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Pasakiškoji vaikystė 
 

Pakeliui į Šviesūnus 
   Saulė, tarsi užsibuvusi viešnia, skubėjo į vakarus. Plaveno lyg mėtydama pėdas, 
užuolanką darė ir, lyg bijodama, ar kas jos neseka, vis dairėsi į kalną. 
 
   Rytų pusėj, pasistiebęs, žvelgė į ją Šviesiakalnis. Geltonai besidažančių rugių laukas 
žėrėjo viršūnėje, kaip šviesus veidas ir du pilkų namų blokai atrodė, kaip dvi ilgesingos 
akys. Savo plačiom šakom, it rankom, mojo į saulės pusę pušys. Ši gi, pasigrįždama, 
plačiai šypsojosi, ir savo žvilgsniais glostė jo akis, jo veidą, jo iškeltas rankas. 
 
   Keliu tarp saulės ir Šviesiakalnio ėjo žmogus. Jis kilo nuo gauburio ant gauburio ir 
leidosi iš slėnio į slėnį. Jis buvo užimtas kai kuo svarbiu, nes niekur nesidairė ir niekuo, 
rodos, nesidomėjo. Tik pakopęs į vieną pakilumėlę, esančią netoli Šviesiakalnio, jis 
stabtelėjo ir pakėlė akis į Saulę. Lyg budri mergaitė, kruptelėjo ir savo veidą skubiai 
paslėpė po baltu debesėliu, kuris pro šalį jos liuliavo. Ir Šviesiakalnis suraukė savo kaktą, 
ir jo akys aptemo, ir jo veidas apsiniaukė. 
 
   Žmogus priėjo kalno papėdę, sustojo ir valandėlę galvojo - kopti į viršų ar padaryti 
užuolanką. Jis dar kartą užmetė akim į saulę, pasižiūrėjo į Šviesiakalnį ir skubiai pasuko 
jo link. 
 
   Kojos, lyg žirklės, karpė varinę kelio juostą ir lazda, lyg įsikibęs į ranką vaikas, 
nesidavė paliekama. 
 
   Įpusėjęs atkalnę, žmogus pajuto, kaip jo galvą, pečius, nugarą ėmė liesti šilti saulės 
pirštai. Atsisegė švarką, atmetė į šalis skvernus ir toliau kopė. 
 
   Šviesakalnis, tarsi įpykęs jautės, rietė savo nugarą, ir ši darėsi vis statesnė. Bet keleivis 
nesidavė. Paraudo, ir jo širdis pasidarė nerami. Sukandęs dantis, dar atkakliau mynė 
kelią, lyg norėdamas savo svoriu jį išlyginti ir dar labiau lazda plakė žemę, lyg įsirėžusį 
kumelį. 
 
   Pagaliau apgalėjo. Šviesiakalnio sketera ėmė tiestis ir saulė pasisuko kiek į šalį, 
vogčiom žvelgdama, ką šis žmogus čia darys. 
 
   Keleivio krūtinė giliai subangavo, lūpos padarė porą plačių vingių, galva pašoko į viršų. 
Metęs dar porą žingsnių lėtų, jis sustojo ir ėmė į visas puses dairytis. 
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   Pro Šviesiakalnio trobų tarpą, rytų pusėje, matėsi lyg žalumų juosta, Sargūnai, laisvųjų 
ūkininkų kaimas. Stambūs balti ir rūžavi trobesiai iš tolo atrodė, kaip spalvotos gėlės rūtų 
darželyje. Šiaurėje, lyg jausdami savo didybę, stovėjo skersai įsirėžė karališkieji Džiugai. 
Pilki jų namai skendėjo soduose ir priminė pasakų baravykus, lenktiniuojančius savo ūgiu 
su medžiais. 
 
   Palei Džiugus, lyg palša gyvatė, vituriavo Zarasų-Kauno plentas. Nusiritęs į slėnį, jis 
pamažu vėl iškyla, įkopia į Staškūniškio pakilumą ir, nesutikdamas kliūčių, eina toliau iki 
Dejūnų dvaro. Bet čia, lyg ko pasibaidęs, jis pasuka į šalį, įsineria į mišką ir išnyksta iš 
akių. 
 
   Ties ta vieta, pakopę į aukštumėlę, tiesasi Dejūnai, buvęs baudžiauninkų kaimas. Jo 
sodybos, nuo plento pusės susibėgusios į krūvą, lyg iš baimės, bet užtat toliau, lyg 
eidamos pasigrožėti pono Lappos mišku, kuris čia pat prasideda, jos vėl išsiplečia. 
 
   Nuo Dejūnų, arčiau į Šviesiakalnį, pietų pusėj, matyti už mažo gauburio pasislėpę, buvę 
kunigiškieji Luciūnai. Jų namai paprasti, bet neskurdūs, sodybos apyplatės, sodais 
išpuoštos ir kryžiais atžymėtos. 
 
   Pats Šviesiakalnis atskirtas nuo šių kaimų gilia ir plačia dauba, juosiančia jį iš trijų 
pusių. Šiauryčiuose ji atrodė lyg katilas netaisiklingais išlankstytais kraštais. Jos viduriu 
vingiavo upelis, o jos krantuose augo miško kirtimas, išmargintas vešliomis juodalksnių 
kuokštėmis. 
 
   Šiaurėje dauba susiaurėja, kerta plentą, įsipjauna į Būrios molieną ir eina iki Kurklių, 
kur išsilieja į plačias lankas, vadinamas „Kurklių pievomis“. Upelis, pasisukdamas nuo 
Šviesiakalnio, vis didėja kol, pasišokėdamas, įkrinta į Kurklelį, Virintos įtaką. 
 
