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VIETOJ ĮŽUNGOS

Mon vis sapnuojas 
Sanos koimo klatys 
Ir ūžolai aukšti aukšti,  
Tia poprastūs mediniai kiemo vartai 
Ir diemedžiai žali. 
 
Negaliu, negaliu aš užmiršt 
To siauručio dulkiato takėlio, 
Nutrapsato kojytam basom, 
Negaliu aš užmiršt 
To mažučio namėlio 
Lunginam baltom 
 
Svyruos mėdžiai, palinkį 
Pria mažučio namėlio, 
Grįšiu, ar do sugrįšiu 
Pastovėt pria svyruoklio beržėlio. 
 
  Maryta Gavanoičia 
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ĮVADUS

Skaitydami šitų knygutį, iš posakotojų kalbų pajusta, kiek jia pri-
simana, kėp kalbajo jų gimtuosios kaimos. Didelio tikslumo čia nesilai-
kiam, kiek žmonas prisimina, tiek buvo gerai. Keli posakotojai kalbas 
pačiu seniausiu kalbu (Kalpokus, Kazlouskus, Levonus, Naktinis, Tui-
noičios, Gavanoičios, Uleučius, Vidugiryčia), katro buvo pačiom žiemi-
niom kupiškianų tarmas pakrašty. Šokdas, Galinių, Galintiškio, Stipinio-
viatas, Laukugalas, Kubilių, Garšvų, Staponiškio, Kojugalio, Kėrpiškių 
buvį kaimai. Baveik visi jia dabar dykūs. Jei panorasut didėsnio aišku-
mo ir tikslumo, prošom paskaityt Klementinos Vosylytas ir jos draugų 
parašytų kelių tomų Kupiškianų žodynų. Mas mėginom apseit su lietu-
višku raidynu. Ti, kur garsus i toriamus kietai, toj vietoj rošiam y (išpjo-
viau pevaly, pastačiau koplytaly, pakėliau dėšiny runkų ir pan.). Kieto-
sios (kėp ir rusų kalboj) i buvimus, tai vienus iš įrodymų, kad šitan kraš-
tan kažkadu atajo gentys, katrų daugumų sudora suslavėjį baltai. Žodis 
korva juk arčiau žodžio korova, nei karvė (pridėkit po r raidaly o ir gau-
sut rusiškų šio gyvulalio vardų). Mudria (korvas vardus), prašliopino, 
pribuišelis, postirus, padla, anočios, smūtnus, darmojiedus, nogos, kud-
los, pasimierkavodamus, abrusus, botogus, čiabotai, kamaru, pomiatis, 
skotertis, smertis, dušiala, išabidino, muliavot, gromatu ir pan. – iš kur 
šitia žodžiai atajo? Iš katrų slavų? Dažnai atrodo, kad rusiškus žodžius 
vaikai govo iš carinių mokyklų, o iš tavų nieko. Vienu Kvatkų šeimynu 
savo marčių vadino: Tacyta, Tacijanu. Ar nemotot, kad šitus žodis kilys 
iš Tatjana. Kažin, ar žodžius kandzeris, nalivočius (namų apyvokos daik-
tai) iš mokyklų parsinešia. Kudžiogolių kaimi dožnų povardy Šepetys ro-
dom užrašytų 1528 matais (Šepetčič – buvo bajorus), kai tokio doikto 
kėp šepetys žmonas nežinojo, vadino jį kitėp (čiotkus). Nesunku numa-
nyt, kad tokiu pavarda atsirodo no žodžio šeptatsia – šnibždėt, susišnibž-
dėt, kad kiti negirdatų, kas anų laikų kalboj raikšdavo suokalbį. Net ir lot-
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viai soko: šepte – sandėris. Galajo būt do paprasčiau: Šėpečiu buvo pava-
dintus žmogus, katras negaladavo garsiai kalbat, tik šnabždadavo. Seni 
roštai (XVII a. Popilio dvoro baudžiaunykų surošymus) kai kų pasoko 
daugiau. 1671 matais roštinykus parošia: Piotr Mikunos. Kodėl ne Miku-
nas? Kodėl ne Jakunas, o Jakunos? (ū tadu do nebuvo).

Kažin ar Kudžiogalių (dabar Kučgalys) koimo vardus neatsirodo 
iš pavardas Kuduk?

Matyt, kad ir potys baudžiaunykai, netardavo -as žodžio gali, o sa-
kydavo -us, kokiu buvo pati seniausiu tartis Popilio dvari (no Popilio unt 
žiemius). Užrašydavo -os. Dėl to mum atrodo, kad lietuvėjimus ėjo maž-
daug tėp: noms – nomus – nomas – namas. To u žodžio gali gol ir ne-
buvo labai aiški, graičiau murmėjimus, daugiau atoskiriunt s nuo m. Pa-
našu, kad roštinykai vietinas tarmas nežinojo, potys buvo iš kitų vietų. 
Vienam puslapy jia rošo Žvirblelis, kitam – Žvirblalis. Bat ir vietina tar-
ma dažnai prasimuša. Baltušio pavarda prasidajo šitam krašti priaš 400 
matų nuo Boltus ir Boltuš. Šiai tarmai giminingi lotgaliai irgi magdavo 
u žodžio pabaigoj (Litovsku cima – Lietuvių kaimus). Taigi, tavas čia at-
ėjo vėliau. Pirmiau buvo tavus. Kai kadu pavardas pirminis žodis aiškiai 
pasimoto. Pvz., senieji sakydavo: Kozilouskus, Tacyta, Tacijanu. Ataju-
sių iš toliau genčių vienu centru, kol nebuvo Popilio, galajo būt Kubilių 
kaimus. Mat ti rodom raikalingiausių žmonam amotininkų povardus (Mi-
kolaj Kubilus, Urban Mlynaž, Jan Tkač). Tai tik įtarimai. Neįprastų lia-
tuviom garsų derinių do užtikom. Vatkeučius, Uleučius. Loima, doigus, 
doiktus, loistyt, žoibus, netgi koimus. Kai kurių žodžių nesukirčiovus ir 
neprirošunt minkštinamojo ženklo, jia pasidoro nebatikrūs. Pvz., žodėlį 
vėl raiktų užrašyt vėl(j), mat čia l toriamu minkštai. Žodžius „ar tu galė-
si ateit?“ užrošius pagal vietinius „ar tu galas atait?“, parskaitytumat ki-
tėp, neparodį, kur kirtis ir kad s čia toria minkštai: galās(j).
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PIRMA DALIS 
POSAKOJIMAI

Maryta gavanoičia – Undzėniana 
(g. glūdiškio k.)

Senieji laikai

Sudilo balnaliai, suskilo lunkai, 
Nebažvingia po pievus arkliai. 
O rotai visai subyrėjo, 
Paliko tiktai stipinai. 
Surijo jau kinvarpos 
Visų vygodų, 
Iš ko gi rymorius badirbs 
Tos doiktus podvodom. 

Vaikystaj, kiek prisimanu, namuos baba, senėlis ir tavai kalbada-
vo tarmiškai. Tarmiškai šnekiadavom ir mas, vaikai. Jau vėliau, pradėjus 
ait mokyklon,kalbadavom gramatiškai, nors dažnai įsitardavo tarmiškus 
žodis. Ir dabar šnekunt, nejučiom panaudojum tų įprastų tarmiškų. Bat 
tia senieji žodžiai, kaip ir tia balnaliai po truputį dyla. Vyrasnas kartos 
žmonas do žino dagybį tų sanovinių žodžių, nors kai kurių jau ir jia ne-
baprisimana. Mon įsimina babos Marias Gavėnienas kalbu, tėp pot kal-
ba šindiaj mono tatulas, nors ir jos vartoja daug gramatiškai taisyklingų 
žodžių. Tik įsiklausykim, kėp savotiškai skumba kai kuria žodžiai: Mo-
no baba visad miltų turadavo zapasan. Ji nigdi nesakydavo pirmadienis, 
ar untradienis, bat Padielnikas, Utornikas, Sarada, Četvergas, Pėtnyčia, 
Subata, Nedėlia. Do sakydavo: raiks rytoj važiuot mėlnyčion; padėjau 
šukus unt zarkolo, atnėšk, sušukuos čiuprynų; apsivilk rudiny. Pazvoli-
jo – laida, navyna – naujienu, kromus – parduotuva, nevieryk – netikėk, 
paradkas – tvarka, zoslonus – suolus, tutinus – peilis, bamošnikus – pi-
nigina, tyta – žaisliukus, skadai – laiptai, traktierius – barėlis, sercikai – 
dagtukai. Taigi, to sanovina kalbu buvo įdomi. Mono prosenėliai sakyda-
vo: raikia važiuot unt Šimbarkų (tai Skois(t)kalnan), Zarasai buvo Alek-
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sandrava (kaip caro sumanyta), o Latvija jiems – Kurliandija. Dabartinaj 
kalboj ir šindiaj pavartojum tarmiškų žodžių, visiems žinomų ir suprun-
tamų: viedrus, lopata, uzbonas, torielku, bliūdas, griekas, svietas, stanci-
ja, čiotkas, kačiarga, kerbelys, čiabotai, ploščius ir kitų.

Praeitias nebasugrųžinsim, jau niekad nebabus, kėp buvo, tik kai 
kas prisimana, kas do yr išlikį. Popilio krašti eilėraščius tarmiškai rošo 
Janyta iš Valkiškių, aš tarmiškai nerašau, tik dėl įdomumo pamėginau.

Mono tatula Elma Gavanoičia mon posakojo, kad seniau kurį čia-
sų žiadnus viekiemis turėjįs savo pavadinimų. Šindiaj ji atsimana tik ke-
lis. Marias ir Patro Gavanų vienkiemis (mono senėlių, tavų ir mono pa-
čios gimtina) vadinos Putelyna. Soko, kad unksčiau čia gyvano kažkoks 
Pūtelis. Bagotus jisai buvįs, bat kunigus sakydavo, kad niar didėsnio mal-
dinyko ir didėsnio vagias kėp Pūtelis. Matyt sirgo tu ligu, katro dabar va-
dinamu kleptomanija. Vogdavo bažnyčiai paaukotus sūrius, sviestų ir ka-
vodavo po savo plačiom dropanom. Apia jį do tatulas tavai posakojo.

Kadu žmonas mono gimtinaj kialas unt vienkiemius (1937–1938), 
visiem kiemom buvo surašyti pavadinimai (kėp Latvijoj kad kiekvienus 
turėjo). Mono gimtina vadinos Brondzava, Juliaus ir Zanias Barnotų kie-
mus vadinos Žaliokalnis. Už Jono Naktinio sodybos buvo Žekyna (toks 
Žekys ti gyvano), Sauginų Šimano viemus vadinos Gražutiškiu. Nakti-
nių apgyvinta vieta net bažnyčios knygos buvo vadintu Glūdiškiu, Blū-
diškiu ir Kojugaliu. Mono tata posakojo, kad Blūdiškio pavadinimų do-
va caro valdininkai. Mat kaimėlis buvo apaugįs alksniais, karklais, ca-
ro valdininkai, aidami surašyt žmonių ir gyvulių, to kaimėlio nerosdavo 
(pasiblūdydavo), praaidavo tolyn. Garšvų kaimi gyvano turtingi valstie-
čiai, o Glūdiškio kaimėlio Naktiniai buvo bėdžiai, tai Garšvų žmonas sa-
kydavo, kad Glūdiškis – tai tik jų kojų golus. Tėp atsirodo Kojugalio pa-
vadinimus. Kas dabar pasakys, kiek čia būta taisybas.

Kai Latvygalos kaimus išsiskirsta, atsirodusių vienkiemių pavadi-
nimus gerai atomana Iruta Kežiena. Mikališkis – ti Kalpokai gyvano, už 
Kalpokų gyvano Vitartai, ti atsirodo Rimšiškis. Kalinausko – Karkliškis, 
Čižiūnuos – Kalniniai, Verdynaj – Rakickiena. Pria posūkio unt Skrėbiš-
kį buvo Vinkšnos vienkiemis, Šilišky gyvano Juknevičiai, Plepynaj – 
Juozapavičius, Kaukolišky – Lukošeučius, Pašukiaj – Moišianai, Pypliš-
ky – Mitrai, Jokūbišky – Prunskus, Medinalaj – Tuinai.

2003 matais Paškučių kaimi, dirbdamus savo daržėlį, Polonskis 
Romus rodo akmeninį kirvėlį. Dėl to galvojum, kad šioj vietoj labai sa-
nai darbovos žmonas. Mono prosenelis atomina netoli buvus ežerėlį, ta-
tulių atminty undenio jau nebabuvo, bat žema linguodavo. To vietu buvo 
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vadinamu Jašinskoičios šilaliu (ti buvo jos žema, Jašinskoičia pakavota 
Kubilių kapuos). Tam šilalį augo viržiai, spalgenos, girtuoklas, šliaužiun-
tys sidobrus (jį vartodavo korvam no kraujaligias gydyt). Šilalį visiškai 
sunaikino,1964 matais praėjus melioracijai. Dabar toj vietoj įdubimus, 
viržis do vienus kitus auga, žema durpinga ir minkšta. Javai tam buvu-
siam spanguolynį kolūkių laikais nenoradavo derėt. Paškučių Kulbis išsi-
kasa šulinėli gyvuliom girdyt. Taigi, Paškučiai (o gol Puškučiai?) atsiro-
do pria ežerėlio, nepartoliausiai ir Javynas upėlis tekėjo. Žmonas galajo 
pragyvint, žuvis gaudydami, unt aukštumų žemy dirbdami. Žemas sausė-
jimus buvo panašus. Šindiaj už puskilometrio nebar Ilgabradų balos, par 
katrų ilgai raikdavo brist, iš Gajūnų ar Sauginų ainunt unt Popilį. Dabar 
čia beržynus. Kai balu sausėjo, išnyko ėgliai.

Panašiai linguodavo Kojugalio Airyna; čia, linguojunčių paklody 
praplašįs savo sunkumu, galajai įsmukt lig pusas šlaunų. Netoli vidurį 
augo ajarai, puplaiškiai. Atsirimdavai įsmukįs kietan dugnan. Airynas pa-
kraščiuos Gavanai, Mitrai, Naktiniai buvo išsikosį duobas, linmarkus, li-
nom mirkyt. Apia Airynas vidurį buvo iškostus šulinėlis. Čia kažkas ruo-
šias gyvint. Lukošeučius buvo ir klojimų pasistotįs, kai govo kėp Lietu-
vos savanoris žemas iš Paškučių palivorko.Toliau no Airynas buvo mol-
duobas. Molį važdavo statybom. Nuaik pria moldobas, pažiūrėk grvbų, 
sakydavo senieji. Aplink Airyny ir molduobus buvo daug užsilikusių sa-
nų kelmų no didelių aglių. Iki čia, aukštasnam vietom no Popilio atai-

davo sanus didelis miš-
kus. Kolūkių laikais aks-
kavatorius Airyny gilino 
ir siaurino, govos pailgu 
girdyklu gyvuliom. Neba-
liko kolūkių, nebaliko Ai-
rynas. Nugalajo karklai, 
dabar buvus girdyklu jais 
apaugus. Toliau alksniai 
ir baržai.

Tokia tad buvo se-
nieji laikai, katros prima-
na akmeninis kirvėlis ir 
įdubimai unt šios žemas.
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aMylia PoviloUskoičia – MikalaUskiana 
(g. 1921 M. kraštų k.)

Kraštų dvorus buvo gražus

Kažin kadu dirbau Kraštų dvari, tako ir ponų kambarius tvarkyt. 
Grinteliai užaugino du sūnus (Kurtų ir Karlį) ir dukterį (vardo nebaato-
manu). Grintelis buvo toks poprastas geras žmogus, kai aidavo unt pirtį, 
tai žmonas patėmijo, kad ir jo dropanos sulopytos, kas gi ti žino, ar iš tau-
pumo ar iš skūpumo. O gol ir jom lingvu nebuvo. Ponia Grintelena tai ir-
gi buvo geros širdias, neskūpi. Dvoras buvo gražus. Ponai mylajo kviet-
kus, medžius, aplinkui potį dvorų žydadavo daug kvietkų, labai daug bu-
vo panavijų. Sodus buvo didelis, gražus, pilnus obalų ir grūšnių. Rudenį, 
kai oboliai pradadavo lakt žeman, Grinteliai dalydavo tos obolius ir ku-
mečių vaikom, neskū-
pūs buvo. Aplinkui so-
dų ėjo didala liepų alė-
ja, ir dabar tabar. Par 
dvorų toks kelalis ajo, 
buvo apsodintus kašto-
nais, pavoserį gražiai 
žydadavo. Šito kelaliu 
ponai vikštinadavo, va-
žinadavo, vedžiodavo 
šunis. Dabar nebar tų 
kaštonų nė vieno.

Dabar gerai ne-
bapasakys ar ti buvo 
1940 ar 1941 matų pa-
voseris, ponas Grinte-
lis jau sirgo, tai papro-
šia savo sūnų Kurtų, 
kad apvažt jį apžiūra-
tų laukų. Tai tas Kurtas 
pakinkia orklius karie-
ton ir vežiojo tavų po 
laukus. Ti buvo sanojo 
Grintelio paskutina ke-
liona po savo žemy. Po-

Mikalauskiana Amylia, jos sūnėlis Petriukas, 
dukrala Rėnyta ir vyras Patras.
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grabus buvo dvari, iš dvoro arkliais par kaštonų alėjų ponų išlydėjo unt 
sanuosius Kraštų kapus. Pakasynos buvo poprastos, žmonių nedaug, ba 
gesmių ba kunigo jį pakavojo šaly tavų. Dobakasiai buvo vietiniai žmo-
nas. Ir mono vyrus buvo dobkasys, kitų nebatomanu.

Kai užėjo Stalino kariuomana, ponia suproto, kas jos šeimos lai-
kia. Tumsių noktį Grintelena su sūnais pabago. Jai padėjo kumetys (ir 

kolvis) Jurgis Smukas 
(smuks – latv. – gražus, 
dailus, red.). Jis padirbo 
stiprias koras, tai tos ko-
ros kiek jau ti sukrova 
tos mantos ir išvažiovo, 
soko, kad Vokietijon pa-
bago. Andonornikai pa-
liko, dirbo ponų žemy, 
augino gyvulius. Po ko-
kių matų ponai sugrįžo. 
Labai piktu buvo Kur-
to žmonu. Viskų iš žmo-
nių atojama, grūdus ir 
gyvulius. Vienas žmogė-
lis tėp prošia tėp prošia, 
nors kų palikit, bat ato-
jama iš jo viskų, paliko 
kėp stovia. Patsai Kur-
tas buvo neblogas žmo-
gus, gol nenorėjo pyk-
čių, tai nieko žmonai ne-
sokia. Sanoji Grintelena 
labai dėl to pargyvano, 
ramino žmonas, kartu 
ajo su jais dirbt, sokia, 
kad būt jos valia, tėp ne-

būt, bat nieks jos nebaklausa. Kitus sūnus Karlis su žmonu ar pyko unt 
Kurto ir jo žmonos, kad tėp skriaudžia žmonas. Kai atajo rudo, sanoji po-
nia kartu su visais kosa bulbas ir sokia: myslijau. Kad sanotvaj volgys 
boltų duonų, o dabar dirbu kartu su varguoliais.

Užėjo didelis karus, vokečiom traukiantis iš Rusijos, ir vėl ponom 
raikia trauktis. Dabar sanoji ponia išdalino kraslus, šiapas, lovas ir kito-

Iš dešinas pirmoji Gojėlio Kopluniana, vidu
rina Amylia Mikalauskiana, žmonas galvoja, 
kad trečioji – iš Gajūnų Čeraškų giminas.
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kius doiktus žmonam ir pasokia, jeigu do sugrįš, atiduosta, jei ne, tai ta-
gul jum ir palieka. Dvaran daugiau nebsugrįžo. Tik jos vaikai susirašinė-
jo su Kalniniais, Smukais.

ona PaliUlionyčia – ažUbaliena 
(g. 1921 M. Pondėlio valsčiaUs roikenų k.)

Mono gyvėnimus

Roikenų kaimi gimiau ir gyvanau iki 21 matų, kol ištekėjau. Mo-
no tavai buvo bežėmiai, buvo jia Amerikoj, susitaupa pinigų ir, Letu-
von sugrįžį, nusipirko žemas. Taty pojama kariuomenian, 4 matus tar-
novo, kol karas pasibai-
gia. Mama buvo pasili-
kus su dviem vaikais, 
mono broliais. Kai su-
grįžo tata, tadu gimiau 
aš. Kai užajo untras ka-
ras, aš ištekėjau. Tai bu-
vo pre vokiečio. Mono 
vyras tarnovo Letuvos 
kariuomanaj Kauni, bu-
vo gusaras. Kai ištekė-
jau, gyvanom Vareko-
jiškių kaimi, jis do vadi-
nos Gegužiais.

Mono vienas bro-
lis (Jonas) buvo apsižė-
nijįs, vaikų neturėjo. Po 
karo slopstas. Kai buvo 
amnestija, ajo registruo-
tis, garnizonas sujama 
unt kėlio, parvada na-
mo. Dora krotu, nieko 
nerodo. Išsivora iš na-
mų ir kaimyno miškėly 
nušova. Kitas brolis ar 
buvo ženotas, bat vaikų 

Stovi Onos broliai Jonas ir Petras, sėdi Ona 
Ažubalienė ir brolio Petro žmona taip pat Ona.
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neturėjo. Mono vyras tėp pot 
slopstas, dėl to, kad aš būči pa-
likus su mažu vaiku ir nebūtu-
mam turėjį iš ko gyvint. Bu-
vom užrašyti išvėžt. Buvo pro-
našta, kad kas nesiregistros, 
bus išvažtūs. Atvažiovo karei-
vių pilna mašina, o jis ajo na-
mo. Pamota kareivius, bago 
miškan. Paršova jom runkos 
kaulų. Paskui jis prisiregistro-
vo. Govo pasų.

Po karo naktim ataida-
vo skrabai ir miško broliai. Ja 
ieškojo vieni kitų, vieni tik spa-
davo išeit, kiti ataidavo. Vieni 
prašydavo maisto, kiti pasiim-
davo potys, ne tik maisto, bat 
ir daiktų, dropanų.

Susikūra kolūkiai. Vy-
ras dirbo lauko darbinyku, aš 
5 matus irgi toki pot buvau, o 
vėliau 9 matus laiškinikiu dir-
bau. Kai užėjo melioracija, iš-

ėjom unt Skrebiškius. Mono vyras mira 1995 matais. Ailėraščius pradė-
jau rašyt, kai mon buvo ape 70 matų.

Rudo 
 
Jau nesigirdžia paukščių balsų 
Ir nesimoto gražių žiedų. 
Vėjas nudroskia žalius lapus, 
Šalna pakundo visus žiedus. 
 
Nors lietus loisto visus laukus, 
Bat gražių žedėlių jau nebabus. 
Šiamat paukštėliai jau negedos, 
Mėdžių lapėliai jau nežalios. 

Onos Ažubalianas vyras Patras tarnovo 
Kauni ir buvo gusaras.
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aUgUta MarciUkočiU 
(g. 1921.12.25 galinių vnk.)

Mono giminas ir kaimynai

Ape senelius nedaug kų baprisimanu. Iš tavo pusas senėlis Mar-
ciukus Patrus gyvano Papily. Pirmai žmonai mirus, apsiženijo untrų 
kartų kažkokių lenkį. Untrus senėlis Ajutis gyvano Galinių vienkiemy. 
Žmonos margautinas pavardas nebaotmanu. Gol daug kom bus neaiš-
ku, kur tia Galiniai. Tėp pria Smatonos pavadino. O seniau čia buvo 
Stipinioveta. Šali Šokdas. Niekus dabar nežino, del ko seniau tep vadi-
no. Del kokių stipinų? Stipiniovetaj gyvano du kiamai Ajučių. Vienam 
kiemi aš gimiau. Mono tata buvo apsiženijįs Kučinskoičių iš kažkokios 
vietos tarp Gajūnų ir Rimšių. Mono dada Kastantus turėjo žemas skly-
pėlį Rimšiuos. Užtat aš papuoliau notraukon (Naktinio knygoj), kur Va-
riakojis žėnijas su Kučinskoičiu. Kitus dada (Jonus) dirbo preš karų Su-
valkijoj notaru. Kai susidrumsta gyvėnimai, pasitraukia Amėrikon. Ti 
ir mira. Visi iš Kučinskų giminas mira, sulaukį 80 matų. Tatula Onu 

Pria nomo Gegužiuos. Ona Ažubaliana (viršuj centri) su artimais žmo
nam.
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Kučinskoičiu buvo papi-
liečio Boguslovo Trečio-
ko žmonu.

Untrieji Stipinio-
viatas Ajučiai su mono 
senėliais nesigiminiovo. 
Naktinis soko, kad labai 
sanai Kubiliuos buvo pin-
ki Ajučių kemai. Par ilgų 
laikų nutolo vieni nuo ki-
tų ir nustojo būt giminas. 
Nežinau, kas buvo nutikį 
to untrojo Ajučių kiemo 

tavom, kad jų vaikus augino Tuiniena Maria. Mat sanojo Semeniškių 
Tuino žmonu buvo Ajutyčiu. Tuinienas augintus Patrus vėliau susukia 
lizdų Kilučios, o Jonus žuvo pokary Biržų girioj.

Jei kom do neaišku, Stipinioveta (vėliau Galiniai) buvo tarp Ku-

Nomus Galinių vienkiemy, kur aš gimiau. Se
niau sakydavo Stipinioviata.

Trečiokus Boguslis iš Popilio, šalia jo žmonu Onu (mono mamos saso), 
Ajutiena, katrų prižiūrėjo Marciukai, mono mamu Alzbieta Marciukie
na, šalia mono tata Jokūbus Marciukus. Prieky aš, Auguta, su broliuku. 
Jis turėjo du vardu: Petriukus Poviliukus.
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bilių, Šogdas, Strošių ir Pa-
kapynas. Šogdaj gyvano Aju-
čiai, Baltušiai, Ruplanai, 
Skiautaras. Visi Baltušio Mo-
tiejaus vaikai gima Šogdaj. 
Polšis, kur pria Popilio įsitai-
sa, buvo apsižėnijįs Šogdas 
Ruplanaičių Amylių. O Rup-
lanaičios mamu buvo Garš-
vų Gavanoičiu. Skiautara tu-
rajo tris sūnus. Jonus apsi-
žėnijo Grundėliškio Jakubo-
nyčių, Jurgis – Kubilių Va-
riakojyčių, o Patrus paliko 
neženotus.

Kairaj Šarkūniana Olga (Baltušyčiu), pusbrolis Balčiūnus. Prieky Ol
gos saso Palmyra Kvadaraučiana. Dešiniosios nebaprimanu, kas toki.

Viršutinis – mono gimina Ku
činskus Julius, gelžkelietis ir 
jo draugai, kauniečiai.
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Janina JoneliUkštyta – kraskaUskiena 
(g. 1921 M. girstaikiškiUos)

Bamož šimtų kiemų apsiuvau

Tik nesusimaišykit, kur to mono gimtina. Yr kiti Girstaikiai, pria 
Žadeikių, nebatoli Alizovos. Mono kaimėlis kitur. Nupaišiau tos kaimė-
lius, čia do užrašytus kiemų skaičius 1921 m.

Pašeraukščiai rundas pria Nemunėlio, Paguriai (Pogory) – unt kol-
no pria Apaščios. Artimiausi kapai – Raščiūnuos, Mykoliškį ir Varnė-
liuos. Mono senėliai ir tavai pakavoti Varnėlios. Mono tata – Joneliūkš-
tis iš Girstakiškių, mama – Tauteryčia iš Mykalinavos. Mas gyvanom 
daugiau unt Raščiūnų pusį. Mono vyras Kraskauskas Pranciškus – iš 
Mykoliškių. Mūsų buvo du broliai ir dvi sėserys. Mokyklon ajau Pagu-
riuos. Bažnyčia – Pandėly. Iki jo kokia 7–8 km. Pondėlį galadavom pa-
siekt no Varnėlių aidami unt Naujikų, po to Apaščios dvaran. Apaščios 
dvoras stovi unt sanovas kėlio Vilnius – Ryga. Kitas mūsų kėlias unt Pon-

Giminių suėjimus Papily Marciuko namuos. Giminas buvo susirinkį iš 
Galinių, Kubilių, Kučgalio, Mikalių, Miliškių, Raščiūnų, Rodiškių, Sli
žių, Smaliečių.
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dėlį – pro Mykolinavų išeidavom unt kėlio Aukštadvaris – Pandėlys tias 
Suvaizdžių kaimu (Svaidigs – basivaidijuntis, red.). Čia raikdavo įveikt 
Mašnos upėlį. Sunkiau buvo, kai jis užtvindavo. Keliaut aš buvau zuki. 
Ne tik lingviai aidavau, bat pria Pondėlio ir majakan įlipdavau. Zenkio-
kai tik stovadavo ir žiūradavo. Ar tavų buvo prisakyta nedūkt, ar aukš-
tumo jia bijojo, bat nelipdavo. Buvau šokėja ir dainušnikia. Šokdavom 
linksmai. Mažuos kaimuos muštynių nebūdavo. Dažniau vyriokai iš di-
dėsnio kaimo, iš Mykoliškio susistumdydavo. Tavų buvo prisakyta, kad 
mokykloj nevalia kito apkėlt, dyvytis iš jo, tai tokių erzeliojimų, kokia 
būna mokykloj šindej, nebūdavo. Nors mokyklon ajo ne vieno tikėjimo 
vaikai, bat sugyvanom visi gerai.

Mono vyriausiom broliui gerai sėkias matematika, aš irgi nebu-
vau žiopla. Mokytoja Styroičia kalbajo apia gimnazijų. Bat gimnazija bu-
vo tik Rokišky. Raiks sumdyt kambarys, o kas volgyt duos? Iš Pagurių 
mokyklos tik vienas vaikas nuajo gimnazijon. Kitų tavom nebuvo tiek 
pinigų. Kai aš mokiaus, Pagurių mokyklon ajo kokia 36 mokiniai. Bali-
ko mum vienus kėlius – tarnaut.

Juza Joneliūkštis, mono dada, Girstakiškių kavolis, buvo apsižėni-
jįs Varnėlių kaimo Klemkoičių. Pas jų ir pradėjau mokytis siūt. Tavo sa-
so Liudgiera nuajo (ne pirmų kartų) giagužinan. Čia jų pamota ir pašok-
dino toks Kuprėliškio Balčiūnas. Pamota ir niabagalajo užmiršt. Jis bu-
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vo trumpom sugrįžįs iš Amerikos. Grįžo Amerikon, išsivežia mono tatu-
ly. Jia turtingai gyvano, daug ko mum prisiųsdavo. Pasimotymų vis ati-
dėliojom, kol mono giarosios tatulas nebaliko...

Išmokau apsiūt ir moteris ir vyrus. Vyrom siuvau dažniau. Kai 
Čiarkai pasiuvau kostiumų, vianoj švintaj žmonas pradajo klausinėt, kas 
čia tėp gražiai siuva? Pasidariau žinomu. O koki siuvėja ba nuosavos ma-
šinos? Vis prisimanu žydėlį, katras mon taisingai potara, kad raikia pirkt 
naujų siuvamojų. Kad ir brungiai raikia užmokėt, bat visų mono amžėlį 
dirbo ba jokio gedimo. Konkurentų turėjau čia pot. Pria Varnėlių gyvano 
toks Kliamka. Kriaučius. Visus 8 savo vaikus jis išmokia siūt. Buvo jom 
6 margaitas ir 2 vyriokai. Visos ištekėjo. Gerus vyrus govo. Vienu, pati 
būdamu nedidala, govo aukštų vyrų. Kiškis jis buvo. Tai ji su tuo Kiškiu 
labai gražiai sugyvano.

Bedališky gyvano dvi ponos Dagytas. Toks lyg dvarėlis ti buvo. 
Viena susižėnijo su savo bundinyku Kraskausku.

Ir mon dorbo netrūkdavo. Vian Girstakiškiuos buvo trys Joneliūkš-
čių (Romas, Natalas, Juza), trys Jurėnų, du Stasiūnų, du Valašimų, Čiar-
kos, Čibinsko, Grigo, Prokopo, Prunskaus, Vaičiūno kiemai. Pas man 
siūt mokinos ir išmoko Čibinskoičia. Kai tik vienam kiemi dorbų baig-
davau, su savo Zingerio firmos mašina keliaudavau unt kitų kiemų. Ko-
kiam šimti kiamų pabuvau.

Mono broliukas. Komunijos apeigos. Foto Liaudansko, Pandėlys.
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Pagurių mokykla, 1936 m.

Aš ir mono broliukus Bro
nys.
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Mono tatulas Liudgieros vesėlijos su Balčiūnu. Čikaga.

Tavai ir vaikai. Uršulia Tauteryta 
– Joneliūkštiena ir jos vyras Romas. 
Stovi vaikai: Janina, Bronius, Mari
jona. 
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Mono dadas Juzas Jone
liūkščio šeimyna. Iš kai
ras tavo seserėčia Užku
rėlyta, už Juzas stoviu aš. 
Juzas vaikai Valdukas ir 
Leonardas. 1937 m.

Mono draugia Kaziunia Matukoičia 
(iš Mykoliškio) ir jos kavalierius. Vė
liau jia susižėnijo.
Foto Čadovičiaus, Pandėlys.
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Girstakiškių jaunimas, 1940 m. Iš kairas stovi: Bronys Joneliūkštis, 
Prunskoičia, Prunskus, ?, aš, Povilas Stasiūnas. Sėdi: Vaičiūnaičia Akvi
lia, Stasiūnaičia Kastuta, Šorka Alpredas, Vaičiūnaičia Vanda, Povilas 
Šarkiukas, kita Stasiūnaičia.

Mono vyras Pranciškus Kraskauskas ir aš su dukra. Paškučiai.
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Tavai, vaikai, anūkai. Iš kairas: Pranciškus Kraskauskas, Robertukas, 
dukta Cecilija Kraskouskoičia – Buitvydiena, marti Danguola Kraskaus
kiana su dukra, Evaldas Buitvydas.

Visi mono anūkai. Iš kairas: Cecilija su Vytautu, Evaldas, Kristina, Dan
guola su Roku. Priekyje Paulius.
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aldona kliaMkoičia – norbUtiana 
(g. 1925 M. latvygaloJ)

Apia Skrėbiškio dvorų

Dvorus priklausa Kanarauskom. Paniala buvo vardu Irena, o jos 
mama – Marija. Marijos sūnus atvažiuodavo iš Lenkijos (tėp žmonas 
kalbajo), atsivaždavo savo šeimų, vaikus. Tia vaikai turajo labai gražius 
ratelius, juos vežiodavo, tuos ratėlios pasodintus. Tokia poprastūs medi-
niai koriukai, bat grožūs. Tas sūnus labai vartydavo knygas ir jas dėgin-
davo, lyg pasaulinio karo laukdams (tėp posakojo Aldonai Skrėbiškio 
dvoro tarnoita Alzbieta). Dvari no vieškelio buvo labai gražus kėlias, pa-
lei kėlių žydadavo sanoviniai kvietkai jurginai. Dvari buvį labai grožūs 
pėčiai, blizguntys kokliai, padlaga visad išvaškuota, slidu būdavo. Po-
nios važiuodavo dvikinkiais arkliais su karietu, ne počios vadalas laiky-
davo, buvo kučeris. Netoli dvoro buvo žvyrdobas, o viškum netoli bu-
vo ponių bulbos. Kai kosdavo žvyrų keliom taisyt, tai tos bulbos kartais 
net išbyradavo duoban. Tadu ponia sakydavo: ar mužikas ar kiaulas via-
nodai knisa.

Jaunojų panytį tai gerbdavo, o sanosios nelabai kįsdavo. Alzbie-
ta posakodavo, kai taisydavo balių (Irenos vardadienius) dvorų labai iš-
puošdavo, žvakutas mėdžios uždagdavo. Žvakialas buvo su spaustukais. 
Alzbietu buvo gimus apia 1880 matus, pakavota (Alzbieta Plepyta) Skre-
biškių kapuos, ti pot pakavota ir jos dukta Grasilda.

Apia 1940 matus ponios išvažiovo dviem dvikinkiais vežimais lig 
Biržų geležinkelio stotias. Likusį turtų pardava iš varžytinių. Popilio mo-
kytojas Volbekas nusipirko partapijonų. Butanas (Ladusis) nusipirko la-
bai grožų kampinį bufetų. Dvari buvus labai graži žibalina lempa. Tų ar 
Butanas nupirko.

Tarybiniais čiasais dvoro rūmi apia du matus buvo senėlių 
prieglauda.

Kraštų dvorus

Amylia Paliulionyta (Čiudariana) šiam dvari buvo už tarnoitį. Kai 
Grinteliai išbago Vokietijon, ji pasijama šiapų su zarkolu, labai graži. Ir 
lovų pasijama, tokia žema, o matrasas sulinkiamas kėp knyga.
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aMylia vileMaičia – MatUkiena 
(g. 1925 M. skrebiškiUos)

Apia karų

Kai pradajo ait karas, tai pirmoj ailioj kosam akopu pre gryčios, 
bat mum netako ty būt. Užiajo kareiviai ir liepa mum išeit, do apšauda 
tas duobas, liepa atsitraukt nuo namų. Mas išiajom už kilometro ar dau-
giau unt Kėžio namus, už dvooro. Ir kai ajom par pievas, tinoj kryžiškai 
buvo pridata tokių velų.

Pas Kėžį prabuvom dvi dienus, tadu grįžom atgol, tai atrodom, 
kad sudėginta Lukšias gryčia, Binkio, Žiaugras triobos, kur preš dvorų. 
Sudegyti buvo tėp pot Kujėliai, Būtanai. Sudėgyta buvo ti, kur ajo voke-
čių kareivei. Kur ajo kariuomana, tai kai kur ir javai buvo sudegyti.Na-
muos viskų buvom palikį. Grįždami rodom savo korvį Grintelio dvari, 
tai parsivoram namo. Iš namų nieks nebuvo pojimta, kėp palikom, tėp at-
rodom. Mūsų namų nesudėgino. Duonų kepdavom namuos, tai dabar ta-
ko volgyt vikiena, mat buvo pridata ne tik rugių, bat ir vikių.

Baisus doiktas, kai nušviečia ir pokšia, pokšia. Pre Vasiliausko 
gryčios buvo kareivių akopai, jia ti gyvano neilgai. Kai mas buvom pas 
Kėžį, Vasiliausko gryčioj buvo palikta toki sana bobuta, Žilinskiana, jos 
niekas nepojama, kai liepa trauktis. Tėp ji prabuvo, nieko jai nepasidora. 
Tai ji ir posakojo, kad vis žaibovo ir žaibovo ir kad spyra, tai spyra. Mat 
ji nesuproto, kad šauda.

Po karo buvo sunku. Viskų dirbom su to vienu orkliu. Ir oram ir 
akėjom. Tako susidurt su miškiniais ir su skrabais. Tavai jau buvo seni. 
Kai užaidavo skrabai, liepdavo mon pakinkyt orklį vežiman ir vėžt jos 
Papilin. Susasdavo tuos rotos ratu, o aš sadadavau prieky. Kai važiuoda-
vom pro Bokiškius buvo toks miškėlis (ir dabar jis tabar), liepdavo mon 
sėst vidurin, o jia sadadavo aplink, kojas nulaidį. Kai grįždavau atgol, iš 
miškėlio išeidavo ginkluoti miškiniai ir sakydavo, kad nešovam tik del 
to, kad tu ti vidury sėdėjai. Pažino mani ir pagailajo. Skrabus vežiojau 
daug kartų. Mas buvom niekur nepritamnūs, tai mum niekas nieko nedo-
ra. Kartų buvo užėjį miškiniai ir atsitik tu mon, kad po kiek laiko jau dau-
žo duris skrabai. Labai nusigundom, o miškiniai pasikavojo, o skrabai jų 
neieškojo. Kėp visadu, mani pavora padvodon, vėžt jos Papilin. Tėp jia 
ir nesusitiko. Kai kartų buvau Papily, atovežia jau negyvų, nušautų tokį 
seniokų su vyžom ir baltais autais ir numata pre žydų Motkaus ir Kada-
ro namų. Ti privaždavo daug vyrų, pati asu močius. Ti jos ir pakavoda-
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vo, ti ir dabar jia tabaguli. O kai sušauda pre savo namų Kontrymus, Bu-
tanus, Užkurėlių šeimynas, paliko tik vaikėliai. Kai lydėjo unt Skrebiš-
kių kapus 11 grabų, buvo klaiku žiūrėt.

Vienu laiku gyvanau pas sėserį Albinų Girstaikiuos. Ajom vaka-
ruškon Muntvydų kaiman. Niekas labai nedrauda mum vakarot. Bat tų 
kartų užiajo miškiniai, liepa po vienų išeit iš gryčios, govom bizūno. Kai 
katriem nukirpo čiuprynas, iškirpo šmotais. Aš tik su bizūnu kaunieriun 
gavau. Prisokia, kad daugiau jokių vakaruškų nebūt. 

Karo pradžioj kartų vežiau šienų iš Girstaikių tavom unt Skrebiš-
kius. Kep važiuoji, preš Popilį yr žydų namai, sklypai. Važiuodama už-
girdau, kėp rėkia žydai, krūvon suvaryti. Tėp rėkia, tėp rėkia, mosuo-
dami runkom. Oi oi, kėp klaiku buvo, važiuodama raudojau, raudojau.
Tuos žydus visus pažinau, aidavau pas jos apsipirkt. Viškum preš mieste-
lį sutikau du vyrus, valkunt žydaukytį. Ji nesveika buvo, o jia kad valka, 
kad valka rėkiunčių. Tos vyrus pažinau abudu. Skaudu buvo žiūrėt, kad 
mūsų žmonas tėp doro. Kėp tėp golia tia potys, kur ajo pirkt, suvaryt, su-
vilkt, išvėžt unt Biržus ir sušaudyt. Prisiplašia žydų turto, bat potys loi-
mas neturėjo. Ir numira ba čiaso.

Buvo du Vilemai, vienas Kvatkų mokytojas, kitas – prievolių agen-
tas Suvainišky. Patykojo abu, važiuojunt unt Pondėlį tokiam miškėly ir 
sušauda. Giminas mokytojų Vilemų išsikasa ir pakavojo pre savo namų 
(kapuos kavot bažnyčia nelaida?). Kitas Vilemas tėp ir paliko gulat tam 
miškėly. Jis buvo mono gimina, netikras brolis (ne tos pačios mamos).

elMa gavanoičia  
(g. 1927 M. staPonišky)

Švesala

No Staponiškio unt Ilgabradų pusas buvo didala balu, labai šlo-
pia ty būdavo. Tai toj boloj voikščiodavo toks žiburėlis, šviesala par lun-
gų matydavos kėp baga, baga vienoj vietoj. Žiūrėk jau kitoj. Tai zenkiai 
aidavo gaudyt tos švesalas (zenkiai – tai Elmos broliai Patras ir Jonus). 
Jou kėp ir baigia jia priait, šmaukšt ir prapuola, pasirodo par šmotų kitoj 
vietoj. Pre Smatonaj buvo iškastus griovys. Iš prodžių griovį kosa žmo-
nas iš Daunorių, jia iškasa lig sulinkimo. Vėliau pasumda Jonų ir Krisių 
Kvadaraučius, tai jia ir pobaigia iškost. Kai iškasa griovį, švesala prapuo-
lo, daugiau niekus jos nebamota.
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Ape Agėniškį

Važiovįs toks ponas par tiltų, kur aina kėlius par Šilus, unt Liepa-
lotas. Tadu ponus ir soko: 

– Švintas Jonai, pribūk unt pagelbos! 
Arkliai šoko. Iššoko iš undenio, laimingai ištraukia vežimų su po-

nu. Ponas, noradamas atsilygint, tes tu vietu pastota Švintom Jonui mo-
žų koplytaly ir pastota jo statulaly. Paskui koplytala buvo aptvartu pre 
kapų. Švintas jonas buvo numuliavotas : kiapura mėlyna, pats malsvos 
spalvos, guzikai juodi. Par karų statulalas niekas nerušiojo, ji prapuolo 
po karo.

Pemenėlis

Mono senėlis posakojo ape pemenėlį, katrus tarnovo pas Pakriau-
šias Norbutų. Tas pemenėlis buvo nesveikas (su protu), gona jis gyvu-
lius. Jaučius atrodo aptrūnyjusį kelmų ir kad stojo badyt, boda boda, su-
purkojo kelmų visai, ir tadu tas pemenėlis pamota tarbaly, tokių plančė-
ty, pojama ir pornešia savo gaspadoriui Norbutui. Tas išsinešia tų planče-
ty ir apžiūrėjo, o ptom pemenėliui pasokia, kad ti nieko varto nebuvo, tik 
gazietos. Gol tas pemenėlis kai kom tarstalajo, kad rodo tų plančety, o 
gol žmonas iš Norbuto gyvėnimo suproto, kad tikrai buvo ne gazietos, o 
auksus. Norbutus po to nutikimo pasidora labai turtingus, pemenėliį lai-
kia pre savį, kol tas numira. Pakavojo savo pamilijos ailioj. Žmonas visų 
laikų tėp ir kalbajo. kad Norbutus ti govo daug aukso.

olgU tUinoičiU – Polšiana 
(g. 1926 M. seMeniškios)

Mono kaiminku Kazyta

Prisiminiau savo tarnystį pas kaiminkų Kazytį. Mono šeimoj bu-
vom trys sėserys ir du broliai (Emiliju, Olgu, Palmyru, Jonus, Povilas), 
pas Kazytį vienus sūnus (Jurgis). Jurgis už manį buvo kokiais 2-3 matais 
jaunėsnis. Manį sumdydavo padėt darbų nudirbt Kazytas ūkin. Aš dirb-
davau pas juos tris dienus par nedėlių ir tik vosarų. Kai aš būdavau jų na-
muos, niekad nemačiau, kad Jurgis kų nors dirbtų. Mon ir Kazytas vyru 
Jonu atitakdavo visi sunkesni darbai. Volgyt pria stolo sasdavom visi ke-
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turi. Kazyta volgyt padarydavo, bat šėp kad ji kų dirbtų nemačiau. Išvis 
jos nematydavau, žmonas kalbajo, kad buvo megėju skaityt knygus.

Vienų dienų buvo sunkus dorbus, bat trim jis būtų buvįs įveikia-
mus. Daržina iki boliakias jau buvo prikrautu vasarojaus ir do to vasa-
rojaus buvo laukuos. Raikiajo kimšt pastogian. Jonus su šokiam paduo-
du mon glabį, aš prijamu ir stumiu toliau, o Kazytai prigulajo pajimt gla-
bį iš manį ir pastumt po stogu lig pot daržinas golo. Bat niekus iš manį 
glabių nepajimdavo, vienu prokaito apimtu turajau kunkintis. O Kazyta, 
šiaudinį stogų prasiplašus, knygų skaito. Buvau labai papiktintu, bat nie-
ko nesakiau. Pabaigus tų dorbų, Kazyta ir soko: „Tia abudu pluša sukai-
tį, o aš knygų paskaičiau“. Pasokia tėp, lyg gerų dorbų būt padorius.

Ji sakydavo, kad kai vyrai jų užpykdo, ji norat numirt ir žiūrėt, kų 
tia vyrai doro. Aš tų barazumysčių nesuprosdavau. Kų ti gali daryt su nu-
mirėliu? Raikia guldyt graban ir tiek. Po smertias žiūras, ar labai jos že-
lavos? Bat kad iš tikrųjų tų keistumų buvo. Atbagdavo Jonus pas vienų 
kaimynų ir prašydavo ait ir parkalbat Kazytį, bo to ruošius ait skundin-
tis. Kų tas darys? Aidavo pagelbat kaimynu. Sugrįžįs aiškindavo smal-
siem žmonam, kad kaiminku prisiskaita meilas romanų, jai pradėjo rody-
tis, kad Jonus jos nebamyli, dėl to ir ėjo skundintis. Kaimynai girdadavo 
ir sužinodavo, kad kartais Jonus, nuėjįs klojiman, labai rėkia. Žinuntieji 
paaiškindavo, kad jis rakdavo tadu, kai jom blogu pasidarydavo. Parak-
davo parakdavo ir pasidarydavo lingviau. Vietoj dainuškos.

Unt sanotvas do daugiau tų keistumų nutikdavo. Sūnus padajo ta-
vom miestėly pasistatyt nomų, vienom galį įlaida nuomininkus. Kad bū-
tų kas pagelbaju, kai priraiks. Kas ti užeidavo Kazytai, padarydavo kori-
doriuj ir sakydavo: „Nu, dabar valykit!“. Kas dadavos tarp vienų Kazy-
tas ir Jono, nieks nežinojo. Tik rodo vienų dienų Jonų negyvų prie upė-
lio. Kojos unt krunto, o galvu undeny. Visi suproto, kad nebaišlaikia jis 
tokio savo gyvėnimo ir užbaigia jį.

Tėp kad ne tik vyrai nieko nedirbu, progeria turtų, mušu ir luošinu 
žmonus, bat ir žmonų būnu visokių. Ne ba raikalo poetai kartais rošo:

Jis bulbus skuta, tašlų minko, 
Miltuotus nuo galvos lig kinkų, 
Ji valku moterias dolių korčių, 
Skaitydamu Žemaitas Marčių... 
  (R. Klusus) 
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Jonas šernas  
(g. 1926 M. sPalviškių kaiMi)

Paniala jaunoji

„Trauk Parkūnai paniala jaunoji“, – 
Geso liampa žibalina palubaj, 
Kai miežinis uzboni putojo, 
Papiliečiai jų mago užplašt. 
 
  Aš pažįstu šitų Popilio kroštų, 
  Kur Žiemių Liatuvos pakrašty, 
  Kur žmonas tiesūs ir poprastus, 
  No sano jais garsus Papilys. 
 
Daug čia garsenybių gyvano, 
Do užsilikį dvarų padamintai. 
Paprastom papiliečiu tiktai kopus, 
Kad šioj žiamaj tu gyvanai. 
 
  Buvo Patras, ir Povilas buvo, 
  Girdėjos skumbėjims bažnyčių varpų, 
  Ir keliais ir takėliais čionai ajo  
  Švįst Petrinių daugyba žmonių. 
 
„Mono koilis“ ratai kas basoko, 
Nykstu žodžiai gimtosios šnekos, 
Papilietiškai tipiškų kroštų 
Tik istorikų knygos minas.  
 
  Alėktru troboj žaižaruoja, 
  Nebagęs jau šviesu palubaj, 
  „Trauk Parkūnai paniala jaunoji“ 
  Jau gali nors parplyšdams bliaut. 



33

algirdUs UlėvičiUs 
(g. 1926 M.gikonių dvari)

Kai aš Garšvos ganiau

Daugumus sanųjų žmonių čia kalbajo po sanovai. Tik tia, kuria bu-
vo mokslo ragovį, toks buvo Gavanus Martynus, šnekiadavo lietuviškai.

Mono saso tarnovo pas Gavanų Patrų gryčelnikų už margų, bro-
lis – pas Gavanų dvižemį už barnų, mono tavai tadu gyvano Staponišky, 
mon buvo dėšimt matų, ir aš gavau tarnysty Garšvų kaimi. Trys gonam 
ape 80 korvių. Gyvulių išginimus prasidadavo nuo vieno kaimo golo. 
Ustoviena (piemanu vyresnioji) Tunkuniana rytų aidavo mušdamu bu-
binų, kiekvienus kiemus išlaisdavo savo gyvulius. Aš su Rastauskoičiu 
buvom jaunesnieji piemenys. Rastauskai nuomovo Plepų žemį. Aš nak-
vot pas tavus neidavau. Kiekvienus kiemus mani valgydino ir migda, žiū-
rint, kiek tų gyvulių (korvių ir avių) iš to kiemo būdavo. Ilgiausiai prabū-
davau pas dvižemį Gavanų.

Labai mon patikdavo pas Karosų, katras buvo apsižėnijįs Patraus-
kiany. Patrauskiana turėjo savo dvi dukteris, su Karosu susilaukia do 
trijų. Karosai nuomovo Patašienas žemį. Kai pasidarydavo šolta, Pa-
trauskiana – Karosiena apaudavo manį noginam su autais, nebašolda-
vo kojos.

Visi Garšvų gyvintojai buvo vidutiniokai. Gol tik Kuliešiom sak-
davos sunkiau. Iš kiekvieno kiemo išlaisdavo po 3– 4 korvus. Aš ganiau 
kažkur apia 1934 matus. Ganydavom rytų pusaj. Buvo du dideli degi-
mai, pilnūs undenio, korvas magdavo tinoj pabraidyt par karščius.

Vienu korva buvo ne iš Garšvų, o Kojugalio drūtojo Naktinio. Jo 
kavaleristo didelis čebotus dabar yr Biržų muziejuj rodomus. Naktinis 
buvo poimtas rusų kariuomenian, paskirtus kavaleristu, patako Mandžiū-
rijoj mušin. Raikiajo muštis, kapotis su japonais. Buvo sužeistus kojon, 
kelin. Rusai pralaimėjo. Japonai sužeistus pribaiginėjo. Kėp jom pasisia-
kia iš tį išsikrapštyt, kas dabar pasakys. Kažkėp sugrįžo Lietuvon, bat ko-
ja nebaklausa, paliko nedarbingus visom laiku. Jo korva vis taikydavo 
patraukt namo Kojugalin. Nusibodo mon jų prižiūrėt, apsivyniojau aš 
jos linciūgų apia juozmenį, kad galač jų nulaikyt vienoj vietoj. Kas jai 
užėjo, kad pradajo ji mani nešt, sulaikyt negalajau, pargriuvau, vilko ma-
ni toliau, par okmenis, par kimsynus, par ėglius. Tokio švarumo to gono-
mu pievu buvo. Tai loima, kad neužmušia, kad pavargo, mani vilkdamu, 
ir sustojo. Partimpiau jų atgol.
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Kojugaly buvo baveik visi Naktiniai, tik vėliau atsirodo čia Mit-
rus, Gavanus. Vienus Naktinis laikraščius skaitydavo, žmonas jį laikia 
lyg ir kairiuoju, bat su Garšvų komunistais jis nedraugovo.

Garšvų kaimi gyvano trys Gavanai, trys Stekioniai, Čigus, Jašins-
kiana, Karosa, Kuliešius, Naktinis, Pliapus. Pliapo sodybu buvo pasku-
tina pria upėlio Eglynas link. Sanovas žemlapy rošo, kad Garšvos bu-
vo 26 kiemai. Mon tiek suskaičiuot neišeinu. Gol tiek buvo prieš karų 
(1918 matų).

Garšvų kaimus atsirodo vėliau, nei Kubiliai, Semėniškiai, Ilgob-
rados. Knygos rošo, kad toj vietoj, 
kur atsirodo Garšvų kaimus, sano-
vaj buvo sėlių gyvinviata. Kosunt 
žvyrų pria Stekionias Jono, atrodo 
žmogų, pakavotų kartu su orkliu. 
Daug ūžolų, Garšvos upėlis, čia pot 
Rovėja. Matyt sėliom buvo švintu 
vietu. Dėl to ilgai niekus jos neuž-
jama. Sanovaj ūžolus gerbdavo, ne-
pjaudavo. Tik kolchozų laikais, kai 
pirmininkom įsiraikia parketų, pra-
dėjo pjaut gražiausius Garšvų ūžo-
lus. Kaimi tadu babuvo likį vieni 
Gavanai, mandogūs, romūs, nebu-
vo kom pirmininkų sudraust.

Kai vakari pargindavom gy-
vulius iš ganyklos, piemenys bū-
davo laisvi. Aidavom ripkos mušt. 
Buvom keturi vienmečiai. Karosiu-
kus, Kuliešiukus, Plepiukus ir aš, 
Ulevičiukus. Turajom gerus laz-
dus, vyresnių pamokyti, mušda-
vom gerai, kojų nenusidaužiam. 
Pievoj ripkos nemuši, raikiajo ly-
gaus kėlio. Ganykloj, kai korvas 
apsiramindavo prisiadusios ar su-
guldavo, lošdavom kilų. Gol ir ži-
not, kad čia raikia dvejų nedidelių 
akmanų ir dvejų pagaliukų: trum-
po (kokių dviejų sprindžių) ir ko-

Ulevič Karol (g. 1890 m., Vitebsko 
gub., Pastovių k.). Jo tavų Vitebsko 
gubernijoj dirbusį aiguliu, žulikai 
užumušia, mat tavus neišlaikia ir 
pasokia, iš kurios vietos jia vogia 
miškų. Po to sūnus patraukia Lietu
vos pusan.
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kius du-tris kart ilgėsnio. Kas pro-
lošia, tom kila. Po kokių 20 ma-
tų Popilio gimnazijoj šitų lošimų 
vaikai vadindavo klipka. Možo-
jo pagaliuko lakimo kėlius buvo 
padalintus rėžiais, kuo toliau po-
muši možojį pagaliukų, daugiau 
taškų surenki. Jegu priešus tavojį 
možojį pagaliukų sugaunu lakian-
tį, vietų prie akmanų prarundi, ta-
du jis renku taškus.

Linksmus buvo gyvėni-
mus, kai ganiou.

Tavai ir vaikai. Sėdžiu Untaninu 
Petrušyčiu (g. 1891 m.) ir Karo
lis Ulevičius. Stovi jų sūnai Algir
dus ir Albartus.

Jaunieji: Eleonoru Baronoičiu ir Algirdus Ulėučius.
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Dailidas Algirdus Ulėučius Gajūnų ir Patrus Šimanus Sauginų. 
Šalia būsimo nomo sovininkia Rotnikiana.

Jurgis Ulėučius (g. 1922) ir Felici
ju Uleučiūčiu (g. 1920).

Portėtai. Vitaliju Marinskoičiu 
(gyvano Bučkumpy).
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Biržų pakraštys. Nomo statybu.

Pirmosai Pasaulinis karus. Rusų armijos plienčikai Kiolne (Vokiatiju). 
Iš kairas kraštinis sėdžiu Jokūbus Baronus iš Obalaukių. Sugrįžįs iš ne
loisvas, jis apsižėnijo Čereškoičių Katrį Gajūnų. Jokūbo dukterį Eleono
rų Baronoičių apsižėnijo Algirdus Ulėučius.
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Patras binkis  
(g. 1927 M. kUčgaly)

Niabar tų vietų

Mono senėlis Pranciškus Binkis gyvano Kaušiškiuos. Mono bobu-
ta Ona Binkiena sulaukia savo gyvėnimi 100 matų, užaugino 5 vaikus. 
Viktorų, Patrų, Jonų, Stefanijų ir Paulinų. Bobuta turėjo giarų pomiatį 
iki pot gyvėnimo pabaigos. Kažkėp nujauta, kad jau raiks mirt ir papro-
šia atvėžt kunigų.

Kaušiškiuos tuo matu buvo du vienkemiai – Binkių ir Jakubanų. 
Kažkadu Jakubanus žėnijos nošly Binkieny. Jakubanų buvo do daugiau 
vienu matu: Jokūbus, Kazys, Mykolus, Alponas, Pranus, Romas, Povi-
lus, Stefanija, Uršula. Ir tų nebaliko. Atėjo laikus, kai Kaušiškiai pasili-
ko dykūs. Nebuvo kom remontuot triobų. Dabar pasiliko tik mėdžei ir 
kalnalei. Papiliečiai gerai žino, kad buvo du poetai, du Kaziai iš greti-
mų kaimų.

Kazys Binkis iš Gudėlių:
Rudo, vis prastėja oras, 
Visi buriasi į poras, 
Tik Tamošius Bakiapuris 
Sau poros neturi. 

Kazys Jakubanas iš Kaušiškio:
Nusado saulala 
Už girios žalios, 
Vargdiena mergiala 
Kur tu dings ba dalios? 

Arba:
Negailajo miško 
Kirvis gelažias, 
Argi gailas mūs brolių 
Ponai ba širdias. 

Binkiai ir Jakubanai nebuvo pirmieji Kaušiškiuos, toj gražioj vie-
toj. Yr užrašytu, kad 1820 matais Kaušiškyj mira Vendto Jokūbo žmonu 
Liudvika. Binkių kažkadu daug buvo Gudėlių kaimi. Sanoviniam žem-
lapy (1918) jia vadinti Gudais. Iš čia Binkiai išklydo unt kraštus, ne tik 
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unt Kaušiškį. Popilio dvoro roštuos XVII amžiuj Gudų kaimo nematyt. 
Bat 1606 m. Neciūnos (naciens – atėjūnas) yr Indrias Gudanio pavarda, 
1612 m. čia užrašytus Andžej Gudelis. 1612 m. Žvirbliuos – Kristupus 
Gudėlis. 1676 matais Kučgaly žemy dirbo Baltramiejus Gudas. Neaiš-
ku, kadu ir iš kur Dukurnios ir Smaliečios atsirodo Juodgudžiai. Apia šių 
povardį yr žinios iš 1777 matų.

1839 matais užusakus podava Patras Kaupėlis iš Valkiškių Motie-
jaus Kaupėlio ir Alzbutas Zurboičios sūnus) ir Magda Pilipovna (Valkiš-
kių Juozo Pilypo ir Kristinos Stanionytas dukta). Vienas iš liudininkų – 
Jan Binkis. 1843 matais podava užusakus Kazimieras Pilypas, Jokūbo 
Pilypo ir Barboros Kežytas sūnus (iš Dirvonakių užusienio, šalia Gudė-
lių) su Uršulia Aiskudžiovna, Patro Aiskudžio ir Barboros Zumbaroičios 
dukra (iš Parovėjos dvoro). Liudininkais užrašyti Stanislovas Veitginas 
(Vaidginas?) Motiejus Stalūnas, Patras Pilypas ir Kazimieras Binkis. Jai 
jis iš mono giminas, tai čia turajo būt mono senėlio senėlis. Šitam doku-
menty motom, iš kur atsirodo Aiskudžių kaimo pavadinimus – ogi iš pa-
vardas. Seniausias Kučgalio užrošymus – Kudžiogalie, Kudžiogolie. Vi-
siem jiem yr bendrus žodis – Kūdžiai. Žmonas, katria užujema kūdas že-
mas? Ar potys kūdi buvo? Do prisiminsma, kad 1612 matais Kučgaly už-
rašytus Mikolai Kuduk. Kudukio pavarda išliko ilgom. 1840 Popilio pa-
ropijos užusakų knygoj minatas Kudukis kėp liudininkas. Rodos, kad ga-
lajo gyvint Valkiškiuos, Guduos ar netolimuos jiem kaimuos.

1841 matų Kraštų dvoro surošymi yr Aleksandrus Koscialkov-
skis Jurgio, jo sūnai Idelfonsus, Henrikus ir Vladislovus, Koscialkov-
skio žmona Magdalena ir jos dukterys Amilia, Regina, Johanna, Tekla 
(seniau tėp rašydavo – sūnus pria tavo, margaitas pria močios). Pavaldi-
niais užrašyti ba kitų ir Piotr Binkis Jurgio (8 matų), Jan Binkis, Kristu-
po sūnus (30 matų), Darata Binkyčia, Kristupo dukta (25 matai). Tik Bu-
tanų čia daugiau nei Binkių. Po 1863 matų sukilimo dvorininkai Koscial-
kovskiai caro buvo prispausti (represuoti). Koscialkovskių neliko, Bin-
kiai išliko. Nuėjo gyvint toliau, Latvygalon, Gajūnuos. Popilio mokyk-
los direktorius Volbekas buvo apsiženijįs Latvygalos Binkyčių. Koscial-
kovskiai nebuvo geri žmonam. Tia, kur gyvano Pandėly, nuvora no ge-
ros ir gerai įdirbtos žemas kelis pandėliečių valstiečių kiemus praston že-
man, o jų vieton pasikviata savo draugus iš Liankijos. Argi neskaudėjo 
žmonam širdias, kai su jais šitėp padora? Ar tako užgirst, kokį ailėraštį 
skaita par televizijų apia Pondėlio Koscialkovskius, kai buvo laidu apie 
Pondėlį (iš sėrijos Mūsų miestėliai)? Iš lūpų unt lūpus keliovo 1831 ma-
tų sukilalių daina, kol jų surodo laidos vedėja N. Baužyta.
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Ponai ūžia, uliavoja, 
Nedorybas doro. 
Mužikėlius kutavoja, 
Unt rekrūtų voro. 
 
  Griebia žemį mūsų švintų 
  Ir skiria pre dvoro, 
  O nekaltus artojėlius 
  Pobolin nuvoro. 
 
Verčia dirbt to dvoro žemį, 
Mokesčius mokėti. 
Gvoltavoja mūsų žmonas,  
Negolim kintėt. 
 
  Kuria dvorui nepatiko, 
  Tuos lazdom pliekia, 
  Ir prigautus ponų margas 
  Tuoj žėnytis liepia. 
 
Neklausysma daugiau ponų, 
Žiaurių Koscialkovskių, 
Iš dvarų jos išvarysma 
Paklon velnių kaustyt. 
 
  Uriadnykų juodas šoblas 
  Visas sudaužysma, 
  Ir pristovus, asesorius 
  Ir sūdžias išvysma. 
 
Valni būsma kėp paukštėliai 
Liuosybaj paliksma. 
Pulsma mūsų neprietėlius 
Kur tiktai sutiksma. 
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O apia kurį Skrėbiškio ponų rošia J. Skeberdis 1843 matais?

Skriebiškio nevidonas 
 
Ataina vaidai iš gojų – šilų 
Kėp vilkus parvartus kad staugia. 
Tia visi iš dvoro obalsiai –  
Ti rykštas kraujuosna plauna. 
 
Nukunkino vargšų Baltramų, 
Kad sovo počių užstojo – 
Ir šunim aplaida Jonieny, 
Kom šili uogus runkiojo. 
 
Do Navickom su drusku iššova 
Kom briedžių viršum neužvora. 
Ir kitiem sprundan įmova, 
Kad ir nieko jia nepadora. 
 
Po pinkias dėšimtis ir dvidešimt pinkias 
Kas vokarų rytų skaičiovo. 
Šaukdavo šiatonus ir vėlnius, 
Kėp ir barazumis rakavo. 
 
Nu palauk, tu, bubinpilvi, 
Grait liatuviai susipras, 
Išardys jum taukų skilvį 
Ir taismų jum atras. 

Mono tavus Patras Binkis, gimįs Kaušišky, Kučgalin atajo užku-
riom pas Šepetyčių Untaninų. Jos tavai caro laikais buvo išbėgi Ameri-
kon, susiautaupa pinigų, parsivežia Untaninų do možų Kučgalin. Kučga-
ly du Šepečiai užrašyti jau 1671 m. Tais laikais Žvirbliai buvo kaimus, 
ir do užrašyti (kiti?) Žvirbliai kėp Kučgalio užusienis. 1671 matais ti gy-
vano Jan Šnarpovič – žemionis pagal titulų. Toj vietoj, kur gyvano Piotr 
Kuprin ir kiti žemionys, vėliau atsirodo Kuprių kaimus. Žmonas posako-
ja kitų legendų. Ajo kūčių vakari senėlis pro kaimų, pavargo, paprošia 
žmonių, kad įlaist pailsat. Tia neįlaida. „Kad jum kupros išaugtų“, – paso-
kia senėlis ir nuėjo toliau. Kitam kaimi jį prijama, čia jis sulaukia kūčių 
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golo. Vot jum ir Kučgalys. Kudžiogoliai turajo būt kažkoks svarbus punk-
tas sanovaj, kad jiem priklausa tokia užusieniai: Akmanai, Dudliškis, Ja-
niškis, Kupriai, Pariškiai, Trimpkuškiai, Satas, Užuvalkis, Variškiai. 

Ajo laikus, šalia Žvirblių atsirodo Plepikiai, Žiobai, Žvoguičiai. 
Visi pagal Opaščių. Dabar tos vietos dykos. Liko tik tas, kas laiko sun-
kiai dildomus – Žiobų piliakalnis – sėlių buvįs įtvirtinimus iki XIII um-
žiaus. Pagal Opaščių ties buvusiais Žvirbliais dabar žmonas mėgina žmo-
nas tas pievus traktoriais ort. Iškelia viršun nemažai didokų akmanų. Jų 
nenurinkį žemas toliau dirbt negalas. Kitoj Apaščios pusaj iki pot Miego-
nių pilni krūmai didelių akmanų. Pats didžiausius yr dabar apaugįs brūz-
gynais Miegonių okmo. Kėp ir Kubilių okmo, abu taiko Biržų rajoni pir-
mon vieton. Kadarų okmo pria šitų negoli prisilygint. Dėl ko toks kai-
mus – Miegonių? Ar kažkadu čia būta tinginių, tingiadavo dirbt, tik mie-
godavo? Su Ainorių (Einorių) kaimu (į pietvakarius no Kučgalio) lyg ir 
aiškiau. Yr tokia pavarda – Ainoris (ainoties – pasirodyt, iškilt, būt mo-
tomom). Net Bakšianų kapuos (pria Salomiesčio) jų možnu pamatyt. Ai-
nunt unt Kuprėliškį, ti atrundum sulenkintų povardy – Binkevičius. Pan-
dėly irgi sumoderninta pagal anuos laikus: Binkevičius.

No Raščiūnų ainunt unt Popilį, prasidada vietos, kur ištaka Rovė-
ja. Kėlius seniau aidavo abiem Rovėjos pusam. Kairaj nuo Kuprių par 
Kopliškį, Dirvoniškį, Gudus Popilio dvaran. Dešinaj Rovėjos pusaj Pa-
riškiai, Variškiai, Valkiškiai, Parovėjalas dvorus, Popilio miestėlis. No 
Kučgalio aidavo kėlius tiesiai Pariškios, jia skaitas Kučgalio užusieniu. 
Seniau ir Parovėjalas dvoro nebuvo, tik užusienis. 1671 matais čia gyva-
no Jurgis Garšvala ir ir Aleksander Piasčinski. Ne kėp ailiniai baudžiau-
ninkai, o žemionys jia buvo. Kai Piasčinskis užumušia savo brolį, Garš-
vala Biržų taisman buvo kviečiamus kėp liudininkus. 1671 matais mi-
nimus Dudliškio užusienis. Neaišku, ar čia tia potys Dūdos, katria bu-
vo kėp Kučgalio žėmių pakraštys. Dudlišky urašytu Janova Hudelnic-
ka (Kudelnicka?). Pariškių užusieny tadu gyvano Pavel Rokievski, o Va-
riškių užusieny – Matiaš Montkievič. Visi Popilio dvoro žemionys. Ajo 
laikus, Pariškiai pasidora kaimu. Ba kitų čia gyvano Mitrai (Martynus, 
Motiejus, 1831), katria nuėjo Raščiūnų pusan, atsirodo Žardėlių laukai. 
XIX a.pirmoj pusaj Žardėlios minimi Mitras Martynas (1827), Valkiū-
nas Jokūbas (1814). Pagal sanų žmonių posakojimus jia turajo būt pa-
kavoti Pariškių kapuos. Kas dabar žino, kur tokia buvo? No Pariškių ai-
nunt unt Valkiškius buvo toks akmanų klojimus (Pariškių dvarėlio paliki-
mas?), katrų sudaužia su techniku, kai pradajo kost smėlį Rovėjos upas 
pradžioj. Apia tų vietų galajo būt Pariškių kapėliai. Ar do tabaguli sanų-
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jų žmonių kaulai tinoj, ar jau iš-
kasti kartu su smėliu? 

Mačiau savo gyvėnimi ne 
tik šitus vietus, katros labai pasi-
keita. Kai mono brolis pokary žu-
vo, buvou ilgom išvažtus (dėl vi-
so pikto, ar ne tėp valdžiai atro-
da?) unt tolimus kraštus. 

Kučgalio tragedija

Ji prasidėjo 1944 m. rug-
pjūtį, kai rusai numušia vokečius 
atgol ir untrų kartų užujema Lie-
tuvų. Daug kas nenorajo ait Stali-
no armijon. Vyrai pradajo slaps-
tytis. Artėjo žiema. Kučgaliečiai 
įsirengia bunkerį nepartoliausiai 
no kaimo, kėp mokiadami už-
maskovo. Bat buvo, kas prone-
šia, kur tas bunkeris. Kai prisire-
gistrovo, žadėjo, kad nieko nebus už slopstymųsi. Tik žadėjo, bat netesė-
jo. Prasidėjo: kur slapstais? Kas dova šautuvų? Su kuo buvai? Kas ataida-
vo? Kas maitindavo? Kur bunkeris? Registruojies, o su tarybų valdžia ne-
nori bendraut. Tardymai, mušimai, kalėjimo žadėjimas dora savo. Žmo-
nas kalbajo, kad tas, kas išdava, do spėjo vienų išsivadint, katras draugo-
vo su jo sėseria. Jiagų buvo masta daug. Popilio, Kuprėliškio, Vabalny-
ko, Biržų stribai, kariuomianas garnizonas. Karklynus buvo apisuptas ke-
liais žiedais. Balčiūno klojimas jau buvo podagtas, kai unt šio kiemo bu-
vo išversti iš rogių aštuoni lavonai. Visi, kiek tų dienų, 1945.02.09 buvo 
bunkery. Balčiūnas Jonas, Balčiūnas Patras, Binkis Jonas, Dūda Edvar-
das (Pariškių), Medelinskas Povilas (Skrebiškių), Vitartas Albinas, Zaba-
rauskas Untonas, Zabarauskas Kazys. Vienas stribas siūlijo mėst ugnin ir 
sudėgint. Velniai jų nemota, tagu pasikavoja, siūlijo kitas. Apkraustį tro-
bas, stribai jas uždegia su visu turtu, tik paliko kūtas. Kariuomiana nesiki-
šia, tik stebėjos. Vitarčiukai buvo maži, mokinukai. Ar čia miškinių rėmė-
jai? Kareiviai klausinėjo vieni kitų: za što? Nesuproto tokio vietinių žiau-
rumo. Po kelių dienų vėl suvažiovo baudėjai ir išsivora gyvulius. Po to su-
dėgino kūtas. Binkio, Balčiūno, Vitarto ir Zabarausko sodybų vietoj sty-

Anų laikų modos. Jakniūnų Kulišauskai.
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rojo tiktai kaminai. Tavų pa-
laikia Biržų kalėjimi, palaida. 
Pavoserį pasistotam gryčialy. 
Artėjo Kučgalio tragedijos un-
troji dalis.

1948 matais lietuvių 
laukia naujus masinis veži-
mas. Numatyti ir pajimti bu-
vo Binkiai ir Balčiūnai. Pa-
lyginus su 1940 matų trėmi-
mais, buvo daugiau loisvas: 
daugiau daiktų laida pasi-
jimt, neišskyra šeimų narių, 
tremty laida giminam susi-
jungt vienon vieton. Mas do 
nebuvom atsigovį po sudėgi-
nimo, nebuvo ko ir pasijimt. 
Pro Biržus vėžia sunkveži-
miais Panvežin, vėžia kelius 
dienus, kol pripilda ešelonų. 
Buvom jauni, pilni jiagų ir 
fantazijos. Ruošiamas pabėgt. Grotas unt lungo išdroskiam, bat, iški-
šįs golvų, pamačiau, kad unt vagono stogo guli kareivis su tarškyna. 
To plano atsisokiam. Bat pria Skopiškio vienas iš kito vagono riziko-
vo. Nušoko unt žemas laimingai, laimingai nubago lig miško, kulipkos 
nepataikia.

