemia, to teras nieviežonce. Tutaj u nas kosciola nie
bylo, byl v Sudervi kosciul. U nas kosciola nie bylo. V Sudervi ten kosciul, Sudervi byla
Matka nu… jak u nas teras ta… Matka. Ta tak… jak ona nazyvasie, ja tu
niepamientam… Svienta Trujca, Svienta Trujca byla v Sudervi i tutaj kosciola nie
budovali. Može, ja nieviem, cy biedne byli, čy tam jakie, no nie budovali tut kosciola. I
ona, ta Matka Boska spodobala ta mejsca, i, muvi, tak juš nibendou budovac tutaj. Nu
niema ni pienendzy, ni co. Posle nocy, muvi, Matka Boska visi, Svienta Trujca visi nu,
na… na tym, na viežbie. Tu viežba taka vielka, muvili, vielka byla, vielka. (V tym
mejscu, gdzie kosciul?) Gdzie, tak, gdzie kosciul. I, muvi, oni coš niesli s procesjou až do
Sudervi, i ta Matka Boska, i poviesili, i znovu do kosciolu. (To Matka Boska nosili, čy
Trojica?) Nie, Trojice, no ta Svienta Trojice, i oni odniesli, liudzi s procesjou niesli tam,
že tutaj niema sriedstva žadnego, biedne liudzi byli, nibendou budovac kosciul. I znovu
za tydzien čy za ile, on znovu na tej samej viežbie visi. I vtenčas riešali liudzi stavic
kosciul. Tak tutaj nie bylo kosciolu. Tu bylo v Sudervi kosciul tylko. No ale teras, jak
ksiendzy te rozmajite, tak nieviežou. Vieš ty pani, ten obraz, muvili, bardzo drogi, ja to
nieviem, ja nieviem. Svienta Trujca stare obrazy bardzo drogie. No to, coš, všystko
jiedno, niedavali liudzi, niedavali, a ksiondz nachalnie zabrali do Vilna i odmaliovali,
može i spšedali, kto vie (Nie, on visi) Visi…, pani, oni kascja mieli, dvie babci, oni
muvili tak. Oni byli i muvili, vielie ksiendzuv umarlo tu, vielie všystko to, všystko
viedzou babci. (To od razu pobudovali kosciul, čy byla i kaplička?) Na razie byla na
mogilnyku kaplica, na mogilnyku (To mogilnik tutaj byl) Gdzie my šedli (Tam?) Tam
tam tam (To tam byla kaplička?) Nie nie nie, tam byla kaplička…(To vy muvice, že tu
bylo to sviento mejsce, to čemu tam budovali?) Nu tak, muvi, že okoličnosc svienta
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mejsca, co ja viem, ja nie moge poviedziec. Tam byla kaplička i tam ksiondz chodzil
odpravyvac mšou, všystko tam. A potem, juš jak vzbogacieli, vtedy i postavili taki
nievielki kosciul, nievielki (V kturym mejscu?) Tutaj, tak, v tym mejscu, ale nievielki. A
potem Žuk ksiondz pšyjiechal, ksiondz vziol….(?) i ksiondz zabudoval pulove vienkšy,
može pulove, može vienkšy.
(Aš apie tą šaltinį, kuris prie bažnyčios...) Na, apie tą šaltinį... čia, kur mano
slyvos, čia buvo grindinis iki pat klojimo. O paskui, na, žolė takia augo. (O kas tą keliuką
padarė?) Planas buvo, kad žinotų, kur galima eiti, daug tų planų buvo, nes rodė viską
šeimininkams. Aš parodysiu tą keliuką. (Na ir kas?) Ir ... žmogus paėmė lenteles, ir
viskas. (Ne, kaip kadaise buvo klausiu.) Kaip tai nutiko, taip nutiko, keliukas buvo. O
paskui jau žmonės, jau... Taip, taip, tai senas keliukas, matot. (Kaip buvo kadaise, kaip
žmonės ėjo to vandens pasiimti?) Taip, ėjo. Aš irgi čia... nakvojo pas mane žmonės.
Nakvojo pas mane tos senutės, maisto atsinešdavo, atlaidai būdavo, šeštadienį
atvažiuodavo. Šeštadienį, nes sekmadienį atlaidai. Tai šeštadienį, procesija buvo, kunigas
pasitikdavo. (O iš kur procesija ateidavo?) Iš Alionių ateidavo procesija. Tai Alionių, ir
mūsų kunigas pasitikdavo su kryžiumi, ir prašė žmonių, kad priimtų, kad pernakvoti
galėtų. Pieno jiems duodavau, varškės duodavau. (Na, ir eidavo prie to šaltinio?) Taip,
eidavo, praustis eidavo, savo rankšluosčius turėjo, viską. (Ką sakė, kad bėgantis vanduo?)
Žinojo, kad bėgantis vanduo, pasakė, kad... viena buvo iš tolimos Lietuvos atėjusi, vietos
dabar neprisiminsiu, iš tolimos Lietuvos. Dar panelė, ji neištekėjo, taip jai kojos
skaudėjo, tai jinai... jinai aplink bažnyčią ant kelių ėjo... sako, stebuklinga bažnyčia. Tai
ji ant kelių aplink bažnyčią ir rinko žvyrą, nes kai dantys skauda, tai to žvyro... (O iš kur
ėmė to žvyro?) O iš upės, tokio smulkaus ėmė. (Iš to šaltinio, iš vandens?) Iš šaltinio
žvyro ėmė, vandens prisipildavo, nešdavo į manus ir prausėsi kas rytą, kas rytą eidavo
praustis. (O ką su tuo žvyru darė?) Ką su tuo žvyru, sako, kad dantys neskaudėtų, taip
reikia, o aš tai nežinau. Taip jie sakė. (Padėjo jai kojoms?) O tas kojas, sako, ji pagydė.
(O ji nesakė, ką ji darė, gėrė?) Gėrė tą vandenį, gėrė ir prausė kojas. Prausė kojas ir gėrė,
sako, kad moteris pasveiko. Aš negaliu pasakyti, taip man sakė, tai ir aš taip. Negaliu gi
žinoti. O taip aš nežinau. (O kodėl bėgantis tas vanduo. Šaltinių daug buvo, o kodėl tik
šitas gydo?) Čia stebuklinga bažnyčia stovėjo. Stebuklinga žemė. Tai dabar netikintieji
visi. Čia pas mus bažnyčios nebuvo, Sudervėjo buvo bažnyčia. Pas mus bažnyčios
nebuvo. Sudervėje ta bažnyčia, ir Dievo Motina... kaip ir pas mus dabar... Motina. Kaip
ją vadino, aš neprisimenu... Švenčiausioji Trejybė, Švenčiausioji Trejybė buvo
Sudervėje, ir čia bažnyčios nestatė. Gal, aš nežinau, ar neturtingi buvo, ar kokie, bet
nestatė čia bažnyčios. Ir ji, Dievo Motina, pamilo tą vietą, todėl sako, kad nestatys čia.
Nėra nei pinigų, nei ko ten. Po nakties, sako. Dievo Motina kaba. Švenčiausioji Trejybė
kaba... ant gluosnio. Gluosnis toks didelis, sakė, didelis, didelis buvo. (Toje vietoje, kur
bažnyčia?) Taip, kur bažnyčia. Ir, sako, jie nešė kažką iš Sudervės, ir tą Dievo motiną, ir
pakabino, ir vėl į bažnyčią. (Dievo Motina nešė, ar Trejybę?) Ne, Trejybę tai per
Sekmines, o jie nešė, žmonės su procesija nešė ten, kad čia nėra lėšų jokių, neturtingi
žmonės, negalėjo bažnyčios pastatyti. I vėl po savaitės, ar kiek, jis vėl ant to paties
gluosnio kaba. Ir tada nusprendė žmonės bažnyčią statyti. Tai čia nebuvo bažnyčios. Tik
Sudervėje buvo bažnyčia. Na, o dabar, kai tie kunigai skirtingi (?), tai nepasitiki. Matot,
ponia, tas paveikslas labai brangus, aš tai nežinau, bet sakė, kad brangus. Seni
Švenčiausios Trejybės paveikslai labai brangūs. Na, tai jau neleisdavo žmonės,
nelesdavo, o kunigai paėmė į Vilnių ir restauravo, gal net pardavė, kas ten žino. (Ne, jis
kaba.) Kaba..., ponia, jos turėjo...?, dvi senelės, jos taip sakė. Jos buvo ir sakė, jos viską
žino, kiek kunigų buvo, kiek mirė, jos viską žino, senelės tos. (Tai iš karto bažnyčią
pastatė, ar buvo ir koplytėlė?) Pradžioj buvo koplytėlė... (Sakot, kad čia šventa vieta, tai
kodėl te statė?) taip, sakė, kad šventa vieta, ką aš žinau, negaliu pasakyti. Ten buvo
koplytėlė ir ten kunigas mišias laikė, viskas ten vyko. O paskui jau, kai pinigų turėjo,

741
pastatė tą bažnyčią, nedidelę. (Kurioje vietoje?) Čia, taip, šitoje vietoje, bet nedidelę. O
paskui Žuk, kunigas, atvažiavo, paėmė...? ir kunigas dvigubai didesnį pastatė.
M22A-20 (2004 m.)
1286. [Apie akmenį su pėda]
Slyšalam že byli, ale juš nie pamientam, ja slyšala ob jiego (O čym?) Vo, slyšala,
že jiest na kamieniu Matki Boskej, čy Pana Jezusa, nieviem, čy Matki Boskej, čy pana
Jezusa. To ja slyšala (A gdzie?) Niepamientam, no niepamientam. Slyšala, že sliad jiest
na . Vo žeby kto viedzial, že… (A jak muvili, jak on mog znaliazcie na kamieniu?) Nu,
sliad muvi, sliad jiest Matki Boskej, nu nieviem (A jak on mog na kamieniu znaliazcie?)
Nieviem (Niemuvili?) Nie. gadali, pani, mnie i do glovy nie bylo, nievidzialam gzie,
gadali. Ale to v Šilianach bylo, ale gdzie…
Girdėjau, kad buvo, aš jau neprisimenu, aš tik girdėjau apie tai. (Apie ką?)
Girdėjau, kad yra ant akmens Dievo Motinos ar Pono Jėzaus pėda, nežinau kieno. Šitą aš
girdėjau. (O kur?) Neprisimenu, na, neprisimenu. Girdėjau, kad pėda yra. Gal kas ir
žinotų.. (O kaip pasakojo, iš kur jis atsirado?) Na, pėda, sako, Dievo Motinos pėda.
Nežinau, kaip atsirado ant akmens. (Nesakė?) Nežinau. Ne, sakė, bet aš neatkreipiau
dėmesio, nemačiau, kur. Bet tai Šilėnuose buvo, ne čia...
M22A-21 (2004 m.)
1287. [Apie akmenį už Šilėnų kapinių]
Kiedyscy bardzo pšeklynali, to vradzilo liudziom vradzilo. Nu ja to slyšala tylko,
ale te to ja nieviem, niemoge.. (A tych kamieniuv takich nie slyšeli, gdzie oni sou?) To
tylko takie vielkie na poliu povyrastavše (Jak muvili, že vyrastajou?) Tak. Tam vo v
Jamie jiešče, našych i tych Kocelovičuv šnuruv, šnuruv, i jiest kamien. Kamien žeby
viedziala by jaki, žeby pani viedziala, jaki ogromny, i muvili, že tam ktoscy zlota zakliol,
oi chaliera te liudzi (To tutaj za cmentažem?) Za cmentažem (Vybrali tego kamienia)
Tak. To zebralisie takie naše chlopcy, svoje, Šilanskie, pani, kopali, musi tydzien kopali.
Odkopali jiego i, aby co tam chcieli robic.. kamien i siekierami scieli, i siekierami lupyli,
všystko tam. Ale ten kamien jiest, nic oni nie zrobyli.
Kadaise labai keikdavo, žmonėms kenkdavo. Aš tik girdėjau, bet aš negaliu,
nežinau... (O apie akmenis ką girdėjot?) Na, tik tokie dideli laukuose užaugę. (O sakė,
kad auga?) Taip. Ten dar Duobėje418, mūsų ir tų Kocelovičių šniūrai, tai ten yra akmuo.
Akmuo toks didelis, kad jūs tik žinotumėt, koks didelis, i sakė, kad ten kažkas auksą
užkeikė, kokie tie žmonės. (Tai čia už kapinių?) Už kapinių. (Iškasė tą akmenų?) Taip,
iškasė, susirinko vaikinai, mūsų, iš Šilėnų, ponia, ir kasė, gal savaitę kasė. Iškasė jį, ir
viską ten darė, ir su kirviais jį kapojo, viską ten. O tas akmuo yra, nieko jam nepadarė.

418

Lenk. tarm. Jama.
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M22A-22 (2004 m.)
1288. [Apie augančius akmenis]
(Taka byla mova?) Ale fajne bez liudzi, oni rosnou, nu. Vieš, tych kamieniuv
nieviadomo vielie na poliu, na našych šnurach. Skont oni biorousia, nu skont oni? I takie
vielkie, rozmajite – pani, oni rosnou. Ja nie moge poviedziec, ale to rosnou, bo bože muj
bože. (A co, ich viencej stanovisie?) Dužo na to i takich, ich bylo juš raptem nieviadomo
vielie. Jiechalam vo do Koplyčnik, do mogil, to na jiednym šnurku vidzialam: bože,
muvie, Bože, tam nieviadomo vielie tych kamieniuv. Jak oni tam… ja muvie, do svojej
bratovej muvie:” To pravda, musi, kamieni rosny”. Ja tak… (A stare liudzi tak muvili
teš?) Tak muvili, pani, gdzieš to na našych vo setkach, pani.
(Taip sakė?) Bet gražu, kai jie auga, patys. Žinai, tų akmenų daugybė lauke, mūsų
tuose šniūruose. Iš kur jie atsiranda, iš kur jie? Ir tokie dideli, ponia, auga jie. Negaliu
pasakyti, bet auga jie, Dieve mano, Dieve. (O ką, jų daugiau dabar?) Daug, jų nežinia
kiek. Važiavau aš į Koplyčnikus, į kapines, tai viename šniūre mačiau, Dieve mano, kiek
tų akmenų. Aš ir sakau brolienei: „Tai tiesa, matyt, kad auga akmenys“. Aš taip... (O seni
žmonės taip šnekėjo?) Taip šnekėjo, ponia, ant mūsų laukų kažkur buvo, ponia.
M22A-23 (2004 m.)
1289. [Apie Oko šaltinį]
(Oko gdzie ta voda) Co ja viem, tam lonka byla. Tam byla lonka, kosyli, ja sama,
my samy chodzili z menžem kosic tam (A gdzie tam ta voda vychodzila?) Ot tak, tam
byla taka… prosty ručaj, ot i šed ten ručaj (S tej lonki?) S tej lonki, ot troche nie s tej…
Lonka sama ta, a tak bžeg byl, i byla taka žeka, i ona šedla du tych, vo jak moja ziemia,
to tutaj šedla i totak do Svilišek šedla o ta ziemia, ta voda. Potem znaliezlisie te bobry,
skont oni….
(Oko ten, kur tas vanduo?) Ką aš galiu žinoti, ten pieva buvo. Ten pieva, šienavo
ten, aš pati su vyru ėjau šienauti. (O kur tas vanduo plaukdavo?) Ten buvo toks, paprastas
šaltinis, ir taip plaukė tas šaltinis. (Nuo tos pievos?) Nuo pievos, truputį ne iš tos... Pieva
ta prie kranto, o čia upė buvo, o čia mano žemė, čia ta žemė iki pat Sviliškių, tas vanduo
?? Paskui tie bebrai atsirado, iš kur jie...
M22A-24 (2004 m.)
1290. [Apie Naujos Rėvos piliakalnį]
(Kolo Novej Rapy, co muvili?) Co muvili, tutaj byl ten kosciul, i teras jak on…
piliakalnis ten zrobili, tam byl kosciul. Tam sto pienziesiont liat jak byl ten kosciul, i te
podmuruvki my vidzieli, my… tam dziacka našy na guže byl, ale umar. My do dziacki
jiezdzili, dziacka… O dziacka, Bože, co pravil, kiedy nie pamientam ja, niepamientam.
To ten dziacka muvil, že ten kosciul kiedys to tutaj.. on može troche pamiental, može
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babci jiego byli, može muvili, ten kosciul, muvi, tam, tam byl ruski kosciul, ruski kosciul.
Pšychodzili i modlilisie, všystko tam bylo ladnie, a potem, vie, taka gura, nikt to nie
robil, liasuv nie piloval, ni co, i povyrastali takie sosny, o takie o. Jieden raz, no niedavno
tutaj niedavno, za Litvou, jak podnielasia buža, to ta gura do Vilji pošla, i te sosny, o
takie, o všystkie (To kture mejsce, pšud ten do Vilji?) Tak, ta gura cala, až tam co polia,
to všystka do Vilji polieciala, polieciala, i sosny, i rozmajite. Jieželi tam kto šed by,
tam… Michaska tam žyji, tam v Siderancach, tam i za Vilji pozabivalo by všystko. To
všystkie te sosny vliecieli, i ten … To tam droga byla, to droga… Co ta, co piliakalnis
tak, co pilniakalnis (Muvili, že kosciul tam stal, i že podmuruvki sou, a gdzie tam
podmuruvki vidac?) Bylo vidac, i monž, žeby žyl, to poviedzial, i on do dziacki chodzil, i
vidzial podmuruvka, vie, liaty, sto piendziesiont liat juš (I co potem, co z nim, znisčilsia
ten kosciul?) Znisčilsia, a jak to bylo, to bardzo davno. A jak bylo… (Nu i co, i potem nie
pokazyvalosie na tym mejscu coš, nie?) Nie. (Nie slyšeli?) Nie, nieslyšala, nieviem
(Čia prie Naujo Rėvos 419, ką ten pasakojo?) Ką sakė, čia buvo ta bažnyčia, o
dabar kai jis... piliakalnį čia padarė, ten bažnyčia buvo. Ten šimtas penkiasdešimt metų
kai stovėjo bažnyčia, ir tuos pamatus mes matėm, mes... ten viršui mūsų dėdė gyveno, bet
mirė jau dabar. Mes pas dėdę važiavom, pas dėdę... O dėdė, Dieve, ką darė, neprisimenu
aš, neprisimenu. Tai dėdė sakė, kad toji bažnyčia kadaise čia... jis gal truputį prisiminė,
gal jo močiutė sakė, kad bažnyčia, sakė, kad rusų bažnyčia, rusų bažnyčia. Ateidavo
melstis, viskas ten, gražu buvo, o paskui, toks kalnas, niekas nieko nedarė, miškų nekirto,
tai užaugo tos pušys, štai tokios visos. O vieną kartą, tai neseniai buvo, prie Lietuvos, kai
prasidėjo audra, tai tas kalnas nusmuko į Nerį, ir tos pušys. (Čia kurioj vietoj, prie
Neries?) Taip, visas kalnas, kad ten laukas, tai visas į Nerį nusmuko, ir pušys. Jeigu kas
ten eitų, ... Michaska420 ten gyvena, ten Siderancuose, ten už Neries, užmuštų. Visos tos
pušys įkrito. ... Ten kelias ėjo, tai kelias... Kas tai per piliakalnis, piliakalnis. (Sakė, kad
bažnyčia stovėjo, kad ten pamatai, o kur ten matosi pamatai?) Matėsi, mano vyras, jeigu
gyvas būtų, tai pasakytų, ir jis eidavo pas dėdę, ir pamatus matė, žinot, laikas, jau šimtas
penkiasdešimt metų. (Ir kas paskui, sugriuvo ta bažnyčia?) Sugriuvo, o kaip čia buvo,
labai seniai tai buvo. O kaip buvo... (O paskui toj vietoj nesivaideno?) Ne, negirdėjau,
nežinau.
M22A-25 (2004 m.)
1291. [Apie Naujos Rėvos Tris brolius]
Tak (Jak muvili?) Tšy braci spionce (Tak muvili vam?) No. (A gdzie, v kturym
mejscu?) A co ja viem, tam gdzieš cy (A oni v vodzie, čy na poliu?) A ja nieviem, nic nie
poviem, bo nic nieviem.
Taip. (Ką sakė?) Tris miegantieji broliai. (Taip sakė?) Taip. (O kurioje vietoje?) O
ką aš žinau, ten kažkur. (O jie vandenyje, ar lauke?) Aš to nežinau, negaliu pasakyti.
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Lenk. Nowa Rapa.
Lenk. Mic aśka, mažybinė vardo Michalina forma.
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M22A-26 (2004 m.)
1292. [Kapinynas] (prie Dzisevičiaus Jano, Šukevičiaus miške)
Tutaj to ja nievie, tutaj v Šilanach kosci, ale tut vo, kolo Dziseviča v tym liesie, o
Dzisievič, o tu kiliometr tyko, pod Viljou (Ai, Sojdziuki, Sojdzi) Sojdzi, tak, ten
Dzisievič, to matka teš, ojcy povymierali. Tutaj v tym liesie žolniežy všystkie byli
pozabivane v vojnie, zakopane (To v kturej vojnie niepšypomyna?) V davnejšej,
davnejšej vojnie. Odkopovali kosci, odkopovali i zabierali (A kto odkopyval?) A co ja
viem, jaž nie pamientam. No tutaj, no soviety pevnie (A to nie pšy Polsce?) Nie nie, juš
pšy sovietach. A pšy Polsce nikto tam nic nie odkopyval.Tam bylo, tam vykopyvali,
vykopyvali i zabierali (Pšy Polsce?) Pani može viedzou, ja nie pamientam.
Čia tai aš nežinau, čia Šilėnuose tai kaulai, bet čia netoli Dzisevičiau, aname
miške, Dzisevičiau, čia kilometras tik, prie Neries. (Sojdziai?) Sojdziai, taip, tas
Dzisevičius, tai jo motina irgi, tėvai numirė. Čia šitame miške visis kareiviai buvo
sušaudyti karo metu, užkasti čia. (Per kurį karą?) Sename, sename kare. Atkasė kaulus,
atkasė ir pasiėmė. (O kas kasė?) nežinau, neprisimenu. Čia kai sovietai buvo. (Tai ne prie
Lenkijos?) Ne, ne, jau prie sovietų. O prie Lenkijos niekas nieko nekasė. Ten buvo, kad
kasė, kasė ir pasiimdavo. (Prie Lenkijos?) Gal jūs žinot, o aš neprisimenu.
M22A-27 (2004 m.)
1293. [Apie vaiduoklius ant Kastinio kelio]
Bardzo vydavalosie (Vydavalosie?) To vydavalosie. Jiešče v mojim dzietstvie, ja
chodzilam do piervšej kliasy, do školy, do pieršej kliasy. My šedli po… naukolo, o tou
drogou, gdzie pani teras pojiedzice do Vilna (To Kopana) Tak tak, po Kopanej, a tutaj
nam na Rakaviny. Idzim – jadou dvie furmanki. Lienkajousia dzieci, šaruvka v jiesieni,
lienkajousie. I vrucilisie. A jiedna tak odvažna byla, a muvi, a co mnie zroby. Byla taka
Nastka Majoru, ona muvi:”Co mnie zroby? Ja počekam”. Muvi, tak v očach, muvi,
sgineli furmanki. Kiedyscy troche pokazyvalisie, nu teras, to ja muvie, čy liudzi byli
durne, teras žadnych strachuv niema.
Vaidenosi labai ten. (Vaidenosi?) Tai vaidenosi. Dar vaikystėje, aš ėjau į pirmą
klasę, į mokyklą, į pirmą klasę. Mes ėjom aplinkui, šituo kaliu, kokiu jus važiuosit į
Vilnių. (Tai Kopana). Taip, taip, už Kopanos, o mums čia į Rakavinus. Einam, važiuoja
du vežimai. Bijo vaikai, temsta rudenį anksti, bijo. Ir sugrįžo. O viena tokia drąsi buvo,
sako: „Ką jis man padarys. Aš palauksiu“. Sako, taip akyse išvyko vežimai. Kadaise dar
rodėsi, na dabar, tai aš sakau, mes buvom kvaili žmonės, dabar jokių baidyklių nėra.
M22A-28 (2004 m.)
1294. [Užkalbėjimai, užkeikimai]
Sama zamaviala (Sami, a od kogo naučylisie?) Ja, ja v Virbiniškach, o ta..Pavel v
Virbiniškach zamavial, ale on umar juš (On vam oddal svoje zamove? Muvi, že odda, to
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juš sam nie moge) Sam nie umžy, sam umžy? (Nie, sam nie moge juš zamaviac)
Nieviem. Ja teš pšelienklasia nieviadomo čego. Pojiechali v lias po dževa i pilovali pilou,
pilovali pilou ta dževa. I nosyli potem do vozu tam, na pliecach nosyli, synek ten vyjmy,
tak my z nim šedli. Napilovali i klenkali na ziemie, liatem na tej travie, na všystkiego. I ja
jak niosla te žečki, te rolchy, to na dvuch ramionach, sylna bylam to jak nioslam na
dvuch ramionach. I ja na dvuch ramionach niosla, mnie čeba jiedno ramiono žucyc ranej,
a druga.. puznej žucyc. A ja vziela…
(baigėsi A pusė), (tęsinys)

M22B-1 (2004 m.)
(Že gadzina?) Nu tak, ja myslialam, že gadzina. A tak raptem spuchla noga i čarna
čarna, i tak jak klocy, že nie moge pšestompyc. Zaviozou mnie do Virbinišek do tego
Pavla, on zamavia od gadzinuv, on mnie zamuvil, i muvi tak:”Co ja viem, muvi,
spuchnienta noga, ieccie do doktoru”. No ja jiedna pojiechalam, on pojiechal do domu, ja
pojiechalam jiedna do Červonego Kšyža, pšyjiechala, tam mnie pšyjieli, muvi, že gadzina
vkonsila. Tak jak mnie zdajisie, tak ja i muvie. Oni mnie pšyjieli, položyli, položyli, i tej
kapelnice postavyli. O bože, jak ja chorovala, o bože, kapelnicu postavyli, a zimna.
(nuo rožės) Ja umiala “Šed ksiondz kolo žeki…”, umiala i zapomniala “Šed Pan
Jezus kolo žeki , kolo žeki, i muvil modlitsie do sventego Michala Archaniola”, potem
paciežy muviš , ja tam jiego muvila, i ona odžylasie, a ja juš potem i zapomniala.
Ale ja niemam prava zamaviac, jieželi kto tam ukonsy, to musy čy pieršy čy
ostatny zamaviac, tak, čy pierše dziecko čy ostatne dziecko.. Zamaviali, i bardzo niekture
umieli. Povie, to v Varnie (už Kriaučiūnų) človiek bardzo, taki dobry byl človiek, od
ružy, v Varni, ale umar dosc davno, oi dzieci chyba jiego jiest. I tu u nas kobieta jiedna,
kobieta jiedna taka Vojcechovska teš,to ona, ona tego teš ruža taka vielka miala, tam byla
i sviekruvka, tam oni nie godzylisie, to javysie, to to to, to odkrylasia, rana byla, a potem
odkrylasia caliutka noga v jiednych ranach o tak o, jak ciekla ona, všystko, aje niemožno
chodzic, jak a nic. A ona všendze zamaviala, a nikto nie pomagal, nikto nipomog. Potem
poviedzieli jej, v Varnie jiest človiek i bardzo dobže zamavia. Pani, ona zamuvila i
vyliečylasia……. Liečyla tylko jieden gatunek (To ruža dvanascie gatunkuv?) Dvunascie
gatunkuv ma, a on od dvanastu zamavia, od dvanastu. Tak ja dam jiego nazvysko, pevne
dzieci može jiest. To on od dvanastu zamuvil i vyliečyl jej, a ona juš dvadziescie liat.
Človiek, ktury umie. U menža familji, u menža familji Jareckich byla , bal byl i človiek
vziel, zrobil, zrobil, že človiek, nu.. nieviem jaki zrobilsia, čarny jakis, čarny zrobilsia. A
byl taki človiek co mog odmuvyc, odmuvyc. Tak on muvi, čtoš ty zrobyl, kak ty zrabyl i
odrabyl by, a to zrabyl, človiek značy, pomiercy može. A on umial odmuvyc i on, jak
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vie, jak byvali, kto vie kto mog zamuvic?To on zrobil, že ten človiek, ktury zrobil že on
sčarnial , to ten potem… ten co sčarnial, to ten potem vliaz pod stol, i muvi, ja ciebie
zrabilam, ty bendzeš kachac celuju noč. To ten ščekal, ščekal i ščekal, poki ten nie
odmuvil, žeby juš tego. To ja slyšalam.
Pati užkalbėdavau. (Jūs, o kaip išmokot?) Aš Virbiniškėse... Ten Virbiniškėse
Pavelas užkalbėdavo, bet jis jau miręs. (Jis jums perdavė savo užkalbėjimus? Sako, kad
atiduos, nes jau pats negali.) Pats nenumirs? (Ne, pats negali užkalbėti.) Nežinau. Aš irgi
išsigandau nežinia ko.
Nuvažiavom į mišką malkų parvežti, pjovė su pjūklu medžius. Ir nešė paskui į
vežimą, ant pečių nešiojo, sūnus išima, mes su juo ėjom. Pjovėm ir klaupėm ant žemės,
vasarą ant žolės... Aš nešiau... ant pečių, stipri buvau...
(baigėsi A pusė), (tęsinys)
M22B-1 (2004 m.)
(Kad gyvatė?) Na, taip maniau, kad gyvatė. O taip staigiai sutino koja ir juoda
pasidarė, ir taip duria, kad stovėti negaliu. Nuvežė menę į Vurbiniškes pas tą Pavelą, jis
užkalbėdavo nuo gyvatės, jis mane užkalbėjo, ir sako taip: „Ką aš žinau, koja sutinusi,
važiuokit pas daktarą“. Na, aš viena nuvažiavau, jis nuvažiavo namo, o aš nuvažiavau į
Raudonąjį Kryžių. Atvažiavau, ten mane priėmė, sako, kad gyvatė įkando. Kaip aš
manau, taip aš sakau. Jie mane priėmė, paguldė, paguldė ir lašelinę pastatė. O, Dieve,
kaip aš sirgau, o, Dieve, pastatė lašelinę, o šalta.
(nuo rožės) Aš mokėjau „Ėjo kunigas prie upės...“, mokėjau ir pamiršau „Ėjo
Ponas Jėzus prie upės ir sakė melstis šventam Mikolui Archangelui“ (Szedł Pan Jezus
koło rzeki i mówił modlić się do świętego Miachała Archanioła“), o paskui maldas
kalbėti reikia, aš ten kalbėjau, ir ji..., o paskui jau aš pamiršau.
Bet aš neturiu teisės užkalbėti, jeigu kas nors įkas, tai turi arba pirmas, arba
paskutinis užkalbėti, pirmas arba paskutinis vaikas. Užkalbėdavo, ir labai kai kurie
mokėjo. Pasako, tai Varnikuose 421 (už Kriaučiūnų) žmogus labai geras buvo, nuo rožės
užkalbėdavo, Varnikuose, bet mirė gana seniai. Vaikai gal jo yra. Iš dar viena moteris,
tokia Voicechovska, irgi rožę tokią didelę turėjo, ten ir uošvienė buvo, ten jie blogai
sutardavo, tai žaizda atsivėrė, žaizda buvo, o paskui per visą koją žaizdos buvo, negalėjo
ji vaikščioti. Ji visur užkalbėdavo ir niekas nepadėdavo. Paskui jai pasakė, kad
Varnikuose yra žmogus ir jis labai gerai užkalbėti gali. Tai ji, ponia, užkalbėjo ir
pasveiko... Gydė tik nuo vienos rūšies. (Tai rožės yra 12 rūšių). Dvylika rūšių, ir jis nuo
dvylikos užkalbėti gali. Tai aš jo pavardę duosiu, gal vaikai dar yra. Tai jis nuo dvylikos
užkalbėjo ir ji pasveiko. O ji jau dvidešimt metų...
Žmogus, kuris moka. Vyro giminės, Jareckiai, balius buvo ir žmogus padarė,
padarė, na, nežinau, kaip jis padarė... juodas tapo, kažkoks juodas. O buvo toks žmogus,
kuris mokėjo atkalbėti. Taip jis sako, ką tu padarei, ir atkalbėjo, nes kitaip žmogus
numirti gali. O jis mokėjo atklabėti, ir jis kaip būdavo, žinot, kas galėjo užkalbėti. Tai jis
padarė, kad tas žmogus, kuris padarė, kad jis pajuodavo, tai tas paskui... kuris jau
pajuodavo, tai tas paskui įlipo po stalu, ir sako, aš tave užkeikiau, tu visą naktį... Tai tas
lojo, lojo ir lojo, pakol tas neatkalbėjo, kad jau... Tai aš girdėjau.
M22B-2 (2004 m.)
1295. [Apie prakeikimus, žvakės laužymą]

421

Lenk. Warna.
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To do kosciola v centre nie stavisie tam (Nie slyšeli tak?) Slyšala, nie stavisie, i
svieca niepomožy (A co oni robyli, lamali tam svieci, ja tak slyšala?) Moj brat, nie, u nas
bylo pienc dzieci. Moj brat zložylsia s starou kobietou, ona byla vdova. Ta ruska až s
Taškienta, až s Taškienta ona. Ona v Rosji byla, a ten… a monž byl v vojsku, i zabrali
tam v plien jiego, i oni nieliubyli bardzo tych, jak oni nazyvali, tych bialych, jak oni
nazyvali. Ja vspamientala teras, pravylam človieku, zapomnialam, bialych, jak oni
nazyvali. A jej, a tej juš curki byl ojcec, byl ojcec tym, mašynistem, chodzil tam,
gdziescy chodzil, i oni jiego, oni jiego byli by zabyvšy,m zabyvšy. I on jiego pšyjol, ot
poviedzial, že ja… jak oni nazyvali tych, kturych oni nie liubyli, gdzieš cy v vojnie. A on
popad v plien , i tam popad i tam , on nie ten človiek ale on, jiego nazyvali, že on ten. To
chcieli jiego zabic. To človiek s Taškientu vziol jiego i pšechovyval, s curkou, i curka ta,
ta curak, potem jak juš odkrylasia gronica, i vyjiezdžac možno tym, do domu povracac. I
on jej pšyvioz, ona s Taškientu, a tutaj byli poliački, byli bratovej. Nie chcieli jej vcale
pšyjonc do domu, tej ruskej. Nu ale pšyjieli…..(?) Tak ona z mojim bratem zložylasia,
vziela pracovac, potem juš spac, i co. No nic nie muvili, a co do nej muvic, bieda byla,
nendza byla, i nic nie muvili. I potem, on z jej byl, a potem naliazlasia mloda kobieta na
jiego. I tak juš na jiego naliazla, on že nie mog i odčiepycie, vie taka stara. On jiechal do
Žešy kiedyscy co zapisyvac, a tam coš nagadali teš, staršyna nie zapisali, ona stara, on
mlody. I on s tou mlodou oženilsia. I šly tu v koscielie, o tu, v Šilanach. Ona poniosla
lomala sviecy, lomala sviecy, poniosla sviecy položyla, tam jiešče Žuk byl ksiendzem, i
zlamala i položyla. No co ona žyla, piendziesiont žyla, on umar, on umar, nu ot takej
nieviadomej pšyčyny (To pomogli te sviecy?) Nie, to ja i nie vieže.