   Vakaruose, pačioje Šviesiakalnio papėdėje, dauba pasidaro lyg milžiniška keturkampė 
aikštė, nelygiu dugnu, kurio vienoj pusėj ariama žemė, kitoj - pažliugusi pieva - liūnas. 
Liūno viduryje žėri užankančio ežero Akis, apjuosta stora juodalksnių ir meldų lanku. 
 
   Eidama tolyn į pietus, dauba darosi panaši į didžiulį, didžiulį griovį, kuriuo tęsiasi 
Luciūnų pievos, vadinamos Paliūnėmis. Darydama naujus vingius ir keisdama savo 
formas, dauba eina vis tolyn ir tolyn - ligi pat Balninkų. Joje tyvuliuoja balos, akys, 
Keršio ežerai, Baldonas, Alaušas, o juos jungia upeliai ir juosia eglynai, ąžuolynas. 
 
   - Keleivio žvilgsnis paklysta toiuose ir, rodos, nesugrąžint jo čia, iš kur išėjo.  
 
   Kas iškasė šią milžinę daubą, kas išraižė jos krantus ir miškais užsodino, kas išgražino 
jos dugną ir atkalnėmis sodybas įkūrė?.. 
 
   Saulė vis grąžėsi ir iš šalies skaitė keleivio veido raštą. Ne, jo rami kakta nieko pikta jai 
nesakė! Ji grąžėsi dar - ir kraštu pagavo jo akis. Jos klajojo kažkur nematomybėj - virš 
miškų ir sodybų, leidosi į daubą, skendo vandenyse, iš jų kopė krantais. Pamažu jos ėmė 
grįžti atgal dešiniuoju daubos krantu ir užkliuvo sodybų, kurios dunksėjo už gauburio, 
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paženklinto kryžiumi. Ilgai nesustojusios, jos klydo artyn pro Paliūnes iki nusileido ties 
Liūno Akimi. 
 
   Šis, bestingstąs Šviesiakalnio daubos žiburys, buvo, rodos, paskendęs savyje ir 
nesidomėjo, kas dedasi aplink jį. Kaip mirštąs senelis, jis savo žvilgsnį smeigė į dangų ir, 
jei ne juodalksnių šešėliai, kurie dengė jo kraštus, būtum galėjęs įskaityti - liūdi jis ar 
šypsos, meldžiasi ar savo dalį keikia. 
 
   Keleivis pakelia akis į saulę - jos jau toli nukeliauta. Ir jis, stuktelėjęs lazda į žemę, 
pasigręžia eiti Šviesiakalnio trobų pusėn. Iš tenai taip pat skubėjo žmogus, kurį keleivis iš 
pirmo žvilgsnio pažino. 
 
   - Sveikas, ponas prievaizda! - pratarė jis iš tolo, pakeldamas kepurę. 
 
   - A, Dulys! Sveikas! 
 
   - Buvau pas jus beeinąs... 
 
   - O aš pagalvojau, koks čia mužikas, spokso lyg paklydęs! 
 
   Vyrai pasisveikino, ištiesdami rankas. 
 
   - Na, kaip ten su tom pievom? - įsisprendė prievaizdas. 
 
   - Ot, aš ir žiūriu į jas! Nežinau, kaip čia padarysiu, - ramiai kalbėjo keleivis. 
 
   Prievaizda šyptelėjo ir įsikišo rankas į kišenių. 
 
   - Šiandie su ponia susitarėm, - tęsė toliau keleivis. - Aš ir užėjau pranešt, kad poryt 
mūsų galvijai ganysis pire Akies. 
 
   - Ką! Ponia man nieko nepranešė... 
 
   - Ji pranešė! - nutraukė keleivis. - Štai, jums laiškelis. 
 
   Prievaizda išplėtė akis. Abejingai paėmė popierį, skubiai jį atplėšė ir permetė akimis. 
 

Ponui Jasnagurkos Prievaizdai. 
 

   Susitarusi su Luciūnų įgaliotiniu Mataušu Duliu, valsčiaus prisiekusiųjų teisėju, 
pranešu, kad Liūno pieva ir miško kirtimas perleidžiamas aukščiau paminėtam 
kaimui naudotis ganykla. Smulkiau bus žodžiu. 
 

Piettuchowna 
 

Duota Pavirinčių Dvare, 
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1870 m. birželio 11 d. 
 

   Prievaizda pasižiūrėjo į Dulį: 
 
   - Ką gi!.. - pasakė nepatenkintas. 
 
   - Smulkiau ponia žadėjo jums vėliau pranešti, - pastebėjo Dulys. - O dabar man laikas į 
namus. Sudiev! 
 
   Jis ištiesė ranką ir pasisuko eiti. 
 
   - Tik žiūrėkit, kad nenuganytų man javų. Kitaip mano šunys piemenims iškandžios... 
 
   Į prievazdos žodžius, Dulys grįžtelėjo: 
 
   - Turim prityrusį skerdžių. Jis mokės pridabot... Sudiev! 
 
   Jis pasuko taku, vedančiu į Liūną, kuris čia pat, kalno papėdėje, tysojo, kaip ant delno. 
Rugių laukas buvo vienoj tako pusėj, pušynas - antroj. Varpos, lyg saulėj įdegusios 
rankos, tiesėsi į Dulį, glostė jo plaštakas, glaustėsi prie jo švarko palo, bet, prisilietusios 
lazdos, vėl traukėsi į šalį. Dulys parmetė lazdą į kairiąją ranką ir dešinę ištiesė į rugius. Jo 
delnu bėgo varpos lyg stipri vandens srovė veržėsi pro pirštus ir kuteno pačią širdį. Taip 
dažnai patiriamas ūkininko jausmas, o vis dėlto toks naujas šiandien! 
 