Po dviejų nedėlių posiekiam Irkutsko oblastį, Čeremchovo rajonų, 
asuntį netoli Sajanų 
kalnų. Nemožus mies-
tėlis, paskindįs dūmos, 
18 šachtų pria jo. Un-
glį kosa. Kokia 2 000 
žmonių. Mus nuvora 

Sibiras, tremtiniai. Sė
di tavai Untaninu ir 
Patras Binkiai. Stovi 
Gėnia Binkyčia, kuni
gus Budrikis Julisis, 
Patras Binkis.

Sibiras. Vojiaga Vincas, Vojiagoičia Ge
nuta, Vinco žmonu Valia Vaičiulėnaičia, 
Baniulis Romas.
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Ar visi jia kučgaliečiai? Kairosai sėdžiu Kučgalio Patras Binkis. Ketvir
tus iš kairas – Popilio valsčiaus viršaitis Mikialanas.

Sibiras. Tavai, vaikai ir anūkai. Tavai Untaninu ir Patras, anūkai Joniu
kas, Genovoita, Algirdukas. Stovi Patras Binkis, Genia Binkyčia, Emili
ja Binkyčia – Maciena, Patras Macys.
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Genovoitas Vojegoičios dada, 
Lietuvos kariuomanas pulkau
nykus Jonas Šepetys. Karo pa
baigoj pasitraukia Amerikon.

Patro brolis Jonas, žuvįs 1945 
m. vasario 9 d.

No Ponvežio elektros tinklų 
kibirkštias tragiškai žuvįs 
Patro draugas Tauteris Da
nielius.

Ilgakosa Genovoičia Voje
goičia (g. 1932 m.), vėliau 
Binkiena.
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pria bis-5 šachtos. Čia pot buvįs japonų belaisvių lageris. Iškasti ravai, 
apdingtūs valana. Iš galų durys. Suvora visus vienam baraki, suspauda, 
kad pakrutėt negalajom. Visų noktį išlaikia suspaustus. Gol bijojo masi-
nio pabėgimo. Tik rytų išlaida teritorijon. Visų šilumų čia duoda Saula. 
Niar Saulas – su vienais marškiniais nepabūsi. Raikia vatinuko. Puola dė-
besys moškų. Prilenda už čebotų aulų, apgraužia riešus.

Po 2 denų išvežia miško darbom. Dėšimt matų kirtau ir timpiau 
senojus. Gyvanom unt upas krunto. Iš apolkų pasistotam pašiūras. Vie-
no aukšto narai, ugniakuras lauki. Neturėjom ko puodan įmėst. Tiktai 
kokių žolalių arbotai. Duonos dienai duodavo 400 gramų, nedarbin-
giem po 100 gramų. Avižina duona, suzmakus tokia. Kas neturėjo pa-
sijėmįs lašinių iš namų, tokiem buvo blogai. Vietinai turadavo bulvių, 
laikrašty susivyniojį atsinašdavo darban jau išvirtų. Gorbuša (tokia žu-
vis) pasitaikydavo. Tris matus badovom. Tik po to duona nenormuota 
pasidora. Pirma žiema buvo sunki. Plaukai noktį apšarmodavo. Sniego 
būdavo apia metrų. Atodrėgių nebūdavo. Užpuolo utalas. Tik tada, kai 
pasistotam zemliankas, o jos įsirengiam pirtis, no utėlių apsigynam. 
Zemliankų možna prikūrint tiek, kad tokioj pirty vos atlaikai.

Cukraus nebuvo. Sargybos šalia nebuvo, tik raikiajo 6 kvadrati-
nių kilometrų teritorija neperžengt. Po dorbo kasdien registruotis raikia-
davo. Išgovom iš komendanto spravkų (pažymų), kad yr sarguntis ar-
timas žmogus, jom raikia cukraus. Tuo govom laidimų išeit už teritori-
jos ribų. Bamotunt mus sulaikia. Paaiškinom, kad ainum iki krautuvas 
cukraus. Sachara tam net – atkirto mum. Netrukus prisistota kiti sargy-
biniai unt arklių. Palydėjo mus atgalios. Gol norėjo patikrint, kų mas 
keli vyrai darysum, govį laidimų nuait lig krautuvas.

Dykų nieks nelaikia. Darbai vyko dienų noktį. Po 16 val par parų. 
Kai atovežia, do buvo runkiniai pjūklai. Vyrai pjova medžius, moterys ge-
nėjo šakus. Brigadininkas – rusas, prie jo trys liatuvei. Jis gauna 1 000 rub-
lių, tremtiniom duoda po 25. Kaip nori, taip verskis. Nusukdavo įvykdy-
tus planus, labiausiai tiems, kas rusiškai parašytų dorbo knygučių nepars-
kaitydavo. Prisitaikiam. Bulbų, kiek su lopata įveiki, galajai pasisodint.

Baržų ir aglių nebuvo. Tik pušys. Do buvo pichta, apysmulkiais 
spyglaliais. Maumedžiai, vadinami lisviokais. Kiti, do vadinami sibirs
kij dub. Par 10 matų, kol čia vilkom jungų, nebuvo audrų. Kroštas tur-
tingas. Ne tik unglis kosdavo ir medžius pjaudavo, gretimoj Boicų 
gyvenviataj talkų kosdavo. Vis tik mum tai buvo baudžiava, Stalino 
sugalvota.

Kai tik galajau, sugrįžau unt gimtųsius vietus.
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Irkutskaja oblastj, Čeremchovo raj., Voznesenskij lespromchoz. Trauki
niu miškų atvaždavo iki upėlio, toliau sieliai plaukdavo: upėlis – Anota 
– Bielaja – Angara. Iš dešinas stovi: Venclova Patras, Lukinskas Juo
zas, Lensbergas Jonas, Vojiaga Patras, Bislys Danielius, Binkis Patras, 
Šešeika (vardas?), Vojiaga Vincas, Pakarnis Kazimieras, Kairys Jonas, 
Juozapavičius Juozas.

rėnia kUPryta – radzėvičana  
(g. 1929 M. baisogaloJ)

Malonūs prisiminimai

Asu gimus Vidurio Liatuvoj, negalvojau, kad taks dirbt Žiemių Ry-
tuos. Kėp tik baigiau mokslus universitetį, 1953 matais pradėjau dirbt is-
torijos mokytoja Popilio vidurinaj (Pondėlio rajonus tadu čia buvo). Pra-
dėjau savarankiškų gyvėnimų, neturadama patirtias. Daugumus mokyto-
jų buvo jauni, visi buvo draugiški, grait apsipratau su Popilio žmonam.

Ba istorijos pamokų gavau auklat aštuntų klasį. Iš Smaliečių mo-
kyklos atajo mokytis Papilin Petrėlis Pakaušis. Jo tavai ir vyresnioji sa-
so buvo išvežti Sibiran, o jis ir jaunesnioji saso paliko Liatuvoj, mat bu-
vo pas senelius Švilpas paslapti, kol buvo trėmimų laikus. Užbagdamu 
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unt priekį, pasakys, kad, pabaigįs viduriny, Petriukus išlakia Karagan-
don pas tavų, katras turėjo gerų golvų, gerai buvo įsitaisįs, mat išmona 
teknikų, o Liatuvon tavui buvo uždraustu sugrįžt. Tai buvo gabus nutrūk-
tgalvis. Ne ba raikalo jo senėlis Vincus Švilpa prošia manį Petriukų pa-
globot, pažiūrėt, kad mokytus, kad išaugtų geru žmogum. Visi kiti mono 
auklatiniai turajo tavus. Vaikai buvo smalsūs, malonūs, linksmi. Kitų kla-
sių vaikai – tokia pot. Mokiau juos, mokiaus ir aš.

Jau no pirmų dianų mon pasidora įdomu, kai išgirdau, kėp čia tia 
mokinukai tarp savį šneka. Par pamokus kalbadavom kėp prijimtu, o par 
partraukus, užklasinaj veikloj, – sugrįždavo unt papiliečių kalbų. Monon 
pažinčių rotus vis didėjo. Mokinių tavai, mestėlio ir aplinkinių koimų gy-
vintojai paroda, kas jia tokia. Tai draugiški, tiesmukai žmonas. Išmokau 
ir aš tarmiškų žodžių, posakių, dainuškų. Tarma įdomi: žodžiai truptį gru-
boki, sutrumpinti, kapoti, pilna latviškų žodžių intarpų. Savotiškus tos 
šnektos skumbėjimus. Žodis zapta (uogiena) mon tėp patiko, kad net šin-
diaj, po daug matų aš jį vis pavartoju.

Popilio mokykloj prasilaikiau 5 matus. Parokavau, kad jau dabar 
54 matai, kėp palikau šitų Liatuvos kampėlį. Atsiminimai nedyla, nenu-
trūko ryšiai su auklatiniais, su buvusiais pažįstamai. Ausys kartais vis pa-
sigirsta dainuškiala, katrų išmokia Napalys Abazorius:

Trauk parkūnai mergela jaunoji,
Kom tiek daugel bernėlių vilioji...

birUta vasilyta – vasiliena 
(g. 1933 M. latvygalos k.)

Dundėjo žema rytuos

Kai ėjo karas, iš pot prodžių buvo girdėt, kėp dunda žema rytuos, 
o žmonas kalbajo, kad jau ataina karas. Tadu suvėjom abu kaimynai vie-
nom kiemi pas Levonų. Ti pas jos būdavo mojava (gegužias mėnesį), ti 
tababūdavo visi paveikslai. Mas malsdavoms pria tų paveikslų, kad būt 
ne tėp baisu. Paskui, parėjį namo, mono tavai pradėjo kost akopus, kai-
mynai irgi kosa. Mūsų namai unt kolno, akopų iškasa prieškalnaj, unt 
viršaus pridėjo išmintų linų, kad ne tėp gilyn įsikirstų svediniai, do vėl 
kažkų uždėjo (gol lintų,nebatomanu) ir užpyla žemam. Akopas buvo gi-
lus, kad možnėjo atsistot. Išėjimas buvo toks linktas tunelis. Tam akopi 
buvom mas, vaikai, aš, Biruta, mono broliukas Albartas, tavai, bobuta. 
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Kai jau užėjo karas, tai pria Šiliškių miško vokečiai prisistota patrankų 
ir ir šauda unt Popilio katalikų bažnyčios bokštų, bo ti buvo rusų žval-
gai. Labai sudaužia tų bokštų. Kai skrisdavo sviediniai par viršų, tai la-
bai smarkiai trinkdavo. Tavai liepa mum išsižiot, kad neužtrinktų ausų. 
Pirma pasirodydavo liepsna, o po to jau trinkdavo. Pas mum namuos bu-
vo vokiečių štabas, Mūsų vienkiemy buvo daug mėdžių, tai po tais mė-
džiais buvo prikišta visokių mašinų ir do jos apkrautos šakom.

Mas, žinodami, kad bus karas, viskų nėšiam iš namų: jaigu už-
dags, kad kas nors liktų. Stalus, šiapus, lovus, volgymų. Visokių daiktų 
prikišiam pria dobilų stirtos unt lauko. Kraičio skrynia buvo įkasta gi-
liai po žemam. Ti buvo sudatos brungios dropanos.

Tas karas ėjo 9 dienus, tiek laiko mas prasėdėjom akopį, tik tavas 
aidavo iš akopo pasižiūrėt (kai nešaudydavo). Jis kažkėp susikalbadavo 
su vokečiais, nors mokėjo tik rusiškai. Vokečiai potys darydavos volgyt 
mūsų gryčioj, kažin kų kepdavo, tavo paprašydavo kiaušinių ar do ko 
nors ir kepdavp pėčiuj. Mūsų namuos nieko nušauto nebuvo, net nukritu-
sios bombos nebuvo, niekas nesudegia. Po to karo pamotam tris rusus, 
jia buvo pas mus užėjį, kalbajo su tavu. Tavus pjova kviečius, tai vienas 
kareivis ar pamėgino pjaut. Paskui jia išėjo. Karo laiki nieko blogo nepa-
dora nei vokečiai nei rusai. O po karo buvo baisus laikas. Ataidavo miški-
niai, skrabai, išnašdavo doiktus, maistų, aplink šaudydavo, buvo baisu.

Biruta Vasyliena su savo ištikimu pagolbiniku, katras dirbo tik už pavol
gymų. Tarybinio ūkio laikai, kai dirbo fermoj.
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Šis tas trumpiau

Baigiau Latvygalos mokyklos 4 skyrius, pinkto skyriaus ait neba-
tako, užėjo karas. Mokykloj mokinos apia 40 mokinių, mokia mokyto-
jas Volbekas.

Kolūky buvo smagu dirbt. Žmonas buvo linksmūs, draugiški. Ta-
ko dirbt 20 matų lauko darbinykiu ir 20 matų fermoj. Kai užėjo laisva 
Letuva ir atsijiamiau savo žemy irgi buvo labai smagu dirbt savo lau-
kuos. Seniau visi vienkiemiai turėjo savo pavadinimus, tai mūsų (Vasy-
lių) vienkemis vadinos Pašiliškis.

olgU tUinoičiU – karosiena 
(g. 1928 M. saUginUos)

Margi rūbai šito svieto

Giminas ir pažįstami negaladavo atsižiūrėt, kėp gražiai apsitaisįs 
Martynus P., kai pamatydavo jo patigrafijus, prisiųstus iš Kanados. Neno-
radavo seniau dalint žemas vaikom, bo iš gyvėnimo žinojo, kad blogai 
būnu, kai po lopinėlį kiekvienom išdalini. Broliu Patru atidava tavai vi-
sų žemį, Martynu atidava jo dolių pinigais, ir išiajo jis loimas ieškot. Įsi-
taisa Kanadoj. Bat vienų kartų kažkas jom nutiko. Buvo sujimtus ir pa-
sodintus. Grasa elektros keda, kėp vėliau išaiškėjo. Puolo jis prašyt sa-
vo tatuly, kad ratavotų. Jo tatula buvo Tuinoičiu Palmyru, po vyru Tre-

čiokiena. Buvo ištekėjus už Popilio 
Trečioko, abu gyvano Kanadoj, ge-
rai gyvano. Sumokėjo tatula užsta-
tų, ištrūko Martynus loisvan. Klau-
sam, kiek raikia sumokėt. Nesokia 
tatula, tik suprotom, kad didelius pi-
nigus. Ištrūko Martynus ir užmiršo 

Sauginų Tuinai yr govį tokių foto. 
Kitoj pusaj užrašytu: „Siunčium 
Jum, sena motute šitų mūsų pa
veikslų dėl atminimo. Jūsų dukta ir 
žintus, K. ir P. Trečiokai, Montreal, 
Kanada, 11 gruodžio, 1936 m.“.
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savo gerojų tatuly. Nė surūdijusio pinigėlio ji nebaatgovo iš jo. Kėp čia 
neprisimint rašytojo Turgenevo. Atsidora durys ir įajo gražiai nuaugįs, 
gražiai apsivilkįs gerų manierų zenkis. Iš visko matyt, kad sukčius...

aldona Jasiūnaičia – PranciliaUskiana 
(g. 1928 M. PaškUčių kaiMi, aPrilio 9 dianoJ)

Šeimyna buvo didala

Gmiau ir augau Paškučių kaimi Untono ir Angėlios Jasiūnų šei-
moj. Užaugom šeši vaikai. Aš buvau trėčias vaikas šeimoj. Kai tavai išei-
davo dirbt, raikdavo prižiūrėt mažuosius. Tavai turėjo 3 ha dirbamos že-
mas. Mūsų šeimu buvo didala, tai govo do 13 ha, bat ti buvo bolos ir krū-
mai. Labai sunkiai dirbo, kad to žema naštų naudų. Didžiosios pojamos 
buvo iš linų ir pieno. Laikia 5 korvas, 2 orklius, avis. Kartais pasisakda-
vo parduot bekonų. Tik tia bekonai turėjo būt labai grožūs. Bekonų nu-
mazgodavo, nušluostydavo. Katukas buvo padirbtas ne tik iš obliuotų 
lintų, bat ir su glaspopieriu nušveistas, kad važunt bekono šonai nesusi-
braižytų. Kai sugrįždavo ba loimas, juokdavos, kad odaga ne unt tų pusy 
buvo užriesta, dėl to ir nepojama.

No aštonių matų išlaida mani pas Martynų Gavanų ganyt, o po ma-
tų pradėjau mokslus Latvygalos pradinaj mokykloj. Labai patiko moky-
tis. Baigiau visus keturis skyrius. Kai mokinaus, tai buvo mono pats gra-
žiausias šviesiausias čiasas, buvo gražus mono vaikiškas pasaulis. Labai 
geri buvo mokytojai Balbieriai, Volbekai. Toliau mokintis nebagalajau, 
kitų žiemų su broliu raikia iškirst prievolai miško normų. Mon, tokiai 
mergaiškėlai šitas dorbas buvo labai sunkus. Vėliau išėjau tarnaut pas 
mokytojus Volbekus, ti dirbau visokius dorbus, kokius liepdavo.

Atogauda karas

Tų dienų, kai užklupo karas, buvau talkoj pas kaimynus Pošilius, 
kirtom rugius. Iš pot pradžių girdėjom tokį neaiškų ūžimų, gaudimų, o 
jau paskui no kraštų dvoro pusas pamotam važiuojunčius gruzovikus. Va-
žiovo rusų armija. Tų dienų važiovo ir nuvažiovo tolyn. Viskas aprimo 
ir žmonas vėl gyvano savo gyvėnimus. Duoklas jau raikia mokėt rusų 
valdžiai. O 1944 matais prasidėjo tikras karas. Vienų nedėlių užeina ru-
sai, kitų – vokečiai, vėl rusai ir vėl vokečiai. Par vienų susišaudymų mo-
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no sėseriai paršova runkų. Dada jų nuvežia pas rusų doktarų, tas runkų 
apyrišia. Grįžtunt namo jau puolo vokečiai. Rusai turėjo trauktis. Žmo-
nas gelbajos, šliauždami bulbų lauku, kol posekia griovį, grioviu ropojo 
iki Paškučių polivorko akmanų svirnėlio, kurį laikų ti išbuvo prisiglaudį. 
To pačiu matu sėseriai Akviliai paršova kojų. Vokečių kareiviai padėjo 
jų parnėšt namo. Po to mūšio bulbų laukas atroda kėp su dalgiu nupjau-
tas. Vokečiai apia mus įsitvirtino ilgėsniom laikui. Jia sugyda mono sėse-
riai kojų. Doktaras ataidamas atnašdavo šokolado. Vokečių kareiviai bu-
vo draugiški. Jai ko jiem priraikdavo, tai paprašydavo.

Namuos gyvint pasodora nesaugu, tai susikrovam vežimos geriau-
sius ir būtiniausius doiktus ir išsikraustam unt Gojėlį. Myslijom do pri-
siglaust Kulbių sodyboj, bat ti uždegia gryčių ir vienų vežimų su manta. 
Nušova jaučių, orklį. Tadu visi pasitraukiam grioviu, ti ir prabuvom ape 
nedėlių. Griauzdžių Butanas Patras iš kaimo atnašdavo žinių. Kai viskas 
aprimo, sugrįžom namo. Grįžtunt pakelaj motam nušautų kareivių. Kai 
buvom pasitraukį, ovys buvo poliktos laukuos, bat, kai grįžom, jos par-
bago počios, nevoromos, gyvos ir sveikos.

Pas ūkinikų

Šeimoj buvo keli dirbuntys žmonas, o žemas buvo nedaug, tai 
Smatonos valdžia varta ait tarnaut. Tėp mama atsidūra Latvijoj pas ūki-

Aldona Pranciliauskiana untra iš kairas.
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nikų Pučekų. Pratarnovo ji ti 3 ar 4 matus. Visokius dorbus dirbo. Ne-
dėlioj tik būtiniausius. Ūkinikas buvo labai geras, gyvano visi kėp vie-
na šeima, volgia pre vieno stolo. Lietuvon paraidavo labai ratai, gol ko-
kius 3-4 kartus par matus, buvo labai toli pareit. Latvijos ūkinikai mokė-
jo daugiau, nei lietuviai.

Sunkūs buvo čiasai, bat žmonas mokėjo būt linksmūs. Nedėlioj 
jauuma, grįždami iš bažnyčios, susirinkdavo kokioj didasnaj gryčioj unt 
vakaruškų, šokdavo ir dainuodavo. Vakarais tai vienoj tai kitoj pusaj pa-
sigirsdavo armonika, visi sužinodavo, kur vakaruškos. Atsimanu Juozų 
Kėžį, brolius Matuzėvičius. Ja labai gražiai dainuodavo. Tik brolių nela-
bai laukdavo, visi žinojo, – kur šitia broliai – ti graičiausiai bus mušty-
nas. Kų šindej atomanu, – žmonas sunkiai dirbo, skurdžiai gyvano, bat 
buvo linksmūs.

alvina Jankūnaičia – šlekiena 
(g. 1930 M. sMaliečių kaiMi, gyvana skrebiškiUos)

Vornos

Kai buvau maža, labai mylajau savo babų. Su ju miagodavau, vi-
sur voikščiodavau. Vienų kartų baba pasokia tokių posakų apia vornų ir 
čeverykėlas. Baba ajus iš Popilio, kur nupirko mon raudonas čeverykia-
las. Skrido vorna ir paprošia duot jai pasimeruot. Baba nenorėjo duot, so-
ko negaliu, našu savo anukialai. Vorna vistiek prošo, duok nors vienų če-
verykėly. Nusilaida baba ir dova vienų. Tadu vorna prošo untros. Dova 
ir untrų. Kai vorna appsimova tas čeverykialus, tai ir nuskrido rakdama 
„pačiamiera, pačiamiera“. No to čiaso visadu vaikydavau vornas ir žiūra-
davau, ar neatonešia čeverykėlių.

Karas

Kai ajo karas, buvau jau paaugus. Su skaudžiom netektim nesusi-
dūriau. Baisu būdavo, kai šaudydavo. Aš gyvanau akopi su kaimynais. 
Mama su tatu akopan nėjo, aiškindavo, kad raikia žiūratų gyvuliai. Išlys-
davau iš akopo ir aidavau namo pasiimt volgymo. Kartų užėjo rusų ka-
reiviai, pamota manį ir soko: „Kakaja krasivaja dievuška...“. Mama mon 
šiara par nugarų ir pasokia:

– Aik graičiau unt savo vietų.
Tia kareiviai nieko mum nedora, aš graitai išėjau. Girdėjos, kėp 



55

sprogsta svedinei, šaudo unt Popilio pusį. Mačiau, kėp daga Satkūnai; 
tik pašaudo ir kur nors daga.

Po karo voikščiodavo skrabai ir jieškodavo banditų. Kai nedėlioj 
nuveidavau Popilio bažnyčion, tai skrabai liepdavo žiūrėt į suguldytus 
negyvus vyrus. Suguldyti kruvini, mon labai buvo gailu nekaltų žmonių.
Raudot negalajai,, mat galajai būt apkoltintas pažintim. Biržuos ar tako 
matyt suguldytus sušaudytus žmonas, bat ti nieks nevora žiūrėt, mačiau 
tik iš tolo.

Kuliamoji

Pre kūlimo raikdavo dirbt ir mon. Varydavau orklius. Būdavo toks 
maniežas, du arkliai aidavo ratu, pritaisyta būdavo toky kuliamoji. Atriš-
davo padus ir laisdavo ton kuliamojon, kitam gali išeidavo šiaudai, grū-
dai ir palai išven. Šiaudus atskirdavom, palus su grūdais atkosdavom. Ta-
du raikdavo sijot tų mišinį su tokio sietu ir do trint su runku. Tadu lieka 
tik grūdai. Pabaigdavom jos valyt su arpu. Šito kuliama mašina tai pati 
seniausia. Nebuvo kas padoro jos patagrapijų.

Baba sakydavo

Do mono baba sakydavo mon, kad, kai griaudžia griaustinis, tai 
tadu važinėja dievas su rotais par brukų, užtat aina žiežirbos ir darda. Aš 

Čia jau neba maniežina kuliamoji, bat motorina. Kūlimus vyko pas Bal
trajūnų Vladų, fotogarafovo pats gaspadorius.
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vis mislydavau, ko gi to kėlio niekas nepataiso.
O ape koty, kad nemučyčiau, sakydavo, kad kata tai dievo piršti-

na ir nevolnia jos kamuot.
Do baba sakydavo, kad nešvilpaučiau, kad negražu tėp daryt, bo 

tadu iš pėčiaus išlys vėlnias ir pagriabs mani. Būdavo labai smalsu, bat 
vėlnio bijojau.

valia kUčinskoičia – kazokiena 
(g. 1931 M. MeilūnUos)

Sugrįžau netoli senėlio žemas

Kai vienom žmogėliui, pasaulio močiusiom, pasakiau, kad jau-
nystaj tako nešiot okinius, o dabar jų nebaraikia, jis paklausa, ar sunkiai 
aš dirbau, jauna būdama. Kai pasakiau, kad sunkiai, kad vyriškus dor-
bus dirbau, jis prasitara, kad savo sveikotų stačiau unt žmogaus organiz-
mo galimybių ribos. Ba sųnarių galajau prarost ir motymų. Ir pasokia 
mon negirdatų, knygos aprašytų nutikimų iš anų laikų. Džiuvo daug šie-
no. Margaita buvo viena namuos. Tik staigiai pasiroda tumsūs dėbesys. 
Pakilo vatra. Puolo ji tų šienų tvarkyt, kiek jiagų turėjo. Po dienos kitos 
suproto, kad pasaulį moto vis tumsėssnį. Po nedėlios jau nieko nebamo-
ta. Tėp užsibaigia jai staigus plašymasis su šienu. Aš irgi savį negailada-
vau. Galajo ir mon liūdnai baigtis.

Šlekienas broliuko laidotuvas. Grabėlio gali stovi Alvinos močiuta.
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Kitu istoriju su pavardam. Ištekėjo 
Onuta už Tilvyčio (poeto sūnaus). Išsiun-
ta abu praktikon unt Kuznecko Alatau kol-
nus (Pietvakarių Sibiran). Nuskraidino 
kur raikia vertoliotu, paliko maisto, dova 
šautuvų no maškų apsigint. Bat ne maš-
kos buvo baisiausia. Onos vyrus duso no 
išretėjusio oro. Po matų jia iš ti ištrūko, 
bat jau buvo par valu. Valintinui pradajo 
silpt okys ir po kiek laiko jis apoko.

Mono tata Kučinskas Pranas iš Du-
kurnių susižėnijo su Vaisiūnaičia Kotryna 
iš Žvejotgalos (Pakalniečiai). Šėp tėp įsi-
kūra abu Meilūnos. Ūkelis buvo pria pot 
Lamokėlių kapų. Dabar, kai tos sodybalas 
neliko, dalis jų turatos žemas buvo paskir-
tas kapom padidint.

Mūsų (vaikų) nebuvo vienas kitas. Buvo daugiau. Pranuta, Pra-
nukus, Levuta, Untaniukas, Bronyta, Valia (tai aš), Akvilia, Veronika, 

Janina. Šindej gyvi ketu-
rios sėserys ir brolis. Tai-
gi, nugyvintais matais ne-
golim skųstis. Tata unks-
ti mira, tai raikėjo nagais 
ir duntim kabintis gyvėni-
man. Jauna būdama jau 
pjoviau rugius su viena-
runkia dalgia. Ordavau 
su dviejų arklių traukia-
nu plūgu. Pmėginkit patų-
syt tokį plūgų, kai pama-
tysit tokį. O jį tųsyt rai-
kiadavo grįžiuntis arba 
kai koks sutiktas okmo iš-
masdavo plūgų iš vagos. 

Čia mon 19 matų. Turėjau 
ilgų kosų ir okinius. Buvau 
stipri ir linksma.

Pranas ir Kotryna Ku
činskai Lamokėlios. Prie
ky Pranukas, už jo Levu
ta ir Bronyta.
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No tų dianų prasidėjo 
jauno organizmo svei-
kotos gadinimus, nesi-
baigia kolkozų čiasais. 
Gerai tas žmogėlis pa-
sokia, kad do pigiai išsi-
sukau, kad sugūrinau 
tik sųnarius. Dvi opera-
cijas atlaikiau. Gerai, 
kad medicina pakilo 
unt nenuspėjamus aukš-
tumus. Jei ne medicina, 
turėčiau šindiaj gulat in-
valido vėžimėly. Dabar 

tik jaučiu, kad gyvint nusibodo. Užeina noras fotografijas sudėgint. Kas 
į jas bažiūras. Tas žmogėlis soko mon: tėp nedaryk, nedėgink. Tagu dė-
gina kiti, kai tavį nebabus, jei jų protėlis tėp jiem patars. 

Pabagau pas dady Panvežin. Dorbų radau šalia Ponvežio, Velžio 
kolkozį. Dorbus buvo sunkus. Melžėjos. Pinkios korvas, savom runkia-
lam, ba jokių agregatų. Ne tik pamėlžt, bat ir paliuobt, pagirdyt tia pin-
ki gyvulaliai raikdavo. Paklauskit, gol do kas žino, kiek litrų undenio iš-
geria korva par dienų. Raikdavo pėšt iš praslo ar iš vežimo išvarstų šie-
nų ir glabiais su šokiam timpt gyvuliom. Viedrais timpdavom undenį. 
Aplink šlopia, purvyna. Visų dienų guminiuos čebotuos. Bat do buvom 
stiprios, linksmos, visokių juokų sugalvodavom. 

Kartų vargonininkas, mono bro-
lis pokvieta Popilio bažnyčioj pagie-
dot. Balsų turėjau gerų. Čia pamota ma-
nį choristas Kazokas Povilas, sūnus Juo-
zo, Prūdėlių kaimo gyvintojas. Ir aš jį 
pamačiau. Sumainam žiedus. Tia Prūdė-
liai ne šiaip sau buvo tėp pavadinti. Že-
mų vietų turėjo ne vienų. Viena prie Prū-
dėlio kapėlių. No ti net upeliukus prasi-
dada, žemėlapy Dunojėliu pavadintas. 
Niekur toli nenutaka, už poros kilomet-
rų baigias. Prūdėlių kapėlios senieji šito 

Šitas jaunas kavalierius – tai mono tata 
Kučinskas Pranas.

Trys geros draugias, Velžio kolūkio melžėjos: 
Valerija, Valia ir Savuta (tos dvi iš Aleksandra
valas buvo atkeliovį).
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kaimo žmonas būdavo kavo-
jami. Kitas upėlis, žemlapy 
vėl Dunojėliu vadinamas, iš-
taka iš Kyliškių miškėlio, ta-
ka pro Prūdėlį ir įtaka Apaš-
čion. Sanovas kalboj dūnaj 
– tai dumblynus. Tarp Prū-
dėlių ir Dukurnių buvo ke-
li prūdai, gilūs, klampūs, ge-
rai kad kas išgirsta, kai nu-
klimpsti. Žmonas juos linus 
markdavo. Povilas iš Dukur-
nių parsivežia mono senėlio 
gryčių joj didaly dolių amžė-
lio nugyvanom.

Prūdėlių kaimas bu-
vo didelis, visi linksmi, su-
gyvano nesipašdami. Daug 
talkų. Kad ir tokia – plunks-
nų plašymo. Talka ne dėl to, 
kad sunku, o daugiau dėl to, 
kad pabūt visiem kartu, kad būt linksmiau. Tai Prūdėliom priskaičiuo-
davo ir tuos kaimynus, katria dažnai čia pabuvodavo. Prodadunt no pie-
tų pusas, Zurbos žema priklausa jau Dukurniom, o pagal talkas jis buvo 
priskaičiuojamas pria Prūdėlių. Po to Trečiokas Patras, Mažuika. Jį va-

dindavo vartiniu. Gol 
sanovaj kokius kaimo 
vartus saugodavo. Už 
jo Graitela. Šitų Parkū-
nas nutrinkia. Kučins-
kas Mykolas, Rasima-
vičius Jonas. Kazokas 
Jonas, Kazokas Juris. 
Ar tikrai Kazokai no 
Ukrainos pusas atkelio-
vo, niekas nekalbajo. 
Čigas, Zolubas Vytau-
tas, Raupys. Kai jau bu-
vau Kazokiena, su Rau-

Aš su Povilu vesėlijų dienoj. 1964 matai.

O čia matyt, kad Valerija su Povilu turi dvi 
atžalas: Poviliukų (g. 1965 m.) ir Genutį (g. 
1968 m.).
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Mono mama Kotryna, jos saso Akvilia ir kaiminka Melvidiana su 
augintinam. Meilūnai.

Mūsų pirmagimis Poviliukas.
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piais aidavom Prūdėlių kapėliuos, jų 
ir mūsų prosenelių amžino poilsio 
vietų apravėt, papuošt. Kazokas Ju-
za, Baltušis Jonas, Gasiūnas Juza. 
Žaldokas Kostas, Korsakas. Jo vai-
kai buvo rusų armijos karininkai. 
Kartų unt vieno Korsako, jau apypli-
ko galvos, nusilaida bičių spiečius. 
Turėjo žmogėlis ramiai stovėt, kol iš-
kvieta bitininkų, tas ir surinko no gal-
vos tų spiečių. Ajutyta Milda, Masta-
vičius Patras, Šamšonas Barnardas. 
Parčiauskas, Kazokas Adolfas. Tur 
būt suprotot, kad žmonių, vadinamų 
Kazokais, Kučinskais kaimi buvo 
daugiausia. Remeika Jonas, Peikštė-

Amylia ir Jonas Kučinskai (jis – 
Kvatkų bažnyčios vargonininkas) 
ir jų atžalos: Angelyta, Erita, Re
gimantas.

Portrėtai. Mono krikšto dukta Lukšy
ta Virguta.

Bobuta Kotryna su anūkėliu 
Pranuku.
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nis Jonas. To, kur sakiau pasaulio močiusio žmogėlio klasiokia buvo 
Peikštenyčia Olga. Aš par jos vesėlijas buvau pokylio šeimininke. Ne 
tik čia. Mokėjau suruošt pokylius. Daug kas pakviesdavo tokian dar-
ban. Baltušyčia Ona, Kvadaraučius Alis. Tumosas, Vainauskas, Jurėnia-
na. Nesuklysiu, jei Prūdėlių bendruomenai priskaičiuosiu Taločkų, Žla-
bį, Masiulį ir Kučinskų no rytų ir žiemių pusas.

Mono magtas ailėraštis. NAŠLOITIS.

Pabodo mon šis tuščias nomas 
Ir ilgos rūsčios dienos. 
Nepalik manį vieno, mama, 
Nepalik manį vieno. 
 
Nes kėp ba ratėlio sutamus 
O dienų, dienų ba staklalių. 
Kas užriš, kas užriš  
Mon skaraly, mama. 
 
Kas budas mono miegų neromų, 
Kas pasaks pasakialy? 
Aš būnu pasauly, mama, 
Vienui viena našlaitala. 
 
Broliukus paliks ir pažemins, 
Tu žinai, kėp mon gailu tavį. 
Kų aš veiks pasauly, mama, 
Ba Tavį ir ba tavo žodėlių. 
 
Nežydas čia pavoserį kvietkai 
Nei daržėly, nei laukuos. 
Nepalik, mamyta brungioji,  
ba Tavį aš gyvint negaliu. 

Mono brolis, Popilio o vėliau Kvatkų bažnyčios vargonininkas Ku-
činskas turėjo fotoaparatų, tai pas mus namuos fotografijų netrūkdavo.
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Tavo saso Ona, jos dukta 
Akvilia, Akvilias vaikai Algis, 
Betia ir Vilis. Akvilia ištekėjo už 
nošlio Cukuro. Jis turėjo tris vai
kus (Valdemarų, Erikų ir Olgų), 
o abu sulaukia do trijų. Cukurs 
tremty mira, Akvilia išlaikia. 
Naujais laikais parsivežia vyro 
kaulalius iš Sibiro ir palaidojo 
Lietuvoj, Nemunėlio Radvilišky.

Kasperavičiai iš Latvėlių.
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Keršanskas Benediktas iš Lamo
kėlių. Jo žema pajimta Lamokėlių 
kapom.

Portrėtai. Seserėčia Rūta Vaisiū
naičia – Lapėniena.

Aš su augintiniais. Ar visi įžiūri, 
kad čia ožiukai?

Pusbroliai Kazokai Jonas ir 
Povilas.
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vytaUtas Macys 
(g. 1932 M. kUčgaly)

Kučgalio Maciai

Mono senėlis, Motiejus Macys atajo Kučgalin no Agėniškio pu-
sas, iš Sarbintiškio. Čia jis surodo sau panialy – Ajutyčių. Atajo užku-
riom. Kažkadu Ajučių daug buvo Kubiliuos. Posiekia jia Kučgalį, Raš-
čiūnus. To Mocio Ajutyčia užaugino devynis vaikus. Argentinon ar Ame-
rikon nieks išbėgt nenorėjo, tai, kai senėlis išdalino jiem savo žiamį, go-
vos visa krūva mažažėmių. Mono tata Motiejus gima 1900 m. Jaunas bū-
damas Vaivadynaj gona gyvulius. Tėp gerai įsitaisa, kad namo net mie-
got neidavo. Prisinešia somanų išpuvusio mėdžio kamienan ir pasido-
ra sau guolį. To moteris, kur ataidavo mėlžt korvių, atnašdavo jom vol-
gyt, pieno negailadavo, tai gyvėnimu jis nesiskunda. Pirmo Pasaulinio 
karo kareivį su atstatytu unt jį, unt piemenėlį, štyku pamota irgi Vaiva-
dynas jaujoj. Nežinuntiems pasakys, kad jauja – gera vieta miegot, mat 
tokių su suodinom sienom vietų neparnaša parazitai, katrie magsta kun-
kint žmonelius. Gyvėnimi buvo stalius savamokslis. Geras stalius. Žmo-
nam raikalingas.Dirbdavo tiksliai, taupydavo mėdį. Jei pamatavai lungo 
ramo vienų kliatkų, gali rėžt visom kliatkom stiklų – visom tiks. Stalai, 

Mono vyro Povilo mama Levuta ir jos augintina.
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šiapos, lovos, lungų ramai, namų stotymus – tai vis jo užsiėmimas, pra-
gyvėnimui. Net sanotvaj dirbdavo savo runkom, prie naujos stalių tech-
nikos nelinko.

Mykolus ir Julisis buvo savamoksliai Kučgalio šaučiai. Abiem 
Kučgaly dorbo pakokdavo.

Jonas buvo neblogus kolvis. Tik jaunom tako mirt. Įsimata gum-
bas (votis) petin. Anais laikais no tokių dalykų kartais prisaidavo aplaist 
pasaulį.

Patras nuajo unt Sarbintiškio pusį ir Semeniškios turėjo ūkėlį. Pir-
ma žmona turėjo mirt, paliko dukraly. Untru žmonu daug labiau mylajo 
du savo vaikus nei Genutį, net pašaliniom tas buvo matyt. Untros žmo-
nos sūnus užsimušia su motociklu, o Genuta džiaugias šio pasauliu lig 
šiai dienai.

Romusis su žmonu nukeliovo Latvijon užsidirbt. Po to pirko že-
mas netoli Kučgalio, Parovėjoj.

Krisius, kėp išėjo Latvijon, tėp ti ir pasiliko visom laiku.
Kastontas – stalius ir dailida Kučgaly.
Darata ištekėjo už Kučgalio Povilo Zabarausko. Su šitais gimi-

nam mus suriša tragiški pokario laikai, slogūs prisiminimai. Kėp ir ki-
tur, buvo nemažai jaunų vyrų, katria nenorėjo ait tarnaut Stalino armi-
jon. Galvojo, kad smarkiai neieškos. Rodo gerų vietų netoli kaimo. Vieta 
žema, sunku tikėtis, kad tokioj vietoj, kur undo negiliai, kažkas ryšis ap-
sikost. Jaunieji Kučgalio vyrukai kosa negiliai, viršų aptaisa somanom, 
govos tarp tų brūzgynų, karklynų nepostebima slaptuva. Daugėjunt išda-
vysčių, ton vieton vaikštinėt buvo pavojinga. Buvo žmonių, katria žiūra-
davo, kas kokian miškėlin voikšto. Popilio valdžia mum, mažažėmiom 
siūlijo šautuvus. Kai jiem taty pasisekia prikalbat ir jis parsinešia tų šau-
tuvų, namuos kilo ermyderis. Nuo sanų laikų žmonas žino, jai yr šautu-
vus, tai kažkada jis prodada šaudyt, krinta sužeisti ir nušauti. Mamu pra-
dėjo raudot, rėkt, kad gero čia jau nebalaukt, iš paskos pradėjom ir mas, 
vaikai. (Mono mama buvo Jakštoičia iš Paliepio). Tata nebaištvara ir unt 
rytojaus parnešia tų šautuvų Papilin.

Toks Vitartas turėjo šautuvų. Vienų žiemos noktį pas jį atajo keli, 
orklį palikį toliau. Gol iš Parnovų šaikos, gol iš kitos. Jis vienų nušava, 
vienų paršova. Ir tuo savo likimų nužymėjo. Po kiek laiko kažkuria ata-
jo ir išsivora jį miškan. Daugiau nieks jo nerodo. Mus, Kučgalio moki-
nius irgi varydavo po miškelius po laukus ieškot. Nieks jo nerodo. To Vi-
tarto dukta irgi turėjo šautuvų, sakdavo, kas pagal miškelius voikšto. Vie-
nų noktį išsivora ir jų. Dingo Vitartoičia visom laiku.
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Išdavysčių rotas stiprėjo. Vienų vasario dienų atsirodo toks, kat-
ras pasiryžo parodyt kučgaliečių bunkerį. Vieni soko, kad išdavikas pats 
buvo sėdėjįs tam bunkery, kiti soko, kad išdava plašikų gauja, katria vie-
nų dienų vaidino miškinių rėmėjus, kitų dienų – stribų draugus. Sutratė-
jo kulkosvaidžiai ir automatai. Pavarytus su rogiam žmogus turajo pra-
sikirst pro karklus kėlių, kad galat praslyst. Dabar tos vietos nerostum. 
Par 65 matus užaugo toj vietoj didelis miškas. Netrukus unt Balčiūno kie-
mo buvo suversti aštuoni lavonai. Papilin nėvežia, laida artimiesiom pa-
kavot. Žuvo Balčiūnas Jonas, Balčiūnas Patras, Binkis Jonas, Dūda Ed-
vardas (Pariškių), Medelinskas Povilas (Skrebiškių), Vitartas Albinas, 
Zabarauskas Untonas, Zabarauskas Kazys. Baudėjai išeidami užudegia 
Balčiūno, Binkio, Vitarto, Zabarausko sodybas. Mas, piemenys būdami 
puolom gesint. Kėp tu užgesins vaikiškom runkialam. Toks taisybį mė-
gįs Kučgalio Ajutis Motiejus net buvo nuvažiovįs pas potį Paleckį pasi-
skųst, kad niar jokio raikalo dėgint sodybas. Pripažino Paleckio žmonas, 
kad negerai buvo padaryta, bat jau po laiko, jau sudėgintos.

Kazys Jakubans prieš daug matų, lyg nujausdamus, kas bus, rošia:

Kruvinoji dalužėla 
Šitėp tu mylajai, 
Kad brolaliom artojėliom 
Mirtį prižadajai. 
 
Mirštunt aglas jiem dainovo, 
Pušys loisvį užia, 
Vėjus veidus išbučiovo, 
Opverkia dalužį. 

Mažiem pokary buvo ypatingų darbų, priraikdavo būt sargybi-
niais. Pradės nuo toliau. Partizanas Šapranauskas (kilys no Naujasodas) 
turėjo draugį, katro buvo miški su juo. Susilaukia vaikėlio. Kažkėp užti-
ko jų vienų, sujama, nuteisa lagerin, Sibiran. Partizanai surodo moterį, 
katro pasiryžo, nuvažiovo Sibiran, paslapčiom pojama tų vaikėlį ir por-
vežia Liatuvon. Apgivindino tarp mūsų vaikų. Mas turėjom žiūrėt, kas 
voikšto po Kučgalį, kad raikalui asunt, spatumam tų vaikėlį paslapt. Kar-
tais noktį iš toli ataidavo tavas pažiūrėt unt mieguntį savo sūnų. Užtaisy-
davo lungus, pasadadavo, pavolgydavo, išgerdavo, kartais net uždainuo-
davo. Mas jauni būdavom laukuos aplink sodybų, kad nieks neužgriūt 
nelauktai. Vienų dienų nusibaigia Rusijos tironus, po kiek laiko sugrįžo 
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Šapranausko margaita, jis pats jau buvo žuvįs, pasijama sūnėlį ir dingo 
iš mūsų akių. Tėp mum pasibaigia sargybos čiasai.

Šindian tabasam keturi senieji (aštuoniosdėšimtmėčiai) kučgalie-
čiai: Patras Binkis, Binkiena Gėnia (Vojagaičia), aš, Vytautas Macis, Po-
viloniena (Ajutyčia) ir Zabarauskoičia – Vojegiena.

Jau prabago 60 matų, o aš vis tabasapnuoju Stalino armijų. 1952 
m. visų mėnesį traukiniu važiovom paskyrimo vieton. Dienų aidavo kiti 
ešalonai. Vėžia gyvuliniais vagonais, net šiaudų unt grindų nebuvo, raik-
davo unt plikų lintų gulat. Dienų mus gindavo no parazitų. Dažnai aida-

vom pirtin. Turajau ne-
mažus koilinius, kad ne-
pavogtų, nusinešiau pir-
tin. Kad susitraukia no 
karščio, toks gumulas 
baliko. Batiko vietoj po-
duškos. Vis šis tas. Kai 
sustodavom, mum vie-
tiniai siūlydavo pirkt 
raugintų agurkų (važio-
vom rudenį). Įvairaus 
maisto norėjos, tai mai-
niau savo čeverykas unt 

Macių gryčiala Kudžiogolių palaukiaj.

Kučgalio Maciai. Iš kairas: Patras, Romusis, 
Julisis, Mykolas, Kostantas.
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agurkų. Priedo gavau prastesnius batus. Par laikų po tų mainymų mono 
opavus tiek suprastėjo, kad vos galajau iš vagono išlipt. Po Maskvos trau-
kiam Baikalo pusan. Duonos buvo sočiai, prie Baikalo atsivolgiam labai 
didalas ir skanios žuvias. Sumatam lošinius Baikalan. Nepaklausam sanų 
kareivių, katria sokia, kad rojus grait baigsis. Kai važiuoji, tai vienam šo-
ni Baikalas, kitam aukšti kalnai, net golvų raikia užverst, kad kolno viršū-
ny pamatytum.

Gero maisto nebaliko, kai atvažiovom Vladivostokan. Duonos 
šmotėlis ir arbata. Nedėlių gyvanom palapinaj. Vėjus pokelia tų pala-
piny, o jei užeina lietus, tai palapina nebagina ir voikštai visų dienų šlo-
pias. Išdava kareiviškas dropanas. Papuoliau statybininkų bataljonan. At-
plukda Nachodkon. Apgyvindino tokian labai dideliam sandėly. Kėp kė-
lios ūkio fermos. Sandėlys pilnus cimunto dulkių, kai pasikelia vėjas, 
net vienas kito nemotom. Buvo jau vėlyvus rudo, kai čia atsidūram, nok-
ti bamiagodami vieni apšolo ausis, kiti veidus. Noktį guladavom kojus 
sudūrį. Kai raikia apsiverst unt kito šono, turi verstis visi vienu sykiu. Ki-
tėp iš tvarkos iškrisi ir turėsi vienišas šolt.

Visokių rušių kareivių čia buvo. Pograničnikai, tankistai, artile-
ristai, mariakai, enkavedistai. Daug sargybinių. Mūsų dorbus – statyt 
barakus, sandėlius. Karkasų apkoldavo plonom lintom, sienų vidurin 
pildavo šlakų, barakas gaudavosi sunkus, dažnai, pabaigus dorbus, virs-

Du matai kitokio gyvėnimo. Vytautus aukštai vidurinis. Šalia jo kairaj 
– lietuvis no Žemaitijos.
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Tavai ir vaikai. Dešinaj Motiejus ir Amylia, kairaj Vytautas, Biruta, Val
dutis.

Mani tolimon kelionan palydžia draugai: Vilius Atlvinis, Jonas Dūda, 
trėčiosai – aš, Vytautas Macis, Povilas Jokūbėnas (Valkiškių), Jokūbas 
Ajutis, Emilis Suvaizdis.
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davo unt šono. Jei stovadavo, tadu 
iš vidaus tinkuodavom.

Nachodkos civilių kaimėlis 
možas, visur tik kareiviai ir kaliniai. 
Daug japonų balaisvių. Varydavo jos 
darban ilgom, kokio puskilometrio ko-
lonom. Su šunim ir sargybiniais. Mas-
davom jiem po kokių cigaretį. Jeigu 
načalnykai pamatydavo, gaudavai ne 
tokių malonių darbų. Šikinykų valyt.

Nusibaigia Stalinas, sušauda 
Berijų. Ir mus palaida. Tik ba teisas 
išvažiuot Lietuvon. Surodom mas 
lietuviai kambarėlį pas senelius civi-
lius. Trečias lietuvis buvo no Vabal-
nyko. Sriubiškis Bronius. Senėliom 
prinašdavom atraižų krosniai kūrint, 
tarp sopkų rosdavom šieno ir prišie-
naudavom jiem. Pas mus visos upas 
taka unt vokarus, pas juos visos unt rytus.Išvirdavo mums volgyt. Ska-
niausia buvo makaronai su kiniškais kiaulienos konservais. Atajo laikas 
išsiskirt; senėliai atodava visus mūsų pinigus kiek mum priklausa. Val-
džia išdava bilietus namo bendram vagoni. Pagalvojom, kad bus nesau-
gu. Važiuoja tam bendram vagoni buvį kareiviai, buvį kaliniai. Vagystas, 
peštynas, nužudymai. Ar varta rizikuot, kai Tėvynas takai kiekvienų nok-
tį sapnuojas? Pridėjom pinigų, govom vietas kupe, graitojam traukiny. 
Par 10 dienų posiekiam Moskvų. Traukiniais, dideliais ir mažučiais, po-
siekiau Pondėlį. Iš čia pėsčiom patraukiau tėviškian. Babuvo likį 12 km.

J. a. naktinis

Iš kur Maciai?

Šito pavarda – tai do vienus įrodymus, kad šitan kraštan, spaudžia-
mi karingų kaimynų, iš piatų subago suslavėjį baltai.

Popilio dvari pirmų kartų įdomų užrašų pamotom kaimi, kuris pa-
vadintus 1606 matais Lepolaty. Čia tik du kiemai: Jakšt Macanis ir Maty-
šus Gudanis. Šiom koimui , kėp parašytu, priklauso 7 valakai vidutinas 

Mocio Motiejaus vaikai: Elenu, 
Vytautus, Juozus.
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žemas (srednego gruntu). Macanis ir Gudanis kiekvienus pajami iš dvo-
ro dirba po čvėrtį valako. Jia gyvėnimo šiam kaimi pradininkai? Pavar-
da Gudanis pasoko, iš kur galajo atait kartu su juo ir Macanis. Panošų 
kaimo pavadinimų rundum netoli Tverėčiaus, kitoj pusaj sienos, Bielo-
rusijoj (Lipalaty). Atėjo ir atsinešia buvusios vietos pavadinimų? O dėl 
ko nepavadint panašiu, jai dabartina vietu buvo do ba pavadinimo? Gre-
timom kaimi (Neciūnuos) užrašytus Indrės Gudanio kiemus. Šitus pajė-
mįs pusį valako. Pats kaimo pavadinimus siejas su žodžiu Naciens – at-
ėjūnus. Gajūnuos Kaspar Mačanis ir Voiciech Mačanis. Po 6 matų, 1612 
m. Gajūnuos tia potys Kaspar Mačanis ir Voiciech Mačanis, o Jakniū-
nuos Pavel Mačanis. Po 50 matų (1663 m.) Lepolatuos Macanių nema-
tyt, užtat yr net trys Gudanių kiemai, Stasio, Kasparo, o Mykolo po nera-
mumų palikįs dykus.

Apibendrintai možnu mėgint sakyt tėp: jai panošų žodį atrundum 
lotvių žodyni, tai tas iš sanųjų sėlių (gyvanusių nuo Liavians iki Dauga-
vos). Pvz., jau minatus Neciūnai (naciens, necienia). Arba žodžiui Du-
kurniai (dukurs – dukurys). Arba Vajėga – vajāt – persekioti; vājēt – silp-
ti, blogėti, silpninti; vajag – reikia. O jai žodis turi daug panašumų, ati-
tikimų lotgalių vardažodžiuos, tai tų žodį atonešia suslavėjį baltai, atai-
dami Latgalon bei Popilio, Pondėlio, Skopiškio, Alizovos kraštan. Guda-
nis – pas latgalius motom (XVIII a.): Gudanovna, Gudel, Guden, Gude
nok, Gudgaliovski, Gudon, Gudz. Mačanis; atitikmenys jom: Maciejov, 
Macin, Maciuks, Maciušak, Mačan, Mačanis, Mačukan, Mačuks. Ar jau 
teorema įrodyta? – paklaustų matematikas. Golim pridėt. Kudžiogalie, 
Kuduk, Aiskudžiovna. Pas lotvius kūdīt – siundyti, kurstyti, – lyg ir ne-
tinka. Pas lotgalius motom: Kudak, Kudynova. Panašiau. Ne viskas tėp 
poprasta. Kas čia būtų, kad grait galatum surikiuot. Golia būt, kad Ma
ciuks surištus su žodžiais matyt, pamatyt, o gol su žodžiu mācīts – moky-
tas, do golim įtart žodį macnus – aštrus, stiprus, bat šitus žodis daugiau 
taikomus volgymom, o žmogui? XVIII a. vidury Krinčino parapijoj už-
rašyti Macialis, Maciejevič, Macielunis, Macikėnas, Macikienis, Maciu-
kaitis, Maciukas, Maciukienas, Mačukas, Mačukienis; didala įvairova. 
Kodėl vienus kaimus Krinčino paarapijoj pavadintus Juodmaciais? Kuo 
tie Maciai skyras nuo kitų žmonių? Kupišky XX a. tik vienus variantus 
– Maciokas. Krinčino kroštus išsiskiria pamėgimu kaitaliot povardus. 
Imu kėp povyzdį Popilio dvari: Noktin – Nokcin – Nakcianis – Naktinis. 
Krinčino krašti: Nakcianis – Nakciaris – Nakčiaris – Nakčeris.Tėpogi go-
lia būt, kad povardy Mačanis raiktų suprost kėp povardy žmogaus, kat-
ras dažnai būnu šlopius (močitj), arba katras golia pamočyt, pamačlyvus, 
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kėp soko žmonas, lingvu tokį prisiprašyt. Sunku yr atspėt, kėp galvojo 
sanovas žmonas, už kų jia priskirdavo vienų ar kitų povardy. Unt graitų-
jų goli pasirodyt, kad Krapienis kažkėp su krapais surištus. Iš tikrųjų pir-
minis vardažodis jom yr krapnieks – sukčius, vagiliukus.

Popilio dvari XVII a. užrašytus Mačas Ramaškanis. Vardų čia 
raik suprost pagal rusiškų moščnyj – stiprus, galingus. Do prisiminkim 
iš gudų ainuntį žodį moc – galia, tvirtyba. Jaigu mėgintum apimt galvoj 
viskų, graičiausiai Mocio arba Mačio povardas rodo stiprumų, tvirtumų, 
tvirtų, stiprų žmogų.

vytaUtas zablackas 
(g.1932 M. velykų PirMoJ dianoJ satkūnų vienkiaMį, 
katras bUvo tarP dUkUrnių, satkūnų ir žvogUičių)

Prisiminimai apia gimtojį Satkūnų kaimų

Satkūnai – mono gimtosai kaimus. Čia jaunuma dainovo, sklido 
dainos plačiai po laukus. No Popilio mestėlio, kai pravažiuoji pro Sma-
liečių kaimų, pro Mažuikių buvusį dvarėlį, kur buvo „Dunojėlio“ kolū-
kio gamybinis centrus, patenki Satkūnų kaiman. Čia buvo kolūkio centri-
na gyvianviata, dėl to ir kaimus išliko. Po to pro Žvoguičių kaimų, pro šo-
lį buvusio Viališkianų palivorko, ties Šlėgeriškiu par Opaščių ir pasieki 
Kuprėliškį, kur jau kitus kolūkis buvo sutvartus. Atajo laikus, atajo madu 
stambint kolūkius (valdžiu sokia, kad tėp graičiau socializmų pastatysum, 
Amerikų pralinksum), abu kolūkius sujungia. Kol atajo untroji Nepriklau-
somyba, daug kaimų išnyko. Žiobai, Žvoguičiai, Viališkianai, Judiškiai, 
Vaidaginai, Užugariniškis. Šių kaimų žmonių do gali rost miestuos.

Aš sanojį Satkūnų kaimų prisimanu iš tavų ir senėlių posakojimų. 
1930 matais kaimų, katras paminatus 1606 m., išskirsta vienkemiais, aš 
gimiau jau vienkemy. Kaimo laukuos žmonas rosdavo akmeninių kirvė-
lių, kas paroda, kad čia žmonas gyvano jau okmenio amžiuj. Sanovaj no 
ulyčios kiemai buvo atatverti tvorom. Kaimo galuos būdavo vartai. Na-
mai buvo stotomi galais ulyčios pusan. Namai būdavo dvejų galų. Pir-
mosai gyvanamus, untrosai (kamaryta arba seklyčia) buvo nešildomus. 
Daug gyvintojų buvo tokiom pot pavardam. Lapinskai (6), Šlekiai (5), 
Kulbiai (4), Vaidilai (3). Kaimo žema buvo suskirstyta rėžiais. Jaigu lau-
kas buvo skirtas, pvz., žiaminiom javom, tai visi ir turadavo čia sėt žiemi-
nius. Kiti laukai buvo skrti linom, vasariniom javom, bulbom, buvo pū-
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dymai.Gyvulius ganydavo bendrai, tik vienus laukus buvo paskirtus ar-
klim, kitus – korvam, po pūdymų loksta ovys ir kiaulas. Gyvuliom ganyt 
sumdydavo kerdžių, o pemenim būdavo kaimo vaikai. Rytais kerdžius 
sutrimituodavo, tai būdavo ženklus, kad pamalžtas korvas reikia išvaryt 
iš kūtas. Tas kėlias korvių ganyklon pavoserį ar rudenį buvo beveik ne-
pravažiuojamas. Žmonas supyla iš žėmių tokį volų, kad galatų nueit ga-
nyklon korvių mėlžt. Tik kolūkius sutvarus, tas volus buvo išardytus, o 
kelalis ilgai buvo vadinamus „povoliu“. Kaimus turėjo žvyro karjėrų ke-
liom taisyt, turėjo molduobas, kur gamindavo plytas. Satkūnų kapai la-
bai seni. Unt kai kurių kryžių užrašyta lenkiškai. Tėp buvo XVIII am-
žiuj. Neturtingiem žmonam statydavo medinius kryžius, katria po kiek 
laiko supūdavo, šindej nebaaišku, kas ti tokia pakavoti.

Kai buvo untrosai pasaulinis arus, rusai mėgino pria Satkūnų vo-
kečius apsupt. Vokečiai basitraukdami sudėgino daug sodybų, žmonių 
turtus bvo išgrobstytus. Neturadami kur gyvint, žmonas traukia pas gimi-
nas, traukia unt miestus. Atstatyt sodybus buvo sunku. Labai sumažėjo 
gyvintojų kaimi. Daug jaunų vyrų pagulda golvus miškuos, nenoradami 
ait kariaut su vokečiais. Iš Satkūnų kaimo buvo kily ne vienas žymus lie-
tuvis. Kapitonas Krisius Šlekys buvo iš Jrgio Šlėkio šeimos. Jurgį kaimi 
vadindavo bagočium.Iš Lapinsko Juozapo šeimos vienas sūnus buvo bai-
gįs kunigų seminarijų, kunigovo daug kur. Mūsų kaimynus Patras Polšis 

Petrinas Žvoguičių kaimi, 1958 m.
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buvo kultūringus, grodavo su 
armoniku, turėjo grožų balsų, 
buvo dainušnikas. Draugovo 
su poetu Kaziu Binkiu, turajo 
jo runkraščių, suėjimų matu 
paskaitydavo ištraukų. Kitas kaimynas Jurgis Patrauskus buvo mėdžio 
meistras. Stota namus, dirbo baldus, šiapas, komodas. Jo tavukus Patras 
Patrauskas iš pušų kelmų ir baržo tošių darydavo dagutų, mat po karo 
valstiečių rotom patėpt kitokio tapalo nebuvo.

Jurgis Šlekys iš Smatonos laikų turėjo radijų, maitinamų iš aku-
muliatoriaus. Mas, do vaikai būdani, aidavom klausytis Pupų Dadas ir 
kitokių programų. Kaimi pokary ratai kas turėjo radijų. Untonus Liauš-
ka buvo padorįs mašinų skiedrom dėl stogų dingimo išdrošt, darydavo 
foto nuotraukus, taisydavo laikrodžius, mokėjo daug šaltkalvystas dar-
bų. Lig 1944 matų Satkūnuos buvo 46 kiemai, gyvano apia 184 gyvinto-
jai. Visi vartas žemas ūkiu. Didumo tia ūkiai buvo 8–15 ha. Visi darbai 
kėp ir baudžiavos laikais, runkom buvo doromi. Kėp rošia poetas Kazys 
Jakubanus:

Lietuva tėvyna, 
Šalala artojų, 
Unt pečių rudina, 
Noginas unt kojų. 

Tik vėliau turtingesni ūkininkai įsigijo arklinas šienapjovas, 
grėblius, javų kertamūsius. Palno daugiausia duodavo linai. Žmonas 
mokiadavo gerus linus užaugint. Kiekvianoj gryčioj buvo audimo stok-
las, išausdavo drobinių bei vilnonių audaklų. Priaš audžiunt raikdavo 
suverpt, o išaudus – pasiūt. Kiekviena šeimyna puošdavos iš savo au-
daklų pasiūtom dropanom. Krautuvas priaš karų buvo audaklų, bat jia 
buvo labai brungūs.

Jaunimas nenobodžiovo. Buvo šokių vakarai, buvo jaunimo orga-
nizacijos. Jaunieji ūkininkai, Radviliečiai, Pavasarininkai, Jaunalietuviai 
ir kitos. Buvo rengiami įvairūs konkursai. Kaimuose aktyviausi buvo Jau-
nieji ūkininkai. Margaitas dalyvaudavo gražiausio gėlių daržėlio konkur-

Seserėčios. Iš kairas: Kėžely
čia Alduta, TamulanaičiaKul
biana Danuta, Zablackaičia 
Alzbuta.
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Bakšianų kaimo Lapienių šeima, 
1956 m. Matilda ZablackaičiaLa
pėniena, Jonas Lapiena, jų sūnūs 
Vidas ir Vilius.

Satkūnų Mizarai. Olga Mizaria
na (Šlėgeryčia) ir Krisius. Unt 
Olgos kėlių jų sūnėlis Algiukus.

Kunigas Mykolas Fran
kas namuos pakrikštijo 
Zablackų sūnų Artūrų. 
Kūmai – Kadarų kaimo 
Elzė ir Povilas Gavėnai.
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suos. Berniokai protindavos kų nors naujo išaugint tavų ūky. Padadavo 
suaugusiems suruošt švintas, gegužinas, pindavo vainikus, papiliečiuos 
buvo pagarsėjusios Petrinas. Žmonių ir jaunimo buvo daug, tai ne dabar, 
ba nustojimo išmirštuntys kaimai.

lena danUta gavanoičia – rUoPiana 
(g. 1933 M. PUkniškiUos)

Sunki to mono jaunysta

Mono senėlio (Garšvų Gavano) šeimoj augo trys broliai (Marty-
nus, Jonus ir Jokūbus) ir dvi sėserys. Viena saso ištekėjo už Loužodiš-
kio Tamulano, kita – už Kubilių Kvadaraučiaus, Kriseliu vadinto. Mar-
tynus įsižiūrėjo kaiminkų, apsižėnijo, pasidora dvižemis. Atidava Jokū-
bu ir Jonu jų dalis, tia turajo išeit. Govo abu žemas nusipirkt Puknišky 
(tarp sanųjų Valkiškių, Gydiškio ir Ažubalių). Žemį pirko iš Parovėjos 
dvoro. Buvo nesanai iškirstus miškus, tai darbai prasidajo nuo kelmų ro-
vimo. Tik dokumentos rašydavo, kad Pukniškis, kasdieninaj kalboj visi 
sakydavo Kelmyna. Ne vian Gavanai čia suajo. Kalninis iš Pūtelių čia 
apsigyvano. Apsižėnijo Gavano Jono dukterį. Garšvų Gavėniena nupir-

Satkūnų Zablackų šeima. Zablackiena Emilija (Žvoguičių Kvadaraučiū
čia), sūnūs Rimantukas ir Artūrėlis, tavas Vytautas.
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ko savo žintu Naktiniu žemas Vaivadynaj ir Puknišky. Naktinis vosarų 
čia atvažiuodavo, pjaudavo šienų ir važdavo Vaivadynan ir do Garšvom 
likdavo. Dėl šieno pastota dvi daržinus. Vienu Vaivadynas Naktinio, ki-
tu Garšvų Gavano. Paskui jia tas daržinas su tom pievom pardava.Vienų 
nupirko toks Aleksiejus, kitų – Ratkievičus. Do žemas Kelmynaj buvo 
nusipirkis Garšvų Jonus Naktinis. Gol par gėrimų buvo Garšvos savo že-
mį prarodis. Bat gėrt ir čia nenustojo. Įsitaisa motorus, mašinus, ajo kul-
damus. Kuldavo, gerdavo ir dainuodavo:

Aina mašina kaukdamu, 
Rytų šalin staugdamu,  
Ji nežino, kur sustos, 
Katroj šalalaj uliavos. 

Išvaržia jom ir tų untrų žemį. Išiajo į šoferius, kas anais laikais bu-
vo neiprastus užsiėmimus.

Pirmutinis Kelmynaj žėnijos Jonus, mat jis buvo vyrėsnis. Apsi-
žėnijo Kubilių Aukštikalnyčių. Pradajo statytis namus. Gima jiem duk-
ta, pakrikštijo Marytu. Sumislijo žėnytis ir Jokūbus. Turėjo jis margaitį, 
labai grožių, Smaliečių Skiauterytį. Jonus pradajo jį atkalbinėt, sakyda-
mus, žėnykis geriau mono žmonos sėserį, tai pasidasma vieni kitiem dor-
bus dirbt. Jokūbus paklausa ir apsižėnijo Aukštikalnyčių. Pasidalijo šniū-
rais turatų žemį (48 ha). Bat Jonus apsirgo džiovu ir nebapadėjo Jokūbu 
statyt namus. Tako vienom vargt. Kai Jonus mira, jo dukterį apsižėnijo 
Putelių Kalninis Karolis, katras atėjo čia užkuriom.

Mono tata Jokūbus buvo muzikontus ir dainušnikus. Vakarais, kol 
gyvano Garšvos, įlipdavo ūžolan ir grodavo. Kai raikiajo išeit Kelmy-
nan, labai gailajo Garšvų, net raudojo. Tatai 1915 matais gima Olga, 
1918 m. Ona, 1920 m. Savunia,1923 m. – Alvina. Pinktus gimdymus bu-
vo nelaimingus. Du sūnėliai ir mama mira gimdunt. Po kiek laiko Jokū-
bus apsižėnijo untrų žmonų – Katrį Gavanoičių iš Staponiškio. Jia buvo 
tolimi giminas. Untrai žmonai 1927 m. gima dukta Maryta, 1930 m. gi-
ma sūnus, katras po dviejų nedėlių mira. Tais pačiais matais mira dukta 
Olgyta. Susirgo ji plaučių uždegimu, tais laikais nuo tokios ligos vaistų 
nebuvo, ratus kas išgyvindavo. Labai laukia Tata sūnaus. Ir vot 1933 m. 
gimiau aš, nelaukta, nenorata. Anos mamos dukterys jau buvo didalas 
margos, jom labai nepatiko, kad čia do viena atsirodo. Tai kai Tata su Ma-
mu išvažiuodavo Biržos turgun, jos pririnkdavo nuo mėdžių tokių smir-
dunčių blokių, virdavo pieni ir duodavo mon, kad numirčiau. Bat nemi-
riau. Ne viskas, kas smirdžia, yr nuodinga, tėp raiki galvot šindej.
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Buvau do maža, kokių 4 matų, Saso govo iš Parovėjos dvoro nuo 
Žurausko vilkinį šunį, jis priproto prie mani ir nieko nedarydavo. Vienų 
dienų viena saso klojimi braukia linus (ir aš ti buvau), kitu kūtaj mašlų ly-
gino. Tai to, kur klojimi ir soko: nuaik pria kūtas, atnėšk paklodį, kur pa-
kabinta pabromy unt sienos. To pakloda buvo nukritus, šuva unt jos atsigu-
lys. Aš priėjau ir drųsiai patraukiau paklodį kėp nuo giaro pažįstamo. Tas 
šuva kėp šoko unt mani, pargriova ir jama kundžiot dėšiny runkų. Aš labai 
išsigundau, ėmiau rėkt, išbago iš kūtas saso su šokiam, atogina tų šunį, bat 
runka buvo labai sukundžiota. Parnešia mani namo, apirišia mono runkų. 
Bat runka ilgai nesugijo. Kai nesulaukus vakarienas kur nors užmingu ne 
lovoj ir mani naša lovon arba kėlia volgyt, mani pradadavo kratyt prieme-
tis, kol prabusdavau, krisdavau stačiu golvu tokian visokių spalvų šulinin, 
ir labai rakdavau, kol prabusdavau. Tavai vėžia pas visokius doktorius, 
duodavo visokių vaistų, nieks nepadėjo. Papily dirbo toks daktarus Švagž-
das, tas pasokia, kad su laiku ligu išeis. Tėp ir buvo. Kol nesuėjo mon 12 
matų, vis purtydavo mani, po to nustojo. Labai visko bijodavau, viena ne-
būdavau. Runka sugijo, dešina susilpnėjo, kaira įproto pria visokių darbų, 
tai po tokių išgyvėnimų uogus galadavau rinkt abiem runkom vienodai.

Do atsitiko tokiu neloima. Buvo vosara, Petrinas, sėserys išiajo Pa-
pilin kermošiun. Aš parginiau pietų namo korvas. Pradėjo girdėtis griaus-
tinis, no vakarų pusas atajo didala vatra, pradėjo kėlt klatias stogų. Tata 
išėjo, lipo kopėčiom unt stogo, paprošia mani padėt. Duobaj pilnoj un-
denio, dėl atsargos buvo primasta lotėlių, karklo vytėlių. Aš pojamiau lo-
taly ir duodu jom, o baisus vėjus parvarta taty ir mata no stogo. Jis griu-
vo žeman, tai gerai, kad ne unt okmenio, būt visai užsimušįs. Susilaužia 
sprundų, runkus, ilgai gulajo Biržų ligoninaj (apia pusį matų). Kai parve-
žia jį namo, doktorius Švagždus vis atvažiuodavo pas mus su mašinalu 
tatai padėt. Padėjo. Tata atsigovo. 

Mono vaikysta vis su vargais su nutikimais buvo. Saso Maryta nu-
ėjo unt duobį dropanų išsiplaut ir aš paskui jų nutapanau. Ji tokioj vonioj 
plauna, o aš, nusilaužus mėdžio šokų, atsitūpus pria duobas, daužau plū-
das unt undenio. Kai iš molio stota kūty, buvo iškastu tom moliu paimt 
didala duoba. Tata prisiruošdavo iš alksnių luotėlių, iš baržų ar karklų 
vytėlių. Vytalas prodžioj susukdavo apia boslį. Po to luotalas ir vytalas 
masdavo ton duoban, undenin, kad išsaugotų jų lunkstumų, kad možnat 
grait panaudot, kai kils vatru ir jims plašt stogų. Stogai tada būdavo šiau-
diniai. Kažko pasilinkiau aš pria tos duobas, susvyravau ir pliumpt unde-
nin žemyn golvu. Griebiu už vienų lotėlių, kur buvo dėl atsargos primas-
tų, griebiu už kitų, tos nelaiko ir aš ainu gilyn. Tai loima, kad saso tuo 
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momentu manį pasigedo ir pasidairius pamota undeny mono suknalas 
kraštėlį. Ištraukia manį, likau gyva.

Maryta ajo mokyklon, ji buvo 6 matais už mani vyrasna, mon do 
možai raikiadavo išlaist jų mokyklon. Raikiadavo ait ganyt korvių. Žema 
buvo šniūrais, tai ganyklu buvo išvien su Kalninio. Pas Kalninį gona tokia 
lotva Mina Vanagoičia, didala ir nelabai sveika, tai aš su ja ir ganydavau. 
Kai pradajau ait mokyklon, grįžus pavolgydavau, paruošdavau pamokus, 
prinašdavau undenio, molkų, priskusdavau bulbų. Pavolgius vakarienas, 
raikdavo plašyt plunksnos dėl poduškų, su Mamu sutarium, kiek raiks su-
plašyt par vienų vokarų. Kol stiklina nuvirs unt šono. O to stiklina nė par 
nedėlių unt šono neparvirto. Tokia būdavo juokai su mažais.

Augau, kitokia prasidėjo mon darbai. Raikdavo rišt rugius, su vie-
narunkiu dalgiu nupjautus, paduos. Mama sirgo. Alvina išsimokino Papi-
ly pas Valbasoičias siūt, tai aidavo siūdama. Maryta baigia mokslus Pa-
pily, įstojo Biržų gimnazijon, išsimokino mokytoja. Ir aš norėjau, baigus 
keturis skyrius, ait Popilio dvaran progimnazijon. Sėserys Savunia su 
Anciu nelaida, soko, šitos mamos tai visos bus mokytos, tik mas vienos, 
anos mamos vaikai, turasum žemį dirbt. Vėliau Alvinia ištekėjo už Ed-
vardo Janušeučiaus Jakniūnuos. Vėliau ji siūdavo, o Edvardas buvo kol-
chozo pirmininkus. Ancia nutekėjo Dukurnios už Jokūbo Janušeučiaus.

Kai vora kolchozan, tai pirmiausiai apdėjo dideliais mokesčiais, 
visokiom prievolam. 60 kietmetrių miško raikiajo sukirst ir išvėžt. Ma-
ma ligota (širdis atsisokia daug dirbt), tata sanas nebaturi jiagos, tai mas 
dvi su Savunia pasikeisdamos važiuodavom miškan padėt tatai tųsytis 
su tais sunkiais mėdžiais. O mon tik 13 matų. Kiek vargom, kol supjo-
vam, pakrovam, vėžt raikiajo į Biržus. Ne su miškovežiu, su arkliuku. 
Parvažiuodavom noktį, dvyliktų valandų, o rytų vėl raikia unksti kėltis.