Tai bažnyčios centre nestato ten. (Negirdėjot ten?) Girdėjau, nestato, ir žvakė
nepadės. (O ką jie darė, laužė žvakes, aš taip girdėjau.) Mano brolis, ne, mūsų buvo penki
vaikai. Mano brolis susidėjo su sena moterimi, ji buvo našlė. Šita rusė buvo iš Taškento,
iš Taškento ji. Rusijoje buvo, o ten... vyras buvo kariuomenei, ir pateko jis į nelaisvę, ir
jie labai nemėgo tų, kaip jie vadino, tų baltų, kaip jie vadino, tų baltų. Aš dabar
prisiminiau, pamiršau, kaip jie vadino. O jis buvo tos dukros tėvas, buvo tėvas, mašinistas
jis, ir jie užmuštų jį. Tai jis priėmė, pasakė, kad aš... kaip jie vadino tuos, kurių jie
nemėgo, kažkur kare. Ir jis pateko į nelaisvę, pateko ten, ne tas žmogus, bet jis. Tai
norėjo jį užmušti. Tai tas žmogus iš Taškento laikė jį, su dukra kartu, o kai sieną atidarė,
ir buvo galima išvažiuoti, grįžti namo. Jis ją parvežė, ji iš Taškento, o čia lenkaitės, buvo
brolienės... Nenorėjo jos visai priimti namo, tos rusės. Bet priėmė... (?) Tai ji su mano
broliu susidėjo, pradėjo dirbti, o paskui ir miegoti. Na ir kas, nieko nesakėm, o ką jai
sakysi, vargas buvo, skurdas buvo, ir nieko nesakėm. Ir paskui, jis buvo su ją, o paskui
surado sau jauną moterį. Ir taip prie jo prisikabino, kad jis negalėjo jos atsikratyti, sena gi
ji. Jis važiavo į Riešę422, o ten kažko prikalbėjo ir jie nesusituokė, nes jis jaunas, o ji sena.
Ir jis vedė tą jauną. Ir ėjo čia bažnyčioje, čia Šilėnuose. Tai ji sulaužė žvakes ir nunešė,
padėjo, o ten dar Žukas kunigu buvo, ji sulaužė ir padėjo. Na ir kiek ji gyveno,
422
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penkiasdešimt [metų] gyveno, o jis mirė, jis mirė, nežinia nuo ko. (Tai padėjo tos
žvakės?) Ne, aš tuo netikiu.
M22B-3 (2004 m.)
1296. [Apie žalčius]
No muviou, že venžuv nie možno byc (Tak muviou?) Tak muviou, to ja viem, to ja
viem, muviou, že nie možno byc. To te byki potopilisie v bagnie (V jakim bagnie?) A
tutaj u jiego taka bagna, vo tu šla taka bagna byla. I on jak pracoval, to zostavil, on jak
pracoval, to vozil te rozmajite parašy. Na mejscu zavionzyval, no i jiedzi te, jiedzenia ta
jiedli. I potem dal dešč dal dešč, i tam on, pani, nie podscylal ni co, i zmarnovalisie te
byki. Všystkie muviou, že to venža ubyl, ničego, venžuv nie možno byc. U nas i v
chacie.. (A čemu muvili, že nie možno byc?) On nic nie roby, tak muvi, tak muvi. A u
nas, pani, jiest ich nieviadomo vielie, v Šilanach.

Na, sako, kad žalčių negalima mušti. (Taip sako?) Taip sako, šitą aš žinau, šitą aš
žinau, sako, negalima mušti. Tai tie jaučiai paskendo pelkėje. (Kokioje?) O čia netoli
tokia pelkė, čia tokia buvo pelkė. O jis dirbo, ir paliko, kaip jau dirbo, tai vežiojo tas
įvairias...(?) Vietoj surišdavo, na ir važiuoja... O paskui lietus prasidėjo, na ir jis ne... ir
krito tie jaučiai. Visi sako, kad žaltį užmušė., nes žalčių negalima mušti.
M22B-4 (2004 m.)
1297. [Užmuši gyvatę...]
Zabyješ, to tšysto dni otpustu, jieželi maš, na tyle bendze Pan Bug karac, to tšysto
dni otpustu, muviou tak. Nu i co, naše o tu, moje syny, synova, ojezau marja, i co robic,
co robic, i kamieni niema . To my sie siedzim , s tšelnika tutaj, na mchu. Taka byla palka,
to ja tou palkou. Nieviem, byla byla, byla byla… Gadzina choc i zabyjiš, choc i zabyjiš,
ona nie končysie poki slonce nie zajdzi (Žyva bendzie?) Bendze žyva. A slonce jak
zajdzi, vtenčas juš nie bendzie žyva (A čemu?) A tak stare liudzi muvili. Oni muvi, ja
muvie, bože, zabyrajce, ja muvie.(?) gadzine ja bende lienkacie i do domu može pšyjsc.
Ona , muvi, ona teras o, žyva jiešče, ona, ja muvie, bože moj, muvie, jak slonce zajdzi,
teras ona dojdzi. To tak ona muvila mnie. Vo v pšešlym roku ide ja tam jagody moje,
gdzie teras jiezdzila pačyc, ide ja, bože, bosa, niezdolam obuvšysie, bosa ida – liežy na
drodze, i slonca zašedšy, šaruvka, jak ja zobačyla, i sama nieviem. Pače – gadzina, a
bože, a niema kamieni, ale ona taka spokojna, liežala. Ja pošla tutaj pod cmentaž, vziela
dva kamieni i pšyšla jej tam zabyla. Ide do chaty, vraca do..- zabyla. Pšyšla zaraz pošla
kosic trave, pošla kosic trave, i znovu na našym polie gadzina. Ale tam kamieniuv bylo.
Ta zabila, to v pšešlym roku tšy zabyla (To juš otpusty duže) A ja, ja nievieže tym,
otpusty, nie – ale zabyla. Vružou, gadziny čeba, a venžuv nie možno byc, tak muviou
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Užmuši, tai trisšimtai dienų atlaidų, jeigu turi, tiek baus tave Dievas, trisšimtai
dienų atlaidų, sako taip. Na ir kas, mūsų čia, mano sunūs ir marčios, o Jėzau Marija, ir ką
čia daryti, ką daryti, ir akmenų nėra. Ir mes sėdim... ant samanų. Tokia buvo lazda, tai aš
su ta lazda. Nežinau, mušiau, mušiau, mušiau... Gyvatę nors ir užmuši, nors ir užmuši, ji
nebūtinai pakol saulė nusiles numirs. (Gyva bus?) Bus gyva. O saulei nusileidus jau
nebegyvens. (O kodėl?) Taip seni žmonės sakė. Jie sakė, aš sakau, imkite, Dieve, imkite.
(?) Gyvatės aš bijosiu, ji ir namo pareiti gali. Ji sako, dabar ji dar gyva, o kai salė nusileis,
ji žus. Ji taip man sakė. Pernai ėjau uogauti, kur dabar važiavau žiūrėti, einu aš, Dieve,
basa, negaliu apauti, basa einu, o ji guli ant kelio, jau saulė nusileidus, temsta, kaip aš ją
pastebėjau, pati nežinau. Žiūriu, gyvatė, o Dieve, neturiu akmens, bet ji tokia rami,
gulėjo. Aš nuėjau čia, iki kapinių, paėmiau du akmenis ir norėjau ją užmušti. Einu
namo... užmušiau. Nuėjo ji žolės pjauti, ir vėl mūsų pievoje gyvatė. Ten tų akmenų buvo.
Tai užmušiau, tai pernai tris užmušiau. (Tai jau atlaidai.) O aš netikiu tiems, atlaidų
nebus, ne, bet užmušiau. Sako, gyvatę reikia, o žalčio negalima mušti, taip sako.
M22B-5 (2004 m.)
1298. [Apie padalec]
To jiest taki on červony. On taki, pani, strašny. Že u nas jieden človiek umar od
jiego. On to z Lapaucišek ten človiek, to i teš, tak stare liudzi to pravili. On šed do
kosciola, šed do kosciola, a liežal bardzo ladny, bardzo ladny, nu… cacka taka ladna, tam
červony červony, a cienki, jak kony vlos, konia co na tylie vlos, cieniutki, on taki
cieniutki. I on taka skrut, ot, liežy na drodze, i taka skrencyvša skrutka. On myslil, že
ladna broška, on jiego vziol i od razu pad. To nazyvasie padalec, padalec nazyvasie. No
ja to nieviedziala, nie moge poviedziec, u nas to… nieviedziala jiego, ale to strašna (A
gdzie on žyjie, v liesie?) A mojej svacy, mojej svacy krova, ona navionzala kolo krušny i
od razu padla. Padalec nazyvasie, to i padla krova, i ona jej zakopala (A on konsi, co on
robi?) Konsa, konsa tam tak konsa.
Muvil, on tylko raz v lipcu vychodzi, raz v rok (V lipcu?) V lipcu, tyko v lipcu (A
čemu v lipcu?) Tak stare muviou, tak, ja nie moge poviedziec. Ale u nas, pani, takie liasy,
to co tu ich jiest. A krušniuv tyle, kamieniuv tych, a Bože moj Bože. Pani, ich jiest u nas,
jiest, niema co žekac.

Tai jis toks raudonas. Jis toks baisus, ponia. Vienas žmogus nuo jo mirė. Jis iš
Lapauciškių, tas žmogus. Tai irgi seni žmonės sakė. Jis į bažnyčią ėjo, ėjo š bažnyčią, o
gulėjo labai gražus, labai gražus..., na tiesiog kaip žaisliukas gražus, raudonas, raudonas,
ir plonas, kaip arklio plaukas, arklio, kurio plaukas plonas, tai jis toks plonas. Na ir jis
guli ant kelio, susisukęs taip. Jis pagalvojo, kad tai graži segė, jis jį pakėlė ir krito iš
karto. Tai vadinasi padalec, padalec vadinasi. Aš tai to nemačiau, negaliu pasakyti,
nemačiau jo, bet tai baisu. (O kur jis gyvena, miške?) O mano svočios 423, mano svočios
karvė, pririšo ją prie krušnios, ir ta iš karto krito. Padalec vadino, tai ir krito karvė, ir
užkasė ją. (O jis kanda, ką jis daro?) Kanda, kanda, ten taip jau kanda.
423

Liet. tarm. svo i ʻjaunosios ar jaunojo motina, viena kitaiʼ; plg. brus. cвaцця, cвaцья.
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Sakė, kad jis tik vieną kartą liepos mėnesį išlenda, vieną kartą per metus. (Liepos
mėnesį?) Liepos, tik liepos mėnesį. Taip seni sako, aš nieko negaliu pridurti. Bet pas
mus, ponia, tokie miškai, tai jų čia daug yra. O krušnių tų, akmenų tų, o Dieve mano.
Ponia, jų yra ir pas mus, negalim skustis.
M22B-6 (2004 m.)
1299. [Kaip mušė žaltį ir pasaulio pabaiga]
Muvi tak, pošly na polie, i monž, vonž ten byl. Tak oni jiego davaj byc. On jak
rozezlulsia, jak rozezlulsia, on tak skrencysie, i potem tyko ma meta, žeby tobie dac,
tobie dac. Jieželi chceš žeby ucieknonc, to čeba o tak o, o tak o liatac (rodo ranka, kad
vingiais). On v jiedna strona byji, a čeba tak: to v jiedna strona, to v druga strona, to on
niepopadny. To teš tak človieka byl venž, tak človieka byl. To stare teš pravyli. To muvili
to stare teš liudzi muvili, stare liudzi muvili, že padni človiek. Byl, muvi, jak svysny, to
všystkie, pšy…, všystkie pšyjdou (V Šilianach navet taki byl?) Nieviem, to stare muvyli,
a gdzie to bylo, nieviem, nieviem gdzie, v jakim mejscu. Vie, muvi, tak jak svysny,
muvie, všyskie, všyskie paškudy z liasu pšyjdou. Čy to pravda, čy to nie, to ja nieviem,
tak pravyli (I co on robil, tylko zezval?) zezval potem, a muvi. Bože kiedys tak, muviou,
bendzi koniec sviata, bendzi čy on nie bendzi. To muvi, liudzi nie bendou mieli gdzie
schovacie, nie bendou mieli gdzie schovacie. V každym kšaku, nikto pod kšakiem nie
schovasie, bo zajiedzou, zajiedzou. Pod každym kšakam bendou kučy, bendou kučy, tak
muvili. ( Gadziny?) Všystkiego, všystkiego, všystkie strašne. Ale co ja viem, čy ten
bendzi koniec sviata, čy on, čy on… my dočiekamy, čy my niedočekamy, to nieviedoma.
To muvyli, pšed koncem sviata, jieželi bendzi, nie bendzi v ta mejscovosc v domu, to pod
kšakam nie schovasie, bendzi, všendzi bendzi pelne. Nu coš, pani, takie liasy, takie liasy.
Nie, tego nie slyšalam, nie slyšala. Gadzin? No tak gadziny to vidziala, všystko,
zabyvala. Tšy v pšešlym roku zabyla, pšez calego žycia tšy zabyla. Juš tak, tak muvi, že
čeba byc, bo muvi, oni vredne, oni liudzi konsajou.
Sako taip, išėjo į lauką, ir žaltys ten buvo. Jie pradėjo jį mušti. O jis supyko, ir
susisuko, na taip susisuko, ir tik paskui jau tik taiko, kad tau kirsti. Jei nori pabėgti, tai
reikia taip, štai taip bėgti (rodo ranka, kad vingiais). Jis muša į vieną pusę, tai reikia bėgti
tai į vieną, tai į kitą, tada jis nepataikys. Tai irgi žmogų taip mušė žaltys. Tai seni žmonės
pasakojo. Tai seni žmonės sakė, kad mirs žmogus. Mušė, sako, tai kaip sušvilps, tai visi
sueis. O ar tai tiesa, ar netiesa, aš nežinau, taip sakė. (Ir ką jis darė, tik sukvietė visus?)
Sukvietė visus. Sako dar, Dieve, kad bus pasaulio pabaiga, o bus, ar nebus. Tai, sako,
žmonės neturės kur pasislėpti, neturės kur pasislėpti. Niekas krūmuose pasislėpti negalės,
nes suės. Po kiekvienu krūmu bus daugybė, krūvos, taip sakė. (Gyvačių bus?) Visko,
visko, ir bus baisu. Bet ką aš žinau, bus pasaulio pabaiga, ar nebus. Ar mes jos sulauksim,
ar sulauksim, nežinia. Taip sakė, prieš pasaulio pabaigą, jeigu bus, tai po krūmais
nepasislėpsi, visur jų bus pilna. Na ką, ponia, tokie miškai, tokie miškai.
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Ne, tokio negirdėjau, negirdėjau. Gyvačių? Gyvates tai mačiau, net užmušdavau.
Tris pernai užmušiau, per visą gyvenimą tik tris užmušiau, Jau taip sako, kad reikia
mušti, nes jos pyktos, jos žmonėms kanda.
M22B-7 (2004 m.)
1300. [Apie žalčius kapinėse]
Ale sama vidziala, sama vidziala na svoje očy, jak on liaz, ten, nu vonž, vonž. Oni
juš na mogilnyku, to o juš tak s… bojousie že ……………… Muvi, jak človiek umžy, to
za to, za to………………………………No to pani, ja, pani muvie, bo ja slyšalem. I to ja
tak strašne lienkamsie, i pošla ja na mogily, mogily čyscyc, teš dziaduki tam i mama, i
ojcec, i dziaduki liežou, všysko. To pujda i mogily čyscyc juš te stare. A tut jak zakopana
taki vo, jakis cy vielki taki vo. Močlyvych porobiono vysokich, i innych takich, ladne
zrobione, inne takie vysokie. Až bože, jak pšyšla tyko, šuch šuch šuch vonž i poliaz na ta,
na ta mogyla. I tylko ja koniec jiego vidziala – do mogyly vliez. I tak muvie, i tak pevno
jiest. Muvi, že gadziny všystko vysmokčy, zato niema zarazy na sviecie, nigdzie nie. (Čy
gazdiny, čy venžy?) Všystkie tam idou. Teš ja pšešlym roku šedlam to tam do jagod, to to
na pšeciv bramy o tej vo, tej, co na mogilnyku, to tutaj taka pokšyva, jiest ten, co
naznačona robic, ali nie robiou, tyko pieniendzy biorou. Taka pokšyva o tak po za liesie,
vielka pokšyva – vylazy taki vonž. Jiešče v žyciu nievidziala, v žyciu, s bramy tej, s
bramy i do liasu, do liasu. To ta pokšyva o taka o, to pokšyva chylialasia. O takej o
grubyny, vielie on tam liat juš ma (To dlugi teš?) A dlugi, a gruby, a jak zviež, paščy te
takie vielkie. To ja nie spala caly tydzien, ja niemogla zasnonc, ja nie mogla zasnonc. I ja
vidziala, jak on do mogyly poliaz, ja muvie, že jak tylko človiek umžy, zakopajou, od
razu oni jiego pyjou (Davnej tak muvili, starše babci tak muvili teš?) Tak muvili (A ja
myslialam, že to tylko teras tak) Nie nie nie, tak muvili (Od davna?) Od davna, no tak
muvili, že oni i vypivajou, i tylko človiek škylet zostajiesie. Za to i tak teras, o v
Karveliškach, to muvi, vielie tam zakopujou,
……. (?) ale muviou tak, prentko nachadu vypijou človieka, tylko, i tylko proch.
Aš pati mačiau, pati savo akimis mačiau, kaip jis šliaužė, tas jau žaltys, žaltys. Jie
jau kapinėse, tai jau bijo, kad... Sako, kai žmogus miršta, tai dėl to... Na tai, ponia, aš
jums sakau, nes aš girdėjau. Ir aš taip siaubingai bijau, ir nuėjau aš į kapines, kapų
tvarkyti, tai ten seneliai ir mama, ir tėvas, ir seneliai guli, visi. Tai nuėjau aš senų kapų
tvarkyti, Ir čia užkastas toks didelis, kažkoks didelis toks. ....??? O, Dieve, kai aš tik
atėjau, tai tik šuch, šuch, šuch, žaltys šliaužia ant kapo. Ir tik aš uodegą jo pamačiau,
įlindo į kapus. Ir taip sakau, ir taip yra. Sako, kad gyvatės viską ištraukia, užtat nėra
užkrečiamų ligų. (Gyvatės ar žalčiai?) Visi ten eina. Aš irgi pernai ėjau uogauti, kai
priešais šituos vartus, tuos, kurie kapinėse, tai čia tokios dilgelės auga. Yra darbininkų
kapinėse, bet jie nieko nedaro, tik pinigus ima. Tokios dilgelės čia palei mišką, didelės
dilgelės, tai žaltys išlindęs. Gyvenime nesu mačiusi, gyvenime, pro vartus, pro tuos
vartus ir į mišką. O dilgeles tuos labai storos, taip lenktis pradėjo. Štai tokio storio, kiek
jis tų metų jau turi. (Ilgas?) Ilgas ir storas, ir kaip žvėris, žiūri tomis didelėmis akimis. Tai
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aš nemiegojau visą savaitę, negalėjau užmigti. Ir aš mačiau, kaip jis į kapus lindo, aš
sakau, kai tik žmogus miršta, užkasa, jie iš karto jį čiulpti pradeda. (Seni žmonės irgi taip
sakė?) Taip sakė. (O aš galvojau, kad tai tik dabar taip.) Ne, ne, taip sakė. (Nuo seno?)
Nuo seno, taip sakė, kad ir jie išgeria (?), tik skeletas lieka. Todėl ir dabar taip, va,
Karveliškėse, tai sako, kiek ten užkasa...
...(?) bet sako, kad staigiai, labai greitai iščiulpia žmogų, tik, tik palaikai...
M22B-8 (2004 m.)
1301. [Apie smauglius Amerikoje]
Udavy jiest, slyšala pani, slyšala? Vo na sosnach. (Nie) Nie slyšala? To teš to od
davna slyšala od dziadukuv, od davna od davna. Jiest udavy, ale to v takim vysokim,
grubym liesie oni siedzou. I oni tam vidzou, jak človiek idzi, jak človiek šed, i on s tej
sosny okrency človieku po šyje tam može. Nieviem vielie metry on, nie moge poviedziec,
on tak, tylko tak gadali. To pani, i on tak o, dušyc to človieka, nu, okrencylsia za šyje.
Vie, človiek puki sam dujdzi, to bože moj, to muvi, i ksiendzuv pšyvozyli, nieviadomo
vielie, i mšy odpravyvali. Gdzie on človieka tego tam cy tam v domu, cy tam v liesie
znaliezli. I mše odpravyvali, i ksiendzuv, a nic nie zrobyli, a nic, i nie vyšed s tego
človieka. A človiek ze strachu i umžy. To udavy, ale to muvi, u nas ich niema (A gdzie
bylo?) Oni byvajou, nu nieviem, čy v Ameryce, čy gdzie tam, gdzie vysokie liasy, gdzie
vysokie i grube liasy.
Smauglių yra, negirdėjote, ponia? Ant pušų. (Ne). Negirdėjote? Tai aš girdėjau,
seniai labai seneliai tai sakė, seniai, seniai. Yra smauglių, bet čia tokiame aukštame,
storame miške jie sėdi. Ir jie ten mato, kaip žmogus, eina, kaip žmogus ėjo, ir jis
[smauglys] iš tos pušies apsuka žmogų, už kaklo gali. Nežinau, kiek jis metrų, negaliu
pasakyti, jie taip tik, kalbėjo. Tai, ponia, jie dusina žmogų, na, apsuka kaklą... Žinot,
žmogus pakol išeis iš to žmogaus, tai Dieve, sako, kunigus atveždavo, mišias laikė. Kur
tą žmogų, miške ar name rado. Ir mišias laikė, ir kunigus, ir nieko nepadėjo, neišlindo jis
iš to žmogaus. O žmogus iš baimės ir numirti gali. Tai smaugliai, bet pas mus jų nėra. (O
kur jų yra?) Jie būna, nežinau, ar Amerikoj, ar kažkur kitur, kur aukšti miškai, kur aukšti
ir stori miškai.
M22B-9 (2004 m.)
1302. [Apie Šv.Agotos duoną]
Nie rozmaviali nikdy o tym, ob tego, a teras, jieželi buža nadchodzi, jieželi vielka
nadejdzi, i co i polami, i domy, i všystko. A teras, jieželi nadchodzi taki gžmot vielki, čy
co to sviency ksiendz voda, na Agaty, pšed Vielkanocou Vielka Sobota, nabieramy tej
vody, i svienconou tou sviencym to voda. I Agata, Agata chlieb, pani. Čeba pani, musi
nikdy nie maš Agaty? Nie ma, to pani do mašyny čeba položyc, Agata bardzo pomaga,
do mašyny. Ja do svojich dzieci zavše Agaty tej mam, do jiednemu daje do mašyny,
drugiemu daje do mašyny, do mašyny tej Agaty. To teras muj mludšy zapšešlym roku
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uciek z roboty, bylo za staršego pracoval, uciek z roboty, i pojiechal do Malėtuv na rybe.
Nabral takich kolieguv takich, jak i sam…
(Jak to muviou?) Nie nie nie, muvi, nie bendzeš dlugo žyc. A muvi tak:- Ak to
ciebie…, a nie pisacie, (Nie nie) Muvi, pomreš čy nie pomreš? Ja muvie:- Može žyc, ja
kaže, na majej niezaliažeš.
Nešnekėjo niekada apie tai, o dabar, kai audra ateina, jeigu didelę ateina, tai laukai,
ir namai, ir viskas... O dabar, jeigu griaudžia stipriai, ar kai vandenį kunigas šventina
Agotos dieną, per Velykas Didįjį šeštadienį, imam tą vandenį, ir šventinam tuo vandenių.
Ir Agota, Agotos duona, ponia. Reikia, ponia, matyt, neturi Agotos duonos. Neturi, reikia
tau į mašiną įdėti, Agata labai padeda mašinoms. Aš savo vaikams visada Agotos duonos
turiu. Tai dabar pernai jaunesnis pabėgo iš darbo, o būdavo, kad jis vietoj vyresnio dirbo,
pabėgo iš darbo ir nuvažiavo į Molėtus žuvies gaudyti. Surinko draugus, tokius, kaip jis
pats...
(Kaip sako?) Ne, ne, ne, sako, ilgai negyvensi. Sako: „Mirsi ar nemirsi?“ O aš
sakau: „gali gyventi“ (????)

Andžej Satkievič, Andžejaus, g. 1951 m. Šilėnuose, gyv. Vilniuje. Užrašyta 2004 m.
Motina vietinė, tėvas baltarusis, plukdydavo sielius ir pasiliko.
1303. [Apie Oko] (taip jam tėvai sakė)
Bylo bloto, krovy pasli. I pošed vol do tej lonki i zatonol. A potem pačou, že jiego
oko vyplylo. Zato i nazvali tak to mejsce.
Bala buvo, karves ganėm. Ir nuėjo jautis į tą pievą, ir paskendo. O paskui žiūri, kad
jo akis išplaukė [ant paviršiaus]. Todėl tą vietą taip ir pavadino.

Halina Kocelovič-Danilenko, Juzefo, g. 1949 m. Šilėnuose, gyv. Vilniuje.