   - Žeme, žeme, kokia tu brangi! - kalbėjo jo lūpos, lyg maldos žodžius. 
 
   Iš kairės, tarsi mažos mergaitės, pro senų pušų tarpą žvelgė pušaitės. Ir jos savo 
švelniom, lyg žaliu šilku vilktom rankelėm, braukė per Maldinio kalnierių, kabinosi už 
kaklo, siekė lūpų. 
 
   - O žeme, žeme!.. - kartojo jis. 
 
   Rugiai pasibaigė ir miškas paliko užpakaly. Keleivis leidosi pliku Šviesiakalnio šonu 
žemyn. Liūno akis pamažu nyko iš jo akirčio - merkėsi: tesimatė tik meldos, lyg 
užkrintančios blakstienos. 
 
   Kojos vis greičiau dėstėsi. Lazda ėjo pirm jų ir spyrėsi, kalno stumiama žemyn. Tik kai 
takas išsitiesė, lyg kojos pėda, ji vėl ėjo greta keleivio. Padariusi dar keletą žingsnių, ji 
sustojo. 
 
   - Šaltinis!  
 
   Takas pametė savo bėgį ir, lyg gyvatė, susiraitė. Jo viduryje, tarsi koks perlas, švietė 
šaltinis. 
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   Keleivis prėjo, pasilenkė, rieškučiomis pasėmė vandens ir prinešė prie burnos. Lūpos, 
lyg ledo prisilietusios, atšoko ir paraudo. Bet ir vėl, lyg skanų midų pajutusios, ėmė 
čiulpti. Išbaigęs, keleivis užgriebia naujas rieškučias ir, pasigręžęs į šalį, šiupteli sau į 
veidą. Skruosto raukšlės suvirpo ir kraujas išsišovė į paviršių. Akys, prasišvietusios,ėmė 
žvaliau žvalgytis. Štai jos mato juodalksnius, lyg pajaunius, pasipuošusius šviesiais 
kaspinais. Kiek rankų turėjo tiestis į šią gyvąją vandens srovę ir dėkingumui krantų 
sargus apdovanoti įvairiais žyminimis! 
 
   Šaltinis, lyg ašarų srovė, liejosi upeliuku žemyn į Liūną ir siekė Akies. Keleivis 
paržengė šį upeliuką ir leidosi taku, vedančiu Paliūnų kryptim. Jo žingsniai buvo tvirti ir 
galva pakelta. Jis žvalgėsi lyg naujai įsigytoj sodyboj. Kiekviena smulkmena dabar jam 
čia įdomi. Štai pjovėjų pėdos, įsimynusios pievoj! Jos tęsiasi nuo krašto gilumon ir juo 
tolyn, juo labiau skęsta vandenin. Nesiekusios Akies, jos sustoja ties meldų tvora - Akis 
neprisileidžia arčiau! Niekas gyvas negali įkelt į ją kojos! 
 
   - Ganykla neperdaug gera - klampi! - galvojo Dulys ir lygino akimis Liūną su 
Paliūnėmis. - O vis dėlto jos sudaro lyg vieną lauką. Kažkas jas buvo atskyręs ir lyg 
kokią sieną tarp jų parvedęs. Nūnai jis praeina ją, lyg paprastą ežią, skirančią vieną 
kaimyno pievą nuo kitos. 
 
   Paliūnės taip pat buvo pažliugusios vandeniu. Ir viduriu ėjo platus griovys, iš abiejų 
pusių apvertas viksvų juosta. Pjovėjai ir čia neišbrenda ligi galo. Už juos drąsesnės 
karvės. Suviliotos aukštos žolės, jos siekia paties griovio, bet užtai įklimpsta ir pačios 
nebepajėgia išeiti. Kiek vargo jos pridaro piemenims! Neįstengę ištraukti patys, jie turi 
šaukti gaspadorių ir šie, atbėgę su virvėmis, traukia, virpėdami, kad gyvulys pirm laiko 
nenusikamuotų. 
 
   - Nemažiau bus vargo su galvijais ir tenai - Liūne! - galvojo Dulys. - Bet gi pakraščiai 
ir atkalnės kaip anas miškas! Žolės užteks iki valiai... 
 
   Paliūnės ima siaurėti ir pagaliau, lyg kokiais vartais užsidaro. Ties ta vieta, įsipjovęs į 
kairįjį daubos krantą, matosi Dvaro Ravas. Lyg sodas žaliuoja jis dabar ir slepia galybes 
paukščių lizdų. Keleiviui prisiminė pavasariai. Kokios čia paukščių kalbos neišgirsti! 
Vienos už kitą garsiau švilpia, čiauksi, kvakena, suokia. Ir upelis, lyg neatsilikdamas nuo 
giesmininkų, klega, krisdamas stačia galva žemyn, jis pykstasi su akmenimis, kurie 
neklauso jo ir nebėga žemyn su jo vandeniu ir barasi su medžiais, kurie kaišioja savo 
šaknų liežuvius ir geria jo negausų vandenį. 
 
   Dabar Dvaro Ravas pasidaręs ramus. Paukščiai augina vaikus maitinimu, o upelis nuo 
karščių pailsęs. Jei ne gyvulių balsai, piemenų šūkavimai ir skerdžiaus dūdelės 
raliavimas, Dulys būtų ramiai pro jį praėjęs. Bet dabar nejučiom užmeta akimis. Lyg 
pažiūrėdamas, kas gi ten dedas. 
 