Rudenį raikia mint linus, tai visi mūsų išvažiovo pas Slyžių Čigų. 
Paliko mani vienų namuos. Pritaisa viedruos kiaulam adalo ir išvažiovo. 
Darbuojos sau vienu, tik žiūriu, nuo Kalninio pusas atvažiuoja du veži-
mai skrabų. Suajo vidun, doro krotų. Mani voro ait pirmu, Čižauskus iš 
poskos, kiti pasipyla po visus kambarius. Voro mani lipt unt gryčios, aš 
basijuokdama ir lipu. Voro dėl to. kad miškiniai pirmų manį turat nušaut, 
aš buvau jom už priedangų. Čižauskus soko, nebalipk, motos, kad labai 
drųsi, tikriausiai nieko niar, aš vienus užlips ir pažiūras. Jis užlipa vie-
nas, aš stoviu, jis nulipa toks keistai drūtas iki pusas. Susado visi rotos ir 
išvažiovo. Parvažiovo mono namiškiai linus išmyny, rošiamas volgyt va-
karienas. Savunia soko, kad po sunkios dienos raikia ko nors stipriau ir 
užulipa unt gryčios kilbosos pasiimt. Mat nesanai buvo kiauly pjovį. Nu-
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lipa ir soko, kad nė vienos dašros nebar, kerbelys dykus. O kerbelys bu-
vo gerus, su uždingiamu viršum, kad palas neįlystų. Tėp ir likom nevol-
gį tų dašrų. Supratau, dėl ko storus Čižauskus buvo pasidorįs.

Kai sėserį iš Jakniūnų vėžia Sibiran, aš nubagau padėt susikraut 
mantos, tai Čižauskus nelaida manį kieman, liepa ait namo, negalajau nė 
pasimatyt su giminam. Saso Maryta tadu mokia vaikus Latvygaloj. Jai 
pronešia kaimynai, tai ji atbago iš kitos pusas. Ti stovėjo kitas skrabas, jo 
širdis buvo gerasna, tai jai laida padėt susiruošt kelionai ir atsisveikint. 

Ne visada liūdnai gyvanau, būdavo ir linksmėsnių dienų. Kėp melžė-
ja dirbau, suaidavom vakaruškon pasišokt. Robaksu vadinos tas suvėjimus. 
Suaidavom dvaran, žiedų dalindavom, pletkavodavom vienu an kitos, šok-
davom, ratėlio aidavom, būdavo labai gražu. Gyvanom sunkiai, neturada-
vom kėp dabar ko apsivilkt, tuos pačius marškinėlius išsiskalbdavom ir bū-
davo gerai. Būdavo badų ir tos šokios. Pradėjo mon statytis, manį gaudyt 
toks Kukėnis Povilus. Žmona no jo buvo pabagus, mat buvo pijokus, skra-
bas ir tinginys. Bagdavau no jo, buvo nežmoniškus. Vienų kartų įajo rašti-
nan ir mon pasokia, kad atėjo pas žmonų. Aš pojiamiau nuo stolo paišėlį ir 
parašiau, kokia aš tau žmona, išeik graičiau, kad tavį čia nebūtų. Ištart bal-
su bijojau. Jis parskaita ir baisiai supyko, galvojau, kad primuš. Tik trinkia 
durim ir išėjo. Pavakary nuajo su ginklu pas Rakauskoičių ir šauda par lun-
gų vidun. Mono tavom nuėjįs pasokia, kad par dukterį būsta išvežti Sibi-
ran. Mono tavai iki kolūkio turėjo 30 ha žemas, taigi, buvau buožias dukta. 
Visad goli prisikabint koks barazumis. Kai aidavom iš šokių, sadadavo dva-
ri ir mėtydavo mum akmenim. Kartų govo daguto, išsidagutovo sau dalnus 
ir , kai aš ėjau korvių mėlžt, parbraukia mon par abu veidus. Nu, dabar pa-
žiūrasum, kėp tu šįvokar šokios nuais, – pasokia. O aš žinojau, kėp dagutų 
nuvalyt. Su riebiu pienu. Kai tik pamėlžiau, atpyliau truptį pieno, nusiplo-
viau. Išainu iš fermos, o Kukėniu net okys unt koktos išvirto. Kėp čia da-
bar yr, kad nieko jai negalajau padaryt. Kėp sanovas romanos kad rošo, kų 
su baudžiaunykais ponai darydavo, tėp pria tarybų valdžios ir mon buvo. 
Žmonas yr dviejų rūšių: ramieji ir žvėrys. Žvėrys visad nori ramiuosius pri-
verst, kad jiem dirbtų. Vieni arkliai visko nepadirbs. Prie orklio raikia sta-
tyt žmogų, kad irgi varytų kėp arklys dienu dienon.

Bat mono sunkumai nesibaigia. Prisistota pria manį toks Kvederš-
kio ruskėlis Vasiutka. Kai tik muzikiala užgroja, tuoj pot ataina ir vada 
mani šokt. Mon tėp nusibodo su jo vienu šokt. Pradajau kavotis. Kai tik 
pamatau atainuntį, ainu kitan kambarin, jom nebar ko daryt, turi išvėst 
kitų. Aš tadu gaunu su kitu bernioku pašokt. Kitų kartų šokum, daug jau-
nimo, tik staigiai kažkas brūkš mon par veidų. Mono berniokus ir soko 



82

mon: kas tau Lenyt yr, kad tavo veidus visus paišinus? Nuvola jis mon 
veidų, šokum toliau. Matau: Kukenis šoka su mono sėseriu Marytu, o 
unt liemenio laiko jai paišinų runkų. Aš jai sakau: Maryt pasisaugok, kad 
ir tavį neišpaišintų. Jis kad pažiūrėjo baltom akim unt mani. Po to jia kaž-
kur prapuolo. Už kokio pusvalandžio įlakia vidun su ginklu, šova lubos, 
šviesu užgeso, visi išbago laukan. Aš lauki žiūriu, kad jia Marytas dvira-
čio neišvarytų. O jia manį saka ir vis kartoja: kur to kurva pasikavojo. Su-
sitinkum tarpdury, jia su Vasiutka prisikabina pria mani, kad aš su kom-
jaunuoliais nešoku. Šoku ir su komjaunuoliais, sakau, tik nenoriu visų 
vokarų su vienu šokt, noriu su visais pasišokt. Vasiutka soko: tu mon pa-
tinki. Aš sakau: o tu mon nepatinki. Pasibosta jis kurį laikų po Parovėjos 
dvorų, išsibosta unt Klaipėdų, apsižėnijo ir po kiek laiko pats nusišava.

Užiajo kartų stribai pas būsimų mono vyrų alaus pagėrt. Susado už 
stolo. Ruopus padėjo kiekvenom po stikliny. Jų vyrėsnis Kručius pamota, 
kad Kukėniu nepadata stiklina. Jom nepadėjau dėl to, kad praaitų noktį bu-
vo atėjįs mani rubavot, – atsokia Ruopusus. Kručius kad pyla Kukėniu ato-
galiu runku ausin, tas ir nuvirto no suolo. Išėjo kieman ir unt žolas gulajo, 
kol tia giara olų. Barazumis buvo tas Kukėnis. Visad su šautuvu. Jai kas 
nepatiko, šauna lungan ar lubos. Žmonas skųstis bijojo. Užėjo kartų prie-
vakariu Palilionis Albinus, jo brolis Paulinus, Bironus Patras ir Bironus 
Kazys. Už minutas su ginklu įbago Kukėnis šova kelis kartus lungan, stik-
lai ir išbyrėjo. Visi išbago laukan, mas su Ratkėvičiaus Viktorija vienom 
kojinam nubagom Papilin milicijon. Sutvarkysma dienų, mum pasokia. 
Ne banditus, miškan neišeis. Atojama jom šautuvų ir palaida iš milicijos.

Užeidavo naktim razboinikai. Atiminadavo turtų, pinigų netura-
jom. Užeidavo naktim žmonas iš Gaigalų kaimo, miškiniais apsimėtį. 
Vienų kartų visus miltus išnešia, kitų kartų pojama visus 8 kilogramus 
sviesto, katras buvo skirtus duoklai atiduot. Prikeldavo noktį, susodinda-
vo unt suolo, šviesdavo akys su prožektoriais, o potys imdavo, kas jiem 
patikdavo. Liaudias gynėjai viso to nematydavo. Vieno užpuolimo matu, 
kai rubavojo Slyžių Jankūnų, Jankūniana iššoko par lngų, nubago pas Či-
go Endrikų, tas sado unt dviračio, nuvažiovo Papilin ir pronešia, kas do-
ros. Papily buvo laikinas rusų kareivių garnizonas, tia nusikaltimo vietoj 
pričiupo žulikus. Slyžių Kvadaraučius Jokūbus net suailiovo:

A kad jį parkūnus 
Tas Slyžių Jankūnus, 
Kad jis nugalajo 
Gaigalų galiūnus. 
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Kai Slyžių Jankūnų  
Jia kapitoliovo,  
Tai Čigiukus Endrikus 
Papilin važiovo. 
 
Jisai nebijojo  
Gaigalų grėsimo, 
Su enkavedistais 
Dora apsupimų. 
 
Kai enkavedistai 
Pošvieta su raketu, 
Tai Mikalioniokus 
Suklupo unt vietos. 
 
Mačiau jį su šautuvu 
Unt Kelminių lauko, 
O dabar kaliera 
Jau krujuosna plauko. 
 
Čižausko Leokadija 
Nieko marga buvo, 
Ji daugel turėjo 
Privogtų rietimų. 
 
Ėjo pasiklausti 
Rakevčių Stapunių 
Kėp raik parsiūti 
Povogtų talūbų. 
 
Nebar Šeškioko, 
Nebar Dundulio, 
Paršiukai ir kiaulas 
Visi ramiai guli. 
 
Džiaugias bekonai 
Kūtaj už roktų, 
Džiaugias ir vištos, 
Sutūpį un loktų. 
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Suvora Rovėjos kolūkin, mon 15 matų, aš – melžėja. Pieno ma-
žai, pašarų trūksta. Korvus už uodagų už ragų tūsydavom, kol prikelda-
vom, bo počios iš bodo jau nenoradavo kėltis. Pašarų savo fermoj pri-
trūkdavom, našdavom noštom iš kitos fermos apia šimtų metrų. Žiemų 
raikiajo undenį 15 korvių iš sodžialkos fermon nėšt. Kalnan su nėšiais, 
dvidešimt metrų su dviem viedrais unt pečių. Po daug matų pasijauti, 
kad sveikotos nebar.

 Už dorbų nieko negaudavom. Tik kai sujungia Rovėjos kolchozų 
su Kučgaliu ir žmonas privarta rajonų nusilaist ir paskirt žmoniškų pirmi-
ninkų (Šėpetį), gavau pirmų algų. Po matų nusipirkau dviratį ir suknaly. 
Visos melžėjos išbago Kučgalin, ne tik aš. Žioboičia, Šeškoičia, Ratke-
vičiūta. Žiobai arčiau Kučgalio, tai pas Žioboičių ir nakvodavom unt kū-
tas. Trejus matus Kučgaly pradirbom. Pamota valdžia, kad žmonas ver-
žius Kučgalin ir vėl kolūkius atskyra.

Sunkių darbų nemažėjo. Su pakabinamu vagonėliu valydavau 
kiaulidy, o namuos do pridėjo augint 1300 viščiukų. Mūsų buvo graži 
klatis, dviejų galų. Viena pusa grūdom, kita – dropanom. Išpjova vidi-
ny sienų, sujungia abi pusas, pamūrijo kelis liuktus ir pėčių, kad kuri-
nunt viščiukom būt šilta. Gražiosios klatias nebaliko, govos vištida. Bat 
mum, žmonam, volgyt vistiek nebuvo ko. Viščiukus raik lasyt, girdyt, 
pjaut ir kapot žoly, kad būt kuo lasint. Aplink klatį užtvaram gardų, kad 
būt kur viščiukai išlaist palakstyt. Apstojo vanagai. Kai pamoto viščiu-
kai vonagų, supuola krūvon. Vonagus puola iš viršaus, sukabina daug viš-
čiukų ir kėlia aukštyn. Tie viščiukai jom išsprųsta ir krenta iš aukštai unt 
žemas. Privargau su tais viščiukais.

Puknišky gyvano Martynus Gavanus, jau ne gimina mum, jia bu-
vo 4 broliai. Vienus gyvano Pariškiuos, apsižėnijįs. Kitas buvo išėjįs 
Amerikon. Ketvirtas gyvano pas Martynų, neapsižėnijįs senas bernas. 
Karo matais buvo išsikosįs akopų. Kai kartų ajo namo iš to akopo, nuša-
va jį. Po karo ėjo kalbos, būk tai nuo pirmos, būk tai no pinkioliktos vis-
kas keisis. Daug kas tikėjo ir galvojo, kad kažkiek pasislapstys ir nebe-
raiks rusų armijon traukt. Martynus vienų dienų pronešia valdžiai, kad 
prie gryčios durų rodo gyvų vaikėlį, įdata vystyklų, drapanėlių, parašyta, 
kad pavadintų Amylyta. Aš tuo laiku ėjau iš fermos, girdžiu , kad kažkas 
šloma. Atsigrįžau ir parsigundau: paskui mani baga kareiviai su šunim, 
vienas šalia kito par kokį dėšimt žingsnių. Gol vaš Sibiran, kad supa. Pa-
galvojau, kad nesislapsiu, važiuosiu su tavais. Parėjau namo, o jia prola-
kia pro mūsų namus ir ir apsupo Martyno Gavano sodybų. Pojama tų vai-
kėlį ir nuvežia Pondėlio ligoninan. Mas buvom visas kaimas saugomi, 
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ar neatais Marciukas dukros aplunkyt. Po to kažkuria Pondėlio rusai bu-
vo jų įsidukrinį. Kai mokyklon pradajo ait, jos nekinta, banditka vadino. 
Niekur negalajo įstot mokytis toliau, banditų Marciukų dukterim jų va-
dino. Nespadavo įsidorbint, grait raikdavo išeit. Atėjus unt Biržus, apsi-
žėnijo su tokiu Karosu, kad tik povardy pakeist. Negyvano su juo, išėjo 
kitan rajonan. Vienus žmogus vėliau posakojo: ainu ir matau, savo akim 
netikiu, atroda, kad Jonus Marciukus prisikiala iš kapų, – tiek tas jaunus 
žmogus buvo panašus. O sutiko jis Jono Marciuko anūkų.

Po karo visko buvo primėtyta. Kelmynas vienas kroštas buvo už-
minuotas. Žuvo du Jonai Kučinskai, tavas ir sūnus. Nutraukia kulnų kai-
mynui Pelaniui, apdroskia Sližių Jodėlį, Gaigalų Treigį. Ir aš kartų radau 
tokį grožų daiktėlį, drūtėsnį ir didėsnį už paišėlį. Pasikvietam minuoto-
jus, parodam, o tai buvo sprogmo. Jei būčiau paspaudus mygtukų, įtaisy-
tų unt jo, nebabūtų manį gyvos unt šio pasaulio.

Alvinu buvo ištekėjus už Jakniūnų Edvardo Janušeučiaus. Ji siū-
davo, jis buvo kolchozo pirmininkus. Skiautara, miškinis iš Raščiūnų, 
nušava Kulišausko kiauly, Kulišauskus padejovo, kų aš dabar volgys, tai 
nušava ir Kulišauskų. Do užvažiovo Skiautara, važdamus tu kiauly, pas 
Janušeučių ir atojama tom čebatus. Bat iš negyvos kiaulas po biškį lašia-
jo kraujus, milicija susekia, pas kų buvo Skiautara, Janušeučiai atsidūra 
Sibiri. Grįžus, Alvinai ilgai nelaida gyvint Liatuvoj. Gyvano nelegaliai. 
Ajo siūdama. Matyt kažkom pasigyra, kad govo pinigus už trėmimų. 
Vienų rytų jos kambarį rodo ba jos, viduj viskas išvarsta. Alvinų rodo už-
muštų laukuos, unt griovio krošto. Pinigų žulikai nerodo. Savieji jos vė-
liau atrodo. Jai buvo skirta gyvint 69 matus.

Maryta dirbo mokytoja Puodžialaukiaj, Latvygaloj, Gaigaluos. 
Buvo ištekėjus už Ikamo (iekampt – lat. įkųst, iekams – pagalvojuntis, 
red.). Pradajo sirguliuot, dejovo, kad dažnai skaudu golvų. Tako jaunai 
mirt no galvos auglio (1927 – 1962). Savunių buvo apsižėnijįs Vinkšni-
nių Auriukus (1920 – 1997).

Kai užėjo melioraciju, kvieta statytis namus naujoj Valkiškių gy-
vinvetaj. Vyrus dirbo melioracijoj, tai bagom nuo tos biednystas ir sto-
tam nomų Biržos. Tėp čia, Biržos, atsidūriau su prorastu sveikatu.

Užaugau Papily, 
Pukniškio vienkemy, 
Išėjau mandravot 
Unt Biržų miestėlį... 
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Anų laikų modos. Biržų Šlekiai (Ja
kūbus, jo žmonu, Jakūbėlis). Apie 
1920 m. 

Portrėtai. Mūsų gimina Vaiginų 
gražuola Miliuta Odinyčia. Mi
chelsono foto, Biržai, 1925 m.

Rusų armijos kareiviai. Kairosai 
Andriejus Ruopus (Lenos Gavanoi
čios vyro Jokūbo Ruopo tavus) ir 

Kairioji – Ancia, dešinioji – Savu
nia Gavanoičios, vidurinioji – Sta
punyta Laučiškoičia.
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Popilio pakalnina mokyklu apia 1933 m. Untroj ailioj dešinioji margaič
kiala su kiapuralu – Alvinyta, kokioj pinktoj ailioj irgi dešinioji – Savunia 
(su skaralu unt galvos). Buvo jom tom dienom išbartos golvos.

Savuniu Gavanoičiu. 
Foto Bainausko, Kvatkai.

Sibiro toliuos. Sėdi Januševičiai 
su anūkėla Iruta, stovi Alvina ir 
Edvardas Janušėvičiai.
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Popilio radviliečiai. Pirmoj ailioj iš kairas: pirmus neatpažintus, 
untru ir triačiu iš kairas – Slyžių Čigoičios, dešinan nuo jų – Kla
ra Šepetiena. Toliau – Jonus Mikialanus, Edvardus Janušėvičius 
(būsimus švogeris), dvi Trečiokoičios. Virš Mikialano Alvinu, deši
nan ir aukštasnaj ailioj – Savunia. Dešinaj no vėliavos – Rodiškių 
Kutru Adolpus. Dešiniausias aukštai – Miliškių Čigus Jonus. Kai
raj no vėliavos Čigus Patrus Slyžių, Dukurnių Patrus Mažuiku. 
Untroj ailioj trečiu iš kairas (su boltu beretu) – Kuciūnų Vatkevi
čiūčiu – Gaidamavičiana.

Amerikonai. Elenu (Jasiukaity
čiu) ir Jonus Jakuboniai, Ruopo 
giminas. 1945 m., Čikaga. Išbėgį 
Amėrikon prieš pirmų pasaulinį 
karų.
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Konfirmantas ir jų draugias. Sėdžiu: Maryta Gavanoičia, Staponiškio 
Motiejaus (vėliau – žymi žurnalista), Trečiokoičiu Rimu Povilo iš Pašku
čių.. Stovi (tėp pot rokuojum iš kairas): Kuliešiūčiu Olgu iš Pokubilio, 
Staponiškio Maryta Gavanoičia Patro, Pukniškio Savunia Gavanoičia 
Jokūbo, Staponiškio Elmu Gavanoičiu Patro, Popilio Svaizdyčiu Alvyru 
Motiejaus.

Melžėjos. Gavanoičia Lena Danuta, Fermos 
prižiūratojus Rakauskus Patras Valkiškių, 
Šeškoičia AlpuniaValkiškių, Ratkevičiūčiu Iru
ta Pukniškio.

Chabarovsko sritis, Alvi
na su Iruta pria tėvėlio 
kopo.
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Melžėjos Kučgaly. Iš kairas: Adėlia Ajutyčia, Ancia 
Žioboičia, pieno vežėjas Vasiutka Stepanovas, Lena 
Danuta Gavanoičia, Rėnia Rakevičiūčia, Minolia 
Maciena.

Rovėjos kolūkio I brigada. Stovi (iš kairas): Indriškeučius (kilys iš 
Panemunio), Indriškeuičiana, Volbasena, Vatkevičiana, Maciena, Jan
kauskiana, Jankouskoičiu (kilus iš Pagurių), Kučinskiana, Maciena 
(Romusio), Jankėvičiana, Kučinskiana. Sėdžiu: Remeikiena, Vatke
vičiūčiu, prieky jos Maciukus Gediminus (iš Viržyno), Lena Danuta 
Gavanoičia, Kukenyčia, Jokūbus Kvadaraučius, Gražinuta Jakuba
naičia (Gydiškio) ir jos broliukus.
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Latvygalos mokykla, mokytoja Maryta Gavanoičia su 
mokiniais. Apie 1952 m.

Lenos Gavanoičios ir Jokūbo Ruopo vėsėlijos. Tadu nebuvo Volvo, Audi 
ir kitokių. Vėsėlnikom buvo skiriamu polutorku.
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Jokūbo ir Lenos Danutas Ruopų šeima. Vaikai 
Valdemaras ir Violeta.
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kazys koPlUnUs 
(g. 1928 M. skrebiškių k.)

Jaunysta

Kai ajau mokyklon, buvou labai pasilaidįs. Nespėju atbūt vienų 
bausnį, jau gaunu kitų. Kartų paliko po pamokų, tai mas tan bakiukan, iš 
kur gėria vaikai undenį, pridirbom zbitkų. Rytų vaikai soko: kas čia yr, 
kad undo neba toks, kėp visad, ir vėl govom bausmį. Mokyklos bausmas 
buvo klupėjimus kampi ar prė pėčiaus, ar prė durų, arba šerdavo par dal-
nų su liniuotu. Namo aidami, visų kėlių dūkdavom. Mokyklon ajau Lat-
vygalon ir Kraštuos. Vosarų aidavom maudytis Dykian. Prė Kėžio namų 
nusivilkdavom pliki ir tadu bagdavom lig Dykias. Kartų mum, tik nusi-
vilkus dropanus, užvažiovo toki moteris no Latvygalos ir kad nudava vi-
siem su botagu, tai daugiau nusivilkdavom tik pria Dykias.

Karus

Kai ajo karas, tavus buvo iškosįs akopų. Rytų, kai atsikialam, tai 
Vasiliauskynaj stovėjo tankus prė klojimo, o unt stogo sadajo vokečių ka-
reivis. Popiet no Popilio pradajo šaudyt, pradėjo lakt snariadai.

Vienų vokarų ajom išverst senojų prė klojimo, tavus soko, kad te 
senojai raikia išverst iš krūvos, bo kai dags, tai visi ir sudags. Pasiroda 
du ar trys rusų kareiviai ir šaukia: Ložys! Mas atsigulam, o vokečių ka-
reivis buvo atšliaužįs žvalgybon. Tia rusai jį sučiupo, užrišia burnų ir nu-
vilko už klojimo. Trečioj denoj vokečiai nustūma rusus.

Kartų ajau avių parkėlt, kad pradėjo šaudyt. Manį pasišaukia vo-
ketys ir pasokia vaser, aš supratau, kad jis nori undenio, bat nesiskubi-
nau. Tai jis mon uždrožia snukin kelis kartus. Pamota mamu ir atonešia 
jom undenio. Kai mum vokečiai išvora iš mūsų akopo, tadu mas prisig-
laudam Matuzėvičiaus akopį. Mačiau, kėp rusų kareivėlis skutu barzdų. 
Po to grait prasidėjo mūšis, tas kareivėlis žuvo, nušova jį. Unt lauko po 
mūšio buvo labai sudraskytas seržantas, nuplašta pusa burnos, matyt os-
kolka pataikia.

Armija

Kai buvau armijoj (Syzranėj, vėliau Kuibyševy), volgydavom val-
gykloj, bųdavo maisto normos. Duonos vosarų duodavo 900 g, o žiemų 
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Dorbo apskaitymus pria 
„Kiaduko“.

Jaunus ir možus. Do jaunus, bat nebamožus.
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800 g. Cukraus armiju gaudavo tokias didalas plytas, po kokius 4 kg. 
Kai tokį cukrų raikia padalyt, jį sudaužydavo ir svardavo kiekvenom ka-
reiviu. Kad gaut daugiau, rizikuodavom, užkišdavom čviekų už svarstyk-
lių. Armijoj išmokau kalbat taisingai, gramatiškai, kitėp mono kalbu už-
pykdydavo kitus letuvius. Tai ir atpratau no papiliečių kalbos, dabar vėl 
po biškį kalbu.

Kai 1953 matais sugrįžau iš armijos, gavau dorbų. Žiemų remon-
tavau, o vosarų tų suremontuotų traktorių dova dviem – mon ir Gasiūno 
Algiuku. Tas traktorius vadinos KKD. Mas trumpindavom ir vadinom 
keduku.. toks siaurais vikšrėliais.Par vosarų tonų grūdų uždirbau. Tai bu-
vo daug.

PalMyra kUlbyčia – Mizariana 
(g. 1934 M. satkūnos, aUgo vaiginUos)

Iš mono gyvėnimo

Par karų mon buvo dėšimt matų. Frontas užėjo 1944 m. mum su-
dėgino kūty, klojimų, daržiny, o gryčių tai labai apdaužia svediniai; sie-
nos golas buvo išmuštas, stogas sukapotas. Stogas buvo dingtas čerpam, 
tai padagamieji svediniai neįveikia uždėgt. To padagamu tai sužiba kep 
žvaigžda, ataina toki šviesu kep lempos, nulakia ir uždaga.

Unt kiemo turėjom išsikosį akopų, tai ti ir gyvanom, kitur nebuvo 
kur dėtis. Aš su broliu, tavai ir Untonas Jesiūnas, jom nebuvo kur dėtis, 
tai jis glaudas pre mūsų.

Unt lauko gulajo nušautas rusų kareivis, ne tėp toli no mūsų na-
mų. Mono mamu pamota ir ėjo paklaust vokečių, kas daryt ir jų tadu po-
jama. Voketys palaikia jų rusų špijonu ir nuvora unt Rimšiškį pas Vitartų 
ir iš ti jų palaida. Tik jai pradėjus ait namo, sprogo svedinys, tai tas pats 
voketys jų sugrieba ir įtraukia akopan, kad skevaldros neužmuštų. Tadu 
tas voketys jos vėl nebaišlaida ir su kit vokečiu jai liepa ait unt Skrėbiš-
kį, ti buvo vokečių štabas. O mono tata, nebasulaukdamas mamos, išėjo 
jos ieškot, mota, kėp sprogo tas sviedinys. Svedinys, sprogdamus, apipy-
la tokį nemožų okmenį žemam, tatai pasiroda, kad čia jo žmona guli už-
mušta. Tadu jis ėjo artyn žiūrėt, ir jį pojama vokečiai ir nuvora štaban 
Skrėbiškin. Pavakary pre Skrėbiškio kilo didelis mūšis, vokečiai atomu-
šia rusus, mamau rauda, kad vaikai liko vieni namuos, o voketys ir soko, 
kad vaikų ja nešaus, nebijok. Tavus vokečiai palaida, tik liepa ait su pir-
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Mono ganomieji.

Vaiginai, 1967 m. Palmyra su vyru Vilium Mizaru ir sūneliu Henriku, 
katrom nenusibosdavo važinėtis su „Emka“.
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mu liniju šaly tanko. Vokečiai šauda iš tankų, rusai buvo Vaiginuos. Te 
vokečių tankai važiovo unt Sauginų pusy. Mama su tavu Vaiginuos atsi-
skyra no tankų ir paliko pre savo namų.

Po karo viskas buvo suminta, sukosta, o prievolas tai raikia duot, 
o iš ko duot, kai nieko niar. Po karo volgiam labai prastai, bulbų kiek ka-
reiviai nenukasa, tai mas nusikasam, bat nebuvo kur supilt, ko uždingt, 
tai tos bulbos sušolo, tokias sušolusias ir volgydavom. Mama kepdavo 
duonų iš išvalų, kur išbyradavo iš po kuliamos, o gerus grūdus raikia ati-
duot valdžiai. Kai susikūra kolchozai, vėl buvo sunku, mum pojama du 
orklius, korvy, pjaunamų mašinų, ratus, uory, klojimų. Raikia ait dirbt 
su suaugusiais žmonam, o mon tabuvo tik 14 matų, buvo sunku. Raikia 
išdirbt 100 dorbo dienų, už dorbo dienų gauni 100 gramų dirsių. Kai ko-
lūkis nusmuko, nuostolius nurošia ir padora tarybinį ūkį. Pirmais matais 
už dorbo dienų govom po 0,5 kg avižų mišinio ir po 5 kapeikas. Kai bu-
vo daug darbadienių, tai šis tas ir išeidavo. Tarybiniam ūky tako 10 ma-
tų ganyt teliokus. 3 matus korvas mėlžiau ir 16 matų dirbau pre paršave-
džių kiaulių.

arvydas kalninis  
(g. 1934 M. PUknišky)

Kelmyna

Žmonas soko, kad šioj vietoj (Puknišky) augo tokia žola su pūkė-
liais, dėl to vietu buvo pavadinta Pukniškiu. Bat apia Valkiškius buvo 
tokia pavarda – Puknėlis. Pavarda prapuolo, o žola pasiliko? Žmonas 
užmiršo, kad tokia pavarda buvo? Kasdieninaj kalboj vadino kitėp – 
Kelmyna. Mat Gavanoičiom tavai nupirko žemas miško vietoj, kur bu-
vo likį daug kelmų. Kėp ti smulkiai buvo, sunku dabar pasakyt. Abiem 
Gavanoičiom nupirko po tiek pot – po 31 ha. Garšvų Gavanas Jonas 
apsižėnijo Gavanoičių iš Staponiškio (Gavano Patro, katro dukta žurna-
lista Maryta loksto po visų pasaulį, sėserį), Gavanoičių Marį apsižėni-
jo Karolis Kalninis iš Pūtelių. Jo tavo brolis įsitaisa Čižiūnos, šalia Vai-
ginų. Vienu mono bobuta buvo Kubilių Aukštikalnyčia. Pūtelios Kalni-
niai atėjo iš Latvijos, čia pojama arindon Kraštų dvorinyko Griuntalio 
keliosdėšimt aktarų žemas. Kai atsirodo ūkis Kelmynaj, čia Kalniniai 
kaip ir Gavanai vartas visokiais darbais. Augino gyvulius, potys augi-
no ir laikia po 2-3 orklius darbom dirbt. Nepritrūkdavo pieno, sviesto, 
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kiaulianos. Kelmynas žemaj augo rugiai, kviačiai, miežiai, ovižos. Li-
nom apdirbt buvo pastatytos jaujos, buvo duobas linom mirkyt. Nenu-
stoju dyvytis, kokios buvo senėlio triobos. Pagal stogų daug kur buvo 
padarytus undenio nutekėjimus, klatis buvo trijų durų, obliuotų grindų, 
lubos špuntuotos. Didžiausias klojimas, kokių 36x12 metrų, lauki nerai-
kiadavo javų pūdyt. Kai pagalvoji, kiek dorbo raikia įdėt, kad tokių so-
dybų pastatyt. Kai kas mon soko, kad Gavanu pamilija išsiskyra dida-
la vienyba. Kai prisiraikdavo, subagdavo visa gimina, triobų bamotunt 
pastatydavo, molduobį bamotunt iškosdavo.

danUta šleivoičia – Pečiūniana 
(g. 1935 M. dUkUrnių k.)

Mono senėlis

Mono senėlis Jonas Pliapas buvo gimįs sukilimų ir baudžiavos pa-
naikinimo laikmečiu (1867 – 1955). Dukurnių kaimi turėjo nemažai že-
mas, katrų padalijo dviem savo sūnums. Mono tavus Povilus govo 19 ha 
su krūmais. Dukurnių žėmių pakrašty, par kokį kilomatrų no Apaščios 
krūmų pakrašty stovi okmo, unt kurio užrašyta: čia buvo kanklininko Jo-
no Plepo sodyba. Taigi, mono senėlis buvo kunklininkas. Mokėjo šiek 
tiek skaityt ir rašyt. Kunkliuot išmoko iš Dukurnių Patro Čigo. Įdomu, 
kad Čigų protėviai Popilio – Biržų kraštan atvyko iš Airijos. Čia parsija-
ma vietos papročiais, dainuškom, muzikovimu. Etnografai soko, kad kun-
klas siekia tėp vadinamų Narvos kultūrinį laikotarpį. Tobulindami šitų in-
strumentų daug prisidėjo suomiai. Liatuvoj pastebimi keli kunklių tipai.

Jonus pats buvo pasidirbįs kunklas. Skumbino sutartinas. Pvz.:

Du žali beržėliai 
Kalnalį užaugo (2x). 
Tūto tūto, 
Tūto tyli, tūto tyli. 
 
Du jaun bernėliai 
Vaiskėlin išjojo (2x). 
Tūto tūto, 
Tūto tyli, tūto tyli. 
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Paminklas. Unt okmenio užrašyta: Čia buvo kanklininko Jono Plepo so
dyba.

Portrėtai. Mono mamos simpatija. 
Bat, kai atėjo laikus žėnytis, ji ka
žin dėl ko pasirinko kitų.

Portrėtai. Kai Motiejus Svaizdis 
sugrįžo iš Amerikos, Kučgaly nu
sipirko žemas, apsižėnijo mono gi
minoičių Darotų Šleivoičių ir abu 
dirbo tam ūky.
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Buvo didžiausius kaimo giesmininkus ir dainininkus. Kai nebaga-
lajo dirbt, viskų atidava sūnui, sau pasiliko tik muzikos instrumentų ir 
kambarėlį. Aidavo pas kitų sūnų svečiuos. Išgyvano baveik 90 matų.

Patras trečiokas 
(g. 1934 M. kyliškių kaiMi)

Popilio žema nusata žmonių kaulais

Mono tavai abu iš to patias kaimo – Kyliškių. Gabra Trečiokas ir 
Marė Plepyčia. Iš jų 6 vaikų užaugo visi. Sėserys nutekėjo Biržos ir Me-
laišios.Du broliai Jurgis ir Jonas sugalvojo važiuot Amerikon. Tai loima, 
kad Titanikan tuokart nebagovo bilietų. Sanai jau būtų jūros dugni. Iš-
plaukia vėliau. Patras išvažiovo mokytis, išiajo statybų inžinierius. Par 
Pirmų karų pasitraukia Voronežan, ti ir užsiliko. Buvo apsiženijįs čekį. 
Vaikų neturėjo. Su juo Voronežį užsiliko Kvadaraučius. Kai jo klausda-
vo „kada žėnysies?“, atsakydavo: „Kai apsidirbsiu, tadu ir žėnysiuos“... 

Šiaurias Rytų aukštaičiai meistrai buvusios sėlių žemas turėjo išdirbį 
sovitų kunklių pavidalų.
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Tėp ir liko vienas. Taigi, lietuviai no Kyliškių Voroneži neįsitvirtino. 
Gabra pavaldajo tavų ūkį ir pasiliko Kyliškios.

Kažkatras iš mono prosenelių buvo Popilio bajoras. Mono senėlio 
bobuta tekėjo už Kvadaraučiaus, šiom mirus – už Mocio, po to – už Janu-
šeučiaus, galop už Trečioko. Ne skyrybos, o mirtys tais laikais išskirda-
vo poras. O kas padas žemy apdirbt? Mono senėlis buvo no Žvirblių, bo-
buta – Puogeliškio Tuomanaičia.

Seniau baudžiaunykom geros žemas kapom neduodavo. Žvirblių 
kapai supilti žemoj vietoj. Pakosus giliau, pasirodo undo. Tėp pot boloj 
buvo Prūdėlio kapai, Niekas nežino, kas ti sanovaj kavojos. Kuprių ka-
pėliai nedideli: tik 12x8 metrų. Kapėliai aukštoj vietoj. Šalia – Kuprių 
senkapis. Naktinis soko, kad iš sanovas mirčių knygų možnu suprost, 
kad čia kavojos tiktai Kuprių Aukštikalniai, visi kiti, kad ir Kupriuos gy-

vano, buvo kavojami Žvir-
blios. Kuciūnų Medikianas 
žemaj, pabaly, kur gražus 
žvyrėlis, traktorininkai ar-
dami rodo daug kaulų. Nie-
kom jia nebuvo svarbūs, 
mat svarbiausia buvo pasta-
tyt socializmų. Artojai žiū-
radavo, ar sutrupas kauko-
la, po traktoriaus ratu pa-
takus. Toks tad buvo nau-
jo (tarybinio) žmogaus iš-
siauklajimas. Gudėlių kai-
mi Pilypo žemaj tėp pot bū-
ta kapėlių. O unt rytus nuo 
Parovėjos dvoro buvo Skru-
dupo sodyba. Kai meliora-
toriai jų griova, pre gryčios 
daug kaulų pažiro. Viskas 
pagal poetus: „Kur tik kal-
va, tinoj galva, tarp kukurū-
zų ir dungaus pakibus Lietu-
va...“ (Rimantas Klusas).

Portrėtai. Kyliškių zenkiai.
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O čia mono auksinas vesėlijos. Iš šalių mum stovi dukterys Jūratė ir Dei
mantė. Prieky mono saso Alvinia ir Deimantės Tomas. Iš kairas žintas 
Stasys Čepukas, Julia ir Simonas.

Mono tavų auksinas vesėlijos.
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gertrūda grigaliūnaičia – baJoriena 
(g. 1937 M. valiUliškių k.)

Tako dirbt, pasijamus nalivočių

Gimiau Valiuliškiuos, tokiam kaimi, tokioj viatalaj, kur girdada-
vos, kėp gieda trijų rajonų gaidžei. Tinoj Rokiškio, Kupiškio ir Biržų ra-
jonų susikirtimas. Naktinis soko, kad mono kraujuj goli būt kažkiek len-
kiško kraujo. Mat jis atrodo, kad 1663 matais Mažuikios užrašytus Ma-
rek Grygalun. O gol šitas žmogus tik norėjo savo vardų ir povardy pagro-
žint, sulenkint. Marek – tai nieks nesuabejos, kad čia lenkiškas vardas. 
Tais 1663 matais Kubilios užrašytus Gryg Ėjuc (Ajutis), 1612 matais Du-
kurnios – Gryg Drulanis, o Tortilonios (vėliau Smaliečiais parvadintais) 
Gryg Pavilanis. 1606 Kudžiogolios – Gryg Kaplanis. Taigi, kol atsirodo 
Grygalun, Gryg buvo vartojamus kėp vardus.

Trečiokas Romusis iš Kauno (trėčias iš dešinas) lunko savo pusbrolį 
Gabrielių (tas sėdžiu dešinaj no Romusio). Kairaj aš su Danuta. Šalia 
Romusio dešinaj – jo dukta. Prieky – Romusio anūkai. Dešinioji – Danu
tas mamu Onu Baltušiena.
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Tata buvo labai geras kolvis, mokėjo dirbt visus dorbus, katria kol-
viui priguli. Mokėjo ir mėdžio dorbus. Savo runkom pasistota naujų gry-
čių, pasidirbo stalus ir kraslus. Dirbdavo kubilus, bačkas, net ir koilius 
su skūrom buvo pradėjįs išdirbt, bat užiajo karas. Tatį pojama karan. Kai 
po karo sugrįžo, nebaturajo sveikotos. Valdžia buvo dovus sienojų už tar-
novimų armijoj, su talkom susivežia jos, bat pradėjo visus varyt kalko-
žan, pradėjo žmonas Sibiran vėžt, tėp nieko ir nebadora. Labai bijojo kal-
kozo. Būdams Rusijoj, mota, kėp dvi bobos kolchozi akėčias traukia, mo-
ta, kėp ti žmonas badovo. Kalkozo jom nebatako matyt. Pinkiasdėšimtų 
matų pavoserį mira.

Mono bobuta buvo Janilionyta Marijona iš Kupiškio rajono Miliū-
nų kaimo, labai darbšti ir smarki moteris. Turėjo labai didaly juodmargų 
kiauly, gol ji buvo motinina. Jų vosarų rišdavo unt lauko. Vaikštinadavo 
pakemiais toks žydėlis, Šimeliuku jį vadindavo. Supirkdavo šerius, teliu-
kų skūralas. Tai buvo toks nutikimas. Bobuta loista opinius su srutom. 
Buvo toks didelis sumtis, nalivočium vadinamas. Tai toki rėčkiala parg-
ryžta ir kietai runkena pritaisyta. Mas su bobutu buvom pria apynių. Ata-
jo tas žydėlis ir užsipuolo bobutį:

– Grigaliūnian, tavo kanapatoji kiaula mon poterius surijo.
Bobuta neprisipažino, kad jos kiaula buvo nutrūkus, ir atorėžia:
– Aik tu paklon su savo poteriais, pas man tik vištos kanapatos, jo-

kios kanapatos kiaulas aš neturiu. Kažkas kitas, tau pakrūmam bavoikš-
čiojunt, tų tarbų sudroskia.

Mas augom du broliai ir dvi sėserys. Aš buvau mažoji, bobuta ma-
ni labai mylajo. Abidvi guladavom unt pėčiaus. Kažinkas nutiko, bobuta 
apsirgo ir labai grait numira. Kai ji buvo pašarvota, aš nesupratau, kad ji 
nebagyva, stovėjau ir žiūrėjau, žiūrėjau, laukiau kadu bobuta atsimarks 
ir pradas su manim kalbat. Pradėjo rinktis žmonas, apstojo mani ratu. 
Kad paliko mon baisu, kad pradėjau aš bliaut, tai toks dada pojama mani 
ir išnešia virtuvan pas mamų.

Mono vienas brolis ir saso mokias, o mas su viduriniu broliu li-
kom namuos ir ajom dirbt kolkozan. Jis no šešiolikos matų dirbo staty-
boj, Ainorios stota karvidas, sandėlius, o aš keturiolikos matų do netura-
dama ajau dirbt lauko darbinyke. No keturiolikos ajau korvių mėlžt. Bu-
vo labai sunku, nieko neuždirbdavom, par matus gaudavom kokį maišėlį 
grūdų. Nors ir buvo sunku, bat buvom jauni ir linksmūs. Kai ištekėjau, iš-
važiovom Jurbarko rajonan, dirbom tarybiniam ūky. Tinai buvo geriau, 
uždarbį duodavo kas mėnesį. Po kiek matų atvažiovom Skrebiškiuos, gy-
vanam čia jau 50 matų. Grait baga tia matai.
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Grigaliūnaičia Vlada (vidurina) 
su draugiam.

Grigaliūnai Povilas ir Alfonsas.

Visom po vaikėlį. Iš kairas: Vanda 
Janiūnaičia – Grigaliūniana su 
Rituta, Trečiokiena Vlada su su 
Jūrate, Bajoriena Gertrūda su Jo
niuku.

Valiuliškių Pranciškus Grigaliū
nas. Valiuliškių kaimo pavadini
mas atsirodo no pavardžių Valiu
lis, Valulis. Pamatinis žodis pavėlt, 
parvėlt.
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danUta drUškevičiūta – viliMiana 
(g. 1937 M. dUkUrnių k.)

Ilgas kėlias iki kolchozo

Mono tavai: mama iš Paliepio, o tata iš Suvainiškio. Ja susitiko, 
tarnaudami Latvijoj. Seniau tarnaut išeidavo unksti, no 14 matų. Tata tar-
novo 14 matų, su mamu susipažino, apsižėnijo ir do tarnovo matus abu-
du. Po matų ėjo dirbt unt pusas. Aina pas žmogų, pas jį gyvana ir dirba 
su visu šeimu, tai sakydavo unt pusas. Prodžiai išajo Taručiuos, šoni Su-
vainiškio, matus dirbo pas Kavoliūnų. Kitais matais ajo Sypeliuos, gyva-
no ir dirbo pas Tauterį matus. Tadu išsigabano unt Ruškiškius (Ruckiš-
kius?) pas Adomanų. Šitam kaimi gima mono brolis Alponas. Iš čia ta-
vai parsikiala Dukurnios, gyvano kažkokioj Kavoliūno pirtalaj. Toj pirta-
laj parėjo tik venų durų šėpa, plati lova ir lopšys. Dukurnios gimiau aš, 
Danuta. Iš Dukurnių atajom gyvint Slyžiuos pas Patrų Kvadaraučių. Iš 
Slyžių tavai išsikėla gretimam Jakniūnų kaiman, tokių Trečiokų vienke-
my. Tos Trečiokus išvaržia, laida mum gyvint. Gryčia buvo dvejų galų. 
Čia gyvanom 4 matus.

Tadu išajom Pūtelios pas Vilimiany. Jos vyras mokytojas jau buvo 
nušautas, ji gyvano vienu su trim vaikais (Juozas, Algis ir Nijola). No Vi-
liamianas išajom unt Aiskudžius pas Ikamiany. Ji irgi turėjo tris vaikus 
(Vinguta, Algis ir Sigitas).

Čia užiajo 1944 matai. Kėp posakojo tata, atajo Janušeučius ir pro-
šia, kad tata ait tuos išvaržytuos namuos pagyvint, pasiimtų 15 žemas, 

Valiuliškių kolūkio brigada kūlimo matu.
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kad neužlaist dirbamos. Mat jis nu-
jauta, kad golia jos išvėžt. Ir tikrai, 
po kelių matų išvežia Janušeučius Si-
biran, o mas ir gyvanom toj sodyboj, 
mas remontovom tos namus. Pirmas 
kolchozas vadinos „Gervalanai“. 
Kaimus jungia ir kolchozas didėjo. 
Iš pradžių buvo labai sunku. Mokia-
davo labai mažai, o dirbdavom daug 
ir sunkiai. Viskų dirbom runkom ir 
arkliais. Šienų su runkom grabda-
vom. Su koralam ir arkliais važda-
vom didėsnios ūkinykų klojimos. 
Rugius iš prodžių pjaudavom su run-
kinam dalgiam, surišdavom paduos, 
gubas statydavom po 7 padus, ovi-
žas statydavom vištalam (surišį di-
delį padų, tupdydavom jį kėp vištų). 
Vištalas sustatydavom ailiom. Padus 
važdavo klojiman, žiemų su arkliais 
atvaždavo kuliamojų (tokios nedida-
las būdavo) ir kuldavom.

Kai stojom artėlan, iš mūsų pojama orklį, korvį, ir kai katros pa-
dargus. Javai būdavo labai prostūs. Rugius nustalbdavo dirsas. Iš tų grū-

Brigada dorbo matu. Vyrai pjauna šienų, moterys varto prodalgius.

Druškevičių šeima: tavai, brolis ir 
aš (trejų matų).
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Pjovėjai ir grėbėjos. Pirmoj ailioj iš dešinas: Stasia Levonoičia, Elvyra Ge
nyčia, Ksavera Čigoičia, Aldona Druškeučiana, Ona Valintėliena, Untosia 
Kairiena, Vanda Lukošiūčia. Untra ailia iš kairas: Amylia Jodelyčia, Onyta 
Staliūnaičia, Bronyta Gasiūnaičia, Genuta Gasiūniana, Stasyta Povilous
koičia, Biruta Vasilyta. Trečioj ailioj iš dešinas: Patras Abazorius, Vladas 
Atlavinis, Kazys Junokas, Untonas Stočkūnas, Juozas Būtėnas, Patras Ja
siūnas, PovilasKežys, Patras Gobulas, Jonas Norbutas (?).

Boltas arklys važa juodų grobų.
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dų su dirsam kepdavom duonų. Mon tako volgyt vikieny duonų. Vosarų 
su dviračiais važiuodavom Biržos, gaudavom nusipirkt tokios rūgščios, 
išakijusios kvorminas duonos. Parduodavo tik po vienų kepaliukų. Nu-
našdavom unt dviratį, aidavom kito. Kai nupirkdavom 6, važdavom na-
mo. Žiemų duonų kepdavom namuos. Už dorbų duodavo dirsių, miši-
nių, kų turadavo kolchozas, laisdavo laikyt dvi korvas ir prieauglį. Pienų 
našdavom unt pieniny, katro buvo Motiejaus Kuliešiaus namuos.

danUta baltUšyčia – trečiokiena 
(g. 1937 M. Prūdėly)

Mono tavų gimina

Susiliejo dvi giminas, kai Baltušis Jonas iš Prūdėlio susižėnijo su 
Onuta Ajutyčia iš Kiamanų.

Prūdėly preš karų gyvano: Remeika – Raupys (untra pavarda ro-
do, kas atajo tan kieman užkuriom), Gasiūnas – Gailiūnas, Ajutis – Žal-
dokas, Mastavičius – Šamšonas, Zurba – Kvadaraučius, Šleiva, Bagdo-
nas, Kazokai, Bernotas, Peikštėniai, Raugalas, Svaizdis.

Argentinoj mono tatulai Alzbietai 
pripiršo Mironų, kilusį no Pane
munio.

Portrėtai. Patkaukoičia, katro pa
sikvieta Argentinon mono tatuly 
Alzbietų.
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Dukurnių kapuos 1935 m. žmonas kavoja Stekionių, Ajučių, Januševičių 
giminietį, gimusių 1865 m.

Portrėtai. Mono tatula (tavo saso) 
Alzbieta Baltušyčia.

Mono dadas ir tatulas iš Baltušių. 
Stovi Amylia, Jonas (mono tavus) 
ir Alzbieta. Sėdi Jurgis ir giminas 
draugia.
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Zastaučių Jurgis Baltušis ir jo 
žmona Žvoguičių Šleivoičia.

Mono tatula Darata Baltušyčia, 
jos vyras Gabra Šlekys ir jų vai
kai. Raščiūnai.

Tarp šių lietuvos karių Ajutis Jonas iš Kiamanų.
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Popilio krošto prieškariniai žmonas.

Popilio krošto prieškarinis jaunimas.
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Sidabrinas mono ir Patro vesėlijos. Iš kairas dukterys Deimantė ir Jūra
tė. Priekyje Baltušiena Ona ir Trečiokas Gabra.

Vesėlijos Kiamanos. Ajutyta Zana (mono mamos saso) tekėjo už Bara
nausko. Untroj ailioj iš kairas jaunosios tavai Ajutis Patras su Ajutienu 
Darata. Šalia – jaunieji. Pirmoj ailioj iš dešinas treti, ketvirti – mono 
tavai. Mamos prieky aš (trejų matukų).
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Mechanizuoti (su gyvųja technika) darbai kolūkyje.

Mono tavai: Baltušis Jonas 
ir Ajutyčia Ona.
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Mono būsimas vyras Patras Trečiokas (kairosai) 
ir jo draugas Rakeučius Juozas (iš Gudėlių) – Sta
lino armijos kareiviai. Pria Uralo, Molotovas, 
1955 m.

Pokario Popilio medicina. Stovi Skūpiana, Lida 
(tik vardų atsimanu), Būtėniana (kur Papily po žil
vičiu gyvano). Susėdį: akušeria Kvadaraučiana, 
daktaras Švagždas ir ?



116

irena binkyčia – kežiena 
(g. 1937 M. latvygaloJ)

1944

Par karų mon buvo 6 matai. Kai prasidėjo susišaudymai, visi bu-
vom pas Kaminskų sklepi. Ti buvo daug žmonių, ne tik iš Latvygalos, 
bat ir iš Popilio. Sprogo granata ir užtrinkia sklepo duris. Vyrai įveikia 
tas duris atstumt, tadu galajom išeit. Kai aprimo frontas, nebašauda, par-
ėjom namo. Pilnas kiemas uvo vokečių kareivių, gali kūtas stovėjo tan-
kas. Tia vokečių kareiviai mum vaikom dalino šokoladinius saldainius, 
dova pažiūrėt pro žiūronus. Buvo labai įdomu, motas toliausiai.Mono bo-
butas brois mokėjo vokiškai ir lenkiškai, tai jis su tais kareiviais susikal-
badavo. Aš tai mokėjau kalbat rusiškai.

Kai vokečius nustūma rusai, tadu kiemas vėl buvo pilnas kareivių. 
Kareiviai pakolbindavo ir labai stabadavos, kad toki maža margaičkiala 
kalba rusiškai. O rusiškai kalbat išmokau iš tokios moterytas. Pas Moiše-
nų buvo atvežti tremtiniai iš Rusijos, iš Leningrado. Trijų jom buvo par-
daug, pas ji liko moteris su vyru, tai to vyro neženota saso apsigyvano 
pas mus. Tai buvo jau nebajauna moteryta, iš jos aš ir išmokau rusiškai.

Tia kareiviai ilgai neužsibuvo, tik kelias dienas. Prie Skrėbiškio 
buvo didelis mūšis, buvo prišaudyta ir vokečių ir rusų kareivių. Tos nu-
šautus kareivius mota mono tavai, aš tai nemačiau, kas ti vaiku rodys. 
Po to mūšio kareivius buvo laikinai pakavojį Moišeno krūmos. Moiše-
nas buvo mūsų kaimynas.

Par karų sudegia Stanislovo binkio gryčia ir kūta (Stanislovas bu-
vo mono senėlis). Kai sprogo sviedinys, senėlis buvo sklepi. Užudegia 
medinį sklepo viršų. Kol jis atsikropšta, tai dobriai apydegia.Mono ma-
ma do gyda, bat jis nebapasveiko, po karo toj mira. Sudegia Jonieliaus, 
Klimkenas kūtas, daug korvių, arklių užmušia. Mūsų orklį ar užmušia, o 
Butano Juozo visas korvas svedinei užmušia.

Pokaris

Kai mokiaus Latvygalos mokykloj, tai pirma mokytoja buvo Brone 
Virbickoičia. Ba jos do dirbo Jonas Norbutas, Jonas Karosas, Patras Kal-
pokas, Gavanoičia, Gustavičiūta, Paužuolis. 1949 m. baigiau Latvygalos 
pradiny mokyklų, o kai susitvara kochozai, ajau dirbt kolchozan. Grabda-
vom šienų su grėbliais, vyrai pajaudavo su dalgiam, važdavom su uoram. 
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Grūdų duodavo gramais no darbadenio, toks ir buvo užmokestis. Iš mūsų 
pojama du orklius, dvi korvas ir inventorių. Aš su stoklam pradėjau aust 
kapas, stoldingtas, paltiny mėdžiagų aštuonyčio roštais, abrūsus.

Po karo aidavo miškiniai ir stribai. Vieni ataidavo noktį, kiti die-
nų, bat pas mum nieko nebuvo. Jia prašydavo volgyt. Stribai miškinių 
jieškodavo net šepos stalčiukuos. Išnešia mono tokias čeverykytas. Aš 
jas buvau govus iš Popilio žydėlio Srolkos. Jo vaikas išaugo, tai atidava 
mon. Stribai no moišeno vijo Vladų Butanų ir Karosiokų Valdensį. Pria 
mūsų kūtas Buteniokų nušova. Tata kėp tik vada korvas, bat grįžo atgol, 
išsigundo, kad čia pot šaudo. Buvo sušaudyta net mūsų gryčios siena. Jis 
mum tik surėkia, kad bėkit kavotis. Pasikavojom už duonkepio pėčiaus. 
Nušautų Buteniokų su orkliu išvežia unt Popilį.

Skrėbiškio dvoras

Mono mama aidavo Skrėbiškio dvaran siūt dropanų grapyčiai 
(suknėlių). Atsimanu, kėp to grapyčia važiuodavo su karietu su dviem ar-
ba su keturiais arkliais. Skrėbiškio dvari dirbo ir Butėniana Uršulia. Ji bu-
vo gaspadyna. Vytautas Marcinauskas dirbo lauko dorbus, Plepyta Alz-
buta buvo patarnautoja.

Dvoras buvo labai gražus, padlaga medyna, balti kokliniai pėčiai. 
Do kolchozo laikais ti gyvano žmonas. Skaburskio, Bložio, Laisono, Ka-
činausko šeimos, Krolikena ir kiti. Apačioj būdavo ličnų kambarių, bu-
vusiam dvoro salioni taisydavom vakaruškas.

Linksmybas

Ape 1955 matus nešiojau poštų, Latvygaloj buvo 37 vienkemiai. 
Buvo Latvygaloj 7 – mata mokykla, dirbo 8 mokytojai: direktorius Rim-
kus, mokytojos Striogoičia, Zakarevčiūčia, Neniškyta, Kropyta, Krizo-
nyta, Čibiroičia, Ilodyta. Buvo daug jaunimo, aidavom vieni pas kitus, 
švįsdavom vardadenius, pindavom vainikus varduvininkom ir kabinda-
vom unt durų, dainuodavom, pasidarydavom šokius, linksmu būdavo. 
Važiuodavom ir toliau unt gegužinus, nebūdavo tos subatos ar nedėlios, 
kad kur nevažiuotumam. Unt Kvatkus, Papilin, Symanios, Virškupanos, 
Gajūnos, Ageniškin, Paškučios, – visur mūsų būta. Važiodavom dvira-
čiais, susirinkdavo didžiausia šaika – virš dvidėšimt žmonių.
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Rugių rišimas. Iš kairas: Kiburyčia Gėnia, Genyta Alvyra, Irėna Kežie
na (Binkyta), Genyta Stasia.

Pre rugių kirtimo. Iš kairas: Šilkinyta Ona, Kalpokiena Danuta, Koplūnia
na Petronėla, Jankauskiana Elvyra, Matuzėvčiana Elzia, Kežiena Irena.
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JonUs levonUs 
(g. 1938 M. bokiškiUos)

Neromūs mokslai

Aš atomanu, kai mokyklu buvo Kraštų dvari. Kraštuos mokiaus 
neilgai. Po to ėjau Papilin. Papily baigiau 7 skyrius. Popilio Pakalninaj 
o po to dvoro nami gimnazijon ajo 280 vaikų Susirinkį iš mažesnių mo-
kyklų – Kraštų, Latvygalos, Laužodiškio. Būginių, Liapalatų, Kubilių. 
Kiekvienam didesniam kaimi po mokyklų. Kubiliuos iš pradžių Kvada-
raučianas Katrytas gryčioj. Kai Naktinį išvežia Sibiran, mokyklų parkia-
la jo gryčion.Visi 4 skyriai parėjo vienam kambary. Kai jaunų mokyto-
jų pojama Stalino armijon, Kubilių mokyklų uždora, vaikai pradajo ait 
Papilin.

1949 matais buvo buvo vežimus unt Sibirų.. Mas, vaikai, paba-
gom iš pamokos. Kazia, Irenu ir aš, Jonus, slopstamas miški, Slyžiuos 

Kai buvo Jono Koplūno vardadienis. Iš kairas sėdi: Juknevičiūta Rita, 
Breimeryčia Stasia, Milišiūnaičia Eleonora, Būtėnaičia Gėnia, Blaževi
čiūta Aldona, Breimeryčia Iruta, Margevičiūta. Stovi: Biruta Vosylyta, 
Regina Norbutoičia, Stasia Genyta, aš (Irena Binkyta), Valė Šlėgeryčia, 
Elvyra Staliūnaičia, Elvyra Genyta, Bėnia Kalpokoičia.



120

pas Lukošių, pas Juodgudį, aplink buvo bolos, tavai buvo Latvijoj. Di-
rektorius neišdava, kad buvom pamokoj, tai mas iš ti ir pabagom. Mono 
sėseriai Irenai ainunt jau gimnazijon, kitus direktorius raudonu parkeriu 
subraukia mokinio pažymėjimų, užrošia, kad buožių vaikom gimnazijos 
lunkyt nevolnia ir išvora.

 Iš Staponiškio ir Garšvų nieko neišvežia Sibiran, dėl to kad Ste-
kionis Kastontus buvo pažįstamus su Sniečkum, tai apgyna. Garšvų kai-
mi buvo smatoninių laikų pogrindina komunistų organizacija. Girtis jia 
dabar negalajo, mat Stalino atonaštus komunizmo žiburys smarkiai sky-
ras nuo to, apia katrų jia svajojo. Kitiem pasisekia išsipirkt. Žmonas 
grait sužinojo vieni no kitų pro kur možnu išsibraukt iš tremiamų sąra-
šų. Pro Popilio Kučinskieny. Bat planus tai buvo. Latvygalos turtinges-
ni išsipirko, tai išvežia Butanus, biedniokai ja buvo. Jaunojo Butėnioko 
klasias draugus jau po daug matu sužinojo adresų Chabarovsko krašti ir 
pokvieta jį sugrįžt atgimusion Liatuvon. „Kad liatuviai su mum tėp pa-
dora, jokio noro grįžt nebaturiam,“ – atsokia Butanai. Dėl ko Kučinskia-
na dabar nebavoikšto krautuvan? Vienų dienų bastovint jai parduotuvaj, 
kažkas sujama jų už runkovas. „Nu, Kučinskien, ataduok tūkstuntį rub-
lių. Pinigus pojamai, o Sibiran vistiek išvežia“. – Tėp pasokia jai Miliš-
kių Mitrus, sugrįžįs iš Sibiro.

Popilio Pakalninas mokyklos mokiniai 1946 matais. Pirmoj ailioj iš de
šinas trečius – Jonus Levonus. Pačiom viršuj iš dešinas ketvirtus – moky
tojus Jonus Krikščikus.
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Iš Bokiškių Parnovus buvo miškinis, bat jis prisiregistrovo. Miški-
niai po to jį pakora. Kiti žmonas sokia, kad ne tiek už prisiregistrovimų, 
kiek už žmonių plašimų. Ne jį vienų, do ir Banį ir Karošų. Jos visus at-
rodo krūmuos netoli no mokytojo Vilemo sodybos. Mūsų šeimos tėp ir 
neišvežia Sibiran, prasislopstam. Bat konfiskovo gyvulius, traktorių, ku-
liamojų, baldus. Po karo sunkiai gyvanom. Gryčiu buvo sudagus, tavus 
pastota tokį šopų pria daržinas. Žiemų buvo labai šolta, nebuvo ko apsi-
vilkt, badovom. Iš mokyklos grįžus, raikdavo iš degėsių pririnkt viedrų 
čviekų, kad nusipirkt naujų, nebuvo pinigų. Gol iš tų degėsių ir gavau 
stiklų akin. Ėrzindavo tas stiklus okį, tekiadavo ošaros. Išgelbajo moky-
tojus Krikščikus. Susirodo jis padidinuntį stiklų, pincetų, vatos, pamota 
ir ištraukia tų stiklalį. Neloimių buvo pilnu aplink. Ubagaudami ataida-
vo žmonas net iš Rygos. Možus čigoniukus iš kažkur govo ragaišio bo-
kanų ir unt karto visų jį sučiaumojo. Užsiklijovo viduriai. Pro mum nė-
šia jį unt Popilį. Kėp mas jom galajom padėt? Pilvalis išsipūtįs kėp fut-
bolo kamolys. Dovam zado su undeniu išgėrt, bat nepadėjo. Tėp ir numi-
ra barakdamus.

Kraštų dvorus

Dvorus buvo turtingus, turėjo lentpjūvį, malūnų, buvo didelis so-
dus. Dvari par pietus susirinkdavo vaikai, potys ponai, darbinykai. Jia 
lošdavo kortom, ponai aplošdavo 
darbinykus, mat šiem užnugarų bū-
davo zarkolai, ponai pamatydavo 
kortus. Mono tavus Jokūbus buvo 
draugai su dvarininku Kurtu Grinta-
liu. Kai Kurtas išvažiovo Vokietijon, 
rošia iš ti laiškus tavui. Kai mono ta-
ta govo paskutinį laiškų, jo nebapas-
kaita, buvo jau mano kėp mirįs.

Kolchozus

Buvau pirmutinis Popilio kol-
chozo traktoristus, pradėjau tokį dor-
bų dirbt 1957 matais. Traktoristu bu-
vau 3 matus. Po to dirbau šoferiu. 
Dvi Gaz-51 ir tris Gaz-53 mašinas 

Jonus Levonus – pirmosai Popilio 
kolchozo traktoristus.
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nuvažinėjau. No dorbo nebagdavau, 
gaudavau nemažai apdovanojimų. 
Priaš sugriūnunt kolchozui, gyveni-
mu nesiskundžiau. 

Pradžiu buvo sunki. Daug 
kur nesisekia. Koks tik kasininkus 
nedirbo kolchozi, vis trūkdavo pini-
gų. Galvodavo, kad apyžiopliai kasi-
ninkai. Ir mono būsimai žmonai, do 
buvo praktikanta, šiek tiek pritrūko. 
Vienų žiemos dienų toks šlubus žmo-

Buvusio Kraštų dvoro sovininko Kurto Griuntalio nomus Vokietijoj, kat
rų jis pasistota 1955 m. Tas, kur buvo pasistotįs unt savo sklypėlio priaš 
20 matų, buvo toli no vaikų. Sanotvaj drųsiau gyvint arčiau pria vaikų. 
Šito vietu – tai Bavarijos sostinas Miuncheno priemestis Unterhaching, 
Johann Strauss gotva. Pavarda tur būt girdatu? Kitoj gotvas pusaj – 
krautuvas ir daktarai. Visai netoli autobusų ir traukinių stotis. Laiškus 
rašytus ir nuotrauka atsiųsta Jokūbui Levonui 1976.12.14.

Mono tata Jokūbus savo traktorium 
su Vladu Vaitkėvičium iš Latvygalos 
važa kuliamojų.
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gėlis įaina kontoron ir soko: „Kokius čia roktus matot po kiemų?“ Mote-
rys žiūri, – ogi seifo, kur stovi kontoroj, roktus. Nesurūdijįs, vartojamus. 
Ir pradajo siūlo golus no komolio vyniotis. Kontorų čistijo Kučinskia-
na (to pati, pas katrų žmonas išsipirkdavo iš Sibiro), ji do liuobdavo sa-
vo vyro, apylinkias sekretoriaus Kučinsko orklį. Prasidėjo tardymai. Ku-
činskus pamota, kad įtariamų rotus mažėju ir nusišova. Žmonas po kala-
daly sudėliojo visų istorijų. Kai stumbino apylinkias, Kučinskų atovežia 
su seifu iš Mažuikių. Par tų kraustymų vienų seifo roktų jis pasiliko sau. 
Žmonu dirbo valytoju ir tam kambary, kur stovėjo seifus. O kasininkų 
būta apyžioplių, kad koltino tik savį, o ne vogį.

otylia aJUtyčia – indrišeUčiana 
(g. 1938 M. gaJūnų kaiMi)

Tarp Gajūnų ir Palaukias

Mono senėliai iš mamos pusas gyvėnimų pradėjo abu no trijų me-
tėlių palikį našloičiais. Kai paaugo, senėlis Jonus Variakojis iš Daukniš-
kių jau dirbo Pronkoj zėliu, o jo būsima žmona Kristina Vitartoičiu (gol 
iš Rimšių ar iš kitur) buvo kambarina tom pačiom miestėlį. Užaugį apsi-
žėnijo. Turėjo susitaupį pinigų, gautų už dorbų. Pirko žemas šmotėlį Ga-
jūnos, senėlis pastota malūnų unt smėlio kalnalio šalia kapų.

Kiti mono senėliai Ajučiai gyvano Palaukias vienkemį (tarp Gy-
diškio ir Aiskudžių). Buvo toj šeimoj Motiejus, Branusis, Magda ir Ma-
tilda. Aplink gyvano Naktiniai, Palaniai, Ratkėvičiai, Kučinskai, Šeškai, 
Vilkai ir daug Valionių. Motiejaus sūnus Branusis apsiženijo mono ma-
mytį Olgų Variakojyčių (g. 1907 m.). Kol jauna, ji buvo Gajūnų kaimo 
skaityklos vedėja. Tėvėlis tarnovo Liatuvos kariomanaj gusaru. Po to 
prasidėjo sunkūs ir nepabaigiami darbai 11 ha ūkėlį. Septyni gimam, 
tik trys užaugom. Mon prigulajo gimt Palaukiaj, bat gimiau Gajūnos. 
1945 matais mira Gajūnų senėlis, sulaukįs sanotvas. Dada mira, sugadi-
nįs sveikotų su darbais. Plukdydavo sielius. Vienų kartų labai sušolo, ba-
sitaškydams po undenį, govo plaučių uždegimų. Daug kom tokia liga 
baigdavos smerčiu. Dada išsikopsta, bat sveikotos nebaturėjo, dusdavo. 
Kitus dada gyvano Kauni. Aš dabar gyvanu mūriniam nami, katrų jis su-
projektovo. Dada, tų dienų govįs teisėjo diplomų, Ponemuna ajo namo. 
Skendo moteris Nemuni. Dada šoko gelbat. Moterį ištraukia, kiti atgaivi-
no, bat par žmonių šurmulį nieks nepamota, kad jis jau dugnan nuėjįs... 
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Gajūnos paliko tik bobuta. Tad iš Palaukias ji pasikvieta mono mamytas 
šeimų. Aš gimiau Gajūnos.

Augau tvarkingoj šeimoj. Branusis Ajutis ir Olgu Variakojyčiu bu-
vo labai tikintys. Jia susipažino bažnyčioj. Anais laikais net nebuvo to-
kios mintias, kų veikt sekmadienį. Kas pėsčiūs, kas važiuotūs traukdavo 
ton gražion vieton. Tai ne dabar, kai vieni bedieviai nedėlioj dirba, kiti 
gėria ir muštynas prasimono dėl didėsnio linksmumo. Tėvėlis iš Palau-
kias aidavo un Popilį 4 km, mamyta iš Gajūnų važiuodavo su orkliu, jai 
buvo iki Popilio 10 km. Kartais Gajūnų margaitas susitardavo ir šitų kė-
lių aidavo kartu, kad būt linksmiau.

Pirmus vaikus, mono broliukus gima negyvus, gimdunt nebuvo 
tinkamos pagelbos. Untrus broliukėlis gima septintom mėnesį, nebuvo 
tokiem inkubatorių kėp dabar, tas irgi graitai mira. Ošei gimiau 1938 ma-
tų biržėlio 30 dianoj. Augau laimingu, visų mylimu, kėp ir daru pirmai 
išaugusisi atožalai. To patirtu loima jaunystaj atsiliapa, mat lig šiol ne-
galiu tiek užpykt, kad negalač atlaist sovo skriaudikom. Neloimių buvo. 
1939 matais tėvėliai parvažiovo iš Gajūnų, užkūra ggelažinį pečiukų ir 
išėjo apliuobt gyvulalių. Manį paliko miegunčių, kai parėjo, atrodo pa-
mėlynovusių, ba gyvybas ženklų. Mamyta parsigundus pradajo mani vi-

Mono bobuta su žieminiu opdaru.Mono senėlio Gajūnų malūninin
ko Jono Variakojo šeimynu.
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Mono mamyta Olga Variakojyta, 
kai do buvo jauna, kai buvo Gajū
nų kaimo skaityklos vedėja.

Liatuvos gusarai: Kvadaraučius 
su Ajučiu.

sėp judint, tųsyt, ir aš atsigavau. Kai mon buvo 4 metėlei, buvo korva šul-
nin įstūmus, mamyta suspėjo ištraukt. 1945 matais labai daug vaikų sir-
go jadra. Aš buvau pria mirtias, bat tavų meila išgelbajo.

Niekad netroškau garbas, dirbau visus dorbus, kėp buvo paliep-
ta. Kai buvo sutverti kolūkiai, mon buvo 12 matų, mono tėvėlis buvo ar-
klinykus, aidavau su jo pagirdyt ir pamaudyt arklių. Prisirinkdavo daug 
koimo vaikų, kad ne visiem tų arklių baužtakdavo, ne aš vienu norada-
vau pajodinėt. Mono tėvėlis niekad niar susipykįs su kaimynais ar su jų 
vaikais. Visi kaimynai buvo geri. Nebuvo mados pavydėt, kad kaimy-
nu labiau sakas.

 Mūsų mokykloj (Gaigalų) vienam kambary buvo keturi skyriai, 
vienu mokytoju susitvarkia su visais. Par pamokų girdadavos, kėp musi 
skrendu. Kai tavai papjaudavo kiauly, vienų dašrų mamyta įdadavo nu-
nėšt mokytojai. Mono jaunystas laikais mokytojus buvo gerbiamus žmo-
gus. Mani mokia Raščiūnų Balčiūnaičia, Liapalatų Krivickoičia, Kup-
rėliškio Juknoičia. Vyrėsnius žmonas vadinom dadam ir tatulam, nors 
ir ne giminas buvo. Tokių žmonių, katros vadinum padofilais, unksčiau 
niekus nežinojo.
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Gyvėnimus grait prolakia. Išloksta mono vaikai. Šindej džiau-
giuos šiltu ir sausu sanuoju mūriniu namu unt smėlio kalnalio, kur se-
niau stovėjo mono senėlio malūnus.

Jania liaUškoičia – gUžaUskiana 
(g. 1938 M. satkūnų kaiMi)

Mono Satkūnai

Tai buvo didelis koimas, su didalu tiesiu ulyčiu. Šioji ėjo iš šiau-
ras unt pietus. Unt šiauras rytus už 8 km Popilio miestėlis. O arčiau no 
Satkūnų, tik už 1 km - Mažuikiai. Ainunt unt Popilį už Mažuikių par 1 
km atrosta Smaliečių kaimų. Skaitunt sanuosius archyvus, šituos kaimos 
vis pasitaiko Smalalio pavarda. Taigi, supruntum, iš kur atsirodo Sma-
liečiai. Tik čia smalos neruošdavo, daugiausia tik dagutų. Gol tas Sma-
lalis tik baisiai kūrydavo pipkų, užtat tėp buvo žmonių pavadintas. Va-
žiuojunt no Mažuikių atgol unt Satkūnus, do vienas kėlias atsisuka deši-
nan ir tokiu lunku nuaina Kadaruos. (1754 matais Popilio paropijoj užra-
šytus Stasius Kadaronas, do buvo tokia pavarda). Priaš tai do vienas kė-
lias atsisuka kairan unt Dukurnius. Čia, šitoj kaimo pradžioj buvo karčia-

Gajūnų Variakojo malūnas.
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ma. Unt pietus už 4 km Kuprėliškio bažnytkaimis. Už 20 km unt žiemių 
vokarus – Biržai, 15 km unt pietvakarius- Vabalninkus (artimus žodis - 
vobalus, upėlis Vabala, rusai ir lenkai šitų miestėlį vadindavo Obolniki). 
Pietryčios maždaug už 20 km – Pandėlys. Dabar tų sanojį kialalį, kur ėjo 
no Kuprėliškio Pandėlin, sunku baatrost. Kaimas no sano vadinos Satkū-
nais (priaš 400 matų Sadkuny.). Kažkas sanai čia kažkų pasodino?