M 30A-9 (2004 m.)
1304. [Apie Šilėnų šaltinį prie bažnyčios]
(Muvce o tej krynyce, no jak byvalo v Vielki čvartek?) V Čysty čvartek mama,
nazyvajetsia, muvili, žeby na ranku šla by mytsia do vschodu slonca (Do tej krynycy?)
Tak, do tej krynycy (A vy jiedna, sama byli?) Jiešče brat, ješče brat (A brata nie
posylali?) No tak potem brat (A čemu?) No ja nieviem. Čeba isci žeby nieogliondacie, ni
s kim nie rozmaviac (To tam pšed vschodem slonca, niemuvic, a dla čego, co to, pomaga
dla čego?) Može i pomaga, že nikt nievidzial by nikt nieslyšal (Nie objasniali, čemu?)
Tak, nieobjasniali. Všystkie pryščy spendzalo, v ten Čysty čvartek (A tak v inny čas, vo
tak, liatem čy kiedy tam, chodzili po tou vode?) Ja chodzilam caly čas (To pic?) Tyko
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pic, nie, tylko pic. Byla čysta ona, teras to zakošona tam, a tak voda bardzo čysta. Jak ja
pamientam, juš mnie to piendziesiont pionty rok, to zavše do tej krynycy (A jak nazyvali
tou krinyce?) Niepamientam, krinyca i krinyca.
(Papasakokit apie tą šaltinį, kaip būdavo Didįjį ketvirtadienį?) Didįjį ketvirtadienį
mama, taip sakyta buvo, reikėjo praustis iki saulei patekėjus. (Į šaltinį eidavot?) Taip, į
šaltinį. (O jūs viena, pati buvot?) Dar brolis, dar brolis. (O brolis eidavo?) O paskui ir
brolis. (O kodėl?) Na, aš nežinau. Reikia eiti ir atgal nesidairyti, su niekuo nekalbėti. (Tai
prieš saulei tekant, nesakė, kodėl padeda?) Gal ir padeda, kad niekas nematė ir niekas
negirdėjo. (Neaiškino kodėl?) Ne, neaiškino. Visus spuogus išvalydavo, Švarųjį
ketvirtadienį. (O taip kitu laiku, vasarą ar kada ten, eidavo dar prie vandens?) Aš eidavau
visą laiką. (Gerti vandens?) Tik gerti, ne, tik gerti. Buvo švarus vanduo, dabar (???), o
taip labai švarus vanduo. Aš prisimenu, man jau penkiasdešimt penkeri metai, tai visada
prie to šaltinio... (O kaip vadino tą šaltinį?) Neprisimenu, šaltinis ir šaltinis.
M30A-10 (2004 m.)
1305. [Apie Oko] (bobutė sakė, kad karvė kai nuskendo, išplaukė Neryje)
(Jak muvila matka, matka čy babcia, co tam muvi?) Tam ješče babcia tutaj žyla, o
tutaj dom stal jiejny, a my tam mieškali, puznej tutaj pšyšli do Vali. My že teš tam krovy
pasli, cala žyce tutaj krova pasli. Takie zarosli jiešče nie byli, jak teras. Tože vypendzili
tam, puznej čy tam byk, čy tam krova pošla tam dalej, byla teš krinyca, nu i, i u.. tego,
zagžonzla. A to potem vyplyla, ja nieviem, tak muvili, slyšalem. Že tyle času juš pšešlo.
Jieden jiednemu, jieden jiednemu, to i.. (A tou vodou nieliečyli očy, čy co?) Nie. Tam
podchodu nie bylo, vie. To juš každy lienkalsia tam dojsc. Juš jak my rosli, to juš mama
zavše, šli za jagody:”O tak tyko do Oku nikdy nie chocce, bo utopicisie, muvi, tam, muvi,
chyba pšepasc čy co. Ale s tamtont vychodzi voda, vo idzi, o pani byla tam, chodzila, až
vycieka v dol do tej.. znovu krinyca tam lančase jiešče. Od tego Oka do tej krinycy cieka
.
(Ką sakė mama, ar močiutė?) Dar močiutė čia gyveno, čia namas jos stovėjo, o
mes ten gyvenom, o paskui čia atsikėlėm pas Valę (?). Mes čia irgi karves ganėm, visą
gyvenimą čia karves ganėm. Tiek krūmų dar čia nebuvo, kaip dabar yra. Irgi ganėm ten,
jautis ar karvė, kartais nueidavo toliau, buvo ir šaltinis, na ir..., įklimpo. O paskui
išplaukė, taip sakė, aš nežinau, girdėjau. Kad tiek laiko jau praėjo. Vieni kitiems, vieni
kitiems, tai ir... ( Ką gydė tas vanduo?) Ne, negydė, prieiti prie to vandens nebuvo
galima, žinot. Visi bijojom ten eiti. Jau kai mes maži buvom, tai mama visada, kai
uogauti ėjom: „Tik prie Oko niekada neikit, nes paskęsit“, - sako, ten praraja, ar kas. Bet
iš ten vanduo eina, va eina, ponia, jūs ten buvot, plaukia vanduo į apačią, į tą šaltinį, ten
susijungia... Tas Oko teka į šaltinį.
M30A-11 (2004 m.)
1306. [Apie akmenį už kapinių]
(Jak muvili o tym kamieniu?) Tut taki žyl Zmitrovič Juzef, on rospoviadal. Kamien
znalez, jak on byl jiešče maly, a juš jiego davno niema. To teras tam Vojcechovski
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mieškaje (Tak pšed tem nie bylo tego kamienia?) No tak on, rozumieš, jiemu viencej juš
teras bylo by, juš sto liat. On byl maly, to juš jiemu pokazali, a tam pas krovy, može
dziesianc jiedenasce liat. Tak ten kamien juš byl. Potem jieden drugiemu skazali, malo
kto šed. Kto šed i šed s ciekavosci, a tam glina jiet, i my jak po glina pošlim, to teš
popačymy ten kamien. Nu zdrovy, vielki, ale ja pomyslialam, že on, vie, s čego to
zrobiony, iz kroški takej zakamienialej. Puznej kto to muvil, že tam byl, no, vo vremia
vojny, v časie vojny, že chovalisie tam, že byl chod, i tam gdzieš pod ziemiou. Drugie
muvili, že tam zlota, čyjiš klad jaki to , bogatstva zakopana i zarušana kamieniem. Nu i
dva tšy liata nazad, čy juš čtery, my pošli, tam curka muvi:”Mama, mama, - ona teš byla
nastoliatka, tyko v tym roku bendze osiemnasce,- pokaž mnie ten kamien, zobačym”.
Jiešče byli fotografje zrobyvšy, a gdzieš cy pšepadla ta plionka. Nu, jak pošli piervšy raz,
to kamien byl, a jak pošli drugi raz – všystko rozžucono, zlamana. Muvi, že Satkievič
Andžej viečorem, kogo to najievšy, s traktorem, čy čym ten kamien rozbrasal… Ale čy
on glemboko, čy on tyko s viešchu sciongnol, tam taki kamien, že podobno, že s čego on
tam zliepiony. Kiedys cy vie, jak o , u mnie byl komin taki žulty, to jiešče polski, sonsiad
muvi, - ty nievyžucaj, to položylam za skliep, to myslie…
(Ką sakė apie tą akmenį?) Čia gyveno toks Zmitrovič Juzef. Akmenį jis rado, dar
kai mažas buvo, o jo jau seniai nėra. Tai dabar ten Vocechovskis gyvena. (Kadaise to
akmens nebuvo?) Tam akmeniui dabar būtų virš šimto metų. Jis mažas buvo, kai jam
parodė, jis karves ganė, buvo gal dešimties, vienuolikos metų. Tada tas akmuo jau buvo.
Paskui vieni kitiems pasakė, bet mažai kas ėjo. Kas ėjo, tai tik iš smalsumo, o ten molis,
ir kai ėjo to molio, tai irgi apžiūrėjom tą akmenį. Na, sveikas, didelis, bet aš pagalvojau,
kad jis iš trupinių padarytas, kurie paskui suakmenėjo. Paskui kažkas sakė, kad ten buvo,
na, karo metais, kad slėpėsi ten, kad šalčiai buvo, ir ten kažkur po žemę... Kiti sakė, kad
ten auksas, kažkieno lobiai, turtai užkasti ir akmeniu (..?) Na, prieš dvejus ar trejus metus,
mes nuėjom, o dukra sako: „Mama, mama“, - ji dar paauglė buvo, tik šias metais jai
sukaks aštuoniolika, - parodyk man tą akmenį, pažiūrėkim“. Dar nuotraukų buvo padarė,
bet juosta kažkur dingo. Na, kai nuėjom pirmą kartą, tai akmuo dar buvo, o jau antrą
kartą – viskas išmėtyta, sulaužyta. Sako, kad Satkevič Andžei vakare, kažką pasamdęs, su
traktoriumi, ar su kuo tą akmenį... Bet ar jis giliai, ar tik nuo paviršiaus nuėmė, ten toks
akmuo, iš ko jis ten padarytas. Kadaise, žinot, kai aš tą geltoną kaminą turėjau, dar
lenkiškas jis buvo, tai kaimynas sako: „Tu neišmesk“. Tai padėjau už rusies, tai galvoju...
M30A-12 (2004 m.)
1307. [Apie Šilėnų bažnyčią]
(Teras muvce, jak vaša mama muvila) Moja mama z jej pravie jiednagodka, bo ona
dzieviatnostego ročniku, mama dvadziestego, tyko že mama pienc liat služyla v miescie s
pietnastu liat. Že tutaj obraz cudovny byl caly čas, jiego zaviezli do Sudervi, i jakim to
sposobem on znovu tu okazalsia gdzieš na dževie. To jiego zaviezi, i ten obraz cudovny
jak by do tej pory, to na tym mejscu postavili kosciul tysionc dzieviansot dvudziestym
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drugim roku. (To ktury ten obraz jiest?) Jiedni muviou, že jakby ten, teras.. nu tak
vychodzi, ale nieviem točnie. Ale ten obraz z oltažu to gdzieš dali na restauracje.
(Dabar sakykite, ką jūsų mama sakė?) Mano mama su ja vienų metų beveik, nes ji
devyniasdešimtų metų, o mama dvidešimtų, tik mama penkis metus tarnavo mieste,
penkiolikos metų [buvo]. Sakė, kad čia stebuklingas paveikslas buvo, nuvežė jį į Sudervę
ir kažkokiu būdu jis vėl čia atsidūrė, ant medžio. Tai jį nuveža, o tas stebuklingas
paveikslas lyg iki šiol, šitoje vietoje bažnyčią pastatė tūkstantis devynišimtai dvidešimt
antrais metais. (Tai kuris čia paveikslas?) Vieni sako, kad lygtais tas, dabar... na, taip
atrodo, bet tiksliai nežinau. Bet tą paveikslą, kuris altoriuje, atidavė dabar restauruoti.
M30A-13 (2004 m.)
1308. [Apie vaiduoklius senoje klebonijoje]
Teras, gdzie byla stara plebanja, to nieviem čemu odmiežyli vo tej vo, Danuscie
Zmitreiča, to ja muvie,, mieli zebrane robic, žeby nikomu nie davac… Mial ta
gospodynia, vie jak, jak menščyzna i tego ksiondzu, može oženilsia, a tu mial z nej
jakies dočynienia. Bo tutaj strachi jiemu , jak tutaj ta gospodynia umarla, strachi jiemu v
nocy vydavalisie. Dužo jieden drugiemu pšekazyval, jiego te strachi i zamenčyli jakies.
Že kobieta v nocy, čy o dvanastej, on poviedzial, mam … že može kto može z nim
nocovac juš. Pšyšli čy dva menščyzny, ile, i tam položylise na te lužka i, to može byl nie
jieden pokuj, može tšy jakie, nieviem. Jiemu teš jak začelo šumiec, tšešcec, on tam stal
stenkac, to oni z ramami okny povynosyli i uciekli. A na drugi čy dzien, čy za tydzienj,
čy za miesionc, nieviem, tylko že.. ta dokladna data, že on umar, nu zamenčilo to
všystko.
Dabar, toje vietojo, kur buvo klebonija, nežinau kodėl, bet pamatavo [žemę] šitai
va, Danuskai424 Mitreič. Tai aš sakau, turėjom daryti susirinkimą, ir neleisti čia niekam
žemės matuoti... Turėjo šeimininkę, žinot, kaip vyras ir tam kunigui, gal vedė, gal kokių
reikalų su ją turėjo. Nes čia vaiduokliai jam rodėsi, kai čia šeimininkė mirė, vaiduokliai
jam naktį rodėsi. Daug vienas kitam pasakojo, jį tie vaiduokliai ir užkankino. Kad moteris
naktį, dvyliktą valandą, jis pasakė, turiu... o gal kas gali su juo nakvoti jau. Atėjo du vyrai
ir atsigulė ten, gal buvo nevienas kambarys, gal tris kambariai, nežinau. Kai triukšmas
pakilo, o jis pradėjo dejuoti, tai jie [vyrai] langus su rėmais išnešė ir pabėgo. O kitą dieną,
o gal po savaitės, o gal po mėnesio, nežinau, tik kad... taip tikslios datos..., kad jis
numirė, užkankino jį.
M30A-14 (2004 m.)
1309. [Apie moterį prie Čekonės žiočių]
A že kobieta chodzila, ja teš slyšalam, jakas jakby menčenica, že chodzila. Gdzieš
cy vo tu kolo žeki.Gdzie tu gdzie pšechodzisie, nie kolu samej Vili, može na tej , gdzie
pšechodzisie, to liudzi jak puzno šly, to tak i cukier, i monka byli rostšensiony, to značy
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te, že vydavalosie. Mnie teš innym razem vydajiesie, ja co, žegnamsie (Tam, gdzie
kladka) No tak, gdzie kladka, no chyba tam, čeba spytacie, to ja, inne jakie mejsce, ja nie
pamientam. Ale muvili, že jakas kobieta to chodzila. Može ten Zapolski mial,… nu vo to
Že jej poviedzieli, čeba vykopac, žeby to nie sdavalosie, i nie chodzila by, odkrojic glova,
a ile času byla pochovana, nieviem, i položyc v koncu nug, žeby niedostala. Že potem juš
ona (A to poznali jej?) No tak, tak može to obliče sdavalosie (To tam kolo žeki?) Nu,
kolu žeki, že muvi, cuker i monka byla rossypana, no taka vot menčenica.
Kad moteris vaikščiojo tai ir aš girdėjau, kažkokia kankinė, kad vaikščiojo. Kažkur
netoli upės. Ten kur lieptas, ne prie pat Neries, o gal ten, kur lieptas, tai jau vėlu buvo,
žmonės ėjo, tai jiems pasivaideno, kad ir miltai, ir cukrus buvo išbarstyti. Man irgi būna,
kad vaidenasi, aš tada žegnotis pradedu. (Ten, kur lieptas.) Na, taip, kur lieptas, matyt,
ten, reikia paklausti, tai aš... kita gal vieta, aš neprisimenu. Bet sakė, kad kažkokia
moteris čia vaikščiojo, galvą nukirsti, o kiek laiko buvo palaidota, nežinau, ir padėti kojų
gale, kad nepasiektų. Kad paskui jau ji... (O atpažino ją?) Na, taip, gal vaidenosi... (Ten,
prie upės?) Na, prie upės, kad sako, cukrus ir miltai išbarstyti, na tokia kankinė.
M30A-15 (2004 m.)
1310. [Kaip tėvas vaidenosi miręs]
A vo pani, ojcec muj poviesilsia na tym chlievie, tak? Mama podkinie dala vipic,
tak, žeby choc raz v žyciu snilsia, a juš dvadziescie pienc liat od maju bylo. Muvi, čego
vy mnie všystkie lenkajonsie, a všyskie lenkajousie vot, tych vyselnikuv, može tego.
Muvi:”Ja mam pokuj pod domem, ja vas všyskich, -muvie,- ochraniam. (Pokuj pod
domem?) Tak, vo tu i čensto sdavasie, no ja pšežegnamsie, nielenkamsie, plemianik u
mnie, teras oni juš nie pšyjiezdžajou. Jiego juš lužko vo tutaj stala, liežy i pali, ja
muvie:”Stas, nu nie pal ty na lužku’. Ale lienitsia on, nu i tut moj muž byvšy Gediminas,
gdie to byl pošedšy, muvi, kto to jak by vešed, jak by ciapka nogami, nu idzi jak by. I on
muvi, - Ty…, on muvi, muj teš syn, juš tšydziescie liat v tym roku juš bylo, v zešlym
roku, muvi:” Ty Vitiok?” – milčy, a muvi, a ja palia i muvi vo, kaif lovliu, jak on muvi
dymka tego. Potem slyšy, žeby na stolie coš pševrucilosie, nu tam.. jak by nuž, vie? Ni
odkryvaleček, nikogo niema – jak dalsia, jak jiego i vidzieli. I oni i všyskie i lienkajousie
i čemu – ja tak nielienkamsie, ja pšežegnamsie i nic. A byva že stuka, byva chodzi. Ale
dejstvitelna, jieden raz, vidziš, snilsia na tyle liat. Co to značy.
Ponia, mano tėvas pasikorė tame tvarte, taip? Mama .... davė išgerti, kad nors kartą
sapnuotų, o jau dvidešimt penki metai gegužės mėnesį buvo. Sako, ko jūs visi manęs
bijot, o visi bijo pasikorėlių tų, gal tas... Sako: „Aš kambarį turiu po namais, aš jus visus
saugau“. (Kambarį po namais?) Taip, dažnai taip vaidenosi, bet aš persižegnodavau ir
nebijodavau, sūnėnas pas mane, dabar jie jau neatvažiuoja. Jo lova čia stovėjo, guli ir
rūko, o aš sakau: „Stasiau, tu nerūkyk lovoj“. O jis tingi, na tai mano buvęs vyras
Gediminas kažkur buvo nuėjęs, sako, lyg ėjo kažkas, lyg kojas stato, lyg eina. O jis sako:
„Tu, sako, mano sūnus, jau trisdešimt metų sukako, pernai“, sako: „Vitiok“, - tyli. O aš,
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sako, rūkau ir kaifą gaudau425, nuo dūmelio to. Paskui girdi, kad ant stalo kažkas
apsivertė, štai ten... lyg peilis, žinot. Nieko... nėra, kai bėgo, tik tiek jį ir matė. Ir jie visi
bijo - tik aš nebijau aš pradedu žegnotis ir nieko. O būna, kad stuksena, būna vaikšto. Bet
tik vieną kartą sapnavau per tiek metų. Ką tai reiškia...
M30-16 (2004 m.)
1311. [Apie balandį pasirodžiusį]
Nu pišce. Ja tak siedze televizor pače i mysle: isc na mugilnik, nie isc do dieda
sviečki zapalic, nie pujde, a, jiedna, myslia, niema kompanji. Tylko siedza i jak by pšez
pokuj vidze, jak by golomb pšeliecial, čy jaki. Mnie to nie stalosie, ja nie pije, i bialych
koniuv jiešče niemam. Až zombko zrobilasia, ja davaj pšežegnacie, paciežki zmuvila, a
mnie juš tak.. ni curki nie bylo. A juš vo ten vo, piervšego listopada, juš curka
byla:”Mama zasnela, kiedy pujdzem, kiedy pujdzem” – i zasnela. Budze ja jej, kolo
dzieviontej, biez pienciu: “Moja, chyba mysliš isci dzis na cmentaž? Myslie, to vtedy
ruvno dvanasta godzina, kolo dvanasta, jak tam jakby ptaška pšylieciala. Ja
muvie:”Vstavaj, idzim, tego”. (Nocou?) Tak, to ja nie pošla na cmentaž, ciekava
pieriedača byla bardzo pše te vo, ružna žyce, tam pozagrobova, i tak to ružne te všystke.
To ja jej rozbudzilam, pošli. Nu bylo biez pienciu dzievionta, pošlim – ani žyvego ducha.
A idzi i mnie jiešče straša, sama lienkasie na cmentaž. Ale pšešli, nikogo niezauvažyli,
pšyšli do domu, to za pietnascie dziesionta. Teš gdzie sviečy nie palilisie, tak zrobili z jej
obchod v nocy, bo tamty raz, značy, čeba bylo isc teras na cmentaž, to ja dniem byla, jak
do kosciola – puznej. I nie pošlam, i vot jak by ptak pšez pokuj pšeliecial, až mnie
samej… Ja to vieže v to všystko, jak to teras… to možno nieviežyc, ale to žyce
zagrobove, i ružne, i ot, teš raz jak…cale žyce to vspomniec, čeba dva dni muvic.
Na, rašykit. Aš taip sėdžiu, televizorių žiūriu ir galvoju: eiti į kapines, ar neiti, pas
senį, žvakių uždegti. Ir galvoju, neisiu, viena, kompanijos nėra. Tik sėdžiu ir lyg per
kambarį, matau, balandis praskrido, ar kas... Man taip nebuvo, aš negeriu, ir balti arkliai
man nesirodo. Nes šalta pasidarė, aš pradėjau žegnotis, maldą sukalbėjau, o man jau
taip... ir dukros nebuvo. O jau lapkričio pirmą, jau sesuo buvo: „Mama užsnūdo, kada
eisim, kada eisim“, - ir užsnūdo. Žadinu aš ją, apie devintą, be penkių devynios. „Nori
eiti į kapines?“. Manau, kad buvo lygiai dvylikta, apie dvyliktą, ir ten lyg paukštis
praskrido. Aš sakau: „Kelkis, einam“. (Naktį?) Na, tai aš į kapines nenuėjau, įdomi laida
buvo apie pomirtinį gyvenimą, ir apie tuos įvairius... Tai aš ją pažadinau ir mes nuėjom.
Na, buvo be penkių devynios, nuėjom o kapinėse nei gyvos dvasios. O eina, pati bijo į
kapines eiti. Bet nuėjom, nieko nematėm, parėjom namo, tai buvo be penkiolikos dešimt.
Tai irgi, kur žvakės nedegė, tai mes perėjom naktį, nes aną kartą reikėjo eiti į kapines. O
dabar aš dieną buvau, o į bažnyčią vėliau ėjau. Ir taip lyg paukštis per kambarį praskrido,
net man pačiai... Aš tai tikiu viskuo, kai dabar... galima ir netikėti, bet tas pomirtinis
gyvenimas, įvairiai taip... kad visą gyvenimą prisiminti, reikia dvi dienas kalbėti.
M30A-16 (2004 m.)
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1312. [Apie mamos mirtį]
I mama tak pochorovala čtery miesiency i umarla, ja byla v cionžy s tšečym
dzieckiem, mnie siudmy miesionc. I ona jiešče jak žyla, muvi:”Tyko nie chovajce pšy im,
jieželi umže. Tyko pšy im niechovaice, a pšy siostry, aby gdzie”. Rodzona siostra, jej
dvie ješče rodzone siostry. A mnie čeba na jutro bolničny, doktorka nie dala. Bože jakie
jest doktory. Muvie:”Mama umarla, mnie čeba vtendy”. Muvi, ten bolničny, i tak nie
dala, pšyjiedz vo na jutro i všystko, no . I ja tak viencej nie prosilam. I vot, na jutro čeba
juš, ja viečorem dojiezdžam, pšyviezli tutaj, nu, pašarvota byla tutaj v domu. I
vyjiezdžajonc, oni pytajousie, to gdzie kopac, ja muvie:”Gdzie viencej, to tyko kolo
ojca”-, muvie, no a gdzieš my. Ta noc pšysnilasie, pani, niepovieš, bože svienty.
Pšysnilasie tak: ona liežy, ja vchodze tyko to, ja liudzi zrazu nie vidze, i ona tyko s grobu
vstaje tak glovou, popačy s zlosciou. “Mama,- muvie,- čemu taka, - muvie-, zla, tak
zlujiešsie na mnie?’ A ona tak mnie odpchnela i položylasie. Ta sama noc, vidzi? No,
sovpadienije?
Mama keturis mėnesius sirgo ir mirė, o aš buvau nėščia su trečiu vaiku, jau
septintas mėnuo. Ji dar gyveno, sako: „Tik nelaidokit šalia jo, jeigu mirsiu. Tik šalia jo
nelaidokit, o šalia sesers“. Gimta sesuo, ji dar dvi seseris turėjo. O man reikia eiti
biuletenio, daktarė nedavė. Sakau: „Mama mirė, tai man reikia...“ Sako, biuletenis, ir
nedavė, sako, atvažiuok rytoj ir viskas. Aš taip daugiau ir neprašiau. Na, ir jau ant
rytojaus, aš vakare važiuoju, atvežė čia, na pašarvuota buvo namie. Ir man išvažiuojant
jie klausia, kur kasti, o aš sakau: „Kur dar, tik šalia tėvo“, - sakau, na, o kur gi mes. Ir tą
naktį aš susapnavau, ponia, nepasakysi, Dieve mano. Susapnavau taip: ji guli, aš įeinu, o
ji taip iš karsto atsikelia ir taip su galva, taip žiūri į mane piktai. „Mama, sakau, ko tu
tokia pykta, ko taip pyksti ant manęs?“ O ji taip mane atstūmė ir atgal atsigulė. Tą pačią
naktį, matot. Ar sutapimas?

Helena Žukovska-Voicechovska, Francišeko, g. 1928 m. Balčiūnuose (prie Rykantų),
ištekėjo į Sviliškes, dabar gyv. Šilėnuose.
Balčiūnai – rėžinis kaimas, 12 sodybų buvo.
1313. [Vietovardžiai Balčiūnų]


Zarovem – žemė link Neries



Kungiška – ežeras (Kunugiškių)



Pod Kungiška – žemė prie ežero



Plentuvka – žemė link Rykantų



Piluvka – žemė prie Plentuvkos, tarp 2 kalnelių



Jama – pieva kaimo gale



Jamka – pievelė link Semeniukų, augo 2 liepos ir kriaušė
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Piarunica – šlapia pieva ir eglynas. Ten baloje rinkdavo kiaulėms kačevnik
(žinginys). Taip vadino, nes perkūnas į tas egles dažnai trankydavo



Dirvany – žemė link miško



Dluga roista – bala laukuose link Rykantų



Krongla roista – šalia Dluga



Krynyca pod Rykonty – šaltinis, iš kurio visas kaimas ėmė vandenį, nes neturėjo
šulinių. Nuo jo prasideda bevardis upelis



Blakiški – šlapia pieva už kryžiaus į N.Rėvą važiuojant, kairiau

M 26B-1 (2004 m.)
1314. [Apie Perunica]
Jak dešč nadchodzil, a to blyskavyca tak blyska. To mypod ta jodla, a pod jodla my
niemožam, tak my , pani, vtedy pod lieščyna schovalisia. Ale my dobže že my s pod tej
jodly odešli, a v ta jodla piorun tak jak tšasnol, to my tak, jak siedzieli, to my vtedy.. nu
prosto niemieli mypod tou lieščynou. A to zupelne blisko bylo, ta jodla. A žeby my stali
pod tou jodlou.. no to i koniec byl by (A to jak liudzi muvili, to čemu tam Piarunica,
čemu taka nazva?) Nu napevno pani, že ten, pioruny najviencej tam bili ( V to mejsce) V
ta mejsce, to potem ta mejsca.. demby tam, jodly, i najviencej piorunbije, vo v jodly.
Kai lietus lijo, ir žaibas žaibavo. Tai mes po ta egle, ten mes, ponia, tada po
lazdynais pasislėpėm. Ir gerai, kad mes nuo tos elgės pasitraukėm, nes į tą eglę
perkūnas426 trenkė, tai mes kaip sėdėjom, tai mes tada... po tais lazdynais. O ta eglė visai
arti buvo. Ir jeigu mes būtumėm stovėję po ta egle... galas mums būtų. (O ką žmonės
sakė, kodėl ten Perunica, kodėl taip vadino?) Todėl, ponia, kad ten daugiausiai perkūnai
trenkdavo. (Toje vietoje). Toje vietoje, tai paskui ta vieta... ten ąžuolai, eglės, ir
dažniausiai perkūnas trenkia į egles.
M26B-2 (2004 m.)
1315. [Apie vilką]
Trava sbierali s siostrou, no i, i muvi.. ja do jej muvia:-“Ty zobač, vilk”. To
pravda. Nu i ona, jak uciekac? A jej matka pšylieciala, ten vilk byl šaliony, i on tam
ogryz oviečki. I potem jiednej, gžendy pliela, tego, v Rykontach kobieta, i jej v gžendach
ugryz za renka, chvycil ten vilk. Ona potem tego, pani, tak ona…nu po troški ona
churuvala churuvala, tego ona i zmarla.A tej, ta ciotka naša pšylieciala, iž ona slyšala, že
my.. on tu po vioska tutaj liatal, a my pošedšy po trava, no to žeš spotka (To v tej
Pierunice?) V tej Pierunice, a tam taka dluga roista, no my sobie…
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Žolę rinkom su seserimi, na, ir sako... aš jai sakau: „Žiūrėk, vilkas“. Tai tiesa. Na ir
jinai, kaip čia bėgti? O jos motina atlėkė, nes tas vilkas buvo pasiutęs, jis avis pjovė. Ir
paskui vieną lysvę ravėjau, tai Rykantuose427 moteris, jai vilkas įkando, už rankos griebė.
Tai ji paskui, ponia, tai ji sirgo, sirgo, o paskui ir mirė. O ta mūsų teta atlėkė, nes girdėjo,
kad mes... jis po kaimą lakstė, o mes buvo nuėjusios žolės rinkti, tai galėjom sutikti. (Tai
toje Perunicoje?) Perunicoje, o ten dar raistas toks ilgas, bet mes...
M26B-7 (2004 m.)
1316. [Apie išgąstį, rožę]
Paciežy (Paciežy) No, paciežami. Ja vo, zamaviala, ale… mnie to ona..mnie
zadavniona od malych liat. Jak malienka byla, to ja co, zlienklasia najpierv. A kiedys na
Vielkanoc ksiondz prosil, to juš zavše prosiačka, žeby jiemu juš jiego zakluc, pani.
Babcia jiego opažyla, žeby , nu juš, ta šersc zliazla, no a mnie ž malej ciekavie, fajnie
popačec jak to. A zaklula , ale on ješče … žyvy ješče byl, ješče on sapal, jak ta babcia…
No vo ja tak stojie, tut baleja, i stojie nad balejou. Jak ona poliala kubečkem, žontkiem,
vodou tou gotovanou, temn parsiuček tak ot i skočil, kšyknol. Muvie, jak kšyknol, jak
dalasie ja do baleji, no to tak, tak jak do lazni. Tak stodola stala, to ja s kšykem, a oni jak
na raz, jak pšed Vielkanocou, a oni, jak siečka, teras motorem, a kiedys rencami krujili to
všystko siečka dlia… dlia koni, dlia kruv. Dva koni byli, tšy krovy byli, no čeba bylo
nakrojic. Ja s kšykem pšez viater, jak ja pšelieciala, vot jak vbila ta pšelienknienia sobie
i… Aby tyko co kolek zlienklasie, pani, to mnie zara ruža vysypuje, daje…ta, gorončka i
vtedy vysypuje mnie, tvaž červony, tak jak strupy. No to zaniesli na Bezvodnej, za
Rykontami Bezvodna byla, to tam staruška kobieta zamaviala. No to mama zaniesi mnie,
potem juš zaprovadzi, ja juš vienkša byla. A tak to, muvi, malej to – taka chustka vielka,
nu i tak o, nosila, zamaviala. Nu vot, i vbilasie teras, a teras juš našed do noguv mnie.
Nogi tak to, o, drentviejou, tam taki buli, jak ja , ot, podejde, a pud stopami, to tak, jak ja
ide, pani, na… tak jak na takich…
Maldos, na maldomis, Aš užkalbėdavau, bet... man užleista, nuo mažų dienų. Kai
maža buvau, tai labai išsigandau. Ir kunigas prašė per Velykas ateiti jam paršiuką
papjauti. Močiutė jį užpylė verdančiu vandeniu, kad jau plaukai nusivalytų, na, o man
labai įdomu buvo pažiūrėti. Papjovė, bet jis dar... gyvas dar buvo, dar kvėpavo, kai ta
močiutė... Na, tai aš taip stoviu, čia rėčka, ir aš stoviu prie tos rėčkos. Kai ji užpylė o
karšto, verdančio vandens ant paršiuko, tai jis taip pašoko, sukvyksėjo. Sakau, kaip
sukvyksėjo, aš kaip šokau į tą rėčką, na tai lyg į pirtį. Taip kluonas stovėjo, tai aš
šaukiant, o jie kaip tik, kaip prieš Velykas, tai jie kapojus ruošė arkliams, karvėms,
kadaise rankomis pjaustė, o dabar tai su varikliu... Du arkliai buvo, tris karvės, reikėjo
paruošti. Ir aš šaukiant per vėją, kaip aš pralėkiau, tai kai suėmė mane išgąstis ir... Kai tik
kažkiek išsigandau, tai iš karto rožė mane beria, pakyla temperatūra, veidas raudonas,
taip kaip spuogai. Na, tai nunešė į Bezvodna 428, už Rykantų buvo Bezvodna, tai ten
senutė buvo, užkalbėdavo. Na, tai mama mane nuneša, paskui jau nuveda, kai aš jau
427
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didesnė buvau. O taip, kai maža buvau, tai tokia didelė skara buvo, na ir taip mane nešė,
užkalbėdavo. Na, ir dabar į kojas perėjo man tas išgąstis. Kojos taip tirpsta, taip kaip
paeinu, vos paeinu, po pietomis taip, kaip ant kokių...
M22B-10 (2004 m.)
1317. [Krakoviako žodžiai]
(Krakoviaku jakie slova byli?)
Krakoviaček jieden
Mial konikuv siedem
Pojiechal na vojna
Zostal tyko jieden
Vojoval vojoval
Šapki nie zdymoval,
Šabli nie zdymoval
Šablia zerzaviala
Vojny nie vidziala, i to dalej to juš nieviem
(Kokie buvo Krakoviako429 žodžiai?)
Vienas krokuvietis
Turėjo septynis arkliukus.
Nuvažiavo į karą
Liko jam vienas.
Kariavo, kariavo
Kepurės nenumaudavo.
Kardo neištraukdavo.
Kardas surūdijo
Karo nematė.

Henryk Voicechovski, Michalo, g. 1940 m. Šilėnuose, gyv. ten pat.
Nuo gimimo invalidas, sunkiai vaikšto. Gerai žino Sviliškes, nes ten būdavo pas gimines.
Sviliškės buvo rėžinis kaimas, 11 sodybų ir viena kolonija (Vlado Stankievič, pravarde
Švedziuk). Tėvas darė lankus, grėblius, vežė į Kaziuką. Jis iš tėvo išmokęs irgi darė,
dabar pina krepšius įvairius, parduoda per lenkų šventes arba nuveža Lenkijon. Moka
groti armonika. Dėdė grojo, išjo išmoko jo sūnus (pusbrolis). Pusbrolis turėjo radiją, tai
daug dar iš klausos išmoko. Jau iš pusbrolio mokėsi jis. 1954 metais brolis jam iš
kariuomenės atsiuntė armoniką. Tada buvo geriau mokytis. Išmoko groti ir vidurinis
brolis, dabar jau miręs.
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1318. [Pravardės]


Švedziuk – Vladislavo Stankievič pravardė, nežino kodėl



Padliesny – Vaclavo Januševski pravardė, nes gyveno pamišky



Karalich – šeima, vyras Karolis



Karolek – senelis Karolis
1319. [Vietovardžiai Sviliškių]



Podviljou – ariamas rėžis, ten stovėjo pradieduko namas



Sadek – rėžis



Jinkely – rėžis, ant jo yra išmūrytas rūselis



Pod grušou – rėžis, po karo kriaušę nupjovė



Pod studniou – pieva, buvo šulinys iškastas, išdėtas akmenim, be rentinio



Kolu lazni – rėžis už Karolicho kluono



Pod bžoskou, nedidelis rėžis



Do Avsieja granicy – žemė link N.Rėvos



Lysa gura – kalnas kairiam krante, tiesiai priešais Sviliškes

1320. [Vardai Neryje]


Skaly – 2 konglomerato luitai po vandeniu priešais Michalkevičius



Buchta vyžej skaluv – užutėkis



Buchta nižej skaluv – užutėkis



Krenta buchta – užutėkis aukščiau Skaly, prie kairio kranto. Taip vadino, nes ten
vandens verpetas



Advertki rapa – rėva link Saidžių, toje vietoje vidury upės akmuo. Ten krante
gyveno Edvardas



Smerdzonca buchta – užutėkis dešiniam krante žemiau Advertki rėvos, ties
Ovsianiku. Taip vadino, nes vanduo ten sunešdavo visokias atliekas, negyvus
šunis, susukdavo sūkurys link kranto, ir ten viskas pūdavo



Karveliška buchta –užutėkis dešiniam krante truputį žemiau Smerdzoncos. Ten
buvo Karveliškėms paskirta pieva – Ovsianikas



Jaščenina buchta – užutėkis kairiam krante, truputį žemiau Karveliškos



Kolu mosta – vieta prie upės dešiniam krante, užutėkio nėra. Ten iki karo buvo
tiltas, likę poliai



Vilba – pieva kairiam krante ties buvusiu tiltu. Iš kairės į Nerį įteka Vilba



Sojdziovska rapa – rėva truputį aukščiau Saidžių.
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Buchta Šakeiča arba Numery – užutėkis ties rėva Saidžių, dešiniam krante. Toje
vietoje nuo kranto iki vandens ėjo cementiniai laiptai, sužymėti skaičiais. Ten
matuodavo lenkų laikais vandens aukštį.