   - Tėti, tėveli! - staiga išgirsta jis šaukiant.  
 
   Lyg zuikis, iššokęs iš po krūmų, striuoksėjo į jį sūnus. 
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   - Ką pasakysi, Juzuk? 
 
   - Nieko! Pamačiau tave pareinant... 
 
   - Kaip tu čia atsiradai? - glostydamas galvą, klausė vaiko. 
 
   - Išsiprašiau Elenutės, kad leistų su ja paganyt. 
 
   Berniukas žiūrėjo tai į tėvo akis, tai į rankas, lyg norėdamas įskaityt - gaus lauktuvių ar 
ne. 
 
   - Pasakyk, Juzuk, skerdžiui, kad rytoj po mišių - ne, geriau vakare, užeitų pas mus. Aš 
turiu jam šį tą pasakyti... O čia tau lauktuvių! - atkišo jam riestainį. 
 
   - Gerai, tėti! - imdamas dovaną ir modamas ranką, pasakė vaikas. 
 
   - O dabar bėk atgal! Aš skubu namo! - suplojo jis vaikui per žandukus. 
 
   Ir vėl keleivis pasuko į griovį, kuris ties Dvaro Ravu susiaurėja ir pasivirsta brasta. 
Kaip jaunikis, strioksėjo nuo vieno akmens ant kito, kurie čia buvo nugulę, ir atsidūrė 
kitoj pusėj. 
 
   Dešiniąja daubos atkalne kilo dviejų valakų pločio rėžis, užleistas dirvonu. Keleivis 
pasuko juo į kaimą. Ši žemė nebuvo Luciūnų kaimo - ji priklausė Aluntos altarijai ir 
vadinosi jos Dvaru. Kaimas dirbo ją kunigams, o tie lankė ją, tik pjūčiai atėjus. Nūnai 
puskapis metai, kaip jie čia nebesilanko ir savo žeme nebesirūpina. Maskoliai atėmė ją iš 
jų, bet ir kaimui neperleido. Dalintis gaspadoriai nedrįso - naudojo tik bendrai - pavertė 
ganyklai. 
 
   Dulys kopė šiuo nuganytu dirvonu ir galvojo, ką gi visa tai reikštų. Staiga jam 
dingtelėjo baisi mintis. 
 
   - Kas bus, jei maskoliai užsimanys šią žemę atiduoti burliokams! 
 
   Jis visas suvirpėjo ir į jo kojas lyg švino prisipildė. 
 
   - Ne, mes ne Sargūnai, - sukando dantis. - Maskoliai neįkels kojos į mūsų kaimą! 
 
   Jo veidas paraudo ir kakta ėmė bertis prakaitas. 
 
   Iškopęs daubos paviršiun, keleivis išvydo vėl besileidžiančią saulę, nužėrusią kaimą ir 
jam lengviau pasidarė. Jis prisiminė senių žodžius: 
 
   - Mes esame saulės palaimoje!. 
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   - Šviesos sūnūs!.. - susigalvojo Dulys. - Niekas kitaip nevadino Luciūnų, kaip 
Šviesūnais. 
 
Kova su devyngalviu smaku 
   Kaimas skendo tyloje. Žmonės - vieni buvo išėję bažnyčion, kiti, likę namie, meldėsi ar 
ilsėjos. Paukščiai, sutūpę medžių šakose, tingiai kilnojo sparnus ir, rodos, nesiryžo 
jokiam darbui. Tik jaunikliai, nusileidę į gatvę, vartėsi šiltame smėlyje ir nerūpestingai 
žaidė. Jie buvo, rodos, tikri, kad tokią dieną nei katė, nei vanagas nedrįs sudrumsti 
ramybės. Šunės, lyg sargai, atlikę savo tarnybą, tysojo namų pavėsyje ir snaudė. Jei ne 
musės, kurios siuvo palei galvą ir lipo prie ausų, jie, rodos, būtų jautęsi šiandie, kaip 
rojuje. 
 
   Dulių pakluonėje, susibėgę į krūvą, stovėjo beržai. Jų baltas šventadieniškas apdaras 
buvo pridengtas žaliu apdangalu, kurio kutai karojo žemyn Jų pavėsyje, kaip naujai 
išdygusių grybų šeimynėlė, sėdėjo būrelis vaikų - tylus ir ramus. Jų rankos buvo molėtos 
ir veidai nutepti. Palei jų kojas rikiavosi padarai, panašūs į avis, karves, arklius. Vieni jų 
spėjo nusidažyti šviesiai žalia spalva ir tvirtom kojom atsistoti žemėje. Kiti buvo tamsūs 
ir tokių liaunų kojų, kaip naujagimiai. Pastatyti žolėje, jie klupo ir jų galvos pamažu 
sviro. 
 
   - Mano širmis ėsti nori! - kalbėjo Dulių Juzukas. - Matai, jis siekia žolės. 
 
   - O mano žaloji - gerti! - atsiliepė Kastinų Uliutė. - Aš eisiu atnešti jai vandens. - Ir ji 
nubėgo į duobę, kurioje buvo vandeniu užpiltas molis. 
 
   Du Kastinų mažiai - Jonukas ir Jokūbėlis ganė molines avis, kurios ties jais stovėjo 
žolėje. 
 
   - Suvarykit į tvartą! - nepakėlęs galvos, pasakė jiem Dulių Juzukas. 
 