Caro laikais, kiek žmonas baatomana, ulyčia buvo prasta, išvaži-
nata vežimais, išminta gyvulių. Kaimo pakraščiuos gyvano grytėlnikai. 
Jia savo žemas neturėjo, kokį arų apsodindavo su daržovam. Kitus daž-
nai ir padlogos gryčialaj neturėjo, tik sumintų žemy po kojom. Pria gry-
čialas buvo mažuta kutala. Stogai šiaudiniai, no ugnias labai raikdavo 
saugot. Laukai apia kaimų buvo išdalinti rėžiais. Kiekvienas savo sody-
bų buvo apsitvėrįs daugiausia štankietais. Par tris kortis, pririštus unt bas-
lių, buvo iškoišiojami jauni medėliai, tvora saugodavo no kiškių, no žmo-
nių, no galvijų. Rytais, saulai takunt, gyvuliai būdavo išgenami kaimo 
ganyklon. Mamuta posakojo, kad, jai do miegunt, tata apaudavo kojas su 
naginalam. Ustovui sutrimitovus, galadavo grait išbėgt ulyčion.

Nors gyvano vargingai, visi būdavo linksmūs, visokių linksmy-
bių, aibių prisigalvodavo, bat niekas nepykdavo. Tos išdoigos buvo kėp 
šindiaj televizorius, tijatras. Vagių kaimas tai nekinta.Kadarų pusan gy-
vano toks Mažuika Jonas, biednas žmogėlis, žemas tik keli arai, bat įjun-
ko vogt orklius. Pagovo jį su įkalčiais. Tai keli vyrai sado vežiman, priri-
šia pria pakinkyto orklio, turėjo vagis bėgt šaly orklio. Už Popilio mies-
tėlio Kvatkų pusan palaida. Jis apsigyvano Kvatkuos. Mono mamyta po-
sakojo, kad tuos kelis arus jo žemas mas dirbom Satkūnos lig pot kolūki-
nių laikų. Kai aš buvau jau paaugus, buvom su dviračiais nuvažiovį unt 
Kvatkus. Aplunkiam tų Jonų. Gyvano jis pria Kalendrų šeimos, padada-
vo jiem dirbt, niekas nesugovo, kad jis kų pavogtų.

Subatoj valų rudenį ar žiemų jaunimus susibagdavo vienon gry-
čion, vyresni atsinašdavo dorbo, virvas vydavo, margos varpdavo linus. 
Sakydavo posakas, anikdotus, dainuodavo, užsibūdavo lig valumos. Ne-
dėlioj buvo rengiami šokiai, muzikontai būdavo vietiniai. Šokiai vykda-
vo kokioj didasnaj turtingėsnio ūkinyko troboj. Vosarų gegužinas ruošda-
vo kokiam didesniam klojimi. Kluonas sumintas, kietas, daug lingviau 
šokt, tai ne kokioj minkštoj aikštalaj.

Sodom žemas gailadavo, viskas buvo skirama javom. Kaimi Kva-
daraučius buvo turtingėsnis, tai jis turėjo didėsnį sodų. Rudenį jų senėlis 
aidavo saugot. Iš šiaudų kūlio pasistota šalašų ir ti naktim miagodavo. 
Vienų noktį kaimo barnai no tvorų suniašia visus uzbonus, podynas ir 
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sustota aplin tų šiaudiny palapiny. Vienas barnas įlipa obelin ir smarkiai 
papurta. Senėlis kėp šoko, tėp ir nugriuvo unt tų puodynių... Rytų po tų 
juokų kaimo moterys ajo atsirinkt savo uzbonų. Ne visi babuvo sveiki, 
kai kuria suskily.

Kėp kiti kaimai, tėp ir Satkūnai turėjo savo didelį okmenį. Jis sto-
vėjo pievoj, gan slanioj vietoj, pro jį ajo takėlis unt Medelinsko Patro 
vienkemį. Okmo stovėjo, ainunt povolio kialaliu unt Dukurnius, tuoj už 
griovio kairaj pusaj.Daug kartų pro jį asu ajus. Aukštumo jis buvo apia 
2, platumo apia 3 metrus, ne visai opvalias, truptį pailgas. Po melioraci-
jos nelabai toli no to okmenio žmonas rodo akmeninį kirvėlį. Padirbtus 
kėp ir iš tumsiai žolio koliaro okmenio. Skyla dėl koto labai apvali, oš-
menys nė kiek neišdaužytūs.

Išliko posakojimai, kėp tas didžiosai okmo klaidindavo žmonus, 
traukdavo pria savi. Bat melioratoriom rūpėjo tik vadų parėdymai. Iškasa 
didaly duobį ir du Stalinecai, stanadami, vos įveikia įverst duoban. Po to 
užkasa nabogų. O galajo palikt. Ne tiek jau daug žiamas jis taužujema.

No sano Satkūnuos gyvano dviejų tikėjimų žmonas – Romos ka-
talikų ir evangelikų reformatų. Kai skirstamas unt vienkemius, atsirodo 
tretieji – baptistai. Kas kelintų sekmadienį vykdavo Satkūnos jų surinki-
mai. Susirinkdavo nemožas būrys įtikėjusių (šia buvo iš reformatų) ir pri-
jaučiančių pamokslo paklausyt, pagedot. Mono bobuta buvo parėjus jų 
tikėjiman. Mono mamos saso apsižėnijo su Stasiu Vitkum, kilusiu no Ža-
garas iš katalikų. Abu nuajo baptistų tikėjiman. Aš labai noradavau su ba-
byta ait tuos susirinkimuos, tik ne visadu mani laisdavo. Surinkimai bū-
davo pas kurį to tikėjimo ūkininkų, jo troboj. Satkūnų kapeliai padalinti 
pusiau, katalikom ir reformatom. Čia ne tik Satkūnų žmonas kavoja, bat 
ir Kadarus, dolių Mažuikių, Kiamanų, Smaliečių. Dabar, kai parvažiuo-
ju Satkūnos, nebagirdžiu tų giesmių, tų dainų, tos sanovinas kalbos. Šiau-
raj už Kiamanų ir Užugariniškio jau daugumus kalbajo biržietiškai.

XVII a. gyvintojai išvardyti untroj knygos daly.
XIX a. pradžioj (t.y. tuoj po Liatuvos-Lenkijos valstybas trėčio-

jo padalijimo 1795) Satkūnos minimi: Ajutis, Kiškis, Gavėnas, Kepės-
ta, Senionis, Bernotas, Šlekis, Žioris, Tunkūnas, Kulbis, Progulbicki, Li-
kas, Zurba, Medalinski, Karosas?, Margienis, Griciūnas, Mitras, Skiau-
tera, Veidalas, Grigonis, Miežinski, Lapinski, Zablocki. Kai kuria golia 
būt palikį neišvardyti. Dalis žmonių to matu Satkūnos pasiroda lenkiš-
kom pavardam. Medalinski, Lapinski, Progulbicki, Miežinski. Iš kur jia 
atėjo? Iš Lenkijos ar Baltarusijos? Ne vian Satkūnos. Ir kituos kaimuos. 
Haidukievič, Nastapko, Karpovič, Kozlovski, Gieniš, Jakievič, Gasevi-
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čiova, Nereškova, Vitkievič, Griciūnovna, Kozakovna.
XX a. pradžioj (priaš karų) gyvano: Braškiena, Galvanauskas Pa-

tras, Jievaltaitė Anėlia, Kaupelytė Konstancija, Kežys Jonas, Kulbis Jo-
kūbas, Kulbis Krisius, Kvedaravičius Jonas, Lapinskai: Antanas, Boles-
lovas, Juozapas, Kazimieras, Pranas; Lapinskiena Matilda, Liauška An-
tanas, Mažuika Jonas, Mažuika Jokūbas, Medelinskai: Jonas, Kazimie-
ras, Petras; Mizaras Krisius, Noreika, Palšis Petras (pakalnas), Polšis Pa-
tras (ūlyčios), Petrauskas Povilas, Pikūnas Alfonsas, Povilonis Adolfas, 
Povilonis Jonas, Rumavičiūtė Ona, Survila Jonas, Suvaizdis Jurgis, Su-
vaizdis Patras (pakalnas), Suvaizdis (salalas); Šlekiai: Juozas, Jurgis (Ba-
gočius), Jurgis (Šlekevičius), Petras, Romusis; Šlekyta Alzbieta (Jurge-
laičia); Šlėgeris Jokūbas (kapų), Šlėgeris Jonas, Trečiokas Patras, Vaidi-
los: Jokūbas, Jurgis, Krisius; Zablazkas Martynas.

Už Kadarų miško ir už Judiškių buvo Popilio grapienas pievos ir 
miškas. Kai mono mamyta buvo do mažu, matydavo, kėp grapoičios jo-
davo unt arklių unt savo pievas, pūstom sukniom, sadadavo ne tėp, kėp 
visi, bat skersai orklį, vianam jo šoni. Kai kažkoks ponoitis pravažiovo 
su nematytais dviem rotais, o tai buvo dviratis, vaikai lakia iš paskos, ne-
suprosdami, kėp jis nenugrūva, ilgai žiūrajo no rotų poliktuas žymas.

Seniau Satkūnos daktarų nebuvo. Medelinskiana mira pinktų vai-
kų bagimdydama. Nebuvo kom padėt. Nežinia, no kokio čiaso pradėjo 
Papily dirbt Švagždas (literatūriškai – Švėgžda). O pria gimdymų pribu-
vėja Satkųnos unksčiau dirbo mūsų babyta. Išsivaždavo jų kartais noktį, 
sakydavo, kad ižvažiovo sugaut vaikėlio. Ataidavo pas jų pasitart ir del 
sargunčių gyvulalių. Mokėjo skaityt, pasirašyt, Skaitydavo gerai, do ma-
ni išmokia. Ji buvo gimus 1871 matais Kadaruos. Ištekėjo už Satkūnų La-
pinsko Patro. Senėlis mira jaunas, paliko ji su pinkiais vaikais. Mono ma-
ma buvo vyriausia, gimus 1900 m. Kai 1955 matais babyta mira, susirin-
ko didelis pulkas žmonių, jos sugautų, kuriem ji padėjo.

Mum su sėseria tako augt tabokos dūmos. Mat mūsų tetyta kūrijo 
pipkų. Po karo vakarais ataidavo apsiliuobį kaimo vyrai, posakodavo nu-
tikimus, kūrydavo. Tetyta kūrijo savo užsiaugintų tabokų. Po karo suda-
gusios kūtas vietoj buvo trųši žema. Unksti pavoserį

Pasodindavo rasodų dėžialas, kai nebabūdavo šalnų, sodindavo 
kūtas vieton. Kai užaugdavo dideli lopai, nupjaudavo jos su visu stiebu, 
našdavo unt gryčios, sukabindavo unt išvedžiotų drotvų žemyn galvom. 
Kai sudžiūdavo, našdavo žemyn, mum su sėseriu raikdavo tia lopai nu-
raškyt, mamyta tuos lapus pakaitindavo pėčiuj. Po karo mėtydavos dy-
kų dėžių no snariadų, tai mamyta tos lapus suslagdavo, uždarydavo, vi-
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sus matus stovadavo. Kai paaugom, mum raikdavo tia lopai smulkiai su-
pjaustyt. Kol nepasistotam didasnas gryčios, raikdavo miegot toj mažoj, 
pilnoj dūmų ir kalbų. Bat abi nė karto nesirgom plaučių ligom.

Tų laikų iki karo prisimanu mažai. Vėliau pradėjau suprost, kad 
mas gyvanam visai pria kryžkialas, kur vienus kėlius par kaimų aina unt 
pietus, o kitas unt vokarus, unt Kodarus.Pria kryžkialas buvo susirinkį 
žmonių, pažiūrėt, kėp važiuoja obozai, su arkliais vėžia patrankas, virtu-
va važiovo, važiovo pilni prisėdį kareivių vežimai. Mašinų nemačiau, gol 
jos važiovo kitais keliais. Dabar žinau, kad buvo 1941 matai. O jau kai 
pradėjo žmonas kariaut, tai neblogai prisimanu, bo mon buvo jau pinki su 
pusa. Frontas atajo no Kuprėliškio pusas. Priaš piet atvažiovo iš mestėlio 
(Kuprėliškio) Medelinskas ir pasokia tetytai, kad priaš kaimų krūmai pil-
ni vokečių, soko, golia būt mūšis. Jo taisyba, tėp ir buvo. Par pačius pie-
tus kėp šova iš patrankos išilgai kaimo iš petų pusas, tai snariadas spro-
go visai netoli mūsų gryčios, no trinksmo lungai kaip mat išbyrėjo. Ba-
byta nėšia molinį bliūdų virtos mėsytas, tai viskas jai išdribo unt žemas. 
Dievi mono, kėp nusigundom, koks buvo striokas, mat neturėjom akopo 
išsikosį, nė kur dėtis. Tėtyta mum liepa ait unt Šlėgerį, jis gyvano už kai-
mo, pria povolio kelalio, už jo gryčios buvo duobas, iš ti jimdavo molį. 
Mamyta pojama kvartukan duonos bokanų, už runkos mono sesyty (ji 
tik matų tabuvo) ir aš ir babyta visos ainam. Aidamos motam par laukų 
važiuojančias mašinas, iš jų iššokdvo kareiviai ir puldavo kost akopus. 
Kai sulipam duoban, mon pasokia, kad bijot neraikia, kai šaudys. Pašau-
dys, kiek turas patronų, ir nustos. Gulajom mas toj duobaj kokia aštuoni 
žmonas. Dievi mono, kėp buvo baisu, kai prasidėjo šaudymas. Drebėjo 
žema no trinksmo, šautuvų pokšėjimus, tankų riaumojimus, orlaivių ūži-
mus, viskas susiliejo unt vienų dundėjimų. No kaimo pusas pasijauta de-
gėsių smorva. Aš balsu raudojau ir vis klausiau mamytas, ar jau baigia 
iššaudyt visus šovinius. Visas dvi valandus išgulajom atviroj duobaj, pir-
ma pro mum prabago vokečiai, iš paskos rusai, tia prabagdami surakda-
vo „Civiliak!” ir bagdavo toliau. Tėp pro Satkūnus vieni užkariautojai vi-
jo kitus užkariautojus. Kai visai nustojo šaudyt, mamyta išlipa iš duobas 
ir suklupa unt krošto: mūsų namėlių vietoj dyka, tik palanų krūvalas ba-
likį. Kai ėjom namų pusan, mum pasitiko apsvilusiu koiliu mūsų katyta, 
gailiai miauksadama. Atrodom tėtyty, sveikų ir gyvų. Už mūsų namų par 
Jurgelaičios sklypėlį ajo griovys, par kėlių buvo jom iškasta pralaidžia un-
deniu prabėgt. Cimuntiniai ritiniai, tai tėtyta ti ir pralindėjo. Kai keliu va-
žiovo tankai, ritiniai atlaikia, tik už koklo žemas byrėjo. Po mūšio buvo 
ir toks atsitikimas. Kai viskas nutilo, Tetyta voikščiojo po kryžkialy ir iš-
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girdo kažkų tyliai šaukiunt. Untroj kėlio pusaj priaš mūsų namus augo og-
rasaus ir šiaip visokių žolių priaugį. Balsas ėjo iš tų žolių. Tetyta prada-
jo žiūrėt, žiūri, ogi guli voketys. Nusigundo. Užvažios kokia rusai ir su-
šaudys abu. Tas voketis pasisokia, kad jis liatuvis no Alizovos, lyg ir iš 
Gliaudėlių. Tarnovo vokečių armijoj. Pamota, kad vokečiai baga, šoko iš 
mašinos ir įlindo žolas (kirtis unt a,o s raikia tart minkštai, lyg minkšto
sai ženklas būtų prirašytas). Tetyta govo jom valstiečio dropanas, jis par-
sivilko ir išėjo namo.

Po karo prasidajo didalas bados ne tik mum, bat ir visom kaimu. 
Sudegia nemažai trobų, daugiau kaimi, pria kėlio. Vienkiemios kliuda 
tik Mažuikos Jokūbo gryčių (kūta ir klojimus paliko) ir Vaidilo Krisiaus 
gryčių. Keturias sodybas visas palanais palaida. Mūsų (Liauškos), Tre-
čioko, Žilinsko ir Šlekyčios Alzbutas. Žilinskas tai nebapasistota, Trečio-
ko irgi tik žema bapaliko. Jos paliko valdiškos. Satkūnų kaimi po karo 
10 šeimų buvo padėgeliai. Tuoj po karo žmonas buvo nusigundį, išsiboi-
lajį jau priaš karų no žydų šaudymo, no didelių prievolių, rusų irgi labai 
nenorėjo. Visi mislijo, kad rusai bus čia neilgai, atais amerikonai ir išva-
duos Lietuvų. Nieks nesuproto, kad viskas jau padalinta. Prasidėjo mo-
bilizacija. Vieni ajo miškan, kiti važiovo frontan. Tetyta irgi govo šauki-
mų, bat kėp padėgeliu terminų nukiala, kad suspat gryčių pasistatyt. Sat-
kūnos buvo mamytas gyvėnimas. Ji buvo Lapinskoičia Amylia. Žemas 
turėjo nedaug, orklio nelaikia. Tetyta atėjo užkuriom 1938 m. sausį iš 
Kvatkų kaimo (Liauškos Untonas). Po mūšio ir gaisro abu su mamyta 
susivežia su ratėliais iš Kuprėliškio tartoko lintgalių, iš stulpalių sutvara 
sienas, apimušia lintalam, užpakovo traskom; kol do buvo šiltu, pasidir-
bo plytų (molis tai buvo netoli), pamūrijo pėčių. Unt žiamos mas jau gy-
vanom savo pastogiaj. Tėtyta išiajo kariuomenan 1945 matų sausį, grįžo 
valai rudenį. O čia prasidajo susišaudymai, atsirodo skrabai, nebuvo ra-
mybas nei dienų nei noktį. Tetyta buvo sumanus, mokėjo daug kų dirbt. 
Priaš karų buvo įsimonįs dagutų dėgt. Mūsų pievos gali buvo sukosys 
dagutiny. Prisivaždavo iš miško kelmų, kapodavo ir išdagdavo daguto. 
Kamarytaj buvo įsitaisįs aliejui spaust mašinų. Pėčiuj pakaitindavo sė-
menis, o po to savo mašinoj mušdavo tokį medinį klynų ir tekiadavo alie-
jus. Kėp mušdavo, tai visa gryčia drabadavo. Mokėjo kaliošus lopyt, puo-
dus užtaisyt (užlitavot). Neturadavo žmonas pinigų naujiem puodom, tai-
sydavo sanus. Net provardy turėjo: špižialopis. Kas duodavo duonos, 
kas lašinių šmotėlį. Vis geriau, nei su tarbalu ait par kaimų volgyt pra-
šyt. Provardus daug kas turėjo. Šlekienas atskirdavo pagal jų vyrų var-
dus. Romusiana, Joziena, Jurgiana, Kriseliena. Buvo du Jurgiai Šlekiai, 
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tai vienų vadino Šlekėvičium. Vienų iš Vaidilų vadino Vaidiliaku.
1945 rudenį pradėjau ait Kadarų mokyklon pirmon klasian. Nebu-

vo sąsvinių, atvažiuodavo agitatoriai, varta stot pijonierios, pavoserį zen-
kiokai iššokdavo pro lungus, mas margaičkialas likdavom vienos. Kar-
tų, tik išėjom iš mokyklos, kad pradėjo šaudyt, motom: unt krūmus baga 
žmogus, o skrabai šaudydami jį vejas. Mono brolanas grioviu ropojo na-
mo, o kiti sugrįžom atgol mokyklon. Su kulipkom šposyt tai negali.

Pria Kadarų karo matu buvo išdėgį šmotas miško. Pavoserį mokyto-
ja mum vasdavo aglalių sodint ir jau priaš miškų liepdavo garsiai dainuot. 
Tik užaugį suprotom, kad, išgirdį vaikiškus balsus, suaugį gol nešaudys. 
Ajo laikas, išvaduot niekus nesiskubino. Kaimo vyrai aidavo pas kapų Šlė-
gerį paklausyt radijo, visiem rūpėjo kų to Amerika žoda. Aplink liejos oša-
ros ir kraujus. Pria Svilių su priešais susirama geriausi Satkūnų vyrai: Gal-
vanauskas, Suvaizdis, Lapinskas. Miškinius numasdavo ar Papily ar Kup-
rėlišky unt aikštas. Saviem paimt ir pakavot buvo pavojinga. Tik noktį kai 
kas įsidrųsindavo pavogt lavonų. Prasidėjo vežimai Sibiran. Iš Satkūnų 
pirmiausiai išvežia Juozapo ir Kazimiero Lapinskų šeimas. Ne vienų šei-
mų tako palydėt pro mūsų kryžkialy, vėžia iš Galvokų, no Kuprėliškio pu-
sas. Daug žmonių naktim nemiegojo, buvo susidėjį maišuos mantų.

Užsibaigia vežimai, prasidėjo vorymus kolchozuos. Kaimo žmo-
gu, no jaunystas įprotusiom dirbt savo žemy, sunku buvo suprost, kad jis 
nebatanka žemas, gyvulių, plūgo, viso inventoriaus. Raikiajo labai stip-
rių nervų, kad atlaikyt nuvorymų no savo turto.ataidavo pas mum nakti-

Kadarų mokyklos vaikai.
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gulto no Popilio toks Mykolas Aidukas, apstotas utėlių, būdavo užsiėmįs 
lėktuvų – tankų brėžiniais. Tėtyta pakurdavo pirtį, išvanodavo jį, gelba-
jo no gyvio. Tėp ir aidavo jis palei kaimus. O kiek mušt jis govo no val-
džios, kas bapasakys. Mat valdžia visų pirma galvojo, kad vaidina. Via-
liškianų Žalva Stasis tai po ulyčių jodinadavo kažkų aiškindamus. Saso 
jį ižvežia ligoninan, nebagrįžo jis iš ti.

Satkūnų Medelinskas Patras vienkemi negyvano, žemį nomovo, 
turėjo Kuprėliški krautuvį, ti pot ir gyvano. Po karo vėl grįžo kaiman, 
kai jom tų krautuvį valdžia nusavino. Buvo sumanus žmogus, pradėjo 
Rygon vėžt svogūnus, kiaušinius, skerdienų, atvaždavo cigarėtų, vailo-
kų, kaliošų, muilo, bat su orkliu lig Biržų nuvėžt ir atgol parvėžt mantų 
buvo vorginuntis raikalas. Susipažino su Rygos šoferiais, tia su aukštom 
dingtom brizentais mašinom (vadinos gruz – taksi) atvažiuodavo iki Sat-
kūnų kryžkialas, susirinkdavo žmonas iš vokaro, valai vakari pasikrovį 
ižvažiuodavo, unksti rytų jau būdavo Latvijos sostinaj. Kitų vokarų par-
važdavo iš Rygos. Rygon po karo buvo atkelta daug kariškių, tia turėjo 
pinigų. Tai vienų tai kitų moteriškų sujama ir nuteisa už už tokių preky-
bų. Vienų kartų nutvara ir sujama Medelinskų. Mas tadu priklausam Pon-
dėlio rajonu. Armijon vėžia iš Kupiškio. Medelinskas buvo atovažtas tar-
dyt unt Biržus, po to su apsaugu jį vėžia unt Kupiškį. Pakeliui jis įsipro-
šia, kad ažusuktų jia pro Satkūnus, kad galat su šeimynu atsisveikint. Tia 
užusukia, puolo jos Medelinskas valgydint, samagonu girdyt. Akis apsi-
nėšį, sargybiniai nebamota, kėp jis laukan išėjo. Tuoj už daržinas ir lau-
ku nukūra tolyn. Kol jia susigauda, jis grioviu buvo nuropojįs dobriai to-
li. Sokia, ko jia tik nedora, ir šauda, ir vaikus pria sienos stota, gundino, 
kad sušaudys. Turėjo keturis vaikus. Du vyresni dvyniai buvo po 17 ma-
tų. Vėliau skrabai saugodavo naktim, ar nepareis namo. Vaikus, pasigul-
dį kūtaj, mušdavo lazdom par padus, kad pasakytų, kur tavas. O jia neži-

Mas po karo (1948 m.). 
Aš, mamyta Amylia, te
tyta Untonas, prieky jo 
mono sasuta Iruta. Kai
raj matyt jau pastatyta 
nauja gryčia su įdatais 
išlikusiais sanaisiais 
lungais.
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nojo. Pabūdavo jis tai pas vienus, tai pas kitus, pabuvo ir unt mūsų gry-
čios. Atajo pavoseris, jis buvo prisiglaudįs Smaliečių kaimi. Nebanukin-
ta ba dorbo, parsivilkįs moteriškom dropanom, išėjo laukan dirvos akėt. 
Kaimynas, aidamas pro šol, pamota, pronešia Papilin, toj sujama, nutai-
sa 10 matų už špikuliacijų, už pabėgimų. Sugrįžo nepilnai atsėdėjįs, bat 
Satkūnos nebagyvano. Išvažiovo unt Šiaulius, ti ir nugyvano.

Taigi, voikščiojo agitatoriai, kolbindami stot kolektyviniuos 
ūkiuos. Didžiažėmius apdėjo didalam prievolam, kad nebaišgalat tokių 
pristatyt, ir žmonas suajo, kur dėsis. Kiekvienom kaimi po kolūkį. Kada-
rai ir Kemanai vadinos „Žaliosios“, mūsų kaimi – „Satkūnai“, pria jų Via-
liškianai ir keli Šlėgeriškio kiamai. Orklius ir korvas išdalino pagal didas-
nas kūtas, kontora buvo pas Šlėkį Jurgį. Buvom kėlios mono amžiaus, 
vadindavo prieaugliu, varydavo darban. Vežimus mindavom, prodalgius 
daužydavom, linus raudavom, klodavom. Tako poštų nešiot. Dova tokį 
rumbų orklį, pavaryt jo risčia negaladavau, neklausydavo jis manį. Kol 
nuaidavo lig Popilio ir pareidavo, būdavo jau po petų, o do raikia pakie-
miais sulakstyt. Raikalovo, kad roginčiau, kad žmonas daugiau laikraščių 
užsakytų, bat žmonas nenorėjo, tik laiškų laukdavo no išvažtųjų, no politi-
nių kalinių. Mon buvo tadu 13 matų. Tetyta dirbo statybos brigadoj, stota 
korvam fermų. Okmenis vėžia su arkliais, aš rinkau mažesnius, cimuntų 
maišia su lopatom. To pradžia buvo labai sunki. Derlius būdavo prostas, 
gyvuliom trūko pošaro, gyvuliai silpo. Kai pastota fermas, mas su mono 
draugia Aldona buvom baveik išaugį iš prieauglio amžiaus, liepa mum 
ait korvių mėlžt. Pavoserį korvas počios nebatsikelia, raikia tųsyt už vo-
dagos, kol prikeli, nebapastovi. Mono karvalas apsama undo. Vargiai pa-
ainunčias, svyruojančias susivedžiau netoli namų Polšio klojiman, nešiau 
savo šieno. Už darbadienius buvo kapeikos, gramai grūdų. Važiuodavo 
žmonas Latvijon, ti daugiau mokiadavo. Čia atidirbdavo būtinų minimu-
mų ir dingdavo. Dvi šeimos išvažiovo ir visom laiku apsigyvino.Vėliau 
sujungia „Žaliosios“ kolūkį su Satkūnais ir pavadino „Vianybas“ kolū-
kiu. Kontora jau buvo Mažuikių dvarėly, čia buvo kultūros namai, biblio-
teka. Bat sanojį pasokymų apia kolektyvus žmonas do ilgai atmindavo.

Sveiki gyvi, 
Kėp gyvanat kolektyvi? 
Tarboj duona, griovy pienas,  
Tėp ir laidžiam visas dienas. 

Mono draugia Amylia Ajutiena iš buvusio Šokiškio vienkemio do 
atomana, kėp pardirbdavo sanųsias dainas:
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Ar atsimeni auštuntį rytų, 
Saulai takunt Apaščios krantus, 
Ir tų undenį drumstai dažytų, 
Kai Žvoguičiai pamerkia linus... 

Sunkus dorbas kolūky atgaivindavo prisiminimus apia sanuosius 
laikus:

Lietuvos bernėlis, aš našloitis vienas 
Noriu apdainuot savo vargo dienas, 
Septynių metėlių išėjau ganyti, 
Možas mažutėlis sau duonos pelnyti. 
 

Neturėjau dvoro, nei kokių palocių, 
Volgiau juodų duonų 
Tik par savo procių. 

1949 matų rudenį mokykla buvo parkelta iš Kadarų Satkūnos iš-
važto Lapinsko Juozapo namuos. Sugalvojo viskų griaut ir mokyklų di-
daly pastatyt Kuprėlišky. Rudenį buvau pradėjus ait Kuprėliškin. Dvira-
čiu 4 km. Lyg ir nedaug, bat tia susišaudymai padora savo, pro krūmus 
tumsiu laiku nebagalajau važiuot, labai bijodavau. Tėp ir nustojau ait 
mokyklon. O apia tai, kėp vėl įsinorėjau mokyklon (Biržų suaugusių vi-
durinan), kėp sunku buvo (valdžia neišlaida) atsiskirt no to kolektvinio 
ūkio, gol kitų kartų.

stasyta rabašoUskoičia – šatiena 
(g. 1939 M. kUdžiogolios)

Kėp aš sėmiaus mokslo

Po karo pradajau lunkyt Kučgalio (tai XX a. – Kučgalio, o do 
unksčiau šito vietu buvo vadinamu Kudžiogalie) pradiny mokyklų. Mo-
no kaiminkos buvo Kaupelytas, jų buvo daug, jos smarkiai mokias, tai ir 
mon duodavo visokių smatoninių knygų paskaityt. Labai ukvati buvau 
mokintis atmintinai ailėraščius ir kitiem pasirodyt, kad moku mintinai. 
Mokia mama, mokia tata, paskaitydavo, padainuodavo. Untram skyriuj 
mokytoja liepa išmokt ailėraštį ir pasakyt par susirinkimų, mat žadajo at-
važiuot iš Pondėlio pionierių vadova. Suaugį žinojo, kad agituos rašytis 
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1955 m. Palydėt mono babytas, pribuvėjos Lapienytas  Lapinskianas 
susirinko baveik visi jos sugauti vaikai.

Mono pusdraugia Šlėgerio Anusyta (dešinioji) Karagandoj paukščių fer
moj. Buvo ti išvažta po teismo už tik kų gimusio vaikėlio nuskundinimų. 
Tėp ti ir užsiliko.
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1968 m. Mono mamyta kolūkių laikais pria savos gryčios.

Mono draugias Lionia Medelins
koičia ir Iruta Surviloičia.

Mono tavai su anūku, Irutas sūne
liu Gintaru Pria Kvatkų babytas 
Liauškianas kopo.
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Kolūkiniai laikai. Melžėjos. Julia Žilinskoičia ir Lėnia Kaupelyčia.

Satkūnų ponos palydžia armijon Medelinskų Balį 1954 m. Iš kairas sėdžia: 
Lapinskoičia Adeliuta (siuvėja), Medelinskas Valerijus, Lionia Medelins
koičia, Balys Medelinskas, Zablackoičia Alzbuta, Vaidilas Jokūbas, Iruta 
Liauškaitė. Stovi: ?, Galvanauskoičia Janina, Povilonaičia Jadzia, Lapins
koičia Iruta (mono seserėčia), Iruta Surviloičia, aš (Jania Liauškoičia), 
Alduta Mažuikoičia, Romusis Medelinskas, Mažuika Algimantas.
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Vienų kartų Kvatkų bažnyčion įbago ovinas. Ti buvį jauni vyrai ovinų 
sugovo ir su to ovinu nusifotkino. Liauškos Untonas  trėčius iš kairas.

Gaigalų mokyklos vaikai 1957 matais.
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Lenino jauniman, tai raikia parodyt, kų mokum. Vadova neatvažiovo, su-
sirinkimus ajo ba jos, kų ti sokia neatomanu, tik primanu, kad ir mon lie-
pa pasakyt ailėraštį.

Ko liūdnos, jūs, Tėvynas gėlas, 
Ko jūs, pavoserio žiedai, 
Ar šoltus Saulas spindulalis, 
Ar unt širdias žiamos ladai. 
 

Žiemos ladai neslags tėp upas, 
Žiadų tėp pūgos netųsys, 
Kėp raudu motinos suklupį 
Toliman Tomskan važamos. 
Ir t.t. (B. Brazdžionis). 

Mokytojus (V.Vyšniauskas) nieko nepasokia po mono kalbos, ne-
pagyra. Tik popiet, matau, ataina unt mono namus. Mono tavai dirbo mo-
kyklos žemy, padadavo mokytojom, duodavo visokių daržo gėrybių. At-
ėjįs mamos klausinėjo, iš kur vaikėlis jama tokius ailėraščius, kai val-
džia išgirs, bus blogai ir jai ir mokytojom.

Trečiam skyriuj mokytoja sustota visus ir padora chorų, mokia 
dainuot naujų laikų dainuškas. Po pietų mon raikiajo paganyt korvas, tai 
ir plašiau iš visų plaučių, kėp mokykloj mokia:

Mas su Stalinu unt Sauly, 
Mas su Stalinu kovon, 
Tagul nedrįsta nieks pasauly 
Kėlt kojos Liatuvon! 

Žiūriu, tavas ataina su žabu. Ko? Kas dabar bus? Korvas tai savo 
vietoj.

– Ar tu, varlu, nustos rėkt par visų laukų apia Stalinų? Kad dau-
giau tokių dainuškų negirdėč!

Nemušia, bat grosa ir bora. Vaikom buvo sunku suprost, kas čia 
doros aplink.

Ketvirtom skyriuj atsirodo mokytoju Šidlauskiana su dukralu, kat-
ro buvo už mani jaunasna. No tavų nugirdau, kad jos vyrus buvo Liatu-
vos karininkus. Kas buvo jom nutikį, nežinau, o jos matyt buvo pasisla-
pusios kitam krašti. Ji labai prošia, kad tavai laistų vaikus pionieriuos, 
mopžnėjo suprost, kad, jei nebus pionierių, jai bus blogai. Pati su orklio 
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timpiamu vežimu važdavo tos vaikus Papilin. Kai aš ganydavau gyvu-
lius, mokytojos mergyta ataidavo mon padėt paganyt, pabūt kartu. Vie-
nų kartų įsidėjau duonos riekį, aptaptų taukais. Daviau jai paragaut, jai 
labai patiko, ji visad noradavo tos duonos su taukais ir ispirgom.

Gerai atomanu, kėp vienų rytų keliu pro mokyklų prariaumojo 
sunkvežimis unt Pondėlio pusį, prisodintus žmonių. Vaikai jama bėgt ir 
rėkt, kad išvaža Žvirblių Gytį Janušėvičių. Gytis buvo Biržų chirurgus. 
Mokslus baigįs Rusijoj. Mokytoju visus suvora mokyklon. Linksmiau 
nepasidora. Baisu buvo. O do baisiau buvo, kai vienų dienų mokyklon 
sugriuvo stribai ir išsivora mokytojų Šidlauskiany su dukralu. Pradėjom 
rėkt, verkt. – Neverkit, – pasokia ji išeidamu. Visam kaimi buvo liūdna. 
Kėp susiklosta tos mokytojos ir jos mažutas margaitas gyvėnimus? Kiek 
klausinėjau, nieks nežino.

Mokino mokytoja šokt su lunkais su baltom iš merliaus sukniom. 
Šokom šokom, pasokia, kad raiks važiuot pionierių sąskrydin unt Pondė-
lį. Nežinau, dėl ko mani pojama pyktis. Apsukus šveičiau tų lunkų vasa-
rojun ir Pandėlin nevažiavau. Sumožino mon elegesio pažymį. Vot tėp ir 
užsibaigia pionierysta.

stasia rabašaUskoičia – šatiena 
(g. 1939 M. kUčgaly)

Prieškario kaimynai

Liatuviai, jau prodadunt Žemaita, suproto, kad tautos bukumas, 
neišprusimas duoda galimybį godžiom ir piktom jiagom paverst žmonas 
pigia dorbo jiaga. Kai katria, kad ir daug vaikų turadami, stengias jos iš-
mokslint arba nors kokio omato pramokyt.

Kaupėliai

Untono ir Paulinos Kaupelių šeimynoj buvo 9 vaikai. Abu zenkio-
kai mira jauni, liko augt 7 margaičkos. Turiajo apia 37 ha žemas, neparge-
riausios. Akmenynai, krūmai. Atomanu, jau Velykų trečioj dianoj akiada-
vo tų akmenynnų. Kai maža būdama nubagdavau pas jos, labai gordūs bu-
vo pietūs, visų volgomi. Unt stolo papilta virtų neluptų bulbų. Srabdavom 
barščius, bulbas nusilupį.

Vaikus mokino. Vyriausių Otylių pramokia siuvėjos omato. Untro-
ji, Gėnia (1916 m. gimimo), po Biržų gimnazijos pobaigia Kauno Vytau-
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to universiteto teologijos fakultetų (pran-
cūzų ir Apeninų pusiasalio kalbos) ir mo-
kytojovo Linkuvos ir Giedraičių gimnazi-
jos. Trečioji, Stapunia, mokias žemas ūkio 
mokykloj, po to dirbo Ainorių pieninaj. 
Ksaverija (g. 1921 m.) irgi mokinos žemas 
ūkio mokykloj, ruošdavo skonų volgymų, 
dirbo žemas ūkio dorbus. Untanina (1923) 
dirbo ūky pre namų. Aleksandra (1925) 
mokinos Vilniaus universiteti par daktar-
ku. Valerija (1929), baigus Biržų gimnazi-
jų, mokytojovo Kuprėlišky, Daujanos. Tai-
gi, mergiotas no dorbo nebagdavo.

Genuta iš Kauno vosaros atosto-
gom parvažiuodavo su studentais – našloi-
čiais, arba su tokiais, katria neturadavo vo-
sarų kur išvažiuot. Sudarydavo talkus šie-
no darbom. Poilsio vakarais susirinkdavo 
viso kaimo jaunimas, šokdavo, deklamuodavo ailėraščius, būdavo pie-
šiunčių. Pre upėlio unt ugniokuro kepdavo žirninius blynus. Ir mon duo-
davo, aš labai norėjau tuos susibūrimos būt, kol tavas neparvarydavo 
namo. Kai kartais nelaisdavo kokian vakarėlin, balikdavo dainuškialy 
sudainuot:

Šoka, groja, tuncavoja 
Kaupėlio sodėly. 
O mon jaunai širdį sopa 
Žiūrint pro lungėlį... 

Užėjus ruskiom pirmiausiai uždora Biržų kalėjiman Genuty, mat 
Stalino NKVD suproto, kad čia tikri mokytojai – patrijotai. Sunaikinįs 
mokytojus, sunaikini ir Lietuvų. Tai ne šių dienų popieriniai patrijotai. 
Šitia smulkūs amatininkėliai dėl vaikų ir Letuvos nepastovas. Šitiem la-
bai tinka Rimanto Kluso epigrama:

Mylajo jis padungį aukštų, 
Sielojos dėl gimtų kruntų, 
Kol govo košias šaukštų 
Didėsnį nei kitų... 

Aš – konfirmanta.
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Kučgalio mokiniai. Prieky iš tų trijų – mokytojos Šidlauskianas dukra
la, dešinioji – Dūdoičia Augėnia. Mokytoja Šidlauskiana trečios ailios 
vidury (nelabai no mokinių skirias). Aš (su boltu suknalu) untroj ailioj 
untra iš dešinas.

Kučgalio mokyklos mokiniai 1947 m. Dešinaj aukštai mokytojas Vincas 
Vyšniauskas.
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Otilija Ajutyta, Matilda Ajutyta, Vilma Elijonyta.

Mono krikštotavus Jonus Variakojis pria Niamuno, katras nusinešia jo 
gyvybį.
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Dešinaj – Jonus Ajutis, kai prabuvo keletų matų kažkur miškuos (jo adre
sus prasidadavo „polevaja počta“...).

Mono dadas Svaizdžio Motiejaus (Banosio) iš Popilio vienkiemio 
šeimynu.
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Genutai pasisekia. Rusų ka-
rininkas, katras jų tarda, suabejojo, 
kų čia galajo blogo padaryt proleta-
riatui tokia jauna panela, mokunti 
daug kalbų ir liepa jai dingt. Ji din-
go, slopstas, augino vaikus drau-
gų šeimos (jei norit šitų žodį taisin
gai ištart, kirtį dėkit unt o, o s tar
kit minkštai, lyg minkštinimo ženkla
lis būtų prirašytus), pakol Chruščio-
vo valdymo matais jų rebilitovo. Ta-
du pradėjo dirbt Kauno psichuškiaj, 
tvarkia kadrų skyriuj dokumentus, 
Medicinos mokykloj mokia lotynų 
kalbos.

Aleksandrų – Žemčiūgieny, 
katro mokinos Vilniaus universitetį, 
surodo, nors buvo pasislapus. Išvežia Vorkuton, prabuvo ti 10 matų. Posa-
kojo, kad, užlipus unt barako stogaus, žiūradavo Letuvos pusan, varkdavo 
ir dainuodavo. Grįžus baigia Kauni stomatologijų, Sveikatu buvo apardy-
ta, tako palikt šį pasaulį 1960 m.

Valėrijų, kur mokytojovo Dau-
janos, važiuojunt traukiniu Biržų sto-
ty atpažino. Važiovo dvi draugias – 
Kučgalio Kaupelyčia ir Miegonių Ja-
nina Ainoryčia. Atpažino jas bernėlis 
iš Kvadariškio kaimo, Stalino tvar-
kos saugotojas. Abi kaip stovi buvo 
išvažtos Irkutsko sritin kolchozan. 
Mono tavas pasiuvo noginas, pataisa 
žirninių miltų ir spirgų mišinį, pana-
šius siuntinius siunta Sibiran. O jos 
buvo apsukrios, masdavo kortas vie-
tiniom. Išsiunta jas mokytis agrono-
mijos, bat jos įsidarbino Irkutski par-
davėjom. Valia ištekėjo už letuvio 
Baltakio iš Rokiškio. Grįžus iš trėmi-
mo dirbo Kauno prekyboj, išaugino 
sūnų iki inžinieriaus. Mira 1993 m.

Genuta Kaupelyta, 21 matų studen
ta, Kučgalys, 1937 m.

Valerija Kaupelyta ir Janina Aino
ryta Sibiri, 1950 m.
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Untanina Kaupelyčia, vėliau Mastavičiana, 
irgi slopstas, bat skrabai vistiek sugovo ir išsiunta 
Krasnojarsko kraštan. Ksaverijų sugovo, kai grįžo 
iš malūno. Jos vyras Griškėvičius paliko, bat po ku-
rio pats savo noru ivažiovo Sibiran . Surinko visas 
tris sėseris Irkutsko Čeriomuškų priemestin. Griš-
kevičiom tinoj gima Alyta ir Rita. Grįžį apsigyvano 
Kaupėlio namuos, čia gima Aušra ir Sigitas. Šiuo 
laiku Kučgaly šeimininkauja Sigitas. Niekas šindej 
negoli paaiškint, dėl ko stalinistai išdroskia Kaupė-
lio šeimų. Kraugerio užgaida ir tiek.

Kazlauskai

Kazlauskai buvo Kučgalio pasiturintys ūkinikai. Buvo pasistotį 
naujas trobas.Dabar toj vietoj sunkiai auklajamų vaikų centras. Kazlaus-
kai turėjo 6 vaikus. Julius buvo išsimokinįs architektu. Stota Biržų ban-
kų ir kitus pastatus. Par karų banko nesudaužia, ir šindej golim tuo na-
mu pasigrožėt. Jį pirmų stalinistai išvežia, giminas nežinojo kur. Tik at-
sitiktinai laikrašty „Pravda“ kažkas parskaita, kad jis pre Leningrado su-
projektovo kažkokį mestėlį. Sugrįžįs gyvano ir dirbo Vilniuj. Jonus bu-
vo aktorius. Spėjo pasitraukt unt vokarus. Bronislovas – buvįs Letuvos 

Bronislovas 
Kazlauskas.

Sėserys Kaupelyčios Sibiri. Iš kairas: Valerija, Ksaverija, Antanina, 
1952 m.
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karinikas. Planovo tavų ūky pasta-
tyt alektriny, atvėst laidus ir lig mo-
no tavų sodybos. Atomanu, kėp vie-
nų vokarų atėjo ir su visais atsisvei-
kino. Kai sugrįšiu, tavį apžėnysiu,- 
pasokia mon. Išvažiovo unt Voka-
rus. Nebasugrįžo. Mira Anglijoj.

Do buvo trys mergiotas. Augėnia, Anfelina ir Bronislava. Viena 
buvo duntista, kita – mokytoja. Bronislava buvo ištekėjus už vokečio iš 
Grintalio Kraštų dvoro. Pas senelius Kučgaly būdavo jos sūnus Algiman-
tas, su kuriuo mas žaisdavom. Šunėlis Tuzikas vežiodavo ratelius, rink-
davom rūgštynas, kai vyresni paprašydavo. Po kiek laiko Algimantas su 
tavais atsidūra Vakaruos. Dabar, soko, yr sugrįžįs Letuvon.

Sanuosius Kazlauskus pirmutinius iš Kučgalio išvežia už Uralo. 
Sanosai Kazlauskas mira sibiri, motina išliko gyva, išdraskytan Kučga-
lin nebagrįžo, apsigyvano pas dukterį. Kazlauskų namuos buvo mokyk-
la, vėliau buvo 7 – mata, dabar net pradinas nebar. Jei nebūt buvį karo ir 
to baisaus pokario, Letuva dabar būt bagota ir graži šalis.

PalMyra rUPlanaičia – gelažnikiena 
(g. 1939 M. neciūnų kaiMi)

Kas užsiliko atminty

Priaš 400 matų mūsų kaimų užrašydavo Naciuny. Pas lotvius ir 
šindej naciens možnu suprost kaip atainuntį, atajūnų. Iš kur tia žmonas 
atajo? O kas buvo vietiniai? Mono tata kalbadavo papilietiškai. Nežinau, 
dėl ko jom šitėp patikdavo. Buvo giminių iš tos pusas? Buvo no Žvir-
blių. Tik ar jia tėp poveikia?

Mono giminaj yr ilgaamžių, bat jia ne iš vieno kamieno. 1999 ma-
tais Matildia Ruplaniana (Vėjalyčia) sulaukia 100 matų. Kėp ji pati so-

Kaupėlio šeimmyna savo kiemi pre 
kryžiaus. Aukštai iš kairas: Genuta, 
Staputa, Ksaverija, Otylia. Prieki
naj ailioj Antanina, tavus Kaupėlis 
Untonas, Petriukas, Paulina Binky
čia – Kaupėliena, dukra Valerija. 
Prieky žemai Aleksandra.
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Ruplanų šeimyna Neciūnuos. Mo
no mamyta Emilija, aš – Palmyra, 
tata Stasys, Vilis ir Algis.

Neciūnų ponos palydžia armijon Ruplanų Vilį. Stovi: Galvanauskoičia 
Genuta, Karosoičia Alduta, Naktinyčia Olga, Kulbyčia Maryta. Sėdi: 
Daukšyta Maryta, Ruplanaičia Palmyra (tai aš), Ruplanas Vilis, Pakau
šyčia Vilhelmina, Gatavinoičia Matildia.

Aš – melžėja. Vosarų lig mūsų gy
vulalių ganyklos Putišky – 4 km. 
Negi voikščios piaškom?
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ko, bus pasakus savo mamytas mamų. Toji irgi untran šimtan buvo įėjus. 
Gol vyras mokėjo saugot? Kėp jis mani surodo? Susitiko ir soko:„Žėny-
siuos aš tavi. Tu mon patinki.“ – „Tu ims tinginy moterį? Aš nemoku 
verpt, aust, kraičio neturiu“. Martynus buvo kriaučius, Matildia – tarnai-
ta. Martynų ji palaidojo priaš 30 matų. Pas sūnų Latvijon nevažiovo, so-
ko, kų aš ti darys, kalbos nemokiadamu? Prijama jų Būginių Ruplanai. 
Kėp gyvint, kad šimto sulauktum? Būk taisinga. Nevok. Daug nekalbak 
ir neapkalbak kito. Kai nežinai, kų sakyt, geriau patylak. O jei daug ži-
nai, irgi tylak, nepalaisk liažuvio. Va tėp.

Kita giminoičia no vyro pusas – Ona Gelažnikoičia – Kulbiana iš-
gyvano 103 matus. Užaugino tris sūnus. Nesiskubindavo, nelakdavo lia-
žuvį iškišus, pardaug nepargyvindavo, nedirbo sunkių vyriškų darbų.

Mono mamu buvo Kilučių Krikščikoičia Amylia. Krikščikai tur 
būt no sanovas gyvano Krikščių kaimi, Popilio paropijos pakrašty. Po to 
pasklido toliau. Pavyzdys:1774 m. Rimšiuos minimas Krisius Krikščiukia-
nas. Mono mama buvo iš 11 vaikų šeimos. Du mira maži. Užaugo 4 duk-
terys ir 5 sūnūs. Magdusia, Palmyra, Otilia, Amylia, Jurgis, Jonas, Adol-
fas, Algirdas, Petras. Tėp jau nutiko, kad pas savo giminy Krikščikų Al-

Pukniškio Šlėgerių šeimyna. Sūnūs 
Arvydas ir Jonas, žmona – buvus 
Gavanoičia. Pokary partizanai Mar
ciukai padėjo jiem pria durų savo 
vaikėlį, par laiškų prošia pakrikštyt 
mamos vardu (mama buvo Satkūnų 
Maryta Voidiloičia) ir užaugint. Šlė
geriai nusigundo, suproto, kad žmo
nių liežuviai toli nunaš šitų žinių, 
lig pot NKVD. Nunešia Pondėlio 
milicijon, pasokia, kad pria durų at
rodo, nežino kieno. Miliciju atidava 
Pondėlio vaikų namuos. Įsivaikino 
jų ir užaugino Pondėlio rusai. Mary
ta užaugo, nukaršino savo globėjus, 
išsikiala Ramygalon. Pati užaugino 
sūnų, katras stebėtinai panašus unt 
savo žuvusį senėlį Marciukų Jonų. 
Vienas žmogus tėp pasokia:„Ainu, 

pamačiau jaunų grožų vyrų, supratau, unt kų jis panašus ir pagalvojau, 
gol Marciukas Jonas iš mirusių prisikiala...“ O tai buvo Jono anukas.
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girdų aš mokiaus pradinaj. Mokykla buvo tarp Špygių ir Kubilių išvažto 
Sibiran Naktinio namuos. Čia gyvano ir pats mokytojus. Mas vaikai neži-
nojom, kad jis sunkiai sirgo. Smaliečių mokykloj mum buvo paskirti bai-
giamieji agzaminai. Grįžtun atgol, nebatoli namų, tokioj Špygių žemasnaj 

vietoj, mūsų mokytojus prisado unt 
kelmo, pasokia, kad pavargo, papro-
šia pašaukt Lidų (Lida Zuosėnaičia iš 
Germaniškio – Krikščiko žmona).

Lida do jį parvada namo, bat 
už kelių minučių jis, 35 matų moky-
tojas, užgeso...Netrukus Kubilių mo-
kyklų uždora. Atidora progimnazijų 
Popilio grapienas namuos. Kol mo-
kiaus, buvau apsistojus Kubiliuos 
pas Lidų ir jos sėserį Majų, kad būt 
arčiau iki Popilio nuait mokyklon.

Kubilių vaikai pria naujos mokyklos Popilio dvari. Kairaj mokytojas 
Algirdas Krikščikas.

Mono šeimynu. Aš (Palmyra), mono 
vyrus (Jonas Gelažnykas) ir dukta 
Dalia.
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genovoičia Meškėnaičia – bUtėniana  
(g. 1939 M. roksalaJ)

Ūžolas

Kur mas gyvanom, buvo Meškianų ir Butanų rubėžius. Unt to ru-
bėžiaus augo didelis ūžolas., trys vaikai negaladavom apkabint, šokos bū-
davo žemai, tai korstydavoms po tų ūžolų. Toj vietoj tai būdavo didžiau-
sias užsiėmimas. Ūžolo viršūnaj būdavo starklizdis. Tų gandrų mas vai-
kai ėrzindavom dainuodami:

– Starkai Jonai, ga-ga-ga, tavo močia rogana, tau bundėlių iškepa, 
o iškepus nedava, šiaudų kūlin surišia, po vartėliais pokišia.

Pria to ūžolo pralaisdavom daug laiko, ti buvo mūsų žaidimų vie-
ta, no to ūžolo aidavom Žilinsko miškėlin uogaut, riešutaut, grybaut.

Kaimynai. Žaldokas Patras (Semeniškiai, kolvis), Ivaškiena Bronyta (Agė
niškis), Kulbiena Gėnia (Liepalatai), Maciena Danuta (Klusyta, Agėniš
kis), Krūminis Alfredas (Agėniškis). Prieky Dagiliena Danuta (Agėniškio 
kultūros namų direktoria), Ruplanas Jonas (Semeniškiai), Krūminiana 
Stasia (Agėniškis). 
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Karas

Aš buvau nedidala, bat atsima-
nu, kėp par karų tata saugojo orklį. 
Mas gyvanom pria miško, grioviai 
užaugį mėdžeis, tų mėdžių vidurį iš-
kirsdavo, šonus užpindavo kėp tvo-
rų, kad nesimatytų. Tadu ti įvasdavo 
kumaly ir tėp jų išsaugojo, vokečiai 
nepamota ir nepojama.

Buvo netoli namų bunkeris. 
Ti bagdavom kavotis. Vienų kartų 

unksti rytų, tik buvom parėjį iš bunkerio, kad pradėjo skrist lėktuvai. Aš 
bagu ir rėkiu mamai su tatu, kad bakt kavotis. Daržinaj buvo sukrauti so-
lalaiai, aš palindau po jais ir rėkiu, kad ir jia lįstų po tais solaliais.

Meškėnų šeima 1951 m. Vidury sėdi 
tėvai Stasė ir Bronius Meškėnai. Stovi 
Albertas Meškėnas ir Genia Butėnia
na. Prieky mažieji Meškėnai: Alfonsė
lis, Janinuta ir Joniukas.

Patalkiai, 1955 m. Armonika groja Jonas Jasiūnas. Dešinaj su vaikeliu 
unt runkų – Gėnia Butėniana.
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Kolchozas

Pirmais matais buvo labai sunku. Užaugo labai grožūs rugiai, mo-
no mama džiaugias, kad bus donytas, bat tos rugius nupjova kolchozas. 
Mūsų šeimyna buvo didala – 7 žmonas, palikti ba duonos. Kepdavom 
vikienius blynelius, žirnių košį virdavom. Tia vikienei blynėlei būdavo 
kortūs, tai mas nulupinadavom paviršių, o vidurį susukdavom rutuliukan 
ir išmasdavom. Pirmais matais tata unt pečių atsinešia nepilnų maišų dir-
sių, numata unt grindų ir pasokia:

Va, matų uždarbis.

Bulviakasis

Kolchozo laikais bulbas kosdavom su talku. Atordavo arkliais, 
kosdavom runkom. Nukosus bulbas, baliavodavom. Olų padarydavo iš 
cukrinių burokų, lašinių papjaustydavo, masos išvirdavo, agurkų raugin-
tų padadavo. Visada par talkų būdavo muzikontas. Mum armonika gro-
davo Jasiūnas Jonas. Patalkiais būdavo labai linksmu.

J.a. naktinis

Maška

Čia bus patarimus jaunom šeimom. Kėp dviem pasistatyt nomų. 
Kai pasistatai, možnu po to ilgai ir laimingai gyvint. Labai svarbu sano-
vaj buvo iš pradžių pamatyt grožių vietų ir kad žema ti būtų derlingu. 
Buvo toks laikus, kai žema buvo niekieno. Radai tinkamų, aik dirbk, au-
gink kų moki ir gyvink.

Du jauni žmonas (jis ir ji), kai priraikdavo atsiskirt no giminas, tu-
radavo galvot, kėp įsikurt naujoj vietoj. To vietu kartais būdavo toli, kėp 
dainuoja sanovas dainos, išeidavo visom laiku.

Raman įtvirtintus buvo dviajos vietos sianojo šmotus, kad gala-
tum su dalbalam sukt. Tan sianojun buvo iškirsti plyšiai. Įstatai dalbaly 
ir suki, apia maškos sienojį aprištu virva, pria jos golo kitus sianojis, kat-
rų raikia pakėlt. Aukštai skridinys. Sukdamus maškų, keli sianojį tėp, 
kėp viedrų su undeniu iš šulnio. Mono tavai keldavo 8 mėtrų ilgumo sia-
nojus 3 mėtrų aukštuman. Ir pasistota kutį su daržinu. Daržinan galada-
vai įvažiuot su sunkvežimiu. Po to, kai visu sodybu par karų buvo sude-
gintu, ruošias būt turtingi. Planovo oteitį.
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naktinio JonUs

Jaun. puskarininkio Povilo Krisiukiano 
užrošymus pavarčius

TĖVYNA

Aš išmainiau laukus Tėvynas 
Unt miesto triukšmų neromų 
Ir šviesių žorų vakariny 
Unt dragnų orų ir tumsų. 
 

Atomanu laikus jausmingus, 
Kadu iš lauko grįždamus 
Su orklu unt pečių garbingai 
Sau laisvus dainus dainavau. 
 

Pasitikdavo mani tėvėliai 
Būdavo ramu mon unt širdias, 
Čiulbadavo mon paukštėliai 
Par visus dienus ir naktis. 
 

Dabar nebamatau saulutas, 
Paukštėliai čiulbu čia liūdnai, 
Nebagirdžiu kaimo dainėlių, 
Tik ūžia miestus neramus. 
 

Ir traukia jiagų paskutiny 
Dirbtuvių dūmai ir ugnis. 
O jūs laukai brungios Tėvynas, 
Kadu aš jum bapamatys... 
 

Vilnius, 1940-07-07.

Povilus Krisiukianus (g. 1916 m. Dirvonakiuos) buvo iš paskuti-
nas nepriklausomos Lietuvos policininkų laidos priaš užslenkunt rudo-
jom ir raudonojom tvanom. Turėjo jaunojo puskarininkio laipsnį. Laikai 
buvo neromūs. Pria kareivinių aidint „Heil Hitler!“ raikia palikt Kloipia-
dos kroštų. Tur būt supruntunt, koks likimus laukia tokių žmonių karo ma-
tu ir po karo. Kai kų apia Povilų parašiau pirmoj knygialaj. Povilo takti-
ku po karo buvo slapstytis vianom ba ginklo. Suproto, kad Stalinus mas 



156

daug jiagų, kol baliks susigūžėliai. Gerus karinis paruošimus ne vienus 
matus garantovo jom loisvį. Vienų kartų užiajo jis pas potikimų žmogų 
pavolgyt. Nespajus išeit, pamota, kad garnizonus jau supu sodybų. Karei-
vių buvo daug, krata visus kampelius, lipo aukštyn, laidas po grindom. 
Ir nesurodo. O Povilus prisimina, kų sokia jo mokytojai: raikia slaptis to-
kioj vietoj, kur nieks nesitiki rost. Visi kratytojai įeidami mota, kad veran-
doj pria sienos stovi mažiutis stalalis. Iš galų po kraslų, po staliuku stovi 
čebotai. Dvimetrinis Lietuvos policininkus susiraita po stalaliu. Tik jo če-
botų galai buvo matyt. Baudėjai išiajo ba nieko. Bat stukačiai dirbo die-
nų noktį, slaptų vietų rotus siaurėjo. Baginklis Povilus buvo sugautus. Po 
tardymų, kalėjimų, lagerių ir mėtymų do 30 matų išgyvano Popilio kraš-
ti. Kuprėliškio krošto žmonas visai nelauktai mon pronešia, kad atrodo jo 
priaškarinį sąsvinį su visokiais užrašytais dalykais. Posakojimų nedaug. 
Ailių nemažai. Ar šitų jis pilnai pats parošia, ar nuklausa iš Snorskio ar Ja-
kubano, mon įvėrtint sunku. Tokiu laiku, koks užrašytus ailėraščio pabai-
goj, jis turiajo dirbt atgautam Vilniuj policininku, ne darbinyku. Tėp raik-
tų galvot, atmatus romantikų. Parverčiau jo kalbų unt papilietiškų.

sMaida ritMa vidUgiryčia – PatUPiena, Pagal Pasų PatiUPina  
(g. 1939 M. vaiginų kaiMėly)

Mono mokykliniai matai

Likimo tėp buvo nulemta, kad mono mokykliniai matai buvo pa-
dalinti lygiai parpus. Pinkias klasas baigiau Liatuvoj, o Rusijoj baigiau 
dešimtmėtį mokslų. Iš to nieko gero nebuvo, bat savo likimo negalajau 
pakeist, raikėjo tiktai kintėt ir mėgint prisitaikyt prė gyvėnimo.

Gimiau Vaiginuos, unt Popilio ir Agėniškio valsčių rubėžiaus. 
Čia pragyvanau 11 matų. Gyvėnimo pradžiu buvo ba rūpesčių. Kai turė-
jau loisvo laiko, braidžiau po savo laukus, rinkau uogus, grybus, kviet-
kus. Žaisdavau su kaimynų vaikais – Palmyru Kulbyčiu, Reginu Kali-
nouskoičiu, su Jasiūno vaikais Aldonu ir Patru. Geriausiu mono draugu 
buvo kaiminystaj gyvanuntis Patrus Uodinis, mono brolanus; kiekvienų 
dienų motamas ir žaisdavom. Jis už mani buvo 7 matais vyrėsnis, taigi, 
možnu suprost, kad dažniausiai aš pralošdavau, aidavau namo, sakyda-
mu, kad daugiau niekad pas jį nebaužeis, bat kitų dienų vėl ataidavau. 
Dažnai aidavom gaudynių, po to, kai pasislapi.Kavodavoms kūtaj ir unt 
daržinas lubų. Vienų kartų aš užmiršau, kad daržinas lubos yr padarytos 
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skylas šienu numėst arkliom, ir nula-
kiau žemyn tiesiai adunčiom orkliu 
po snukiu. Tas iš išgųsčio suprunkš-
ta ir atšoko. Iš arti nebuvau žiūrėjus 
unt orklį, jo galvu ir jis pats mon pa-
siroda didelis kėp drumblys, nors ir 
drumblio do nebuvau močius. Aš 
irgi smarkiai išsigundau. Susigau-
džiau, kad počiai raiks išsikapstyt, 
bo Petriukus čia pas orklį kažin ar 
atais mani jieškot. Bat viskas pasi-
baigia laimingai. Kitų kartų kūtaj, 
kai šokau no didasnas šieno krūvos 
unt mažiasnas, matyt, nedašokau ir 
trinkiaus su dunčiu unt kažkų kie-
tų. Duntys pradėjo klibėt. Tai gerai, 
kad pieninis duntys buvo. Naudingų 
žaidimų irgi buvom prisigalvojį. Ga-
nykloj šokinadavom aukštyn ir to-
lyn. Laiko daug nesugaišom, Petriu-

kus pažiūrėjo visus būsimus dalykus, rudenį iš tų dalykų išlaikia akza-
minus ir vienų skyrių paršoko. Bat mokytis jau negovo, mat 1950 matų 
rugsėjo 19 dienoj jį išvežia iš Liatuvos.

Mono vaikysta no šešių matų pasunkėjo, kai prisiraikia išmokt ra-
šyt. Pirmu mokytoju buvo mamu. Gerai skaityt aš grait išmokau, o vot 
rašyt mokytis nenorėjau ir išgalvodavau visokius kabliukus, kad tik to 
nedaryt. Prošia kiekvienoj ailutaj prirašyt raidžių A ir a, o aš parašiau 
lapi tik po vienų A ir a. Grait buvau sugautu ir turėjau paklust. Mamu 
daug posakojo apia mokyklų, aš laukiau tos dienos, kai galas ait.

Vienų dienų mamu mani nuvada Binko namuos, už dvejų kilomet-
rų, kur buvo mokyklu (tas nomus do tabastovi). Buvo kambarys su ketu-
riom ailiom suolų, skirtų visiem skyriom. Susipažinau su pirmuoju savo 
mokytoju – Patru Kalpoku. Jis mon pasiroda gražus, malonus, mokuntis 
pakalbat žmogus. Patiko mon ir mokiniai. Po dviejų nedėlių mani parkia-
la untran skyriun. Šitam nami prasimokiau du matus. Mokyklon aidavau 
pėsčiom ir tik tadu, kai būdavo labai blogus orus, tata pakinkydavo orklį 
ir važdavo mani. Pusiaukialaj visadu mani laukdavo Algis Volbekas. At-
gol iš mokyklos grįždavom susimėtį būrin, kartais susibordavom. Namo 
aidama, visad užeidavau pas savo krikštotavus Kalninius.

Jaunystas čiasai. Smaida, babai
giunti viduriny.
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Untrų skyrių mokia Gustevičiūta, katro buvo ne tik mokytoja, 
bat ir auklatoja, draugia. Ji mylajo savo dorbų ir vaikus, katriem skyra 
daug laiko. Atmindami jos gerumų, mas jų gerbam, mylajom, dalinoms 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Ji suorganizovo būrėlį, mokia mum šokt, ata-
jo tokiu dienu, kai tavom sušokom du šokius:„Pas motutį augau“ ir „Unt 
mėlyno ėžero bangų“. Puošnūs mūsų apdarai buvo pasiūti mokytojos.

Po dviejų matų Latvygalos mokyklų uždora, atidora Kraštuos, kur 
buvo vokiečių dvorininko Griuntalio dvoro, statyto 1898 m., liekanos, 
gerai išsilaikiusios. Dvorus buvo gražioj vietoj, kelių susikryžiovimi, ap-
sodintus mėdžiais, buvo didelis sodus, kas neįsidadavo obolio, galadavo 
čia suvolgyt. Buvo trys nemaži kambariai mokiniom. Mon iki mokyklos 
vėl buvo du kilometrai, tik aidavau jau kitais kelaliais. Šaly dvoro buvo 
kapai, iš mokyklos dažnai užbagdavau, kad pasėdėt pria savo giminių ka-
pėlių. Aš galadavau ilgai čia sėdėt ir klausytis tylumo, kai girdadavos tik 
mėdžių lapėlių šlamėjimus. Toks papratimus mon užsiliko ilgom. Netgi 
Rusijoj neprainu pro kapus, nors čia ir ne tokia grožūs kėp Liatuvoj. Mo-
no krikšto mamai Onai Kalninianai patikdavo kapuos ruošt pamokus.

Popilio mokyklos istorija

Yr žinomu, kad 1595 m. Papily Kristupus Radvila – Parkūnus iš-
skyra žemas mokyklos nomui.Kadu jų pastota ir ji pradėjo gyvuot, dabar 
neaišku, bat graičiausiai tai buvo nedidala mokyklala. Niekus nelaukia, 
kadu pabaigs pastatyt, svarbiausia buvo, kadu pasirodys mokytojus. Bir-
žų krašti dešimtmečiais mokia vaikus privačiuos namuos, keldamies iš 
vianų kituos. 1606 m. mokytojui jau buvo paskirtus sklypus, taigi jis jau 
dirbo. Mokytojų trūko. 1686 m. Liudviku Karolinu Radviloičiu pasiūli-
jo baigusius poprastų mokyklų lunkyt nemokamus kursus mokytojom, 
kad po to galat dirbt mokytojais. XVIII a. mokyklu dirbo ir karo matais. 
Laikai buvo sunkūs, dirbo tik 6 mėnesius. Mokslai prasidadavo valai ru-
denį ir baigdavos unksti pavoserį. Mokytojus gaudavo algų tik už tos 6 
mėnesius, kitų laikų raikdavo verstis iš žemas. Mokino liatuvių kalboj. 
Svarbiausia buvo išmokyt skaityt, visa kita priklausa no patias mokyto-
jo išsilovinimo. Mokymo programa matyt nebuvo pastovi, bat keisda-
vos. XIX a. mokymo pagrindus buvo pradina mokyklu. 1803 matais gia-
gužias 18 dienų carus išlaida ukazų , mokyklu buvo parorganizuota. At-
sirodo trys etapai – aukštosai, vidurinis ir pradinis. Praktiškai visos pra-
dinas mokyklos priklausa no bažnyčios ir universiteto. Po 1860-1861 m. 
sukilimo buvo įvastu rusų kalbu. Bat iš karto visos mokyklos negalajo 
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būt padarytos valstybinam, Papily viskas kurį laikų buvo po sanom. Tik 
1864 matais visos mokyklos buvo atiduotos valstybai. Užiajo sunkūs čia-
sai, mat mokytis raika ne lietuviškai. 1892 m. kovo 4-oj dienoj pasiro-
da caro ukazus, buvo uždraustu mokytis liatuviškai. Griasa štrafus arba 
areštus. Bat pradinas mokyklos slapčiom vaikai buvo mokomi liatuviš-
ko rošto, dėl ko gyvintojų raštingumus kilo. Iš 1897 matų surošymo ma-
tyt, kad virš pusas liatuvių buvo raštingi (58 proc. V ir 49 proc. M). Tik 
1905 m. vėl laista mokyt liatuviškai, atsisakyta bausmių už sloptų mo-
kymų, par tikybos pamokus mokiniai galajo kalbat liatuviškai. Mokyk-
los mokia aritmetikos, istorijos, geografijos, piešt, dainuot, tikybos, rusų 
ir liatuvių kalbų. Bat sunkumai išliko. Caro unksčiau atsiųsti mokytojai 
liatuviškai tai nemokėjo. Sunkiausia mokyklom pasidora, kai prasidajo 
Pirmosai pasaulinis karus. Vienos užsidora, kitos buvo sugriautos ar su-
dėgintos. 1915 matų spalį buvo organizuoti trumpalaikiai pedagogoniai 
kursa, katros baigia 20 žmonių. Laimingai pasitaikia, kad tos kursus bai-
gia Kazys Binkis, Faustus Kirša. Binkis grįžo Papilin, oraganizovo mo-
kyklos atstotymų. Tris matus pats joj dirbo. Suaugusiems organizovo va-
karinius kursus. Buvo griežtus, taisingus, mėgiamus mokytojus. Gerai 
grojo unt skripkos, dirigovo papiliečių choru, įkūra dramos ratėlį.

No 1920 matų rudenio Popilio mokyklos direktorium dirbo Jo-
nus Vilemus. Kėp pažymėjo inspektorius, tai buvo rimtus žmogus, ge-
rai atlikdavįs dorbų, pedantus (1922 matų informaciju). Pasimokįs kur-
suos, jis govo jaunėsniojo mokytojo diplomų ir su Baliu Vidugiriu orga-
nizovo mokyklos dorbų Papily. Abu mokytojai tobulino savo žinius vo-
saros kursuos Panvėžy.

1944 m. buvo atidarytu progimnaziju. Kai iš gropo Šuazelio Guf-
je dvoro buvo iškelti vaikų namai, progimnaziju nusikiala tinoj. 1948 
m. progimnaziju partvarkytu. Atsirodo gimnaziju su septynmečiu apmo-
kymu. Gimnazijos prodininku buvo Romualdus Klasčius. Mokytojai 
Klasčiai, Vidugiriai ir Volbekai atsidūra Sibiri. 1949 m. atsirodo viduri-
na mokyklu su 11 matų mokymu.

Vidurinan

Ir atajo dienu, kai aš – pinktokia. Laukiau, kadu aisiu didalan 
mokyklon, kur pastota didaly sporto salį, kur atainu daug mokinių. Vi-
sa tai buvo paslaptinga ir įdomu. Nebijojau nuotolio ir Popilio, kurio 
jau unksčiau nepamagau. Mat kai turėjau pinkis matus, buvau atsisto-
jus unt gelažinio grėblio, kurį laikų manį važdavo Papilin parrišt, o tai 
ba sopėjimo neapsėjo.
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Ir atėjo rugsėjo pirmoji. Susipažinau su auklatoja Karosienu. Mo-
no buvusių bendraklasių iš Kraštų mokyklos buvo keli. Nepatiko tik tas, 
kad mažųjų klasias buvo priestati, o ne grapienas nami. Bat kai pama-
čiau didaly sporto salį, viskų pamiršau. Čia ne tik sportovom, bat būda-
vo ir šokių vakarai. Pradėjau mokytis šokt.

Dabar iki namų, iki Vaiginų jau buvo 7 km. Buvo vienas pakelei-
vis, katras ėjo kartu lig pot Vaiginų ir do toliau. Tai Ainoris iš Gajūnų. 
Mokyklon ajau pėsčiom ir tik ratai važiuodavau tatas vyrišku dviračiu. 
Žiemų kelis mėnesius prabūdavau Papily, internatų tuomat nebuvo. Kla-
sia buvo aktyvi ir draugiška, bat par didžiojų partraukų berniukai ir mer-
giotas grupovos atskirai. Mon iškart nepatiko mergiočių užsiėmimi. Pria 
pot mokyklos buvo nelabai gili duoba, katron pakliūdavo varlas. Mergio-
tas jas ištraukdavo, bo počios varlas nebagaladavo išlipt. Mon iškart tas 
nepatiko. Aš prikninaus tų šaltų ir slidžių gyvūnų, visų gyvėnimų tėp ir 
nepripratau pre jų. Berniukai manį ir Marytį Gavanoičių kviesdavo pa-
žaist su sviediniu. Vienų kartų buvo toks įvykis. Jau klasėj vienus bernio-
kus pradėjo vaikyt mani. Aš įsitvėriau stolo. O unt stolo kažkėp atsiro-
do dėžia su pasatais kviečiais, katro visadu stovadavo unt palungias. Dė-
žia nuskrido unt grindų ir apsivarta. Iškart visi atvasom, supylam kvie-
čių doigus atgol dėžian, pastotam dėžį unt palungias, pradėjom laukt, ka-
du biologus aptiks mūsų prajovų. Bat atajo žiemos atostogos, mokyklos 
nekūrino, po atostogų atrodom savo kviečius sušolusius. Tai šindej dau-
gyba visokių būrėlių. Papily pavoserį gaudavai vienų ėžių žemas, turada-
vai tinoj kai kų pasėt, pasodint, par vosarų prižiūrėt, rudenį biologus ra-
šydavo požymį. Šindej neatomanu, kų aš ti pasėjau, kokį pažymį gavau. 
Papildomai prisirašiau choran. Čia mon labiau patiko. Buvom nuvažiovį 
padainuot Biržos. Mon tėp patiko, kad vėliau dainavau Kutuzovsko mo-
kykloj, o Bičevajos mokykloj priklausiau dramaturginiom ratėliu.

Ir atajo vosaros atostogos. Buvo įdomių linksmų ir liūdnų nutiki-
mų. Tai ne tėp dažnai būna kaimi, kur paprastai gyvėnimus būnu ramus. 
Mono dada Jonus Uodinis pria savo daržinas aptvara sklypėlį, katran vo-
sarų išlaisdavo kiaulus pasivoikščiot. Tatula Marija vienų kartų kai nune-
šia kiaulam ėst, pamota, kad vienus paršus sau ramiausiai voikšto šaliu 
gardo. Įvaryt atgol nesisekia, ėdesys jom jau nebarūpėjo. Pabijojus, kad 
paršus goli išeit miškan, tatula sušaukia visus, kas tik buvo netoli. Puo-
lom jį vaikyt, mėgindami sugaut, bat kur tau. Aš netgi griūdavau unt jo, 
kai jis bagdavo pro šolį, bat jom kad nors kas. Lokstam lokstam, pavar-
gom ir mas ir paršėlis. Kai jis nuvargo, pats savo noru sugrįžo gardan.