Mazuriska krenta buchta – užutėkis aukščiau Čekonės žiočių. Taip vadino, nes ten
sukosi sūkurys



Švedziuka buchta – užutėkis dešiniam krante, žemiau Skaly ir Švedziuko
(Stankevič) namo



Buchta Šilanka – užutėkis dešiniam krante, N.Rėvoje ties S.Šakievičium, ten stovi
N.Rėvos valtys. Taip vadino, nes į ten atplaukė stebuklingas Šilėnų paveikslas



Ruda buchta – užutėkis dešiniam krante, truputį aukščiau Šilankos. Krante ten
labai šlapia šaltiniuota pieva



Bliuk – užutėkis žemiau N.Rėvos, ties akmenimis “Trys broliai”
1321. [Vietovardžiai Šilėnų]



Dvorne – kaimo dalis nuo kryžkelės linkČekoniškių. Save laikė mandresniais



Jamišče – pieva už kapinių į kairę, už konglomerato akmens. Ten yra šaltinis ir
bala. Šalia buvo molio (glinka) , kurį imdavo kaminams statyti



Limargi – tuo pačiu keliu už Jamišče, kur atsišakoja kelias į Virbiniškes



Zaplebanja arba Simona kšaki – mažas upeliukas kerta Dvorna ulica. Ten
mirkydavo linus



Blakiški – šlapia pieva už kryžiaus sankryžoje Sviliškės – N.Rėva – Šilėnai, link
Sviliškių, kairėje pusėje

1322. [Apie kairio kranto Popus]
Priešais N.Rėvos piliakalnį, kitapus upės buvo kaimelis Popai, 3 sodybos. Ten
gyveno Stanislav Višnevski, Boleslav Višnevski. Jie darė medinius rėčius (syta), išpintus
liepos karnom (lyko). Iš karnų darė ir chodački (vyžas) , taip pat iš odos su apyvarais
(skužane chodački)
1323. [Apie ganiavą Šilėnuose]
Šilėnuose būdavo 2 bandos: Dvorne ganė Borek miške, o kitas kaimo galas –
Ovsianike, kur šlapiau, prie balos. Bandoje buvo 30 karvių, ganė 5 piemenys. Samdė ir
kerdžių, jis turėdavo alksninę triūbą.

M 26B-3 (2004 m.)
1324. [Apie ožiuką Blakiškių pievoje]
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Ja šed juš, tego… tego . Ja šed z tych.. do brata chodzil na ryba, do Svilišek. I šed s
tego.. značy, ze Svilišek, igodzina druga, juš šaruvka. Tutaj tam, v Blakiškach, tyko
vychodza – to bylo žerabušak (To nie koziolek?) Nie, žerabučekzrazu, ja pani poviem,
žerabuček. No ja viem tyko o tym, že tutaj, jak o pšypomnieli, jak moja babcia
rospoviadala, potem rospoviem. Značy, no ja pšežegnalsia i ide drogou, i tak kiedys cy
sie (A jak to mejsce nazyvasie?) Blakiški (Blakiški) No, tak jak idonc z Šilan, jadonc z
Šilan do Svilišek, to po lievej stronie, tyko vjiedzieš, to do takiego pšygurka, i tut juš, tam
po pravej stronie do Vilji to jiest ta, jak muvi Švedziuki ta, a do drugej strony taka lonka,
a tam dalej kšaki. I tutaj, ja – “Nie, myslie, ja viem jaki žerabuček, bo babcia mnie
opoviadala, tam jak jiej kački provadzili”. Kački jej po tej blocetak provadzili. No a
potem ja vidze, - ja poviem o babci potem. A ide tutaj tylko, dochodze tut, gdzie teras tai
mostek jest, tutaj.. bližej o, Šilan, jak tyko s pšygurku. Tutaj, jako moscik, i potem, tego –
koziolki male …… liatajou. Ja myslie, -“Znovu”. I po drodze tak ot, čtery čy pienc,
niepamientam juš. Ja znovu pšežegnalsia. I tego, drogou idou , jak on idzi. Jak kiedys
mašinami i niejiezdzili, tam gdzie nie gdzie mašina pšejiedzi. Nu i došed do domu i
niekomu niepoviedzial, no.
A moja babcia poviadala, to tego, ojca mamuska. Ona šla teš do Svilišek, bo ona
tam.. z Svilišek… ona tam, stamtont urodzona, tego. To ona šla, i teš tak samo, s tego..
No jak cy bylo, že, može šaruvka byla, to niepamientam, jak ona rospoviadala. Ona kački
lapala, v tym Blakišek, v tym blocie. O tu tuš kačka, o zlapi kačka, zlapi kačka.
Vyprovadzili jej te kački až do kšedniku tam, na lonka. Vo, -“Propadice vy, k čiortu” –
pšepadli.
A potem ješče jiedna legenda. To ješče legenda, tam taka, že, muvi, teg, koliega,
ten Stanislav Michalkievič, my kolegovali z im. On pšychodzil tut jak ja žyl, vo On
čtardziestego drugiego roku, a ja čtardzestego, tak mala tutaj i ružnica. No my tam ryba
lapali, ja do jiego tam pšychodzil, to i tak. On chodzil tu do mojej siostry stryječnej, a ona
v Rostynianach žyla. No to , on juš šed z zabavuv juš, pšyjiechali my, i on pošed do
domu. A na jutro – do niego pšychodz, no dobže. On pošed do domu, do tych Blakišek
jak došed, jak začela ta dzievčyna jiego, moja siostra , provadzic. Počekaj, počekaj, ja..
no to, on to nie opoviadal dlužšy čias, ale ja to, dogadlasie čego on taki. Ni byl pjany, ni
co. No i , ta dzievčyna go teš provadzilatam.. (A, tak dzievčyna jiemu popadlasia na
drodze?) Siostra moja stryječna (Niby taka, spotkal niby?) Spotkal niby. I ona otchodzi,
ona dalej – on za jiej, on za jiej, on za jiej (Do tego blota?)No. “Juzia počekaj, Juzia
počekaj”. Vot. Vo to s tou Juziou bylo. Pšychodza ja do jiego, a on spi. Pače – jiego
koscium vykačany v bloce. “No gdzie ty byl”. “A,- muvie,- nieviem’. Dalej
rospoviedzial. Ja muvie:”Gdzie ty byl , nu tak vykatalsia, ješče pil, muvie, chyba”.
Byvajou, že vo, chlopcy, vo pšez vioska… Ja tam žyl, bo my pšyšli do nas, on navet
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rover zostavil, niepociongnolsia na roveže. Ale to muvie, siostra i byli tam v zabavach, ja
s garmoškou, my na roveže. No on tak na rano i mnie vozil – gdzie podejdzem, šyk
mlody byl . No a potem on mnie opoviadal. Muvi:”Ty vieš co, ty niepoviedzi do Juzi”, ja
muvie:”Čego?”, muvi:”to ja Juzia ta vyprovadzilam cala blota”. (A potem pšepadla?) Do
Blakišek, po kšakach tam, čy tam kšaki (I potem pšepadla juš, jak bylo?) Jak tam mu
pšepadla, žegnala i pšepadla. A on pošed o godzinie jakies cy drugej, v nocy do domu,
šed drogou, šed drogou, do Blakišek jak dušed, to teš…I on vtedy opoviedzial.
Aš ėjau, ėjau... Aš ėjau pas brolį, žvejoti , į Sviliškes 430. Ir ėjo iš Sviliškių, ir jau
antra valanda, jau temsta. Išeinu čia Blakiškėse431 ir kumeliukas. (Tai ne ožiukas?) Ne,
kumeliukas pradžioj, aš jums pasakysiu, kumeliukas. Aš tik tiek žinau, va mano močiutė
pasakojo, paskui pasakysiu. Vadinas, persižegnojau ir einu keliu, ir taip... (Kaip ta vieta
vadinasi?) Blakiškės. Na, einant keliu iš Šilėnų, važiuojant iš Šilėnų į Sviliškes, tai
kairėje pusėje, kai tik išvažiuoji, prie tokio kalnelio, ir tai jau dešinėje pusėje prie Neries,
yra Švedžiukai432, o iš kitos pusės tokia pieva, o dar toliau krūmai. Ir čia aš: „Nemanau,
bet žinau, koks kumeliukas, nes močiutė man pasakojo, kai ją antys vedė“. Antys ją taip
per balas vedė. Na, o paskui aš matau, paskui apie močiutę papasakosiu. Ir einu čia, taip
prieinu, kur dabar tiltelis, čia, arčiau Šilėnų, kai tik nuo kalnelio... Čia tiltelis, i paskui,
tas, ožiukai maži laksto. Aš galvoju: „Vėl“ . Ir pakeliui, taip keturis ar penkis...
neprisimenu jau. Aš vėl persižegnojau. Ir eina taip keliu, kaip jis eina. O kadaise su
mašinom nevažiavo, taip retkarčiais mašina pravažiuoja. Na, ir jis parėjo namo ir niekam
nieko nepasakė.
O mano močiutė pasakojo, jau tėvo mamytė. Ji ėjo irgi į Sviliškes, nes ji ten... ji
ten gimusi, Sviliškėse. Tai ji ėjo ir irgi taip pat, iš to... Na, kažkaip buvo, kad gal
prieblanda jau buvo, neprisimenu tiksliai, kaip ji pasakojo. Ji antis gaudė, tame Blakiškių
raiste. Ęina antis, antis, jau pagaus, pagaus antį. Išvedė ją tos antis į (?) pievą. „Eikit jūs,
dinkit, velniop“ 433, - ir dingo.
O paskui dar vienas padavimas. Tai dar padavimas, ten toks, kad, sako, tas
draugas, tas Stanislovas Michalkevič, mes su juo draugai. Jis ateidavo čia, kaip aš čia
gyvenau, jis keturiasdešimt antrų metų, o aš keturiasdešimtų, tai mažas ir skirtumas. Tai
mes ten žvejodavom, aš pas jį eidavau, na ir taip. Jis ateidavo pas mano pusseserę, ji
Rastinėnuose434 gyveno. Na, tai jis ėjo iš šokių, atvažiavom mes, jis namo nuėjo. O jau
rytoj aš turėjau pas jį eiti, na, gerai. Ji nuėjo namo, į tuos Blakiškius, kai jau nuėjo,
pradėjo jį ta mergina, mano sesuo vedžioti. Palauk, palauk, aš... na, tai jis ilgą laiką nieko
nepasakojo, bet jau aš nuspėjau, dėl ko jis toks. Nebuvo jis girtai, nei kiek. Na, ir ta
mergina jį vedžiojo ten... (O kaip, tą merginą jis sutiko ant kelio?) Mano pusseserė. (Lyg
ją sutiko?) Lyg sutiko. Ji eina, o jis paskui ją, paskui ją. (Iki pat balos?) na. „Juze, palauk,
Juze, palauk“. Štai. Štai taip su ta Juze buvo. Ateinu aš pas jį, o jis miega. Žiūriu, visas jo
kostiumas ištepliotas purvu. „Na, kur tu buvai?“. „A, - sako, - nežinau“. Ir toliau
papasakojo. Aš sakau: „Kur tu buvai, kad taip susitepei dar gėrei?“. Būna, kad vaikinai
kaime... Aš ten gyvenau, tai mes užėjom pas mus, jis net dviratį paliko, negalėjo su juo
važiuoti. Bet sakau, sesuo, ir buvom šokiuose, aš su armonika, o jis su dviračiu. Tai jis
taip ryte ir mane veždavo – kur tik nuvažiuojam, gražu buvo, kai jauni. Na, o paskui jis
man pasakė. Sako: „Tu žinai, tu nesakyk Juzei“. Aš klausiu: „Ko?“. Sako: „Tai Juzė
mane vedžioja po balas“. (O paskui dingo?) Iki pat Blakiškių, per krūmus ten, ar ten
430
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krūmai... (Ir paskui dingo, kaip buvo?) Kažkaip dingo, žegnojo, ir dingo. O jis ėjo kokią
antrą valandą nakties namo, keliu ėjo, keliu, į Blakiškes kai atėjo... Ir jis tada papasakojo.
M26B-4 (2004 m.)
1325. [Apie vaiduoklius Šilėnuose]
Ojca brat rodzony. O tut pošed - Zagumna nazyvali, terasjiest, a kiedys cy bylo z
liasu takie grube sosny, ale takie oni, jak nazyvali – samosejki, tak oni nievysokie rosli,
ale oni takie vo, o. Na senkach ružnych takie karčysta, tut bardzo boroviki rosli, ojej , tut
pujdziš tak, tuš bylo, ja muvie, jak ja lyče v piendziesiontym pjontym čy piendziesiontym
čvartym roku, tak o. To bylo dviescie siedemdziesiont šesciu liudzi, to bardzo duža
vioska byla, dzieci tych bylo. Teras to viencej, jak lyčou, sto čtery, ile liudzi jest. No to
vot on pošed, gžyby sbieral. No i tam zašed tak, jak do Šakieviča tam drožka, ale to pšez
liasek jest taka drožka. I tutaj do švagierki zajdzi. On pošed tou drožkou – vychodzi, i
znuv tamta mejsca. Nie tou drogou, tam do Šakieviča jiest prosto od Šilan, i teras tam
jiest droga. No, on znuv pošed – co, on niepamienta, tu Zagumna to tej, to tej tyle liasu –
pare krokuv i končasie lias. Nu može sto, može viencej metry. On znuv pšychodzi do
tego mejsca, pšežegnalsia, pliunul, zavrucilsia, tou drogou pošed, co do Šilan prosta, nie
tam, tam jiest drožka (Co muvili, dlačego tak) No jakas cy opliantane, vodzi. Potem
muvili, že vodzili. Žeby choc pjany, to by.. On to malo kiedy i.. kiedys cy to i vodki tej –
oi, čviartka jiesli tam na čterech zrobi, to Bože tšež. A pul litru, to – najvienkšy, te… bal
byl. A teras…
Tėvo tikras brolis. Jis čia nuėjo, Zagumna 435 vadino, dabar yra, o kadaise buvo, iš
miško tokias storas pušis, bet tokios jos, kaip vadino, samosejkos 436, tai jos neaukštos
tokios, va. Tokios išsikerėžiusios, čia labai baravykai augo, vajė, čia nueini taip, taip
buvo, aš sakau, kažkur penkiasdešimt penktais ar ketvirtais metais, taip va. Tai buvo du
šimtai septyniasdešimt šeši žmonės, tai buvo labai didelis kaimas, vaikų tų buvo. Dabar
jau daugiau, kaip sako, šimtas keturi, kiek žmonių yra. Na, tai jis nuėjo grybauti. Na, ir
nuėjo keliuku pas Šakevičių, bet tas kelius per mišką veda. Ir čia pas svainę užeiti norėjo.
Tai jis nuėjo tuo keliuku, o išėjo vėl į tą pačią vietą, tuo keliu tiesiai pas Šakevičių, tiesiai
į Šilėnus, ir dabar yra ten kelias. Na, jis nuėjo, š tą Zagumną, kiek čia miško, keli
žingsniai ir baigiasi miškas. Gal šimtą, gal kiek daugiau metrų. Jis vėl ateina į tą vietą,
persižegnojo, nusispjovė, apsisuko, tuo keliu paėjo, kuris į Šilėnus veda, tiesus kelias, ne
ten, ten yra keliukas. (Ką sakė, kodėl taip?) Na, kažkas vedžioja. Paskui sakė, kad
vedžioja. Kad nors girtas būtų, tai... Jis mažai kada ir... kadaise tai ir degtinės tos, na
ketvirtį jeigu keturiese išgeria, tai gink , Dieve. O puslitrį, tai jau didžiausiai... kai balius
koks, o dabar...
M26B-5 (2004 m.)
1326. [Apie Oko šaltinį]
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(Jak muvili?) Krova i byk (Utopilisie?) No. Bo tam, tam gdzie Oka , Oka ta. Tam
to teras bobry zatšymali, ale tam nie bylo vody (A co bylo?) Poprostu bagno bylo , tam
tšansoviska taka. Tut ješče jest na tej vo blotie vielkiej, teš tšansoviska, krovy bardzo
gžonzli, vyciongivali. To tam jak staniš, to to vo (To v Oku teš?) No, v Oku muvili, že
tam byk za krovou popendzalsia i razem utopilisie, niedostali. To tam vychodzi, že tam…
(Bardzo glemboko?) Bardzo jakas cy glemboka, nu, pod ziemiou jiest voda. No jiesli, tak
tam, značy, vo stamtont vycieka voda piervša, i tam ručej idzi až do tego Gagarina
(Šakevičiaus N.Rėvoje), až to tego stavku Gagarina, to no, ručej idzi. No to vychodzi, že
tam, jako bobry zatšymali, no to ona ..
(Kaip sakė?) Karvė ir jautis. (Paskendo?) Na, nes ten, kur Oko, ten dabar bebrai
sustabdė, bet ten vandens nebuvo. (O kas buvo?) Tiesiog raistas buvo, liūnas toks. Tame
liūne dar karvės labai įklimpdavo, ištraukdavo. Tai ten kai stovi, tai... (Oko irgi?) Na,
Oko, sakė, irgi, jautis bėgo paskui karvę ir kartu paskendo, neištraukė jų. Tai šitaip...
(Labai gilu ten?) Labai gilu, kažkaip po žeme vanduo. Na, tai iš ten teka tas pirmas
vanduo, ir tas šaltinis iki pat Gagarino (Šakevičiaus N. Rėvoje), iki pat tos kūdros
Gagarino, na tai šaltinis teka. Na, ten bebrai jį sulaikė, neišteka...
M26B-6 (2004 m.)
1327. [Apie nužiūrėjimą ir užkalbėjimą]
Ile opoviadajou takie, nu.. jak porčy na človieka. To bardzo vo, tutaj vo, jak sie
idzi o godzinie kturej tutaj…Gorod ženščin, rosijskou… I to, kture vo, jak.. škodzou na
žyviola
A ja to liče, že jaki človiek zazdrosny. To pani ma, a ja nie mam, ot vidziš (A
potem jak robic, odmaviac možno?)ja…(Nie odmaviali jakos?)
Zamaviali, zamaviali, mamuska zamaviala (Mama zamaviala. Od čego?) Od ružy
zamaviala, od tego, co z oč zamaviala, moja mamuska, ale umarla, tak i (No nieoddala
nikomu?) Nie, ona tragičnie umarla. Bo dlia tego, že…ona, jej cisnienie krvi bardzo
vielkie… V domu tam ona gadala s drugou kobietou, i pšychodzi ta bratova moja. “Ty,
Juzia, muvi, moja, -on viencej po prostemu -, moja telušečka sdychaje, co robic?” Ona
zamuvila, do gardla juš voda lili, do gardla telušeccie. Za godzine času, bo vielie tam
zamuvila, to juš taka byla. A ot čensto liudzi pšychodzili, ruže zamaviali. Od
pšelienknienia ta ruža najviencej.
Kiek pasakoja, kaip žmogui kenkia... Tai labai nuo valandos priklauso... (???)
Kurie gyvuliams kenkia.
O aš tai manau, kad tie žmonės pavyduoliai. Šita ponia turi, o aš neturiu, matai. (O
paskui kaip daryti, atkalbėti galima?) Aš...
Užkalbėdavo, užkalbėdavo, mamytė užkalbėdavo. (Mama užkalbėdavo? Nuo ko?)
Nuo rožės, nuo akių, mano mamytė, bet jau mirus ji, tai ir... (Neperdavė niekam?) Ne, ji
tragiškai mirė. Todėl, kad ji spaudimą labai aukštą turėjo. Name ji kalbėjo su tokia kita
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moterimi, ir ateina mano brolienė. „Tu, Juze, sako, ką daryti, mano telyčia serga, ką
daryti?“. Ji užkalbėjo, į gerklę jau vandenį pylė, į gerklę telyčiai. Po valandos, nes kiek
ten praėjo, tai jau tokia buvo. Ir dažnai žmonės ateina, nuo rožės užkalbėti, nuo išgąsčio
dažniausiai ta rožė būna.
M22B-11 (2004) Polka, pats sugalvojo

M22B-12 (2004) Valsas, paties sukurtas

M22B-13 (2004) Fokstrotas
M212B-14 (2004) Maršas (panašus į suk suk ratelį) (blogai įsirašė)

M22B-15 (2004 m.)
1328. [Apie Naujus metus]
(Jak tam bylo, co robyli na Novy rok?) Nu ot, ubieralisie, pševracali kožuchy –
Stary rok, drugi Mlody rok, vygotujonsie. Byvalo, že sonsiadka niepoznala, vo od razu,
kto jiest kto. Vidze, že… a drugie, razem pošly.. (Nu i co, jakie tam cy vieršy muvili,
co?) Nu pozdraviali (I s kijami jiešče chodzili?) Nu nu. Stary rok…. S kijem jakimscy
bendze. To vailaki takie stare znajdou, a u Marjana takie rybackie byli, dlugie
(Įsiterpia Vojcechovska) Tutaj oni chodzili i drugi raz, teš byli tak samo
ubravšysie, že niepoznali. Ai, nu tšy razy ja pamientam, jak oni tšy razy chodzili, potem
na gura pošly, tutaj do Baniukevičuv, tam Novy rok mlodzieš. No i oni pujdou popače,
jak ta mlodziež bavysie. I oni ubieralisie tu. Marjan, i tu Zapolski, i Irena naša. To nikt
nie poznal ni Marijana, ni Ireny. Jaka, jak my jej vymaliovali, ubralinu, po glosie:”Irka”“Nie Irka”. No to, ja muvie, tak,viesolo tak.
Vėl Vojcechovskis – (Jak pendzou?) Nu pendzou, muvi:”Juš ty ic von”, Stary rok,
nu. Za kožuchu, niby to tak zrobiony jakcy, nu, co to podrabiali. Alež to Novy rok, to
mlody vyglionda…. Nu i zabavialisie taka.
(Kaip ten buvo, ką darėt per Naujus metus?) Na, persirengdavome, kailius
išversdavom – Seni metai, Nauji metai, pasiruošia. Būdavo, kad net kaimynė nepažino,
va, iš karto, kas yra kas. Matau, kad kiti kartu ėjo... (Na, ir kas, gal kokius eilėraščius
kalbėjo?) Na, sveikindavo. (O su lazdomis ateidavo?) Na, na. Seni metai... Su lazdomis
kažkokiomis. Tai tokius senus batus randa, pas Marijoną437 tokie žvejo batai buvo, ilgi...
(Įsiterpia Vojcechovska). Čia jie vaikščiojo ir antrą kartą, irgi buvo panašiai
apsirengę, kad nepažinom. Prisimenu, kad tris kartus ėjo, paskui į viršų ėjo, čia pas
Baniukevičius, per Naujus metus, jaunimas. Na ir einam pažiūrėti, kaip jaunimas
linksminasi. O jie čia persirengdavo. Ėjo Marijonas, ir Zapolskis, ir Irena mūsų. Tai
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niekas neatpažino nei Marijono, nei Irenos. Kokia, kaip mes ją dažėm, aprengėm, pagal
balsą: „Irka438“. „Ne Irka“. Na, tai aš saku, linksma taip.
(Vėl Vojcechovskis) Na, varo, sako: „Eik lauk“, Seniems metams [sako], na.
Kailiniai taip kažkaip padaryti, jau taip darė. O Nauji metai tai gerai atrodo, jaunas... Na,
ir linksminosi taip.
M22B-16 (2004 m.)
1329. [Apie Užgavėnes]
Jiešče mnie ojcec vozil, muvi:”Nu, siec, pojiedzim, muvi, dzis Zapusty”. Len žeby
ros, ot ja pamientam tože, jiešče maly byl, to objiedzim tam Sviliški, a kiedyscy tam
dziadki žyli ojca (A vodou nie oblivalisie, na Zapusty nie bylo mody?)
Atsako Vojcechovska To oblivalisie, pani, vodou na drugi dzien Vielkanocy, vo.
To to jiešče v Sviliškach my… to vtedy, a vtedy byla Kostunia, a musi, jak to bylo.
Može… u Vasiučysy byli. Nu i vtedy pošli ze studni vode krencyc, a ja… jak oblieli –
sukienka jiedvabna pšylipla. Stoje, no i co robic? Aby ž isci teras skryvacie, oni
smiejousie všyskie, jiedna to samo pendzi, nu i stoji. Nalieji taki..(?) taka kaluža vody,
tak jak stav, potem v tej vodze my začeli pliuskacie, chodzic (A čemu oblivalisie, nie
muvili, dla čego to čeba oblivacie?)….
Mane dar tėvas vežė, sakė: „Na, sėsk, važiuosim į Užgavėnes“. Kad linai augtų,
šitą aš prisimenu, dar mažas buvau, tai nuvažiuojam aplink Sviliškes, dar mano tėvelio
seneliai ten gyveno. (O vandeniu neapsipildavo?)
(Atsako Vojcechovska) Apsipildavom, ponia, vandeniu, antrą Velykų dieną. Tai
dar Sviliškėse mes... tai tada, tada buvo Kostunia 439, a gal, kaip ten buvo. Gal ...
Vasiučyca (???) buvo. Na, ir tada nuėjo prie šulinio vandens išsukti. O kai aplaistė –
šilkinė suknelė prilipo prie kūno. Stoviu, ką daryti. Slėptis, jie juokiasi visi, viena...(???),
na ir stovi. Įpila kažkas... (???), tokia bala didelė, kaip kūdra, paskui tame vandenį
pradėjom vaikščioti... (O kodėl apsipildavote?) ....
M22B-17 (2004 m.)
1330. [Kaip vaiduoklius darė]
Michaliskie jiechali s tego, z miasta, godzina byla tšecia, a tut v kliubie tančyli,
vielie chceš tam.. Byvalo že, juš vypraviala ta kliubiarka, muvi, spac iccie, ale to.. Byvalo
Kapličane chlopcy pšyjdou, tu bylo okolo tšydziestu dzievčont v Šilanach. Tak to bylo i
Michališek pšyjdou, aj tut, i z Virbinišek, jak nabiežysie, potem navet i bujka začynasie,
bo vie… Nu zrobyli my arbuz vielki my viezli, okopali jiego, zrobyli vočy, všysko
potem, zviezli nz mogilnik – postavyli. Ktos tam jiechal, my zapomnieli – postavili,
postavili. Kto tam jiechal, z Michališek, rano jiechali, dlatego že do miasta na rynek čeba
bylo. I oni ranej juš vyjiezdžali, ž naše v godzinie pjontej vyjiezdžali, juš jak to s Šylan,
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Šylanskie, žeby tam…Jieden sonsiad naš pojiechal i tego, do Šakeiča zdajise pojiechal, a
s tylu Michalkiščan stary jiezdzil co… No ten vyjiechal na gure, stoji, a on vidzial, že on
s tylu jiedzi. No i ten zapalek vezmi čyk i… (mosuoja) i tak o krengami roby. Ten stal
stal, potem druga droga jiest, vrucilsia drugou drogou, pšez žečka. Opoviada jiemu, muvi,
jakies cy.. stali. Muvi, to ja byl. No vie, po prostemu rozmaviali.
Michalskiai iš miesto važiavo, buvo trečia valanda, o čia klube šoko, kiek nori
ten... Būdavo, jau sakė klubo vedėja, kad eitų miegoti, bet... Būdavo, ateina iš Koplyčios
vaikinai, o čia apie 30 merginų buvo Šilėnuose. Būdavo, kad ir iš Mikoliškių, ir iš
Virbiniškių [ateina], kai susirenka, net ir muštinės būdavo, nes... Na, padarėm mes didelį
arbūzą, apkasėm, akis padarėm, viską, ir nuvežėm į kapines, pastatėm ten. O kažkas ten
važiavo, o mes pamiršom – pastatėm ir pastatėm. Kažkas važiavo. O kas ten iš
Mikoliškių važiavo, anksti ryte važiavo, nes į turgų reikėjo, į miestą. Tai jie anksčiau jau
išvažiuodavo, kokią penktą valandą, jau iš Šilėnų, kad ten... Vienas kaimynas mūsų
važiavo ir pas tą, pas Šakevičių užsuko, o iš paskuos senas važiavo (???)... Na, tai ant
kalno užvažiavo ir mato, kad tas iš paskuos važiuoja. Na, tai uždegė degtuką... ir
(mosuoja) taip aplink sunka. Tas stovėjo, stovėjo, paskui ten dar kelias yra, tai jis grižo
anuo keliu, per upelį. Pasakoja jam, sako, kažkokie... stovėjo. Sako, tai aš buvau. Na,
žinot, paprastai kalbėjo.
Janina Tatol-Michalkievič, Konstanto, g. 1930 m. Šilėnuose, gyv. ten pat.

1331. [Vietovardžiai]


Pop – kalnas N.Rėvoje (piliakalnis). Taip pat vadina ir sodybą Mikališkių, kur
miške arčiausiai upės. Lenkalisie, bo tam dušy martve



Zielenkucia blota – už kaimo link Čekoniškių balandis Ručevina – pieva už
Zapolskio, kur šaltinis



Vielkie polie – laukas į šoną nuo Ručevinos



Borovina – laukas



Blotlo – pieva šlapia



Šaški – pieva už kaimo link Čekoniškių, prie Kocelovičiaus

Per Žolinę į atlaidus mažiau žmonių susirinkdavo, nes ir kitur buvo atlaidai, o į Šv.
Trejybės atlaidus sueidavo daugybė. Šeštadienio vakare buvo mišparai, tai iš Karvio
pėsti su procesija ateidavo.

1332. [Posakis]
No sgynj ty, pšepadny, pietuch – sako savo gaidžiui
[Vertimas] Na, supūk tu, prapulk, gaidy440 - sako savo gaidžiui.

440

Lenk. No, zgnij, ty, przepadnij, pietuch.
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Rozalija Harnatkievič-Baniukievič, Martino, g. 1924 m. Rykantuose, 1948 m.
ištekėjo į Šilėnus, ten ir gyvena.
Visi Rykantai sodino agurkus, tokia mada buvo. O Šilėnuose buvo mada auginti
braškes. Agurkų sodindavo didelius plotus, paskui parduodavo mieste. Geriausi
agurkai skaitėsi dideli, pageltę, o mažiukai – prasti ir pigūs. Vilniun veždavo vežimu.
Nuvažiuoja pusę kelio, pailsina arklius, pašeria, o tada iki Vilniaus. Išvažiuodavo iš
vakaro. Turguje jų agurkus vadindavo – Trockie ogurki.
Seniau Šilėnų bobos mėgdavo būriu išeiti prie bažnyčios, ant tvoros akmenų
susėsdavo ir plepėdavo.
Kapinėse Marijai pastatė koplyčią, dar nebuvo bažnyčios.
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SMILGIAI (ŠMIGLI)
Zujūnų sen.
Teresa Tomašievič-Stankievič, g. 1923 m. Smilgiuose.
Tėvas ir mama vietiniai, turėjo 20 ha. Diedukas turėjo 2 valakus. Kaime buvo mokykla,
jos apie 1920 m. diedukas pastatė. Tas namas pirmas nuo Bieliūnų pusės. Paskui perkėlė
mokyklą į Rovus (Griovas), o 1937 m. į Platiniškes. Iki I Pasaulinio karo kaime buvo 2
sodybos. Abu Tomašievičiai turėjo po 20 ha.
Parapija buvo Šv.Rapolo, tik prie lenkų pastatė bažnyčią Žvėryne.

1333. [Vietovardžiai]


Bieluny – kaimas. Tak nazyvajousia, že byli bielyje, poliaki



Gura Mlynkova – kalnas už kaimo, ten buvo malūnas. Kalne buvo vieni didžiuliai
ąžuolai, išpjovė vokiečiai per karą



Prudiec – už buvusio malūno tvenkinio pieva



Hadki – pieva ir žemė netoli Bieliūnų ąžuolo. Vardas kilęs nuo sakmės apie žalčius
(yra žemiau)



Sušny rov – griova Neries terasose



Mokry rov - griova Neries terasose



Liesasiek – sodintas miškas



Lygi – kelias už malūno į Griovas



Piervša Lyga – apvalus slėnis su šaltiniu link Pasienių, ten laikydavo per naktį arklius



Drugie Lygi- vieta į kalną nuo Pasienių, kur 2 namai (Piervša Granica)



Liodova gura – kalnas Bieliūnų žemėje. Nuo jo sklandytuvu skraidydavo Grigiškių
savininko sūnus Volodia Kurica



Kiepurnik – pieva ir upės dalis kur įteka Mlynek, malūno upelis



Dubak – akmuo Neryje ties Smilgiais, prie kairio kranto



Strumek – upelis išteka iš Hadki ir iš Francišeka rov, prasideda 3 šakom šaltinių



Djabelski most – rėva Saidžiuose



Mlynek – upelis, kur buvo malūnas, ir kalnas virš jo taip vadinamas
1334. [Apie Bieliūnus]
Bieliūnuose buvo vienuolynas, toje vietoje, kur dabar Vylazai. Vienuolyną

panaikino po sukilimo. Jos bobutė ėjo baudžiavos į vienuolyną. Buvo mūriniai pastatai,
kuriuos išardė čia atkelti sentikiai rusai – (Na usmirienije poliakuv – juos atsiuntė po
sukilimo). Vienuolynui priklausė žemės iki Sudervės upelio. Už jo Gudeliai jau priklausė
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Buivydiškių dvarui. Vienuolyne buvo kalkinė ( vapielnia), jų kaime kalneliuose kasdavo
kalkes. Kalkes iš čia vežė ir Karvio bažnyčiai. Jų kaime prie kalno buvo malūnas
vienuolyno.