   Tvartas buvo čia pat, prie vieno beržo - pastatytas iš pagalėlių, apdengtas šiaudų 
kuokštele. Mažiai nerangiai vilko vieną avį po kitos. 
 
   - Nenori eiti, ką! - erzinosi Juzukas. - Aš jas papjudysiu! - ir jis nutvėręs molinį šunelį, 
ėmė vytis avis ir garsiai loti. 
 
   Avys bėgo prie beržo viena už kitą greičiau ir glaudėsi prie pagalėlių sienos. 
 
   - Nutilk, Brisiau! - šaukė Ulės broliukai. - Matai, kaip jos baidosi. Dar išsibėgios iš 
tvarto - paskui gaudyk po visą kaimą. 
 
   Juzukas nutilo. 
 
   - Uždaryti vartus! - pasakė jis. 
 
   - Kad jų nėra! 
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   - Nėra, nėra! - nepatenkintas atsakė Juzukas. 
 
   Jis paėmė nudžiuvusias beržo šakeles, susmeigė jas į du molio volelius ir pakišo 
mažiams. 
 
   - O čia kas, ne vartai! 
 
   Tuo metu grįžo Uliutė. 
 
   - Ar ne laikas ginti į laukus! - pasakė ji, priėjusi prie Juzuko. 
 
   - Kad skerdžiaus nėr! Ar ne pas jus šiandie jis valgo? 
 
   - Pas mus! Greit ateis! - pasakė ji. 
 
   Valandėlę lukterėjus, ji paėmė molinį senį, kurį pati buvo nulipdžius, ir atnešė jį prie 
tvarto. 
 
   - Duok valgyt! - ragino ją vaikai. 
 
   Uliutė atlaužė molinės duonos ir padavė. 
 
   - Valgyk, dėde! Jau laikas bandą gint! 
 
   - Gerai, gerai! - atsiliepė Juzukas už skerdžių. 
 
   Tuo metu pakluonėmis ėjo būrelis vaikų - Skebukai, Gudeniukai, Baltrukoniukai, nešini 
vasilkų puokštėm. 
 
   - Ei čia, vaikai! Ganyt bandos! - šūktelėjo Juzukas. 
 
   Vaikai užsuko. 
 
   Kiekvienas paėmė gyvulėlį ir vedė į kluono vidurį. Juo ėjo plati vaga, užžėlusi žole, 
primenanti Paliūnių daubą. Trūko tik Akies ir griovio. Vaikai išbrėžė pagalėliu „griovį“ ir 
pripildė vandens. „Griovio“ gale jį prikaišiojo smilgų - ratu ir tai turėjo būti Akies meldų 
tvora. 
 
   Kai jie buvo pačiame darbo įkaršty, į Dulių kluoną įsuko pagyvenęs vyras. Jis buvo 
beeinąs tolyn, į Dulių namus, bet, pamatęs vaikus, sustojo ir ėmė šypsotis. 
 
   - Na, na! Per plačiai išsklaidėt gyvulius, - pasakė jis. - Numins visą žolę ir neturės ko 
ėst! 
 
   Vaikai pasigrįžo. 
 

 8



   - O, dėde Masiūnas! 
 
   Vyras priėjo arčiau ir vaikai, palikę žaidimą, apspito jį. 
 
   - Sėsk, dėde, čia! 
 
   - Papasakok! Papasakok! 
 
   Masiūnas atsisėdo. Dulių Juzukas prilipo prie vienos pusės, Uliutė - prie kitos. 
 
   - O čia kas? - parodė jis į „Akį“ ir „griovį“. 
 
   - Liūno Akis, dėde! - atsakė pirmasis. 
 
   - O čia dauba ir griovis! - pridėjo antroji. 
 
   - Dauba? - primerkė akis Masiūnas, lyg netikėdamas. - Gerai, aš jum ... apie daubą! 
 
   Vaikai susiglaudė ratu ir, lyg lizdo paukštukai, sugręžė savo veidukus į pasakorių. 
 
   - Dideli, dideli vandenys tyvuliavo!.. - pradėjo Masiūnas ir ėmė ieškot kažko po 
kišenius.  
 
   - Kur, dėde, kur? - klausė vaikai nekantraudami. 
 
   - Kur?.. Pats nežinau kur nudėjau! - erzinosi jis, nesurasdamas savo pypkės. 
 
   - Aha, taip!.. lyg atradęs siūlo galą, apsiramino jis. - Toli toli, toj pusėj, kur saulė 
leidžias, yra dideli vandenys. Žmonės juos vadina mariomis. Gilios jos, oi gilios, ir 
plačios - nei galo nematyti. Ten - tose mariose gyvena... Na, ar žinot, kas ten gyvena? - 
paklausė jis, dėdamas prikimštą pypkę į dantis. 
 
   - Žuvys, dėde! - atsakė Uliutė. 
 
   - Žuvys! Alia kokios? - gardžiuodamasis pirmaisiais dūmais, klausė pasakorius. 
 
   - Ešeriai, kuojos, kelbukai, karosai! - skubėjo atsakyt Juzukas. 
 