Dada dažnai prašydavo manį, kad rižiūrėčiau jo bitus, išmokia, 
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kas raikia daryt, kad bičių motinala neišvast spiečiaus iš namų. Kartų žiū-
riu: iš ovilio išlakia spiečius, aš čiumpu viedrų su undeniu ir šluotų, mėgi-
nu su šlapiu šluotu jį sustabdyt, bat spiečius jau pria mūsų namų nutupa 
unt mėdžio. Mūsų namuos buvo kolūkio kontoru, kur tata dirbo sąskaitni-
ku. Aš pradėjau šaukt, iš nomo išbago vyresnių už mani jaunų žmonių, aš 
tik žiūratoju buvau. Vieni loksto, mosuoja, kiti patarinėja, kų ania turi da-
ryt. Šit spiečius laidžias iš mėdžio unt žmonių. Pre katro lakiu, tas baga. 
Motinala su visom bitam vieno nebepalaidžia ir nori laistis unt jo galvos. 
Tas suproto, kad pabėgt neišeis ir įsikasa nesanai sugrabto šieno krūvon, 
tiktai kojos ir liamo motos. Spiečius pasisukiojo, pasisukiojo ir nusilaida 
unt nedidalas aglutas, no kur jį nujama ir įtaisa laisvan avilin.

Mon jaunystaj kažkėp nesisekia susitart su gyvūnais. Manį nemy-
lajo gaidys. Mamu kelis kartus mėgino jį parauklat, bat jai nesisekia, ta-
ko išvirt iš jo zupį. Kitų kartų (do nėjau mokyklon), mamu, aš ir tatula 
Marija grįžom iš Popilio. Mamu sustojo pria sodžialkos numazgot batė-
lių, o mas stovėjom ir jos laukiam. Tik staigiai vienus paaugįs pusiau žų-
sinus įsibėgėjo par undenį, pasikiala ir nuskrido unt mono galvos. Aš už-
sidingiau veidų, o tas žųsiniokus jama su sparnais daužyt mon golvų. 
Gol jom nepatiko mono raudonu kiapurala, ar kas. Gerai, kad tatula grait 
susigauda ir atogina. Argi dažnai motot, kad naminas žųsys skraidytų?

Buvo pas mum vištala labai gražiom plunksnalam, aš visiem pro-
nešiau, kad čia mono vištala. Ir vienų kartų jų radau negyvų daržinaj ba 
jokio sužeidimo ir daug ošarų praliejau. No to laiko gyvulių sau neprisi-
skirdavau. Vienų kartų tata parnešia namo ežiukų, kad parodytų mon, kėp 
jis atrodo. Aš taty prikolbinau kurį laikų palaikyt ežiukų namuos. Buvo 
jom paskirtus kambarėlis, duris uždarydavom. Vienų kartų atonašu ežiu-
ku volgyt, o jo niar. Kambarys dykus. Tata šėp tėp atrodo jį pasikavojusį 
karzinkoj su siūlais. Po kiek laiko dovam ežiuku loisvį. Toli jis neišbago, 
apsigyvino sodi. Ir vėl nepasisekia. Rudenį atrodom jį prigiarusį dadas Jo-
no šuliny, iš katro simdavo gyvuliom undenį. Tai buvo sanus medinis šu-
linys, su slidžiu papuvusiu rintiniu, iš kurio ežiukus negalajo išlipt.

Atajo nauji 1950 mokslo matai. Sugrįžom mokyklon ir sužino-
jom, kad mokysimas neba priestati o gropo nami. Nors ir sanus jis bu-
vo, bat gražus, jami mokias vyrėsnios klasas. Kai pasiūlijo mūsų klasei 
stot pionierios, visi atsisakinėjom. Paliko po pamokų, olkanus sėdėjom 
lig vokaro, po to raikia pareit namo. Pradėjo kviest mokyklon tavus. Mo-
no tavai nedrauda mon stot ton organizacijon, paliko počiai apsigalvot. 
Dabar aš supruntu, kad tavai mum vaikom negalajo padėt, kad jiem bu-
vo do sunkiau. Mūsų nelieta, bat vyresnius šolino iš mokyklos, jei jia ne-
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stojo komjauniman. Mokinių pasipriešinimų stiprino žmonių trėmimai 
ir valdžios elgesys su žuvusiais. Pati mačiau Papily gulintį nušautų miš-
kinį, katro nelaida tavom pakavot. Tavai naktim išvogdavo savo vaikus 
ir paslapčiom kavodavo.

Trėmimai

Pirmieji trėmimai prasidėjo 1940 matų biržėlį ir buvo atnaujinti, 
kai karus pasibaigia. Aš pirmų kartų pradėjau galvot apie ištrėmimų, kai 
1949 matais išvežia mono draugį Giedrutį Binkytį. 1950 matų rugsėjo 19 
dienos rytų apia 5-tų valandų visus pribudino ginkluoti kareiviai, susodi-
no už stolo, sėdėjom lig aušros, po to buvo duotos 3 valandos susirinkt 
doiktus, nurodunt bendrų svorį ir kokios rūšias golia būt tia daiktai. Mon 
laida su palydovu nuait lig Uodinių, bat tinoj irgi jau dėjos doiktus.

Grai daug žmonių žinojo, kad mum išvaža. To atsisveikinimo va-
landala do ir dabar mon tabastovi priaš akis.Kulbiana do suspėjo mum 
įdėt šviežiai iškeptos duonos, katros mum užtako visom kėliu. Mono 
mamu visiem laikom atsisveikino ne tik su sėseria, bat ir su Tėvynu. Su-
krova mūsų mantų vianon mašinon, Uodinių kiton, susodino mus visus. 
Sodybos pradėjo tolt, vis mažesni doras Jonus ir Onu Kalniniai, kol vi-
sai prapuolo.

Nauja mokykla

Ir vot raikia pradėt ait kiton mokyklon kitam krašti. Jai unksčiau 
ait naujon mokyklon buvo įdomu, tai dabar bijojau. Kitus kroštus, kito-
kia mokiniai, kas žino, kėp jia mani sutiks. Negalajau įsivaizduot, kėp 
raiks susirokuot, kai nemoku rusiškai. Ir vot ataini untram semestri vėl 
pinkton klasian, apsivilkus tėp kėp Papily – kostiumėliu su kėlniom. Ir iš-
kart pasidariau baltu vornu. Pasiroda, nors mokyklinių uniformų tuolaik 
nebuvo, bat nebuvo ir kelnatų margaičių. Nors nemokėjau kalbos, bat iš 
jų veidų grimasų ir žvilgsnių supratau, kad juoko pričinia – mono apsivil-
kimus. Jia roda unt mani kėp unt laukiny pirštais, juokias. Klasiaj nebu-
vo laisvų vietų, patraukia mokytojos stolų ir pasodino mani prieš jų. Pir-
mų nedėlių pasitaikia, kad pavalavau pirmon pamokon ir viskų padariau 
pagal Popilio tvarkų. Kad mokytojai netrukdyt, aš tyliai nuajau savo vie-
ton ir atsisadau. Bat mokytoja nutraukia savo kalbų, priajo pria mani ir 
jama kažkų tyliai kalbat. Iš jos kalbos aš supratau, kad raikia išeit iš kla-
sias ir kažkų padaryt, bat kų, nesupratau. Išėjau, stoviu už durų ir galvo-



163

ju, ko čia dabar imtis. Išėjo mokytoja ir pasodino mani suolan. Pasirodo, 
jei pavėluoji, raikia paprašyt laidimo sėstis. Po nedėlios aš atsisakiau ait 
mokyklon, mon nusibodo būt laisva klausytoja ir tik pavyzdžius iš mate-
matikos išpildyt. Disciplina klasiaj buvo niekom vartu, labai blogai savi 
vasdavo berniokai, jia nė negalvojo klausyt mokytojos. Tai nebuvo Po-
pilio mokyklos dicciplina. Jei mokytoja prieidavo pria bernioko ir paim-
davo jį už parunkias, kad išvėst iš klasias, tas įsitvardavo abiejom run-
kom uš suolo, mokytoju jo neįveikdavo ir, apsiašarojus, pati išbagdavo. 
Čia ne Papilys, mon atrodydavo, kad aš pakliuvau pas laukinius. Lauki 
jia mani skriausdavo, mėtydavo sniego gniūžtam, vadino litovku, lietuvį 
jia mota pirmų kartų. Aš bijojau ait vienu, mamu mani kartais palydada-
vo, mat mokyklu buvo netoli no mūsų barako. Trėčio kėtvirčio pabaigoj 
aš pradėjau atsakinėt ir rašyt diktantus. Mono diktantai buvo raudoni no 
taisymo, dažnai žody buvo po 2-3 klaidus. O kai aš atsakinadavau, pra-
sidadavo linksmoji pamokos dalis. Juokias visi, ne tik mokiniai , bat ir 
mokytojus. Išmokt rusiškai nebuvo kur, mat Kutuzovka, kur mas buvom 
numesti, buvo internacionalinis kaimus, kur žmonas labai blogai arba vi-
sai nekalbadavo rusiškai. Ukrainiečiai, armanai, uzbakai, mordviai, liatu-
viai, estai, kaukaziečiai. Do buvo žmonas, atvažiovį užsidirbt pinigų miš-
ko darbuos, jia kalbajo su savo krošto akcentais.

Mokslo matus baigiau ir buvau prilaistu pria akzaminų, tik diktan-
tų nukiala unt rudenio. Rudenį diktantų parašiau dvoikai ir paliko ma-
nį untriem matom, o jei su Lietuvu skaičiuot, tai tretiem toj pačioj pink-
toj klasiaj. Mokytis buvo lingva. Ėmiau skaityt rusiškus knygus. Ir išmo-
kau tų kalbų. Vėliau, šeštoj ir septintoj už gerų mokslų mon dovanoda-
vo knygus. Vaikai priproto, kad yr tokia liatuviai. Mūsų baraki buvo uk-
rainiečių, susidraugavau su ukrainkom, bat geriausia mono draugia bu-
vo Alduta Stašyta.

Svarbiausius pasilinksminimus buvo kinus. Buvo vaikų ir suaugu-
sių seansai, bat unt suaugusių kino būt mokiniom drausdavo. Tvarkų pri-
žiūradavo pats mokyklos direkorius Sysojevus. Jis visadu priaš vakari-
nį kinų išgindavo mokinius iš salias. Ataidavom pavialovį, žiūradavom 
pro lungus, bat, pamotį dirėktorių, išlakstydavom ir daugiau tų vokarų 
nebasugrįždavom. Nutaram kartų su Aldutu jį apgaut. Labai tų kartų įsi-
norėjom tų filmų pamatyt. Čia ir mono mamu mum padėjo. Ji nugrimo-
vo mum, kad atrodytumam, kėp bobutas, do unt galvų po skaraly užuri-
šia. Atsisadom ailios vidury ir panariny golvas laukiam. Ir vot, atajo di-
rektorius, pradėjo kėlt iš vietų mokinius, o pro mum praajo. Filmų pamo-
tam. Labai po to džiaugiamas, kad mūsų planus pasisekia. Subatoj ir ne-
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dėlioj po kino būdavo šokiai. Suolus sustumdavo salias pakraščiuos, unt 
jų grait susasdavo pagyvėnį žmonas. Žiemų mas šokios neidavom. Užtat 
vosarų buvo mūsų dienos. Mokyklos direktorius atostogaudavo, nieks 
mūsų neprižiūrėjo. Jaunuomenas buvo daug, do ataidavo kareivukai. Nu-
silaisdavo no kalvos (sopka), ti buvo jų tarnybos vietu. Labai daug susi-
rinkdavo žmonių, kai grodavo liatuvių orkestras. Potys savom runkom 
buvo pasidorį instrumentus. Tai buvo talentingi žemaičiai, atvežti Kutu-
zovkon 1950 matų vosarų.

Vot baigiau Kutuzovsko septynmaty mokyklų. Nuėjau Bičevsko 
vidurinan, katro buvo už 12 km no Kutuzovkos. Baveik visu mūsų klasia 
čia susirinko, Bat po biškį po vienų po kitų nubyradavo ir mokslo matų 
pabaigoj aš likau vienu. Poputčikų nebaliko, turadavau ait vienu namo. 
Tokiu prastu keliu pravažiuodavo tik kariškos mašinos. Žiemų būdavo 
lingviau. Miškovežiais pasiekdavau tatas dorbo vietų, po to su darbiny-
kais kartu parvaždavo namo. Tėp būdavo, kai mokydavaus pirmoj pamai-
noj. Kartų jojau unt orklio, katrų raikia nugint Bičevskan. Nė karto mon 
nepasitaikia sutikt žvėrių. O mamu, aidama Bičevskan, mota vilkus. Kar-
tų su tatulu Mariju nuajom unt kolno, kur augo vynogias. Po kiek laiko 
pasigirdo šumus, vis stiprėjo, kažkas sunkus, trėškindamus šakus, ajo 
mūsų pusan. Dūmam atgol, namo. Tadu žmonas kalbadavo tik apia maš-
kas. Dabar tos vietos yr vilkų, lokių ir tigrų. Jia atajo no Pomario.

Aš atajau Bičevskan, kur par 7 matus, jau buvo susidorįs kolekty-
vus, nebuvo tėp prosta prisišlie pria jų. Visi gyvano namuos, o aš inter-
natį. Vienom kambary margaitas, kitom – berniokai, skirtingo amžiaus. 
Pamokus ruošt nebuvo poprasta. Tai gerai, kad pria virtuvas buvo kam-
barys virėjai, kur ji gyvano su visu šeimynu. Buvom suaugusių prižiūri-
mi. Naujiem matom pastota naujų internatų netoli mokyklos. Tai buvo 
gerai, mat po Stalino smertias palaida kalinių, daugiau ti buvo vogys ir 
razboinikai. Prasidajo vagystas, plašimai, prievartu. Naktim girdadavos 
pagelbos šaukimai. Mum, mokiniom prisokia po vienų nevoikščiot. Net 
ir valgyklon aidavom kartu. Prieky margaitas. Labai baisu buvo ait va-
karais, rudenį ir žiemų, kai unksti tumsu pasidoro. Sutikdavom vakarais 
svėtimus žmonas, jia kūridavo, keikdavos, bat kai mūsų buvo daug, ne-
liesdavo, pralaisdavo. Neatsirodo mon pakeleivių Kutuzovkon. O vienų 
kartų tikrų stresų patyriau. Tai buvo pirmais matais, kai voikščiojau Bi-
čevskan, valai rudenį. Kai liko trys kilomatrai iki Kutuzovkos, netoli no 
kėlio pamačiau tris vyrus dryžuotom dropanom, sėdėjo jia pria ugnias ir 
kalbajos. Išgirdį mono žingsnius, jia pritilo, posukia golvus ir žiūrėjo unt 
manį. Aš tėp pot žiūrėjau unt jos ir nesusigaudžiau kų daryt. Žmogaus 
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smogenos grait dirbu, par kelias sekundas kylu keli elgesio variantai, 
nors nė vienus negalajo mani išgelbat. Apsimečiau abejingu, ajau žings-
nio nepagraitinus, žiūėjau unt jos akias krašteliu. Tik tadu, kai jų nebe-
mačiau, jamiau bėgt. Mono loima, kad jia buvo politiniai. Kas žino, kėp 
būtų pasibaigį, sutikus kriminalinius.

Po žiamos atostogų mum parkiala naujan internatan. Atskirai val-
gyklu, du namėliai, vienus mergiotam, kitus zenkiom. Kiakvianom namė-
ly po keturis kambarius, kiekvienom kambary – po keturis mokinius. Pir-
mų kartų gyvanau su nanaikom. Vienų margaičkų visadu nedėlios vidury 
aplunkydavo tavai. Jai pasidora neramu. Pasirodo, kad jos močiu aidamu 
pomata pipkų. Prisiraikia grįžt, sugaišo jieškodamu. Po tavų išėjimo mū-
sų koridoriuki visadu likdavo buteliukų no vaistų, padarytų unt spirito.

Gyvanom mas draugiškai, nors buvom skirtingų tautų. Kitais ma-
tais mani parkiala kitan kambarin kur buvo liatuva, ukrainieta, vokietka 
ir ruskela. Kambarius apšildydavom molkom, mum jų mokyklu paruoš-
davo, počios prisinašdavom, počios pasikūrindavom pėčių. Dežurovom 
valgykloj, skutam bulbus, dažniausiai buvo kruopų garnyrai. Labiausiai 
mon nepatikdavo prosų košia. Košį virdavo undeny, po to užpildavo mar-
maladu. Mas, vyresnieji mokiniai, volgydavom paskutiniai, torelkoj bū-
davo jau atšolus košia. Tas papratimus volgyt šoltų volgymų mon ilgom 
išsilaikia. Mokykloj buvo bufetus, bat ir ti nieko koršto nebuvo.

Teritorijų tvarkiam pagal Leninų: buvo ruošiami subotnikai. Jia 
buvo ruošiami šiokiom dianom, subotoj ir nedėlioj vaikai iš artimesnių 
kaimų galadavo pareit pas tavus. Vienų kartų mokiamas untroj pamai-
noj. Prakalbajom, neporošiam pamokų, o jau girdžium, kad šaukia su-
botnikan. Kų daryt? Dvoikų prisirinkt nesinori. Sugalvojom subotnikan 
neit, pasikavot. Galia Radčenka palindo po lova, Roza Bullach atitraukia 
etažerkų ir už jos užlindo, Lidos Martiniuk tom dianom nebuvo. Pria du-
rų buvo pokabu apvilkimom, už jos mono lovu. Aš atsisadau unt savo ge-
lažinas lovos golo ir užsidingiau su pokabai skirtu užtiesalu. Girdžium, 
kambarin įainu auklatoju. Pavoikščiojo po kambarį, nusidyvijo, kad nie-
ko niar, ir išėjo.

Nors tvarku po truptį gerėjo, bat visokių nutikimų buvo. Pas kito 
kambario margaičkaus įsinorajo atait kažkokia vyrai ir jama laužt durs. 
Jos iššoko par lungų ir atbago pasn mum. Dešimtoj klasiaj baigiamųjų 
akzaminų matu aš bendrabuty gyvanau vienu visų mėnesį. Kai išlaikyda-
vau akzaminų, pareidavau namo. Vienų kartų, sugrįžus iš Kutuzovkos, 
radau išlaužtų spynų ir provirus duris. Nieko nepojimta, bat viskas išvars-
ta purvinom runkom. Mon pasidora baisu, pojamiau kirvį iš virtuvas ir 
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pasidėjau po lovu. Pasidora truptį drųsiau. Berniukai gyvano kitam na-
mėly, aš savo namėly buvau vienu. Loima, nieks daugiau neatajo.

Buvo daug ko gero ir įdomaus. Jaunystaj sunkumai lingviau par-
našami ir graičiau užmirštami. Vaidinau dramos ratėly, vaidinom ne tik 
mokyškloj, nuvažiuodavom kiton vieton, katro vadinos Kija. Tia vietų 
pavadinimai išliki iš sanųjų genčių, kažkadu ti gyvanusių ir tėp pavadinu-
sių sovo kaimus. Būdavo šokių vakarai mokykloj, kur mon labai patiko 
šokt valsų. Būdavo šokiai su klasiokais. Muzikontai pasikeisdami grojo 
su mandolina, – aš ir Staponus Aužbikavičius.

Tais laikais net iš tokios mažos užkampio Kutuzovkos išsirita fel-
čeris ir pinki gydytojai, tarp jų ir aš. Iš Rybakovų – felčeris ir gydytojus, 
iš Učaikinų – gydytojai infekcionistai, profesoriai, o vyriausius brolis Va-
silijus – akademikus, įsitaisa Maskvoj. Tai vot su to Vasilijum

Kutuzovkoj aš mokiaus pinktoj klasiaj, po gyvanom tom pačiom 
internati. Kai aš mokiaus Bičevski, takdavo pabūt su dviem margaitam, 
katros mokias medicinos instituti. Taigi, gyvėnimus mon laida paklau-
syt jų posakojimų apia aukštojį mokslų. Kai pradėjau dirbt kinomechani-
kiu, gyvanau su felčere, ji mani išmokia, kėp laist ukolus. Išvažus mum 
Sibiran, neturėjom pasų, aukštųjų mokyklų durys mum buvo užtrinktos. 
Kas buvo baigį mokslus Liatuvoj, tiem laida dirbt gydytojais. Atomanu, 
kai 1951 matais komisiju tikrino Kutuzovkos mokinių sveikotų, dokto-
rus su mani kalbajo liatuviškai... Tik 1958 matais aš gavau spravkų, kur 
buvo parašyta, kad no specapgyvindinimo asu atlaista, tik mon nevolnia 
gyvint Liatuvoj. Po kiek laiko išaiškėjo, kad ir mono draugias tokios pot 
represuotos, kėp ir aš. Tai kas, kad iš Rusijos Rusijon su tavais jas vėžia. 
Milijonai žmonių kintėjo no Stalino tvarkos.

Gyveni ir mokais. Buvau dešimtos klasias seniūna. Buvo labai val-
dingu ir komanduot linkus fizikos mokytoju Barsukovu. Kas jai vienų kar-
tų nepatiko, gol mokiniai ne tėp atsistojo pasitikdami. Liepa mon nuait 
pas direktorių. Žinojom, kad ji savo komandovimu ir direktorių valda. Di-
rektorius manį išklausa ir, nieko nepasokįs, posiunta atgol klasian. Nebap-
risimanu, kėp ti buvo, kai ėjau sėstis, fizikia suklykia: „Do čia mon vai-
pysias, von iš klasias!“. Išėjau ir nežinojau ko imtias. Atėjo po kiek laiko 
klasiokus ir pasokia, kad Barsukovu liepa grįžt. Gol ji norėjo, kad aš atsi-
prašyčiu, o aš to nepadariau. No tadu ir prasidėjo matų vargai. Ji kviesda-
vo mani atsakinėt par kiekvienų fizikos pamokų, vietoj ketvirtukų pasipy-
la dvoikos ir trejukias. Tik matų pabaigoj parošia pinkis, o atestati keturis. 
Gol ne ba raikalo žmonas soko, kad kas nesidoro, tai tik unt gerų. Nors jos 
mokymo būdus buvo žiaurus, mon gyvėnimi tas muštrus provarta. Daugu-
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mu mokytojų buvo neblogi, labai patiko auklatoju Trusenkovu. Geriausi 
prisiminimai išliko apia Popilio krošto mokyklus. Čia viskas mon patiko, 
mokyklos, mokiniai, o labiausiai pradinių klasių mokytojai. Raikalovo ir 
buvo taisingi. Gustavičiūta ypač. Buvo mokytoju ir draugia. Jau vidurinaj 
mokykloj prisidėjo naujų buitinių rūpesčių. Prisiraikia kreiptis pas aukla-
tojų Karosieny dėl vieno draugo, katras par partraukus pasijimdavo pasi-
važinėt mono dviratį, po to numasdavo kiton krūvon, aš turadavau ilgai 
ieškot, kol atrosdavau. Įsivaizduokit šimtų dviračių, sustatytų keliom ai-
liom apia mokyklos paradiny sienų.Tadu dviračiu atvažiuot mokyklon bu-
vo labai garbingu. Karosienas tas chuliganėlis mažai klausa.

Popilio krašti visi buvom iš valstiečių, panašus visų gyvėnimus, 
vienu Tėvyna, tad ir mas maži jautamas kėp iš vienos šeimos. Kutuzov-
koj patiko mokytojai, bat nepatiko mokiniai. Pardaug jau buvo kultūros, 
papročių, kalbos skirtumų. O tolimieji Rytai – tai do kalinių ir ištremtų-
jų kroštus. Sergiejaus Lazo rajonus buvo apgyvindintus tremtiniais, at-
matus Gvasiugų kaimų, kur gyvano udegėjai. Tremtinių buvo vieniši vy-
rai – uzbėkai, armianai, dagestaniečiai, gruzinai. Moterų su vaikais daug 
buvo iš ukrainos, šeimų – iš Mordovijos ir Liatuvos. Išmokt rusiškai ga-
lajai tik mokykloj pas mokytojus. Sanųjų tremtinių vaikai užgauliodavo 
naujai atovažtus žmonus. Bat jau dešimtoj klasiaj tautyba nebabuvo svar-
bi. Visi galvojo, kėp raiks gyvint toliau. Vieni stojo mokytis toliau, kiti 
ėjo geran uždarbin, treti žėnijos ir augino vaikus.

Iš tos maišalynas atsirodo naujus Tolimųjų Rytų žmogus. Atlapa-
širdis, linksmus, pakalbat ukvatus. Nesivaržo pašalinių, kai kalbu apia 
namų raikalus, margaitas kai kalbu apia meily.

daliUta naktinyčia – bUliUoliana 
(g. 1940 M. koJUgaly)

Mono žema, mono mokytojai

Kaimus, katram aš gimiau ir augau iki 18 matų, gol rekordinikus 
pagal pavadinimų skaičių. Kunigom buvo tas pats, kų rašyt. Kėp kūmai, 
artimieji pasakydavo, tėp buvo gerai. Daug archyvų neišliko neramumų 
laikais, tai šindej sunku pasakyt, koks buvo pirmus pavadinimus. Lyg ir 
Glūdiškis. Bat šitus žodis neįprastus papiliečiom. Glūdėt jia niekad ne-
sakydavo. Gulat pasikavojus – jau arčiau jų šnektos. Užtat Gudiškių bu-
vo ne vienus. Do buvo Gydiškis tarp Aiskudžių ir Valkiškių, ir Gudų 
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kaimus, šitas vėliau virto unt Gudelius. Ar kalbinikom patiks, jei galvo-
sum, kad Gludiškis atsirodo iš Gudiškio? Kitus pavadinimus – Bludiški. 
Soko, kad sanais laikais tas kaimus buvo žemoj vietoj įsikūrįs (gerosios 
žemas jau buvo užimtos), apaugis karklais ir kitais krūmais (pro šolį iš 
bolos bolon tekėjo Jiavynas upėlis), caro valdinikai, aidami žmonių su-
rašyt, to koimo nerosdavo, praaidavo pro šolį, pasiblūdydavo. Užtat kai-
mėlį jia vadino Bludiški. Kelis matus tas rusiškus pavadinimus možna-
jo matyt ir bažnyčios knygos. Vienu laiku šalia Glūdiškio buvo atsirodįs 
vienkemis, matininkų popierios vadintus Kojugaliu. To vienkemio dėl 
kažko neliko, žema atitako Glūdiškio žmonam. Žmonam Kojugalio pa-
vadinimus labiau patiko, nors bažnyčioj Kojugalis pasiroda trumpai, do-
kumentos buvo rošomu Glūdiškis, visi senieji žmonas sakydavo Kojuga-
lis. Tam laiki ir aš gimiau.

Taigi, buvo žemas lopinėlis, apisuptus bolų ir žemumų (apia 40 
ha), katrų nužiūrėjo kažkatrus iš mono protėvių. Žema buvo visokia. 
Žvyro kalnalis, molžemis, smėlio šmotėlis, miško žema. Soko, kad pro-
senelis buvo aigulys, šitų žemy jom dova Popilio grapiena. Jis turėjo 
šešis sūnus (ar buvo duktarų, nieks neatomana). Vienkemis, pastatytus 
aukščiausioj vietoj, unt žvyro kalnalio, išaugo lig pinkių tunkiai sustaty-
tų sodybėlių. Jei kas būtų galajįs iš viršaus jas nupaveiksluot, būtų pri-
mierus, kėp možnu tunkiai ir taikingai susispaust, taupunt dirbamų že-



169

mį. Prosianėlis lyg ir nebuvo vienus šiam lopinėly. Bažnyčios knygos 
minimi Drukšiai ir Daumanai, katria krikštijo čia savo vaikus, o kūma 
buvo Naktiniena. Po kiek laiko Daumanai su Drukšiais nuėjo unt Neciū-
nų pusį. Vėliausiai Drukšio povardy užtinkum Papily XIX a. O Dauma-
nų (Daumėnų) kaimėlis buvo trikampy tarp Potbiržias, Kirdonių ir Gulbi-
nų. Gol tik Naktinis su daug vaikų įveikia atsikariaut no didžiojo miško 
daugiau dirbamos žemas. Kai aš gimiau, jau buvo pasibaigįs išmėtymus 
unt vienkemius, koimo vietoj buvo palikį dvi sodybos. Par žemumus bu-
vo iškasti grioviai, no vakarinio griovio žema par šimtų metrų unt Glū-
diškio pusį priklausa Garšvų Gavanom. Lig pot kolūkinių čiasų Gavanai 
neįveikia jos sukultūrint, išėjo tik prastu ganyklu, primėtytu didelių ak-
manų. Ilgabradų balu patvindavo jau tik pavoseriais ir rudenį, užaugun-
ti krūmais. Dabar ti (po 70 matų) jau miškus (beržynus). Vidupievį ne-
babuvo karklų, tik graži pevala. Aplink Airyny (išdėgįs mažutis durpy-
nėlis, vėl užsipildįs undeniu) pilnu dobių, linus čia sumarkdavo. Truptį 
aukščiau, kur undenio nebuvo, iš tų duobių, jas plotindami, imdavo mo-
lį. Klintinių akmanų dirvos buvo pilnu, iš jų išdagdavo vopnų (lenkiškus 
žodis – wapno gaszone) dėl mūrijimo darbų.

Sodybu buvo priraizgytu mažų griovėlių, kad undenį nulaistų Jia-
vynas upėlin. Augo obelys, vyšnios, slyvos, žilvitis, baržus, liepu, keli 
ūžolai. Potį storiausių, didžiausių ir seniausių ūžolų nusipjova tas, kieno 
rėžy jis augo lig išsidroskymo unt vienkemius. O grožų ir nelabai didelį 
nusipjova vokečiai, užvarta unt tanko ir tėp užsimaskovį išvažiovo unt 
Maskvos pusį. Kai su arkliais atvažiuodavo svečiai, būdavo daug vietos 
arkliom pririšt.

Mokytis pradėjau unksti, mat tavai norajo, kad neatsilikčiau no bro-
lio. Kai Kraštuos mokyklų uždora ir parkiala Latvygalon, jom mokyklu 
pasidora par toli, abu pradajom ait Kubilios. Tik trys kilometrai. Mokyklų 
atidora Sibiran išvažto Romusio Naktinio namuos unt kalnalio netoli Špy-
gių (brolis soko, kad kažkadu buvo toks žmogus su povardu Špygėlis).

Pirmosai mono mokytojus buvo Algirdus Krikščikus. Jis labai aiš-
kiai išaiškindavo savo avinėliom visokius dalykus, tik labai trukda tas, 
kad visi keturi skyriai siadėjo vienam kambary, mokytojo aiškinimus vie-
niem trukda kitiem. Skaityt ir skaičiuot jau mokėjau, tik nesusitvarkiau 
su dalybu, tad pirmų dienų mani priskyra pria pirmokų. Nelabai paten-
kintu buvau. Bat untrų dienų aš jau laisvai išpildžiau untrokų uždavinius 
ir atsiradau tarp jų. Po to viskas nusistovėjo. Mokydavoms, dūkdavom, 
apsistumdydavom. Baigiamieji ketvirto skyriaus agzaminai buvo paskir-
ti Smaliečios. Ir atsitik tu mon, kad tavai tų rytų pramigo, pramigau ir aš, 
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kai nubagau iki Kubilių, vaikai buvo jau išėjį (mas visadu, mokytojo ly-
dimi, aidavom kartu). Tųdian lyg tyčiu lijo, aš paknopstom turėjau lakt 
lig Smaliečių. Jei tiesiai pataikys, tai kokia trys kilomatrai prisidadu. La-
bai bijojau įait klasian, bat kų badarys, raikiajo. Kažkatro mokytoju iš ko-
misijos pradajo mani ūdyt, bat mono mokytojus apramino jų, kad aš ne 
žioplu, kad mono agzaminų neraikia atidėt rudeniui su pataisinikais. Po-
dava mon lapėlį su uždaviniais, no plaukų unt lopo varvėjo undo, bat susi-
tvordžiau ir grait išsprindžiau. Gavau pinkis.

Lig Popilio vidurinas 7 kilometrai. Brolis atidava mon moteriškų 
Ulmanio laikais Lotvijoj gamintų dviratį, nedaug važinatų, katrų toks 
Popilio žmogėlis Mikelanus iš Rygos parmyna unt Kojugalį. Sanovas 
žmonas buvo stiprūs. Užsidadavo unt dviračio bagažniko pusį kiaulas, 
po pietų išvažiuodavo, važiuodavo visų noktį, unksti rytų jau būdavo Ry-
gos turguj, iki piatų parduodavo, kai kų labai raikalingo žmonam nupirk-
davo ir traukdavo namo. Ba kiaulas graičiau parvažiuodavo. Unt vidur-
nakčio. Lig Rygos papiliečiom tai apia 120 km. Tik koki pinktu dalis kė-
lio tadu buvo asfaltus.

Vidurinaj sutikau atskirų dalykų mokytojus. Įdomiausios mon bu-
vo Kliaugos geografijos pamokos. Iš kur jis ištraukdavo tiek visokių įdo-
mybių, kai do nebuvo interneto, nesupruntu. Pavarda, jo protėviom duo-
tu, nebatiko jom (kliegt – šaukti, klykti, plyšoti). Latgaloj jo protėvių gi-
minas buvo vadinami Klygul. Mūsų Kliaugu buvo geraširdis, linksmus 
mokytojus. Kai katria jo posakojimai buvo su siaubo vaizdais, pvz., kėp 
jis, šolto undenio staigiai govįs, buvo suparalyžuotus ir skindo Nemu-
nėly. Tai loima, kad žmonas pamota ir ištraukia no dugnio. Buvo ne-
rimstuntis, kėp ir mas. Vienų dienų su geografijos mokytoju mas, pink-
tokai, išsiruošiam akskursijon unt Rygų. Govom nedingtų gruzovikų, se-
dėjom unt medinių suolų. Užėjo lietus. Visiem unt galvų užmata brezen-
tų ir liepa, gerai įsitvarus, laikyt, kad vėjus nenunaštų. Pasieny mum lie-
pa pardaug nekoišiot galvų, kad paseniečiai negalat tiksliai suskaičiuot, 
mat mūsų buvo dviem pardaug pagal žmonių parvežimo patvarkymus. 
Apsistojom sanojam Rygos turguj, kur atsigėrt ir nusipraust galajom tik 
arklių girdykloj. Pamotam visus įdomiausius Rygos vietus.

Rusų kalbos prodžioj mokia Balčiūniana. Ji buvo raikalaujanti, 
mažai basijuokianti. Iš kažkur turėjo govus tušinukų, kas tais laikais 
mum, bavargstuntiem su rašaliniais parkeriais, buvo negirdatus nema-
tytus doiktus. Vienų dienų ji sustota visų klasį, klausdama, kas nutiko. 
Mas ir „umer“ ir „pomer“, ko tik neprisokiam. Tadu ji pasokia: „skončal
sia“. Čia buvo toj denoj, kai tarybinai liaudžiai buvo pronaštu, kad ne-
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bar tautų vado. Brolio klasiaj buvo toks Gaigalus, didelis išdaigų megė-
jus, po karo, bakrapštydamus nežinomų doiktų, buvo nykštį nusisprogdi-
nįs. Tai tas Gaigalus kovo mėnesį pradadavo mėgdžiot kažkokį čiulbun-
tį paukštėlį. Čiulbajimo garsų tėp išsklaidydavo, kad nemožnadavo su-
prost, iš kur tas čiulbajimus aina. Balčiūnana nutraukdavo pamokų ir ai-
davo pria lungo pažiūrėt unt paukštėlį. Tadu Gaigalus pritildavo, tartum 
paukštėlis, mokytojos pabaidytus. Mokytoja sugrįždavo pria stalalio. Po 
kelių dianų juokų pakartodavo. Su kitais mokytojais tas juokus nenusi-
sakdavo, bo jia neidavo paukštėlio pažiūrėt. Vėliau rusų kalbos mokia 
matematiko žmonu, mokytoju Ainoriena. Ji tėp pot buvo reikli, nepriim-
davo mūsų išdoigų, neidavo pria lungo paukštėlio pažiūrėt. Suprotom, 
kad pavoserio ir paukštėlio pasiilgimus su rusų kalbu surišt neišeinu.

Liatuvių kalbos prodžioj mokia Dragūnaičia, čia atrodo pabagus 
no giminas trėmimų iš Vabalnyko krošto. Rodos, kad ji vienu mokykloj 
viešai ir garsiai žliumba, kai Stalinus mira. Ko tik nepadarai, kad tik Tė-
vynaj palikt… Kas stengias, tos išmokia gražiai rašyt. Net unt lintos jos 
roštus buvo kėp dailyraštis. Paskutinius du matus mokia buvįs vianuo-
lis J. Stankaitis. Gerai žinuntis literatūrų, neailinas iškalbos, nenusėdin-
tis savo vietoj. Turėjo negalių: magdavo kolbint gražesnus vyresnių kla-
sių margaičkus. Tėp sugriova gyvėnimų vienai iš mūsų klasias, katro bu-
vo graži ir protingu. Parmata valdžiu jį Pondėlio kraštan, bat ir ti jom la-
biausiai tiko jaunos margaičkos (o apia kų su sanasnu kalbat – apia jos 
vištalus?). Jo pirmtakai vianuoliai kariovo su motarų prietarais (pvz., jei 
korva ar vaikėlis susirgo, ieškok, kas nužiūrėjo) ir, bafilosofuodami, pa-
blūdino savo protus: moteris – tai šiatono sudynus, raikia jas visėp kun-
kint, kad išsiaiškint, ar katros kūnan tas šiatonus neįsimėtįs. O visus dor-
bus pabaigus (savo geidulius apraminus), tokių raik sudėgint arbo nu-
skundint. Mas, viskų matydamos, suprotom, kad labai sunku yr kariaut 
su gamtos surėdymu. Šito žema Stankaičiui buvo par prastu. Vienų die-
nų pakilo jis labai aukštai ir nutūpa aukštoj vietoj – Pedagoginio institu-
to ateizmo katedros vedėjo kiadan…

Anglų kalbos mokytoju J.Jurgutyta atklydo Papilin, pabaigus 
Maskvos Lomonosovo universitetų, tai mum taraikia tik pamiklint savo 
liažuvius, anglų kalbų būtumam gerai išmokį, bat tom dianom nemotam 
raikalo. Po Maskvos kultūros jai čia buvo nuobodu, su vyresnių klasių 
zenkiokais žaisdavo stolo tėnisų.

Matematikui Vyt. Ainoriui nebuvo neišsprendžiamų uždavinių. 
Pamokų vasdavo, knygon niekad nepasižiūradamus. Mono brolis girda-
vos, kad untram universiteto kursi, kai buvo mechanikos uždaviniai, bū-
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davo dianų, kai tik jis vienus iš visos grupas padarydavo namų dorbų. Ai-
norio dorbo rezultatus. Do brolis soko, kad Ainorio pavarda graičiausiai 
atsirodo no žodžio ainoties – pasirodyti, iškilti, iškilt ne dėl turto (ar ta-
ko matyt, kėp vokarų virš miško pakylu jaunus mano?). Tik šito krošto 
tokiu pavarda: no Gajūnų lig Kupiškio ir no Pondėlio lig Vabalnyko. Ai-
norių kaimus čia pot – pria Kučgalio.

Lintoj nubraždavo apskritimų tėp, lyg runkoj cirkelį turatų. La-
bai jom nepatikdavo, jei kas kraidų pardaug spausdavo. Priaš pamokų 
lintu turadavo būt gerai nuvalytu. Visi tvarkdariai tai žinojo ir bijodavo 
būt pajuokti. Nepatikdavo jom nusirašinėjuntys. Atomanu, kartų vianuo-
likias pabaigoj buvo trigonometrijos kontrolinis. Padariaupati ir posiun-
čiau klasiokiai Gilėtai špargalkų. Unt rytojaus atonešia ištasytus mūsų 
dorbus. Mon parašytu buvo 5, tas nubrauktus, parašytus 1 su prierašu 
„už gerų širdį“. Susigadinau sau mėtinį požymį.

Rodįs laiko, žaisdavo su vaikais futbolų, o su gabesniais 
šachmatais.

Chemikia G.Karosiena stengias, kad mas turatumam chemijos pa-
damintų, laužia kėp galajo. Aprakdavo daugiau, nei kiti mokytojai. At-
laistina, buvo vietina, iš Latvygalos Butanų giminas.

Mokyklos galvu direktorius J. Karosus mono mokymo matais bu-
vo tarp girnų. Viršui vyrenyba su savo ideologiju, apačioj nemažai tavų, 
katria nenorėjo, kad vaikai būtų pjonieriai ar komjaunuoliai. Visi do ne-
buvo užmiršį pokario, kai po koimus voikščiojo priešiškai nusiteikį bū-
riai žmonių. Bat unt mono tatas direktorius pardaug nepyko, kai tas paso-
kia: „Už savo vaikus aš pats ir atsakau“. Vienu matu buvo numastus par-
tiniam darban. Kelis matus vadovovo Biržų rajono deputatų tarybai.

Tėp, iš tavų žemas bavoikščiojunt Popilio mokyklon, grait praba-
go nerūpestingūs jaunystas matai.

riMa aJUtyta – saMUlioniana 
(g. 1963 M. dUkUrnių k.)

Ajučiai ir Mitrai

Čia mono senėliai. Kiamanų Ajutis buvo apsižėnijįs Kvadaraučiū-
čių, jaigu nesuklydau. Tolimais laikais baudžiaunykų su pavardam Aju-
tis (aizjāt – nujoti, aizjozt – nudumti) ir Kvadaraučius (tais sanais laikais 
vadintų Fiedorovič, Chodorovič, Kvadarovič) daug buvo Kubilių kaimi. 



173

Mono senėliai, Motiejus ir Zana 
Ajučiai.

Mono senėliai, Ona ir Jonas 
Mitrai.

Olga Mitroičia (vidury) su 
draugiam.

Jaunieji.
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Po to jia ajo tolyn, unt Popilio valsčiaus pokraščius. Kvadaraučiai nuėjo 
lig Laužodiškio, Jakniūnų, Bedališkio (už Raščiūnų), Ajučiai – iki Kuč-
galio. Raščiūnų. Mono senėliai Ajučiai buvo įsitaisį Satkūnuos. Senėlis 
padirbdavo žmonam ratus, roges, grabus, bobuta buvo siuvėja.

Kiti senėliai. Miliškių Mitras Jonas buvo apsižėnijįs Dukurnių Ma-
žuikoičių. Gyvano jia Dukurnios, darbovos 24 ha ūky. Senėlis Jonas turė-
jo du vaikus: Olgų ir Patrų. Aš atsiradau po to, kai Ajutis Vytautus apsižė-
nijo Mitroičių Olgų. Taigi, Patras Mitras buvo mono dada. Kų jis dirbo, 
būdamus jaunus, smulkiai nežinau, bat jau po mirtias (po Nepriklausomy-
bas atstotymo) buvo apdovanotas. Tia žodžiai skumba tėp: „Už nuopel-
nus kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos kariuomenę, Petras Mitras 
apdovanojamas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.“

Iš čia možna suprost, kad dada Patras buvo Lietuvos savanoris. 
Jei ne savanoriai, kas iš mūsų būt balikį. Kai užėjo Stalino armija, Da-
da nenorėjo jon ait. Pasitraukia miškan. Kelių grupių centrus buvo neto-
li Svilių kaimo. Čia dažnai vykdavo aplinkinių grupių vadų pasitarimai. 
Matyt kažkas pronešia valdžiai, tad vienas pirmųjų Stalino dalinių, palik-
tų partizanom naikint, puolimų šiam krašti buvo Svilių pusan. 1944 m. 
rugpjūčio mėnesį praėjo karo frontas, o jau lapkričio mėnesio trisdešim-
toj dianoj buvo Svilių mūšis. Žuvo 10 vyrų, tarp jų 24 matų Patras Mit-
ras (buvo gimįs 1920 m.). Tadu do laida patiem pakavot, tai pakavojo jį 
nuošaliuos Žvoguičių kapuos. Žuvo 10 vyrų, tarp jų Patras Mitras. Parti-
zanai pamota, kad priaš tikrų rusų kariuomiany niar šansų atsilaikyt, pra-

Senėliai Mitrai ir jų vaikai Olga ir Patras.
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Dada Patras Mitras – Lietuvos savanoris.

Mitrai Sibiri tremtinių brigadoj.

dėjo skirstytis mažasnam grupam. Mitrai po Patro mirtias buvo išvežti 
Sibiran ir prabuvo tinoj 12 matų. Kultūros centrus Ajučiom ir Mitrom bu-
vo Smaliečių mokykla.
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Olgos Mitroičios ir Vytauto Ajučio vesėlijos. Jaunieji untroj ailioj vidu
ry. Iš kairas jiem tavai Ajučiai, iš dešinas – Mitrai.

Smaliečių mokykla. Klasėje su mokytoju.
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Smaliečių mokyklos mokiniai.

Mitrų šeimyna. Tavai Jonas ir Onu (Mažuikoičiu). Kairioji – dukra Olga, 
katra vėliau ištekėja už Ajučio Vytauto, už jų – sūnus Petras.
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reginUta rUbinskoičia – skiaUtarana 
(g. 1940 M. skiltUvų kaiMį)

Jaunystas nutikimai

Augom pinki vaikai. Didesni jau rimtus dorbus dirbo, o mažie-
siem korvus ganyt raikėjo. Ganydavom dažniausiai Pyvasos lunkos (mu-
sų laukuos šitas upėlis ir prasidada). Tais laikais pavoseriais ir rudenį ji 
labai patvindavo, o vosarų būdavo kėp griovys, kartais visai išdžiūdavo. 
Ale yr buvį tokių vosarų, kai visos lunkos tyvuliuodavo kėp ėžeras.

Mon buvo gol kokia keturi matai, sėseriai apia dėšimt, broliu – 
gol dvyleka. Jis buvo didelis pramicorius. Vienų kartų sogalvojo paplau-
kyt. Įlipa lovin (kur gyvuliom girdyt) ir su dviem pagaliais mėgino irtis. 
Par sunkus. Lovys dugniu prisispaudžia pria žolių ir neplaukia. Tadu su-
mislijo, kad aš tai lingvi. Įtupda mani lovin ir norėjo paplukdyt. Ale jia 
susiginčijo, katrom stumt, o katrom traukt. Batūsydami lovį, išvarta ma-
ni undenin. Abu bijojo, kad gaus no mamos pylos, tai do kurį laikų ma-
ni džiovino, ir tik tadu, kai pradėjau rėkt, parvada namo. Mamu prami-
corių nepagyra.

Apia 1948 matus buvo uždaryta Ainorių (ainoties – pasirodyti, iš-
kilti, stengtis būti matomam) pradžios mokykla. Mat daug žmonių bu-
vo išvažta Sibiran, pritrūko mokinių. Mokyklon tadu aidavom Kučga-
lin. Aidavo ne tik Skiltuvų, Ainorių, Miagonių, ale ir Šekštinykų, net Va-
liuliškių vaikai.

Atsimanu, kad labai sunku būdavo kėltis rytais. Mamu pabudina, 
apsivilkt lipu unt pėčiaus. O ti šilta, gera. Apsimaunu vienų punčekų ir 
vėl užsnūstu. Mamu paniukina, apsimaunu kitos pusį ir vėl užmingu. 
Vargdavo, kol išnkštydavo. Dažnai ir pasivėlydavau.

Užtat ainunt namo, čėsus jau mūsų. Žiemų tai visi gerai užpusty-
ti pagrioviai būddavo gerai nuvolioti patigarapijom. Jas darydavom tėp: 
staigiai griūvi unt nugaros. O draugai gerai prispaudžia, kad gerai maty-
tūs karmonėliai (medinas kuprinas) ir guzikai.

Pavoserį, kai Apaščios upa patvinus, zenkiokai rodydavo drūsu-
mų: užlipdavo unt tilto turaklų ir pėraidavo. Turaklai gelažiniai, platumo 
apia 7 cm, ilgumo apia 6 m. Trečiokom ir ketvirtokom čia tikrai raikiajo 
nemažos atvogos. O mergiotas kų? Negi apsilaisi. Lipt unt turaklų? Nu 
jau ne. Ale atsisėst unt tilto kraštėlio možna. Atsisadu. Visa gerai. Stoju, 
o čia už krošto užsikabina kaliošėlio kulnas. Kaliošis kliunkt undenin. 
Aš žliumbt. Baveik 2 km parajau tik su vienu kaliošiu. Parajus, buvau 
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smarkiai išbarta ne tiek dėl kiauro kaliošio, kiek dėl to, kad galajau ir aš 
kliunktelat Apaščion.

Mono mamu labai rūpestingu, gol net pardatai, o tata neskubun-
tis. Rytas, lynoja lietus. Tėtis prigula pogulio.

– Patrai, kiaulam miltai baigias. Gol, sakau, nuvažiuok malūnan. 
Šieno pjaut vistiek negalas šindei.

– Gol tau vėlnias blauzdų laužia? Ar nematai, kad lyja? Pas Die-
vų dianų davoliai....

Apsiverčia unt kito šono ir snūduriuoja toliau.

ona dalia ladygoičia – vadlUgiena 
(g. 1940 M. kvatkų kaiMi)

Mono bobutas gyvėnimus

Aš noriu pasakyt apia savo bobutas šeimų. Mono bobuta ir senė-
lis gyvano Popilio miestėly. Senėlis vuvo iš Popilio, o bobuta, Petronėla 
Vitartoičia, buvo gimus tokiam vienkiemį tarp Popilio ir Kučgalio. Kai 
juos supiršo, po to buvo vesėlijos, po to abu jia nusipirko gryčių galu 
miestėlio. Bobuta gaspadinovo po namus, senėlis dirbo kubilalius, bač-
kas, atažerkas. Už jų namų buvo pienina, tai ti senėlis dirbo dažutas lai-
kyt pardavimu sūriom, sviestui. Šiam miestėly jiem 1907 matais gima 
sūnus Patras. Vėliau buvo blogi matai, bobuta su vaiku išvažiovo Ry-
gon dirbt karo virtuvaj (Pirmo pasaulinio karo llaiki). Ti, Rygoj 1912 ma-
tais pagimda dukterį Leokadijų. Kol bobuta dirbo Rygoj, senėlis išvažio-
vo Kijevan, ti tarnovo armijoj poručiku. Po karo abu su vaikais sugrįžo 
unt Kvatkus, ton pačion gryčion, ti ir nugyvano visų amžių. Senėlis vi-
sų amžių dirbo stalioriaus dorbus. Pieninaj, kur kola dažutas, buvo šol-
ta ir dragna, apsirgo jis reumatzmu ir ilgai gulajo unt potalo. Par didalus 
švintus (Kaliadas, Velykas) sūnus Patras jį atnašdavo pria stolo, kad su 
viasais pasadatų, pavolgytų. Patras apsižėnijo tokių vargoniko dukterį 
Tacijanų Gintoutoičių. Počių parsivada unt tavų namus. Ji buvo mažuta, 
linksmo būdo. Mono senėlis iš prodžių labai nemylajo savo marčios, sa-
kydavo, kų čia sūnau parvadai tokių pirštiny. Senėlį kamovo didelis sopė-
jius, tai jis nieko neprisilaisdavo, tik marčių Tacyty, o bobutai sakydvo: 
tu nezgrabiai jami, o Tacyta tai švalniai mon podada, volgyt paduoda.

Dukta Leokadija ištekėjo už Augusto Ladygos ir gyvano Tacija-
nos Gintautoičios namuos, mat tavus vargonikas buvo jai mirįs, o jo žmo-
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na do seniau. Tacijanu turajo brolių ir sasarų, bat jia maži mira no kažko-
kios ligos. Tacijanos gryčia paliko dyka, tai ji įlaida gyvint Patro sėserį 
Leokadijų su Augustu.

Mono bobuta buvo labai svietava, jai nepatiko būt namuos, geriau 
aidavo kolchozan dirbt, o Tacyty prižiūrėt savo vaikus Bernardų ir Juo-
zų, Patro seseria vaikus – manį ir brolį. Magdavo dainuot, giadodavo. 
Dirbdama kolchozi bažnai traukdavo:

Bulbos nekostos, 
Ovižos byra, 
Už darbadienius 
Nėrai grūdų. 

Labai magdavo dainuot sutartinas. Ji sadadavo pria pėčiaus unt so-
lalio, o mum paskirdavo, kų katrom dainuot. Sakydavo: tu dainuok:

– Tos kelnalas unt kartalas,
– Kitom: – kad jau koba, lai sau koba,
– Do kitom: – Gol jas vėlnias prigadino ir unt kortias pakabino
O visi suaugį ir pati bobuta pritardavo:
– Tumba, tumba, tumba.
Bobuta dainuodavo tokio storu balsu.

Mono senėlis nomodavo iš dvorinikias Balčiūnianas žemy Giko-
nių laukuos. Ti buvo pasistotįs daržinaly. Ti būdavo rotai, plūgai, akė-
čios, pakinktai. Tai vienų noktį miškiniai tų daržinaly su visako. Nuimt 
derlių prašydavo talkos. Vienų kartų paprošia tokios jaunus žmonas, o 
jia buvo komjaunuoliai, Juozas ir Kazimiera. Po talkos senėlis pokvieta 
visus unt patalkių. Kažkėp viskų sužinojo miškiniai ir jia pradėjo tų kom-
jaunuolių jiaškot. Bobuta ir Patras jos pakavojo už tokio ščitėlio (mūrė-
lio, senalas). Ti buvo plati lova, toj lovoj pakavojo, užmata patalais ir su-
gulda mum, vaikus, unt jų. Tarp tų vaikų buvau ir aš, mūsų motas tik gol-
vos, buvom apkloti. Bobuta raudodamu labai prošia tų miškinių: tik ne-
kėlkit tų vaikėlių, jia visų dienų loksta, dabar sumigo, įsigųs prikelti. Iš 
tos boils bovutai susukia vidurius, tai vienus miškinis jų lydėjo kamoron 
atsitūpt unt viedro. Paskum miškiniai šova unt lubas, atsigiara, pavolgia, 
išeidami prigrosa: nelįsjit kolchozan ir nepadėkit komunistom.

O šitų posakojo mono bobuta apia savo bobutį. Toji buvo labai sa-
na, visų laikų sadadavo ir visų čiasų kalbadavo poterius, žiūradavo, kas 
aplinkui. Kartų užiajo gryčion jaunų žmonių – berniokų ir margaičių. 
Bobuta, kalbadama poterius, pamota, kad vienus iš atėjusių šluosto nosį, 
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kalba toliau: Tėve mūsų, šluosto no-
sį unt abrūsų... Paskui pamota, kėp 
vienu paniala staipos priaš zarkolų, 
kalba toliau: Sveika, Marija, durnala 
žiopso... Tų pasokymų buvo ir dau-
giau, tik aš nebatomanu. Kai sumai-
šydavo poterius su tuo, kų moto, la-
bai kamadnai išeidavo.

Mono tavų nušova už tai, kad 
buvo profsąjungos pirmininkas. Jį iš-
rinko paprasti žmonas, ir jis pats bu-
vo poprastus. Kas tai apskunda, voke-
čiai išvežia pria Ponvežio Žaliojon 
girion ir sušauda. Mamu nuvažiovo 
lunkyt, nuvežia volgyt, o vienus vo-
ketys pasokia: Tamstos vyras kaput 
ir neieškok, jis guli bendram kapi... 
Kiek atomanu, kitų kartų karo čėsi 
volgiam vakarieny pas dėdytį ir dėdi-
nytį (Patrų ir Tacijanų). Užiajo voke-
čiai, jia išsivada dady ir pastota galu 

Unt kraslo aš, Dalia, šalia stovi 
sasala Danuta.

Mono šeimu: saso Danuta, mama 
Leokadija, tata Augustas, unt ma
mos runkų brolis Vincas, pria ta
tas aš, Dalia.

Prieky mono senėliai Petronėla 
ir Pranciškus, toliau jų vaikai (iš 
kairas) Leokadija ir Patras, šalia 
Patro jo žmona Tacijana.
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Čia to vargoniko (Tacios tavo) gryčiala, kur aš, Dalia, gimiau ir augau.

Mono bobuta Petronėla su proanūkiais Sandrutu ir Romualdu.
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gryčios, liepa atsisveikint su vaikais ir Tacytu (žmonu). Mas puolom rau-
dot. Dėdžiukus nusimova vastuvinį žiedų no piršto ir atidava Tacytai, at-
sibučiovo ir pasriuošia mirt. Bat vienas jaunas vokečiukas pamota unt dė-
džiuko koklo kryžėlį ir pasokia savo bendrinykom, kad toks, kur nešioja 
kryžėlį – tai tikintis, kad toks negoli būt blogus žmogus. Jo šaut neraikia, 
tagul sau gyvana. Tėp nutiko, kad vokečiai atėjo, kad dėdžiukas buvo ap-
skųstas, kad pas jį golia būt komjaunuolių.

Par karų, kai pradajo bombarduot Kvatkus, tavai mum išvežia unt 
lauko tokioj didalaj daržinaj. Ti buvo dvėjos koros, pilnos patalų, poduš-
kų, kaldrų, perynų (plunksnų čiužinių). Mas, vaikai ir suaugį, prabuvom 
toj daržinaj, tik bobuta buvo palikus namų saugot. Mono mamu net kiau-
liokų buvo nusitimpus tan klojiman. Danuta stumia, mamu timpia, o vo-
kečiai juokias. Bat kiaulioko neatojama. Kai užgirsdavom bombonešio 
ūžimų, tai mono broliukus Vincas kreivom kojom lakdavo ir rogindo-
vo:„Gaitai lendum po koliom!“. Jom buvo du matukai. Ačiū Dievui, kad 
unt mūsų bombu nenulakia ir namų nesugriova.

Mono senėliai, mama, brolis pakavoti Kvatkų kapuos.

aldonU Jasiūnaičia – binkiena 
(g. 1941 M. vaidginų k.)

Pokaris

Atmintin įsirėžia pokario laikas, kai vaikštinadavo skrabai ir miš-
kiniai, ir vieni užeidavo ir kiti. Kartų buvo užėjį skrabai, boda šieno pras-
lų su štykais. Sėdėjo unt kūtas ir laukia miškinių. Sadadavo po tris die-
nus. Raikdavo duot lašinių, potys prisikepdavo bulbų. Buvo pavoseris, 
raikėjo sodint bulbos, o skrabai pasokia, kad ba jų laidimo iš namų nie-
kur neitumam, jokių svetimų žmonių kad nebūtų. Po trijų denų pasokia 
mono tavui (Povilui Jasiūnui):

– Dabar tikrai žinom, kad pas jum nieko niar, niekas neataina.
Žiaurūs nebuvo nei skrabai nei miškiniai, gi visi pažįstami buvo. 

Mum vaikom būdavo labai baisu, nežinai, kų parėjįs atras.

Kolūkiai

Kalninių namuos buvo kolūkio kiaulida, buvo kiaulam daug vie-
tos. Mono mamu tin dirbdavo, liuobdavo tas kiaulas. Buvo toks prūdas, 



184

raikdavo kiaulam prinėšt ape šim-
tų viedrų undenio. Našdavo mamu. 
Aš nuaidavau mamai padėt, tai tako 
ir mon undenį nėšt. Tan prūdan bu-
vo baisiai daug karosiukų, su unde-
niu kubilan prinašdavom. Netyčiu. 
Mon, vaikui, buvo įdomu. Tik labai 
sunkiai raikiajo dirbt. Raikdavo pri-
sipjaut su dalgiu mišinio ir su ratė-
liais privėžt kiaulam. Mamu traukda-
vo, o aš stumdavau. Kai palygini su 
šiais laikais, tai bvo vergysta. Viskas 
pačiom padaryt, jokios technikos, o 
kų darys, pragyvint tai raikėjo.

Alduta Jasiūnaičia, 1950 m.

Rugiapjūta, Bruzgulių k.. Iš kairas mono mamu Bronislava Jasiūniana, 
jos tavai Albina ir Jokūbas, Kalpokai.
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danUta Macyčia – gavėniena – JarUtiena 
(g. 1942 M. kUčgaly)

Kėp aš siūt mokinaus

Mono tata – Kučgalio Macys Kastantas. Meistras. Kad geriau sak-
tųs, nusipirko iš Pondėlio varstotų. Darydavo kubilus, lungus, net namus 
būdavodavo. Būtano gryčiai padirbo gonkus. Bokiškių Levonui namėlį 
pastota. Visko neišvardisiu. Gryčioj visais pašaliais džiūdavo mediena. 
No to mėdžio daugumo net žemasna gryčia atrodydavo. Kai nebagalas 
dirbt – ais grubon (miškan) ir pasikors, sakydavo. Bat gyvėnimi kitėp išei-
na, nei planuoji. Įsitaisa plaučiuos vėžys ir iš lato žmogų sunaikino.

Mono mama buvo labai geros širdias. Mažuikoičia Alzbieta iš Du-
kurnių. Motiejaus Mažuikos dukta. Aš, turadama 17 matų, baigiau Kučga-
ly 6 klases, toliau mokintis nenorėjau. Sutara tavai su Savunia Mitrienu 
(unksčiau Valkiškių Vaiginoičia), kad toji pamokys manį siūt. Važiuoda-
vau iš Kučgalio kokius 7 km dviračiu pro Pariškius iki Žardėlių, kur Mit-
rai gyvano. Jau bavažiuojunt pro Pariškius imdavo boila, mat buvo prisa-
kyta nesiaiškint ko važiuoju, pas kų. Seklyčių Mitriena partvara parpus, 
vienoj pusaj dirbo pati, kitoj pusaj aš. Manį žmonam nerodydavo. Bijojo, 
kad toks Valkiškių Kleinys nesužinotų ir neapdatų mokesčiais. Kai vėliau 
prisiklausiau kitų žmonių posakojimų, tai tia Valkiškiai ir Parovėjos dvo-

Kučgaliečiai. Kastontus Macys trečioj ailioj pinktas iš kairas, pilkai ap
sivilkįs.
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rus buvo proletarų kolva: potys nie-
ko nedirbdavo ir kitiem nelaisdavo.

Neišmokau apmatuot klijen-
to, nes jo nematydavau. Išėjo par 
matus tik pusa siuvėjos iš manį. Mit-
rus išvažiuodavo visai nedėliai pjaut 
gontų, tai aš buvau raikalingu kaip 
padėjėju ūkio darbom. Triskart par 
nedėlių separuodavau pienų, daryda-
vom sūrius, sviestų, pieno likučius 
duodavom kiaulam. Raikdavo padėt 
bulbos kost. Žema Žardėliuos buvo 
gera, didalas užaugdavo. Šienapjūtaj 
prakaituodavom prie šieno. Beveik 
ties Žardėliais prasidadavo Rovėja.

Mitro žmona Savunė ir aš pasi-
rodo abi magdavom dainuot. Kai pri-
trūkdavom lietuviškų dainų, traukda-
vom latviškai. Rusiškai dainuodavo 
tik Popilio gimnazistai, no mažumas 
protinami pria naujos tvarkos, pria 
stalinistų romantikos:

K. Macys parsivaža iš Pondėlio varstotų. Jom podadu Janušonis.

Paškučių Martyno Gavano šeimy
na: Adomėlis, tavus Martynus, 
žmonu Katria Trečiokoičiu Bokiš
kių, Joniukus.
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Rascvetali jabloni i gruši, 
Poplyli tumany nad rekoi, 
Vychodila na bereg Katiuša, 
Na vysokij bereg na krutoi... 

Martyno mamai nepatiko, kad Martynus norėjo žėnytis netur-
tingų mergely iš Valkiškių. Tai šitie abu išbago Latvijon, kelis matus 
ti gyvano, kol mamu nusilaida. Grįžo pramokį latviškai. Užtat abi ir 
dainuodavom:

Kur tu teci, kur tu teci 
Gailitis mans... 

Dainų dainuodavom visokių, kitų anuomat ir nesuprosdavau, dėl 
ko jos tokios.

Jau visus išpjovam, 
Tik paliko Jurgis Klova. 
Ilgai nebalauksum 
Ir tų Jurgį pjausum... 

Dėl ko tokių dainuškų atsirosdavo? Ar kas nujaučia? Klovų kažka-
du daug buvo Ainoriuos.

Portrėtai. Juozas Macys.Portrėtai. Paškučių Martyno Ga
vano sūnus Adomas.
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Julisis Macys, mažoji Stasyta, Mi
nolija Daumyta – Maciena, stovi 
Jonas ir Biruta.

Kastontos Mocio šeimynu: žmonu 
Alzbuta Mažuikočia Dukurnių, 
dukterys Danuta ir Alia.

Seserėčios Možuikoičios: Olga, Amylia, Alzbuta, Dukurnių Mitriena, 
Matildia, Ona.
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Seserėčios Macytas. Prieky Stasyta, šalia Semeniškių Genuta, Gražina. 
Stovi: Zabarouskoičia Stasia, Iruta, Biruta, Elenu, Danuta, Alia, Dan
guola.

Paškučių ponos: Aleksiejūčia Regina, X, Palmonoičia, Balčiūnaičia Ma
ryta, (Jokūbas Tuinas), Vilma Pašilyčia.
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Iš Gavanų giminas.

Danutas vesėlijos su Jonu Gavanu.
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PranUs kazlaUskUs 
(g. 1942 M. PaškUčiUos)

Klasių kovos ypatumai

Tai dėjos po karo. Mono 
tavus gordų olų darydavo. Kai-
mynėliai, kai užuosdavo, vis 
tykodavo, būk tai kokių raika-
lų prispirti, užeit. Tų kart užuo-
da olų miškiniai, prievakariu 
užėjo keturi ginkluoti. Negi ta-
ta neduos. Visi žmonas žinojo, 
kuo goli baigtis nedavimus. Su-
sado pria stolo. Gėria. Ir atsi-
tik tu mon, kad tų potį povaka-
rį kiaturi stribai užgriuvo. Ati-
dora duris, o čia iš kito lagerio 
Iš kairas: Pranukus, posako
jimo autorius, kai do jaunus 
buvo, Danuta, Zenonus, Ėdmis 
ir šuniukus, katro vardo nieks 
nebatomana.

Kolūkinių laikų pradžiu. Korvių girdymus.
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Kėrpiškių Kazlauskų giminas suėjimus 1986 matais. Untroj ailioj se
nieji: Gurklys, Jania Kazlauskiena, Adėlia Kazlauskoičia – Gurkliena, 
Stapunia Kazlauskoičia – Jasiūniana. Ketvirtoj ailioj kraštinis iš kairas 
posakojimo autorius Pranus Kazlouskus.

Stapunia Kazlouskoičia 
su savo vyru Patru Jasiū
nu ir dukralam Regina 
ir Arvyda.
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kiaturi pašoko, šautuvus atstotį. Gerai, kad vienus susigauda ir, prieš pa-
spaudžiunt gaidukus, garsiai pasokia: „Negi dabar išsišaudysma?“. Juk 
ne mirtias, o alaus ieškot atajo ir vieni ir kiti. Susitara, kad nesišaudys, o 
kartu gers olų. Kad nebūt išdavysčių, sustota ginklus kitam kambary, ap-
jieškojo vieni kitus, kad kišianas nebūt likį kokių pistoletų ar granatų. Po 
porio adynų išiajo sverdinadami ir vieni ir kiti unt skirtingus pusus.

Adelia Kazlauskoičia su savo vyru 
Jonu Gurkliu. Jono tatula unt kė
lių laiko pirmogimį Danielių.

Portrėtai. Sėserys Kazlouskoičios, 
Adėlia ir Stefanija.
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JUozas Palilionis 
(g. žadeikių k. 1945 M.)

Dorbo knygiala prieš 80 matų

Kadu tas buvo? Ogi 1934 matais K.Jakubanus rošia tomat:

Lietuva tėvyna, 
Šalala artojų, 
Unt pečių rudina, 
Noginas unt kojų. 

Suvargį tuomat buvo liatuviai. Neįveikia jia pasivyt Latvijos, kat-
ro, pabuvus po švedais, tėp ir nurūko tolyn unt priekį. Lenkiškoji bažny-
čia Liatuvoj, bijodama švedų, visaip priešinosi unijai su švedais ir vis siū-
lijo toliau timpt unijų su lenkais. Kuo viskas baigias, žinom – Vilniaus 
krošto atplašimu no Liatuvos.

Taigi, lotviai jau priaš aštuonias dėšimtis matų jau naudojo dorbo 
knygialus. Kėp ir šitoji. Kliamkoičia Albina (g. 1903 m.) iš Panemunio 
valsčiaus suderėjo dorbų su Krišjanio Janio dukra Mare, gyvanunčia Je-
kabpilio apskrity, Naratų valsčiuj Žemutinas (Lejas) Gribacanos vienkie-
my. Visa sutartis surašyta knygialaj. Kokius dorbus raiks dirbt (ganyt ir 
visi kiti gyvulininkystas darbai), kiek laiko (nuo 16 gegužias 1934 m. lig 
16 lopkričio 1934 m.), kiek bus už tai sumokiata (120 latų). Sutarty nu-
matyta, kad už sutartias nesilaikymų goli būt išskaičiuota iš algos. Kliam-
koičia, kėp matyt iš knygialas, govo visus sutartus pinigus, tas reiškia, 
kad dirbo gerai.

Ne kokia nelegalka buvo. Atėjus dirbt, turėjo pasų Nr. 1363702, 
išduotų Rokiškio apskrity.

Palikdama tų Lotvijos vienkemį, govo vienų dorbo knygialas eg-
zempliorių. Liko patenkinta, mat lotviai daugiau mokėjo, žmoniškai ap-
siėjo, pietų volgyt sodino visų šeimynų už vieno stolo, nenugrūsdavo 
sumdinių užpečky kėp Liatuvoj.
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Janina JakUbanaičia 
(g. 1945 M. valkiškių vnk.)

Nenusisėkį piršlybos

Supalajo kraičio skryniu, 
Surijo kundas milus, 
O piršlalei nesilunko, 
Niar žinios, kas čia tik bus. 
 
Kuparų prarijo žvynas, 
Sukapoti ataudai. 
Iš ko raiks aust morgos drobas, 
Kai paliko vien skutai. 
 
Aimanuoja panytala, 
Parnokt daga žiburys, 
Ošaros upėleis liejas, 
Nebamiega par naktis. 
 
Bat vargas kad ir tom bernėliu, 
Do pas kriaučių kailiniai, 
Kad nors būt giara talūba, 
Dabar vian tik lopiniai. 
 
Ir čiabotai do nesiūti, 
Niarai išdirbtų skūrų. 
Niagi noginam apsiausi, 
Kas gi lauks no jo piršlių. 
 
Raiks sasala išpasogyt, 
Broliu atiduot arklys. 
O po to paliks kėp stovi, 
Kėp unt lauko pagalys. 
 
Taigi neraudok , paniala, 
Gol ir tau gi Dievas dos, 
Kad ne šiamat, tai kitais matais 
Tia piršlalei atvažios. 
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Kur prasidada Rovėja

Mono prosenėlis Pranciškus Jakubanas gyvano Gudėlios. Jo sū-
nus, mono senėlis Jonas apsižėnijo, kai jom buvo 50 matų ir do susilau-
kia 8 vaikų. Buvo kolvis, darydavo minamus, kuliamus, aliejaus spaudi-
mo mašinas. Ponas už gerų tarnystį dova jom 25 dešimtinas žemas. Iš 
Valkiškių teritorjos. Buvo traukiamos žėriabos. Senėlis govo tų sklypų, 
katro norėjo. Už Rovėjos, netoli Dirvoniškio. To vieta do buvo vadina-
ma Milžiniškiu. Senėlį do vadino Kodaru. Užtat, kad jis, kėp ir Popilio 
Kodarus buvo turtingas, mokiajo verstis. Valkiškių kaimo gali padora ge-
lažinį kryžių. Pirmosai karas atonešia daug vargų. Užsikrata šiltinu ir mi-
ra senėlis, buvo sudėgintos jo triobos. Mono tatai Alfridui buvo tik trys 
metėliai. Glaudas mono tata, tai vienur, tai kitur (mama buvo jau unks-
čiau mirus, irgi no šiltinas).

Senėlio ir tatas žema buvo pria tos vietos, kur Rovėja prasidada. 
Tais laikais iš paviršiaus žmonas mota tik durpynų. Tekėjo iš to durpy-
no gilus ravėlis, kokio metro platumo. Mas, vaikai lingviai jį paršokda-
vom. Labai švarus undo buvo, namo našdavom. Kas turėjo linmarkas 
netoli išsikosį, tai linai po mirkymo būdavo pilki, kitos vietos – rudi. 
Kartais kažkas uždagdavo tų durpynų, kai kadu visų žiemų dagdavo. 
Grapiena atvažiuodavo pas mono tatas sėserį Žiobieny pirtin. Žiobienas 
vyras buvo aigulys, prižiūrėjo grapienas miškų, kur netoli mūsų buvo. 
Prinašdavo pirtin palanų iš to išdagusio durpyno, užpildavo korštu unde-

Kėp žmonas vadino tas vietas, kur prasidajo Rovėja
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niu, ir mirkia kojas. Grapiena tėp gyda savo kojų ligų.
Apsižėnijo tata, kai jom buvo apia 26 matus. Mėdis buvo brun-

gus, tai pradėjo statyt triobas iš molio. Molio netoli buvo. Brolis Liongi-
nas turajo klojimų, tai, kol stota, ti pagyvano.Po vienu stogu buvo pasta-
tyta gryčiala, daržina ir kūta. Ir jau savo. Gyvanom, kol nusipirkom so-
dybų naujoj Valkiškių gyvianviataj.

Kai išsiaiškino, kad po to durpynu yr daug smėlio ir žvyro, durpy-
nų nukasa, iškasa gilų griovį, kad undo netrukdytų smėlį kost. Dabar ti 
didelis Paūžuolas karjeras. Pavadintas buvusio tos vietos (Rovėjos pra-
džios) gyvintojo Paūžuolio vardu. Ir nebamatyt, kur prasidada Rovėja.

Mono upėlis

Aš do prisimanu tavi, upėli, 
Kai tu par pievas vingiavai, 
O koks skanumas buvo tavo undenėlio, 
kurs veržias iš šaltinio, iš giliai. 
 
O kiek čia daug buvo žuvėlių, 
Su runkom gaudam jas, kai buvom do vaikai, 
Iš miško žvėrys gertų ajo 
Ir buvo išminti takų takai. 
 
Sudieu, kas buvo nebagrįš jau, 
To praradimo negaliu nė apsakyt. 
Tik želavoju tavį, upėli, 
Kad tavo grožio niekom nebataks matyt. 