M7A-20 (2004 m.)
1335. [Apie Bieliūnų ąžuolą ir 1831 m. sukilimą] (pasakojo mama, o jai – bobutė
Zofija Tomaševič)
(O tym dembu co muvyli liudzi?) No gadajou, že tam… To bylo, jak šly na
povstanie listopadove, to sbierali z Zevšont (?) i Mazurišek, tam ta… jak ona… ta
litvinka… A, Pliater organizovala, značy povstanie listop…oni mieli isc poliakom rade
na pomoc, bo poliacy pierš podnielisie, potem na Litve zorganizovalisie i poliakom isc na
pomoc. Nu i byl ten, nu tak samo soltys u nas na Granycy tam. Nu i te jak šly povstancy,
bo juš jak mama poviada, babunia muvyla, že juš tak šly, značy, to maciež nazyvali,
maciež školna. Poviedz jak teras školniki, nu tak šly plavem, značy tu drogou. Ten jieden
zašed, značy i “tyko nie muvce ruskim”. Bo rosjanie byli pšekazavšy, žeby dac znac,
jieželi ukažou cos takiego, značy… to žeby dac znac. To oni zašli niekture, poviedzieli,
jieželi dace, to tyko na tšecy dzienj. Niemuvce, že my šly, ale na tšecy dzienj tyko
povieccie. A ten pšyjiechal, pšyšed…te pšešli značy, na jutro jak pšyšed do diaduka, ale
to juš nie Michal, musi ten staršy, pradiaduk jak to poviedziec. Pšyšed i :”Pujdzim,
pujdzim zameldovac. Vidzial jak šly, značy, pujdzim zameldovac, bo bendze i nam”. Bo
vie, bogatym tak co to, rosijane žeš teš sažali. Nu i tot nie chcial, všysko jiedno, pujdzim,
bo inačej ja jiego vydam. Nu i oni pošli, poviedzieli. Jak oni, značy, poviedzieli tyko
ruskim, od razu organizovalisie konnica nu i na te, na Mazuriški te i dalisie. A te tyko
byli, nu.. s takiej drogi, vie, odpočyvali juš, tam organizuji to. No a tam musi juš snieg
byl troche, jak v listopadzie že tak. Vidzi ona s balkonu zauvažyla, jak z liasu juš te
vyliatujou konnica. Nu i ona stšalem vtedy, bo juš jak ona mnie opoviadala babcia.
Panienka, značy, s pistolietu vystšelyla, haslo dala, žeby juš pobudka. Nu i oni vtedy
zorganizovalisie, no ile jak konnica te, no to ile mogli, tyle bronilisie, značy.
A vielie, jiedny vplav pšez Vilje, bo tam jakoby Vilja byla trochi zamazšy, nie to
to že jak kto mog. Niekture pšez Vilje, niekture značy, no niektore bronilisie. To dužo
poginelo ich. No i o tak povstanie, juš ile bylo, tam para liat značy, i potem juš oginelo. I
potem jak povstania juš to pšepadlo, po tšech liatach co, oni to, kto juš daval znacj,
vrucyli jiednak, nu jak zostalisie. Nu i pšyšli do tego na Gronice juš, du tego, že i tak, nu i
vzieli jiego, vzieli jiego, to jiednak pšyšed i všysko jiedno to pravdzyve zabral tego
diaduka. Nu i oni poprovadzyli v lias. No to babunka juš ta, juš tak plakala tak plakala.
(To rosjanie poprovadzyli?) Nie nie, našy našy posle povstania to juš poviedzieli te, a te
juš dali znacj ruskim.

775
Doslyšielisie, potem i značy, no oni viedzieli komu muvyli, muvi, povieccie na
tšecy dzienj. A te na jutro, od razu tak pšyznali. Nu i poprovadzyli v lias. Tak
poprovadzyli pod ten gruby domb, ten samy musi, i vtedy kazali, značy, uklienknonc,
paciežy muvyc… Nu piervš pytali jak tam jak to značy, a potem kazali uklienknonc,
paciežy muvyc. No to juš dziaduk tak modlilsia, juš spraviedlyvie, od konca do konca,
vie jak starše liudzi. No a ten muvi od razu do jiego… No tak opoviadam, jak mnie mama
poviedala. Nu muvi, od razu takie slabo zrobylosie i co. Vtedy oni juš počekavšy
muvi:”To vydac že… že vynny”. Nu i ten nic nievznikajonc, značy, ružji postavyli v
koziolki, jak kto kiedys mama muvyla, te karabyny, nu i kazali dziaduku pilnovac, značy,
a tego poprovadzyli pod gura, tam jolka, jodla byla taka vielka, nu i puviesyli na senku,
jiego tego puviesyli. Nu vtedy pšyšli juš do dziaduka i tego značy… i začeli teš… nu
vtedy juš teš musi… A jak dziadka juš podusyli, nu i jienzyk…jak podlovylo, juš tak juš
dosc. No to vtedy vzieli tyko jienzyk udkrojyli…Na vielie to juš… nu jak podusyli na
ilie, odcieli, nu i vtedy zabralisie i pošli. No a ten zemdlial na mejscu. To juš liežal liežal,
puki on sluchal puki… jak oni odešli, značy, vtedy pšyciongalsia du ručaju, žečki o tu
žečka. Do žečki, vtedy juš do vody, pyl voda, to že juš tak bardzo krev, juš muvi, strašne
krev šla. Nu i potem pšyciongalsia juš do… jak muvi, s tego strachu i s tego všyskiego,
pšyciongalsia do chaty, juš stukalsia tak, balisie i odemknonc, bo mutytj nie mog, a tego
to… No ale potem juš jak pšesvietlialo, bardzo juš odzieniu, vie, svego poznali. No to
vtedy juš byl nu… ale rozmaviac i do konca žycia normalnie nie mug. Tyko nu…mykil
tak o. A tak jak ta juš Nina, aby on na dembie vysial – niepravda, na tym dembie
žadnych, čy panščyzna byla, to na tym dembie tyko tak, že potem jiego uvažali i za
Polskou, uvažali, že jiego krulj liasu, jak mama muvyla, krulj liasu. Že pyli i navet takiej
nie bylo, čtob jiego spylovac, tak o tak.
(A to muvyli, že ta Pliaterova tu teš byla?) Nu jak, tu Pliater, tu značy
organizovalasia i všysko tutaj, ja muvyla, tutaj jak droga mali, to tutaj albo Povstancuv čy
Emilii Pliater čeba nazvac droga, bo všendze nazyvajou to. To ja muvyla, to koniečnie
Emilji Pliater albo Povstancuv droga. Všendze dajou nazvy drogou teras. No to ja
muvyla, albo juš Povstancuv nazva, albo tu do Šilan Emilji Pliater. Bo tu… choc potem
byl ten pulkovnik Dombrovski juš tu, bo pulkovnik Dombrovski to juš organizoval, jak
byla ta vojna. To on mobylizacja koni bral. To on i u nas, taka ladna kliač byla, i voz, i
konj. To ja napysala tam jej do Polski, čy i voza i konia zabrali… A jak nam teras nic
niechcou dac…
(Apie tą ąžuolą ką žmonės pasakojo?) Na, sakė, kad ten... Tai buvo taip, vyko
sukilimas, lapkričio, tai rinko iš visur, ir iš Mozūriškių, ten ta... lietuvė... A. Pliater 441
441

Emilija Pliaterytė.

776
organizavo, lapkričio mėnesio sukilimą... jie turėjo lenkams padėti, nes lenkai pirmi
pakilo, paskui jau Lietuvoje prasidėjo sukilimas ir ėjo lenkams padėti. Na, ir buvo tas,
panašiai kaip seniūnas442, ant sienos mūsų. Na, tai tie sukilėliai kaip ėjo, tai jau kaip
mama pasakojo, močiutė kaip sakė, kad jau ėjo, tai motina gimdytoja 443 vadino. Pasakyk,
kaip dabar mokiniai, na tai ėjo, vadinas, keliu. Tas vienas užėjo, ir sako, tik rusams
nesakykite. Nes Rusai buvo liepę, kad praneštų, jeigu kas nors vyks... Tai jie užėjo ir
pasakė, jei norėsit pranešti, tai tik po trijų dienų. O tas atvažiavo, atėjo... jie praėjo, tai jis
atėjo ant rytojaus pas senelį, bet tai jau ne Mykolas 444, o tas senesnis, prosenelis gal, taip
sakant. Atėjo ir: „Eisim, eisim pranešti. Matė, kaip ėjo, tai reikia pranešti, nes ir mums
klius.“ Žinot, turtingiems tai kas, rusai irgi sodindavo. O anas nenorėjo, vis vien eisim,
kitaip aš jį išduosiu. Na, ir jie nuėjo, pranešė. Kai tik jie pasakė, iš karto tie organizavo
kavaleriją, na, ir į Mozūriškių pusę nuvažiavo. O anie tik buvo, na... pakeliui, žinot,
ilsėjosi dar, organizuodavo dar viską. O gal jau ir sniegas buvo, kaip lapkričio mėnesį.
Mato, kad ji pastebėjo juos iš balkono, kaip jie iš miško išlėkė, jau tą kavaleriją. Na, ir ji
šovė tada, taip jau močiutė pasakojo. Panelė, vadinasi, iššovė iš pistoleto, ženklą davė,
kad kilti reikia. Na, ir tada jie organizavosi, na, nuo tos kavalerijos kiek galėjo, tiek
ginėsi.
O kiek, vieni per Nerį perplaukė, nes Neris nebuvo dar užšalusi, na, kaip kas
galėjo. Kai kurie per Nerį, o kai kurie ginėsi. Daug žuvo jų. Na, ir sukilimas, kiek ten
metų vyko, o paskui numalšino. Ir paskui kai sukilimą numalšino, po trejų metų jie jau
grižo, te, kurie pranešdavo. Na ir jie atėjo prie sienos, na ir suėmė jį, senelį. Ir nuvedė į
mišką. Na, tai močiutė jau taip verkė, taip verkė. (Čia rusai nuvedė?) Ne, ne, mūsų, po
sukilimo, tai jau sužinojo, kad rusams pranešė.
Sužinojo, paskui ir vadinas, na, jie žinojo, kam sakė, trečią dieną sakė. Ir tie iš
karto prisipažino, na, ir nuvedė į mišką. Nuvedė prie to storo ąžuolo, to ąžuolo, ir liepė
atsiklaupti ir melstis. Na, tai senelis jau taip nuoširdžiai meldėsi, nuo pradžios iki galo,
žinot, kaip seni žmonės. O tas jam sako... Aš taip pasakoju, kaip man mama pasakojo.
Na, sako, iš karto taip silpna pasidarė. Tada jis palaukė ir sako: „Iš karto matosi, kad
kaltas“. Ir tas, nesvarstant, šautuvus sudėjo, kaip mama sakė, na ir liepė seneliui saugoti.
O ana nuvedė ant kalno ir pakorė ant eglės, eglė tokia didelė buvo, tai pakorė ant šakos.
Na, tada atėjo pas senelį ir... pradėjo... na tada irgi... O seneli taip dusino, na ir liežuvį
išpjovė. Na, jau dusino, kiek norėjo, išpjovė, ir išėjo. Na, tai jis apalpo vietoj. Ir taip
gulėjo, gulėjo, kol jis ... kol jie išėjo, tada atšliaužė prie šaltinio, prie upelio, čia upelis.
Tada su vandeniu, į vandenį jau, gėrė vandenį, nes kraujas labai bėgo, gal jau baisiai
bėgo. Na ir paskui atšliaužė namo... iš tos baimės... atšliaužė namo, jau beldėsi, bet jie
bijojo atidaryti, o jis kalbėti negalėjo... Bet paskui, jau kaip išaušo, pagal drabužius jį
atpažino. Na, tai tada jau... kalbėti iki gyvenimo galo negalėjo normaliai. Tik miksėjo
taip. O taip, kaip šita Nina, kad jis ant ąžuolo kabėjo, netiesa, ant to ąžuolo jokių, ar tai
baudžiava buvo, tai ant to ąžuolo taip, kad paskui jį vadino, kad tai miško karalius, mama
sakė, dar prie Lenkijos, vadino miško karalius. Net pjūklo tokio nebuvo, su kuriuo jį būtų
galima nupjauti, štai taip.
(O sakė, kad Pliaterytė irgi čia buvo?) Na, kai, čia Pliateris, jis viską organizavo ir
viskas čia vyko, aš sakiau, čia kelias buvo, tai čia reikia pavadinti tą kelią Sukilėlių arba
Emilijos Pliaterytės, nes visur taip pavadina. Tai aš sakiau, tai būtinai turi būti Emilijos
Pliaterytės arba Sukilėlių kelias. Dabar visur keliams suteikia vardus. Tai aš sakiau, arba
Sukilėlių, arba į Šilėnus - Emilijos Pliaterytės. Nes čia... nors, paskui buvo vienas
pulkininkas, Dombrovskis, tai pulkininkas Dombrovskis viską organizavo, kai jau tas
karas vyko. Tai jis mobilizaciją, arklius ėmė. Tai mes tokią gražią kumelę turėjom, ir
vežimą, ir arklų. Tai aš parašiau į Lenkiją, kad arklį ir vežimą atėmė... O dabar mums
nenori gražinti...

442

Lenk. soł ys.
Lenk. Macierz szkolna, organizacija, skatinanti lenkų mokyklų veiklą.
444
Lenk. Mic ał.
443
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M7A-21 (2005 m.)
1336. [Apie žalčius]
Chodzil jakis cie zakonik, čy tam jaki značy, te venžy niščyl. Nu i vtedy, jak juš
pobidovali, tak kazal nanosyc dužo chrustuv tu on, v te Hadki… I jak tam… mniej
viencej dužo tych chrustuv, nu i kazal… može sam podpalil ogienj. To juš kto dalej byl,
vidzieli. To muvi, jak šly te, značy ten chrust podymyvalsia, tak te gady šly pod ten
chrust. (Do ogniu šly?) Tak, do ogniu tego. A on klenčal i modlil, nu modlilsia tam čy co,
nu nikt nie vie tam. Nu ale dojsc že on tam byl, ale to odešli. Tylko kazal vielka kupa
chrustu nanosyc. I tak, muvi, te gady, no gady to oni vidzieli, jak juš šly v ten, v ten
ogienj. No i zato tam nazyvasia jak by Franciškovy rov, može to Francyšek jaki, može to
zakonik jaki byl i viedzial. To skinka (?) tam chovalisie, to v innym časie…
Vaikščiojo kažkoks vienuolis, ar ten kas, žalčius naikino. Na, ir tada, kai jau
pasiskundė, tai jis liepė atnešti daug malkų čia, į tuos Hadkus.... Ir kaip ten... daug tų
malkų, na, ir liepė... gal pats ugnį užkūrė. Tai jau tie, kurie toliau buvo, matė. Na tai sako,
kad ėjo, na kaip tos malkos kilo, taip tie ropliai ėjo į ugnį. (Į ugnį ėjo?) Taip, į ugnį. O jis
klūpojo ir meldėsi, na, matyt, maldėsi, ar ką, niekas nežino ten. Bet svarbu, kad jis ten
buvo, o jie išėjo. Tik liepė didelę krūvą malkų atnešti. Ir taip sako, tie ropliai, jie tai matė,
kaip ėjo į tą ugnį. Na, ir todėl toks pavadinimas, Pranciškaus urvas 445, gal tai Pranciškus
buvo, gal vienuolis koks, kuris žinojo. Šita dėžė, ten slėpėsi, tai jau kiti laikai...
M7A-22 (2004 m.)
1337. [Apie Pirmą pasaulinį karą]
(O tej piervšej vojnie?) Tak. Jak v dzievientnastym roku, jak Vilno v
dievientnastym zrobyli pieršy raz, Bylina jak vešed do Vilna. Vidzi, tutaj vojska polska
jak kto od Varšavy, značy, i litvyny pšejieli polska vojska. Tu litvyny dopuscyli, a jakas
čenscj, tyko ot ja niepoviem, pani, jaki tam načalnik byl, bo (?) potem vjiechal tu, to nie
Badzyna byl, nu ja nieviem jaki tu glavny byl. I v Rovach, vydzi, muj vujek i ten v
Rovach Kaminski to švagry byli. Nu i te vojska tam ot tego Kaminskiego jakos tam
zatšymalosie. To on... žolniežy ja nieviem, gdzies po domach, no dužo nie možno, bo vie,
to bylo bolšieviec. To on... a koni, vie pani, to liudzi u siebie tam gdzie jak, a koni, pani,
to v liesie. To dzyvylasie, vie, jak ja v liesie pracovala, to ja sama dzyvylasia. Byla v tej
dolynie, pani, to interesnie pokazac choc komu. To vie, taka krongla dolyna, to za
Gronicou jak zaraz poviedziec, u ich Drugie Lygi, a tu Pierše Lygi, a potem Drugie Lygi.
I tam žečiulka, taki (A pusė baigta)
(B pusė - 1) Švagier jieden drugiemu pomagali. Ten muj Tomaševič i ten
Kaminski. To im, ja muvie jiešče, ob ich to juš naliežy. Nu i potem, značy, jak pšed sama
445

Lenk. Franciszkowy rów.
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Vielkanoc v tygodniu, oni pšeplavyli te. Ja nieviem, ile tam… dvadziescie koni, ile tych
bylo. To oni ludki te, zorganizovali ludki juš te švagry dva Kaminski i Tomaševič Macej
i pšeplavyli te, tych ulanuv i te koni pšez Vilja o tutaj o, u nas, v Mlynku tym, o, pšez
Vilja, na druga strona. I potlumačyli, gdzie im jiechac, značy. To oni, ten vujek juš moj,
Macej Tomaševič, tak on razem z imi, značy, juš tam pomagal. Jiego potam nieodpuščali,
ale uciek. Nu, a tutaj potlumačyli, tu značy ta piechotka, že juš tutaj, jak chatki ploty… A
te pošli stont. I ot, odrazu bolševykuv na pieršy dzienj Vielkanocy juš poliaki zajieli
Vilno. I ot potem značy, ja nieviem, može tu Bylina, ale myslie, Bylina potem, jak tu
dvožec zabrali, juš Bylina vjiechal. A može tu razem byl, nieviem, jaki načalnik byl, to
nieviem, ale to oni pomagli, pšeplavyli, to tyko jieden konj, muvi, jakoby utopylsia, a tak
i žolniežy na ludkach, i te koni pšeplavyli, nu, na druga. I jiedne koni s tamtej strony, a
tutaj piechota s tej…i tak, na pieršy dzienj Vielkanocy. No tak muvie, ojciec sviencyl, to
muvi juš, ojcec v ruskim vojskie pienc liat byl, no tak juš do vojny, musi, juš nie
miešalsia, a švager…
(Apie tą pirmą karą?) Taip. Devynioliktais metais, kai Vilnius devynioliktais
metais, kai pirmą kartą įžengė į Vilnių.. (???) Matot, čia lenkų kariuomenė, lyg nuo
Varšuvos, ir lietuviai pasitiko lenkų padalinius. Tai lietuviai leido, na, aš nežinau, kas ten
buvo vyresnysis (????) Ir ten ??? mano dėdė, Kaminskis tai svainis buvo. Na, ir tie
padaliniai nuo Kaminskio, ten užlaikyti buvo. Tai jis karius... kažkur po namus, na, daug
nebuvo galima, nes, žinot, buvo bolševikai (?) O arklius jis... žinot, ponia, arklius miške
laikė. Tai stebėjosi, žinot, kaip aš miške dirbau, aš pati stebėjaus. Buvo tame slėnyje,
ponia, įdomu kam parodyti... Tai, matot, toks apvalus slėnis, tai užsienyje galima
papasakoti, jie ten turi Antrus Lygius 446, o čia Pirmi Lygiai, o paskui Antri Lygiai. Ir tas
upelis toks (A pusė baigta).
(B pusė - 1)
Svainiai padėdavo vienas kitam. Tas mano Tomaševičius ir tas Kaminskis. Tai
jiems, aš sakau dar, jiems jau tai priklauso. Na ir jie, jau prieš pačias Velykas, jie
perplukdė. Aš nežinau, kiek ten... dvidešimt gal arklių, kiek jų ten buvo. Tai jie, tie
svainiai, organizavo valtis ir plukdė tuos, ulonus tuos, ir arklius per Nerį, štai čia, pas
mus, Mlynke447 tame, per Nerį, į kitą pusę. Ir paaiškino, kur jiems važiuoti. Tai jie, dėdė
jau mano, Motiejus Tomaševskis 448, tai jis kartu su jais, jau padėjo jiems. Jo paskui
neišleisdavo, bet jis pabėgo. Na, o čia paaiškino, pėstininkai (?), kad čia jau kaip iki
namų... Ir jie išėjo. Ir štai, iš karto bolševikai, pirmą Velykų dieną lenkai jau užėmė
Vilnių. Ir paskui, aš jau nežinau, gal Bylina, aš manau, Bylina, kai rūmus užėmė, jau
Bylina įvažiavo. O gal jie kartu buvo, nežinau, koks viršininkas buvo, to aš nežinau, bet
tai jie padėjo, plaukė, tai tik vienas arklys, sako, paskendo, o taip ir kareiviai valtimis
plaukė, ir tie arkliai plaukė, na, į kitą pusę. Ir arkliai iš anos pusės, o pėstieji iš kitos... ir
tai pirmą Velykų dieną. Na, tai sakau, tėvas šventino, tai sako jau, tėvas rusų
kariuomenėje penkis metus buvo, tai iki pat karo, gal jau nesikyšo, o svainis...
M7B-2 (2004 m.)
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Lenk. Pierwsze Ligi; Drugie Ligi.
Lenk. Młynek, pažodžiui: malūnėlis.
448
Lenk. Maciej Tomaszewski.
447
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1338. [Apie šaltinį Smilgiuose] (jis teka iš vietos, vadinamos Hadki)
(O tym strumyku co muvili?) Nu tak… ale… no ale žyva voda (Žyva voda?) Tak
(Stare liudzi tak muvili?) Tak, tak. (A nie muvili, že očy liečou, čy co, vodou krinyčnou?)
Nie, tutaj nie, tak očuv nieliečyli. (Tyko Žyva voda nazyvali?)Tak, i zdrova, Boža, kto
nie kto, s kturych stron tutaj napijiesie, to muvi, o tu u vas smačna voda.
(Apie tą šaltinį ką pasakojo?) Na, taip, ... bet.... na, gyvas vanduo. (Gyvas
vanduo?) Taip. (Seni žmonės taip sakė?) Taip, taip. (O ne sakė, kad akis jis gydo, tas
šaltinio vanduo?) Ne, čia ne, akių negydė. (Tik vadino gyvas vanduo?) Taip, ir sveikas,
Dieve, kas tik, iš įvairių pusių čia atsigers, tai sako, čia skanus vanduo jūsų.
M7B-3 (2004 m.)
1339. [Apie Velnio tiltą Saidžiuose449]
(V Soidzach?) V Soidziach. (Jak nazyvali?) Djabelski most. I tam muviou,
sbudovany do pul Vilii Djabelski most. Nu, kamienie nanošone, že to i plyty nie mogli, i
statki nie mogli do Kovna isc, nie možno, gdzie – to pul Vilji kamieni nanošona, a juš to
pul Vilji, značy jak… kogut zapiel, jak to muvi, juš čierci moc stracili i pul Vilji nic, a to
pul Vilji Djabelski most. (To čierci pšyniesli, a potem kogut zaspieval?) No, jak kogut
zaspieval, juš dalej nie dobudovali (Skont oni niesli te kamienie?) Co ich vie, djabli
skont. (A čemu ten most byl im počebny, nie muvili?) Nie. Ale tam to menka ma i plyty.
Za Polskie časy tam kto ich pendzili tutaj do nas, do Grigišek, piervš do Kovna , a potem
o do Grigišek , bo fabrika papieru. Ale to menka mieli potem, tam v tych Soidziach.
(Saidžiuose?) Saidžiuose. (Kaip vadino?) Velnio tiltas450. Ir ten sako, pastatytas iki
pusės Neries tas Velnio tiltas. Na, akmenys sunešti, net ir tie plaustai negalėjo, ir laivai
negalėjo į Kauną plaukti, negalima buvo, kai kur iki pusės Neries akmenys sunešti, o jau
pusė Neries, vadinas taip... kai gaidys užgiedojo, tai sakoma, jau velniai tiltą prarado, ir
pusė Neries laisva, o kita pusė – Velnio tiltas. (Tai velniai sunešė, o paskui gaidys
užgiedojo?) Na, kai gaidys užgiedojo, jau toliau nestatė. (O iš kur jie akmenis nešė? ) Kas
ten žino, ir kur velniai... (O kam jiems tiltas buvo reikalingas, nesakė?) Ne, bet ten kančia
viena, ir plaustai... Lenkijos laikais varė [plaustus] čia pas mus, į Grigiškes, pirmą į
Kauną, o paskui į Grigiškes, nes popieriaus fabrikas. Kankinosi tuose Saidžiuose.
M7B-4 (2004 m.)
1340. [Apie kaulus Smilgiuose]
Vo tu, gdzie ta škola, to potem kupyli mieškania. To vyrosli, ot poviem pani, skont
te topoli byli takie vysokie, nikdzie tych niema. Tyko skont ich pradziadek čy dziadek
pšyviozšy byl tšy topolia. I ot, vyvrucylo všyskie, jak ta Estonia prom zatopilsia, jak ta
vychura byla, i všyskie ich zvalyli tšy. A žadnego niema, pani nasiona ni v pšyrocie tego
449
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Lenk. Sojdzie.
Lenk. Diabelski most.
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niema. Skont oni byli, gdzie takie jiest? Ot oni sprovadzone, tyko v Buivydiškach ten
pienj, co pani vie, v Zujunach zostavione te o, to tam ros jieden. No i ta Batarolinicha jak
tam žyla v Buividiškach, to ty od Rosieji, vydno s tamtont Batarolinychy pšyviozšy. Muj
dziaduk čy kto posadyvšy. No vot to vyvrucylysie te topolie, to pod nymi pelno kosci
liudskich, i ot viadomo, co tam jiest. O to juš ten vnuk, pravnuk navet to muvil. Tak ja
muvyla, žeby ktos okopali. Ja lyčie, to jak vojna Napoleona byla, jak mnie, no teš
babulka, ale opoviadala, to všysko muvie, mama juš muvyla. To francuzy bardzo gineli,
to do pšychodzyli prosyc chlieba i tak i padali. Ja lyčie, že to francuzy musi, oni
pochovali tam musi i potem posadzyli te dževa. Nu i skont sprovadzone te dževa..
Štai čia, kur šita mokykla, tai paskui išpirko butus. Tai išaugo, pasakysiu jums,
ponia, iš kur tos tuopos buvo, tokios aukštos, niekur kitur nėra. Tik iš kažkur jų senelis, ar
prosenelis buvo atvežęs tris tuopas. Ir štai, visas išvertė, kai Estijoje keltas paskendo, kai
uraganas siautėjo, visos trys krito [tuopos]. O kokių sėklų neturim, ponia, ir gamtoje jos
nėra. Iš kur jos buvo atvežtos, kur tokių yra? Na, ir šita Batarolinicha čia gyveno
Buivydiškėse, tai iš Rusijos, gal iš ten atvežė Batorolinicha. Mano senelis, ar kas,
pasodinęs. Na, tai išsivertė tuos tuopos, tai po jomis pilna žmonių kaulų, ir savaimė aišku,
kas ten yra. Šitas anūkas, tai jis sakė, proanūkis sakė. Tai aš sakiau, kad kas užkastų. Aš
manau, čia nuo Napoleono laikų, kai karas buvo, man močiutė pasakojo, todėl aš sakau,
mama man jau sakė. Prancūzų daug žūdavo, tai jie ateidavo duonos prašyti, ir taip
krisdavo jie. Aš manau, kad tai prancūzai, jos palaidojo, o paskui tuos medžius pasodino.
Bet iš kur atvežti tie medžiai...
M7B-5 (2004 m.)
1341. [Apie baltą šunį]
I vtedy tam od ich ta drožka, i teras tak tam jiest. I pies, bialy, ladny, taki jak
srebny za mnou. Ja jak ogliondamsie, pševucylasia, ja biez pamienci pšez ploty i prendzej
do domu. I viencej potem nie pošla i tych kartofliuv pylniovac. (A co, psa lienkalisie?). A
kto jiego tam, čy vilk, čy kto..
Ir tad nuo jų tas keliukas [vedė], ir dabar tai yra. Ir šuo baltas, gražus, tokius kaip
sidabrinis man iš paskuos. Aš kai apsisukai, pažiūrėjau, ir bėgte per tvoras ir greičiau
namo. Ir daugiau jau nėjau, ir tų bulvių žiūrėti. (O ką, šuns išsigandot?) O ką gali žinoti,
ar ten vilkas, ar kas...
M7B-6 (2004 m.)
1342. [Nuskandinti pinigai]
Tam zatopyvšy byli caly ten…no jakis tam garnek, no jak davnejše pieniondza
zlota čy srebrna tam, v ta voda. Nu i nie znaliezli, potem vielie šukali, nie znaliezli. To
tam pies jak muvy, zavše pokazyvalsia. Ščeka, jak v nocy tyko, tak muvi, ščeka i ščeka,
skont ten pies, jak muvi, ščeka i ščeka. To tam to tam spotykali čensto, no to itam drožka
idzi v gurka. No ot, nievielkie takie tam blotka, no žeby gdzie tak o, caly žeby voda juš
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nie zachodzyla, nu i ot, v glombj gdzieš tam žucyl i blota ta i vie juš, i dzieci i vnuki, vie
juš, šukali i nikt nie znaliaz.
Ten nuskandinti buvo visi... na, kažkoks puodas, kai senoviniai tie pinigai,
auksiniai, ar sidabriniai, į tą vandenį. Na, ir nerado, paskui kiek ieškojo ir nerado. Tai ten
šuo, kaip sako, rodydavosi visada. Loja, naktį tik loja ir loja, sako, iš kur tas šuo, sako,
vis loja ir loja. Tai ten dažnai jį sutikdavo, ten keliukas į kalną veda. Nedidelis tas raistas
ten, tai kad kur tas vanduo visą laiką nesilaikytų, na ir, giliai įmetė į balą tą, žinot, vaikai
ir anūkai, žinot, ieškojo ir niekas nerado.
Polina Tomašievič, g. 1919 m. Smilgiuose.