   - Ne-e! Tokios tik ežeruos ir upėse. Marių žuvys kitokios: ten žuvys didelės didelės, 
tokios, va, kaip klojimas. O vėžiai, kaip geros pirtys! Ir arkliai - taip, taip yra ir tokių 
žuvų ten, vadinamų marių arkliais, ir liūtais, ir šunimis. Ir kokių tik tenai nėra padarų! 
Visi jie seni marių gyventojai - susipyksta, susipjauna, bet ir vėl susitaiko. Ką gi, tam 
pačiam vandeny gyvenant, reikia ir sugyvent. Bet, va, atsirado tenai kartą nematytas, 
neregėtas sutvėrimas - devyniom galvom, devyniais ragais, o uodega, kaip ilgiausios 
gyvates. Jis turėjo didelius didelius pelėkus ir plaukė, kaip žuvys. Bet kai jis panorėdavo, 
ropodavo, kaip žemės gyvulys. Kojos jo buvo tokios trumpos, plačios ir naguotos. Jis 
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pats toks negražus, toks baisus, kad negali žiūrėt! Kaip koks marių raganius, jis rijo žuvis, 
persekiojo ramius vandens gyventojus - norėjo visas marias užvaldyt. 
 
   - Ne, taip toliau negali būt! - barėsi žuvys. 
 
   Bangžuvė - tokia pati didžiausia, kuri laivus apverčia, pasakė: 
 
   - Šitą smaką tai mes turim išprašyt iš čia. Niekur jam vietos neturi būt mūsų vandenyse. 
 
   - Taip, taip! - atsiliepė ir marių liūtas. 
 
   Visi supuolė jį varyt. Įpykęs liūtas staugė ir kramtė jo uodegą, arkliai - spardė jo šonus, 
o bangžuvė - ta didžioji - nutvėrė jį už kojų ir išmetė į marių kraštą. 
 
   Smakas maurojo - net devyniose parapijose buvo girdėt. Iš pykčio, o gal ir alkio jis ėmė 
ryti žemes ir slinkti gilyn į kraštą; rijo rijo, didžiausias daubas išrausė. Būtų dar buvę 
nieko, jei tik žemę jis tebūtų rijęs. Bet pasitaikys jam pakeliui žmonės, sodybos, gyvulių 
bandos - jis tik lapt-lapt, gurkt-gurkt ir nebėr. 
 
   Sužinojo apie tai karalius. Jo dukrelė mėgo vaikščioti laukais, rinkti uogas miškuos, 
skinti pievose gėles. 
 
   Smakas šliaužė, šliaužė prašliaužė karaliaus laukus. 
 
   Ot, tada karalius kad supyko! 
 
   - Aš jį vietoj nudėsiu! - šaukė jis. - Ei, kur mano kariai? Vytis smaką! Galvą jam 
nukirsti! 
 
   Kol kariai susiruošė, smakas jau buvo toli. Ir žinot, kur jis buvo? 
 
   - O kur? - klausė susirūpinę vaikai. 
 
   - O gi netoli Kurklių! Per visą kelią jis buvo taip prisiėdęs, kad čia išsirausė plačią 
daubą, tysojo ir snaudė. 
 
   Kareiviai, apsiginklavę kirviais ir durklais, pasuko dviem keliais - nuo Kavarsko ir nuo 
Anykščių. Prisėlinę, jie susmeigė savo durklus į jo nugarą. Smakas tik sustenėjo ir 
apsipylė kraujais. Toj vietoj ėmė tekėti Kurklelė. 
 
   - Galas! - tarė kareiviai ir atlyžo nuo smako. Šis gi pakilo ir pasuko į Būrios pusę. Jo 
letenos ardė žemes, o uodega, kaip milžinas arklas rausė griovį. Dulkių debesys kilo 
aplink jį, kaip kokiai audrai įsisukus. 
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   Kareiviai vijosi iš tolo, laukė, kad jis pavargęs stabtels atsipūst. Atsivijo iki 
Šviesiakalnio, kur smakas, iškišęs devynis liežuvius, sunkiai alsavo ir nuo jo kūno, 
apsiliejusio prakaitu, ėjo debesys garų. 
 
   - Jis čia! - tarė kareivių vadas. - Apsupkit jį ir iš visų pusių smokit vienu kartu! 
 
   Kareiviai šliaužte prišliaužė prie jo ir tik žekt - visi suvarė durklus, kas į uodegą, kas į 
šonus, kas į kojas. 
 
   Smakas tik sustaugė, kaip šimtas vilkų, strektelėjo, kad kareiviai net į šalis atšoko. 
Kraujo čiurkšlės šovė iš žaizdų ir dauboje atsivėrė didelė Akis. 
 
   Smakas bėgo tolyn, o kraujo latakas nusitiesė per Luciūnų pievas. Bet toli jis negalėjo 
bėgti. Surguškių pievose jis stabtelėjo ir ėmė savo žaizdas laižyti ilgais liežuviais. Lyžtels 
vieną ir ta užgyja, lyžtels antrą ir nei pėdsako, kad ten kraujas tekėjo. Laižė laižė, kol vėl 
pasidarė sveikas. Bet tuo metu vėl prislinko kareiviai ir ėmė laidyti į jį kirviais. 
 
   Lyg įgeltas, jis vėl pašoko ir taip greit, kaip tik mokėjo, ėmė ropoti tolyn. Surguškių 
pievose atsivėrė antra Akis, o nuo jos į mišką tesėsi vėl latakas kraujo, greit pavirtusio 
vandeniu. 
 
   Smakas įnėrė į mišką, išvartė daugybę medžių, pasisuko į kairę, pasisuko į dešinę ir vis 
ropojo tolyn. 
 
   Kai kareiviai pasivijo, jis jau buvo netoli Keršio pievų. 
 
   - Čia tai padarysim jam galą! - tarė kareivių vadas. 
 
   Smakas buvo pavargęs ir nebepajėgė tolyn ropoti. Kareiviai jį apsupo ir ėmė jam šonus 
tašyti. Tašė tašė - subadė visą, sukapojo. Smakas tik krioktelėjo ir patyso. 
 