Ulyčioj unkstyvas rytas

Ulyčioj unkstyvas rytas, 
Vos tik do saulala ritas. 
Čia gyvana gaspadorius: 
Varčios uosio, grožios, storos, 
Vartai plotūs įtaisyti, 
takai žvyru pabarstyti. 
Kryžius ųžolinis, sunkus, 
Išrašytas ven risunkom. 
O daržėly panavijos ir rūtalas, ir lelijos. 
Nu sodyba tai jau glauni: 
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Gryčia, klatis ir vazaunia, 
Tvortai grožūs, budavoti, 
Storų mėdžių jia apstoti. 
O kas jos čia pasodino? 
Tai gol niekas nebažino... 
Daržinas stovi kaip kunklys, 
Abi diendaržiu sujungtos. 
O toliau jauja, klojimas, 
Čia javėliom padėjimas. 
Palei miškų ir pirtala – 
Kiekvienom sava vietala. 
Molkų ailios ir kulalių, 
Surinkta lig pagalalių. 
Viskas tėp gražiai apšluota, 
Sutvarkyta ir apkuopta. 
Va, jau ir šuva sulojo, 
Nusirūžia, nusvoliojo, 
Dykan bliūdan pažiūrėjo, 
Pauosta, palaižinėjo. 
Bat jisai jau gerai žino: 
Atsikels kai gaspadina, 
Tai jau visadu paduoda, 
Kas palieka jai no puodų. 
Atsikiala gaspadina, 
Runkoj milžtuva medina, 
Dorbo daug, aina adynos: 
Čia virimas, čia melžimas. 
Gaspadina apsitaisius, 
Tik skaraly pasitaiso, 
Undarokas čerkasinis, 
Bliskela balta, drobina, 
Kvartūkas prastasnas drobas, 
Bat labai gražiai atrodo. 
Undenėlio pasisama, 
Svirtis girgžda, kol iškelia. 
Vėl graitai gryčion įbago, 
Žinai, puodai varda, baga. 
Gaspadorius jau išėjo, 
Pypkų strioku dėgt pradėjo, 
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Džiaugias, ot gera taboka, 
Toki augint apsimoka, 
Palei klatį do paėjo, 
Koks bus oras, pažiūrėjo, 
Aina tvortan, liuobia orklį, 
Raiks jau graitai ir žemy orti. 
Raikia viskas apžiūrėt, 
Tai nuvėjo vėl unt klatį. 
Povalkus nusikabino, 
Ba jisai gerai jau žino: 
Golia volkčiai būt nudily, 
Ar kamuntai kur suskily. 
Kol viskų apčiupinėjo, 
Vištų pulkas atkurnėjo. 
Ir kad daug jų prisirinko! 
Gol tikrai pusuntro šimto: 
Ir vištyčių, ir gaidėlių, 
Ir untyčių, ir karvėlių, 
Gaspadoriui žialu grūdo, 
Tai parpus lakių prigrūdo, 
Sumaišia čielų sykėlį. 
Pyla: laskit, paukštėliai, 
Tia lasa, lasa, do liko, 
Ir nei vienas nesipyko. 
Gaspadina blynus kepa 
Ir patalnių taukais tapa, 
Žiū, o kur gi patapola, 
Kur gi ji dabar prapuolo? 
O, tai kotinas nučiupo, 
O nučiupįs ir išrūko, 
Gaspadina neraudojo, 
Ir pardaug neželavojo: 
Klatį kubilas didžiausias, 
Lašinių poltys gražiausios, 
O tos poltys plaštakinas – 
Tikras džiaugsmas gaspadinas: 
Bus ko viralas užtrinti 
Ir ubagom padalinti. 
Nu va šitėp ir gyvano 



200

No pot možo lig pot sano, 
Visi dirbo ir krutėjo, 
Užtat visko ir turėjo. 
Jagu kom bada nutiko, 
Sumata tom po skatikų. 
Jagu kom ir kas supuvo, 
Tai bados lyg ir nebuvo: 
Tarp savį pasidalijo, 
Ir zgubos tas nepažino. 
Tarp sau nesivajavojo, 
Vienus kitų užsistojo. 
Jag turajo kas alalio, 
Pasvadino už stalalio, 
Bat kad gėrt tai to nebuvo, 
Katras gera – tas pražuvo, 
Katras gėrt tik įsilaida, 
Tų išvaržia ir palaida, 
Tom ir namų nebaliko, 
Ir stovėk unt lauko pliko, 
O paskum jau aik kur nori – 
Nenanūsi gaspadorium. 
O dabar jau, bala žino: 
Gėria net ir gaspadina. 
Kėp no ryto baran sada, 
Tai ir niekas neba bada. 
Vakari tik parlinguoja, 
Tadu stana, aimanuoja, 
Golvų sopa, dirbt nenoria, 
Tai kokia čia gaspadoriai? 
O seniau visi žinojo 
Ir kėp poterius kartojo: 
Jei nedirbi, mielas vaike, 
Tau ir duonos dirbt neraikia. 
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irUta dainoUskoičia 
(g. 1946 M. skrebiškių k.)

Mokykla

Kai ajau mokyklon Latvygalon, buvo labai sunku, prostos buvo 
drapanalas, tik pigesnas čeverykėlas galajo įpirkt. Mokytoja buvo Danu-
ta Kežyta. Aidavom su ju kartu mokyklon, ji būdavo gražei apsivilkus, 
kepuryta baltu, pusploštėlis, kaproninas punčiakos.Mokykloj būdavo 
bjaurių berniokų, tai jia kai kadu ir nuskriausdavo. Mono draugias buvo 
Janina Junokoičia, Regina Matuzevičiūta. Namo aidavau su Miliutu (Pat-
kaukianu). Mono Mamu kepdavo bundalas su lašinėliais ir vorškiu, mas 
su Miliutu tas bundalas pasidalydavom. Vienų kartų ajom iš mokyklos, 
pradėjo kilt debesis, labai griauda ir žaibovo. Miliuta ir klausia manį:

– Irut, ar tu bijai?
Aš atsakiau, kad bijau ir iš tikro abi labai bijojom. Šalikelaj buvo 

toks didelis akmo, ties jo mas išsiskirdavom. Tuokart abi skubadavom 
graičiau tik namo.

Kolūkis

Pre kolūkio tako dirbt pieninaj, okmenis rinkt, pre šieno. Vėliau 
22 matus išdirbau felčiariniam punkti, buvau sanitara, mazgodavau 

Pre Skrebiškių pieninas (kur unt kertas buvo), 1969 m. Iš kairas: Juozas 
Bruzgulis, Jonas Jasiūnas, Joana Naktiniena, dešinioji – aš.
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stoldingtas, kalatus, atsivi-
rindavau undenio ir virinda-
vau švirkštus, kur laisdavo 
žmonam vaistus, mazgoda-
vau padlogų.

Vardadeniai

Seniau žmonas labai 
švįsdavo kai katros varda-
denius, Juozapo, Jono, o 
kitus tai ne tėp. Pindavom 
vainikus iš ūžalo. Susirink-
davo kaimynai. Uždingda-
vo stolų, uždadavo nami-
nio sūrio, sviesto, donytį ar 
namuos kepdavo, ragaišio 
iškepdavo, darydavo košle-
nų. Košlena buvo labai pri-
imtas maistas baliavojunt. 
Kepdavo bundalas, sausai-
nius, viskų padarydavo na-
muos. Linksmūs būdavo 
baliai.

alPonas Meškianas 
(g. 1948 M. roksalas kaiMi, ti ir UžaUgo, vėliaU aPsigyvano 

kUbilios)

Mono uošvis

Untro pasaulinio karo čėsi Kubilių kaimo gryčios buvo ir vienoj ir 
kitoj kėlio pusaj. Toki buvo kaimo ulyčia. Par karų Kubilius smarkiai ap-
dėgino. Buvo ape 14 sodybų, baliko tik 4. Par karų rusai liepa žmonam 
ait iš namų ir kavotis miški, bo čia ais frontas. Tėp mon posakojo mono 
uošvis Jokūbas Jokūbonis. Rusai atėjo no Pavariškio ir ėjo visų dienų 
no pot ryto. Timpa visokias patrankialas, visokių amunicijų, ėjo gol keli 
bataljonai. Kareiviai suvargį, čebotai sudily, kraujas taka iš kulnų. Uoš-

Gikonys (mono tatas gimtina). Joninas. To 
maža margaita su rožuotu suknalu – tai aš 
Iruta Dainouskoičia. Šalia mono kaimin
kos ir tatas brolis.
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vis pasiūlijo, kad paliktų tos kareivius, kol Kubilių žmonas sugydys ko-
jas, bat vadai atsokia, kad fronti nesvarbu, kad kulnai kruvinūs, bus ge-
rai ir tokia.

Kai žmonas išėjo miškan, mono uošvis užsimona pažiūrėt, kur gi 
tia vokečiai. Įlipa jis aukšton aglan, o vokečių būta visai netoli, magazini 
pre Kubilių kapų. Jia patėmijo, kad tam medy kas tai kabarojas, kad pra-
dėjo pilt smulkiosiom kulipkom, skujos aplink tik lakia, uošvis jau buvo 
pradėjįs galvot, kad gyvom nebapavyks išsikorstyt iš tos aglas, nušaus 
kėp voverį. Bat likimas jį do pasaugojo, vokečiai nepataikia, laimingai 
išlipa jis. Gol padėjo unkstėsnis patyrimas karo raikaluos.

Pre laisvos Letuvos jis buvo puskarininkis, gyna Lietuvų no len-
kų, tarnovo pre Širvintų. Kartų govo įsokymų, kad raikia gint Vilnių ir tu-
ria ja ko graičiau prisistatyt Vilniun. Patrankus timpdavo arkliais. Jų pa-
tranka buvo didala, jų traukia 6 arkliai, jis buvo to kinkinio vedlys. Kai 
govo komandų, labai skubijo, o toks karininkus nespėjo atsisėst, užsika-
bino už patrankos liupkos, o uošvie tik voro orklius, tik voro, o tas kari-
ninkus tėp ir nusikrota lig Vilniaus unt tos liupkos atsisėdįs. Nulipa visus 
sukratytus, sudaužytus, bo kėlias tai ne šių denų, nelygus buvo.

Mono uošvis Jokūbus Jokubonis 
su nepriklausomos Letuvos puska
rininkio uniforma.

Komanda, katro 6 arkliais timpa 
patrakų Vilniun no Giedraičių. Iš 
kairas prmus karininkas, katras 
unt liupkos sėdėjo, untrus – mono 
uošvis Jokūbus Jokubonis.
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Kariuomanaj mono uošvis turėjo labai bjaurų orklį, jo niekas nega-
lajo suvaldyt, labai kundžiodavos, tai jį įveikdavo tik jis. Bat užudegia vie-
nų kartų arklidy, tai sudegia ir tas arklys. Uždegia katria iš mūsų priešų.

Pre Kauno, ti pre Nemuno raikdavo jiem numaudyt arkliai, duo-
davo tokių komandų parvaryt orklius kiton pusan Nenuno. Kai katria ka-
reiviai nemokėjo plaukt. Nemokėjo ir uošvis plaukt, tai jis būdavo užsi-
kabina orkliu už odagos, o arklys jį parplukdo kitan kruntan. O trys ka-
reiviai prigiara.

Par untrų pasaulinį karų labai sudaužia Popilio katalikų bažnyčių. 
Bokštan įsitaisa rusų žvalgus, o vokečiai jį užmota. No Bokiškių pradė-
jo šaudyt tan bokštan ir jau iš patrankėlių. Tas kareivis pamota, kad blo-
gai, o komandos pasitraukt jom nieks neduoda, tai jis pro skyly šoko že-
man ir nubago pakalnan. Iš tokio aukštumo turėjo užsimušt, bat loima jį 
pasaugojo. Kalbajo, kad tik pakalnaj sprogįs svedinys jį sudroskia. Po 
karo kurį laikų žmonas malsdavos paropijos namuos, bažnyčion nelaida, 
kol nesuremontovo bokšto, bijojo, kad nevirstų.

Kubilių karčema

Karčema buvo toj vietoj, kur buvo Jokūbo Stekionio namai, tais 
čiasais ti buvo žydų gryčia, Kubiliai buvo abiejos pusas upas. Karčema 
buvo pre Stekionio kolvas. Soko, kad do preš untrų pasaulinį karų sude-
gia daug gryčių, kad užsidegia no tos kolvas. Stogai buvo dingtūs šiau-
dais, tik kibirkštalas batrūkdavo. Kai mono uošvis do buvo zenkiokus, 
susirinkdavo karčiamon daugiau tokių. Tyčiu numasdavo kapeikų unt že-
mas. Tai kai šinkorka pasilinkdavo paimt tos kapeikos, jia pamatydavo 
jos papus. Tai jiem juoko būdavo.

Kai ėjo melioracija, karčemos vietoj aš radau pinigų. Prodžiai 
myslijau, kad šaiba, bat, kai pagrundžiau, pamačiau, kad pinigėlis. O kai 
nušveičiau, aiškiai pamačiau kad unt jo 1798 matai užrašytūs.

Pūtelių lobis

Kai melioracija ajo Pūteliuos, ti buvo toks sanus supuvįs žilvitis. Jį 
nuvarta su buldozeriu ir nustūma tolyn. Ajo vykdytojas, pamota purvinų 
butelį toj vietoj, paspyra ir nuėjo toliau. Po lietaus toj vietoj ajo gairiuoto-
jas, pamota tų butelį ir patėmijo, kad viduj kažin kas yr. Sudaužia, o viduj 
buvo prikištas popierinių vokiškų pinigų. Aš paprašiau, mon dova vienų, 
o visus kitus pasijama darbų vykdytojus, o kur padėjo, nežinau.
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Kubilių turtai

Venoj vietoj, gol sodybos vietu ti buvo, radau tokių nedidaly pie-
lutį, mėdžio runkena prikniedytu, vietoj šaibų uždatos 6 sidabrinas kapei-
kos. Ietį ar radau Kubilios, toj vietoj, kur po melioracijos buvo išvarty-
ta žema. O kitoj pusaj kėlio šaly savo namų radau du okmenio kirvelius. 
Vienus buvo sudužys, o kitas čielas.

Vėlnio akis

Šito gryčiu, kur dabar aš gyvanu, labai sana. Kai mono uošvis bu-
vo mažiutis, šito gryčia jau stovėjo. Gryčioj labai seni pėčiai, pėčių kok-
liai tai baudžiavos laikų, pėčiom niar šiberių. Soko, kad baudžiavos lai-
kais čia gyvano vaitus. Unt nomo sienos išdėgintus nomo numeris (47). 
Unksčiau stogo galai buvo nuolaidūs ir tik tadu, kai dingia šiferiu, gali-
nas gegnas pailgino. Kuknioj yr didelis pėčius , kur buvo rūkoma masu. 
O toj pačioj vietoj tes ugniokuru sienoj yrai mažiutis lungėlis. Kai vaikai 
aidavo par ulyčių, tai labai bijodavo to lungėlio, mat, kai kurindavos ug-
nis, pro tų lungėlį matydavos šviesu. Vaikai bagdavo pro tų lungėlį grai-
čiau, parėjį sakydavo, kad mota vėlnio okį žibunt.

Kubilių karčiamos vietoj rostas pinigėlis. Kėp žinom, paskutinis Lietu
vosLenkijos valstybas sudroskymas ir pasidalinimas įvyko 1795 ma
tais. Neužilgo po to Rusija palaida savo pinigus po visų naujų savo 
teritorijų.
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lUkašiaUčiaUs vaciaUs dUkta danUta elena vadlUgiena 
(g. 1952 M. PaneMUnio Mestėly)

Panemunio Lukoševičiai

Panemunio mestėlis yr didžiai slaunas, par jį taka upala Nemunė-
lis sraunas, tėp rošo sanosios kalbos mylatoja. Jau gerai nebakalbu pane-
munietiškai, bat, kai tik privažiuoju valsčiaus rubėžių nuo Pondėlio pu-
sas, tai sanoji kalba mon galvoj atsirunda.

Tėvėlis 1903m. gimimo, nuo 1922m. savanoriu tarnovo Nepri-
klausomos Liatuvos ulonų pulki ryšininku. Pulkas buvo formuojamas 
Marijampolaj. Kėp savanoris govo 8 ha žemas Panemuny iš dvorponio 
Laučiškio. Tėtis dirbo spirito varykloj (bravori) o mama su vaikais dirbo 
po namus ir padadavo poniai Laučiškienai. Ponas Laučiškis yr mono bro-
lio Stasio krikštatėvis. Pono sūnus Osvaldas Laučiškis gyvana pria Ro-
kiškio, Kavolišky. Jis atsijama dvorų, kur buvo jo tavų namai, o vėliau 
aštuonmata mokykla. Dabar lungai išdaužyti, stogas prakiurįs ir grožūs 
palociai baigia sugriūt. Baisu...

Panemunėlio gelžkelio tiltus. Motos, kad yr du poriai bėgių – siaurojom 
ir plačiojom traukiniom.
Traukinys no Skopiškio pro Panemunėlį ataidavo ne visai iki Suvainiškio 
– iki Taručių. Kai katria sanovas žmonas garvežį vadindavo cigūnus.
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Brolio šeimu gyvana alytnamy, toj pačioj vietoj, kur buvo mūsų 
žema.

Slaunūs Panemunio žmonas, daug padavimų ir posakojimų girdada-
vom apia švintų varsmaly, briedį devynrogį, katrų gropas nudoigojo. De-
vynrogio briedžio ragai buvo prikalti unt bažnyčios durų. Par karų sanoji 
bažnyčia sudegė. Posakodavo, kėp grapų panenka „proše pani“ vesėlijų kė-
la. Buvo dyvas Panemuny, kai grapiena, pasikinkius osilų, keliu važinėjo, 

Komarovskio, o vėliau Laučiškio dvarėlio rūmai Panemunėly. Vaizdėlis 
no piliakalnio pusas.

Kita Laučiškio dvarėlio rūmų pusa. Lukoševičių protėvių bajorų herbas.
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o asilalis, šėlma, užsiožiovo brostoj, tai grapiena pusdienį rotuos sedėjo.
Posakodavo, kad piliakalnį žmonas kepuram supyla, ir pilis buva 

pastatyta. Tik neatlaikia švediškos galybas. Sudegino jų par mūšius. Kri-
to ir Moškianų pilis tarp Pondėlio ir Rokiškio, o jau tadu patraukia švė-
dai unt Biržus. Seni žmonas posakodavo, kad kartais par mėnesienų pria 
piliakalnio girdėt žirgų žvingimas ir šarvų žvangėjimas. Kėp pro rūkų 
prajodavo raiteliai – pilias sargybiniai.

Smagu būdavo Panemunį kai ataidavo pavoseris ir aidavo ladai. 
Sanas gražus gelažinis tiltas Panemuny stovėjo, o priaš tiltų upaj pasta-
tyti ladolaužiai. Unt jų užplaukdavo lado šmotai ir lūždavo. Kai aidavo 
daug ladų, tai būdavo grūstis. Kad tilto ladai nenunaštų, atvažiuodavo 
kareiviai sprogdint ladų. Va tadu tai būdavo gražu... Panemunio mieste-
lis tadu kėp par karų. Lungai kryžmai užklijuoti popierium ir do poduš-
kom užkumšyti.. Mas vaikai kėp žvirblaliai suskrisdavom unt piliakal-
nio. Ataina kareivis, išvaiko. O mas ir vėl susirenkum. Kai spogdina, tai 
net baisu būdavo: ladų šmotai net iki mūsų atlakdava. Kai pareidavom 
namo, tai nuo mamos do kalnieriun gaudavom.

Par Šv. Trejybas otlaidus pria varsmalas susirinkdavo maldinin-
kai, ligoniai. Gerdavo švintu unndenėlį prausdavos, našdavos namo.

Dabar truputis istorijos. Do XIII a. Panemuny buvo pastatyta pi-
lis apsigint no Rygos kalavijuočių puldinėjimų. Tarp Panemunio ir Biržų 
buvo nedidala Popilio pilis. Čedasų ir Panemunio pilys minimos LDK 
kariuomanas atsispyrimo vietos, katrai vadovovo lauko etmonas Kris-

Panemunio trobalas no kapų aukštumalas.
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tupas Radvila, buvo kautynas su Švedija 1625 m. rugpjūčio – rugsėjo 
mėnesiais.

XIX a. vidury dvoras buvo Komarų. 1924 m. Panemunio dvorų 
pirko iš Amerikos sugrįžįs Laučiškis. Mono sasuta Viktorija prisimina 
šmotėlį sanosios panemuniečių kūrybos (autorius jau nežinomus).

Šių noktį par noktį 
Miego nemigau, 
Par visų Lietuvų 
Mintim keliavau. 
Negalajau niekur rost, 
Kėp Mičiūnų žmonas prasti. 
 
Padajo unt stolo visų bokanų, 
O pas jos peilių niar, 
Skaitos podava pietų. 
Prošom pielų pasgalųst, 
Atsipjovus prošom kųst 
Nors sausos duonalas... 

1940 m. iš Maskvos porvežia „Stalino sauly“. Paskum stribai, ve-
žimai Sibiran, kolchozai. Saso posakojo, kaip tėtis paskutinį kartų pakin-
kia orklį roges vaikom pasivažinėt, mat iš ryto turėjo kolchozan atiduot. 

Panemunio bažnyčia ir špitolė apia 1960 m.
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Verkia visi... Kitų kartų buvo tėp, kad tėtis unt vieškelio sustobda kaimy-
nų, iškinkia iš rotų jo kumelytį ir palaida ganytis. Mat orkliui buvo uždė-
ti par dideli pavalkai ir pečiai nutrinti lig kraujo. Ataja brigadininkas ta-
tas baust, mat kaimynas pasiskunda, kad Lukašiaučius savivaliauja. O tė-
tis jom pasokia, kad gadinamas kolūkio turtas.

Kai gimiau, iš sasas žodių – tokia „išdvasus“, tai grait krikštijo. 
Dabar golim palygint krikšto liudijimų, kunigo parašytų ir gimimo pažy-
mėjimų išduotų labai „raštingos“ valsčiaus darbuotojos.

Dabar truptis mūsų giminas istorijos. 1814-1819 m. bajoras Julijo-
nas Lukošėvičius buvo teisėjas Vilniuje. Krikštytas Rivonyse. Vadovovo 
dalgininkų pulkui kari prieš caro kariuomany. Pralaimėjus Napalionui, 
netako visų privilegijų ir pasitraukia Palomėnian. Giminas jo neprijama, 
– tavų palikimas buvo skirtas mokslom. Bagaslaviškio kunigas supažindi-
no jį su savo seserėčia, Bagaslaviškio valsčiaus aigulio dukra. Po uošvio 
mirtias pasidora aiguliu. Jo sūnus Juozapas apsižėnijo Abromiškias, gyva-
no Moliupas dvari. Susilaukia 5 vaikų. Vienas iš jo sūnų – mano tėtis Vac-
lovas. Tėtis apsižėnijo Bagaslaviškio Juknevičiūčių Juzefų Tamošiaus.

Jei pažiūratumam do unkstesnius laikus, tai visai netoli no Vil-
niaus, Lukaševičių būta. Liatuvos Metrikoj, toj knygoj, kur surašyta 
1528 matų LDK kariuomana, yr skyrėlis Bojare Rudominskije. Ti mini-
mi du bajorai: Lukaš ir Lukaševič. Nemažai bajorų būta Rudaminos apy-
linkias. Ba Lukaševičių užrašyti tokia: Budilovič, Fedkovič, Krištofovič, 
Loiba, Olechnovič, Šudovič, Tiškevič, Viaževič, Zin (n čia tarkit minkš
tai). Toliau no Vilniaus, Vengrijos pusan, toj pačioj knygoj skyrėlį Zem
lia Bielskaja ba kitų užrašytus bajorus Lukaš. Šito vieta unksčiau buvo 
vadinama Poliese (kiti rošo Polieše), o do unksčiau – tai jotvingių žema. 
Panemunio Lukoševičiai savo prosenelių giminas herbų laiko tų (PO-
MIAN), katras parodytas bendras Vitebsko gubernijos bajorom XVIII 
a., su nedideliais pakitimais ir Lukaševičiom.

Jei apie Vilnių pavarda Lukaševič, tai Žemaitijoj daugiausia Luko-
šius. Didelis tokios pavardas išplitimus rodo, kad baltai galajo turėt kaž-
kokį žodį žmogui nusakyt. Gol tai buvo lūkot – stengtis, mėgint, bandy-
ti. Lūkoties – dairytis, žvalgytis. Lūkoties sievu – žvalgytis (jieškot) žmo-
nos. Taigi, tokiu žodžiu galajo būt vadinamus tas, kas nenustoja, vis mė-
gina kažkų padaryt, kol gausis gerai, arba do geriau, nei unksčiau. Arba 
šito pavarda kilus iš vengrų genčių.

Panemuny jau sanai babuvau. Pasilgstu tų žmonių ir giminių. Do 
dauk kų možnat pasakyt, lig šiol nepagalvodavau, kad gyvanau tarp to-
kių gerų žmonių. Ačiū visiems.
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skirMa naktinyčia 
(g. 1956 M. glūdiškio kaiMi) 

Mono tėviškia Glūdiškių kaimas.

Šioj sodyboj prabago gražiausi mono vaikystas ir jaunystas matai. 
Svaigdavo galva kai sužydadavo sodas. Kadu obelys, vyšnios ir kriaušias 
pasipuošdavo baltais žiadais tarytum sniegu apsnigtos. O kiek inkilų tė-
vėlis iškeldavo! Kiek mėdžių – tiek inkilų. Tadu jau tikras pavoseris: žia-
dų aromatas, paukštėlių linksmas klegesys... Vosarų vėlgi miela klausyti 
tėvėlio plokamo ir pustomo dalgio skumbėjimų unkstų rytmetį... Kiekvie-
nus matų laikas turia savo privalumų. Smagu parsinėšt ir parsivėžt rude-
ninį derlių kai aplink tiek daug įvairių spalvų: kiemi raudoni klevai, gelto-
ni beržėliai Beržynaj, Gojėli žaliaskoras aglas... Žiemų vėlgi smagu: dida-
las pusnys, su broliu magdavom paslidinėt Kubiliuos link Rovėjos.

O iš vaikystas atsimanu do ir buvusį Šilalį anoj pusaj vieškelio. 
Tinai brolis Vytautas runkom gaudydavo lydžius, o aš su sėseria Ernu ir 
mamu grybaudavom, spalgenus rinkdavom... Bat po 1962–1963 m. me-
lioracijos dingo visus šitus gerumus ir gražumus, liko tik plynas, neder-
lingas laukas... Nu iš kitos pusas nėr to blogo, kas neišeitų un gera. Ta-
du 1965 m. atsirodo elektra. Tai buvo stebuklas, džiaugsmas, kad neba-
raikia žibalinas lempos ar liktarnios. Dabar jau sunku įsivaizduoti, kėp 

Onos ir Albarto Naktinių sodyba.
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pria tokio apšviatimo vaikai ruošiam pamokas, o tėvai tvarkias namų ruo-
šoj... O mamos daržėlis koks buvo gražus! Visadu žaliovo rūtos. Pavose-
ri pasipuošdovo tulpam, panavijom, vosarų pražysdavo rožių žiadais, o 
rudenį džiaugdavoms astrų ir jurginų žiadais...

Dabar truputį istorijos, apia mono tėvelius.
Mono tėvėlis Albartas Naktinis (1918–2012 m.), gima Naktinių: 

Patro (1872–1940 m.) ir Marijos (Šlėgeryčia 187?–1955 m.) šeimoj, 
Kuginių kaimi. Tėvėlis Laužodiškio pradinaj mokykloj baigia keturis 
skyrius.

Mama Ona Naktiniena (Mažuikoičia 1912–1999 m.), gima Mažui-
kų: Jono ir Onos (Naktinyčia 1876–1919 m.) šeimoj, Dukurnių kaimi. 
Senėlis turėjo kariaut rusų-japonų kari Port-Artūro gynyboj. Par visų Ru-
sijų grįžo Dukurnios, čia rodo ne mamų, bat močekų. Išplaukia Ameri-
kon pinigų užsidirbt. Dirbo Čikagos unglių kasyklos. Grįžįs iš Amerikos 
apsižėnijo Onų Naktinyčių. Mama lunkia Smaliečių pradinį mokyklų ir 
baigia du skyrius.

Apia 1938 m. tėvėlio šeima iš Kuginių kaimo parsikiala gyvint 
Glūdiškių kaiman. 1939 m. tėvėlį pokviata tarnaut kavalerijon Lietuvos 
kariuomianaj, Vilniuj. 1940 m., Lietuvų okupovus sovietom, priaš prasi-
dadunt karui su vokiačiais, tėvėlis buvo pratybos pria Varėnos. Bat jom 
labai pasisekia, kad okupantų vadus buvo žmoniškus, tikrus rusus, kat-
ras visiem kareiviom įsokia skirstytis ir keliaut namo. Tadu tėvėlis ir pa-
traukia iš Varėnos link Biržų, unt tėviškį pėškom. Kas noktį apsinakvo-
davo pas gerus žmonias par nedėlių puslatom kojom posekia namus Glū-
diškio kaimi.

Bet tadu ir tėviškiaj nebuvo didelio džiaugsmo. Mira tėvukas ir tė-
vėlis liko šeimos galvu su 74 matų mamu. Visi rūpesčiai ir darbai nugriu-
vo unt jo pečių, o čia do ir karus prasidėjo...

1942 m. mono tėvėliai sušoko viastuvas ir visus džiaugsmus bei 
vargus dalinosi jau abudu. Buvo karo matas. Basitraukdami vokiečiai nio-
kojo ir groba turtų. Tuo matu apie porai savaičių tėvėliai turėjo palikt na-
mus ir pasislėpt Gojėli. Grįžį kaiman pamota kraupų vaizdų: sudagusiu 
Patro Gavano sodybu, savam kiemi prieš klojimų – krūvų sušaudytų kor-
vių (ne vian mūsų), po grūšniu nebarodo užkastos siuvimo mašinos „Zin-
ger“... Tik džiaugsmo padora iš Šilalio sugrižįs paršėlis. Jis ti buvo „pasi-
kavojįs“ fronto matu, o grįžo, kai pojauta, kad šeiminykai atsirodo.

 Po karo tėvėlis dalyvovo atstotymo darbuos Šiaulių miesti. Atsi-
manu kėp mama pasakojo, kad arkliuku nuvažiavus aplunkyt tėvėlio ro-
do jį apsastų utėlių – tokios buvo gyvėnimo sąlygos...
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Vėliau prasidėjo tikras sovietinis laikmetis: kolūkis, tarybinis 
ūkis su kilometrinam kukurūzų ir runkelių vagom, tadu vadintom „nor-
mom“... Tėvėlis kolūky dirbo grūdų sandėly sandėlniku, o tarybiniam 
ūky – mūrniku. Mūiniko omato jis išmoko iš savo tėvuko. Buvo labiau-
siai gerbiamas ir vertinamas specialistas. Kiek visoj apylinkiaj išmūryta 
krosnių: viryklių ir duonkepių. Ir ne tik savam krašti, bat ir Vilniuj dukte-
rias Ernos namuos, mono sodi. Tarp visų darbų rosdavo laiko paskaityt 
laikraščius ir knygas, paklausyt radijų. Kiekvienų savaitgalį dviračiu va-
žiuodavo Kraštų bibliotekon pasijimt naujų knygų, to pačiu ir mon par-
važdavo naujų knygų.

Mamos gyvėnimo kėlias irgi nebuvo rožiam klotas. Vos sulaukus 
septynių matų netako mamos. Nelingvi buvo įdukros dalia. Prisimanu 
vienų liūdnų mamos posakojimų, kėp, įskaudinta močekos, nutara „nu-
mirti“. Nutara sušolt vidury kiemo, bat aidama „mirt“ dėl visa ko apsi-
ava vailokus, apsivilko koilinius, kad nebūtų tėp šolta „sušolt“. O kai “ 
nesušolo“, tako ilgai piamanaut pas ūkininkus. Unkstyvais rudenio ry-
tais takdavo kojas šildyti korvas „tortan“ ar „arbotoj“, tėp kėp J.Baltu-
šio „Parduotos vasaros“ kad parašyta. Žiemom, kai nebaraikiadavo ga-
nyt korvių, mamu aidavo mokyklon. Ir čia jai pasisekia, kad tuo matu 
mokytojovo Kazys Binkis (1893 – 1942 m., poetus). Mama pasakodavo, 
kad per pamokas būdavo toks tylumus – kad girdadavos kėp musia skren-
da, tėp būdavo įdomu. Gyvėnimas palingvėjo, ir įdomėsnis pasidora, go-
vus dorbų (namų tvarkytoja – šeimininkia) kunigo Jono Šėpečio (1867 – 
1941m.) ir Klaros Šepetienas (1879 m.) šeimoj, mat čia, Papily lunkyda-
vos šviesūs žmonas. Vienas iš tokių žmonių buvo Klaros Šepetienas arti-
miausia draugia Sofija Kymantoičia – Čiurlioniana. Mamai tai dora įspū-
dį. Mama jų vis prisimindavo kėp nuoširdžų šiltų moterį, katro roda dė-
mesį kiekvianom iš aptarnaujunčių žmonių. Tarnaudamu pas kunigų J. 
Šepetį net šiek tiek pinigėlių 
susitaupa(apia 500 Lt) už kat-
ros nusipirko siuvimo mašinų 
„Zinger“. Deja tu mašinu ne-
spėjo pasidžiaugt, nieko pa-
siūt, mat karo matu jų kažkas 
iškasa iš po grušnios. 

Tai štai tokia prisimi-
nimai apie tėviškį Glūdiškio 
kaimi.

Javapjūtė.
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eMa ir ida gavanoičios 
(g. 1959 ir 1961 M.)

Gimtosai Garšvų kaimus

Mas, sėserys Ema Ir Ida, gimam ir užaugom Garšvų kaimi, labai 
gražioj vietoj, didelių mėdžių apsupty, pria Garšvos upėlio, katras pavose-
rį potvynio matu pasidarydavo kėp didala upa. Labai magdavom po upėlį 
braidyt – undo buvo sraunus ir labai skaidrus. Bet turėjom būt atsargios, 
nors upėlis buvo negilus, akmenėliai unt dugno slidūs, o po jais būdavo 
daug dėlių, katrų bijodavom. Nuo mūsų namų lig vieškelio Papilys – Bir-
žai buvo apia 200 metrų. Už vieškelio, palei jį, tekėjo Rovėjos upa, tuo-
mat do neapaugus, plati, srauni o vietom gili. Pria pot upas priaidavom 
siauru takeliu, par pievų. Gamtu buvo graži – ilgos viksvos, nindras, un-
deny auguntys augalai. Mūsų koimus buvo motomus iš tolo, iš kurios pu-
sas bažiūratum, mat kaimi augo didėli ūžolai, klevai, vinkšnos, liepos. 
Mėdžiai ošdavo ir mūsų kiemi visad būdavo vasu. Nors, kai kildavo vė-
jus, lydavo lietus ir trunkydavos griaustinis, būdavo baisu. Tada mas su 
mamu slapdavoms už pėčiaus ir palįsdavom po kaldru, o tete Parkūno ne-
bijojo. Vienų kartų žoibus parpus parskiala baltiny obelį, kur augo visai 
pria lungo. Mamu vis bijodavo, kad sanus klevus, katras augo visai pria 
gryčios, neužgriūtų unt gryčios, tadu mūsų gryčios būtų nebalikį.

Koimus unksčiau buvo labai didelis. Šalia mūsų gryčios, apsodin-
tu liepom ir uosiais, ajo kaimo ulyčia, iš abiejų jos pusių buvo Garšvų kai-
mo gyvintojų triobos. Vėliau visi išsiskirsta vienkiemiais, sodybos atitolo 
vienu no kitos. Kai mas augom, tai nelabai kų žinojom. Motam žolu ap-
augusius padamintus, pavienas obelis, kelis okmenim užvarstus šulnius, 
katria tartum žymadavo buvusių sodybų vietus. Mūsų tete yr posakojįs 
apia to mato gyvėnimų, bat mas buvom do par možos, kad viskų suprostu-
mam. Unt mūsų gryčios sienos buvo prikaltu lintala su išspaustu gryčios 
Nr. 55, medinio viedro obrazu ir užrašu rusų kalboj, kad gryčia priklauso 
Martynu Gavanu. Tai mūsų senėlis, tetias tete. Mamu sokia, kad kibiro ot-
vaizdus paroda, kad gryčios gaspadorius mokiajo gesint gaisrus; jei būt ki-
lys gaisrus, būt raikį pas jį bėgt pagalbos. Senėlis buvo stambus ūkinikus, 
matyt turėjo visus tam reikalingus įrankius. Mūsų tete seniau gyvano ki-
toj gryčioj, kitoj upėlio pusaj, unt kalnalio. Kai vyko karus, par mūsų kai-
mų ajo frontus, gryčioj pataikia sprogmuo ir gryčia sudegia. Tata posako-
jo, kad viskų mota, – jia buvo pasikvojį upėly – tadu upėlis do buvo gilus, 
stačiais kruntais. Sokia, kad girdėjo, kaip švilpiu kulipkos virš galvos. Po 
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gaisro tata su savo mamu Onu ir seserim Elmu apsigyvano mūsų jaunys-
tas gryčioj. Ti unksčiau gyvano bundinykai, mat tatas šeimu turiajo daug 
žemas ir sumda žmonus. Sudegia ir mūsų kūta, tata atstota jų iš naujo.

Naktinis soko, kad Gavano pavarda istorijoj atsirodo iš sanų lai-
kų. 1528 matų LDK kariuomanas surošymį yr skyrėlis Bojare Onikštens
kije. Ti skaitom: Gavanovič, Duseckovič, Skopovič ir kiti. Do parašytu, 
kiek vyrų (ailinių) kiekvienus su savim turi atsivėst, jaigu prasidatų ka-
rus. Šindiaj supruntum, kad iš tų pavardžių miestėliai ir koimai atsiro-
do: Dusatos, Skopiškis, Gavanai, Pagavėniai, Gavėniškis. Liatuvių kal-
bos žodynį žodis Gavanus aiškinamus kėp posakų veikėjus, gyvinuntis 
jaujoj. Jaujoj seniau žmonas daug laiko pralaisdavo badirbdami, linus, 
javus badžiovindami, bakuldami. Kol jaujoj pėčiaus neužkuri, kol tum-
su, visokių dalykų žmonam pasivaidindavo. Sanovaj žmonas buvo la-
bai prietaringūs. Lungų jaujos neturiajo. Latgalos archyvos Naktinis at-
rodo povardus Gaveyka, Gavin, Gavonovna, koimus Garzvany, Geršva-
ny. Možnu pagalvot, kad Gavanai kažkadu atajo čia no Latgalos pusas, 
ataidami atsinešia ir koimo pavadinimų. 1774 matais Gavėnišky pakrikš-
tytu Krisiaus ir Onos Gavanų dukrala vardu Dasia. Kūmai: Krisis Mit-
ras, Dasė Stružyčia, Anusia Mitraičia. Motom, kokia vardai buvo madoj 
tais sanais laikais. Kitos mūsų giminas, iš mamos pusas, Tumaso (ar Tu-
moso) pavardas Latgalos archyvos nerodo. Tik panošių (Tumanis, Tuma-
nova). Možnu pagalvot, kad Tumasai yr iš užsilikusių vietinių, sanųjų sė-
lių (gol pavarda kilus no žodžio tumsus?).

Mūsų tete, Jokūbus Gavanus, gima 1907 m. sausio 2 d. evangeli-
kų – reformatų tikybos Martyno Gavano, Jokūbo sūnaus ir Onos Gavė-
nienas, Jono Gavano dukteres, šeimoj. Krikšto tavai buvo: Jonus Kvada-
raučius ir Elžbietu Kvadaraučiana (iš Kubilių), Jokūbus Gavanus ir Ma-
ria Gavanoičia (iš Garšvų), Jonus Naktinis ir Amylia Naktiniena (iš Vai-
vadynas). Krikštijo kunigus A.Neimanus Papily. Martynus ir Onu Gava-
nai do turėjo sūnų Jonų (gim. 1905 m.), dukteris Darotų (gim. 1904 m.) 
ir Elmų (gim. 1915 m.).

Jokūbo Gavano tata Martynus gima 1870 m. Jaunus būdamus, 
nuo 1891 m. iki 1895 m., tarnovo caro kariuomianaj – 4-om Kaukozo 
šaulių batalioni, buvo apdovanotus metaliniu ženklu už gerų šaudymų 
taikinin. Grįžįs iš neatložnos tarnybos, apsižėnijo. Martynus Gavanus 
mira palygint unksti, 1922 m. Pakavotus sanuosios Garšvų kapuos.

Tetes mama Ona Gavėniena gima 1882 m. valstiečio Jono Gava-
no, sūnaus Motiejaus šeimoj. Turajo sėserį Darotų. Kai mira Onos vyrus 
Martynus Gavanus, Gavėniena valda ūkį su abiem sūnum ir dukteria El-
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mu. Soko, kad Onu Gavėniena buvo griežtu moteris. Gyvėnimus jai ne-
buvo lingvus, paliko vienu su keturiais vaikais, raikėja prižiūrėt ūkį, lais-
ti mokslan vaikus. Onu Gavėniena mira 1955 m., pakavotu Kubilių ka-
puos, tėp žmonas pradėjo vadint praplotintus sanuosius Garšvų kapus..

Mas gyvanom su mamu, Juliju Gavėnienu, tatu Jokūbu Gavanu ir 
bobuta, mamos mamu Onu Tumasianu.

Gretimoj sodyboj, visai pria pot upėlio, gyvano tatas brolis Jonus 
Gavanus su žmonu Onu (gim. 1915 m). Kartais pavoserį, kai upėlis labai 
smarkiai patvindavo, užliedavo ir jų kiemų. Dada Jonus dirbo Popilio 
kolūky buhalteriu, turėjo didelį portfelį ir gražių parkerių. Mūsų jaunų 
dorbus būdavo atnėšt laikraščius iš pošto dažutas, katro buvo prikabin-
tu pria Jokūbo Stakionio kolvas sienos. Dada laikraščių labai laukdavo, 
iš karto imdavo skaityt. Gavanai turėjo patraukimų lavintis. Dažnai pas 
dady Jonų iš Popilio par laukus ataidavo Patrus Gavanus ir jia abu lošda-
vo kortom. Lošdavo ne iš pinigų, o tik dėl įdomumo. Jia abu tėp stipriai 
takšdavo kortus unt stolų, kad net mas, kai aidavom pro šolį upelin ska-
laut dropanų, girdadavom. Tatula Onu, katrų visi vadindavo Ance, buvo 
labai gera gaspadina, kepdavo visokius saldumynus – pyrogų uzboni, ša-
kočius, vyniotinį papuošdavo kėp baržo šokų ir do daug visokių skanu-
mynų, gamindavo saldainius, mum vaišindavo. Tatula Onu buvo mažu, 
smulki, vienu apdirbdavo visų ūkį, dada Jonus dėl sveikotos nelabai kų 
galadavo padėt. Didžiuosius dorbus nudirbt atvažiuodavo Onos giminas 
iš Biržų. 1985 m. Jonus ir Onu išiajo gyvint pria Biržų, netoli Onos gimi-
nių. Mira Jonus 1991 m., Onu – 2002 m. Ilsis Kubilių kapuos.

Toliau pria upėlio, ainunt takeliu kairan no mūsų, gyvano Mar-
tynus Gavanus. Jis buvo apsiskaitįs žmogus, viskuo domėjos. Marty-
nus gyvano vienus, neapsižėnijįs. Do toliau, sodyboj pria miško gyvano 
Martyno brolis Kastontus Gavanus su žmonu Alvinia. Toliau, už Mar-
tyno Gavano unt pietryčius, gyvano Martynus Stakionis. Jis buvo kolū-
kio arklinykus. Orklius mylajo ir gerai juos prižiūrėjo. Arklidas buvo ne-
toli, – ilgus sanovinis pastatus, statytus iš okmanų ir molio. Vosarų or-
klius ganydavo lunkoj pria Rovėjos, – arklinykus Martynus kiekvienų 
vokarų aidavo takeliu pro upėlį ganyklon už vieškelio pažiūrėt arklių. 
Martynus Stakionis buvo apyaukštis, ramus žmogus, eidavo iš lato, run-
kos visadu našdavo ar apynasrį, ar kokį linciūgų. Už Martyno Stakionio 
namų mažoj trobalaj (buvus Pliapo pirtala) gyvano Motiejus Kvadarau-
čius. Jis buvo nedidelio ūgio, krasnus, jau buvo sanus ir silpnos sveiko-
tos. Būdavo apsivilkįs storu, ilgu, pilkos naminas medžiagos paltu, ap-
siovįs sunkiais čiabotais. Soko, kad unksčiau, sanais laikais, jis buvo da-
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raktorius (tėp buvo vadinami pavieniai privatūs mokytojai – kaimo švie-
tėjai), po to valsčiaus raštininku.

Kitoj Garšvų kaimo pusaj, už vieškelio, buvo didalas žvyrduobas 
– iš jų kolūkis imdavo smėlį, išvaždavo sunkvežimiais. Šalia žvyrduobių 
gyvano Jonus Stakionis su žmonu Alvinia. Jia pirmi kaimi nusipirko te-
levizorių. Nuėjom su mamu pasižiūrėt, po to televizorių nusipirkom ir 
mas. Toliau, pria kapų, gyvano sanu tyli moteris – pavardu Čygiena. Ji tu-
rėjo karvutį, katrų ganydavo visur, kur tik rosdavo kokį kuokštelį žolas. 
Dažnai ir pati sadadavo šali savo karvutas, mat gona ir pagrioviais, ir vi-
sai palei vieškelį. Pria autobusų stotalas, parpus padalintoj ištrimto Nak-
tinio gryčioj, gyvano Mažuikų ir Sudintų šeimos. Nežinom, kadu Mažui-
kos apsigyvano Garšvų kaimi, bat Sudintai – ne per seniausiai. Sudintai 
buvo žemaičiai, šnekiadavo mum neįprasta šneka. Do toliau, jau už auto-
busų stotalas, gyvano kolvis Jokūbus Stakionis su žmonu Otilia. Turėjo 
savo kolvį. Buvo labai darbštūs. Žmonas atvažiuodavo pas kolvį arklių 
pakaustyt, plūgų pataisyt, kitų kalvystas darbų padaryt. Už Jokūbo Sta-
kionio, miško (vadinamo Variakojo Eglynu) pusan, gyvano Patrus Sta-
kionis su žmona Vale ir Valės seserim Mitrienu.

Mūsų kaimo pavadinimas dabar rašomas įvairiai – Garšvai, Garš-
viai. O mūsų tete visad rašydavo – Garšvos. Nežinom, iš kur galajo kilti 
toks pavadinimus. Naktinis tai aiškina, kad no žodžio gārša – didelis sa-
nus miškus. Kad no žolas pavadinimo, mažai tikėtinu, tokių žolių (garš-
vom vadinamų) daug kur augu. O sanosai miškus apijama Glūdiškį, Il-
gabradus, Eglyny, augo baveik iki Popilio.

Mūsų tete, Jokūbus Gavanus, buvo santūrus, mažakalbis, taisingas 
žmogus. Tete dirbo Popilio kolūky brigadierium. Buvo išsilavinįs žmo-
gus, baigįs Biržų gimnazijų, bitininkų, zootechnikų kursus, gražiai, tvar-
kingai, ba klaidų rošia, labai mago skaityt, mokiajo esperanto kalbų, susi-
rašinėjo su kitais žmonam, gaudavo laiškų iš užsienio. Kai mas augom, te-
te kartais do dirbdavo kolūky, bat ratai, nes jau buvo pensinikus. Nudirbda-
vo visus vyriškus ūkio dorbus, vosarų keldavos auštunt, pats vienus su dal-
giu nusipjaudavo visų pievų. Žiemų rūpindavos molkom, pasidarydavo vi-
sokius ūkio padorgus. Buvo labai tvarkingus, visi čviekai būdavo sudėlio-
ti pagal didumų, visi įrunkiai sutvarkyti, sukabinti. Prisimanum, kėp pats 
pasidora vėžimų, iš pradžių nusibraižia brėžinį, kolvis Jokūbus Stakionis 
padora gelažinas dalis, vėžimus išėjo dailus, tvirtus, tarnovo ilgus matus.

Mūsų, kėp ir visų koimo vaikų, baveik visus laisvus no mokslo lai-
kus, vosaros atostogos buvo skirtos darbom. Do mažom tete padora po 
grėbliukų, raikdavo skirstyt prodalgius, šienų grėbt, padėt suvėžt, sumin-
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ti praslų. Padėt visuos ūkio 
darbuos – ravėt, loistyt, tvar-
kyt derlių ir do daugyba kitų 
darbų, darbėlių. Mūsų tete lai-
kia bitus, raikdavo padėt sukt 
madų. Kai paaugom, aidavom 
dirbt kolūkin – ravėjom buro-
kų normus, krovam šieno kit-
kas, kosam grūdus, rinkom ok-
menis ir kartu su suaugusiais, 
dirbom kitus įvairius dorbus. 
Kolūky dirbo daug žmonių, 
visi sutardavo, švįsdavo vie-
ni kitų vardadienius, darbų pa-
baigtuvus, talkindavo vieni ki-
tiem pria miežių kūlimo. Daž-
nai vosaros rytais keldavoms 
labai unksti, nes noradavom 
nueit grybaut. Netoli mūsų na-
mų, vadinamom Laumas miš-
kely, augdavo raudonikiai, ir, 
kai nueidavom kartu su teti, 
mas, vaikai, voikščiodavom 
kas kur, o tete, būdamus labai 
tvarkingus, miškėlį iš pot prodžių paraidavo tvarkingom linijom išilgai, 
paskui skersai ir dažniausiai rosdavo daugiau raudonikių. Pamotįs, kad 
mūsų keseliukuos raudonikių mažiau, iš savo kėselio pačius gražiausius 
pardadavo mum, sakydamus, kad jom sunku nėšt. Kiekvienų vosarų te-
tes ir dadas Jono aplunkyt atvažiuodavo tetes seserias Darotos dukterys 
su šeimom iš Marijampolas ir Kauno. Tete labai džiaugdavos, kai jos at-
važiuodavo. Vaišindavo savos gamybos vynu, kurio pasidarydavo ne vie-
nų didelį butelį. Gailu, kad kai mas gimam, nei tatas tavų, nei seserų jau 
nebabuvo. Mira tete, Jokūbus Gavanus, 1983 m. Ilsis Kubilių kapuos.

Mama, Julia Gavėniena (Tumasaičia), gima Kubilių kaimi 1924 m. 
balandžio 8 d. Onos (gim. 1896 m.) Plepytas ir Romualdo (gim. 1893 m.) 
Tumasų šeimoj. Romusio Tumaso tete Jonus Tumasus buvo plačiai žino-
mus žiniuonis. Gydytis nuo įvairių kvarobų pas jį atvažiuodavo žmonas 
net iš Lotvijos, vežimų būdavo pilnus kiemus. Mokiadavo gydyti duntų 
sopėjimų – ir „užkalbadavo“, ir žolalam gyda. Žmonas sakydavo, kad pa-

Apie 1915 m. Dešinieji Martynus ir Ona 
Gavanai.
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dadavo. Kai mira (1933 m.), pakavojo jį Kubilių kapuos. Onos ir Romu-
sio šeimoj gima 8 vaikai, iš kurių išgyvano keturi. Ba Jules, do užaugo 
Olgu (gim.1921 m.), Lenia (gim.1926 m.) ir Kastontus (gim.1923 m.). 
Mamos tata Romusis Tumasus buvo didelis pasakorius. Mokėjo daug juo-
kų ir anikdotų, kartais tia juokai trukdydavo ir dorbus nudirbti. 1948 m. 
Romusis Tumasus, gesindamus kaimynystaj kilusį gaisrų, paršolo, susir-
go plaučių uždegimu ir mira. Mamos mamu Onu Tumasiana buvo kilus 
iš Strošių kaimo. Strošių kaimi gyvano bobutas saso – Maria Ajutiena su 
vyru Jonu. Mas su bobutu ir mamu dažnai nuaidavome jų aplunkyt. Stro-
šių kaimus buvo visai netoli, už vieškelio, už Rovėjos upas, jų namų sto-
gai motas no mūsų namų. Mira Onu Tumasiana 1976 m.

Jaunystaj visos trys sėserys Tumasaičios labai mago dainuot, so-
ko, susasdavo vakari po dianos darbų pria gryčios ir dainuodavo, klau-
sydavo visus kaimus. Visos gražiai ausdavo, siuvinėjo, mūsų mamu gra-
žiai piešia. Mamu buvo jautrios, meniškos dūšios, lingvu buvo su ju ben-
draut. Buvo darbšti, rūpestinga. Mūsų mama mokinos Popilio mokykloj, 
po to mokinos Biržų namų ūkio mokykloj, vėliau baigia pieno punktų ve-
dėjų kursus, dirbo Popilio kolūky. 2000 m. mama išvažiovo gyvint unt 
Biržus. Mira 2003 m. Kėp ir kiti šeimos žmonas, ilsis Kubilių kapuos.

Apie 1925 m. Jokūbus Gavanus 
– gimnazistus. V. Bortkevičiūčios 
foto, Biržai.

Portrėtai. 1934 m. Jokūbus Gava
nus. Biržų P. Ločerio fotostudijoj
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1960 m. Martyno Gavano gryčia, pažymatus Nr. 55.

Apie 1930 m. Onu ir Romusis Tu
masai.

1964 m. Jokūbus ir Julia Gavanai
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1962 m. Tolumoj, kur lieptus par upėlį, kaip tik toj vietoj, ajo Garšvų 
koimo ulyčia. Kairaj Jono Gavano gryčia. Čia upėlis do gilus, vingiuo
tus, stačiais kruntais. Apie 1965 m. upėlis buvo perkostus, kruntai paliko 
nuožulnūs, upėlio vagu buvo sutvirtintu pynučių tvorali.

1940 matų konfirmantas. Untroj ailioj trečiu iš dešinas Julia Tumasai
čia. J.Dumbrausko foto, Papilys.
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1948 matais Lenia Tumasoičiu, kilimo iš Kubilių kaimo, mokytojovo Po
pilio sanojoj vidurinaj mokykloj. Vėliau mokytojovo Smaliečių, Kazliš
kio mokyklose.

Apie 1960 m. Garšvų kaimo Stakioniai: Jokūbus, Jonus, Otylia, Alvinia.
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Portrėtai. 1962 m. Tete su Ema ir Ida.

Apie 1960 m. Visos buvusios Plepyčios iš Strošių kaimo. Iš kairas sėse
rys Onu Tumasiana ir Maria Ajutiena, šalimais jų seserėčios Naktiniena 
ir Kutriena.
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Portrėtai. 1950 m. Kastontus Tu
masus iš Kubilių kaimo.

Portrėtai. 1958 m. Olgu Tumasoi
čiu iš Kubilių kaimo.

Portrėtai. Apie 1915 m. – 1918 m. 
Maria Plepyta (Ajutiena) iš Stro
šių kaimo. Mokinos Voroneži, ti ir 
nufotografuota.

Portrėtai. Daratu Gava
noičiu iš Garšvų kaimo, 
1918 m. fotografija iš vo
kiško paso.
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1965 m. Onu Tumasiana su anukiam tiesiai par laukus iš Garšvų kaimo 
aina Strošių kaiman aplunkyt seserias Marias.

Nežinomos vesėlijos, kur daug žmonių tautiškai apsivilkusių.
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Apie 1946 m. Iš kairas: Julia Tumasaičia, Biruta Va
riakojyčia, Jonus Baltušis

1962 m. Julia ir Jokūbus su Ema savo kiemi.
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Apie 1967 m. Iš Garšvų kaimo lauko važa okmenį suskoldyt. Ant okme
nio pirmus iš dešinas Algis Mažuiku iš Garšvų kaimo. Daug gražių ak
manų prarodom.

Apie 1955 m. Brigadierius Jokūbus Gavanus su darbinykiam.
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1961 m. Julias ir Jokūbo Gavanų dukraly 
Idų motociklu važa krikštyt Papilin. Krikšto 
tavai: Kastontus Tumasus su žmonu Palmi
ru. Kairaj stovi Jono Gavano žmonu Onu 
su Ema.

1964 m. Iš kairas: Olgu Tumasoičiu – Gražiniena, Palmiru Tumasiana, 
Julia Gavėniena, Onu Tumasiana, Lenia Tumasaičiu – Vaicekauskiana, 
Kastontus Tumasus, Jokūbus Gavanus, Povilus Gražinys, prieky Kiastu
tis Gražinys.
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1974 m. Jokūbo Gavano šeima.

Apie 1910 m. Žiniuonis iš 
Kubilių Jonus Tumasus.

Apie 1960 m. Ajučiai Jonus ir Maria (buvus 
Plepyčiu) iš Strošių kaimo.
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Priedus. Garšvų kaimus 1937 matais. Kaimo vidurys buvo maž-
daug ti, kur upėlis staigiai pasisuka. Toj vietoj buvo koimo ulyčia. Garš-
vų žemas pagal suplanovimų buvo keturkampis. Unt šiaury ir šiauras vo-
karus rubežiovos su Semeniškių kaimo žemam ir truputį, kokį šimtų met-
rų su Sauginais. Iš rytų buvo Glūdiškio (seniau Kojugalio) kaimo, Ilgab-
radų Patro Gavano, Ilgabradų Jokūbo Variakojo žemas. Iš pietų – Popilio 
miestėlio ir Maldiškių vnk. žemas sklypai. Kažkiek buvo sklypėlių Gab-
rieliaus de Šuazel – Gufjer įpėdiniom paliktų. Vakaruos rubėžius su Kubi-
lių kaimu ajo Rovėjos upa. Kelalis no Semeniškių įaidavo kaimo ulyčion, 
kitus kėlius buvo suplanuotus tiesiai iš Garšvų Glūdiškin, bat tėp ir liko 
planuos. Žmonas iš Sauginų važiuodavo šunkeliais, kol pasiekdavo kėlių 
Kubiliai – Ilgabrados. Do buvo toks žemas prielipus, apia 18 ha, kur bu-
vo iš Kraštų dvoro Paškučių palivorko Garšvom pridatu žema. Žemį viesė-
džiais išskirsta Žemas Tvarkymo departamento matininkus E. Kopštalis.

Kas kiek turajo žemas Garšvų kaimi 1937 matais? Skliaustėlios 
parodytus žemas plotus aktarais, kai kur suapvolintai.

Bielousovus Jeremiejus (0,18); Blažyta Saliomėja (0,03); Čigie-
na Olga ir Čigus Jokūbus (9); Dumbrauskus Juozapus (0,24); Gavėnie-
na Ona (37); Gavanai Jonus, Jokūbus, Gavėniena Ona, Gavanoičia El-
va (Elma?) (12); Gavanus Patrus (21); Gavėniena Amylia (29); Jašins-
kiana Zania (1,35); Jašinskus Jonus (4), Jašinskus Vilis (4), Jašinskia-
na Ona (0,10); Kvadaraučiana Olgu (7), Kvadaraučius Motiejus (1,55), 
Kvadaraučius Mykolus (0,26); Noreika Patrus (0,10); Naktinis Branu-
sis (10); Naktinis Motiejus (9), Naktinis Jokūbus (0,05); Plepiena Ma-
ria (24); Stekionis Martynus Krisiaus (10), Stekionis Jokūbus Krisiaus 
(10), Stekionis Jokūbus Jokūbo (3), Stakionis Jonus (5); Stekionis Mar-
tynus Mykolo (4); Stekionis Kastontus, Stekionyta Amylia, Stakionie-
na Jieva (8); Staliūnus Patrus (0,10); Sadauskiena Alvyria (0,05); Veis-
bergiana Maria (23); Zivartus Jonus (0,42); Bendrom valdymi: Pieno 
perdirb. Bendrova „Ūžolina“ (0,42); Ev. Reformatų kapai (0,21+0,58); 
Romos katalikų kapai (0,07); Molynus (0,09). Žvyrynus (0,59).

Iš čia motom, kad Gavanų gimina Garšvų kaimi turajo 90 ha, Ste-
kionių gimina – 40, Plepų 24, Naktinių 19, Jašinskų 10, Čigų – 9 ha že-
mas. Iš kažkur buvo atsirodus Veisbergiana su 23 ha. Aštuoni kaimo gy-
vintojai turajo mažiau nei pusa ha. Kiek Garšvų gyvintojų yr iš sanųjų gy-
vintojų sėlių užsilikį, neaišku. 2007 matų Lietuvos ir Latvijos nacionali-
nių muziejų išlaistoj knygoj „Sėliai“, 28 p. parodytu, kad Garšvos buvo 
VI – XIII a. sėlių kapinynus. Važunt žvyrų buvo rostus raitelio ir jo or-
klio kaulai.
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Mėginom nustatyt, kiek Gavanų buvo XIX a. vidury (pagal baž-
nyčios knygus).

1830 – Jokūbas, Jokūbas, Jurgis, Motiejus;
1837 – Jokūbas;
1839 – Petras;
1840 – Martynas;
1841 – Jokūbas, Jurgis;
1843 – Jurgis,
1844 – Baltramiejus;
1846 – Motiejus Mykolo,
1847 – Jurgis Motiejaus; Ieva Jokūbo;
1848 – Jonas, Jokūbas,
1850 – Jurgis Motiejaus;
1851 – Jokūbas Motiejaus, Motiejus, Boguslavas,
1855 – Boguslavas;
1840 – Jurgis Mitras, Jokūbas Noreika, Frančeskas Trečiokas, Jo-

nas Trečiokas, Petras Skiauterė, Motiejus Stekionis,
1844 – Motiejus Čigas, Krisius Trečiokas;
1850 – Petras Mažuika, Jonas Nagdaužis;
Pamočius tėp išsirikiovusius pagal matus povardus, možnu spėt, 

kad lig kokių 1840 matų Garšvos gyvano baveik vian Gavanai. Du Jokū-
bai, Jurgis, Martynus, Motiejus, Patrus. Kokia 6 kiamai. Apia 1840 ma-
tus atsirodo kitokių koks 10 kiemų.

Šindiaj Garšvų kaimi nė vieno minato gyvintojo nebar. Jų palikuo-
niai toli no buvusio kaimo.
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UNTRA DALIS

POVARDAS

Turinys

1. Sanosios Popilio dvoro povardas:
Papilys, 1606,1612, 1663,1671.
No Popilio unt pietus: Kudžiogoliai, Rosčiūnai, Žva-
guičiai, Žvirbliai.
No Popilio unt rytus: Jakniūnai, Mižoliai, Slyžėliai.
Unt vokarus: Dukurniai, Laivūnai, Možuikiai, Satkū-
nai, Smaliečiai.
Unt žiemių vokarus: Kubiliai, Milašiai, Tauniūnai.
2. Koimų didumus.
3. Kalbų lintala.
4. Mėginimus grupuot povardus. Popilio valsčius, Agė-
niškio valsčius.
5. Ligos XIX a. pr..
6. Plonianai.
7. Pobiros.

Papilys

1606
Jakub Bakelnis, Indrė Baltušanis, Čepan Broškiel, Matul Bukie-

lis, Frančko, Lavčyn Garšvela, Aleksander Gielčovič, Aleksander Giel-
telis, Alulis Gieltelis, Mis Gieltelis, Jan Jančūnas, Mikolaj Jaroševič, 
Mis Klivelis, Kaspar Kugin, Plepik Kuval, Urban Koval.Marcin Lapie-
na, Klivelova vdova, Matulova vdova (našlė), Matul Lotvėlis, Mažylova 
vdova, Pircko Maskol, Urban Mažulanis, Marcin Mergabernis, Prončko 
Naručanis, Jurij Nogcin (kitur – Jurgi Nokcin), Piotr Nogcin, Stanislav 
Nogcin, Maciej Plepik, Janel Podvoiski, Marcin Staškūnas, Janel Strže-
lec, Maciej Tkač, Pavel Užkuris, Jakub Voršnievski, Jan Zablocki, Ma-
tys Žieč.
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1612
Kaspar Aukštakalnis, Aliul Balčiūnas, Janel Baldakanis, Andžej 

Balevič, Jan Boldak, Jan Breguniški, Čep Broškielis, Matul Bukielis, 
Stanislav Dapkun, Andžei Galinčanis, Lavryn Garšvela, Aleksander Gel-
telis, Mis Gieltel, Piotr Gromadski, Šym Inčiūnas, Andžej Janelanis, 
Adam Jaroševič, Mikolaj Jaroševič, Mikolaj Klivel, Kaspar Kugilanis, 
Mis Kurtinėlis, Matul Latvelanis, Marcin Mergabernis, Lavryn Mitrelis, 
Piotr Moskal, Janel Naselis (kitur Nosel), Jury Nokcin, Kaspar Nokcin, 
Piotr Nokcin, Stanislav Nogcin, Urban Palednievič, Matul Paršuk, Jur-
gis Repeško, Marcin Seilis, Jan Strželec, Maciej Tkač, Mikolaj Trinka-
nis, Franc Tulananis, Pavel Tumovš, Banis Užkuris, Jan Viralekis, Jan 
Voičechovič, Jakub Višnievski.

1663
Krys Andrėnas, Matul Andrykanis, Stas Andrykanis, Jan Avkšty-

kalnis (trys tokie buvo?), Jan Banianis, Pavel Banianis, Jan Boltuš, Kriš-
toph Boltuš, Lavryn Boltuš, Palul Broškiel, kitur Pavel Braškanis, Jan 
Bukanis, Stas Devetanis kitur Devejanis), Dovkminas, Mikolaj Drabel, 
Pavel Fronckun, Jeržy Garšvela, Geržy (būtent taip užrašyta, kitur Jer-
žy) Gavenanis, kitam lape Jurgis Gavena, Jurgis Gavėnas dar kitam lape, 
Gieltanis, Jan Gierkan (Gierkien), Jan Gierkis (ar čia kitas, ar čia tas pats 
Gierkan?), Matul Indreikanis, Krys Indrėnas, Jan Jurgievič, Jurgis Kim-
bulis (Kimbuks?), Klivalis, kitur – Krys Klivel, dar kitur – Kliveliškis, 
Krištoph Klivelanis, Jan Kryštofovič, Mikolaj Kryštofovič, Kryštofova 
vdova, Jan Kurtinanis, Janel Kurtinel Podvoiski, Stas Kurtinel, Maciej 
Lapienianis (Maciej Lapela), dar Maciej Lopianis (trys tokie ar vienas 
užrašytas skirtingai?), Lovkminas, Jan Maciejievič, Maciejova vdova, 
Marcin Latvelanis, Jan Mergabernis, Mikolaj Miaškun, Jan Mielnikanis, 
Jan Mitrel, Jan Mlynarovič, Jan Muranis, Jan Nokcin (kitur – Jan Nok-
cinovič, ar čia kitas?), , Piotr Nokcin, Andžey Novikanis, Jan Nuvanis, 
Jan Plepik, Ježy Pukianis, Andžei Sokolinski, Stanislav Sokolinski, Sta-
kianis, Piotr Stasiūnas, Svalis, Urban Stolokanis, Stalokoniškis, Jakub 
Strelčun, Piotr Strelčun, Strelčun Jonalis, Jakub Tkačun, Trobiela, Tubie-
lis (wymarl), Jan Urbanovič (Jan Urbananis), Velišonis, Jan Vengris.

1671
Kris Andrejunis, Matul Andreikanis (kitur – Matul Andrejevič), 

Stas Andreikanis (rybak; kodėl ties jo pavarde tai užrašyta?), Jan Avšto-
kulnis (kitur Jan Avštokalnis), Stas Avstokulis, Ježy Baltus, Jan Baltus 
(su sėbrais), Krištof Baltus, Jan Bigniela, Ježy Bilčus, Stas Biltus, Stas 
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Birgiela, Mikolaj Baltrak (kitur Mikolaj Baltus), Lavryn Baltus, Kazi-
miež Bananis (padegėlis), Pavel Banianis, Stanislav Baukšis, Jan Baza-
nis, Jurko Boltus, Pavel Broškiel, Stas Broškiel (kitur – Stas Broškun), 
Bubanira (čia pavardė ar pareigos?), Jan Bubanis, Jan Bukanis, Kris Bu-
kanis, Stas Denetranis, Stas Devalis (kitur – Stas Devekis), Stas Dimitra-
nis, Kris Dudzianis, Pavel Fronckun, Ježy Garšvalo (Garšvelo?), Gave-
lov, Ježy Gavenis, Ježy Gieltiel (kitur – Gieltan), Jurgis Gielželis, Kriš-
tof Gikanis, Jan Gryga, Krištof Jozefovič, Jan Jurkanis, Jan Kaldun, Žyd 
Kalman, Marcin Kankol, Jan Klevel, Kaspar Klivel, Klivelova, Jan Ko-
kalis, Marcin Kokielis, Baltruk Korošinskis, Jan Koval, Mikolaj Koval, 
Ježy Krištofovič, Jozef Krištopovič, Mikolaj Krištofovič, Kasper Kri-
vel, Kris Krivel, Vilim Kulis, Valanty Kurošinski (kitur – Valenty Koro-
šun), Jan Kurtinel Podvoiski, Stas Kurtinel, Maciej Lapalo (aludaris), ki-
tur Maciej Lapenis (kitur – Lapanis), Marcin Latvelanis, Jan Marguber-
nis (kitur – Jan Margabernis), Mikolaj Mielnikaits, Janel Melnikas (ki-
tur – Melnikanis), Jan Mielukalis, Jan Mitrel, Andžej Morulo. Nabakala-
na(kas tai? Pavardė?), Jan Nakunis (kitur – Jan Nokanis, dar kitur – Jan 
Nakcius), Piotr Nokin (kitur Piotr Nokciun), Jan Nuranis, Jan Plepik (ki-
tur – Janel Plepik), Mikolaj Plepik, Piotr Plepik (kitur – Piotr Plepika-
nis), Symonanis, Urban Sokolanis, Andžej Sokolinski, Stanislav Soko-
linski, Jakub Strelčun, Jan Strelčun, Ježy Špilkelis (?), Jan Urbanovič (ki-
tur – Jan Urbanis), Jan Vengris, Krištof Žaida.

Sanosios Kudžiugolių aplinkos 
povardas

1606
Kudžiogalie: Čepas Butrymanis, Stasius Bohdananis, Janas Dab-

kūnas, Kaspar Dabkūnas, Jakšt Damačanis, Staniul Gaželanis, Gryg Kap-
lanis, Stanislav Indrulanis, Mikolaj Jakubanis, Kaspar Juchnanis, Jan Ka-
tynanis, Mikolaj Kožakielis, Urbanova vdova, Kaspar Užkuris. Pria Kuč-
galio prirašytus šmotus balotos ir miškingos žemas (10 valakų), kur įsi-
kūrį Gaželanis ir Janušanis. To vietu vadinamu Butviloniškiu.

Žvaguičie: Martišius Jananis, Jakub Lopunis, Kaspar Demunča-
nis, Maciej Pimpa, Palul Pimpa, Urban Stalakojanis, Matul Šilūnas, Sta-
sus Žamaitis.
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1612
Kudžiugole: Staniul Gaželanis, Kasper Juchnovič, Piotr Statmi-

nas, Gryg Kaplanis, Gryg Katinanis, Jan Katinanis, Mikolaj Kuduk, Stas 
Šepetėlis, Mačej (Jušilis? Išilis?), Kasper Devenis, Piotr Vilkiel, Miko-
laj Uškuris.

Rosčūny: Jakub Stamanis, Mikolaj Stamanis, Kaspar Dobkūnas, 
Piotr Stašanis, Stasius Jonanis, Kaspar Žadeikianis. Jurkšas Demencia-
nis, Mikolaj Winkel.

Žvirble: Krištoph Gudelis, Staniul Šnipinėlis (Šiupinėlis?), Čep 
Pirkanis, Kasper Monikanis (?).

Žvoguicie: Mačej Pimpela, Mikie Mačejovič, Palul Mačejovič, 
Marcin Bartoševič, Matul Šylūnas, Kasper Demunč (?).

1663
Kudžiugole to puslapio nerasta.

Žvaguicie: Kaspar Zurba (kitur – Zurbanis), Krys Zurbanis (strze
lec), Matul Zurba, Tomaš Zurbanis, Marcin Vaiaga, Marcin Lopianis, 
Stanislav Lopianis, Adam Demunt, Baniul Bartašun, Jurgis Jonanis (tuš-
čia jo sodyba), Jan Pakovš, Matul Pakovš, ... Žaba, Palul Žylen. Prie 
Žvoguičių prirašytas Akmenų užusienis.

Žvirble: Jan Snorpovič (bajoras), Maciej Mažuikis (Mažuilis?), 
Maciej Morgienis, Voiciech Morgienis, Andžey Aželis, Dzievenis, Gryg 
Užkuris, Piotr Trečiakanis, Stas Vėza Užkur.

1671
Kodziagolie: Mikolaj Biša, Adam Trečiak, Jakub Trečiak, Kris 

Trečiak, Pavel Treciak, Jurgis Šepetis, Kazus Šepetis, Jakub Dzevenis, 
Marek Dūda, Jurgis Tarolis, Jurgis Čelis, Balčus Kozak, Jan Kozak, Ma-
tiaš Kozak, Pavel Kozak, Jakub Išel, Matiaš Išul, Piotr Išel, Andžej Jo-
zilonis (?), David Jozelis, Piotr Jašenis, Mikolaj Kurcin (arba dar Kuru-
zas?), Stanislav Pušenis?, Mis Stačanis, Jan Stokanis, Jas Skierulis, Ma-
ciej Skierulis, Čep Užkuris, Tomaš Užkuris, Stas Vinkielis.

Roščuny: Stas Jakubonis, Piotr Jonanis, Jan Jozupanis, Pavel Ba-
lulanis, Andžej Gasperanis, Marcin Mateiunas, Pavel Palulis, Kris Rau-
da (kitur – Kris Rauden), Piotr Rauda, David Sadaikis, Marcin Starius 
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(kitur – Marcin Stariun), Piotr Šaulis, Čep Vinčus. Pria Raščiūnų užrašy-
tus 3 valakų Okoliškio užusienis, kur dirbu Stas Amikanis, Palul Gariu-
lonis, Stas Gariulonis, Mikolaj Stručunis. Aukštosios užusienis, 2 vala-
kai (ar tai prie Aukštadvario?): Stas Bubienis, Simon Pašeraukštis, Paše-
rukštova vdova, Stas Žagnelis.

Žvaguicie: Kaspar Zurba, Kris Zurba, Matul Zurba, Samuel Zur-
ba, Gaspar Lapanis, Stas Lapanis, Janel Pakauš, Matul Pakauš, Adam 
Demont, Pavel Valulis, David Vilgielis, Pavel Žilan.

Žvirble: Jan Snorpovič, Matiaš Možeiko, Maciej Marganis (kitur 
Margienis), Jurgis Mateionis (kitur Mateiunis), Piotr Treciak, Baltrak 
Viezanis, Jurgis Latvenis, Stas Išulis (Juzulanis), Grig Užkuris, Čep Gri-
ganis, Mikolaj Plepik. Minimas 4 valakų Plepikių užusienis, kuris paskir-
tas Griganiui ir Plepikui.