M7B-7 (2004 m.)
1343. [Apie Ukmergės gatvės Veselią (akmenis)]
(Jak tam bylo s tymi kamieniami, jak mama muvila?) No muvila, že pšemienivšy
vaselia, vyjiezdžali s mieškania, nu i muvi, nie rozvitalisie (Nie dosvitalisie, jak?)
Nierozvitalisie, vie, niežegnalisie. Nu, to muvi, matka, matka šybko muvi-: “Žeby v
kamieni pševrucilisie” Nu muvi, jiechali s kosciola, jakto… no i te všystkie v kamienie,
cala vaselia pševrucilisie. Značy, tam byli… ja nieviem, može i dzisiaj niet tych kamieni,
ale muvi, že dlužšy čas oni byli (A ile ich tam bylo?) Po mojiemu siedam coš. (Siedam?)
Muvi, že siedam kamieni (I všystkie jiednakovej vielkosci, vienkše, mnejše?) To nieviem
(Nie vidzieli vy?) Ja to nievidzialam, tyko mama muvila. Bo to tam v čas posle vojny
može juš zrujnovana. Vie, ja v časie vojny dzieviatnascie liat šla, tak… (A nie chcieli tam
juš znišcic jakos?) Narazie nikt nikt nie muvil, nieruchali puki, jak to muvi, polska byla,
to tam te kamieni liežali do vojny, a posle vojny… (A v kturym mejscu tam?) Gdzieš
vraz za Svientego Rafala kosciolem. Na Vilkumierskiej, bo kiedys naš byl kosciul
Sventego Rafala, nu i muvi, tam my jiechali, tam gdzieš niedalieko te kamienie byli.
Tyko to, tak to nic, nic.
(Kaip ten buvo su tais akmenimis, ką mama pasakojo?) Na, sakė, kad užburtos
vestuvės, važiavo iš namų, na ir, sako, neatsisveikino. Neatsisveikino, žinot,
nepersižegnojo. Na, tai sako, motina greitai susakė: „Kad jūs akmenimis pavirstumėt“.
Na, sako, važiavo iš bažnyčios. Ir kažkaip... na ir visi akmenimis pavirto. Vadinas, ten
buvo... aš nežinau, gal šiandien ir nebėra tų akmenų, bet sako, kad ilgą laiką buvo. (O
kiek jų buvo?) Atrodo, septyni. (Septyni.) Sako, kad septyni. Ir visi vienodo dydžio?) Na,
nežinau. (Nematėt?) Aš tai nemačiau, tik mama sakė. Ne viskas po karo gal sunaikinta.
Žinot, aš per karą devyniolikos metų buvau... (O nenorėjo visko sunaikinti?) Niekas
nieko nesakė, nelietė nieko, taip sakant, Lenkija buvo, tai ten akmenys gulėjo iki karo, o
po karo... (O kurioje vietoje?) Kažkur už švento Rapolo bažnyčios. Ukmergės gatvėje,
nes kadaise mūsų bažnyčia buvo švento Rapolo, na ir sako, ten mes važiavom, ten kažkur
netoli tie akmenys buvo. Tik tai, o taip nieko...
M7B-8 (2004 m.)
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1344. [Apie Saidžių Velnio tiltą]
Jak bylo, poviedzcie) Ja teš nieviem, to tyko muvili, že čy tam pravda, cy nie, že
tam ny…. (V Soidzach?) Nieviem, nieviem, tam gdzieš. (Jak muvili, ktos umuvil?) Čy
kto umuvil, ale kto (Ktos umuvilsia s djablem, tak bylo?) Nu muvi, že tak. To kiedys,
kiedys to muvi, co poviedzial, to zrobilosia, a poslie to i skončylosie všystko. Tak jak
teras vo, našeptali, našeptali sobie, co robic.
(Kaip buvo, pasakykite.) Aš irgi nežinau, tik taip sakė, o tai tiesa, ar ne, kad ten...
Saidžiuose?) Nežinau, nežinau, ten kažkur. (Kaip sakė, kas sakė?) Ar kas sakė, bet kas.
(Kažkas susitarė su velniu, taip buvo?) Na, sako, kad taip. Na, sako, kad taip. Tai kadaise
sakė, ką pasakei, tas nutiko, o paskui ir pasibaigė viskas. Kaip dabar, prikalbėjo,
prikalbėjo, ką daryti.
M7B-9 (2004 m.)
1345. [Apie Bieliūnų ąžuolą]
To jiednak tam človieka poviesyli navet, pšyčiepyli. To musi pšy carstvie ruskich.
Tam on pšepoviedzial co, ale tak nikt nic nie slyši. Jak ja tego pamientam, tak taki, taki
on. Jak my do školy chodzyli.
Tai ten žmogų pakorė netgi, prikabino. Tai gal prie rusų caro. Jis ten kažką
išpranašavo, bet niekas nieko negirdėjo. Kiek aš prisimenu, tai toks jis, toks jis. Kai mes į
mokyklą ėjom.
M7B-10 (2004 m.)
1346. [Apie žalčius]
Niby muvyli, že tu bardzo v chatach bylo tych venžuv. Nu i muvi, človiek umial
zamaviac. Nu i on zamavial. Muvi kladka zrobil, tam jama i sloma co naložyl, že potem
podpalil sie. No ale jak on zamavial v všyskie čensci sviata, juš krulj musi ichny jak šed,
muvi, jak dal ogonem – i jiego razem do tej jamy žucyl i… (Ten venžuv krulj pšyšed?)
Ten venžuv, nu tak ustatny ktury, muvi, jak dal ugonem. (Ogonem?) Ogonem i žucyl
jiego v ta jama i spalilsia. (To bylo v tych Hadkach?) V Hadkach. Nu i zato ta nazva taka.
Tak muvyli kiedy…
Lyg sakė, kad čia daug žalčių buvo namuose. Na, ir sako, žmogus mokėjo
užkalbėti. Na, ir jis užkalbėdavo. Sako, lieptą padarė, ten šiaudus sudėjo į duobę, o
paskui pasidegė. Bet jis užkalbėdavo, į visas pasaulio šalis, jau jų karalius kaip ėjo, sako,
kaip trenkė uodega, ir jiį iš karto į tą duobę įmetė ir... (Tas žalčių karalius atėjo?) Tas,
žalčiu, na tas paskutinis kuris, sako, kaip trenkė su uodegą. (Su uodega?) Uodega ir metė
jį į tą duobę, ir sudegino. Tai buvo tuose Hadkuose?) Hadkuose. Na, ir todėl toks
pavadinimas. Taip kadaise sakė...
M7B-11 (2004 m.)
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1347. [Apie Stuk Babą]
(Co jiest Stuk Baba?) Kiedys mama smialasia, že tam kobieta jaka v červonych
bucykach to… byla. Chodzyla, musi stukala cy cos, ja nieviem. I dlia tego pšezvali Stuk
Baba. (Že ona chodzyla v červonych bucykach?) Nu. A čy ona tam stukala, jak prali to
baby stukali, ja sama pamientam, to to samo.
(Kas yra Stuk Baba?) Kadaise mama juokėsi, kad ten moteris buvo su raudonais
bateliais, tai... buvo. Vaikščiojo, stukseno, ar ką ten darė, nežinau. Ir todėl pavadino Stuk
Baba. (Kad ji vaikščiojo su raudonais bateliais?) Na. O ji ten stukseno, kai skalbdavo
moteris, tai stuksendavo, aš pati prisimenu.
Edvard Tomaševič, g. Smilgiuose, gyv ten pat.
Jo tėvas vietinis, mama – iš Laičių.

1348. [Vietovardžiai]


Dubak – didžiausias akmuo Neryje ties kaimu



Pietušek – dešinys Neries krantas žemiau Bieliūnų



Stuk Baba – sako, kad yra ištrauktas į dešinį krantą akmuo ir krantas ten taip
vadinasi. Arčiau Smilgių nuo Stuk Babos pievos duobėje vandeny guli atitrauktas
didelis akmuo, jo tik galas kyšo. Kai žemas vanduo, matosi ant jo 1 skylė



Zabora – susiaurėjusi Neries vagos dalis tarp Granicos (Pasienių) ir Smilgių



Buchta – užutekis prie kairio kranto ties Smilgiais



Mlynek, gura Mlynkova – kalnas ir apačioj pieva gale kaimo, kur buvo malūnas



Podgliniska – vieta, kur auga Bieliūnų ąžuolas



Na dlugej drodze – vieta šalia ąžuolo, einant nuo jo tolyn



Hadki – kalnai kairėje Dluga droga pusėje einant tolyn nuo ąžuolo



Hadka – slėnis (dolina) su šaltiniu



Skšynka – slėnis šalia Hadka slėnio, irgi šaltinis, toliau tie du šaltiniai suteka



Franciškovy rov – griova, ten ganydavo arklius



Pogrunda – vieta miške link Platiniškių, ten yra 2 namai



Vasterob – pieva einant iš kaimo link ąžuolo kairėje



Predec – pieva einant pro Vasterob toliau



Piervša Granica – 2 namai už Sudervėlės upelio, einant nuo Smilgių



Druga Granica – 3 namai einant nuo Smilgių šiapus Sudervėlės
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STIRNIAI
Lentvario sen.
Stefanija Darviduvna-Ukolova, Marcino, g. Šilėnuose 1921 m.
Tėvai kilę abu iš Šilėnų: Marcin Darvid ir Emilia Rinkevičuvna. Pirmas vyras – Leon
Pašukevič, ši sodyba jo.
Šilėnuose buvo 58 sodybos.
Šilėnuose gyveno rusė Voicechovska jos vyras buvo lenkas, tai ji gydydavo, valydavo
akis.

1349. [Šokiai]
Namus, kur šokdavo ne poniškai, vadino ''malūnu '' ( gdzie tančyli proste tancy ,
tam nazyvaly '' Mlynem '' - juokiasi ). Grodavo armonika, būgnas, smuikų nebuvo.
Šokdavo polkas, valsus, oberek, krakoviak.

1350. [Turgūs]
---- Eidavo į Vilnių turgun: buvo turgus Saltoniškėse, vadino Zviežynec, ir
Lukiškių turgus. Eidavo kas savaitę, antradieniais ir ketvirtadieniais. Nešdavo varškę,
grietinę, kiaušinius, rūgštynes, lauko gėles rinko puokštelėmis ( pšelaski - žibutė, klučikipakalnutė, kačency, jaskir, mločej - purienos, polne bratki - našlaitės, zavilcy - plukės?,
narcysy - anemonai?, šturciki - mažai jų buvo, augo daugiau pušyne, kvepiantys ) .

1351. [Vaistažolės]
Vaistams rinkdavo: pakalnutes, serdečnik - širdžiai, dziuravec ( jonažolė )

M 1A-12 (2002 m.)
1352. [Daina]
Stoji gruša v poliu, na niej ovoc rodzi,
Poviec poviec moja liuba, kto do ciebie chodzi
Nikt do mnie nie chodzi, jak Bug jest na niebie,
Tylko ten moj najmylejšy co rozmavia ze mnou
Pšyšed pod okenko, puka v okenečko,
Otvuž otvuž moja liuba otvuž panienečko
O ja nie otvoža bo mamy sie boja
Mam ja takich tysioncami o tobie nie stoja
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Nie stojieš ty o mnie i o koniu mojim
Pocuš pocuš pšyvionzaleš do slupa bialego
Do slupa bialego, do bialej bžoziny
Adju, adju moja liuba odjezdžam do innej
Odjezdžam do innej, do ciebie nie vruca
Komu sierce rozvieselia, a tobie zasmucam
Stovi kriaušė laukose, ant jos vaisius auga,
Pasakyk, pasakyk, mano mieloji, kas pas tave ateina.
Niekas neateina, kaip Dievas danguje,
Tik tas mano mylimiausias, kuris kalba su manimi.
Atėjo prie langelio ir stuksena į langelį.
Atidaryk, atidaryk, mano mylimoji, atidaryk, panelė.
O aš neatidarysiu, nes mamos bijau.
Turiu aš tokių tūkstančiais, apie tave negalvoju.
Negalvoji tu apie manę ir mano arklį,
Kam gi pririšai prie balto stulpo.
Prie baltojo stulpo, prie balto berželio.
Adju, adju, mylimoji, važiuoju pas kitą.
Važiuoju pas kitą, pas tave negrįšiu,
Kam širdelę pralinksminsiu, o tau nuliūdinsiu.
M1A-13 (2002 m.)
1353. [Poželi žyto...] (javus pjaudavo pjautuvais, dainuodavo specialias dainas :
"Plony'')
(Jak pomnice, tak i spievajce) No jak… ona dluga piosenka..
Poželi žyto, požnem i jančmen
Plion žyto plion ze všystkich stron
Bo daj my zdrovy plionovali, drugego roku dočekali
Plion žyto plion ze všyskich stron
………. Ona i dluga, i pšenica požnim, i oves, i tam všystko.
(Jaunystėje dar girdėjo dainuojant dainą: Donži slonenko, donži jasnoje za gury, bo
rence i nogi bolion, bet jau nei žodžių, nei melodijos nežino).
Nupjovėm rugius, nupjausim ir miežius.
Rugių derlius, iš visų pusių.
Kad mes sveiki derlių surinktumėm, kitų metų sulauktumėm.
Derlius rugių, iš pusių visų]
... Ji ilga. Rugius nupjausim, ir miežius, ir viską.
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1354. [Trys Karaliai]
Per Tris Karalius iš Vilniaus ateidavo persirengę karaliai, karalienė, velnias,
nešdavosi žvaigždę, skambutį, velnias eidavo su šakėm. Jiems duodavo pinigų, lašinių,
dešros.

1355. [Užgavėnės]
Per Užgavėnes šokdavo iki 12 val., tada skambindavo varpais. Dieną važinėdavo
arkliais, su varpeliais, su džinguliais, kad linai augtų.
1356. [Velykos, Kalėdos]
Velykų antrą dieną pilstėsi vandeniu, einant gatve.
Kalėdų, Velykų pirmą dieną iš namų nelabai eidavo, o į kitus kaimus visai neidavo
ir šokių nebūdavo.
1357. [Kaimo kryžius]
Apie Stirnių kryžių: lenkų laikais kiekvienam kaime buvo kryžius ir kunigai juos
šventino. Stirnių kryžius buvo kitoj vietoj, ant kalnelio, darželyje, aptvertas. Po to ten
pjovė pušis, tai perkėlė į kitą, dabartinę vietą.

Jonas Čibiras, Marijono, g. 1970 m. Stirniuose.
Tėvas buvo nuo Ignalinos, dirbo čia eiguliu. Ir diedukas nuo mamos pusės buvo eigulys.

1358. [Vietovardžiai]


Doputat – dirva prie vandenvietės



Kamiennik – pieva prie miško

1359. [Apie pilkapius]
Na guže byli 3 kopcy Napoleonovskie zachovania. V 1960 liatach byl roskopany
jieden, z Vilna byli.
Ant kalno buvo trys pilkapiai Napoleono. 1960 metais vienas buvo atkastas, iš
Vilniaus buvo atvažiavę.
1360. [Apie Saidės rėvą]
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Diedukas sakė, kad nuo upelio akmenis ėmė tiesiant plentą Kauno. Žmonės kalba,
kad akmenys upelyje gydantys, ima pirtims.
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KOPLYČNINKAI
Zujūnų sen.
Jadvyga Višnievska
Tėvas vietinis, gyveno iki 87 m., mama – iš Vaivadiškių.
Mama turėjo gerą balsą, giedodavo. Tėvai išvažiavo po karo į Lenkiją, namai liko jiems.
Namo langinės darytos tėvo. Tėvas žiemos vakarais kabliuku nerdavo pirštines, visą
šeimą aprūpindavo. Pravardė – Darektor – taip vadino Stanislavą Višnevskį, nes buvo
labai pasipūtęs. Piestose didelėse grūsdavo kruopas, darė kaip perlines (pensak)

M9A-1 (2003 m.)
1361. [Apie padaliec]
Čy ona v ziemi, čy ona gdzie byla, ja nieviem. (Jak ona vychodzi, vychodzi z
ziemi?) Raz v rok , a čy ona v ziemi, čy ona… (A jak muvi, ona vielka čy jaka?) A ja
nieviem teš. Ta gadzina, muvi, co raz v rok vychodzi, jak ukonsi, to juš koniec (A jak jou
nazyvali?) Nieviem (Kto vam muvil?) Nu, slyšalem od liudzi.
Ar ji žemėje, ar ji kur buvo, aš nežinau. (Kaip ji išlenda, iš po žemes?) Vieną kartą
per metus, o ji žemėje, ar ji... (O ką sako, ji didelė, ar ji kokia?) Nežinau. (Kas jums
sakė?) Na, girdėjau nuo žmonių.
M9A-2 (2003 m.)
1362. [Apie Pelenų dieną]
(Dlia siebie tylko tak?) Tak, tak, dla siebie, a gosci , u nas takich nie bylo (A
Papieliec co robili?) A na Papieliec postna všystko jiedzenie (No postno, a co jiešče, tam
dzieci s pieplem nie chodzili?) No kiedys dzieci, jak to niebylo kiedys bardzo. No to
rybka vialila, poli sušyli, i… nu i potem burački s sušonou rybkou, to gžybki, to no jakie
vo jiedzenie i postne.
(Jak bylo, kto nosil?- pelenus nešiojo po kaimą) Nu tutaj v viosce taki znaliazsia
jieden, i nosil, i potem na gure sypal. ( A v čym nosil?) V trumece jakiej (I co muvil?)
Babka, babka, papieliec (Každemu tak muvil?) No tak, tak, muvil (Babka, babka…)
Papieliec (I jiemu coš davali za to čy nie?) Nu niepamientam co my davali, tak može kto
gdzie i vudka daval, musi nic nie davali, niepamientam, bo to gdzys to bylo (A sliedzi nie
nosili?) Nie, nienosili, to za poliakami sliedzi nie.
(Tik sau?) Taip, taip, tik sau, o svečių pas mus nebuvo. (O Pelenų dieną kaip
šventė?) O Pelenų dieną tik pasninko valgius valgė. (Na, pasninkas, o kas dar, ten vaikai
su pelenais vaikščiojo?) Na, kadaise vaikai, nebuvo nieko. Tai žuvį džiovino ir rūkė, ir...
na ir paskui burokėliai su džiovinta žuvyte, tai grybai, tokie patiekalai, pasninko.
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(Kaip buvo, pelenus nešiojo po kaimą?) Na, čia kaime buvo toks vienas, nešiojo, ir
paskui pylė. (O kaip nešiojo?) Kažkokioje...??? (Ir ką sakė?) Bobutė, bobutė, Pelenų
diena451. (Kiekvienam taip sakė?) Na, taip, taip, sakė. Pelenų diena. (Ir jam duodavo ką
nors, ar ne?) Na, neprisimenu, ką ten duodavo, gal kas net degtinės duodavo, o gal ir
nieko neduodavo, neprisimenu, nes ten kažkur buvo. (O silkės nenešiojo?) Ne, nenešiojo,
jau prie lenkų silkių nenešiojo.
M9A-3 (2003 m.)
1363. [Apie Velykų maisto šventinimą]
(A co sviencili?) jajki sviencili, v lusce maliovane, jajki, ser, masla, svoja všystko,
šynka, kilbasa, sol, chleb, no to všystko svoje (A gdzie skladali všystko to?) V košyček, v
košyček taki, nu normalny, muj ojcec umial robic, no i v Šilanach. (Vielki košyk taki?)
Nie, nie za bardzo taki niezabardzo. Kiedys to muvili, davno sviencili vielkie krobki tam
(Krobki?) Kiedys, kiedys muvili, ale ja juš… (I konem viezli?) No muvili, ale my nie,
koniem nie vozyli, piešo chodzili (To te krobki jakiej vielkosci byli?) Jak muvili, krobki,
no to može caly tydzien, a my to nei, juš nie, pšy nas nie.
(O ką šventino?) Kiaušinius šventino, lukštuose dažė, kiaušiniai, suris, sviestas,
viskas savo, kumpis, dešra, druska, duona, na viskas savo. (O kur viską ėjo?) Krepšelis
toks buvo, normalus toks, mano tėvas mokėjo pinti, na, ir Šilėnuose... (Didelis tas
krepšys?) Ne, neypatingai. Kadaise tai sakė, šventino sietinus didelius. (Sietus?)
Kadaise, taip sakė, bet jau aš... (Ir su arkliais vežė?) Na, sakė, bet mes ne, su arkliu
nevežėm, pėsčiomis ėjom. (Tai tie sietai kokio dydžio?) Sakė, sietai, na tai gal visą
savaitę [valgė paskui maistą], o mes tai ne, jau ne...
M9A-4 (2003 m.)
1364. [Apie krobkų darymą, naudojant žiedą]
(Jak robili krobki, to mnie rozjasnic) Rozjasnic (Aha. Tak, jak ojcec robil) S
počontku tego… začyna bez obrončki, a potem obrončka nadzieva i slomki kiedy volne,
to doklada do tej, to muj ojcec robil, ladna robil (To obrončka dla čego byla?) Žeby ruvno
byla by ta , nu ta … krobka i že ruvna byla by ta slonka, i vtedy lyčkou pšepliatal.
Lyčkou nu… to… leščynovou… oskrobana… i pšepliatal, i tak krongem krongem
krongem, až do konca. Vtedy juš ona vyjdzi sama, tyko lyčka, žeby nie… slomka ta nie
rvalasia, sama lyčka, vycodzi ladna krobka (Oni vielkie byli?) U nas jiest tu na skladu
(Vielkie robili?) No dosc takie.
(Kaip tuos sietus darė, prašom man papasakoti?) Papasakoti. (Aha. Taip, tėvas
darė.) Iš pradžių taip... pradeda nuo žiedo, o paskui žiedą uždeda ir šiaudus laisvus deda
prie tos..., tai mano tėvas mokėjo, gražius darė.
(O žiedas kam buvo naudojamas?) Kad lygiai eitų, na tas... sietas kad būtų lygus,
tie šiaudai, ir tada pynė su žilvičiu. Su žilvyčiu, na, tai... lazdynų..., nulupta... ir pynė, ir
451

Lenk. Babka, babka, Popielec.
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taip aplinkui, aplinkui, aplinkui, iki pat galo. Tada jau savaime gaunasi, tik kad žilvytis,
kad šiaudai laikytųsi, gaunasi toks gražus sietas. (Jie dideli buvo?) Mes turime sandėlyje.
(Jie dideli buvo?) Na, pakankamai.
M 9A-5 (2003 m.)
1365. [Apie Didįjį ketvirtadienį]
I muvila, no robili v Vielki čvartek , to juš my cale mieškanie myli, bo bylo
staliovane, habliovana tutaj… to tam my žyli, staliovanie cale myli, sciany cale myli i
džvi, i okny, všystko myli, Vielki juš čvartek tak (Bo sciany to byli s dževa ?) S dževa i
habliovana byli, i myli (A sami liudzi?) Co liudzi? (Nie muvili dlia dzieci, že čeba dzieci
pomyc, umycie samym že čeba?) No, juš jak zrobim…
Ir sakė, darė Didįjį ketvirtadienį, tai jau mes visą namą tvarkėm, plovėm, nes buvo
lubos obliuotos čia... tai mes ten gyvenom, lubas plovėm, visas sienas plovėm ir duris, ir
langus, viską plovėm, buvo Didysis ketvirtadienis. (Sienos buvo medinės?) Medinės,
obliuotos, ir plovėm. (O patys žmonės?) Kas, žmonės? Nesakė vaikams, kad reikia
prausti vaikus ir patiems praustis?) Na, kaip jau išeina...
M9A-6 (2003 m.)
1366. [Apie nužiūrėjimą]
Raz slyšala, vie u nas tego… jakas stara kobieta, i to ona… muvili, že jej bylo
podrobione (A kto tak, mejscovy človiek jaki?) To vie, čy to pravda, čy nie pravda, ale to
kiedys bylo tak, bylo bylo. (A jak zrobili?) No, ona liatala po viosce, kšyčala tam, karaul – tam, po prostemu, ona tak gadala, nu , že jej strach vydavalsia, že juš jej, ale nu,
ja nieviem, jak jej potem (Z nervuv?) Z nervami, nu ale čy jej odrubili, čy co. (A potem
pšešlo?) Chyba, byla normalna.
Šepčou, čarujou, čy co (Čarujou?) Nu pevno (A nie bylo takich kobiet, že mogli
odčarovac?) Odčarovac, v našej viosce to nie, v našej viosce to nie, nie bylo. (A tutaj v
innych vioskach žyli takie?) V innych vioskach to može i bylo, tak ot zamuvic z oč, tam
co to bylo, takie liudzi. V Karveliškach zamaviali, v Kasarcach zamaviali tam, nu z oč
zamaviali. Nu i bylo i pšechodzilo.
Vieną kartą girdėjau, pas mus tas... kažkokia sena moteris, ir jinai,,, sakė, kad ją
nužiūrėjo. (O kas tai padarė, vietinis kas?) Matot, nežinau, ar tai tiesa, ar netiesa, bet
kadaise buvo taip. (O kaip darė?) Na, ji lakstė po kaimą, šaukė ten, karaul452. Taip
gudiškai ji šaukė, jai baisu buvo, kad jai jau, na, bet nežinau, kaip jai paskui. (Nuo
nervų?) Su nervais, na, bet ar ją atkerėjo, ar ką... (O paskui praėjo?) Matyt, normali buvo.
Buria, buria. (Buria?) Na, aišku. (O nebuvo tokių moterų, kad galėtų atkerėti?)
Atkerėti, mūsų kaime nebuvo, mūsų kaime tai ne, nebuvo. (O kituose kaimuose gyveno
tokie?) Kituose kaimuose tai gal ir buvo, tai užkalbėti nuo nužiūrėjimo, buvo ten, tokie
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žmonės buvo. Karveliškėse užkalbėdavo, Kasarcose užkalbėdavo, ten nuo akių. Na,
būdavo, kad padėdavo.
M9A-7 (2003 m.)
1367. [Prakeikimai]
Niosou do kosciola sviecy i lamiou te sviecy (V kosciolie lamiou?) V kosciolie
chyba lamiou, nievidziala, ja slyšala (V času mšy, jak?) Nie (A jak muvili, dlačego to
robiou?) No, po zlosci, po zlosci (Na človieka?) na človieka (A co jiemu juš vtedy?) Nu
jiemu to vtedy nieščenscie jakie, byla tak (A odrobic to možno jak?) A nijak, a jak
odrobiš, nijak (A do jakiego kosciolu , do zvyklego kosciolu?) Do zvyklego. Do
zvyklego, na oltaž položy tam, na oltaž gdzie tam. Nu slyšala to slyšala, slyšala.
Neša į bažnyčią žvakes ir laužo tas žvakes. (Bažnyčioje laužo?) Bažnyčioje gal
laužo, nežinojau, bet girdėjau. (Per mišias?) Ne. (O kodėl taip daro?) Na, iš pykčio, iš
pykčio. (Žmogui?) Žmogui. (O kas jam tada nutinka?) Na, jam tada nelaimė kokia
nutinka. (O atkerėti galima?) O niekaip, kaip tu atkerėsi, niekaip. (O į kokią bažnyčią, į
paprastą?) Į paprastą. Ant altoriaus padeda, kur nors ant altoriaus. Na, girdėti tai girdėjau.

Stanislava Zygmund-Višnievska, Josifo, g. 1923 m. Vaivadiškėse, gyv.
Koplyčninkuose.
Čekonės santakoje su Nerimi, kairiam krante seniau buvo 3 namai.
Užgavėnėms per kaimą eidavo persirengę: išversti kailiniai, barzdos iš pakulų
Girdėjo, kad prie Šilėnų yra akmuo su pėda

1368. [Vietovardžiai]


Vyharyski – laukas Vaivadiškėse



Haktary – laukas ariamas Vaivadiškėse



Na šnurkach – žemė Koplyčninkuose



Kšyva –Vaivadiškių pieva, per ją dabar eina asfaltuotas kelias į Sudervę



Pod lavkou – Koplyčninkų pieva prie Neries



Pod zavaly – Koplyčninkų pieva prie Neries



Soidzy, Soidziuly – 3 namai santakoje su Nerim, kairiam krante, dabar nebėra



Skalkuvka - pieva

M9A-8 (2003 m.)
1369. [Apie maisto šventinimą]
(To vtedy jaka byla moda? Ilie niesli čy viezli?) No, košyčki pamientam že niesli,
košyčki takie ladne, ladnenkie, zrenčne, nievielkie košyčki niesli. (A davnej jak muvili,
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jak davnej bylo?) Koferki viezli, koferki naladovane tam byli, kuferki takie ladnenkie.
Viezli sery tam i kielbasy (A jakiej vielkosci byli?) No koferki jak koferki (A s čego ich
robili? Jak maliovali, tam kviatami jakimi?) Ja nie vidzialam, tyko muvili.
(Tai kokia buvo mada? Kiek nešė ar vežė?) Na, krepšelius, atsimenu kad nešė,
krepšelius tokius gražius, gražius labai, nedidelius tokius nešė. (O kadaise kaip buvo?)
Skryneles vežė, skrynelės prikrautos ten buvo, gražios tokios. Vežė sūrį ir dešras. (O
kokio dydžio jie buvo?) Na, skrynelės kaip skrynelės. (O iš ko darė? Dažytos buvo, gėlių
ten kokių?) aš nemačiau, tik sakė.
M9A-9 (2003 m.)
1370. [Apie Koplyčninkų šaltinį (Sienažac)]
(Jieželi na pšeciv slonca idzi, to vtedy? A liečyli, co liečyli?) No ktos muvili, že
tam sami, nieviadomo, mylisie, jak tam pšeznavali, jakie tam. (Gdzie tak mylisie?) Tam
na Sienažaci, na Sienažaci (V dolie takim?) Aha v dolie, i teras jiest.
Pšeciv slonca. Jieželi na pšeciv slonca idzi, to vtedy my ličym, tak možno liečytsie.
(A liečyli, co liečyli?) No coš tam muvili, mylisie, coš tam zmyvali rencami. (Gdzie byla
ta krinyca?) To na Sienažaci, na Sienažaci (V dolie tak?) V dolie.
(Jeigu prieš saulę eina, tai kas tada? O gydė, gydė?) Na, kažkas sakė, kad patys,
nežinia, matot, kaip ten buvo, kokie ten... (Kur tai buvo, kaip manot?) Ten Senažaci 453,
Senažaci. (Apačioje?) Taip, apačioje, ir dabar ten...
Priešais saulę. Jeigu priešais saulę eina, tai tada skaitom, kad galima gydyti. (O ką
gydė?) Na, kažką ten, sakė, prausė, kažką prausė su rankomis. (Kur buvo tas šaltinis?)
Tai Senažaci, Senažaci. (Apačioje?) Apačioje.

Bronislav Markovski, Vincento, g. 1914 m. Koplyčninkuose, gyv. ten pat.
Tėvas iš Koplyčninkų, mama iš Pokancų (Pakonių) – Michalkevič. Turėjo 6 ha žemės.
Tėvo namas buvo prie kapinių. Jie su broliu po to prisipirko dar 3 ha žemės. Tėvas žiemą
uždarbiaudavo – veždavo medžius į Grigiškes iš Sudervės ir Mūrinės Vokės. Prie
Grigiškių buvo keltas per upę, ten persikeldavo.
Koplyčninkuose buvo apie 30 sodybų. Kaimo kalvis buvo Stanislav Višnevski ir dar
vienas buvo pačiam kaime. Žmonės pasakojo, kad seniau čia buvo pono dvaras, malūnas,
koplyčia – bažnytėlė, bet jis to neatsimena. Jo jaunystėje buvo kaime 20 kavalierių. Labai
mušdavosi kaimas prieš kaimą. Baisiausi buvo Vosyliukų bernai. Per Kalėdas ėjo
Koplyčninkų ir Šilėnų bernai naktį pas juos į vakaruškas, tai jie juos užpuolė su
akmenim, šakėm, turėjo ir karabiną nuo karo likusį, vienas dar ir kardą turėjo. Vos
atsigynė su akmenimis. Jaunystėje, kai jam buvo 30 metų, dirbo Grigiškėse 10 metų prie
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rąstų ištraukimo iš upės. Traukdavo iš vandens arkliais. Po to ponas iš Švedijos nusipirko
planą (brėžinius) ir pasidarė mechanizmą. Sukalė polius, padarė lovį, ten sukosi lenciūgas
su metaliniais pirštais, užkabindavo rąstus ir traukdavo. Iš vandens link tų pirštų
paduodavo 2 žmonės kabliais (Busak). Toliau nuo upės, už 100 m buvo iškastas griovys,
ten rąstus išskirstydavo į skirtingas puses. Taip ponui buvo pigiau, negu vežti į krantą
arkliais.