   Visa pieva nusidažė kraujo klanais. Kareiviai pasitraukė į šalį ir žiūrėjo iš tolo. 
 
   - Dabar galit pasilsėti ir užkąsti! - pasakė kareivių vadas. 
 
   - Galim. Bet gal toliau nuo to biaurybės. Kažkaip nemalonų prie stimpančio smako imti 
į rankas valgį. 
 
   Ir kareiviai nuėjo gilyn į mišką, susėdo ir pradėjo užkandžiauti. 
 
   Smakas pakėlė vieną glavą - apsidairė, pakėlė kitą glavą - vėl apsidairė. Niekur nieko. 
Iškišo devynis liežuvius ir ėmė laižyti savo žaizdas. Pamažu jos užsiraukė, užgijo. Bet 
kraujo klanai ėmė virsti vandeniu ir po juo atsivėrė ežeras. Smakas tik pajudėjo, jo 
pelekai suvirpo ir jis, kaip kokia žuvis, ėmė plaukti. Išplaukė į krantą ir toliau ėmė ropoti. 
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   Tuo tarpu kareivių vadas pasiuntė žvalgus pažiūrėt, ar smakas visai nusibaigė. Šie, 
pamatę toj vietoj ežerą, baisiai išsigando ir tekini grįžo atgal. 
 
   - Smako nematyt, tik ežeras! 
 
   - Kaip tai ežeras? - nustebęs klausė vadas. 
 
   - Toj vietoj tyvuliuoja ežeras - daugiau nieko! 
 
   Kareiviai pašoko, atskubėjo į vietą - žiūri gi, iš tikro, ežeras! 
 
   - Gal paskendo, biaurybė! - tarė vienas. 
 
   - Gal paskendo! - pritarė vadas. 
 
   Ir jie pasuko ežero pakraščiu ieškot kokio kaimo, kuriame galėtų atsipūsti ir artėjančią 
naktį praleisti. Ėjo ėjo ir priėjo tą vietą, kur smakas išropojo į kraštą. 
 
   - O čia kas, ar ne jo pėdsakai? 
 
   - Jo, jo! Matot, koks griovys praraustas! 
 
   - Vytis! - sušuko vadas. Ir jie vėl ėmė vytis. 
 
   Vijosi vijosi - sukaito, pailso. Saulė jau buvo arti laidos, o smako vis nematyt. Tik 
staiga išgirdo kardų šunų lojimą ir žmonių išgąsčio balsą. Jie paskubino žingsnius, ir 
pamatė šunų puolamą jų priešą. 
 
   - Ži, vyručiai, jei žmonės ir šunys mums padės, mes jį pagaliau pribaigsim! - tarė vadas. 
 
   Ir žinot, kad supuolė visi - žmonės, kas su šakėm, kas su akmenimis, kareiviai - kas su 
durklais, kas su kirviais. Uodega buvo visa sužalota, šonai subadyti, tik galvą niekas 
negalėjo prieiti. Šunės, ir tie, nedrįso pulti jo iš priekio. 
 
   Smakas kriokė, stenėjo, šnypštė, bet toliau nebepajėgė nė truputėlio slinkti. 
 
   - Tik drąsiau pirmyn! - komandavo vadas. - Laidyti durklais į galvas! Akmenis - į 
gerkles! 
 
   Smakas mitriai lankstė galvas, bet durklų ir akmenų smūgio neišvengė. Nusviro viena 
galva, pakaro antra, nusivertė trečia. Pagaliau nebeišlaikė jis pats - pavirto visas ant šono. 
 
   Kraujas upeliais sruveno iš jo žaizdų - pilna pieva, pilna dauba pritvino. 
 
   - Baigta! - tarė vadas. 
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   - Šį kartą jau nebepabėgs! - džiaugėsi kareiviai. 
 
   - Ačiū, ačiū jums! - dėkojo žmonės. - Gal pas mus atsikvėpt ir pernakvot užeisit! 
 
   Kareiviai jautėsi labai išvargę ir neatsisakė, prašomi. Naktis greit temo ir jie, užkandę, 
nuėjo gult. Miegojo iki gerų pusryčių. 
 
   Kai saulė ėmė badyti jų akis, jie pakirdo. 
 
   - Eisim dabar užkast tos pabaisos! - tarėsi jie. 
 
   Nueina, o gi vėl nėr. 
 
   - Kur jis? - klausė jie žmonių. 
 
   - O gi, baldu, baldu ir nubaldino! - atsakė išsigandę žmonės. 
 
   - Nubaldino, gerai nubaldino! - pyko kareiviai. 
 
   - Bet, va, kas jo vietoj liko - ežeras! - dejavo žmonės. 
 
   - Baldinas, ne ežeras! - erzinosi kareiviai. - Reikėjo mus pakelt! Šaukt reikėjo! 
 
   - Ką čia šauksi, mes žiūrėjom, kaip tas Baldinas ar Baldonas ėmė tvinti. 
 
   Kareiviai nusispjovė ir išsiskubino toliau vytis smako. Išraustos žemės, išversti medžiai 
pynėsi jiem po kojų ir tik apie gerus pietus prisivijo ties kaimu, kuris dabar vadinasi 
Karališkiais. 
 
   Smakas atrodė labai nusilpęs - uodegą vos vilko, galvas vos panešė. Kareiviai paleido į 
darbą durklus ir kirvius. Tašė, tašė šonus, smaigstė smaigstė uodegą dar tris galvas 
nusuko, kol smakas, besiraitydamas, apvirto aukštielninkas. 
 