1676
Kudžogole: Čep Aviženis, Mikolaj Buža, Jan Cirulis, Marek Dū-

da, Jakub Dzievanis, Adam Gasionis, Mikolaj Gasionis, Stanislav Gasio-
nis, David Gažel, Bartlomei Gudas, Jakub Išel, Krys Išel, Matiaš Išel, 
Piotr Išel, Mikolaj Karužas, Balcius Kozak, Jan Kozak, Matiaš Kozak, 
Pavel Kozak, Piotr Kozak, Stanislav Plepik, Krys Raudven, Jurgis Stakia-
nis, Jan Šepetis, Maciej Šepetis, Piotr Šepetis, Stanislav Šepetis, Adam 
Treciak, Jakub Treciak, Krys Treciak, Stas Vilkielis. Kaimui priskirti 
užusieniai: Akmenai, Janiškis, Užuvalkis, Variškiai (visi jia skirti visom 
kaimui šienaut), Salos – skirtas Piotrui Išeliui ir Pariškių žmonam; Trim-
pukškis – už naudojimąsi moka Franckun Krumpionis; Vaidaginis – Voi-
ciechui Skiauteruniui (iš Pariškių? Kartu su Pariškių žmonam?).

Rosčuny: Mikolaj Gasperanis, Stas Jakubanis, Piotr Jonianis, Jan 
Joreikanis, Jas Balciūnas, Jas Marciūnas, Krys Raudven , Maciej Raud-
ven, Maciej Stasionis, Maciej Šilaikianis, Piotr Šaulis, Čep ..., Pavel Va-
lulanis, David Žadeikianis. Otoliškio užusienyje Pavel Gaželis, Mikolaj 
Eiutis, Stas Eiutis. Atuliškio užusienyje Stas Gaželis; Janiškio užusieny-
je Piotr Jonanis ir Pavel Valulis; ... užusienyje Mikolaj Eiutis; Rapidos 
užusienyje Piotr Raudven.

Plepiki: Čep Grigonis, Mikolaj Plepik.

Žvirble: Marcin Baniulonis, Stas Išel, Jurgis Latvenis (Mateiū-
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nas), Mis Margienis, Maciej Mažuiko, Matiaš Mažuiko, Jan Šnarpovič 
(poručikas), Piotr Treciak, Gryg Užkuris, Balcius Viežonis (Viežianis).

Žvaguicie: Adam Demunt, Mikul Demunt, Gas Jurgianis, David 
Lopanis, Gasper Lapanis, Jakub Pakaušis, Jan (arba Junelis) Pakaušis, 
Mikas Pakaušis, Matul Zurba, Mis Zurba, Samuel Zurba, Palul Valulis, 
Pavel Zylenis (Žylenis?).

Kų motom iš tų surošymų par 70 matų? Par tokį laikų nebaliko 
Butviloniškio. Matyt, žemai džiūstunt, apaugo mišku. Gaželaniai bu-
vo Kudžiogalaj ir Butvilonišky. Buvo vienu laiku prapuoly tuos surošy-
muos, bat 1676 m. motom David Gažel. Do čia motom Baltramiejų Gu-
dų. Taigi, baudžiaunykai Gudai visai arti tos vietos, kur atsirodo Gudų 
kaimus, vėliau parvadintus Gudėliais. Net prie Rovėjos asuntis Variškių 
užusienis buvo skirtus kudžiogaliečiom pasišienaut. Tie užusieniai nebu-
vo tuščiūs. Variškiuos gyvano bajorus Matiaš Montkievič, Pariškiuos – 
bajorus Vladislav Osovski. Šitia su dalgiam daug nemosovo. Variškių 
užusieniui išmatuotu 1 valakus (apia 18 ha), Pariškiom – 3ir1/5 valako. 
Užusieny (10 valakų), katrus vadinamus Poravie (Parovėja), 1676 m. gy-
vano žemionys Jonus ir Jokūbus Garšvalas, Aleksander Piasčinski. Apaš-
čios užusieny (vėliau čia – 6 valakų Kupriai) – žemionys Vladislav Tru-
sevič, Krištof Stankievič, Andžei Greiciun, Piotr Kuprin. 9 valakų užu-
sieny, vadinamu „nad rzeka Oposcza“ įsitaisį Mikolaj Žaba ir Piotr Ža-
ba. Vėliau čia atsirodo Žiobų kaimus. Didžiausius užusienis netoli Ku-
džiogolių buvo Kyliškių. 21 valakus – apia 380 ha. Čia įsitaisįs bajorus 
Krištof Povien. Kyliškių žema buvo išdalinamu kasmat Popilio miestė-
lio žmonam.

Iš Stašanio ir Stokanio atsirodo Stakioniai ir Stakėnai. Stakionių 
būta Žiobų kaimi. Povardas Jozilonis, Jozelis, Jašenis susietos su jojimu. 
Vėliau Agėniškio valsčiuj atsirodo Jozeliškio kaimus.

Popilio dvoro rytai

1606
Jakniūnai 13 valakų. Mikolaj Koval, Jasius Mižalovič, Pavel Mi-

žalovič, Staniul Niurela, Mačas Ramaškanis.

Mikaliai (iki 1914 m. – Mižaliai), 6 valakai: Andžej Gikielonis, 
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Urban Gikielonis, Grig Mižalis, Misius Mižalis, Piotr Mižalis, Valiul Mi-
žalis, Janis Staniulanis.

Slyžiai. Tokio kaimo do nebuvo.

1612
Jakniūnai: Pavel Medžanis (Mačanis?), Pavel Miknienis, Jasius 

Mižalevič, Pavel Mižalevič, Staniul Niurela, Voiciech Premanis, Marcin 
Putelis, Mač Romaškanis, Mikolaj Suvoizdž (?). Vaidaginių ir Debeikiš-
kių užusieniai. 4 valakai tuščios žemės (neužimtos?).

Mižaliai: 6valakai žemės kaimui; Andžej Dykielanis, Urban Dy-
kielanis, Janis Janelanis, Gryg Mižal, Piotr Mižal, Valul Mižal.

Slyžiai: Tokio kaimo nerasta archyve. Matyt, dar nebuvo.

1663
Jakniūnai ?

Mižaliai, 6 valakai: Gryg Mižal, Jakub Mižal, Jan Mižal, Jan Mi-
žalun, Jasius Mižalūnas, Kaspar Mižal, Mikolaj Mižal (vaitas). Nebėra 
Petro Gikielio, Povilo Gikielio, Janiusio (?), Grygo Mižalio. Užusieniai: 
Indiškių, Prūdelio (Pūtelių?).

Slyžiai; Taluški arba Slyželiai: (6 valakai), Krys Jankun, Jan Jan-
kun, Jan Sližel (Stržrl?). Nebėra Rukielio, Užkurio.

Lotva; Mikiel Dropianis, Jakub Piteranis, Piotr Repsten, Piotr Rėzi-
tinis, Jonas Šmaikis, Maciej Tomanis, Andžej Užkur, Matis Virškapen.

Kaimelis Lotva įrašytus Popilio valsčiaus lopos. Tai neturat nudyvit, 
mat ir giriu no Skrėbiškio į Virškupanus pavadintu Puszsca Popielika.

1671
Jakniūny: Andžej Bubiniel, Jan Juranieč, Jakub Koval, Kris Krav-

lizanis, Mis Macianis, Jakub Mižūnas, Jan Nuranis, Matul Muranis, Stas 
Nuranis, Kris Pavelanis, Stas Pavelanis (kitur Stas Pavilonis), Jakub Pu-
tela, Kris Pūtelis, Mikolaj Romaška, Voiciech Skiterovič (kitur – Voi-
ciech Skievteronis), Adam Viškūnas (kitur – Adam Miškūnas).

Mižaliai: Jakub Andrejūnas (kitur – Jakub Andreikanis), Piotr 
Gikielis, Jakub Misiūnas, Jakub Mižalis, Jas Mižalis, Mis Mižalis, Voi-
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ciech Skinterovič (haiduk, už kaimo), Grig Valulanis, Kaspar Valulanis. 
Jodiškių ir P... užusieniai.

Sliželiai: Čep Broškiel, Jakub Broškiel, Ježy Broškiel, Kris Broš-
kiel, Kris Jankul (kitur – Krys Jankun), Čep Koškielis, Marcin Sližel,

Virškupiany: Michal Droplanis, Vilim Droplanis, Piotr Kipšis, 
Piotr Martis, Jakub Pietranis, Jan Tomanis, Matiaš Tomanis, Vilim To-
manis, Andžej Užkuris.

Unt vokarus no dvoro

1606
Dukurniai: Matul Bernatanis, Jurgis Čimbrenas, Piotr Čimbrenas, 

Kaspar Dabkanis, Matulis Dantanis, Matul Delidapris, Kaspar Dokurnis, 
Maciej Dokurnis (tijūnas), Šimkus (kitur Šimko) Dukurnis, Čelus Kila-
nis, Januško Kirdžiūnas, Andžej Lotvel, Jurgis Rudikanis, Janel Stamana-
nis, Maciej Tumanis (Tunianis?), Jurgis Tumanis, Voiciech Tunianis.

Mažuikiai: Matul Bernatanis, Matul Delidanis, Kaspar Dokurnis, 
Stephan Drulanis, Matul Janelanis, Jan Možuikis, Stas Možuikis, Janel 
Stamanianis, Jurgis Rudikanis.

Leilūnai: Piotr Bujanis, Jurgis Janikūnas, Jurgis Paputilanis (Pavi-
lanis?), Kaspar Šimanis,

Satkūnai: Jan Budginis, Staniul Jakubanis, Janel Jurgianis, Kasp-
rova vdova, Stanus Mičūnas, Marcin Paškanis, Mikie Paškanis, Voiciech 
Paškanis, Piotr Plinčis, Kšištof Polačko.

Smaliečiai: nebuvo tokių dar?

1612
Dukurniai: Matul Bernatanis, Jurgis Čimberas, Kaspar Dokurnis, 

Mačiej Dukurnis, Šimko Dukurnis, Stefan Drulanis, Gryg Drulenas, Ma-
tul Janelanis, Kaspar Kirdžiukas (Kudžiukas?), Januško Kudžiukas, Jur-
ko Norgielanis, Stas Norgielanis, Lukaš Novik, Jury Rudik, Jurgis Rudy-
kanis, Jan Staškun, Jurgis Tumanis, Voiciech Tumanis, Marcin Žylen.

Mažuikiai: Jan Možuikis, Stanislav Možuikis, Stanislav Penik,
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Satkūnai: Jan Budgin, Stanislav Jakubanis, Jan Jurgianis, Jakub 
Mičiūnas, Marcin Paškanis, Mikolaj Paškievič, Voiciech Paškievič, Ma-
tul Plinčis, Piotr Plinšis, Staniul Raikinas (Raikminas?), Pavel Užkur.

Tortiloniai: Lavryn Boizda (Govda? – kravien – krovikas?), Valu-
lis Galvela, Piotr Griciūnas, Urban Jasanis (Jusanis?), Jan Mačanis, Sta-
niul Mylėnas, Staniul Možuikianis, Miško (Michno?) Paškanis, Stasius 
Paukštela, Gryg Pavilanis, Jurgis Penik, Talova vdova, Mikolaj Tumanis 
(kravien), Tomaš Užkuris,

1663
Dukurniai: Stas Bernatanis, Mikolaj Bolciun, Matul Čimbren, Ja-

nova Legunova, Maciej Mitranis, Šym Nareiko, Mikolaj Nargielo, Pa-
lul Pūkanis, Piotr Šmanikšta, Janel Užkur, Maciej Vėžanis, Stas Voiciū-
nas. Nėra Petro Užkurio. Dukurniams priskirti Meldyno ir Miknanių 
užusieniai.

Mažuikiai: Stas Demunc, Marek Grygalun, Maciejova Stanisla-
voniova, Mikolaj Užkur, Jakub Voiciulanis, Nebėra Kasparo našlės, My-
kolo Užkurio.

Satkūnai: Mikul Butgin, Indryk Gasparanis, Valul Gasparanis, 
Gas Jakubanis, Stanislaniova vdova, Bohdan Staniulanis, Jan Staniula-
nis, David Stapulanis (Staniulanis?). Nebėra Baniulio Jurgianio.

Smaliečiai arba Tortulanai: Maciej Bublis, Kšištof Nokcin, Sta-
siova Nokcinova, Marcin Pavkštelis, Mikolaj Savgin, Skorodziejova 
vdova, Civon (tijūnas?) Zurba, Tomaš Zurba. Nebėra Ambraso Staciū-
no, Martyno Arelio, Jano Nokcinio, Jano Piečionkos.

1671
Dukurniai: Stanislav Bernat, Čep Giergania, Jas Jakūnas, Piotr 

Legun, Mikolaj Nergel, Stanislav Pobozdžiun, Tomaš Zurba,

Mažuikiai: Stas Demontis, Mark Možeiko, Mikolaj Mužeiko, 
Stas Stalicionis (kitur Stalajonis), Jakub Voičelonis,

Satkūnai: Ježy Pučinski (bajoras), Kristoph Šlepšč (bajoras), To-
maš Bogdanis, Stas Boidanis (kitur Bordanis), Jakob Burdinas, Mikolaj 
Burginis, Davidova vdova, Gas Jakubonis, Jurgis Jasiūnas, Stanislav Ja-
siūnas, Kris Kribunis, Jan Petrikanis, Grig Stanislavonis, Kris Tomašūnas, 
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Gaspar Valulanis, Pavel Zoltokanis, Matys Žironis. Už Satkūnų Vieliškių 
palivarke (10 valakų?) gyvena kunigas Reder, Slucko Superintendentas.

Smaliečiai: Stas Andrejunis, Jendžej Bublis, Pavel Burginis, Ja-
nel Gavlonis (kitoj vietoj – Jan Gavlenis), Stas Gudelis, Kris Kurašonis, 
Piotr Mikna (kitur – Piotr Mikūnas), Matiaš Nokcin (su trim broliais), 
Kris Paukštenis (su dviem broliais), Tomaš Plepianis, Gaspar Plepik, 
Jurgis Romaško, Mikolaj Saugin, Andžej Šaugonis, Čep Šmauktis, Voi-
ciech Tomananis, Čep Urbanis, Marcin Zablocki, Tomaš Zurba, Andžej 
Žornovski. Ažubalio užusienis paskirtas Vaitiekui Eikšteniui.

Šiauras vakarai

1606
Kubiliai: Matul Ciesla, Jan Dauknelis, Indrė Jakštanis, Matelis 

Klavganis, Indrė Kubilunonis, Mikolaj Kubilus, Jasius Matelanis, Ur-
ban Mlynaž, Jurgis Pavilanis, Staniul Petranis, Stasius Popemčunis, Jan 
Skaicižta (?), Indrė Tiučanis.

Milašiai: Mikolaj Junučėlis, Čepas Jurgianis, Čepas Milašiū-
nas, Maciej Milašiūnas, Lavryn Milašiūnas, Piotr Stulgielis, Valul 
Stulgielis.

Tauniūnai: Pavel Kiežanis, Jan Kučanis, Matulis Kučanis, Stanis-
lav Loškielis, Voiciech Rymianis, Pavel Užkuris.

1612
Kubiliai: Andžej Ajučanis, Banilova vdova, Jasius Dauknelis, 

Andžei Jurkšanis (?). Matul Klavga, Valul Klodra, Staniul Kulela, Ja-
sius Matelanis, Aleksiej Mlynaž, Jurgis Paršenėlis (?), Stas Prepiela, Jan 
Tkač.

Milašiai: Matul Buivenas, Michal Čepanis, Piotr Čepanis, Voi-
ciech Daminelis, Matul Judžnanis, Mikolaj Jurananis, Lavryn Jurgia-
nis, Mikolaj Jurgianis, Jan Lavrynovič, Kaspar Matelanis, Čepas Milo-
šiūnas, Mačiej Milošiūnas, Tomaš Podžiūnas, Matul Puknel (Pukiel?), 
Piotr Stulgienas, Valul Stulgielis,

Tauniūnai: Pavel Butvilanis, Pavel Gintvilovič (Pontvilovič?), 
Mikolaj Kasprovič, Matul Kučanis, Piotr Kučanis, Stušis Kučanis, Voi-
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ciech Rimovič, Pavel Stanislavovič, Pavel Užkur.

1663
Kubiliai: Čep Ėjuc, Gryg Ėjuc, Jan Ėjuc, Voiciech Ėjuc, Gas Ma-

tulanis, Jakub Paukštys, Marcin Povien, Kriš Skievteran. Nebėra Balciu-
nio, Petro Ėjucio, Nagialas, Jakūnas mira. Tuščius žemus pojama Grons-
kis ir Piasčinskis.

Milašiai: ta dalis dingusi?

1671
Kubiliai: Čep Anitis, Grig Anitis, Jan Anitis (Aiutis?), Matul Ani-

tis, Stas Anitis, Maciej Cielikanis, Gas Matulonis, Marcin Mlynaž, Jakub 
Paukšis, Kristof Povien, Marcin Pavien, Aleksander Pieščinski, Kris Ski-
ceronis, Ježy Tkač, Bernat Urbant. Galintiškis minimas kaip užusienis 
(5 valakai), bet ne prie Kubilių. Ten gyvena bajorai Krištof Povien ir Bal-
tramiej Urbanovič. Stefaniškio užusienyje (2,5 valako) gyvena bajoras 
Jurgis Naktinis. O kur buvo 4 valakų Leitiškių užusienis, kur gyveno ba-
jorai Stanislav Piotrovič ir Krištof Romanovski? Kur buvo 4 valakų Nak-
tuniškio užusienis, kur gyveno žemionis Samuel Pielicki?

Mylūnai arba Miliškiai: Maciej Demontis, Mikolaj Golenis, To-
maš Plepius, Mikolaj Zurba (tijūnas). Priskirtas kaimui Paluknio (Paliek-
nio?) užusienis.

Tauniūnai: Jan Duranis, Grig Kubilunis, Kris Karašėnas, Matul 
Kučan, Pavel Kučan, Valul Kučan, Mikolaj Ležanis (Leranis?), Matul 
Lisovski, Piotr Moskal, Kris Solomianis. Jodiškių užusienis (4 valakai) 
skirtas kaimui, už 4 valakų Keibiškių užusienį moka visi trys Kučanai. 
Už 4 valakų Blindiniškio užusienį moka Pavel Budginas (užrašyta Bug-
dinas; klaida?) iš Smaliečių kaimo. Dar kažkoks užusienis vidury va-
lakų. 2 valakai kaimui, 2 valakai – Pavelui Kučanui. 5 valakų Kučins-
kių užusienyje įsitvirtinę žemionys Jan Jozefovič, Mikolaj Slepšč ir Jan 
Žukovski.
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Popilio dvoro koimų plotai valakais, 
prodadunt 1606 matais

Tia plotai nesikeita visų XVII amžių.

Dukurniai 20 Jakniūnai 13 Raščiūnai �
Gajūnai 18 Starkoniai 12 Šeimeniškiai �
Juodžianiai 16 Milašiai 12 Tauniūnai 8
Kubiliai 16 Sauginai 12 Liapalatai �
Pupiškis 16 Žvoguičiai 12 Mižaliai 6
Sadkūnai 14 Smaliečiai 10 Neciūnai 5
Kudžiogaliai 13 Žvirbliai 10 Lotva 4

Popilio valsčiaus koimų didumus ir kiemų skaičius juos. Kai kur 
pagal žemas plotų žmonių par možu. Kuginiai, Starkoniai, Raščiūnai, Pu-
piškiai. Miško jia turėjo, o Pupiškios gyvano bajorai ir žėmininkai. Jų ne 
tiek daug buvo. Gajūnai matyt pragyvano iš miško, daugiau žmonių bu-
vo. Dėl ko Kučgalys, Smaliečiai, Dukurniai sutalpino daugiau žmonių, 
neaišku. Smaliečių ir Dukurnių žema gerasna? Dukurnius maitino žemu-
mon atplaukiančios žuvys?
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PATIKSLINTU LINTALA

Ji parodo, unt kų panošūs papiliečių sokomi žodžiai

Lotviai Neciūnai – Gajūnai Lotgaliai Garšvos – Kojuga-
lis – Staponiškis

Kakts Nutūpe musela man 
un kaktõs

Kokts Nutupa musala mon 
unt kóktos

Tēvs Tėvas Tāvs Tavus
Ozols Ąžuols Ūzuls Ūžuolus
Nākt Ateit Atīt Atait
Labdien Laba diena Loba dīna Lobu dienu
Vakars Vakars Vokors Vokarus
Gabals Gabals Gobols Gobolus
Kreisa roka Kaire runka Kairuo rūka Kaira runka
Vārpa Varpa Vuorpa Vorpa
Pagrabs Pagrabas Pogrobs Pogrobus
Mans Mans Muns Mono
Meita Merga Mārga Marga
Klejot Klajoti Volkuotis; 

kleivuot
Volkiotis

Saaukstēties Persišaldyt Puorsaļt Paršolt
Deguts Deguts Daguts Dagutus
Darbs Darb(u)s Dorbs Dorbus
Rati Ratai Roti Rotai
Gans Tas, kas gano, 

piemuo 
Gons Tas, kas gono, 

pemo
Ganoma pieva Gonomu pievu

Ledus Ledas Lads Ladus
Medus Medus Mads Madus
Mazs Maž(u)s Mozs Možus
Adata Adata Odota Odotu 
Pūce Pelėda Palāda Paladu
Vanagi Vanagai Vonogi Vonagai
Savs Savs Sovs Sovus
Balts Baltus Bolts Boltus
Kaps Kapas Kops Kopus
Kakls Kakl(u)s Koklys Koklus
Kalns Kalns Kolns Kolnus
Perkons Perkūns Pārkiuņs Parkūn(u)s
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Nams Namas Noms Nomus
Badīgs Išbadėjįs, alkans Olkons Olkanus
Bads Mūsų žmonys senei 

bemate badu
Bods Mūsų žmonas sanai 

bamota bodu
Pakulas Pakulos Pokolys Pokulos
Garšīgī Gardžei, skanei Gordai Gordžei
Gals Gal(u)s Gols Golus (pabaiga)

Dabar jau aiškėja mūsų išvada. Suslavėjį baltai, spaudžiami vis 
stiprėsnių jiagų, ajo iš piatų, ajo ti, kur do buvo vietos. Atonešia savo kal-
bos ypatumus. Iki šios dianos neaišku, kodėl toks didelis lotgalių krošto 
ir kupiškianų tarmas žmonių pavardžių panašumus. Juk kai tos gintys ke-
liovo, pavardžių do nebuvo. O gol kokios užuomazgos jau buvo, tik jos 
nebuvo užrašytos?

Mėginimus sugrupuot sanųsius popilio 
dvoro Popilio valsčiaus povardus

Šitam krašti vyko didėsnis apsikeitimus žmonam iš tolimesnių 
vietų, par ilgesnį laikų. Dėl to mum atrodo teisi L. Simniškyta, sakyda-
mu, kad sėliai nespėjo susigyvint kėp gentis ir po kurio laiko jų nebali-
ko. Liko tik kai kurios znaimios vietos, pvz., Sėlyna pria Rokiškio, Sėl-
pilis pria Daugavos, sėlių kapėliai dabar jau atsidūrį Biržų girioj. Žmo-
nas, katria žino tų nepažymėtų vietų, jau seni, grait nieks jos nebagalas 
atrost.

Mas mėginom sugrupuot Popilio valsčiaus sanųsius povardus jieš-
kodami, kokios vietos (kai abi s ištarsta minkštai, tadu jia rodys vietinin-
kų) panašių galajom surost. Tai buvo lotvių kalbai artimi žodžiai (šitos 
povardas gula kairaj), XVIII a. lotgalių (golit sakyt lotygolių) knygos, 
1528 matų LDK kariuomanas surošymi (ti surašytūs tik bajorai), iš vi-
sur, daugiausia iš LDK teritorijos, kur tik pasisakdavo paskaityt. Štai, 
Kurnatovskio povardy (kunigus Papily XIX a. pradžioj) rodom Slucko 
paropijoj. Biržų krašti asunčių povardy Skinderis, Skinderskis atrodom 
1528 matų surošymi skyrėli zemlia Vitebskaja. Bajoro būta. Toj pačioj 
vietoj užrašytus bajorus Žilinski. Gol iš ti kėp ir kiti posiakia Papilio 
kroštų? Toj pačioj knygoj (LDK kariuomanas 1528 m. surošymi 111 p.) 
pamotam užrašytų koimų Litviany. Akialas mum sužibėjo. Iš to kaimo 
karan raiks atjot septyniem. Janovič, Grigorevič, Stankovič ir keturi Ma-
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tejevičiai. Kokio didumo buvo tas Litvianų koimus, jei jom buvo 7 bajo-
rai? Ar kas iš Matejevičių atklydo iki Papilio krošto, kad čia atsirodo Ma-
ciejevič ir Matejūnas?

Ir su kitom sanosiom pavardam pasisakdavo. XVII a. pačioj pra-
džioj įkurtam Popilio miestėli urašytus Janel Podvoiski. O Poromon Po-
dvoiski buvo urašytus Nižnij Novgorodo piliečių, kritusių 1240 matų 
mušy su kalavijuočių ordinu, aukų surošymi. Kėp to pavarda po 400 ma-
tų atsirodo Papily? Gol jau buvo pasidorius kokių pareigų pavadinimu? 
Kėp kad Popilio krašti Struž, Strož? Kai tokių atrundi kitam kaimi, tai 
goli būt giminas, o kai abi toli vienu no kitos, tas tik parodo, kad abiajų 
protėviai kažkadu stovėjo sargyboj, kažkų saugojo (storož, storožitj).

Tas mėginimus nesisekia tiek, kėp kad norėjom gražiai sugru-
puot. Kartais žmogaus vardus daugiau pasokia. Pvz., jei vardus buvo 
Jan, Stas, Kris, Čep, tai tas dažniau būdavo iš sanųjų vietinių, o jei Miko-
laj, tai iš toliau atėjusių.

senieji, vietiniai pavarda iš toliau atėjį, 
suslavėjį baltai

aizjāt – nujoti ajučanis aizuška
āmis – kulys (tinklo 
maišas)

amikanis stas amčinek

andrs – laivo kilis andrėnas, andrykanis andrejevič (1528)
āres – laukai arelis martynas aray
augsts kalns aukštakalnis avkuštin (1528), 

aukštikol
auzas – avižos aviženis čep auzan, auzova
āzēt – kvailioti, mulkinti aželis andžej azens

bakėlnis
balciūnas jas

bālēt – blykšti, balti balciunis balcevičova
balčiūnas bielik (1528)
baldakanis

baĮlinieks – puotautojas balevič baliun, balova
baltrak

balts – baltas baltus baltyn, baltynovski, 
baltinš

bāls – blyškus, blankus balulanis pavel balova, balynski
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banianis
banis banis, banyuč
bartašun bartul, bartulovič

bārties – bartis bartoševič marcin bartoševič (1528)
baukšķēt – poškėti, 
tauškėti

baukšis

bāzēt – prisilaikyti, 
remtis

bazanis

bērnoties – apsivaikuoti bernatanis bernotovičova, 
bernovna

bildināt – užkalbinti, 
pasipiršti

bilčus bilevič (1528), 
bilevičova

biltus
birga – tvaikas, garai birgiela byrul
bise – medž. Šautuvas biša mikolaj

bogdanis tomaš bogdanovič (1528)
bohdananis stas bogdan, bogdanovič
boidanis boidič (1528), boydun
boizda
bolciun mikolaj
boldak boldin, boldun

balts, usains – ūsuotas boltus, baltušanis
boltuš
bordanis borda, bordovska

brākšķis – bilsmas, 
traškesys

braškanis

brekis – rėksnys, 
verksnys

breguniški bryganc

broškiel
broškiel andžej
broškiel jakub
broškun brokšan

bubināt – bambėti bubanira
bubināt – krizenti bubanis, bubienis
bubināt – bubienis stas

bubiniel andžej
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bublis
būda+dzinties budginis budnik

buivenas matul
bujanis buino (1528), buiniova
bukielis bukalova, bukiel, 

bukielans
burdinas, burginis burda – maištas, 

suirutė
burkšķis – murmesys burginis
burga – raganius burginis

burtrymanis čep butrimovič (1528)
butvilanis buts

bužināt – šiaušti, taršyti buža mikolaj buzanovič (1528), 
buza

cielikanis maciej
ciesla matul cyešeiko

cirulis – vieversys cirulis jan cieyrul
čelis jurgis čaladnik – samdinys 

(brus)
čepas – statinė čepanis michal
čubināt – kuistis, 
burkuoti

čimbrėnas čimbūrit – mušti su 
pančiu brus)

daba – gamta dabkanis dobkovič (1528)
dabnus – puošnus dabkūnas jan dapkievič
dāmīt – tvenkti damačanis jakšt
domene – domenas (ž. 
valda)

daminelis

duntyts dantanis danča
dapkun

daukinėti – dvakinėti dauknelis jan daukstevna, daukšovna
dėlietis – vaikinas delidanis

delidapris
demencianis jurkšas demciškan
demontis maciej dementij

demons – demonas demunc
demunčanis kaspar
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demunt adam
denetranis

dēvēt – vadinti devalis, devekis deveris
devītais – devintas devejanis, devetanis dziaviatka (brus)
dievināt – dievinti, 
garbinti

devenis kaspar dievnik

stovėt dykom dykielanis andžej dikols
dimitranis dmitričenkova

dukurs – dukuris dokurnis
daudz – daug dovkminas
drabinas – išspaudos drabel drab (1528), drebennik
drupinat – trupinti dropianis mikiel

droplanis michal drepennik
drūlainis – drūtas drulanis drutilevič (1528)
dūdot – meiliai šnekuč. dūda marek dudan, dudor
dūdināt – burkuoti dudzianis
dūrinėti – bedžioti duranis jan durņ, durupis
dievināt – dievinti, 
garbinti

dzievanis jakub

dievo vaikas dzievenis
eikštus – aiškus eikštenis
eikštis – laukymė eikštenis eykšovna, eykšta
iet – eiti ėjuc

frančko franckevič
fronckun francuzovičovna

galināt – įveikti, nužudyti galinčanis gal
galva – galva galvela valiulis galvans
gars – dvasia, garas gariulonis palul garyn, garovna

gariulonis pogorelyj – sudegėlis
garš – ilgas (aukštaūgis) garšvala
gārša – sengirė garšvala jan garzva
gūsytis – puoštis, taisytis gasionis mikolaj gaščan
iš Kasparo giminės? gasparanis indryk gaspar

gavenis gavenjka (brus)
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pasakų būtybė gavelov, gavenis gavais, gavakova, 
gavanovna

gavilēt – džiūgauti gavlonis janel gavilovski
apgauliojantis 
– apgaudinėjantis?

gavlonis 

gāzelēties – svirduliuoti, 
svyruoti

gažel david

gaželanis staniul
gaželis pavel

geltis – gelsvas arklys gielčovič, gieltelis (žydas)
gielželis gielazionek

garganas – didelis stam-
bus vyras

giergania čep

gierkan, gierkis
gikanis gykonka
gikielis piotr
gikielonis urban

dzinties – gintis gintvilovič pavel giniel
išgolinti – išvaryti golenis mikolaj golyj – nuogas

golenis golenskij, golyš
greitas? greiciūn andžej

griciūn gryčak, gryčan, 
gryčinska

grīloties – svirduliuoti gryga grigorevič (1528)
gryga grygorovna, gryk
grygalun marek Grigalius?
griganis čep
gromadski gromadnyj – didžiulis
gronskis granski (brus)
gudas bartlomiej gudachovska, gudenok
gudelis krištof gudel, gudeņ, gudz
gudelis stas

incis – kicius inčiūnas inčer, inčuk
indreikanis, indrėnas indrichovič (1528)
indrulanis stanislav indran, indryk, 

indronovna
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iss – trumpas išel jakub iušovna
išel piotr
išilis, jušilis? juss

īsums – trumpumas išul matiaš
jakštinti – užsispirti jakštanis indrė jakuš, jakušonek
iš Jekabo giminės? jakubanis jakubovič (1528)

jakubanis mikolaj jakubovič, jakubovski
jakūnas jakupanova
jakūnas jakunin

jāšana – jojimas jananis martišius janovič (1528)
jāt – joti jananis jananis

jančūnas jančevska, jančukovski
joņot – lėkti, dumti, 
skuosti

janelanis janiovna

janelanis janis
jankas – barnis jankul kris jankovič (1528)
jauns kungs? jankun jan
jauns kungs – ponaitis jankūnas janovs, janon

januško janušak
jārēties – dūkti, daužytis jaroševič jaryn
jāšana – jojimas jasanis jaska, jaskuniena

jasiūnas jasj
jāšana – jojimas jašenis piotr jaškan, jašovna
joņot – lėkti, dumti, 
skuosti

jonanis jurgis joniovna, joninovna

joreikanis jan joryk
jozefovič jezofovič (1528)

jādelēt – jodinėti jozelis david jozefič, jozesinski
jozilonis? Andžej jozefič
juchnanis juchnevič

jukas – neramumai, 
suirutė

juchnanis kaspar juchnovič (1528)

juodzinat – pūrenti judžnanis judzenecki
jauns? junučėlis
jūrnieks – jūrininkas jurananis mikolaj jurans, jurs



253

juranieč jan jurniniek
jurģi – kraustynės į n. 
vietą

jurgianis juraga (1528)

jurgievič jurdz, jurgulovna
sujurti – suirti jurkanis jurkan, jurkievič

jurkšanis jurkonova
jōzt – dumti, lėkti juzulanis stas juzadova, juzis

kaldun kaldovn
kaldināt – kaldinti, 
kaustyti

kaldun koldun – burtininkas

kalman (žyd)
kunkulis – kukulis, 
grumstas

kankol

kaplēt – kaupti, kaupuoti kaplanis gryg kapnelonkova
karūsa – karosas karužas mikolaj karžavin

kasprovič kaspars, kasparan
kātot – žygiuoti katinanis jan katan, katkovski
ķēzīt – teršti, gadinti kiežanis kezč, kezer
cilāt – kilnoti kilanis kilakovski

kimbuks, kimbulis
kipšas? kipšis piotr kypina
kirdžius – ilgas kablys kirdžiūnas
kliegt – rėkti, šaukti klavganis matelis klauga, klaugova

klevel klevinski
klyvas? klivalis, klivel, 

kliveliškis
klivelis
klodra valul klodorova

kokalis – kūkalis (bot) kokalis, kokielis kokienis
karaša – ragaišis korošun koršun (1528)

korošun koryšova
korošun choroš – geras

kaškains – niežuotas koškielis čep koskovič
kalējs – kalvis koval mikolaj koval, kovalevič 

(1528)
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koval, kuval kovalevska, kovanova, 
kovuka

kazaks – kazokas, vlsc. 
pasiunt.

kozak balcius kozica (1528)

kozak jan kazačonek, kazova
koza – ožka kozak pavel kozakievič
kažokada – kailis kožakielis mikolaj kožus
kraulinti – kraustyti kravlizanis kris kravals, kravul
kraut – krauti, trenkti kravlizanis kravalonkova

kribunis kreb
krištofovič krištofovič (1528)
krištofovič kryšan, krištufan

krivis – kreivas žmogus krivel kryvans, kryviak, 
krivicki

į krumpį sutraukt 
– paralyžuoti

krumpionis franckūn

kubls – kubilas kubilus mikolaj kublickij (1528)
kubulinš – rėčkutė kubilis kubilnik, kublicki, 

kublinova
kučas – arklininkas kučanis jan kucovič (1528)
kucens – šuniukas kučanis kuculiš, kučiela, kučnis
kūdīt – kiršinti kuduk mikolaj kudak, kudynovna

kudžiukas januško chudoj – liesas
kuģis – laivas kugilanis
darąs laivus? kugin

kulela kulik
kūlis – pėdas, kūlys kulis
kupris – kuprys kuprin piotr kupran, kupreiš, 

kuprinskij, kuprov
kūras, kurkinus 
– kalakutas

kurcin mikolaj kurčak, kurylonek

kurot – pakurstyti, 
paraginti

kurošinski kureišič (1528)

kurošinski kuryšova
kurt – kurti, uždegti kurtinanis kurčak 
kurlausis – kurčias kurtinėlis kurylonek
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karūsa – karosas kuruzas?
lapa – lapas lapalo lapan, lapiekova
lapsa – lapė lapanis gas lapacinski, lapin

lapiena lapinska, lapovna
lapanot – sunkiai eiti lapiena lapka (1528)

latvelanis latyšak, lecigoĮ
latvenis jurgis leytan
lavrynovič jan lavrincevič (1528)
lavrynovič lavrinovič

legēt – sulydyti legun lekgand (1528)
legun lečan

lėgioti – drybsoti legun liagun (brus)
lērums – triukšmas, 
skandalas

leranis?

liežuonis – kojų pirštų 
liga

ležanis mikolaj ležatj (rus)

lisovski matul lysyj (1528)
lisovski lisavski, lisovski

lopisks – gyvuliškas, 
žvėriškas

lopianis lopenskij Ū(1528)

lopianis marcin lopanovna, lopieva, 
lopnevska

lopunis jakub lopucinski
loss – sartas loškielis loš

lotvėlis lotan, lotans. Lotyš
laukumains – šlakuotas, 
taškuotas

lovkminas

macėt – mokėti, sugebėti macianis macevič (1528)
maciejevič maceviej, maciejov, 

macin
macis – jėga macianis maciukan, maciuks, 

maculevič
mackis – mažas žmogus macianis moc (brus) – jėga

macianis mackovič (1528)
mačis – macis – jėga mačanis mošč – galia
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mačejovič mikie mačanis, mačadan, 
mačukan

margot – mirguliuoti marganis maciej margievič
nei bernas nei marga margubernis miloburnis (1528)

martis piotr martin (1528)
martis martinanis, martvienov

rusas maskol
matīt – jausti, pastebėti matejūnas matejevič
matelnikas – apgavikas, 
juokdarys

matelanis matysan, matysaš

matulanis gas matulinia, matulova, 
matuls

matulanis motatj – eikvoti
matulanis motkovič (1528)

mazs – mažas mažulanis mozalevič (1528)
mažulanis mazylevski

panašus į mešką? miaškun miežavei
mikna? michno?
mīcīties – klampoti mičūnas mičuls, mičulišova

mielnikanis melnik (rus)
mielnikanis mielnis

mieloties – smaližiauti mielukalis myeluškova
mikniuoti – mekenti mikna piotr mikans, mikiciankova
mikčioja miknienis pavel mikons, nikilova

mikūnas mykulan
mila – meilė milašiūnas miliukovič, miloch 

(1528)
mylėnas miliukovič (1528)
milašiūnas milanovski, mylian, 

miloniocia
misiūnas jakub misunič (1528)
misiūnas misin, misakiniovna
miško miškin, miškinis

miško žmogus? miškūnas adam
mitrus – guvus, apsukrus mitrelis mitrovič
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mizt – šlapintis mižalis misius myza, myzan, mizilan
mižalovič jasius myža

mizot – lupti, duoti į kailį mižūnas jakub
malūnininkas mlynarovič molnik
monyti? monikanis? manitj (rus)

montkievič matiaš motkovič (1528)
montkievič moncievič
morgienis maciej morgatj
morgienis margievič

rusas moskal piotr
možeiko mark mozalevič (1528)
možeiko matiaš mozilan, mozul, 

možilunova
mazakais – mažiausias možuikis mozolevska, 

mozilanova
mūris – mūras muranis murinik, murovski

muranis matul
nags – nagas nagiala nagievičovna
nakums – atvykimas, 
atėjimas

nakunis nacevič (1528)

nakunis nakam, nakuša
norakt – nukasti, užkasti nareiko šym Narovski
išnarglioti – išterlioti nargielo

nargielo mikolaj
naručanis narovski

nasis – nosis naselis, nosel nosovič (1528)
nosiet – aprišti nosel
sunerglyti – suknaisioti nergel mikolaj
niauroti – pro nosį 
kalbėti

niurela staniul

nakts – naktis nogcin, nokcin nakc, nakcionek
norgielanis

novicot – prilupti novik lukaš noveks
novicot – nužingsniuoti novikanis noviks, novičak
novyti – naikinti, žudyti novikanis
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norauties – plėšytis su 
darbais

nuranis nurap, nurep

niurcit – niurkyti nuranis jan
nuvanis nuvik
osovski vladislav osa – vapsva
osovski osun

pakausis – pakaušis pakauš janel pakoviš 
pakaušis mikas
pakovš jan pakovičova
palednievič
palulis pavel palinova, paluša

paputēt – nuskursti, 
sunykti

paputilanis papušynovna

paršas paršenėlis parsian
paršuk

pašeriaukšlis – pikčiurna pašeraukštis simon pašarovska

paškinti – trupinti, 
laužyti

paškanis paškovič (1528)

paškievič paškievič
paukštelis paukštela

paukštenis pauš
paukštys

pārvelt – pavelti pavilanis pavloniča
pavēlēt – įsakyti, liepti pavilanis
panīkt – sumenkti, 
nuskursti

penik stanislav

petreinis – senov. Pinigas petranis petrovič (1528)
petrikanis

piecept – prikepti piečionka jan pechačovič (1528)
pieliekt – nulinkti, 
palinkti

pielicki samuel pielyčia, pieliš

piesis – pentinas pieščinski aleksander piesiecki
pieščinski pesok? Pieška?

pimpa – pempė (tarm.) pimpa maciej
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susitraukęs, netikęs 
žmogus

pimpela mačiej

piotrovič petrovič (1528)
piotrovič piotrovič, piotrovska
pirkanis čep pirchala (1528)
piteranis jakub

plepėti plepik pleps, pleplova
plinte – šautuvas plinčis
plepėti Plepianis
bozties – šiauštis, 
raukytis

pobozdžiun stanislav

vaiskas – kariuomenė podvoiski Poroman Podvoiski 
(1240) 

podnieks – puodžius podžiūnas podz
Polija – Lenkija polačko polanski, polonski

Pontvilovič ? pontokova, ponzulova
popēt – kimšti, prikimšti popemčunis popcul
pavs – povas povien marcin poviš
prāmis – plaustas premanis pavel prymacans

prepiela stas prepiela (rus) – putpelė
pūce – pelėda pučinski ježy pucha (1528)
pūka – pūkelis pūkanis palul pukevič (1528)
pūkis – aitvaras pukianis puča, pučkovskij

pukiel pukač, pukačonek
pukoties – pykti, 
apmaudauti

puknel pukan

pušelnieks – pusininkas pušenis?
putināt – švaistyti, 
eikvoti

pūtela jakub putan

pūtināt – ilsinti putelis marcin
rakāt – rausti, knisti, 
kasinėti

raikinas staniul raiykova

rāms – ramus ramaškanis mačas rimšic (1528)
ramaškanis ramonova

raudulis – verksnys rauda kris
raudven kris ravdzan
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repečka – rupūžė repeško
repsis – seliava repsten piotr repš
resnītis – storulis rėzitinis piotr rezkun?
ryma – besotis rymianis rimšic (1528)
rimt – nurimti rymianis rymša, rymševič

romaško jurgis romašonek
romaško romaška (rus) 

– rugiagėlė
rūdīts – užkietėjęs rudik jury rudevič (1528)
ruds – rudas rudikanis rudak, rudinis, ruduk

rudikanis rudzik. Rudzis, rudziš
rūkt – bambėti, niurnėti rukielis rukovič (1528)
rūkis – nykštukas rukielis rukmaninia, rukovski
sadot – daug duoti, 
suduoti

sadaikis david

savs+dzinties – savus 
ginantis

savgin mikolaj

siekalas – seilės seilis seylec
symonanis siemianov
symonanis symaniak, symonovič, 

simukan
skaists – gražus skaičista skaiysterova
sekste – skiauterė skiauterunis voiciech

skiceronis skinča
skierulis maciej

skiutrius – driskius skievteran kriš
skiti – skitai skiterovič voiciech
slīdēt – slysti, kristi, 
smukti

sližel jan sličan, slizan

slyžys – vijūnų šeimos 
žuvis

sližel marcin sliedzievska

snorpovič jan
sakalas sokolinski sokol, sokolenskij 

(1528)
sokolinski sokolovski
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salmiņš – šiaudelis solomianis kris solomiannyj 
– šiaudinis

stāvēt – stovėti staciūnas stankovič (1528)
stāties – atsistoti stačanis stafuk, stakul

stakianis jurgis stakun, stakovski
didiko rūmų pareigūnas stalakojanis urban
stallis – arklidė stalicionis, stalajonis stalevska
stamalinėti – slampinėti stamananis
užstaminti – nuslopinti, 
užgesinti

stamanis jakub

stanislavonis stanislavovič (1528)
staniulanis bohdan stanislavski
staniulanis janis

stapinėti – sunkiai vilk-
ti kojas

stapulanis david stapuk, stapul, stapulan

stariun marcin staryj (1528)
stariun staryuski

stasaunas – padorus stasionis maciej stasevič (1528)
stasiūnas stasičak, stasiuk, 

stasučak
stašanis piotr staščon
staškūnas staškan, stašul

statmietis – stačiokas statminas piotr statikovič (1528)
stokanis jan stykons, 

stallis – arklidė stolokanis, 
stalokoniškis

stolun

strēlnieks – šaulys strelčun strelec, strelka (1528)
strūdzinieks – valtinin-
kas, laivavilkys

stručunis mikolaj

strželec strelec (1528)
staigulis – bastūnas stulgielis
stulgus – išpuikęs stulgielis
svaidīgs – nepastovus, 
besimėtantis

suvoizdž mikolaj sveydanovna

švalas – tauzija niekus svalis suvel
saudzīgs – rūpestingas šaugonis andžej saukan, saukinov
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šaudytojas šaugonis 
šaut – šaut šaulis piotr šaunis, šavan
šepte – sndėris šepetėlis stas šeptat – kalbat 

pašnibždom
šepetis kazus šiopot – šnabždesys 

buriant
sils – šilas šilaikianis maciej silinis

šilūnas matul sylagaylan, sylaiovna
šimanis šimanovič (1528)

šinkuoti – eikvoti šimko šimkovič (1528)
šiupinėlis?

slēpšana – slėpimas šlepšč krištoph slieper
šmaukt – sprukti šmaikis jonas smaukštelovna
šmaukt – apgaudinėti šmanikšta šmaukšta, 

šmaukštelovna
šmanikšta piotr šmukan, šmukst

šmaukt – apgaudinėti šmauktis čep šmaukšta 
snipis – nosis šnipinėlis?
špikelis? špilkelis špiegin, špielgis

tarolis jurgis
tūcīt – kišti, grūsti tiučanis tučan

tkač tkačak
tomananis voiciech tyminik
tomanis jan tomkovič (1528)
tomanis maciej tomin

tūmigs – apkūnus tomanis vilim tumin, tuminiak, 
tuminova

tricēt – tirtėti, virpėti trečiak jakub treciaks
triecis – taranas trečiakanis piotr treciekova
tracināt – siutinti, 
pykdyti

trečiak traciakova, 
traciaškova, trankan

trešais – trečias trečiak treikul, trociokova
triekt – smogti, trenkti trinkanis tryknova
trinkšķēt – žvangėti trinkanis tryščinski
trobala trobiela
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trusevič vladislav trus
tūba – veltinis tubielis tubiovna
tūla – gaišuolis, drimba tulananis tul, tulis, tulujun
tumīgs – apkūnus tumanis tuman, tumanis, 

tumanonek
tumsonis – nemokša tumovš tumaš, tumaševič, 

tumašonek
? tunianis ?
urbt – gręžti urban urbanovič (1528)
urbināties – krapštytis, 
knaisiotis

urbanovič urbanovič 

uzkārt – pakabinti, 
užkarti

užkuris uškan, uškavnik

vajāt – vaikyti, persekioti vaiaga marcin vaynis
vala – valia, laisvė valulanis gaspar volynec (1528)
valoties – dykinėti valulanis pavel valyač, valiniks
vālāties – voliotis, 
ritinėtis

valulis pavel valevič (1528)

valulis valovna, valuciova, 
valušova

vēligs – malonus, 
užjaučiantis

velišonis veličatj (rus)

velišius – veliantis milą velišonis
vingrs – stangrus, 
lankstus

vengris

vizināt – vėžinti vėza stas viezul
vėžanis maciej
viezanis baltrak vozitj (rus)

vilgt – drėkti vilgielis david
vilks – vilkas vilkiel piotr volčkovič (1528)

vilkiel vylk, vilkan, vilkovskij
vinča – suktuvas, gervė vinčus čep
viņš – anas vinčus 
vinčius – sutuoktuvės vinčus 
vinkelis – kampainis, 
kampas

vinkel mikolaj vintež
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vīrs + lēkt – šokuojąs 
vyras

viralekis

vīrs + lieks – atliekamas 
vyras

viralekis

virs + kapi – virš kapų virškapen matis vyšicki, vyškanova, 
viškieryn

virs + kāpējs – iškilėlis virškapen vyškovanik
viškūnas adam viškiers, viškis, 

viškune, vyšova
višnievski višnievska, vyšniovna

vaicāt – klausti voiciūnas voiciuls, voyčuk
vaitiekus voičechovič
vaicāt – klausti voičelonis jakub
vārs – gležnas, trapus voršnievski vorsovič (1528)
vārošs – verdantis voršnievski
ažubalis zablocki za bolotom (rus)

zablocki zbaliniova, zboloka
zīlnieks – būrėjas zylenis pavel
zilene – girtuoklė zylenis 
zilot – mėlynuoti zylenis zilen
zīle – zylė zylenis 
zolet – prikalti 
puspadžius

zoltokanis pavel zolotkov (1528)

zurba tomaš zorgba
zurbanis kris zurp, zurup
žaba mikolaj žaba (1528)
žaba žaba, žabianka

žadėt žadeikianis žadecki
žagoties – žaksėti žagnelis stas
žagti – priteršti žagnelis 
žaida – žaizda žaida zaydovska
žemaitis žamaitis stasus žieymuniovna

žieč ziečova
žilas žilan pavel žilič, žilinskij (1528)
zīlēt – spėti ateitį žylen marcin
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žironis matys zira,ziran
žornovski andžej žoronovska
žukovski jan žuk, žukovič (1528)
žukovski žuk 

Agėniškio valsčiaus povardas

Senieji vietiniai pavarda Atėjį iš toliau, 
suslavėjį baltai

aiziet – nueiti, išeiti aizitinis?
aizjāt – nujoti aizitinis? aizuška
arājs – artojas, žemdirbys arciškis aray, arcychovič

arciuška arciukievičovna
aršana – arimas arciškis artiuchovič, 1528
ašs – spartus, mitrus aškielėnas
sparčiai dirbantis aškielėnas
balts+galva baltagalis baltovna

baltynėl baltinš
balts+ūsainis – baltais 
ūsais

baltužanis baltuv

balzarūnas
bananis banis, banyuč

baniutyt – varginti, 
išvaryti

banelis

bārt – barti baršūnas barščun, bartul
bārdains – barzdotas barzdanis
bass – basas basiun
bērnoties – apsivaikuoti bernatis bernacki
susigriebtas vaikas bernatis bernovna
bikstīties – stumdytis, 
baksnotis

bikšis biksinik

bližgus – blizgus bližgiela blisien
bass – basas bosun

bublanis bubyl
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bubulis – baubas bublis bubyš
bubināties – krizenti, 
prunkšti

bubnis

būdnieks – grytelnikas budananis budarov
būda – trobelė budynas budilovič, 1528
budzis – šunvotė budzus budzanova
būvet – statyti buivida
buinus? bunionis bundul, bunys

bunionis buino, 1528
burtnieks – burtininkas burūnas burovič, burtulova, 

burun
cieminš – svečias ciemnolonski ciamel, ciamla
tivūnas – tijūnas civon
čerulninkas – kirpėjas čerulis čer, čereyska
dēlēns – sūnelis delun
deldēt – nunešioti, nutrinti dilis dylan, dylauka, 

dylevič, dylevska
drabas – kareivis drab drab – 1528

drab drebennik
draps – storas vilnonis 
audeklas

drapas

driplanis drinčan?
drupinat – trupinti dropianis drepennik

droplanis
dund – dunda, griaudžia dundulis

franckūnas franckievič
gajējs – pėsčiasis, 
samdinys

gajūnas gajevski, gajovski

galkievič galkov
gavėnanis gavanova, 

gavininova, 
gavinova

gavėnanis gaviniš, gavonovna
gavėnanis govenovič, 1528
gikiel gykonka
giner giniel
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grīlīgs – svirduliuojantis grygalun
gronski

grūdenis – grucė grūdelis grucova, gruden
gudanis gudanovna, gudel, 

guden
itelis ilis
jakšt

Jekabs jakubanis jakuban, jakubionek, 
jakubov

joks – juokas jakumanis
Jani – joninės jančūnas jančevski, 

jančukovski
jankovski janikova, janka
jankovski jankovič,1528

jonot – lėkti, dumti janušanis janovič, 1528
janis janušanis januševič, 1528

januškanis januciak, 
janušak,janušakova

jāšana – jojimas jasanis
jādelēt – jodinėti jodžianis

jonanis janiovna
jonot – lėkti, dumti jonenis jonievič
jukums – maišalynė, 
kratinys

jukomonis jokums

juokų sumanytojas jukomonis jukomovič, jukums
jukt – pakrikti jukomonis

jurkiela jurkan jurkievič, 
jurkonova

jārēties – dūkti, daužytis jurkielanis jurkovč, jurkunča, 
jurkij

kakts – kampas, kaktena – 
kaktos oda

kaktenis

kalt – kalti kalitėnas
kanišanis kaniukevič, 

kannokene, 
kaniušnia

karūsa – karosas karasionis karasj
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karklel
karojošs – karingas; karš 
– karas

karušanis karašova, karyš, 
karyšova

kauss – kaušas; kaušana 
– lydymas

kaševski kašova, kašovski

kaškis – niežai kaškis
kidenti – sunkiai tempti kidelis kieydinova
cipāt – tipenti kipanis kypina
kipsenti – eiti smulkiais 
žingsniais

kipsis

kliegt – rėkti, plyšoti klaugiela klaugova, klauga
kliauga klygul, klikova

klimst – klaidžioti, bastytis klimis klimovič, 1528
klimis klimaičovna, 

klimčonek, klimovič
klyvas – kreivas, šleivas klivis? klišan
koks – medis kokielis kokajančyks, koken, 

kokienis
nesiskiriąs su kuoka kokieturis
koklinėti – vaikščioti be 
darbo

koklenis

koklēt – kankliuoti koklenis kokienis
koks – mediena kokšys kokšak
kopt – prižiūrėti, puoselėti kops kopsakovič, 1528

kops kopč, kopeycun, 
kopuč

kaza – ožka; kažoks 
– kailiniai

kožakas kozul,kožus

krykščiavimas 
– džiūgavimas

krikščiūnas krykšan

krikšķēt – braškėti, 
grikšėti

krikščiūnas

kučas – arklininkas kučanas kucovič, 1528
kučanas kuculiš, kučiela, 

kučma, kučnis
kugielis kugris

kuginieks – laivininkas kugienis kugns
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kūja – lazda, pagalys kuielis kujalovski, kujelova
kūkot – kukuoti kukielka kuk, kukajis, kukian, 

kukielova
kukelis – kūjelis kukielka
kūklė – kaukimas, 
staugimas

kuklainis

kuklinėti – pamažu dirbti kuklanis kuklič
kulvis

kūrējs – kūrikas kurelis kurilovič, 1528
kurelis kuraņhka, 

kurylonek, kuris, 
kuryšova

lapains – lapotas; lāpīt – lo-
pyti, taisyti

lapelanas lapan, lapiekova, 
papoškova, lapovna

latvietis – latvis latvelanis latyšak
laucinieks – kaimietis; la-
ūks – laukas

laukinikas lauski

lenkt – siekti, stengtis, 
vaikytis

lenkonis lenkievič

leņķis – kampas lenkonis lenjko, 1528
lepoties – didžiuotis lepečanis lipič, 1528

lepečanis lepičanka, lepkova
lērums – triukšmas, 
skandalas

lėrius

lesvinčius – eigulys lesius lesnevičova
līkāties – lankstytis likanis lykinski, likova, likš
linkaunas – kuprotas linkanis link, linko, 

linkovska
lizik liuzinik, lizinik
martinanis martin, 1528

marts – kovas martis martinanis, 
martynov, 
martukovna

matelnikas – apgavikas, 
juokdarys

matelanis matejevič, 1528

matīt – jausti, pastebėti matulanis matals, matysan, 
matulinia, matuls



2�0

matoti (motatj) – eikvoti matulanis
matūzolius – sudribęs, 
nerangus

matuzonis matusevičova

mazs – mažas mažuika mazylevski, 1528
meška meškinanis miška, miškin
mīcities – trypti, klampoti miciūnas mickovič, 1528

miciūnas mycan, myckan, 
mycun

mikielevič mikolevič, 1527
mekenti mikienas mikulič, 1528
mikčioti mikinas mikanova, mykans, 

mikielanova
mikina – ištižėlis, 
betvarkis

mikinas mikilova

mikolajūnas mykulan, mikuliak, 
mikulič

moloko – pienas milkovski moloko – pienas
milkovski milhas

milenti – meilintis, gerintis mylūnas miloch, 1528
mylūnas milanovski, mylian, 

miloniocia
minėjums – spėjimas, 
numatymas

miniūnas

mīņāt – mindžioti miniūnas myngra
mūlāps – mulkis, 
pusgalvis

mulonis muldanc, muldone, 
muldun

muntvid
murelis

mūris – mūras muris murinik, murovski
dirba su noragu? nargiela
neglīts – negražus, bjaurus neglinis
niūris – paniurėlis niaura narnicki

niklaševič nikoniak, nikulin
niūra

norīkot – duoti potvarkį, 
paskirti

noreikanis

pagariackis pogoretj, goriačka
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pakausis – pakaušis pakaušunis pokaviš, pokavičova
pakūtrs – tingokas pakieturis
palūkot – pasirūpinti palukris paluchovna, paluša
paršas paršukas

paršukielis parcanova
paūglis – paauglis paugulis

paulonis pavloniča, pavlovič
pavelt – paristi, pavelti pavilanis pavlovski

pavlovič pavlovič
pozaras pažaronikštis požarovska
pārkalt – perkalti, 
pakaustyti

perkalinis pekolka, 1528

petranis
petreinis – senov. pinigas 
(3 kap)

petrenis petrovič, 1528

piasčinski piesiecki
piasčinski pesok

piemānīt – apgauti, apsukti piemianis? primanitj
piemianis? pimanionek, 

pimaniak
pietkievič petkovič, 1528

pilkas pilkianas
pilksen
piteranis piotrovna
polranis polarovski, polerėja
porzecki rzecka – upelis
poskočyn podskočitj – prišokti

pravietis – pranašas pravilanis pravilno
prāmis – plaustas premanis prymacans

pretkievič
pronski pronkovska

purināties – purtytis, 
kratytis

purunėlis purninš

putrot – painioti, velti putris putral, putrinik
radze – uola radvila radivilovič, 1528
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radvila radzon, radzivon
repštein repš

režģīt – supainioti, 
suraizgyti

režitinis rezkun

rags – ragas rogovski rogaič, rogal, 
rogovski, rogavn

samielot – privaišinti samilas
savs+dzinties sauginėlis
smilga – smilga smilgūnas smilkin, 1528 

(smilgin?)
smilgūnas smigla, smilgin 
snuika snuška
sobolevski sobolj – sabalas
soksnis sokcin

sora – iš varpinių šeimos soreika soroka – šarka
stārķis – gandras sterkanis starkulonek

straševič stroc, strodz
stroša stroc, strodz

strūdzinieks – valtininkas stružel strož, strožan, 
struižan

stumt – stumti stumanis
stulbenis – bukas, 
avigalvis

stupen

saukt – šaukti, rėkti, 
vadinti

šaukštora saukan, saukinov

šamanis – burtininkas šimanis šimanovič, 1528
šimanis šym, šymaškova
šimkūnas šimkovič, 1528

šmaukt – sprukti, nešdintis šmaikis šmaukšta, šmukan
švalas – kalba niekus švalėnas švievel
švaks – silpnas, prastas švatkanis švokgirovaja, 1528

švoba
talka – talka talkažanis tališevska
tamulinėti – stamalinėti tamulonis tamas, taminova
tylus tylėnas tylaševski
tilināt – kloti linus tylėnas
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tomkūnas tomin, tumanis
triška tryščinski

valks – pervalkas valkūnas valko, 1528
valkāt – nešioti, dėvėti valkūnas valkenova, 

valkovska, valkrova
vilināt – vilioti, gundyti vilimis vilim, vilimanova, 

vilims
iss – trumpas vis

voitkūnas voitkovič, 1528
volčūnas volčkovič, volk, 

1528
volčūnas volk, volska

varas+kājas vorokaj
zeņķis – vaikėzas zikanis zienik, zyk, zinkevič

žaburis zaborovski
žagars – žagaras žagarinis

žanel
zanēt – dūgsti, zyzti žanėnas žandak
zaunyti – žliumbti žanenis zandovska

žyla žilič, 1528
zilnieks – burtininkas žylanis žyla, žilia, žilis

žylėnas žylinski
žlupen župlova

žīperigs – guvus, žvalus žoberis
žvairas žvairova
zvērēns – žvėriukas žveiran
zvirbulis – žvirblis žvirblalis žvirblova

žvironis žvyr
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Vėlesni laikai

Popilio krošto žmonas, katria kalbajo sanoviškai.

Popilio evangelikų – refor-
matų paropiju, XVIII a. un-
tru pusa  
(surinko Naktinio Jonus)

Papilio Romos katalikų paropiju, XIX a. un-
troji pusa  
(surinko Editu Lansbiargiana)

Agonis Likas Abazorius Karosas Rakovskij
Ancius Linkanis Ačpak Karpevič Rakšys
Anzienas Lotyš Adomanas Karpovič Ramanovskij
Atklavinis Ludiekis Ajutis Karvelis Rapas
Atkočas Lujan Alekna Kaunietis Rasimovič
Atlavinis Lukšis Alešiūnas Kaupas Reinatas
Aukštikalnis Mačiuks Anciūnas Kaupelis Reklif
Ažubalis Mačonas Andraliūnas Kaupovas Remeika
Ažunaris Mačulis Anilionis Kavalevič Rilavičas
Bačiūnas Mačus Antuševskij Kavaliūnas Rimavičius
Bagdonas Maldynis Apvinys Kazakevičius Rinkevič
Baginski Malinovski Arlikievič Kaziūnas Rublevskij
Baltūnas Marciukonis Aukštikalnis Kazlovskij Rudakov
Baltušis Marčukas Avgustavič Kazokas Rudelis
Baniulis Margianis Avgustovskij Kebla Rudys
Banys Markievič Ažubalis Keželis Ruseckij
Baranovski Maršand Bagdan Kežys Rutkevič
Baronas Martynėlas Bagdonas Kiburys Sadovskij
Bergriun Masalski Bagdonovič Kikilis Samulanas
Bernotis Mažujko Bajoras Kilipas Samulionis
Bieleckis Medalinskis Bakšys Kirelis Sauginas
Bobovič Medlinskis Balčiūnas Kirys Savickij
Boknis Meldinski Baltulis Kirkov Semaška
Braškis Mikilėnas Baltušis Kirslys Silvgevič
Brateikis Milaška Banys Kiršlys Simonavič
Brozovska Misiūnas Baranovskij Klanauskas Skaburskij
Budginis Mišiūnas Barrnotas Klemauskij Skeberdis
Bukovski Mitras Bartaševičius Kliauga Skuturas
Burbulas Mižalis Bartašius Klibas Slanys
Bžesk Mlynas Bartolijus Klipa Slapevas
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Bžožovski Muranis Bazilevskij Klopovskij Slavinskij
Capis Naktinis Belodzedov Kolpak Slikapas
Ceraski Nastapko Belozemnyj Kondrušonis Smolevskij
Chodorovič Natkus Binkis Kondrušūnas Spirkavič
Cielevič Niaura Binkovskij Kontrimas Stačkas
Čerka Norbutiene Birys Korsak Stakėnas
Čerkiesas Pakaušis Blažys Kosinskij Stakionis
Čiapas Palanis Braškys Kovalevskij Staliūnas
Čigas Palšis Bružas Staniulis
Čiplis Palukas Budzinskij Krasnovskij Stanopov
Dagys Palušis Bulokas Krivickas Stasiūnas
Dambrovski Paškievič Burbulas Krožys Stašys
Daubonas Paškovski Burbulis Kržistovskij Stikliorius
Daukšys Patūpa Burčikas Kubilis Styra
Daumėnas Paunksnis Burčka Kučinskij Striužas
Devenis Pavilonis Burčviek Kudukis Suveizdis
Doveika Pazis Burgyk Kujelis Svinėnas
Dovidova Peikštenis Butianis Kukelka Šabelskij
Drudalas Pikas Butianov Kulbis Šablickij
Drukšis Plapas Cauno Kulieša Šampauskij
Dūda Plepikis Cilevič Kuliševskij Šamšonas
Dudėnas Plikis Čečys Kuliukas Šarkovskis
Dudonas Plivienia Čekovskij Kumpis Šarkūnas
Dundulis Plukteris Čereška Kuntrimovič Šarnas
Eidukas Podkovka Čiarkiūnas Kuplys Šavickij
Ėjutis Povilonis Čibinskij Kvedaraučas Šepetys
Ešerys Punis Čiorka Kvedaravičius Šeškas
Fergiz Ramutėnas Čygas Kvetkovskij Šibilskij
Fiodorovič Reinotas Dagys Ladyga Šidla
Gaidelis? Rekun Dainovskij Lalys Šilingovskij
Gargienis Riedel Danilevič Lapinskij Šimalis
Gasianis Rimšis Daubaras Lašas Šimanis
Gasparėnas Rymetis Daukša Latukas Šimanovskij
Gasparėnas Romatėnas Davidis Latvanas Šimas
Gavėnas Rudielis Dipovskij Latvelis Šimkevič
Geilūnas Ruginis Dlugoborskij Lauščiukas Šišonas
Giedelis? Rumpis Dovidonis Lensas Šlegeris
Gieniš Ruplėnas Dovliagov Leonis Šlekys
Gierkis Ruplis Dragovskij Levonas Šmyla
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Ginotis Rusiecki Drevinskij Liaudanskij Šumsko
Glušokas Rutkus Dubnikas Liauša Švedas
Grigonis Samušis Dūda Likas Švikas
Gudauskas Senonis Dundulis Liutis Švinelis
Gulbis Siaurikas Dvilys Lukinskij Tamošiūnas
Ilakovič Skiabarzdis Eidukas Lukoševičius Tauteras
Ilgavyžis Skiauteronis Einoris Lukošius Timukas
Inkūnas Skieberdis Eismantas Lukšia Tokovskij
Ivaško Skieterėlis Gabulas Mačiukas Toločka
Jakievič Skrodis Gaidelis Mačys Trečiokas
Jakubėnas Smalas Galvanovskij Magnus Treigis
Jankūnas Smalekis Gapulievskij Maldūnas Trynolas
Janonis Smukas Garbuz Malinevskij Trumpickij
Januška Stakienas Gasiūnas Mališevskij Tuinas
Jasinski Stakionas Gasparevič Malokas Tuinelis
Jasiukėnas Stalukas Gavanas Marcinkevičius Tulpinis
Jasiūnas Stalūnas Gelausis Marcinovskij Tumas
Jaugiel Stankar Geltulis Margonis Tunkūnas
Jeger Starkienas Gendriukas Markovskij Turkevičius
Jodikonis Starosielski Genys Masiokas Ulevič
Jokubonas Stremeckas Gerva Matekonis Usevič
Juodakis Stružas Giedra Matukas Užkurėlis
Juodėnas Stujna Giedraitis Matulevič Užubalis
Juškovski Supkievič Ginotas Matulis Vaičiulanas
Kadaronas Suvaizdis Girečiok Matuzevič Vaičiulis
Kairys Šepetis Girnis Mausolis Vaiginas
Kalkys Šerikas Gogubulas Mažeika Vaigolis
Kalpokas Šidlovski Griciūnas Mažiulis Vainovskij
Kalvelis Šilagalis Grigaliūnas Mažolis Vaitaitis
Kalvionis Šileika Grigas Mažuika Vaitiekaiceva
Karaša Šimkus Grivinskij Medelinskij Vaitkievič
Karašis Šimonis Gronskij Medikis Vajaga
Karosas Šimuk Grubinskis Mežvinskij Valeckij
Kaupas Šlėgier Grumbinas Mikalauskas Valentas
Kavalun Šleinis Gruževskij Mikalnas Valentėlis
Kazas Šleivis Gudas Mikraitis Valentinovič
Kazokas Šlekelis Gulbinas Milevič Valiulis
Keiris Šlekys Guligovskij Mironas Valiūnas
Kepalas Šniukas Gulšovskij Mironas Valkovskij
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Kiapastas Šulenis Gurblas Misiūnas Varekulis
Kilanis Šutris Ikamas Mižiūnas Variakojis
Kilevič Tamulėnas Ilevič Mockūnas Varnis
Kilypas Tamušūnas Iršulis Močiulbskij Varžkovskij
Kimbas Tarnovski Isanda Montvilas Vasilevskij
Kipas Tatoris Ivanovskij Motiejūnas Vedlūga
Kirslis Tereča Ivaška Načilis Veidginas
Kisieliūnas Tuina Jackimovič Naglijev Venclovas
Kiškis Tumosas Jakavičius Naglis Verbickij
Klibas Tunkūnas Jakubėlis Naktinis Verbiukas
Klivis Upartas Jakubėnas Narbutas Vezberg
Klopman Urban Jakubonis Narutis Vezdžiūnas
Klusis Urbšis Jakukėlis Naudžiūnas Vidžiokis
Kodžiūnas? Užkuris Jakulis Nečesovskij Vielentas
Kopycki Vaitaitis Jalopas Neimanis Vilijamas
Kozak Vaitekonis Janilevičius Neimantas Vinkšnelis
Kozarin Valkiūnas Janilionis Noreika Virbalas
Kozarina Valnukienis Janiševič Osonskij Višinskij
Kozlovski Valulis Janišionis Padkovskij Vištelis
Krištoponis Valunčiūnas Janiūnas Pailokas Vitartas
Krykščius Vanagas Jankūnas Paliukas Vitkevičius
Krūmenis Varakojis Janonis Paliulionis Vocvodovskij
Kudilūnas Vaškas Janson Palmonas Vogulis
Kudžiūnas? Vegis Janulevičius Parčevskij Zabarovskij
Kuginis Veidelis Janulis Pariakšlis Zakrys
Kulbis Veikšia Januševičius Paškevič Zandaras
Kulešanis Vėjalis Januška Patkovskij Zaspda
Kunilūnas Veštejūnas Januškevič Patrauskas Zdanovič
Kuprovič Viederis Jaruševičius Patūpa Zinkevič
Kurnatovski Vikis Jasiukėnas Pavilonis Zurba
Kurtinis Vileišis Jasiūnas Pavilovskij Žagarnovskij
Kuzas Vilimėnas Jevaška Pečinskij Žegliūnas
Labunski Vinčis Jievaltas Petkevič Žekamskas
Lačega Vitkievič Jodgudis Petrašis Želiovskij
Lapinskas Vojako Juchnevičius Petrovskij Žemaitis
Latvėnas Zablocki Jung Petrulis Žemčiūgas
Laucius Zamba Jurgelionis Petrušis Žikauskas
Laukminas Zander Jurrijevič Piekarius Žikovskij
Laumelis Zaremba Kairevičius Pilipovskij Žilinskij
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Launikonis Zdanovič Kairys Pilypas Žilis
Lečiūga Zurbas Kajokas Pykūnas Žipkevič
Legionis Zurbėnas Kaldis Plepas Žirauckas
Leonovič Žadeikianis Kalendra Plepys Žirovskij

Žemčiūgas Kalinovskij Pliarpa Žižkevski
Žioberis Kalinskij Poimintas Žižpovskij
Žoba Kališevskij Povilovič Žynko
Žoldak Kalninis Prancilevskij Žoba
Žoris Kalpokas Privokas Žolys
Žugarinis Kamarovskij Prunckus Žonda
Žuk Kanopas Pukanas Žukovskij

Kaplūnas Punderis Žųsiūnas
Karivič Rakauskas Žvilinskij
Karlovskij Rakevičius

Ligos ir smertys XIX a. I pusėje

Kada Kur Kas Amžius Priežastis Palaidotas
1846, 
sausis

Žvirbliai Petro Mažuikos s., 10 m. jadra Žvirblių kap.
 – „ – Jurgio Trečioko s., 3 jadra  – „ – 
Kupriai Tam. Jasiukėno s., 14 m. sušolo  – „ – 
Goželiškis Petro Mažuikos s., 9 m. Skarlatina  – „ – 
Žardinių 
vnk.

Petras Ramutėnas, 51 Karštligė Semeniškių

Raščiūnai Jono Baltušio žmona, 32 išgąstis Žvirblių kap.
Goželiškis Petro Mažuikos s.,16 Jadra  – „ – 
Žvirbliai Jurgio Janušev. d., 3 jadra  – „ – 
Žiobai Mykolo Šleivio d., 1 kokliušas  – „ – 
Sauginai Jurgio Vitorto s., 4 kokliušas Gajūnų kap.
Šokdas vnk. Motiejaus Drukšio s., 7 kokliušas Kubilių kap.
Mielaišiai Jono Žaldoko žmona, 50 džiova Mielaišių kap.
Žvirbliai Mykolo Šleivio d., 4 jadra Žvirblių kap.
Žvirbliai Jurgio Januševičiaus s., 9 jadra  – „ – 
Kyliškiai Jurgio Trečioko d., 1 kokliušas  – „ – 
Einoriai Našlė O. Ramutėnaitė – 

Klovienė, 63
nusilpo Žadeikių kap.

Beržynės 
vnk.

Krisius Klibas, 45 karštligė Gegužių kap.



2��

1846, 
vasaris

Raščiūnai Krist. Povilausko d., 1,5 kokliušas Pariškių kap.
Smaliečiai Jokūbo Juodgudžio d., 1 džiova Smaliečių 

kap.
Satkūnai Jokūbo Margenio s., 1 jadra Satkūnų kap.
Tauniūnai Jono Kučinsko d., 2 jadra Tauniūnų kap.
Žardelių 
vnk.

J. Januševičiaus s., 2 kokliušas Žvirblių kap.

Žardelių 
vnk.

Jokūbo Trečioko d., 1,5 kokliušas  – „ – 

1846 Kučgalys P. Varakojo s., 16 kokliušas  – „ – 
Žiobai Mykolo Trečioko d., 12 jadra  – „ – 
Iškonys Jurgio Pakaušio d., 23 jadra Iškonių kap.
Žiobai Krist. Stakionio s., 4 jadra Žvirblių kap.
Žiobai Krist. Stakionio s., 2 Jadra  – „ – 
Žiobai Jono Šleivio s., 4 jadra  – „ – 
Kubiliai Jan Kvadarovič, 61 džiova Kubilių kap.
Staponiškis Mykolo Naktinio d., 4 jadra Kubilių kap.
Dukurniai Petro Zurbos s., 1,5 jadra Dukurnių kap.
Kupriai Jurgio Aukštikalnio žm., 

26
gimdant Kuprių kap.