1371. [Vietovardžiai]


Kriva lonka – pieva. Taip vadino, nes kreiva



Kunčeičyzna – pieva ir žemė, Koncevičių žemė



Siekačyzna – ariama žemė, netoli gyveno Siekacievič



Ovsianiki – pievos link Šilėnų



Podvoly – kalnai prie Volų
1372. [Apie ganymą]
Karves kaimas ganė kartu – iki 40 karvių. Samdydavo seną piemenį, padėdavo

vaikai, nuo valako duodavo po piemenį, susirinkdavo 7 piemenys. Iš jų 2 ganė kiaules
(buvo apie 20 kiaulių), 1 avis (buvo apie 30 avių), o kiti buvo prie karvių.
1373. [Apie upės valymą]
Atplaukdavo garlaivis, akmenyse iškaldavo skyles, įcementuodavo geležinį strypą
ir ištraukdavo akmenis krantan.
1374. [Apie sielių plukdymą]
Plukdydavo sielius. Tėvas irgi plaukdavo. Su tėvu plaukdavo 3 metais vyresnis
brolis. Bet jam tas darbas nepatiko ir kartą plaukdamas nuo pusės kelio metė. Iš
Koplyčninkų plaukdavo apie 20 žmonių. Vieni plukdė nuo Žeimeny iki Kalvarijų
(Valakampių), nuo ten paimdavo jau jie ir varė už Kauno, iki Marvos. Medieną
nupirkdavo žydai ir samdė sielininkus jos nuplukdymui. Kaune sielius surišdavo po du iš
pločio, nes upė platesnė ir ramesnė. Kai upėje būdavo didelis vanduo, tai patyrę eidavo ir
naktį, per dvi paras nuvarydavo. Šiaip nakčiai sustodavo prie kranto. Miegodavo ant
sielio padarytoje iš šiaudų būdoje arba pas žmones. Tada nuvarydavo per savaitę. Dalį
sielio paprastai pavogdavo, parduodavo pakeliui, dėl to žydai skaičiuodavo rąstus
vienetais ir jei trūkdavo, išskaičiuodavo.
Valgydavo savo maistą, vokiečiai duodavo kepalą duonos ir marmelado. Kernavėje buvo
karčiama.
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Jonavoje buvo medinis tiltas, dugne prikalta polių, ten reikėjo eiti plongaliais į priekį.
Vieną kartą papuolė per platus sielis ir užkibęs išsiardė. Kartais prieš tą tiltą sielius
išardydavo į lavkas, perplukdydavo atskirai, paskui vėl surišdavo.
Jų Nerimi plukdomame sielyje būdavo apie 80 kub. m. medienos. Viso sielio ilgis apie 80
m, plotis – 50 m. Jį sudarė 8-10 atskirų dalių, kuriose buvo surišti 10 m ilgio rąstai, tas
dalis vadino lavka. Rąstus tarp savęs surišdavo viela, surišimas vadinosi švarcūga. Tarp
atskirų sielio dalių prikaldavo vinimis žedka. Sielio priekyje tarp rąstų ikišdavo ir paskui
prikaldavo 2 rąstelius vieną prie kito ir tarp jų įtaisydavo 5 m ilgio kartį vairavimui –
pačyna. Kartais vietoj tų dviejų rąstelių naudojo dvišaką rąstą ir pačyną įtaisydavo
dvišakume, vadino tą dvišaką – gumbry. Vienu metu plaukdavo 5 sieliai su 10 žmonių.
Pirmasis, kuris buvo priekyje ir valdė sielį, vadinamas sternik, o gale valdė uodegą –
zadnik. Sternik turėjo žinoti kiekvieną akmenį upėje. Būdavo, kad vairas lūždavo, tada
vairuodavo krantan ir kirsdavo medį naujam vairui.
Kai reikėjo sustoti, privairuodavo prie kranto, iššokdavo krantan zadnik su nusmailintu
kuolu (hartol), prie kurio pririštas lynas, užkabindavo ir ištraukdavo krantan. Įkaldavo
kuolą ir lyną pririšdavo.
VOLUOSE – plaukdavo arčiau kairio kranto. Prie Volų buvo akmuo Ovečka.
SAIDŽIUOSE – buvo pavojinga Rapa, ten buvo sugriuvęs tiltas, buvo sunku plaukti dėl
polių.
ŠIURMONYS – buvo nemaloni rėva, kai mažas vanduo, ten labai stabdydavo.
HLINOVKA (Molynė) – plaukdavo tiesiai, o paskui labai staigiai upė sukasi, reikėdavo
labai saugotis. Vieną kartą ten užsėdo ir iširo sielis.
HARMATY – pavojinga vieta, nes užsėsdavo sielis ant akmens upės vidury. Kartą ir jis
pataikė ant to akmens pačiu viduriu sielio, nebegalėjo nustumti, teko ardyti.
PIETUCH – akmuo jau Lietuvoje, reikėjo saugotis.
PURVY – neatsimena kur. Toje vietoje jei būdavo vėjas, negalėdavo eiti, nes suplakdavo
sielius link kranto. Vieną kartą ten teko laukti net 2 dienas, kol nurimo vėjas.
KRIVIČI - prie Jonavos buvo vieta vadinama, ten reikėjo plaukti pagal krantą (v liulku
isci), nes upės vidury akmenys.

Michalina Kacelovičuvna-Višnevska, g. 1919 m. Voluose, gyv. Koplyčninkuose.
Mama iš Krasno prie Rykantų, tėvas iš Volų, turėjo 2 ha žemės. Diedukas turėjo 12 ha,
bet išdalijo 7 vaikams. Tėvas kol mokėsi, žiemomis gyveno Kazokiškėse pas savo tetą.
Vėliau gyveno Solonicoje prie Grigiškių, ten buvo senelio žemės. Ji ten ir gimė. Mokyklą
lankė už 3 km nuo Volų, Kovenska Vaka. Kaimas seniau buvo šniūrais, vėliau išdalijo
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kolonijom. Ištekėjusi 2 metus gyveno Voluose pas tėvą. Tada vyras eidavo į Grigiškes,
dirbo kalviu. Seniau tarp Voiceniškių ir Volų dešiniam krante gyveno ponai. Iš jų pirko
miško ir statėsi namus Koplyčninkuose, padėjo tėvas. Tėvas dirbdavo miške medkirčiu.
Žmonės kaime žvejodavo daugiausia sau, parduodavo jei likdavo.
1375. [Vietovardžiai Voluose]


Dzvil – akmuo prie kranto upėje



Široky Sosenik – miškas



Saki – miškas arčiau kaimo



Bor – tolesnis miškas, ten grybaudavo



Peresedaiki – dirva, ten tėvas statėsi namą, kai dalijo į kolonijas



Leščyniki – krūmynai



Zarasnik – laukas



Kamieny log – vieta ant kalno, ten statėsi Gurskis



Bumbul – maža pievelė link Vokės



Mašna – pieva link Kauno Vokės



Vatskoje pole – laukas einant į Kauno plentą



Hlyboki rov – gilus slėnis miške



Dubniak – miškas, daug ąžuolų



Laukėli – laukas prie Vokės, priklausė Vokei

1376. [Vietovardžiai Koplyčninkuose]


Pod Rybaki – laukas, kitapus upės matosi Volai



Grikieni – prastoka žemė, dabar užsodinta mišku
1377. [Apie upės vagos valymą]
Buvo atplaukęs didelis laivas – baher, panašus į namą su geležiniu tiltu. Ten dirbo

žmonės – baherščiki, tempė akmenis į krantą. Kartais tie žmonės gyvendavo pas juos, tai
buvo 1938 – 39 metai.

1378. [Užgavėnės]
Per Zapusty Voluose netoli Gurskio namų statydavo didžiules supynes. Ateidavo
suptis net iš kitų kaimų.

1379. [Posakis]
Jak ja jiechal pšez Laukieli
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Tam muj konik dyg byl biely
[Vertimas] Kai aš važiavau per Laukelius
Ten mano arkliukas buvo baltas.
1380. [Posakis]
Litvinki jako svinki
Poliački jako kački.
[Vertimas] Lietuvės kaip kiaulytės
Lenkaitės kaip antys.
1381. [Mazurka]
Mazurkos melodijai dainuodavo žodžius:

Tuncovala Olka polka
Zapendzila v dupe kolka
Tancovalem po podlodze
I siusialam po za nodze
Zobačylem že to bžydko
I zašylem sobie nitkou
Šoko Olka polka
Įvarė į užpakalį dieglius.
Šoko ant grindų
Ir sisiojo palei kojas.
Pamačiau, kad bjauru
Užsiuvau sau su siūlu.
1382. [Polka]
Polkos melodijai dainuodavo žodžius;

Oi muzyka to muzyka
Vsunj do dupy pol jenzyka

[Vertimas] Oj, muzika, tai muzika
Įkišk šyknon pusę liežuvio.

Jadvyga Višnevska-Jodko, Stanislavo, g. Koplyčninkuose ir Stanislav Jodko, g.
Papiškėse
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Jos tėvo buvo 8 dešimtinės žemės, 5 vaikai. Tėvas leisdavo sielius ir sūnų imdavo
kartu. Gerai tai mokėjo, buvo sternikas, prie I vairo stovėdavo.
Žiemą darydavo pardavimui roges, batus siuvo, darydavo stakles (krosny).
Reikėjo mokesčius valdžiai mokėti. Tėvas sakė, kad metams mokesčiai buvo tiek,
kiek kainuoja 2 karvės.

1383. [Vietovardžiai]


Šnurki – žemė



Makrinki – ariama žemė



Pod Strusajičem – žemė ir kalneliai, gyveno Strusevič



Paseki – ganyklos



Pod Bialym piaskem – žemė link Volų



Pod Zavaly – žemė link Neries



Pod Turliukem – žemė



Na Lysej guže – žemė ant kalno prieš Volus



Pod Rybakami – pakalnė prieš Volus



Grikieniki – žemė prie kaimo



Rov – Koplyčankos upelio slėnis



Pod Asynovym mostem – vieta, kur važiuodavo malkų. Tilto ten nebuvo, tik vardas
toks



Vyharyski – eglynas



Podlaukai – žemė prie pat upės



Padzelika – žemė ir pieva



Pod Vielkim blotem – pieva, viksvas šienaudavo



Roist – pelkė



Sanažac – pieva

1384. [Pravardės]


Darektor – Stanislov Višnevski vadino, nes mandras



Andruli – visą Višnevskių šeimą vadino, nes tėvas Andžej. Vaikus vadino
Andručonki
1385. [Apie šaltinį]
Pievoje Senažac teka šaltinis. Mama sakydavo, kad negalima iš jo gerti, nes tas

vanduo kenkia, ne tik todėl, kad šaltas. Išgėrus būtinai susirgsi. Senesni žmonės taip sakė.
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Geras šaltinis teka prie Melianijos Markovskos namo žemyn nuo kalno.

M2A-15 (2003 m.)
1386. [Apie Rybakų griovą] (tiesiai prieš ją upėje yra Volų Prakeikta Veselia)
Taki teš byl strach. Muj ojcec s sonsiadem pošli na ryba, pošli po ryba… kiedys
bardzo lapalasia ryba v Vilji. Davnej sviecyc mieli takie fanary, nu i oni pošli, lapiou
lapiou ryba kolu rovu tego. Tu Vilja, a tu rov taki vielki vielki rov, a v rove kamuški tam
biale, ružne tam. Pšed Rybakami tam bardzo glemboki ruv. Nu i tego, oni… muj ojcec
muvi:”Ty slyšyš?” , drugi nazyvalsia Jasiuk,- “Ty slyšyš Jasiuk?” Po prostemu oni
gadali:”Ty čujiš Jasiuk? Kaži ktos cy kamušak o kamušak stuka”. Nu, posluchali
posluchali že tego… nu pravda. Dalej lapiou ryba. I znovu, muvi, i to tak mocno stuka,
muvi, kamienj v kamienj. Tak muvi, im strach taki zrobilsia, v nocy tam bylo, z viečora,
ale že juš taki strach zrobilsia. Za všyskie svoje, za fanar, za zban tam, za co i pošli du
chaty. Nu tam… strach vzialosia. (Bo nic nie sdažylosia viencej?) Nic nic, tam viencej
nie bylo. Nu ale tak gadali, to ja nieviem, musi nie. (A innym liudziom nic tam nie bylo?)
Nie, nie slyšala nic
Tokia buvo baimė. Mano tėvas su kaimynu nuėjo žuvauti... kadaise labai kibo
žuvis Neryje. Ir turėjo tokius šviestuvus kadaise, na ir nuėjo, gaudo, gaudo žuvį prie
griovio to. Čia Neris, a čia griovys toks didelis, o griovyje balti akmenukai, įvairūs ten.
Prie Rybokus 454 labai gilus griovys. Na, ir mano tėvas sako: „Tu girdi?“. O tas kitas buvo
vardu Jasiukas. „Tu girdi, Jasiukai?“ Jie gudiškai kalbėjo: „Tu girdi, Jasiukai, kažkas
akmenuką į akmenuką daužo“. Na, pasiklausė, pasiklausė, kad tas... tiesa. Ir toliau gaudo
žuvį. Ir vėl, sako, taip garsiai beldžia, su akmenuku į akmenuką. Tai jie taip išsigando,
naktį tai buvo, iš vakaro, ir tokia baimė suėmė juos. Tai jie viską pasiėmė – šviestuvą,
puodynę ten, ir namo patraukė. Na, baisu pasidarė. (Ir nieko daugiau negirdėjot?) Ne,
nieko, ten nieko daugiau nebuvo. Na, taip sakė, o aš nežinau, gal ne. (O kitiems žmonėms
nieko nebuvo?) Ne, nieko negirdėjau.
M2A-16 (2003 m.)
1387. [Velnias Papiškių Dubelėse]
No tak bylo. Jiechal človiek puzno z Vilna, jiechal. I byl vypyvšy, ot. On
nazyvalsia Markiejič ten človiek, i byl vypyvšy on. Nu ot on jiedzy, byli Dubialy
nazyvalisie tam, tam v Papiškach, Dubialy, kusty takie, olchy tam rosli takie, zarosniaki.
I pšez te Dubialy šla droga. Nu ot, ten človiek jiedzi pšez te Dubialy, pšez te zarosniaki,
tam droga byla. Spotyka jiego človiek v kapieliušu, s kaurečkou, spotyka i kažy:”Kum,
podviezy ty mnie”. Do tego človieka, do Markeiča, podviezy mnie. “Nuka siadaj”. Nu on
siond na voz du jiego, i ten pudvozy jiego. On pačy, co to na jiego, jiego na rencach takie
pazury jak u psa, ostre ostre pazury. Potem pšypatrujisie pšypatrujisie na jiego, pačy – s
454

Lenk. Rybaki.
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tylu ogon, muvi, jiest. To kaže:”Jaki ty mnie čort kum”. On jiemu tyko, muvi, pliastj po
mordze i pšepad. (I nic viencej?) Nic viencej. Nu on zachochotal i pšepad, i niema tego
kuma. “Kum podviezy” – kažy.
Na, tai buvo. Važiavo žmogus naktį iš Vilniaus, važiavo. Ir buvo išgėręs. Jis buvo
vardu Markevič, tas žmogus, ir buvo išgėręs. Na, važiuoja jis, buvo Dubeliai 455, vadino
taip, ten Papiškėse, Dubeliai, krūmai tokie, alksniai tokie, krūmokšniai. Na, ir tas žmogus
važiuoja per tuos Dubelius, per krūmokšnius, nes ten kelias buvo. Sutinka žmogų su
skrybėlę, su... ?, sutinka ir sako: „Kūmai456, pavežk tu manę“. Jau tam žmogui,
Markevičiui, pavežk jau. „Na, sėsk“. Na, jis įlipo į vežimą, ir tas jį veža. Jis žiūri, kas čia,
jam ant rankų nagai kaip pas šunį, aštrus tokie nagai. Paskui žiūri atidžiau, o iš paskuos
uodega, sako, yra. Tai sako: „Koks tu man kūmas, velnias tu“. Jis jam tik, sako, į snukį
sudavė ir dingo. (Ir nieko daugiau?) Nieko daugiau. Na, jis nusijuokė ir dingo, ir nėra to
kūmo. „Kūmai, pavežk“, - sako.
M2A-17 (2003 m.)
1388. [Višta Papiškių Dubelėse]
Pšez te same Dubialy, kšački takie, droga byla. Šedla kubieta s Papišek du Vilna. I
rano šedla, o. I tego, pačy – na pšud jej vyskočyla kura. Ona tu jej chce zlapac, ona du
jej… A tam dalej byla blota taka, bagna byla, blota v tych kšakach. Ona tu jej chce zlapac
ta kura. Ona:”Koko koko koko” i do kšakuv dalej dalej, a ta kubieta za jej, za jej, za tou
kurou. I ona pšyprovadzyla jej až du tego blotu, du tego rojstu, du tej vody. I sama du tej
vody i poplyla, to gdzieš ona pujdzy ta kubieta du vody, no. (I viencej nic?) I viencej nic.
Per tuos pačius Dubelius, krūmai tokie, kelias buvo. Ėjo moteris iš Papiškių į
Vilnių. Iš ryto ėjo, va. Ir žiūri, jai iš priekio višta, Ji ją pagauti norėjo, ji pas ją... O ten
toliau bala buvo, liūnas toks, liūnas krūmuose. Ji nori tą vištą pagauti. O ji: „Koko koko
koko“ ir jį krūmus toliau, toliau, o ta moteris iš paskuos, iš paskuos tos vištos. Ir ji atvedė
moterį iki tos balos, į tą raistą, iki pat vandens. Ir pati nuplak, tai kur ta moteris lips į
vandenų, na. (I nieko daugiau?) Ir daugiau nieko.
M2A-18 (2003 m.)
1389. [Vaidenasi Papiškių pievoje]
Nu tam v nocy. (V kturym mejscu to bylo?) A tam v Papiškach, tam chyba i
nieviem tam. (Jak nazyvasia to mejsce?) Nu tam prost polie nazyvalasia i všysko, na
poliu tam dom, dom, pole taka byla. I tak ot v nocy, gudzyna tak pierša dvunasta, i slyšu
tylku – kosa kliepy tam. Tyku tach tach tach tach tach tach tach. Na kamieniu takim
kliepy kosa, i to tak slychac, muvi, tak pevne kliepy tach tach tach tach tach tach tach.
Kosa kliepy na tym kamieniu. (Bo nie vidzieli nic?) Nic nie vidzieli, tyko slychac.
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Na, ten naktį. (Kurioje vietoje tai buvo?) O ten Papiškėse, ten jau ir nežinau. (Kaip
vadinasi tą vietą?) Na, ten tiesiog laukas vadinosi ir viskas, lauke ten namas, namas toks
buvo, ir taip naktis, dvylikta, pirma valanda, ir tik girdžiu – dalgį kažkas plaka. Tik tach
tach tach tach tach tach tach. Ant tokio akmens plaka, na tai ir girdisi, sako, taip plaka
tach tach tach tach tach tach tach. Dalgį plaka ant to akmens. (Ir nieko nematėt?) Nieko
nematėm, tik girdėt buvo.
M2A-19 (2003 m.)
1390. [Užmuštas čigonas rodosi]
S Papišek Zdanovič kiedys taki, chodzyli oni s žonou Dubialom du lazni, bo on s
Bialun pšyšedšy byl na dom do Papišek. Chodzyli du lazni. I tu byla taka droga pšez
Vainiuzyski rov, pšez lonka na prostego. A v tym rove kiedys cygani byli ukradšy konia.
Zdopendzyli tych cyganiuv, i cygana jiednego zabyli, i du tego rovu tam zapakovali du
bagny tej. Oto jak idziš tam taka kladka byla pšez ta žeka, i jak idziš pšez ta kladka, gdzie
tego cygana zabyli, to i stoji. Ale to taki vielki, človik ten stoji. Ile vydac, juš stoji. (To
cienj?) Taki cienj, ale vielki vielki i cienj stoji. No to dlia ich tak vydavalsia. (Tam kolo
Vaivadišek?) Tak, tam kolo Vaivadišek. Nic nie robil, stoji. (tarpas tuščias juostelės)
Iš Papiškių kadaise toks, eidavo jie su žmona į Dubelius į pirtį, nes jis buvo
atsikėlęs iš Beliunų į Papiškes. Eidavo į pirtį. Ir čia buvo toks kelias per Vainiuziškes, per
pievą tiesiai. Ir tame griovyje čigonai pavogė arklį (?). Pagavo tuos čigonus, ir vieną
čigoną užmušė, ir čia į griovį įmetė, į tą raistą. Tai kai eini, ten toks lieptas buvo per upę,
ir kai per tą lieptą eini, kur tą čigoną užmušė, tai ir stovi, bet toks aukštas žmogus ten
stovi. Ir matosi, kaip stovi. (Tai šešėlis?) Toks šešėlis, bet didelis, didelis šešėlis stovi.
Čia jiems taip vaidenosi. Ten prie Vaiavdiškių?) Taip, prie Vaivadiškių. Nieko nedarė, tik
stovėjo. (tarpas tuščias juostelės)
M2A-20 (2003 m.)
1391. [Ugnis rodosi]
Memu ojcu vydavalosia. Ot v tej chace žyli my, ale oni žyli, muj ojcec i mamuska
žyli tam, tam vienkša chata. Nu muj ojcec nalugovy paliač, stal pokužyc. A to bylo na
ziemi, stal pokužyc, okna tak, v tamta strona okny, i tam taka gruša stala. A gruša ta musi
byla spilovana, ja nieviem. Nu i tego, pačy pšez okna, paly, že ogienki palisie na
gumnisku. Muvi, lyp lyp lyp, palisie ogienj. Nu normalny ogienj palisia. Nu mysly sobie,
dobža, juš skončy palyc i pobudzy žonki, tesciovej, muvi, svekrova čy to ciesciova byla
juš u ojcuv mojich. Nu jak tyko pomyslial pobudzy, muvi, lyp lyp lyp i sgaslo ten
ogienčik, sgas. (I nic viencej?) Nie, nie pošed ni kopac, ničego. A bendzi, muvi, tam
nieviadomo jakie monety jiest, a čy tam niema, v jakim tam mejscu sgadniš, bendzi
rytsia, kopac. Ni kopalsia ničego, i nic.
Mano tėvui vaidenosi. Šitame name mes gyvenome, bet jie gyveno, mano tėvas ir
mama gyveno ten, ten namas didesnis. Na, mano tėvas užketėjęs rūkorius, atsikėlė
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parūkyti, o langai į aną pusę, ir ten tokia kriaušė stovėjo. O ta kriaušė gal buvo nukirsta,
aš nežinau. Na, ir žiūri pro langą, kad ugnelė dega klojime. Sako, lyp lyp lyp, dega
ugnelė. Normali ugnis dega. Na, sako, gerai, jau baigė rūkyti ir eis žmonos žadinti,
uošvienės gal, uošvienė buvo pas tėvus gyveno. Na, kai tik pagalvojo, kad eis žadinti, tai,
sako, lyp lyp lyp, ugnelė ir užgeso. (Ir nieko daugiau?) Ne, nieko... nekasė ten. O sakė,
kad monetų ten yra, bet kokioje vietoje, neaišku, ką ten kastis, nekasė, nieko.
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ŠIURMONYS
Sudervės sen.
Stanislav Šakievič, Boleslavo, g. 1923 m. Šiurmonyse, gyv. ten pat.
Tėvas vietinis, mama – iš Šilėnų.
Kaime buvo 60 ha žemės.

1392. [Vietovardžiai]
* Harmata – akmuo Neryje priešais Elniakampį, išlenda, kai mažas vanduo
* Ulejnik – akmuo Neryje. Kupiec ten žyd nazyvalsia Ulejnik i Lickun pšeprovadzal. On
maly, to pšešed, a ten byl vielki i utopilsia. Jakie kupcy chodzyli jak kiedys. (per ledą ėjo)
* Siodla – akmuo Neryje, panašus į balną, išlindęs virš vandens
* Otkaz – buchta prie Purvės rėvos, prie dešinio kranto. Taip vadino, nes tik iki ten
plaukė žvejoti, “do Otkazu”.
* Buchtovy – akmuo Neryje prie dešinio kranto, nepriplaukus Otkazo


Zaviasy dešiniam krante jis mažas dar matė pamatus, bet namų jau nebuvo.



Adamčy – rėva žemiau Kernavės, aukščiau Ruklos, arčiau dešinio kranto



Kryvyčy – rėva ten pat, tik arčiau kairio kranto



Vaigola – vieta Neryje, kur įteka Elna

1393. [Apie sielius]
Šiurmonyse sielius rišo vokiečių laikais ir leido į Kauną. Jei žino chody vody, tai
ėjo po vieną sielį. Jei nežino, tai susirenka po 3-4. Surišdavo viela, anksčiau dranki lipove
– karna liepos. Ant sielio padėdavo velėnos – darna, kur kūreno ugnį, virė valgyt. Vienas
valdė I irklą, o kitas tuo metu virė.

M23A-11 (2005 m.)
1394. [Apie Šventą akmenį]
Nazyvali Svienty, nu i tamta mejsca, kolo bžegu to on nie tak dalieko, vielie tam,
tšysto vyžej. To i všysko, a co. (I na bžegu teš nazyvali, že svienta mejsce?) Tak. Svienta
buchta, nu, buchta taka, otvoj, otvoj, nu buchta nazyvajou. (A do vašego bžegu Svienta
buchta, čy do tego?) Nie, do tego. (Ale ten kamienj to bližej do tego bžegu, Pugainiuv?)
Tak tak, na vodze, kolo tego bžegu ten kamienj (Tam gdzie ta sola jiest, tak?) Tak. (A
čemu nazvali, že Svienty?) Ružaniec naliezli, čy co, tak muvili. (A pšy vas naliezli, čy juš
muvili tak?) Nie, nie pšy mnie. (Niepomnicie?) Nie, Bože, sto liat temu nazad, viencej,
nie. 9A skont ten rožanec mog znaliazcie, jak muvili?) Skont, jak rožancy, to i dzis jiest
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(Nie, ale na kamieniu skont on znaliazsia?) A voda pšyniosla. (Skont?) S gury, jak to
muvisie sblyž, nieplyni. Ružne vypadki byvajou v vodie. Jieden raz to muj syn tu s
siostry synem vyjiechali, puscyli siatka na tamtej stronie, vybierajou siatka – jiešče
dvadziescie pienc rubli zlovyli.
Vadino Šventas, na ir tą vietą, prie kranto netoli kiek ten 300 aukščiau. Na, ir
viskas, o kas? (Krantas tai irgi šventa vieta?) Taip, Šventa buchta, na, buchta tokia, ???,
buchta vadina. (O tai iki pat jūs kranto Šventa buchta?) Ne, iki ano. (Bet anas akmuo tai
arčiau kurio kranto, prie Pugainių?) Taip, taip, vandenyje, prie ano kranto. (Ten kur
druska?) Taip. (O kodėl taip vadino?) Rožinį rado, ar ką, taip sakė. (O dabar rado, ar
kadaise?) Ne, kadaise. (Neprisimenate, kada?) Ne, Dieve, gal prieš šimtą metų tai buvo, o
gal daugiau. (O kaip čia tas rožinis galėjo atsirasti?) Na, rožinių tai iš šiandien yra. (Ne,
bet ant akmens?) Vanduo atnešė. (Iš kur?) Nuo kalno, kaip sako, neplaukia?? Įvairių
atvejų būna prie vandens. Vieną kartą tai mano sūnus su sesers sūnumi nuplaukė, tinklą
užmetė anoje pusėje, paskui traukia, ai dar dvidešimt penkis rublius pagavo.
M23A-12 (2005 m.)
1395. [Apie sielius]
To ic s plyty, bendzi oddych. (To i dniem stavali?) Nu dniem, a nocou to že nie
pendzyli, bo.. (A dniem teš stavali, nie caly dzien plyli?) A nie, plyli calymi dniami. (I
stali tak na plycie caly dzienj?) Caly dzienj. Jak gdzie voda nu…. Taka spukojna, niema
pšeškody, no to nic nierobi, sam idzi, nu i človiek odpočyva. No o gdzie opasna mejsca
pšychodzi, stanovisie do viosla i… ten do drugiego i…pracovujou vtedy. (A jak oni
miendzy sobou muviou?) Nu tak. (Komu co robic, ten piervšy temu zadnemu to muvi ?)
Muvi, tak že… (Jak poviedziec čy tam nalievo čy napravo, jakie slova byli?) Nu tšymaj
svoje ot tego kamienia, i gdzie čeba, čy nalievo, čy napravo. (A jak kšyčali, jakie slova
tam?) Tak no jak tam bylo kšyčac..”Grabajsia nalievo, bo tam opasna mejsco, tam
kamieni, tam sio to. Navet pamientam, u nas to nie, ale tam nižej to dvumetrova dževa.
Sbivalisie tam i na vodzie pendzili tam do Kovna. Ale u nas to nie, tam nižej (U vas takie
dlugie pendzili?) Tak, dlužše. Demby pendzyli, sosna, jodla. Nu ta… taka.. nazyvali
papieruvka, to jodla skrobana, no to teš ona byla dvumetrova, teš dužo lavek robyli.
(Krutkie takie) Tak, krutkie, i sbyvali, gdzie čeba drotem zvionzyvali. Ale muvi, jak
drotuv nie bylo…
…(Na lynie, na dlugim lynie, tak) Nu dluga taka, može pienc šesc metruv.
(Pšyvionzano co?) Nu tak ostry kol, i zaraz jak plut idzi, zatšymac jiego, jieželi kolo
bžegu, niekapitalnie plyt idzi, niemožno, to jiego do bžegu i tšyma. Do ziemi kol ložy, nu
vo, jiešče to. (To nazyvasie jak?) Hartolj nazyvali. (To on pšyčiepiany do kturego mejsca
jiest, do styrnyka, čy do zadu?) Nie nie, do zadu, tak do zadu.
No ja na vodzie vyrosšy, to viedze jak z vodou obchodzycie, tak. (Ale tutaj
kamienie, to tyko do Kiernova, potem tam juš mnej, tak?) Jiest i tam kamieni, jiest. (A
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tutaj, vy i chodzili stont, čy tylko zvionzyvali?) Jak, i chodzyli, do Kovna zapendzali. (To
gdzie vaša voda, to juš vy viecie, na Krovie niemogli usionc, ona pšy bžegu) Nu pšy
bžegu, ale to zaliežy jak jaka voda pasuji, i vienkša voda, i mnejša voda, no to juš.. (To
byvalo, že ona tam teš miešala vam?) No miešala, ale jak potšensy, to, to tyko…(A ten
Povilelj co?) No to on Povilelj to on posrodku stoji, to on… (On nic niepšeškadzal?) Nie.
(Pod vodou byl, tak?) Jak Vilja, jak vienkša voda, jak mala voda to on prave až.. až čut
nie na viešch vychodzil, ale… (Vidac bylo ten kamienj, čy tylko voda bušovala?) Nie, za
bardzo to nie, ona tak rastojania od viešchu bylo, jak z ludkou juš strašno bylo
pšejiezdžac, jak vielka voda to…
Tai nevaryk plaustų, pailsėsi. (Tai ir dienos metu varė?) Na, dieną, nes naktį
nevarė, nes.. (O dieną varė, bet visą dieną neplaukė?) O ne, plaukė visą dieną. (Ir stovėjo
taip ant plausto visą dieną?) Visą dieną. O kur vanduo... Toks ramus, nėra kliūčių, tai
nieko nedaro, pats eina, na ir žmogus ilsisi. Na, o kur pavojinga vieta, imasi irklų ir...
kitas prie kito ir... dirba tada. O kaip jie tarpusavi kalba?) Na, tai. (Kam reikia ką daryti? )
Sako, taip, kad... (Kaip pasakyti, kad į dešinę ar į kairę?) Na, laikykis savo nuo akmens, ir
kur reikia, kairiau, ar dešiniau. (O ką šaukdavo?) Na, tai kažkaip reikėjo šaukti... Suk į
kairę, nes ten pavojingi akmenys, ten tas ar anas. Net prisimenu, pas mus tai ne, bet ten
žemiau tai dvejų metrų medžiai. Juos surišdavo ir varė ten į Kauną. Bet pas mus tai ne,
ten žemiau. (Tokius ilgus varė?) Taip, ilgus. Ąžuolus varė, pušis, egles. Na, čia tokia...
vadino popierinė457, tai pušis nulupta, tai ji irgi dvejų metrų, daug suolų darė (?). Ir
trumpi tokie, surišdavo kur reikia su vielomis. O sako, kai vielų nebuvo...
(Lynas, su lynais taip...) Na, ilga tokia, kokie penki, šeši metrai. (Pririšdavo?) Na,
toks aštrus pagalys, o kai plaustas plaukia, jį sulaikyti, jeigu prie kranto, negerai plaukia,
tai pristumia prie kranto ir laiko. Į žemę pagaliu laiko, na, va, dar ir tas. (Kaip jį vadino?)
Hartolj458 vadino. Tai prikabindavo kur nors?) Taip, iš užpakalio plausto.
Aš išaugau prie vandens, tai žinau, kaip reikia su vandeniu elgtis. (O čia akmenys
tai tik iki Kernavės, paskui jau mažiau?) Yra ir ten akmenų, yra. (O čia jūs pradėdavot
kelią, ar tik rišdavo čia?) Taip, iki Kauno varėm. (Tai kur jūsų vanduo, tai jūs jau žinot,
ant Karvės negalėjot užplaukti, ji prie kranto.) Na, prie kranto, bet čia nuo vandens
priklauso. (Tai būdavo, kad ji trukdė?) Netrukdė, bet kai krato, tai... (O tas Povilelj 459?)
Na, tas Povilelj, tai jis per vidurį stovi, tai jis... (Jis netrukdė?) Ne. (Po vandeniu buvo,
taip?) Kai Neris, kai vandens daugiau, o kai mažai, tai jis beveik..., vos į paviršių
neišlįsdavo, bet... (Matėsi tas akmuo?) Ne, nelabai, baisu, toks atstumas buvo, baisu
buvo su valtimi plaukto, kai daug vandens...
M23A-12 (2005 m.)
1396. [Apie akmenis Neryje]
(Nižej tam Ulejnik juš?) Ulejnik to až nižej, to taki kamienj plaski Harmata
nazyvajou. (A pšed Olejnikiem jiešče?) Pšed Ulejnikem (A do kturego bžegu bližej
Harmata?) A ona jakos može na srodku Vilji. (A vychodzi nad vodou? Vidac jiego bylo?)
Byl vidac. (A v kturym mejscu, jak do Elniakumpia dojiezdžajonc?) No tak, tam tam, jak
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te domy stojou. (V tym mejscu?) Na vodze, do tego bžegu bližej troche, Harmata
nazyvajou. (A čemu Harmata?) A cuš ja viem, tak nazvana i ja tak muvie. Jak voda
vienkša strašebne bušuji, voda na jieji, zato nazyvali Krova. (A Povilel čemu taki?) A
tego to nieviem.
Vyciongnevšy takiego vonsaka i skuby jiemu tut morda (Vydra na tym kamieniu liežala?)
Nu vonsaka zlovi, vliezy, bo tu dužy kamienj, jak može o pul tej kvatery. Nu i… i skuby.
(I nie bojisie človieka?) Nie, nu jak podjiedziš bližej, to do vody i pošla, a ryba, a ryba
zostavi. (To i teras byvalo, čy bardzo davno ta vydra tam vidzieli?) Nie, i teras ich jiest. (I
teras byva?) I teras, ale juš žadko, teras tu u nas bobry te zaprovadzilisie.(Ūdra ant
Harmatos gulėjo)
-(Apie Olejniką)-On pšy našym bžegu bližej, to on nie pšeškadzal (Ale vielki?) A
nu, vielki kamienj. (Nievychodzil nad vodou, pod vodou byl?) Tak. (Nie bylo že
zasiondla jaka plyta?) Nie, niebylo, tam niebylo. (A tam kolo niego tam na vašym bžegu
taki vielki kamienj, niemial nazvy?) Nieviem tego.
-(Apie Purvės rėvą)- Tam buchta taka vielka, Otkaz nazyvali, Otkazna buchta. Nu,
gdzie na ryba dojiechali, muvi, až do Otkazu, i nazad. (A ten Otkaz juš pšy Klimoniškach
može?) Nu v tym mejscu, tak. (Na guže Klimoniški?) Tak. (I taka vysoka gura spelzša?)
Nie, ta buchta jiešče nižej. (To vyžej možno, do vas bližej?) Nie nie. (Nižej, za
Klimoniškami?) Tak, za Klimoniškami. …. O z tej strony buchta, a tej strony i rapa
Purva. (To tam vpada taka žečiulečka malienka?) A nu jiest tam takie, vie, od krynic, oni
potem može vysychajou liatem. (I v tym mejscu ta juš Otkazna buchta jiest?) Aha, tam
rybakuv… (A na tej rapie co Purvou nazyvace, kamien jaki z nazvou byl?) Niemam
pojiencia tam. (Mnie Jodka muvil, že Žurdak nazyvali) Tego ja nieviem.
Kryvyčy, Kryvyčy, to tego tam ja juš dužo nieviem, o co kolo siebie, tak tego…
Šedli, taka, že nie vidzial, jak zavruci plut, i nie vidzy svego pomocnika… i pod samy
lias vychodzili. To tam byla sama glavna ryna do splaviania plytuv. To tu to viem,
chodzyli tak. (A tamte Adamčy do kturego mejsca bližej?) No tut do tego mejsca. (Ale
jaka vioska tam bližej?) Kto jej vie, ot nie v pamienci. (Za Kiernovem, nižej?) Nižej
nižej. (Kryvyčy teš nižej?) Aha, Kryvyčy tam, na tamtej stronie i nižej…….(