   - Nešti karaliui telegramą! - įsakė kareivių vadas. - Pranešti, kad smakas pribaigtas. 
 
   Karalius labai apsidžiaugė ir pranešė - pats atvyks į vietą pasižiūrėti. Ir jis atvyko. 
 
   Buvo balius, kokio svietas nematė! Žmonės vaišinosi midum, ir karaliaus dvaras 
pyragais. Karalius klausėsi kareivių pasakojimo ir gyrė juos už narsumą. 
 
   Naktis praėjo akių nesudėjus. 
 
   - Ką čia miegas! - kalbėjo žmonės. - Karalius su mumis! O ir smakas, tas pabaisa, 
nugalabytas! 
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   Rytui išaušus karalius, kariai ir visas kaimas išėjo pažiūrėti, kaip atrodo pribaigtas 
priešas. Žiūri, ir savo akimis netiki - rūkas, migla virš pievos! Niekad tokio tiršto rūko 
žmonės čia nebuvo matę! 
 
   - Palauksim, kol saulė patekės! - tarė karalius. - Migla turi nukristi! 
 
   Ilgai nereikėjo laukti - saulė pasirodė, tokia graži, kaip niekad. 
 
   - Pats dangus mūsų džiaugsmą remia! - džiaugėsi kariai. 
 
   Bet žiūri - miglos nyksta, o pro jas žėri vandenys. 
 
   - Ežeras! Vėl ežeras! - šaukė kareivių vadas, išsigandęs. 
 
   - Karališkas ežeras! - šypsojosi valdovas. - Bet kur smakas - nuskendo? 
 
   - Ne, jis greičiausia vėl pabėgo, kaip ties Keršiu ir Baldonu, - atsakė kareivių vadas. 
 
   - Pabėgo! Tai jūs šitaip jį užmušėt! - supyko karalius. - Vytis, greičiau vytis! - šaukė jis. 
 
   Kareiviai vijosi, vijosi - prisivijo prie miestelio kur dabar vadinasi Balninkais. Karalius 
pats atskubėjo iš paskos. 
 
   - Pulti! - komandavo jis.  
 
   Kareiviai puolė jį iš šonų, smaigstė durklais. 
 
   - Ne, ne! Nusukti jam likusias galvas, liežuvius išrauti! - šaukė karalius. - Kitaip jis vėl 
pagydys savo žaizdas ir toliau ropos, ir toliau  naikins mūsų kraštą. 
 
   Kareiviai iš paskutiniųjų puolė smaką. Buvo likusios tik trys sveikos galvos. Iš trijų 
pusių pasipylė durklai ir kirviai - žekt, žekt, žekt! Visi į galvas. Viena brinkt, ir nusirito, 
antra lept - ir nusisuko, o trečia - vis laikėsi ir gana. 
 
   - Duokit man ietį! - priėjo karalius. 
 
   Iškėlė dešinę, visa jėga užsimojo ir švistelėjo. Smakas tik gręžt galvą ir pasuko į kitą 
pusę. Bet karalius tik taip sau šmėstelėjo - suklaidinti smakui. Kai šis pasuko galvą ir 
tarėsi išvengęs pavojaus, karalius tik žekt - į pačią kaktą. Smakas tik veptelėjo uodegą ir 
ištiesė kojas. 
 
   - Valio, Karalius laimėtojas! - šaukė kareiviai. 
 
   - Baigta! - pasakė karalius ir liepė eiti į miestelį atsipūst. 
 
   - Alaus, alaus! - ėmė šaukti kareiviai. 
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   - Gerai, alaus! - įsakė karalius. 
 
   Iš visų miestelių vežė bačkas alaus ir krovė aikštėje. 
 
   - Alaus! - prašė žmonės. 
 
   - Alauš, alauš! - švepleno vaikai. 
 
   Tuo metu ties miesteliu ėmė tvinti vandenys - tvino, tvino, dvylika valakų užliejo. 
Smako kraujas ištekėjo iki paskutinio lašelio ir virto ežero klanu. 
 
   Kareivių vadas išsigando. 
 
   - Ko gera smakas vėl išplauks! - pasakė jis karaliui. 
 
   - Greičiau išstatyt sargybą aplink ežerą! - įsakė valdovas. 
 
   Kareiviai skubėjo prie ežero, o vaikai lydėjo juos ir šaukė: 
 
   - Alauš, alauš! 
 
   - Kad jį kur, tą Alaušą! - erzinosi kareiviai. 
 
   Priėję prie ežero, jie pamatė, kad vidury, toj vietoj, kur dabar sala, kyšo smako uodega - 
o jis pats nugrimzdęs stačia galva. 
 
   - Alaušas prarijo smaką! - pranešė grįžę, savo vadui. 
 
   - Kas toks Alaušas? - susidomėjo vadas. 
 
   - O gi tas ežeras!  Tik uodega kyšo! 
 
   - Šitaip! - pašoko iš džiaugsmo vadas ir pranešė karaliui. 
 
   - Alaus! Visiems alaus! - įsakė valdovas. 
 
   Visi gėrė, baliavojo. Devynias dienas, devynias naktis šventė smako pakorimą ir 
Alaušo krikštynas. 
 
   - Oi jūs, balininkai, balininkai! - kraipė galvą karalius, išvykdamas atgal. Ir visi ėmė 
vadinti šį miestelį Balininkų vardu. 
 
   Balininkų tarpe ir aš buvau - alutį - midutį gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau. 

 