)

Niepamientam, vyžej Ruklia, tak te o te rapy.
(Žemiau ten Ulejnik?) Ulejnik tai žemiau, tai toks akmuo plokščias, Harmata460 jį
vadina. Ir ji gal taip per vidurį Neries. (O matosi jis?) Buvo matomas. (O kurioje vietoje,
netoli Elniakumpės?) Na, taip, ten, ten, kur tie namai stovi. (Šitoje vietoje?) Ant vandens,
arčiau ano krašto, Harmata vadina. (O kodėl Harmata?) O iš kur aš žinau, taip pavadino ir
tiek. O vanduo labai siautėja, todėl pavadino Karvė. (O Povilel kodėl? ) O to tai nežinau.
Ištraukė tą ūsuočių ir pešioja jam ūsus. (Ūdra ant to akmens gulėjo?) Na, ūsuočių
460
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pagauna, užlipa, nes tai didelis akmuo, kaip pusė to namo. Na, ir pešioja. (Ir nebijo jis
žmogaus?) Ne, na, kai arčiau privažiuosi, tai į vandenį ir nuplaukia, o žuvis, žuvis lieka.
(Tai seniai buvo?) Ir dabar būna, bet dabar rietai, dabar čia bebrai te įsikūrė. (Ūdra ant
Harmatos gulėjo).
(Apie Olejniką). Ten didelė buchta, Otkaz vadino, Otkazna buchta. Na, kur žvejoti
važiavo, tai sako iki galo, do Otkazu, ir atgal. (O tas Otkaz gal prie Klimaniškių? ) Na,
toje vietoje, taip.
(Kur Klimaniškių kalnas?) taip. (Ir toks aukštas kalnas smunka?) Ne, buchta dar
žemiau. (Tai aukščiau galima, iki jūsų arčiau?) Ne, ne. (Žemiau, už Klimoniškių?) Taip,
už Klimoniškių... Iš šitos pusės buchta, o iš anos repa Purva. (Tai ten įplaukia tas mažas
upelis?) Taip, yra ten toks, matot, nuo šaltinio, jis gal paskui išdžiūsta vasarą. (Šitoje
vietoje jau šita Otkazna buchta?) Taip, ten žvejų... (O toje rėpoje, kurią vadinat Purva,
koks akmuo gal buvo?) Neturiu supratimo. (Man Jodka sakė, kad Žurdak vadino.) Šito aš
nežinau.
Saštiniai, Šaltiniai, jau aš apie tai nedaug žinau, kur netoli manęs, tai... Ėjo, ir
nematė, kada plaustas suka, nematė savo pagalbininko... ir iki pat miško plaukė. Tai ten
buvo pati svarbiausia vieta, kuria plaustus plukdė. Šitą aš žinau. (O tie Adamčiai arčiau
kokios vietos? ) Na, iki šitos vietos. (O koks ten kaimas?) Kas ten žino, aš jau
neprisimenu. (Žemiau Kernavės?) Žemiau, žemiau. (Kryvyčiai irgi žemiau? ) Taip,
Kryvyčiai ten, anoje pusėje ir žemiau...
Neprisimenu, aukščiau Ruklia, ir tos rėpos.
M23A-13 (2005 m.)
1397. [Apie Vaiciukevičių, Lickūną]
(Vaiciukievič Antony?) Tak. (Mnie muvili, že on umial zamaviac, čy pravda?)
Pravda, on zamavial, bo on, vielie tam, dlužšy čas siedzial v vienzieniu, to on tam dužo
byl naučyvšy. (A čemu siedzial v vienzieniu?) Ja nieviem, on tam može za Polska strona
ciongnol, im nie podobalosie, oni do turmy. I žona jiego byli posadzivšy, nu ale
potšymali – vypuscyli. (V Kovnie siedzieli?) Nie, tu musi v Kaišadarach. Och smiech, nu
taki dziad. (A čemu smiešny?) On taki, strašne bajki opoviadal, taki do pochotu. (O čym
te bajki, jakie bajki?) Ta, šutlyve takie, jak vudki dadzou jiemu, to on… On takie travy
znal dlia žyvioly, i sbieral, i liudziom tlumačil, taki vo byl. Juš potem on vziol i utopilsia.
(Utopilsia on?) Utopilsia. (sam?) Nie, nienaročnie, niečajnie. On stavil siatki, a to bylo na
viosna, bardzo duža voda, a ludka jiego tam nievielka byla, jak vyjiechal on tam ich
stavic, voda jak skriencyla, on vyliecial, plyl plyl, niebylo komu podac. (A v kturym
mejscu, kolo niego?) Nu prosto, vo tak jak s gury, v dolie. (Napšeciv domu?) Tak, prave,
trocha nižej jiego domu. (I utopilsia) I utopilsia. (I on zamavial, muvi teš od ružy, od
gadziny) No no zamavial zamavial. O silnieje to zamavial nižej, v Žardeliach. (Lickun?)
Lickun. To jiešče jiego i syn tutaj v policji bavilsia v sojuzie, nievielčenki taki Lickun. (V
jakiej policji?) V ruskiej. (A gdzie, v Maišiagolie, čy gdzie?) V Majšagolie, bo u nas
tutaj pšychodzil, to Majšagola, tak. (A teras gdzie on?) niemam pojiencia žadnego, gdzie
on i co. (To muvice, že ten byl liepšy zamaviač?) Jiego ojcec?Tak jak muvili, to bez
sčotu, s povietšu zamavial. (Jak to s povietšu?) Nu… gadzina ukonsi, no to on zaraz caly
puchlenjki liežy. On tyko, pšez Vilje to bylo, to granica že byla, pšez Vilja poviedz jaka
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šersc, muvi, ic juš, žyviola ta zdrova. To silnej zamavial. To muvi, do Lickuna, jak tego
všyskie liecieli tam do tego Lickuna. Jiego musi familja byla Lickun.
(Vaiciukevičius Antanas?) Taip. (Man sakė, kad jis mokėjo užkalbėti, ar tai tiesa?)
Tiesa, jis užkalbėdavo, nes jis, daug ten, ilgą laiką buvo kalėjime, tai jis ten daug buvo
išmokęs. (O kodėl buvo kalėjime?) Aš nežinau, jis gal ten už Lenkiją buvo, o tiems
nepatiko, tai jį į kalėjimą. Ir žmoną jo buvo uždarę, bet palaikė ir paleido. (Kaune
sėdėjo?) Ne, matyt, Kaišiadoryse461. Ach, juokas, toks tas senis. (O kodėl juokas?) Jis
tokias baikas vis pasakojo, tokias juokingas (?). Tokios juokingos jos, kai degtinės jam
duoda, tai jis... Jis tokių žolių žinojo gyvuliams, ir rinko, ir žmonėms aiškino, toks jis
buvo. O paskui jis paskendo. (Paskendo?) Paskendo. (Pats?) ne, jis netyčia. Jis statė
tinklus, o buvo pavasaris, daug vandens buvo, o jo valtis nedidelė buvo, kai nuvažiavo
statyti tų tinklų, vanduo apsuko valtį ir jis iškrito. Plaukė, plaukė, nebuvo kam padėti. (O
kurioj vietoj?) Na, tiesiai, taip nuo kalno, apačioj. (Priešais jo namą?) Taip, truputį
žemiau jo namo. (Ir paskendo.) Paskendo. (Ir jis užkalbėdavo nuo rožės, nuo gyvatės?)
Na, jis užkalbėdavo, užkalbėdavo. Bet geriau užkalbėdavo žemiau, Žardeliuose462.
(Lickūnas?) Lickūnas. Tai dar jo sūnus čia policijoje dirbo prie sovietų, nedidokas toks
Lickūnas. (Kokioje policijoje?) Rusų. (O kur, Maišiagaloj?) Maišiagaloj, nes čia
ateidavo, tai Maišiagala, taip. (O dabar jis kur?) Neturiu supratimo, kur jis ir ką [daro].
(Na, tai tas geriau užkalbėdavo?) Jo tėvas? Taip sakė, jis per orą užkalbėdavo. (Kaip per
orą?) Na... gyvatė įkas, tai jis iš karto visas sutinęs guli. Jis tik per sieną, per Nerį gi siena
ėjo, tai per Nerį pasakyk kokios spalvos, sako, gyvulis ten, tai sako, eik, ir gyvulis
sveikas jau. Jis stipriau užkalbėdavo. Tai, sako, pas Lickūną, visi bėgo pas tą Lickūną.
M23B-1 (2005 m.)
1398. [Tęsinys apie Lickūną]
Tego nievie? To malo ksionžek pšečytavšy, no to nazyvajou čarna ksionžki. Tam
jak muvi, kroviny kopyt, taki kopyt, taki, i taki taki. To silnejše byli te čarnoknyžniki
te… čarodzej jaki, to pravda byla čy nie, ja na samym dielie tego nie vidzial. Muvili,
ojcec opoviadal, že byli takie šutniki. (A ten Lickun teš mial tam z nimi jakie žečy?) Nie,
ja to nie slyšal. Moža on tam, bo to vidziš, granica byla to, tyko tyko pšez Vilja tam.
Tai nežinot? Tai mažai knygų skaitėt, tai vadino juodos knygos. Ten sako, karvės
kanopa, karvės kanopa, tokia ir tokia. Tai stipresni buvo tie raganiai... burtininkas toks,
tai tiesa buvo, ar ne, aš to nemačiau. Sakė, tėvas pasakojo, kad buvo tokie juokdariai. (O
tas Lickūnas irgi turėjo su jais reikalų?) Ne, aš to negirdėjau. Gal jis ten, nes, matai, siena
buvo, tai tik per Nerį.
M23B-2 (2005 m.)
1399. [Apie akmenį Olejniką]
(Čemu Olejnikiem nazvany ten kamienj?) No to muvi, že Lickun jiego, bo to o, jak
mieškanie stala, to ten kamienj nižej jiego, že kupca jakiegos pšeprovadzal ten Lickun. A
on byl taki… ja nieviem, nu musi taki samy jak i syn. A ten syn, musi pultora metra
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vysoty byl. (Malienki) Tak. Muvi, on na pšedze pošed pošed pošed pošed, ogliondnyse
čy idzi ten kupiec, muvi, niema. Pod liod pošed. Nu i kapeliuš zostalsia, to on podešed i
kapeliuš ten pod liod… I nazvali ten kamienj Olejnik, bo ten žyd nazyvalsia Olejnik,
kupiec taki. To piendziesiont temu liat nazad moža…
(Kodėl Olejnikas vadino akmenį?) Na, tai sakė, kad Lickūnas jį, nes tai, kai
menams stovėjo, tai tas akmuo žemiau buvo, kad pirklį kokį buvo atvedęs Lickūnas. O jis
buvo, na, aš nežinau, bet gal toks pat, kaip sūnus. O tas sūnus pusantro metro ūgio.
(Žemas?) Taip. Sako, jis priekyje eina, eina, eina, tik apsisuka, ar eina tas pirklys, sako,
nėra. Po ledu jis, tik skrybėlė liko, o jis paskendo, ir skrybėlė po ledu... Ir pavadino tą
akmenį Olejnikas, pirklys toks. Tai prieš penkiasdešimt metų gal buvo...
M23B-3 (2005 m.)
1400. [Apie „Velniuką“ su dviem širdim]
A Djabliuk taki, jiego nazyvali Djabliuk. (Človiek?) Nu človiek. I on… i on musi
pultora metra nie mial, moža metr. (Malienki) tak. No on vedlug siebie to… dužo mocny
byl, podobne že dva serdca mial. Tak, tak on chodzil bosy po sniegu, i to do glovy
niebral. (A gdzie on žyl?) On to kiedys, jiego ojcec žyl v našej viosce žyl, a potem oni
žyli v Vilnie, v miescie. Nu i potem, posle oni tam troche tych žyduv musi strašyli i
porkali, to pšy Polsce bylo. I jak pšyšli ruske, tak žydzi jiego…
Bavilsia tak, gdzie jaka braha čyja gdzie stoji v lazni, to on popiji tej brahi, i
pšenocuji v lazni, vo taki vo byl. I potem cholera to on v Glinuvce tej, vzieli jiego i
zabyli, i to muvi, v pieršy raz zabyli… i žucyli do vody, drotem byli zvionzavšy.
Rozvionzolsia i obratno pšyšed du jich. No to oni vtedy jiego juš do Vilji žucyli. (Za co
zabyli?) Cholera ich vie, ot vudka, nieotchodzil, badzalsia tak
O Velniukas463 toks, ji vadino Velniukas. (Tai žmogus?) Na, žmogus. Ir jis... jis gal
pusantro metro ūgio buvo, o gal metro. (Žemas.) Taip. Na, ir pagal save, tai jis... labai
stiprus buvo, gal dvi širdis turėjo. Taip, taip, jis basas eidavo per sniegą, ir į galvą neėmė.
(O kur jis gyveno?) Jis tai kadaise, jo tėvas gyveno mūsų kaime, o paskui jie Vilniuje
gyveno, mieste. Na, ir paskui, jie gal tuos žydus gąsdino ir žudė, tai prie Lenkijos buvo. Ir
užėjo rusai, tai žydai jį...
Žaisdavo taip, kur kieno naminė degtinė464 stovėjo pirtyje, tai jis išgeria, ir
pernakvoja pirtyje, štai toks jis buvo. Ir paskui jis Glivnuvkoje toje, užmušė jį, ir sako,
užmušė ir įmetė į vandenį, surišo dar. Tai jis atsirišo ir atgal parėjo pas juos. Na, tai tada
jie įmetė jį į Nerį. (O kam užmušė?) Kas ten žino, degtinės daug gėrė, valkiojosi...
M23B-4 (2005 m.)
1401. [Apie žvejybą]
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[Losi osciamy lovyli. Takže lovyli ukleika, kelbuki, sližy, punziaki, plotka. Tėvas
vežė į Vilnių. Mokėjo už kg lašišos 5 zlotus. Už didelę žuvį galėjo nupirkti karvę.
Brangiausia karvė buvo 100 zl, o šiaip tai 50-60 zl. Per naktį pagaudavo 3-4 lašišas].
(A u vas byl kto lovil rybe?) A nu pevno byl, tak. Ojcec lovil i potem juš moja
i…braci lovyli. (To vykupyvšy biliety jakie byli?) Na rybe? Nie. Pšy Polsce to bylo tak:
tvoja ziemia to jak chodzi – tvoja Vilja, i proša lovic, vo. A tu u nas pograničniki stali, no
to jieželi chcou na ryba pojiechac, no to im muviou, že pšejadou može i na ta strona. Ale
nic niemuvili, tyko čeba bylo maldovac, nu o…
-(apie lašišas)bardzo ciekni krynyčna voda… Oni jiešče z Vilji… o Žeimena žeka tu vyžej jiest
gdziescy, ot oni tam mnie… O Bražola vo tutaj žeka jiest na tamtej stronie, to ooni na
takie žečulki. Bo Žeimena to pravie jak pul Vilji, ja to niebyl, ale muviou tak.
[Lašišas gaudė, gaudė ji kelbukus, kuojas, punzius465... Tėvas vežė į Vilnių.
Mokėjo už kg lašišos 5 zlotus. Už didelę žuvį galėjo nupirkti karvę. Brangiausia karvė
buvo 100 zl, o šiaip tai 50-60 zl. Per naktį pagaudavo 3-4 lašišas].
(O pas jus kas žuvį gaudė?) Na, buvo, tėvas, taip. Tėvas gaudė, o paskui ir mano
broliai gaudė. (Turėjot leidimus?) Žvejoti? Ne. Prie Lenkijos tai buvo taip: tavo žemė,
tavo ir Neris, gali gaudyti. O čia prie mūsų pasieniečiai stovėjo, na, tai jeigu nori žvejoti,
tai jiems sako, kad gal ir į aną pusę važiuos. Bet jie nieko nesakė, tik reikėjo pasakyti, o...
[Apie lašišas]
Labai bėga šaltinio vanduo... Jie dar iš Neries... Žeimena upė čia aukščiau kažkur,
tai jie te... Bražuolė466 štai ten, upė anoje pusėje, tai jie upeliai... Žeimena tai kaip pusė
Neries, sako taip.
M23B-5 (2005 m.)
1402. [Apie luotus]
(Od ojca, čy sami robyli?) Nie, od ojca, ja nierobil, no to dužo roboty. (Z jakiego
dževa robyli?) Z sosny, jaka grubša čeba, ze sosny. (Vydalbiali. Ojcec sam robil?) Tak
tam naučnego nic niema zrobyc. (A ona jakiej dlugosci?) Nastojašča, metry čtery to
najmniej ma dlugosci tak. Ale byla pojiedynča. (Jieden človiek tylko može?) Jieden. (A
on stojonc plynie čy jak?) Nie. (Siedzonc?) Stojonc, on i siatka ma. Jieden z jiednej
strony, drugi z drugej. (Siedzonc?) Nu siedzonc, i slyšy jak ryba do siatki vliaza, slyšou.
Jak tyko vliazla, davaj na viešch, stieli ta druga. To interesno bylo rybatstva….
(Iš tėvo, ar patys darėt?) Ne, iš tėvo, aš nedariau, darbo daug. (Iš kokio medžio
darėt?) Iš pušies, iš tokios storesnės. (Tėvas darė?) Ten nieko sudėtingo nėra. (O ji kokio
ilgio?) Didelė, kokie keturi metrai ilgio. O buvo vienvietė. (Vienas žmogus tik gali?)
Vienas. (O jis stovint plaukia?) Ne. (Sėdint.) Na, sėdint, ir girdi, kaip žuvis į tinklą lenda,
girdi. Kai tik įlenda, iš karto į viršų traukia, kloja kitą. Įdomu žvejoti...
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M23B-6 (2005 m.)
1403. [Apie žiobrių žvejybą]
Dla čego kamieni počebna. No jej počebna zazvodzic. Nu vielie… metr može,
taka. Kto ma času, roby takie dva valy s kamieni, nasypi sviežego žvyru posrodku,
rozumie? Nu i jej zazvodzi i ona tam zachodzi v te kamieni. Nu i dlia tego kamieni, žeby
jej zlovic. Nie dlia jej….nu. A tu, jak muvi, sak, s dolu zastavi, jak zastrašy s gury i caly
košyk ryby. I ona potem jak pšepadni, to gdzie niegdzie, para štuk byla vliazšy do siatki,
a tak niema.

Kam akmenys reikalingi. Na, jai reikia... Na, kiek... metras gal, tokia. Na, kas turi
laiko, daro tokius du griovius iš akmenų, pyla žvyro per vidurį, suprantat? Na, ir gundo
(?) ir ji užeina už tų akmenų. Na, ir tam tie akmenys, kad galima būtų pagauti. O tai,
sako, iš apačios uždeda, ir gąsdina viršui ir pilnas krepšys žuvies. O ji paskui kaip
dingsta, tai rietai, pora tik būna jų įlindusių, o taip nėra.
M23B-7 (2005 m.)
1404. [Apie žalčius ir padalec]
Bylo, bylo, i teras jiest ich, ale davnej… (A jak muvili, čy možno venža byc, u vas
v viosce?) Nie, niebyli venžuv. (A čemu?) Čemu, bo oni po ogrodach idzou bardzo,
objiedajou te… no vie tam takie nasiekome, to oni bardzo požytečne, že ich niemožno
byc. (A davnej tak muvili, vot vaš dziaduk?) No no, tak. (Čemu zabyc niemožno?) No
zato, a čemu, že on čarodzej jaki? Nie. (A niemuvili, že odemscy jako, jieželi zabyje?)
Pravda pravda pravda. Ale nieodemsci. Tak samo bylo tam žyto posiana, koniešyna, a on
liežy v koniešynie skriencony. To ja tam bende šukac, a može tu vonž? Ja jak koše i koše,
jak on skriencony, jak da kosa – na dziesianc kavalkuv i pošli tancovacj, no tak vo.
(…….) (A o takim padalcu u vas muvili?) Muvyli, ale ja jiego nievidzial, muvili. (A jak
muvili, jaki on jiest?) Nievielki, čutj vonž taki, na rastojanie taki do dvudziestu
cantimetry. (Červony?) Tak, červony, može jiest i drugich kolioruv. (a co on roby,
škodlivy jiest?) Škodlivy, on jieželi ukonsil, to vsio, dalieko človiek nie pujdzi, zrazu
jiego jad i gotova. (Tak jak gadzina?) Tak. Od jiego nachadu žyviola pada.(….) Ja to
jiego nievidzial.
(pasakoja sūnus Stanislovas, gim. 1956 m.)
(Poviedzcie jak on muvil, vaš sonsiad) Ale jiego davno niema, ten Zaniuk, jak
že… to muvi, tam s tego.. i potem podešli, podešli my i potem tam biala taka piana,
rozumia? S tego, s dirvanu zostalasia, rozumia? (Na dirvanie biala piana?) Pod liasem,
tak, gdzie on byl. –(kaimynas) –Od rapuhy ta biala piana… -(jis)- Nie od rapuhy, ale ja
myslie, jak on popendzil tego Zaniuka i chcial schvycyc, ale muvi, vyliaz taki ogromny
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jak… (Ale červony byl? A kolioru jakiego byl?) a ja nieviem, ja nievidzial. A jak potem
pošed, jak jiešče byl taki ščieniuk taki byl… I ot tak, Jan jak žyl, to muvi padalec padalec
padalec padalec. I čutj on odchronil Zaniuka tego. (Ale sonsiad vidzial jak on
vyglionda?) ja nie vidzial, a sonsiad vidzial. Vo tu ot žyl na guže, chatka stala.
Buvo, buvo, ir dabar yra jų, bet kadaise... ( O kaip sakė, galima žaltį mušti?) Ne,
nebuvo žalčių. (O kodėl?) Kodėl, nes jie per daržus eina, valgo tuos... na, tokius
kirminus, tai jie labai naudingi, tad jų negalima mušti. (O ką kadaise sakė, jūsų senelis?)
Na, na, taip. (Kodėl negalima mušti?) Na, todėl, kad jis toks burtininkas? Ne. (O nesakė,
kad atkeršys, jei jį užmuši?) Tiesa, tiesa, tiesa. Bet neatkeršys. Tai buvo rugiai, dobilai
pasėti, o jis guli sau susisukęs dobiluose. Tai aš ten ieškosiu, o gal tai žaltys? Aš pjaunu,
pjaunu, o jis susisukęs, kaip trenkiau su dalgiu – į devynis gabalus, ir kaip pradėjo
šokinėti, na, štai taip. (.....) (O apie tokį padalec kalbėjo? ) Sakė, bet jo niekas nematė,
sakė. (O ką sakė, koks jis yra?) Nedidelis, kaip žaltys toks, maždaug dvidešimties
centimetrų. (Raudonas?) taip, raudonas, gal ir kitų spalvų yra. (O ką jis daro, jis
kenksmingas?) Kenksmingas, jis jei įkas, tai viskas, toli žmogus nenueis, iš karto jo
nuodai ir galas. (Kaip kokia gyvatė?) Taip, nuo jo gyvuliai staigiai krenta. ( ... ) Aš jo
nemačiau.
(pasakoja sūnus Stanislovas, gim. 1956 m.)
(Pasakykite, ką jis sakė, jūsų kaimynas.) Bet jo seniai nebėra, tas Zaniukas, kaip
gi... sako, ten iš to... paskui priėjom, priėjom mes prie jo, ir paskui tokios baltos pūtos,
suprantat? Nuo dirvono liko? (Ant dirvono liko?) Prie miško, ten, kur jis buvo.
(Kaimynas). Nuo rupūžės ta balta dėmė. Ne, ne nuo ropužės, bet aš manau, kad jis
pavarė tą Zaniuką ir norėjo pagauti, bet, sako, išlindo toks didelis kaip... (Raudonas
buvo? Kokios spalvos?) Aš nežinau, aš nemačiau. O kai paskui ėjo, kai dar buvo toks
vaikas, nesuaugęs... Ir štai taip, Janas kai gyveno, tai sako padalec, padalec, padalec. O
vos jis apginė tą Zaniuką. (Bet kaimynas matė, kaip jis atrodo?) Nežinau, aš nemačiau.
Jis čia ant kalno gyveno, namukas toks stovėjo.
M23B-8 (2005 m.)
1405. [Apie Velniakampio piliakalnį]
(O tej guže co možece poviedziec?) jak krovy paslam, tyko kompuv tych tam
nachodzil, takich pobytych, myski, takie čiorne jak nazyvajou, nu kavalečki takie na tej
guže. To cus takiego bylo, a viencej co tam možno poviedziec. (A jak liudzi muvyli, co v
tej guže jiest?) co tam može byc v guže? (Nie muvyli, že kosciul jaki?) ei, tam bajka
(Byla bajka taka?) Nu, tak jieden drugiemu muviou. No to juš nieroskopali by,
nienaliezli. A može ten kosciul zlotny, tyko otkopaj i ma. (A le byli takie rozmovy?) No
ot, smielisie. Kosciul…
(Apie tą kalną ką sakė?) Aš karves ganiau, tai .....???, tokių puodų, raudonų, na,
galabliukai ant to kalno. Tai buvo kažkas,, o ką dar galima pasakyti. (O ką žmonės sakė,
kas ant to kalno yra?) O kas ten gali būti. (Nesakė, kad bažnyčia?) Ne, tai baikos. (O
buvo baikų?) Na, ten vienas kitam pasakojo, na, tai atkastų, rastų. O gal ta bažnyčia
auksinė, tik rask ją. (Bet buvo tokių kalbų?) Na, juokiesi. Bažnyčia...
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M23B-9 (2005 m.)
1406. [Apie kovo sniegą]
(Jak? Piervšy snieg?) V marcu jak vypadny. (V marcu?) Mažec, mažec nu…(To
juš nie piervšy snieg v marcu) Ale ktury vypadni v marcu, rozumie? (Jieželi v marcu
vypadni snieg, to matka..) Vypendzy, “Nu icce sniegiem pomytsie”. (A čemu?) Že to
jakos… čysty čysty snieg, pomytsie.
(Kaip, pirmas sniegas?) Kovo mėnesį. (Kovo?) Kovas, kovas... (Pirmas sniegas
kovo mėnesį?) Bet kuris kovo mėnesį iškrenta, suprantat? (Jei kovo mėnesį iškrenta
sniegas, tai mama...) Išvaro, eikite su sniegu praustis. (O kodėl?) Kad jis švarus, švarus
sniegas, praustis.
M23B-10 (2005 m.)
1407. [Apie apkasus Pirmo pasaulinio karo]
Jaž nie pamientam, ale jiešče drot kolčasty nachodzyli, gdie to dliačego to.. (I te
okopy od Piervšej vojny?) Tak, od Piervšej. (a na vašej stronie okopy čy rosyjskie, čy
niemieckie?) tak, rosyjskie, niemcy šedli s tamtej strony, pendzyli ruskich. (Ojcec tak
muvil vam?) Nu tak, jaž niepamientam. (A nie rospalyli vašej vioski, jak ojcec muvil?)
Nie

Jau neprisimenu, bet buvo spygliuota viela, rasdavo, nes... (Ir tie apkasai nuo
Pirmojo karo?) Taip, nuo Pirmojo. (O jūsų pusėje apkasi rusų ar vokiečių buvo?) Rusų,
vokiečiai ėjo iš anos pusės, rusai juos varė. (Tėvas taip sakė?) Na, tai, aš gi neprisimenu.
(O jūsų kaimo ne...., kaip tėvas sakė?) Ne.

M23B-11 (2005 m.)
1408. [Apie malūnus ant Bražuolės]
Mlyn byl. Tak vie tego jiešče nieodbudovavšy ten vielki mlyn… takich mlynuv
malo gdzie bylo. A teras električne mlyny. (On komu naliežal, žondovy byl?) Žondovy,
iz ronk v rency pšechodzil, liudzi mlynažy te. (A tam vyžej jiešče jieden mlyn, Jateliuny
jak nazyvajou) Jateliuny, tak. Tak. (To ten byl mnejšy?) Mnejšy mnejšy, ten byl juš
slabšy, ale na tej samej žece oni stali, tak. Potem v Bialoliesiu byl teš mlyn, i tam dalej
jiešče byl.
Malūnas buvo. Tai jo dar neatstatė, to didelio malūno... tokių malūnų mažai ir yra.
O dabar elektriniai malūnai. (O kieno buvo tas malūnas?) Valdiškas, ir iš rankų į rankas
ėjo, žmonės, malūnininkai tie. (O ten dar vienas malūnas, Jateliunai tie...) Jateliunai, taip.
Taip. (Tai tas buvo mažesnis?) Mažesnis, mažesnis, tas buvo jau silpnas, bet toje pačioje
upėje stovėjo, taip. Paskui dar Bialolėsėje dar buvo malūnas, ir ten toliau dar buvo.
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