Kų motom iš šitų 34 išrašų, padarytų 1846 matų pradžioj? Labiau-
siai sirgo ir mira jauni. Jadra pirmoj vietoj, kokliušus untroj. Suaugusius 
pribaigia džiova, krito jia no karštligias. Ar karštligia buvo gripo atomai-
na? Ar ji buvo užkrečiamu? Iš šitų 34 išrašų nematyt. Bat motom, kad 
no jadros mira 9 berniukai ir 6 margaičkos. Vyrų giminy kirto pusuntro 
karto dažniau? Statistiku tai niar lingvus mokslus. Ne ba raikalo jų aiški-
na tik aukštojoj mokykloj. Statistiku – tai ne sudėtis ir atimtis. Statistiku 
turi pasakyt, kiek patikimai možnu sakyt, kad yr tėp, kėp radai? Ar tik-
rai tėp yr? Šitia 34 išrašai rodo, kad dėl jadros raikia papildomai pasido-
mėt. Ar tikrai berniokai susirgdavo ir mirdavo dažniau? Ar tik šių matų 
pradžioj tėp pasitaikia? Jeigu turatumam mirčių no jadros skaičius ne 9 
ir 6, bat 90 ir 60, jau sakytumam, kad kažkas su berniukais buvo kitėp. 
Ar susirgdavo vienodai dažnai, tik margaitas buvo atsparasnas ir išgyvin-
davo? Iškonių Pakaušytį jadra užklupo valai – jai jau tekėt buvo laikus. 
Jadros epidemijos centrus buvo kažkur apia Kuprius, Žvirblius, Žiobus, 
taigi, kažkur apia Opaščių. Čia daugiausia buvo mirčių. Ir do motom, 
kad žmonas tuo laikotarpiu do buvo kavojami Gegužių, Kuprių, Pariš-
kių, Žadeikių kapuos.
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1846, 
kovas

Papilys Adomo Stekionio s., 1,5 m. kokliušas
Papilys Jono Baltušio s., 2 mėn. kokliušas
Smaliečiai Jokūbo Vėjelio d., 2 m. kokliušas
Galintiškis Jokūbo Mažuikos s., 8 m. kokliušas

Kų motom? Šalia jadros nerimstu kokliušus.
1846 m. Sauginai Jurgio Vitarto žm., 41 džiova

Sauginai Jurgio Vitarto d., 1,5 džiova
Sauginai Našlė Katrė Vitartienė, 68 džiova
Mikaliai Adomo Atlavinio d., 19 džiova
Mielaišiai Jono Jankūno d., 7 džiova

Kų motom? Įvairiam amžiuj žmonas neatlaikydavo džiovos, net 
labai jauni. Išmirdavo ištisos šeimos.
1846 m. Satkūnai Jokūbo Šleivio žmona, 64 amž. silpnumas

Smaliečiai Boguslavo Juodgudžio s., 3 džiova
Smaliečiai Jokūbo Zablockio d., 2 jadra
Dukurniai Jokūbo Trečioko s., 2 jadra
Miliškiai Petras Žaldokas, 57 džiova
Satkūnai  Mot. Noreikos žm., 54 m. džiova
Gajūnai Jono Stružo žm., 40 gimdant
Miliškiai Jurgio Jankūno d., 2 m. konvulsijos
Kylišliai Mot. Mažuikos d., 2 mėn. konvulsijos
Raščiūnai Jono Baltušio s., 0,5 m. konvulsijos
Kojeliškis Mot. Viliamo d., 6 diarėja
Balzieriškis Mot. Kliauga, 82 m. apdegė
Neciūnai Našlė Darata Daukšienė, 91 amž. silpnumas
Tauniūnai Jokūbas Skrodis, 54 karštligė
Tauniūnai Jurgis Čigas, 67 m. karštligė
Kubiliai Petras Skiauterė, 62 karštligė
Dukurniai Jokūbo Braškio žm., 71 amž. silpnumas
Dukurniai Petras Gavėnas, 71 karštligė
Dukurniai Petras Januševičius, 58 išvarža
Dukurniai Kristupas Zurba, 34 vandenė
Neciūnai Kaz. Kulbis, 54 vandenė
Neciūnai Tamošius Ruplėnas, 59 karbunkulai
Tauniūnai Našlė Marė Čigienė, 61 karštligė
Tauniūnai Jokūbo Skrodžio žm., 41m. gimdant
Tauniūnai Jokūbo Skrodžio d., 1 d. silpna
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1846 m. Žiūriškis Krist. Karoso s., 8 diarėja
Satkūnai Jurgio Šlekio d., 1 kosulys

Kų motom? Mirtias priežastis „amžiaus silpnumas“ galajo reikšt 
ir ligų (pvz., širdias). Kėp kitėp paaiškint 64 matų Šleivienas mirtį? Pa-
greitintus senėjimus? Motom, kad moterys do gimdydavo, sulaukusios 
40 matų. Neaišku, dėl ko kildavo mirtinos konvulsijos vaikom. Smoge-
nų infekcinis susirgimus? Atrodo, kad Tauniunos kilus karštligia galajo 
būt užkrečiamu. Diarėja dažniausiai puldavo rugpjūtį – rugsėjį.

Kas dėjos priaš 15 – 17 matų (1829 – 1830)?
Papilys Johano Bergriuno d., 1 m. karštligė Kubilių kap. 
Smaliečiai Martyno Juodgudžio s., 19 konvulsijos Smaliečių
Žiobai Dovydas Stekionis, 43 kirminai Dukurnių
Yčai Martyno Varakojo žm., 64 febra Semeniškių
Jakniūnai Krist. Fiedorovičiaus s., 1 apsigimimas Kubilių
Smaliečiai Jonas Juodgudis, 54 ištino Smaliečių
Gajūnai Daratos Čepaitės d., 5 febra Gajūnų
Satkūnai Jono Bernoto d., 20 febra Satkūnų
Kubiliai Jono Tumaso žm., 26 džiova Kubilių
Mielaišiai Petro Tunkūno s., 2 džiova Mielaišių
Kyliškiai Mot. Trečioko žm., 30 ištino Žvirblių
Nieciūnai Stanislovas Kulbis, 27 febra Semeniškių
Papilys Motiejaus Marciuko s., 13 febra Miliškių
Krykščiai Martyno Šepečio s., 8 febra Mielaišių
Sauginai Jurgis Vitortas, 29 trūkis Sauginų
Semeniškiai Jono Smalo s., 14 febra Semeniškių
Žiūriškio vnk. Jan Kučinski, 56 džiova Tauniūnų
Pipliškio vnk. Martyno Mertinso žm., 42 febra Montvidiškio
Satkūnai Adomas Šlekis, 51 febra Satkūnų
Papilys Petro Varakojo s., 14 nusilpo Kubilių
Papilys Darata Trečiokienė, 45 febra Žvirblių
Strošiai Jokūbo Plapo s., 8 džiova Semeniškių
Papilys Ieva Vėjelienė, 53 febra Kubilių
Papilys Martynas Naktinis, 66 kosulys Kubilių
Papilys Petras Naktinis, 58 kosulys Kubilių
Papilys Tamošius Braškis, 69 dusulys Kubilių
Kubiliai Dovydas Zurba, 72 senatvė Kubilių
Kubiliai Mykolas Skiauterė, 85 senatvė Kubiliai
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Kučgalys Mykolo Trečioko s., 2 skarlatina Žvirblių
Kadarai Petro Skeberdžio s., 1 skarlatina Satkūnų
Mielaišiai Krisiaus Kulbio d., 8 skarlatina Mielaišių
Dominiškio 
vnk.

Jono Palšio s., 15 febra Tauniūnų

Raščiūnai Jurgio Bonkovičiaus d., 1 diarėja Žvirblių
Sauginai Mot. Plapo d., 26 džiova Semeniškių
Šlėgeriškis Juozo Skeberdžio s., 16 kokliušas Satkūnų
Montvidai Stan. Balčiūno d., 45 febra Žadeikių
Einoriai Stan. Klovos d., 9 skarlatina Žadeikių
Strošiai Jono Plapo s., 12 priemetis Semeniškių
Laužadiškis Mot. Smalas, 22 trūkis Gajūnų kap.

Kų motom? Ligos, katrų po 15 matų nebapasitaikia, išnyko. Feb-
ra; kiti soko triasučka. Pakylu karštis, krėčiu drabulys. Kėp ir drugys. Ar 
tik nebus Napaliono armiju užnašus 1812 matais? Bat matyt ligos sukela-
jui nebuvo patogus Lietuvos klimatas ir to ligu (febra) išnyko.

Neaišku, kadu koki ligu būdavo pasislapus už žodžio „ištino“, ku-
nigai lenkiškai rašydavo „vodianaja puchlina“. Širdias, inkstų dorbo trū-
kumus ar dėl neprivolgymo. Vot kėp rošia 1814 matais Vilniaus univer-
sitėto profesorius Jozefas Frankas: „ ...Rugpjūčio gale pakvietė atvažiuo-
ti į Sloinimo apylinkėse esantį Holinkų kaimą. Senasis ponas Zažickis 
sirgo krūtinės vandenlige, atsiradusia dėl įgimtos širdies ligos. ...Netru-
kus po to skausmingai išgyvenau lenkų literatūros profesoriaus Slovac-
kio mirtį nuo vandenligės, kurią sukėlė papilvės vidaus organų užsikim-
šimas.“ Arba dar (t.p. knyga, p. 523): „...kitą vidurdienį, mane, nuvažia-
vusį Polocko link 40 mylių, pasitiko jėzuitai ir pareiškė, kad ligonėliui 
daug geriau; po stiprių vakarykščių konvulsijų jis nurimęs. Tokia žinia 
manęs nepradžiugino. Iš tikrųjų, vos metęs žvilgsnį į Viktorą, supratau, 
kad viskas baigta. Išvaizda rodė, kad jam – ūmi smegenų vandenligė. Iš-
girdęs mano balsą, berniukas sujudėjo, ištiesė rankas, bet nepajėgė nei at-
simerkti, nei prabilti...“. Tai Vilniaus profesorius, o čia Popilio kunigus 
turėjo nustatyt ir pasakyt.

Neaišku, koks ti kosulys pristojo pria Popilio Naktinių, kad net 
mirt prisėjo.

Vaikus pjova skarlatinu.
Grafiškai palyginom 1846 matų smertis (balti stulpaliai) su 1851 

matų (juodi stulpaliai). Čia parodytu, kiek procentų smerčių buvo no tos 
ligos. Motom, kad smerčių no karštligias (KRŠTL), kokliušo (KKL), iš-
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tinimo(TIN) ir džiovos (DŽ) dažnumus buvo maždaug toks pot kiekvia-
nais matais. Možnu sakyt, kad buvo jadros (JDR) epidėmiju 1846 ma-
tais ir siauta viduriovimus (diarėja – DRJ) 1851 matais. Šiais matais 
(1851) konvulsijų (KNV) jauniems buvo dukart dažniau, daug daugiau 
mira žmonių dėl sanotvinio silpnumo. Šitia seni žmonas buvo no 62 iki 
87 matų, vidutiniškai 73 matų, kas aniem sunkiem laikom (do buvo bau-
džiavu) yr daug.

1838 matų pirmoji pusa.

Gajūnai Daratos Samulionytės ir Jurgio Stan ke vi-
čiaus s. Jurgiukas

3 m. ištino

Smaliečiai Elzbieta Karašaitė 15 raupai
Kučgalys Jonukas Kežiukas 4 kosulys
Kučgalys Anastazija Kuliševska 5 priemetis
Plepikiai Petronėlės Gintautaitės ir Jono Einorio d. 

Onu tė
2 Kosulys

Skrobiškiai Antanėlės ir Jono Gabalų s. Andrius 1 priemetis
Papilys Elzb. Kiškytės ir Stan. Januševičiaus s. 4 priemetis
Sauginai Onos Stružaitės ir Jono Misiūno d. Elzb. 6 votys
Žvoguičiai Ievos Šoblickaitės ir Stepono Bogdano d. 6 priemetis
Mielaišiai Frančeskos Žiūraitės ir Frančesko Ku čins-

kio d. Ieva
4 priemetis

Gajūnai Agn. Pukielaitės ir Jono Virbicko s. J. 5 ištino
Čižiūnai Elzb. Povilonytės ir Ignaco Gabalo s. 

Ig na cas 
4 džiova

Miliškiai O.Malinauskaitės ir Jono Ušecko s. Jonas 5 priemetis
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Taigi, šių matų vaikus pjova priemetis. Lenkų kalboj tas žodis do 
reiškia prakeikimų. Z wzrodu – tokių mirtias priežastį raiktų suprost kėp 
negalajimų gyvint no pot gimimo. Labai silpnus buvo.

Vėl 1838 matų pirmoji pusa.

Gegužiai Jozef Gasiūnas 54 Karštligė
Pavariškiai Katrė Vėjelytė – Kurklienė 50 Kosulys
Žvoguičiai Rozalija Prancelevska 65 Karštligė
Gavėniškis Helena Vyševska 85 Karštligė
Papilys Ieva Savicka 50 Karštligė
Parovėjos dv. Antoni Vaiginas 20 Karštligė
Papilys Petras Bogdanas 78 Karštligė
Gavėnų k. Kristina Šaučiūnienė 60 Ištino
Kraštų dv. Jozef Gabalas 20 Užvirto žemė
Laužadiškis Ieva M. (neįskaitomai parašyta) 20 Nuskendo
Satkūnai Ieva Daunytė – Žalvova 38 Karštligė
Tauniūnai Motiejus Subkievič 40 Karštligė
Griauzdė Elzbieta Naktinyčia – Cilevičova 40 Karštligė
Valkiškiai Ona Rakauskaitė – Pylypiena 40 Karštligė
Naciūnai Mariana Andrušonytė – Šilingovska 50 Kosulys
Vieliškiai Mataušas Kalendra 20 Džiova
Valkiškiai Darata Čekauskiena 75 Karštligė
Naciūnai Michal Sokolovski 45 Diarėja
Naciūnai Elzbutė Maksimaitė – Korsakienė 45 Diarėja
Gudų k. Jonas Šamšonas 75 Senatvė
Gudų k. Ona Bakšytė – Kairevičova �0 Senatvė
Gajūnai Rozalija Miekievičova ? Senatvė
Skrobiškis Elzbieta Butėniana 50 Senatvė
Skrobiškis Katrė Šeškutė – Vilimiena �0 Senatvė
Rimšiškiai Kristina Kiežova 75 Senatvė
Lapelių vnk. Mariana Jurėnaitė – Šimonienė 65 Senatvė
Sauginai Petras Danila 80 Senatvė
Kučgalys Jokūbas Mažolis 28 Ištino
Papilys Zofija Virbalaitė – Marcinkevičienė 75 Senatvė

20013 matais mas įsiboilajį: tik pamanyk, Liatuvoj par tris žia-
mos mėnesius no gripo mira 6 žmonas. O čia par pusį matų tik vianoj pa-
ropijoj no panašios ligos – net 11. Padauginkit iš paropijų skaičiaus Lia-
tuvoj. Kiek gausut? Visiem parašyta goriačka – karštligia. Ar visiem bu-
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vo to pati liga? Ar ti kažkuriem buvo gripus? Katro dalis mira no plau-
čių uždegimo?

Panašu, kad Naciūnos prasidėjo vidurių ligų epidemija. Prasidė-
jo vosarų.

Žmonam tik 65, tik 50 matų, o jau priraikia mirt no sanotvas. Blo-
gu kunigo diagnostika, ar baudžiauniko gyvėnimus buvo toks, kad grait 
pasėndindavo? Pagraitinto senėjimo (sudegimo) sindromas tikrai buvo?

Gol Gobulus Kraštų dvari šulinį kosa, kad jį žemas užvirto?
Iš doktoro Jozefo Franko knygos „Atsiminimai apie Vilnių“. Iš 

skyrėlio Vilnius 1809 metais. Čia jis rošo: „1809 metų žiema Vilniuje bu-
vo labai šalta. Šalčio aukomis tapo daug neturtingų gimdyvių. Pažiūrė-
jus į jas plyšo širdis. Įsivaizduokite žiemą gimdančią moterį, kai trūksta 
malkų, duonos, vystyklų, kai nėra vikrios pribuvėjos. Įsivaizduokite ją, 
apsuptą mažų vaikų, be tarnaitės, be jokios pagalbos, kai vyro ištisą die-
ną nėra namie, ir grįžta jis dažniausiai girtas“. Ar aiškiai doktorus Fran-
kus pasokia, ar suprotot, koks buvo gyvėnimus priaš 200 matų?

Mirtys no vočių
Išrinkom iš knygų smertis no vočių par 40 matų čiasų.

Kada Kur, kam amžius
1839 spalį Gajūn. m. Elzb. Aukštikalnienės d. 11
1839 spalį Smaliečiuose. m. Jono Čigo d. 1
1839 vasarį Girsteikiuose m. Kaz. Kuliešiaus s. 1
1839 vasarį Kubiliuose. m. Jono Tumaso d. 3
1837 rugpj. Kučgalyje m. Martyno Ajučio d. 3 sav.
1837 geg. Tauniūnuose m. Krist. Mažuikos s. 2
1836 spalį Gajūnuose m. Stan. Janiūno s. 4
1834 rugs. Montviduose m. Jurgio Balčiūno d. �
1833 spalį Papilyje m. Vėjelių d. 1
1833 spalį Kubiliuose m. Jok. Fiodorovičiaus s. 5
1833 lapkr. Kubiliuose m. Jurgis Tumas 17
1833 vasarį Jakniūnuose m. J. Suveizdžio žm. B 56
1832 rugsėjį Laužadiškyje m. P.Tamulėno s. 2 mėn. 
1832 rugs. Papilyje m. Drukšio s. 7 mėn.
1831 vasarį Gajūnuose m. Mot. Smalo d. 5
1830 rugs. Sauginuose m. Mot. Plapo s. 1
1830 kovą Žiobuose m. J. Stakionis Dovydo 43
1810 bal. Tauniūnuose m. Krist. Kučinskio d 3
1806 spalį Žiobuose m. Jono Zurbos žm. Ona 25
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1805 spalį Kadaruose m. Stan. Skeberdžio d. 4 mėn.
1805 spalį Sližiuose m. Jono Čigo d. 1
1804 kovą Kučgalyje m. Stan. Varakojo d. 4
1804 sausį Kučgalyje m. Stan. Varakojo s. 1
1804 vasarį Tauniūnuose n. Jok. Kučinskio s. 3 mėn.
1804 vasarį Grundeliškyje m. Krist. Jokubonis 42
1803 rugpj. Dukurniuose m. Jok. Stakionio s. 1
1803 lapkr. Neciūnuose m. P. Podkovkos s. 4
1803 geg. Satkūnuose m. Adomo Šlekio d. 2
1801 rugs. Papilyje. m. Jok. Palšio d. 12 d.
1801 rugs. Papilyje. m. Jono Mažuikos d. 8 d.
1801 rugpj. Stružuose m. Jok. Janiulionio d. 6 mėn.

Nematyt, kad būt buvį vietų, kur žmonas sirgdavo dažniau. Daž-
niau susirgdavo ir mirdavo jauni. Jauniausi – kūdikiai, kurių amžius bu-
vo skaičiuojamus dianom. Kai tų počių šeimynų aplunkydavo mikrobai, 
sukeldami votis (Kučgalys, 1804), gali pagalvot, kad šeimynu gyvano, 
pasigaudamu daugiau mikrobų. Vargu ar mikrobus kūdikiai (Papilys, 
1801) govo iš mamų do negimį. Matyt tų potį mėnesį mikrobai prošliau-
žia pro mestėlį ir kai kom jų buvo par daug, arba par smarkiai vaikėlis at-
siliapa. Votys užpuldavo dažniau tais matais tų potį mėnesį. Tas parodo, 
kad užpuldavo tas pats ligos sukialajus. Dažniau kildavo rugsėjį – spa-
lį. Vočių nebūdavo daugiau, kai užgriūdavo kitos bėrimus sukeliančios 
ligos (raupai, jadra). Senieji žmonas sakydavo: gerai kad skūrų išberiu, 
tadu ligų voro unt orų. Tadu pasveiks. Visai nebuvo mirtinų vočių tais 
matais, kai siauta smarkios mirtinos karštinas. Tai 1808 ir 1807 matai. 
1808 matais no karštinių vian Popilio reformatų parapijoj mira 59 žmo-
nas Kiek iš viso kildavo vočių, iš kurių žmonėliai išsivaduodavo, neraik-
davo mirt, jau nebamožnu nustatyt.

Priedus. No kokių ligų kokiais matais smerčių buvo daugiausia.
1810: priemetis, džiovu, karština;
1809: priemetis, džiovu, karština;
1808: karština, priemetis, kosulys;
1807: karština, raupai, priemetis;
1806: džiovu, karština, priemetis;
1805: džiovu, kosulys, priemetis;
1804: džiovu, priemetis, kosulys;
1803: raupai, priemetis, džiovu;
1802: raupai, džiovu, jadru.
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Pojamam keturių kaimų gimimus 1845 – 1820 matais ir smertis 
1839 – 1799 m., iš to, kų turėjom, kad būt panašus laikus. Govom tokį 
grafikų, tokį dalykų: Gajūnos ir Tauniūnos smerčių buvo mažiau, o Kubi-
lios ir Satkūnos – daugiau, negu kad priklausytų pagal gimimų skaičių. 
Čia možnu aiškint visėp: pvz., pro Satkūnus didėsnis judėjimus buvo, 
daugiau žmonių užsikrasdavo mrtinom ligom. Arba: gol Kubilių ir Sat-
kūnų žmonas mažėsnio atsparumo buvo kai katrom ligom.

Gol Tauniūnų žmonas ne visus roganus viduramžiais sudėgino, 
tos išmokia kėp gintis no ligų. O gol Satkūnų ilgaamžiai do nemira tam 
laiki, kai kiti (Gajūnai) jau mira, ilgaamžiai tik apžiūrimu laiku mira? 
O gol Tauniūnų žmonas kai kuriom ligom galadavo atsispirt? Kėp so-
ko matematikai, čia daug kintamų dalykų, ar možu dėl ko tėp govos. 
Norint išsiaiškint, ar čia yr kas rimto, raikia daryt grafikus atskirom li-
gom. Tias koimo pavadinimu unt grafiko parodytus koimo didumus (va-
lakais). Priaš marų (1709) Gajūnos buvo 42 kiemai, tiriamu laiku buvo 
13. Kas buvo likį kituos, neaišku. Ar čia bagali kų pamatyt ir kom pasa-
kyt? Dykūs dabar šia kaimai. Nauji žmonas, naujos ligos, nauji vaistai. 
Ir šituos sunku susigaudyt.

Mirusio žmogaus palydėjimus kiton karalystan buvo opgaubtus 
visokiom tradicijom. Sėlių senkapy pria Garšvų rodo orklio ir žmogaus 
griaučius. XVII a. kapėlios pria Gajūnų – jau tik pinigų įdata. Pas kai ku-
rios buvo po du bamošnikus. Mas unt popročius nelysma. Popilio kraš-
ti buvo trys povardas, katros galajo atsirost dėl mėginimo susikalbat su 
sanaisiais dievais.



288

Raudanis, Raudun, Rauda. Tai XVII a. apia Raščiūnus, Kučga-
lį. Gol tokių povardį jis govo dėl to, kad jom daug ko buvo gaila? O 
gol ajo par žmonus, apraudodamus mirusius, priaš jos užkasunt? Dzuki-
joj do ir šiom dienom apraudojimo paprotys su atitinkamu poeziju kai 
kur užsilikįs. Sėliai nebuvo tiek poetiški ir čia toks paprotys neišsiplata? 
XVIII a. Rauduvas pavarda žinomu Krinčini, vėliau Pumpanuos, Dau-
jianos, Kriklinios. Kita sala – Skopiškis, Kupiškis, Subačius (čia Rau-
donis), Karsokiškis. Do rodom Varniūnos, Lamokėlios, Saločios (čia 
Raudzkis), Smilgiuos (tuos, kur netoli Saločių). Dailininko Rauduvas 
pavarda soko mum, kad tėp pavadinti žmonas ilgom savo genėtikoj išlai-
kia meninius talentus.

Vaidila. Ilgiausiai tokiu pavarda užsiliko Satkūnos. Visi (visi?) iš 
istorijos pomanum, kad tokia žmonas prižiūradavo švintos ugnias kūri-
nimo tarnybų, numatydavo gintias oteitį, kalbadavo apia gyvėnimų mir-
tias akivaizdoj. Krikščionių kunigai kažkodėl rašydavo Veidelas,Vaide
lauskas, Vaidelavičius. 1784 m. kunigus (buvo daug tikinčių, jų jis nepa-
žinojo, užrošia matyt tėp, kėp žmogus savo povardį pasokia) parošia Vai
dalas. Žmonas vistiek sakydavo Vaidila.

Vadluga. Pavarda žinomu tarp Popilio ir Salomesčio dvarų. Mon 
ji atrodo sudurtina: vadit+lūgums – vėst, vadovaut + prošymus, meldi-
mus, maldovimus. Kėp dabar, tėp ir sanovaj prisiraikdavo ko nors papra-
šyt iš dievų. Dievai lingviai neduodavo, raikdavo maldaut. Taigi, buvo 
žmogus, kėp dabar kunigus, katras vadovaudavo tom maldom, ypač, kai 
basimeldžiunčių žmonių buvo daug. Vadlugų būta Žadeikios, Žiobos, Pa-
guriuos, Diliuos, Kuprėlišky, Vabalninki, Krinčini.

Plonianai – Švobiškis
1691 – 1731

Šitos vietos no Popilio tiesiu taikymu tik apia 50 km, papilietiško 
šnekėjimo čia tikriausiai jau nebuvo, bat būta savotiškų pavardžių. Plonia-
nai – tai palivorkus pria Plonias upėlio. Kažkadu didžiojų dolių polivorko 
žemas (čia, Vaškų valsčiuj) valda toks Plonianski, bat minimu laikotarpiu 
jo jau nebarodom tikinčiųjų surošymos. Bat Plonianos do buvo Ieva Plo-
niana ir Tomaš Švoba. Švobos pavarda įėjo istorijon, kai jis, būdams dvo-
riniku, prijama anų laikų arijonų pamokymus, kad negerai pajungt kitus 
žmonas kėp darbinius gyvulius savo raikalom ir atlaida savo baudžiauni-
kus no baudžiavos. Sukiala kitų ponų pyktį. Plonianai A.Simniškytas mo-
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nymu, pagal jos rastus duomenis, buvo labiausiai žiemgalių teritorijon įsi-
rąžus sėlių žema (Liatuvos archeologija, 1995). Įdomu, kad baltarusiai 
Voškų laiko savo vardažodžiu (Vaškievič). Popilio krašti pasiroda Ivoška.

Tad kokios ti buvo povardas?
1. Pria kai katrų motarų vardo būdavo prirošomus vyro vardus, 

bat ne pavarda. Ar šitos buvo labiau užguitos? Kažin. Skaitom: Ieva Pet-
renia, Anušie Jokūbyčia, Judita Jonienė, Katažina Janienia, Greta Tamo-
šienė, Stasiova Kasiute, Anušia Martynienė, Čiesiute Poviliene, Anuše 
Kazimieriene, Majuskė Stasiaičia. Kai katrų tik vardus ir iš kur: Alziuše 
iš Gudziūnų (dabar sakytumam Alzbieta), Halziuše z Petran, ir vyrai kar-
tais: Jonas iš Eidriotonių.

2. Kai katria vardai savotiškūs, aiškiai iš kito krošto. Alesia, Aniu-
še, Kazomiež, Daniuks, Jašius, Stanislav, Mikolaj, Ježy, Daniel, Rahel, 
Zofia, Maricia, Dasė, Augustin, Čiesna, Umpartas, Jadvyga, Nikolaj, 
Prunckus, Majuskė, Matiaskis, Mikola, Anuška, Lize, Eliaš, Regina, Jog-
nieška, Rudolf, Oršula, Francišek, Basia, Anusia, Ludovika, Efrozia, Ot-
to, Chrizostom, Felician, Alška, Samukas, Čefan, Rafail, Abramas, The-
odor, Frunckus, Aleksander, Henrik, Tadeuš, Jagna, Olga, Ester, Palani-
ja, Noste, Maruše.

3. Kai kurios moterys tituluojamos (kėp ir kai kuria vyrai) : pa-
ni Slavinska, pan Ježy Slepš, pan Glinski, pani Paškovska, pani Ostrov-
ska, Js Ms panna Katažina Kosčiuškova. Šito laiku Kosčiuškova val-
da Plonianų dvarėlį. Jos vyro niekur nerodom užrašyto. Jsy Ms. Panna 
Kaštelanka, Pan Felician Bukovski, Michal Jaugiel (Švobiškio kunigus), 
Dzvonnikova (zvaninyko žmonu?), Pan Gabriel Molleson (su tokiu po-
vardu buvo Kiadainių gimnazijos rektorius; no 1799 matų Biržų, Popi-
lio ir Švobiškio mokyklos buvo Kiadainių gimnazijos priežiūroj), pan 
Augustyn Mitelton, Pani Ester Edelmašova, Panna Marianna Kačinska, 
Pani Katažina Rubelska, Pan Ježy Paštonski, pan Okmianski, pani Benig-
na, pani Dobmielska, pani Bardovska, pani Jadvyga Ordzina ir t.t.

4. Neturat stėbint vokiškos povardas. Lotviju arti, buvo ryšiai. Ma-
tulis Švoba, Pavel Bittgovt (vėliau rundum Bitovt), Abram Renov (Popi-
lio krašti Renoff), Valtber Koval, Rudolf Tzermier, Jurgis Vitorts, Dorota 
Gierlichova, Bartlomiej Mansfeld, Johann George Gerštein, Daniel Lor, 
Christofor Brek, Samuel Šmit, Otto Rogucki, Matys Niemiec, Ludovika 
Fogielova, Veronika Gotlibe. Bat tokių pavardžių nepardaugiausia.

5. Daug daugiau slaviško tipo pavardžių. Dorota Valikoniene (va
litj), Jan Lavdanski (laditj), Rubelska (rubitj), Jan Bačanski (bočka), Je-
žy Stroža (storožitj), Jurgis Pučkaitis (pučok), Dase Kidaičia (kidatj), Ma-
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rianna Tracievska (?), Jagna Gudaina, Čiesna Kaziulienė (čiestnyj, ko
ziol), Zuzanna Pliunyčia (pliunutj), Petras Barkaitis (barka), Snicki (pri
snilosj), Baltre Zaslavsko (za slavami), Mikolaj Tuitis, Kazimiež Ron-
ča, Sofija Kienižanka (?), Petras Undzuškūnas (undo, voda), Indrušis Gu-
daitis (gud), Petras Vosilaitis (vasiliok), Jurgis Valutaitis (valitj), Matiaš 
Strelčiūnas (strelba), Laurynas Lovčiūnas (lovkij, lovitj), Jas Žukovskas 
(žuk), Grigas Provoronis (provornyj), Kulikovski (kulik?), Kazimiež Zu-
košūnas, David Kipinykas (kipetj), Ježy Krapovič (ukrop, krapt), Miko-
laj Radzilovič (roditsia), Jakub Kuliečukas (pokolečitj), Francišek Čauka 
(čavkatj), Kazimiež Čapulukis (?), Marianna Agripina (?), Anušia Skači-
kaičia (skakatj), Anuše Stalarienia (stoliar), Anusia Voilakova (voilok), 
Helena Skavronska (žavoronok?), Anna Šmarlukučiova (šamarlak?), Jo-
ze Kievičius, Efrozia Tyškova (tyše?), Ježy Paplovski (plytj), Bardov-
ska (bardak), Jas Dzvonič (zvonitj), Jan Trusevič (trus), Stefan Skrodski 
(skroderis – siuvėjas), Stas Drubas (drobitj), Helena Slavinska (slavnyj). 
Jan Čėsnis (čiestnyj), Anusia Dzievčyna (dievčina), Piotr Grybas (grib), 
Andžej Katulis (katitsia), Basia Sabova (sobaka?), Zofia Sabanska (so-
baka), Helena Juvienia (junyj?), Konstancija Deveikovna (davatj), Bal-
tre Zaslavski (za slavamij), Peter Baguškanis (bogatyj), Jokūbas Dragu-
nis (dragun), Veičius Čialka (tiolka?), Michal Čirskij (čirikatj), Katažina 
Kosciukova (kostj), Helena Maiene (majatsia), Mikola Gronda, Jurgis 
Grubavičis (gruboj), Michal Gurski (gura, gora), Maciej Rošenas (roš
ča?), Čiap Česunski (česatsia, čestnyj?), Baltre Kučis (kučer), Piotr Gie-
lažnykas (železnyj), Dorota Ostrovska (ostrov), David Košecas (kaša), 
Voiciech Puzas (puz), Jan Kalmukas, Totoraičia, Stasis Škadiūnas (ško
da), Povilas Žvėris (zverj), Simon Juškovski (komino juškos), Podlecki 
(podlec), Jerepovič, Pliašova (pliasatj), Anna Patkovska (podkova), Mi-
kola Kuzminskis, Ieva Lamaičia (lomatj), Helena Navinska (novina), Mi-
chal Baniulaitis (bania), Anna Alesienie (les), Krisius Borovski (bor), Po-
vilas Galackas (?), Stasius Maniškis (zamanitj), Kazimiež Zukuhūnas (zu
kus), Ževski (ževatj), Mikolaj Skruk (skriaga?), Čerovska (čary), Joze 
Kavalaitis (kawalek), Sokovna (sok?), Šakova, Dykuvienė (dikij), Anna 
Gruževska (gruz), Kristina Pronievska (pravnyj), Gratovski, Bane Ced-
rovska (kedr?), Žalnevski (žolnierz), Helena Mimešonova, Millešenova, 
Katažina Mingeneva, Matiaš Baialis (bojatsia), Peškovska (peškom), Li-
sovecki (lisa), Marianna Kaminska (kamenj, kamin), Lavryn Mukielaj 
(muka), Alesia Škrobicia (skrabetj), Jakob Juridlonis, Zofia Gordonova 
(gordyj), Anna Korženevska (?), Kristof Parasionovas (porosionok), Sta-
nislav Grabovski (grob), Kazimiež Basiūnas (bosoj), Stanislav Lašinskai-
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tis, Aniute Gokaičia, Motieius Jurkštas (jurkij), Samuel Orvid, Mikole 
Vatašienas, Ginė Šostakova, Jan Balinski (boloto), Karmickis, Matušis 
Ivonon (Ivan?), Sofia Gavanova, Rahel Girdvilkova, Mikola Gronda, Mi-
kolaj Tuinas, Krisius Čiaitis, Telendžova, Kazimiež Hojnovič, Maciej Ja-
novič, Anuše Kulutiene (kolotitj), Zane Prokurotiene, Anusie Kirkutie-
ne (kirka), Theophil Stankar (tokia pavarde Biržuose vėliau buvo kuni-
gas), Tobiaš Doveiko (davatj), Javgil, Jan Lideiko (lydz), Bokčova (bok), 
Bohk, Steponas Pehonis (pešij), Jan Stagvilonis, Maricia Šopionis, Jan 
Adamski, Magdalena Dupčinska (dupa), Stanislav Radzilovski, Kristina 
Jašiunovna (jatj), Jokūbas Botagis (botogus – baltarusių žodis), Jonas La-
gedas (lagodnyj), Anušie Dišlyčia (dyšlo), Marianna Balčovna (belaja).

Palyginom su Joniškėlio, Maškalaukio, Raudonpamūšio pavar-
dam. Vis tik čia kažkoks dobriai didėsnis susikaupimus slaviškų pavar-
džių. Kažin ar jia čia atėjo dėl to, kad išgirdo, kad pre Joniškėlio (tokio 
tadu do nebuvo) geros žemas. Išeitų, kad buvo jiagu ar kėlios, katros vo-
ra žmonus iš rytinas LDK ar Latgalos unt šitus vietus Vienu aiški – rusų 
puolimai Vilniaus pusan XVII a. vidury. O preš tai buvo caro Ivano Groz-
no ir jo sukurtos opričninos siautėjimus. Išpjova pusy Novgorodo, kai pra-
sidėjo kalbos, kad Novgorodo respubliku ruošius pasiduot Lietuvai, Isto-
rikai mini iš do senesnių laikų Smolensko pulkus, padėjusius kunigoikš-
čiui Vytautui Žalgirio mūšy. Kur šindiaj jų palikuonys? Praėjo tia laikai, 
kai išeivis iš Liatuvos Daumantus dėl savo išmintingo valdymo Pskovi 
buvo poskelbtus švintu. Slavų ir baltų gentys, katros gyvano susimaišį 
LDK rytuos, nebaįtiko naujom jiagom ir buvo naikinamos, kol visai bu-
vo išnaikintos. Didžiųjų kunigaikščių Gedimino , Algirdo, Kiastučio sva-
jonas o vėliau kunigoikščių Radvilų norai, kad visi tikėjimai sugyvintų 
taikiai, neišsipilda. Romos imperijos saulėlydy įvasta krikščionyba nesi-
rama Kristaus artimo meilu (Romualdas Grigas. Senieji lietuviai: tapaty-
bės bruožai ir jų likimas. V. , 2009). Tai kas, kad Vilniaus Seimi 1563 m. 
buvo prijimtus Tikėjimo loisvas aktus, kur visom tikybom buvo suteiktos 
lygios teisas. Lietuvius jau buvo numatyta polonizuot, o dėl to labai tiko 
agresyvioji krikščionybas atošaka. 1540 matais Ignaco Lojolos, vėliau va-
dinto Kruvinuoju, įkurtus ordinus no 1580 matų jau siautėja Polocki, no 
1584 – Nesvyžiuj. 1664 – Gardini, 1715 – Slucki. Paradina jų dorbo pusa 
– disputai, mokyklų steigimus, kitu pusa– pogromai, užmušimai, papjovi-
mai, sudėginimai. Nieko nebūtumam sužinojį apia 1689 matais Kazimie-
ro Liščinskio sudėginimų, jei jis nebūt buvįs bajorus. Kai Popiežius, ne-
baapsikįsdamus pasipiktinimo ir triukšmo Europoje, 1773 m. jėzuitų ordi-
nų panaikino, ordinų palaikia ir laida buvusios LDK rytuos toliau dirbt... 
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cariena Jekaterinu II, panaikinus unkstėsnį caro Piotro I įsokymų, kad jų 
nė kojos nebūt Rusijoj. Po Popiežiaus įsokymo ir Lenkijos – Liatuvos Sei-
mi 1776 m, buvo prijimtus nutarimus, draudžiuntis kunkint žmonas ir nu-
teist mirtim už raganovimų. Unksčiau nesusiproto. Popiežiaus vardu skel-
biamus fanatizmus buvo aukščiau. Prisiminkit jiazuitų traktatų „Moks-
lus apia roganus“ (mokslus!..). Ne kas kita, kėp dorbo vadovus inkvizi-
cijai. Popiežiui patiko lenkų garbas troškimus, unorus. Jia labai tiko Ro-
mos imperijos kiaslų pratesėjo (Popiežiaus) planom vykdyt. Buvo numa-
tyta mužikėlius litvinus sulėnkint, o rusus paverst katalikais. Raikalai su 
klastos ir kalavijo padėjimu judėjo priekin. Jau Maskvos caru buvo pasi-
dorys Dmitrijus, katras skelbas par stabūklų išlikįs caro Ivano Grozno sū-
nus. 1604 m. Krokuvoj jis buvo parkrikštytus unt katalikų, o žmonai Ma-
rinai Mnišek (liankiai) jis laida būt pravoslavų tikėjimo. Naujos (Rusijos 
bojarinų) jiagos planus išarda. Dmitrijus buvo nužavintus. Ba to, jis mė-
gino pasidaryt labai jau nepriklausomus, nebakreipa dėmesio unt liachus 
ir jiazuitus, mėgino valdyt Rusijų savarankiškai. Po Dmitrijaus I atsirodo 
Dmitrijus II, būk tai par stabūklų išlikįs pirmosai Dmitrijus. Marinu Mni-
šek pripažino, kad čia jos vyrus.Paskui jį ėjo liankai, kazokai, dalis rusų. 
Maskvos caru buvo Šuiskis. 1607 matais pria Koziolsko Dmitrijaus pul-
kai įveikia caro pulkus, katros vada vaivadu Litvin – Masalskis. Mat lig 
kiek liatuviai buvo įsimaišį kiton valstyban. Rusijoj atsirodo du carai, dvi 
Bojarinų Dūmos. Vienus carus vis labiau buvo valdomus liachų ponų. 
Hetmonus Rožinskis tvarkias toj žiamaj, katro pripažino Dmitrijų, kėp už-
kariautam krašti. Kai šito žmonas apiplašdavo rusus, po kiek laiko ataida-
vo plašt hetmono Sapiegos žmonas. Gol būt liachai ir užvaldį Rusijų, jei 
ne tas jų godumus. Ilgu čia kalbu. Pasakys tik tiek, kad šindej didžioji Ru-
sija turi valstybiny švintį – išsivadovimo no lenkėlių dienų.

Kėp žinom, 1795 m. LDK stiprėsnių valstybių trėčių kartų buvo 
suplašytu unt šmotus. Priaš tų laikų (1794 m.) buvo sukilimus. Jo vadus 
– iš Slonimo bajorų kilys Tadeuš Kosciuška (prisiminkit Plonianų Kos-
ciuškovų). Paskutinių sukilimų vadai – visi iš Gudijos. Kolyška Boles-
lovus (g.1838) – iš Novickiškių, Lydos apskritis, Zigmantas Sierakaus-
kas (Sierakovski, g. 1826 m.) – iš Lucko apskr, Volynaj. Taigi, vieni mė-
gindavo sukilt, kiti prisiekdavo ištikimybį imperatorienai. Kėp rošo isto-
rikai, pagelba tokiu matu rusų valdžiai buvo pačiu laiku ir didala. Poloc-
ko jiazuitų kolėgijos rektorius Černėvičius, jo padėjėjus Lenkėvičius ir 
pamokslininkus Katenbringus ne tik potys prisiakia, bat ir važiovo pas 
carieny Peterburgan, kad prisiektų no užsienio ordino likučių. Dėl ko Ru-
sijai iki 1828 matų buvo naudingi jėzuitai? Ilgu ir ne šio straipsnėlio kal-
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bu. Kų jia nuveikia Polocki, Oršoj, Mstislavlyj, Mogiliovi? Kų baigia iš-
naikint? Ilgų laikų čia taikiai sugyvano skirtingos gentys, skirtingi tikė-
jimai. Vienus svarbiausių sanovas radinių (pagoniškus apeiginis kaušus 
su šio krošto Zodiako ženklais, datuojamus XVI a.) buvo otrastus Gardi-
no kažkatros bažnyčios rūsiuos 2012 m. Paklausut: XVI umžiuj do gala-
jo būt pagonių? Pilnai. Bat par laikų Rusijoj pasiliko pavienas litvinų po-
vardas. Pvz., Aleksandr Litvinenka. Do vienus, liatuvių dievo vardų ne-
šiojuntis – Valentin Pikul (tas, kur parošia knygų apia Rasputinų caro ap-
linkoj). Krinčino paropijoj (bėglio no caro Ivano Grozno kunigoikščio 
Kurbskio ir jo tarnų palikimus) yr kėlios panošios povardas kėp Plonia-
nos. Tik tiek. Daugumus ne tų pačių. Šitia, Plonianos mūsų aptikti, grai-
čiausiai bėgliai iš Rytinas LDK, govį prieglobstį pas tikėjimo brolius.

6. Tai nereiškia, kad čia niar tikrų vietinių genčių sanųjų pavar-
džių. Krisius Balčiūnas, Matiaš Pudziemis, Baltre Klimaitis, Agnieška 
Pečulyčia, Dorota Bružyčia, Jan Žagrelis, Alziute Šimiene, Rimdaičia, 
Indrys Žalien. Kai šitus Žalien susižėnijo su Anuše Dišlyčia, piršlio pa-
varda irgi buvo užrašyta. Kaip svarbaus žmogaus naujos šeimos surėdy-
mi: swat Adam Pluštis . Skirtingai nuo jaunųjų, piršlio pavarda paryškin-
tai išpiešta. Dėl ko tėp?

Ir svočios būdavo užrošomos:

Toliau. Stanislovas Jononis (jonot – joti), Krisius Jonanis, Stosias 
Jokūbonis, Jurgis Kutris (kutrs – rambus), Krisius Puce (puce – palada), 
Valius (toks vardus iš pavėlt) Pikcius, Adam Starkūnas (starks – gan-
drus), Pavel Šukonis, Baltre Kimbris (iš kur toks?), Stanisav Bubolis (bu
bulis – baubas, bubināt – bambėti), Simonas Rudis (LDK rytuose buvo 
nemažai rudaplaukių), Adam Lapienaitis, Jurgis Kūlenis, Matiaš Džio-
vė, Jurgis Skieterus, Jurgis Vipas, Daniel Palulonis, Alziute Kiškiene, 
Marianna Minvydova (ar tik ne iš rytinas LDK?), Zofia Grybionė, Ba-
nė Dūdienė, Jurgis Minikaitis (mincis – kačiukas), Miliatorius (mīlītis – 
meilutis) Raukas, Augustin Gaigalas, Umpartas Čiaukštas, Matušis Tijū-
naitis, Alziute Deivaičia, Indre Krištopaitis, Helena Šavlyčia, Tomaš Šiu-
la (?), Jonelis Jočionaitis, Stanislav Pempė, Jurgis Kedis, Zasiute Žoly-
naičia, Jadvyga Spingutiene, Libcių (lybių?)Anušie, Povilas Galackas 

Svotus – Jurgis Minikaitis, 
svočia – Justina Jurgiana 
(Jurgio žmonu).
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(galēt – daryt golų, žudyt), Jokūbas Vaitaitis, Aniušė Žaibsienė, Usta-
kis, Jodevyčia Kriščiūčia, Prunckus Baltakis, Tamulis Bulimis (bullis – 
jaučius), Zasiute Ragašaičia, Jokūbas Joknie (jokot – juokaut), Jokūbas 
Pluškus (pliuškis?), Mikola Šmurkščius, Povilas Mundriūnas (mundrs – 
žvalus, guvus), Matiaskis Kalaris (kolvis?), Jokūbas Kalvaitis (kolvis?), 
Jokūbas Puika (puika – berniukus), Grygas Kuktelonis, Lize Kravčiū-
čia (krāt – kraut, kaupt, rinkt), Kris Milulaitis (mila – meila), Eliaš Staš-
kūnas, Kriste Žabaliene, Jadvyga Turiene, Jokūbas Kiklaitis, Jurgis Po-
nonis, Kazimiera Šmeilaičia (smējīgs – jukus), Aniuše Rimdaičia, Bar-
bara Indrulienė, Jakub Jurevič, Baltra Tamulėnas, Kazimiež Lygeika, 
Jan Judinski, Voiciech Žvirblukas, Mikolaj Giedra, Stanislav Stamulo-
nis (stampāt – grūst, plūkt), Anna Impolovna, Katažina Krypienia, Jozef 
Karvelaitis, Baltre Kilvaitis, Baltre Raišis, Jurgis Gogaitis, Indre Skiev-
beras, Kazimiež Dantas, Kriste Miliolyčia, Tamulis Taukuškis, Katriu-
še Damušyčia, Baltre Klimaitis (klimst – kloidžiot, volkiotis), Jonas Pu-
čumptis (pačamdīties – pasigraibyti), o gol Pučumptis iš rytinas LDK?, 
Piotr Kiaukekaitis, Orsula Pekienė, Mikolaj Gudra (iš kur tokios trum-
pos povardas – Gudra, Giedra, Grybė?), Jurgis Kodzis, Jokūbas Juržilis, 
Andrušis Mikielis, David Januševič, Helena Deveikova (devējs – maitin-
tojus), Petras Pukštas, Ieva Jiešmienė, Jurgis Kimbaitis, Zofia Karpiova, 
Anna Tavkšliene, Aniušie Iržukienie (irgoties – pasityčiot, pajuokt), Ma-
riuše Milukšienie, Jas Užkuris, Budre Dapkus, Laurynas Mikulšis, Jas 
Bajoraitis, Jas Valulainis (valoties – dykinėti, valība – loisva), Jonas Po-
džius, Mikolaj Tuitas, Samukas Matulonis, Jurgis Vipas, Maciej Kiežė-
nas (ķēzīt – turėt paloidus vidurius, pridirbt), Pavel Šukienas, Dase Tilin-
dienie, Ieva Kilčikienie, Magde Jodaičia, Jonas Janušenis, Jonas Vegio-
nis, Povilas Žibaitis, Tomaš Dzieve, Jurgis Matelis, Zasyte Stašiova, Ja-
sius Kurtinonis, Mikola Kalpokas (kalpot – tarnaut), Jonas Varonis (va
ronigs – šaunus, didvyriškas; ar čia tinka ir variagom?), Zasiute Meškie-
ne, Judita Joriene, Aniute Lukšaičia, Jurgis Urbononis(urbināt – krapš-
tytis, urbējs – lingvo dorbo jieškotojus), Jokūbas Linda, Bane Dukiene 
(dūkt?), Frunckus Palšis, Piotr Žalumeičis, Samolis Žalamenis, Mikolaj 
Klibas, Gasparonis Užkokonis, Jurgis Slekis, Matijošius Džiuvaitis, Da-
rata Samukienė, Marcin Urekis, Voiciech Kielešis, Dorota Eismuntiene, 
Vaitiekus Plampa, Anusia Bitiniene, Podzkis, Tomaš Stiapulaitis, Stanis-
lav Bubelis, Kriste Stelemiene, Marcin Marmakas, Stanislav Barauskas, 
Kazimiež Bukuntas, Žąsinėlis, Mudanis, Alsiute Drulene, Anusia Val-
džiūniene, Vaicius Duželis, Helena Škirbyčia, Mieklienė (meklēt – ieško-
ti), Dasiuta Bukčienie, Marcin Tomulenis, Endručia, Anusia Eliošiene, 
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Juste Guotiene, Tamošius Indrusionas, Anna Čepulene, Jurginis Džiuve-
nis, Kazomieras Prokouskas, Andrulonaitis, Baltre Užturaitis, Indre La-
tensis (lotvis?), Helena Jusianienė, Jurgis Rugiadonis, Rasiute Balčiū-
čia, Marcin Marmakas, Kazimiež Smeilčys,Kazius Šmarlak, Janas Pode-
lis, Anušie Palivonyčia, Kriste Miliolyčia, Lavrynas Ramonas, Marian-
na Balčovna, Alziute Šimiene, Gavėnaitis, Indre Merūnas, Jokūbas Žai-
baitis, Jurgis Minikaitis – svotus, Justina Jurgiana – svočiu (įrašas Baž-
nyčios knygoje 1693 m.).

7. Negailajo pajuokimų vieni kitiem. Kazimiež Mažylukas, Anu-
šie Kiavlicka, Helena Škirbyčia (šķirbains – sutrūkįs, suskilys), Možo-
martis, Kriste Žabaline, Krisis Krušylo, Krisius Krušulaitis, Mikolaj 
Skruk (skrudžius, skriaga), Jonas Šiejze (žr. vok. žod.), Jonas Kiekšis, 
Krisius Baravskas (basiboruntis), Zosiuta Žopiene, Jonas Žopelis, Ma-
ciej Brazkis, Helena Škrabaičia (skrobintis), Bačkužkuris, Mikalojus 
Plikžuntis, Jokūbas Pluškus, Petras Bagnazis (Banosis?), Jas Plikžintis, 
Stasius Karšielžintis, Škrabužkuris, Valius Pikcius, Michal Čirskis, Kris-
tina Varnavokiene (vornus vogianti?), Voiciech Kiekšėnas (užkabinė-
ja?), Povilas Žvėris, Jadvyga Šniurkaičia (šņirkstēt – girgždėti, šņukurēt 
– šnipinėti), Kazius Šmarlak (tyčia ar netyčia pagaminuntis šamarlakų 
– labai prostų gėrimų), Vaitiekus Didžiagriešiūnas, Piotr Kiaulickaitis, 
Jan Balinski, Motieis Gikižiunonis (sukiužėlis?), Mikola Šmurkščius 
(šmurgulis – snarglius), Stanislav Lašinskaitis (lašininis?), Joze Kava-
laitis (kawalek, kavalkas – gabalas), Magdalena Brunovna (rudoji), Pa-
vel Šikuvič, David Kipinykas (užvarduntis?), Ježi Krapovič (krāpnieks 
– sukčius), Jakub Žuvaitis (žuvala), Dasiute Pukštene (pukstēt – pukšė-
ti, bambėti, niurnėti), Ieva Plonienė, Helena Putloriekiene (putli riekė?), 
Tamulis Bulimis (bullis – jautis, bulius), Grygas Kuktelonis (kūkot – ku-
kuoti, knapsėti snaudžiant), Voiciech Žvirblukas (žvirblalis), Žąsinėlis, 
Jan Judinski (Judošius, Judas?), Jan Trusevič (bailys? risčia baguntis?), 
Jonas Pučumptis (pačamstināt – sučepsėt), Krisius Birbikaitis, Kryščius 
Šlagionis (šĮagans – suglebįs), Tamulis Taukšlis, Podlecki, Čiap Česuns-
ki (basikosuntis), Rafail Bačanski (kaip bačka, ar doruntis bačkas), Sta-
sis Škadiūnas Michal Košenas (minkštas kaip košia), Voiciech Puzas 
(didžiapilvis), Darata Samušienė (sumušanti?), Katriuše Damušyčia (da-
mušt?), Francišek Čauka (plepys), Kazimiež Basiūnas (dažnai bosus), 
Zuzana Pliunyčia (basispjaudunti), Dupčinska, Telendžova (mėgiu telė-
žyt – pliopt niekus), Helena Skavronska (keptuva?), Jan Ubagmušys.

Subago tia žmonas, pažėmintūs ir nuskriaustūs (pasak Dostojev-
skio) vianon bandruomanan ir atgovo ramybį, kol neatsivijo fanatikai. 
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1729 matais, fanotikom suramus pečius, kunigoikščio Puzino statytu 
bažnyčiu Plonianos buvo uždarytu.

Senieji baltai, gyvėnį Šiauras Rytų platybas, nelabai suproto, kas 
tai yr dogma. Potys tikėjo, kėp suproto pasaulį, ir netrukda kitiem galvot 
savaip. Net ir LDK pirmųjų valdovų darbuos buvo jaučiamus pakuntu-
mus kitom religijom. Bat aplinkinis pasaulis jau supo jos (baltus) su vė-
liavom, unt katrų buvo išrašyti dogmatiniai priesakai, paskui tas vėlia-
vas ėjo fanotikų pulkai, naikindami kitėp galvojunčius (Romualdas Gri-
gas, Senieji lietuviai, V., 2009). 

8. Paminatos vietos: Plonianai, Mickūnai, Makščiūnai, Narūnai, 
Norūnai, Nairiai, Pikčiūnai, Narteikiai, Narteiluškiai, Ustakiai, Šukšto-
nys, Jučiūnai, Gudziūnai, Butniūnai, Tarvydai, Bardišiai, Švobiškis, Pa-
mūšis, Zybėciai, Pomociai (Pamūšė?), Staškievičiai, Kiburiai, Kiemėnai 
(kažkadu Kristupo Radvilos Parkūno žema), Staškučiai, Eidriotoniai, 
Groibuzai, Majeliai, Podžiūnai, Putriūnai, Ruškeliai, Krikviai, Noreikai, 
Giederanai, Petranai, Židonys, Žuojdanai (?).

9. Panašių unt rastųsius pavardžių rodom Joniškėlio kapuos, do 
daugiau Vaškų kapuos (primanum – Plonianai priklausa Vaškų valsčiu, 
netruko panašumų unt Popilio dvoro XVII a. povardus, unt 1528 matų 
LDK kariuomanas vadų (didėsnių ar žemesnių) povardus. Kad turatu-
mat supratimų, kėp tas panašumus atrodo, parodysum Plonianų – Švo-
biškio XVIII a. prodžios ir Lotgalos XVIII pabaigos didelį pavardžių 
panašumų.

Abramukas, Abromaitis – Abramiena; Adamski, Adomiene – Ado-
movič; Alesiene – Alesianek; Alekšaitis – Aleksionka; Andrulenis – An-
dran, Andryvanov.

Bačanski – Bač, Bačiovna, Bačkan; Bagučis, Bagušis – Baginski; 
Bajalis – Baydakova (y iš latgalių abacalas); Balčiūnas, Balčovna – Bal-
cevičovna; Baltriene – Baltrans, Baltrykova; Banilova, Baniulaitis – Ba-
nis; Barauskas – Baris, Barnikovs; Bardovska – Bardovska; Barkaitis – 
Barkievič, Barkaniova; Beinoras, Beinorius – Beynar, Beynerova; Brek 
– Brečinski; Brunovna – Bryunova; Bubelis, Bubolis – Bubyl, Bubyš; 
Bružyčia – Bryzova, Bryzianova; Bukčiene – Buckova; Bukielaitis – Bu-
kalovna; Bukuntas – Buk, Bukatan, Bukatyns; Butkievič – Butkievič.

Česunski – Cyešeiko; Čapianaitis – Ciepenik; Čiepulaitis – Čepu-
levna; Čirski – Čyrkovski; Čiaitis – Čača(?).

Damušyčia – Damšan (?); Dapkus – Dapkievič; Davidova – Davi-
dovič; Deivaičia, Deivučia – Dievnik; Dmušyčia – Dmuchovska; Dovy-
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diene – Dovidovič; Dovnaravičius – Dovnarovič; Drulene – Drila; Dū-
da, Dudonis – Dudan, Dudor; Dukiene – Dukan, Dukanova, Dukolski; 
Dupčinska, Dupkus – Dupyns, Dupkuns, Dupiniova.

Eliošiene – Eleikov (?).
Gaspariene – Gaspar; Gavanova – Gavanova; Gavėnaitis – Ga-

vin, Gaviniš, Gavinova; Gielaženis, Gielažnykas – Gielazionek; Glins-
ki – Glinski; Gokaičia – Gočova (?); Grabovski – Grabovski; Grybe, 
Grybukas – Grybul, Grybuc, Grybus; Grygas – Gryk (?); Grigonis – 
Grigorovna; Gronda – Grondalova; Grubavičis – Grubičova; Gudaitis 
– Guden, Gudeņ, Gudz; Gudra – Gudrenik; Gulinski – Gulickij; Gurs-
ki – Gurski.

Indrulonis – Indran; Iržukiene – Irchšova; Ivonon – Ivanova.
Jakubonis, Jakubučia – Jakuban, Jakubova; Januškova – Jaku-

šans, Janušak; Janova, Janovič – Janon; Jašiunovna – Jaškova, Jašnicki; 
Jonaitis – Jonievičova; Jonanis – Joninova; Joriene – Joryk; Jozeponis – 
Jozefič; Judinski – Judynska; Juraitis – Jurans; Jurkštas – Jurkovič; Jur-
gialonis – Jurgulovna; Juskovski – Juss, Jusievič, Jusčakova,

Kalpokas – Kalps, Kalpuns; Kalvaitis – Kalva, Kalvis; Karpiova 
– Karp; Katulis – Katan, Katulnik; Kavalaitis – Kavalak, Kavalova; Ka-
ziulis – Kazova (?); Košecas – Kašova; Kidikiene – Kieydinova; Kiele-
šis– Kielak; Kienižanka – Kieniziova; Kiežėnas – Kezč, Kezer; Kilčikie-
ne – Kilis, Kilakovski; Kilvaitis – Kilova; Kipinykas – Kypina; Kirkša – 
Ciršovna; Klibaitis – Klibunova; Klimaitis – Klimčonek, Klimovič; Kor-
ženevska – Korzeniavski; Kosciukova – Koscuška; Košans – Košensku; 
Košecas – Košačevska; Koval – Kovalova, Kovalonek; Kravčiūčia – 
Kraval, Kravčak; Krištopaitis – Kristapan, Krištufan; Kriščiūnas – Kry-
šun; Kučinski – Kučevska, Kučinski; Kuktelonis – Kukielova; Kulikov-
ska – Kulik, Kulikovna; Kuliešukas – Kulišovčykova; Kulutiene – Kuli-
na; Kulvinski – Kulvis, Kulviš; Kurtinaitis – Kurčak.

Lagielis – Laygol (?); Lapienaitis – Lapik, Lapiekova; Lapienia 
– Lapan, Lapoškova; Lavsiušiene – Lasevič; Lavdanski – Ladaniova; 
Lipnicki – Lipniova; Luknicki – Lukiens; Lukšaičia – Lukšan, Lukaš, 
Lukis.

Majelova – Majevski; Marcinova – Marciniak, Marcina; Martino-
nis – Marciniak, Martinanis; Matulis – Matulinia; Merūnas – Meyran; 
Mikienas – Miekinova; Mikulenia – Miekul; Miliuškienia – Myeluško-
va; Milešunaičia – Milanovski; Milulaitis – Millitis; Misioviene – Mi-
sin; Miškova – Myška, Miškin; Milukšiene – Miloniocia; Mukielaj – 
Mukan, Mukielova.
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Norieika – Norovoki (?).
Onionis – Onupova (?); Ordzina – Ordovska.
Paluliene – Palinova; Paškovska – Paškievič; Patkovska – Patkov-

ski; Paulovič – Pavlovskij; Pazien – Pazia; Pempe – Pempak, Pempelov-
na; Pikcius – Pyksniova; Pliošiene – Plešova; Ploniene – Plončovna (?); 
Pluškus – Pluvišk; Podžius – Podz; Pononis – Poņko; Poškovska – Poš-
kova; Povilaitis – Povolan; Pranauskiene – Prancovna, Pronckovna; Pro-
kuratas – Proskurov (?); Pučkaitis – Puča, Pučkovskij; Pudziemis – Pud-
nik, Pudzienok; Puika – Puykan, Puynik; Pukštas – Pukst.

Radvilovič, Radzilovič – Radzivon, Radzon. Ragašaičia – Ragie-
lova (?). Raišis – Raičoš. Ramonas – Ramonova; Rašalaičia – Raševski. 
Rauskas – Rauš; Rogucki – Rogovski; Rošenas – Roševski; Rubelska – 
Ruban, Rubinova; Rudaičia – Rudak; Rude – Rudien, Rudinis; Rugiado-
nis – Rugdzan.

Samukiene – Samakova; Samušiene – Samuš, Samušis; Skrabina 
– Skraban, Skrabis; Skrocki – Skrodcan; Slavinska – Slavil; Smeilčys 
– Smeyla; Snicki – Snyekul, Snuška; Spragaičia – Spryngiova, Spirgin 
(?); Stalarienia – Stalarovski; Stalonis – Stalevski; Stanislavenia – Sta-
nislavski; Stankar – Stanka; Starkūnas – Starkulonek; Stasevičovna – 
Stasiučak; Stašaičia – Stašulinia; Staškūnas – Staškan; Steponaitis – Ste-
fanovič, Step; Stepulaitis – Stepulan; Stolarz, Stoliarūnas – Stolars, Sto-
lun; Strelčiūnas – Strelčak, Streliov; Stroža – Strodz, Strož; Stubaičia – 
Stubiniova. Šikievič, Šikuvič – Šyknovna, Šyksniova; Šimiene – Šym; 
Šostakova – Šostova; Škutonas – Škultnik (?); Škatenuitis – Škainč; Šu-
konis – Šukiova.

Tamošiūnas – Tamas, Tomašovna; Tamulanas – Tymulova; Tra-
cievska – Traciakova, Traciaškova.

Urban – Urbanovič; Uškokonus – Uškan.
Vaiciuliene – Vaiciulevič; Valavičiovna – Valašova; Valulonas – 

Valovna, Valuciova; Valulainis – Valiniks; Varnavokiene – Varanovna 
(?). Varonis – Varonov; Vatašienas – Vatašova; Vilčūnienė – Vilčukovna 
(?); Vitkas – Vytkov; Vosilaitis – Vosylan, Vosiliak.  Zukuhūnas – 
Zukuliak; Žukaitis – Žuk; Žvirblukas – Žvirblova.

Toks didelis pavardžių panašumus dvejuos kraštuos do labiau su-
stiprinu mono įsitikinimų, kad suslavėjį baltai kažkadu patraukia Šiau-
rias Liatuvon, kad genčių sąveikos rezultatus buvo kupiškianų tarmas 
atsiradimus. Povardas, išsilaikiusios uždaroj Plonianų – Švobiškio ban-
druomanaj, parodo, kokia užvadinimai jiem buvo svarbūs.

Mum kol kas nepasisekia nustatyt, iš kur dalis šitų Plonianų žmo-
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nių, tų, su slaviškom pavardam, atėjo. Genčių keliovimus, dažniausiai 
priverstinius, rodo viatovardžiai visai netoli mūsų. Šit pria Gelažių (tų, 
kur unt Ponvežio ir Kupiškio rajonų rubėžiaus) yr Prūsėliai ir Prūsėlių ši-
lalis, o už 25 km unt rytus, tarp Bakšianų ir Alizovos yr Prūsagala. Dėl 
ko tokia vietovardžiai atsirodo? Ar tik nebus kažkadu sanai sumuštų prū-
sų likučiai, katria nenorajo vargaut kryžiuočiom, čia susibėgį? Įsitaisa to-
kioj vietoj, kur do buvo vietos, kėp soko mūsų archeologai. Vietos vis 
tiek do buvo, prūsai visko neužjama, visai netoli, apia dabartinius Popi-
lį, Kuprėliškį, Skopiškį, Pondėlį įsitaisa suslavėjį baltai (čia mūsų prie-
laidu), atėjį iš rytų, dėl ko dabar turim papiliečių šnekėjimų, kupiškianų 
tarmį. Katria pirmi atėjo, mas neapsijamum tvirtint. Bat mum labai tinka 
archeologų išvados, kad kažkadu čia buvo dykų plotų. Geriausia mūsų 
šiam straipsnėly paminatos vietos golia būt apžiūrimos žemėlapy ŠIAU-
RĖS AUKŠTAITIJA. 1:130 000 (Vilnius, Briedis, 2006).
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Pobiros sovos ir svėtimos

1. Mon nieko netrūksta, aš pensijų gaunu (iš jumoristų kūrybos).
2. Gyvėnimo mono sauluta jau laidžias. Kai mokytoju mon jaunom 

liepa skaityt šitų P.Vaičoičio ailėraštį, buvo gražu ir tiek. Dabar, 
kai sauluta iš tikrųjų laidžias, šia žodžiai visai kitėp jaučius. Mo-
no kambariokus Patrus, studijų draugus, grįžįs po olinunčių treni-
ruočių su boluojunčiu drusku unt nugaros, magdavo šias ailutas 
pasakyt. Buvo Auropos aštuonviatas valtias čempionus. Žinojom 
tik tiek, kad jo tavus unksti mira. Pradėjį dirbt, po pinkmečio išgir-
dom, kad jo jau nebar. Sunku buvo žiūrėt unt jaunų vyrų, gulintį 
Universiteto Aktų saliaj grabi. Pria grobo sėdėjo žmonu su mažu 
sūneliu. Tėp atsitiko dėl to, kad par staigiai nustojo sportuot.

3. Atėjo pas man smertis ir dova žvakialy, sokia, kad pria žvokias 
mirt bus gražiau, o aš pojamiau ir pria šimto vatų žvokias knygia-
ly parašiau (parvarstos jumoristų ailutas).

4. Kai močiu pamota, kad sūnus, paskui akėčius aidamus, vienoj run-
koj laiko vadalalus, o kitoj laikraštį, suproto, kad ūkininko iš jo ne-
bus (iš giminoičios atsiminimų).

5. Neraikia mon gyvėnimų dvejų, apseisiu aš ba jų. Untro niekus 
mon nedos, net ir vienus ainu ba naudos (liatuviški satyrikai).

6. Kažkas pasokia Kojugalio Jonienai, kad mokytojos sūnėlis par sto-
jamuosius agzaminus apsistojįs bendrabutį, susistumda su komjau-
nuolių komisiju, aploista juos undeniu, už tai buvo išmastus iš ag-
zaminų. „Niar čia ko dyvytis“, – pasokia Joniena, – „jo senėlis vi-
sų gyvėnimų ajo par vakaruškus po Latvygalų basimušdamus.“

7. Kur tu lendi, tu, rūpuže išvarstom akim! (iš papiliečių 
pasikeiksnojimų).

8. Aik tu paklon su tuo savo sviestu, nejėmiau aš tavo sviesto (iš pa-
piliečių pasikalbajimų).

9. Tu matai, ir aš mačiau, mota daugumus, tačiau visi tora, kad dėl 
tos skylas ir pats viešpats patylas (lietuviški satyrikai).

10. Entel tentel, ententiula, gerva sokia, kad pinkiula, jei nevieryj, 
– suskaičiuok, gervas koja – kapšt! (vaikų skaičiuokla, ainunt 
kavotis).

11. Korva, kumala, kiaula, avala; čia pėčius, čia stolus, čia gryčios go-
lus (pasijuokimus iš papiliečių kalbos).

12. Kų matai, žiūradamu pro lungų? – To gyvota vėl unt bažnyčių val-
kus (iš dviejų sunkiai bapaainunčių bobučių kalbos).
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13. Pariajo ji iš tos tarnystas visu utalatu (bobučių atsiminimai).
14. Nezaunyk, sakau gi, kad tu kiaurai.
15. Dievų gorbink, alia ir vėlnio neužrūstink, bo tas irgi golių turi (pa-

gonių, pavarstų krikščionim, supratimus).
16. Kas čia vėlnius do tvarku? (papiliečio nustabimus).
17. Toj atais vasarala, pradas Parkūnus po dungų gelažiniais rotais va-

žinėt (iš sanovas atėjįs gamtos supratimus).
18. Istorikai soko, kad toli unt Šiauras Rytus (ti, kur atsirodo Nižnij 

Novgorodus), sanovinį dievų vadino Perūnu.
19. Kur nugriuvo virsdami, ti ir liko smirsdami (iš Smatonos laikų 

knygialas „Blaivėk“).
20. Nuvažiavau pas čeraunikį, kad ji kų pasakytų ape Jonų, bat nie-

ko ji ti nepasokia, tik rėkia, kad jomviskas gerai, kad laukia trakta-
mantai (baliai, pokyliai).

21. Argi yr šiais laikais vyrų? Drųsiausi žuvo kari, aukščiausius ištrun-
kia Parkūnus, gražiausius moterys užkočiojo, o protingiausius ma-
mutai sumyna (čia nesakys jum, kas parošia; tas ratus žodis, čia 
pasakytus, išduodu autorių). Kaunus Brežnevo laikais įsidrųsino 
pastatyt šitų jo spektaklį. Raikiajo turėt stiprių pažinčių, kad įsi-
gaut tijatran. Buvį sokia, kad salia juokias ba parstojimo. Tik įkve-
pi oro, kad atsigaut no juoko, kėp išgirsti naujų kalambūrų (pvz., 
pas jum žmogus unt žmogaus joja, o pas mum atvirkščiai). Kėp ga-
li nesijuokt. Ir durnėliai suproto, kad autorius pajuokia tėp vadina-
mo socializmo tvarkų. Spektaklį uždrauda rodyt.

22. Gyvanu Javynaj, neturiu nė lito, žmonala mon mažiuta, baltu ku-
melyta (iš dadas Patro Tuino dainuškialas).

23. Jis bulbus skuta, tašlų minko, miltuotus no galvos lig kinkų, ji val-
ku moterias dolių korčių, skaitydamu Žemoitas „Marčių“ (liatuviš-
ki satyrikai, mono draugėlis Rimantus Klusus).

24. Jono Kulbio mamu išgyvano 103 matus. Niekad nelakdavo, nesi-
raškožindavo, nedrabadavo iš boilas, nedirbo sunkaus vyriško dor-
bo (iš bobučių atsiminimų).

25. O rašytoju Jurgu Ivanouskoičiu yr iš Plepų giminas. Turiajo kal-
bos (plepėjimo) dovanų.

26. Nevalkok naujojo ploščiuko. Kų baapsivilks par švintį.
27. Jonienas avis užvokar sudroskia vilkai. Tiktai koiliai ir kaulai 

bapaliko.
28. Mariuta iš Strošių unt Staponiškį aidavo pro Kojugalį.
29. Moldobaj pripilk spolių ir gerai su moliu išminkyk, tai plytos stip-

rasnas bus.
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30. Pasizapostyk žiemai lydyto sviesto.
31. Uoras dugni paklok paklody, kad grūdai, iš vorpų išbyrėjį, suren-

kami būtų.
32. Bus muštynas. Šia, sūnau, peilį, o aš pagriebs okmenį.
33. Kėp aš tau dės tarpuragian, toj nutils (žodžių dės, nutils pabaigu to-

riamu minkštai, lyg po s miagkij znak būtų, tėp žodis jau rodo bū-
simų laikų).

34. Vieni marškiniai unt skūros, kiti unt tvoros.
35. Radau aš jį unt prieklačio basaduntį, peilį bagalunduntį.
36. Dabar mas volgymų dadum šaldytuvan. Unksčiau vorškį ar 

sviestų gerai susukdavo droban ir užkosdavo smėlin. Ilgai tadu 
išsilaikydavo.

37. Lopus unt lopo, su odotu nedurta.
38. Nuveik už kūtas, ti pašalaj yr mozelnyčiu, atnėšk, mon raiks rotai 

sutėpt.
39. Iš jo taisybas nesužinos (s čia tarkite minkštai), jis tikrus 

rairozus.
40. Kad pristatydavo padvodų, palei visų mūrų.
41. Kėp kotas sukištos maišan, vis prošo: padėkit mon! O kas padėjo 

mon? Kiek kartų malavau, atgailavau, kiek kartų išmastus buvau, 
kol šičia atsisadau (liatuviški satyrikai).

42. Kai 1655 matais Naronskis – Narutovičius atvažiovo padaryt Bir-
žų kunigaikštystas žemlapį, turėjo Prūsijos karoliaus apsaugos roš-
tų. Ba jo galajo jį pasodint turmon. Mat priklausa Liatuvos bro-
liom, o šitus tikėjimus jau buvo Lietuvoj užgintus.

43. Kai Aleksandrus Piasčinskis Parovėjalas dvarį užumušia savo bro-
lį, Laurynus Garšvala buvo pokviestus Biržų taisman par svietkų 
(iš sanųjų XVII a. Biržų teismo knygų).

44. Nei vėlnius nei geguta.
45. Joniena mon potara tų gyvoty iš tolo apait ratu.
46. Jo didalas nogos, ne bat kokia čebotai tokiom tinku.
47. Baisi asabu, kad jų Parkūnus...
48. Geru naujienu pėsčiu voikšto, blogu – raitu joja.
49. Skaitau: „ Panaikinu užkalbajimus, nužiūrėjimus, užkeikimus. Su-

rundu, kas ir kadu tėp padora“. Anukialas klausiu, koks dabar čia-
sus? Ji mon soko, kad XXI amžius. Patikrinu, ogi tikrai: 2013 ma-
tų, kovo 9 dianos laikraštis. Taigi, jau ne XV, bat žmonių protėliai 
ir dabar kėp priaš kokį gripų neturi atsparumo. Mat visokios bara-
zumystas apia ekstrasensus par televizijų laidžiamos.

50. Atvažiovo šindej pas mum lotviai iš Borbalas, kad padainuotų ir 
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pašoktų. Mon tai labiausiai patiko šokimus su maišais.
51. Karaliaučiaus kroštus – karolių kroštus. Tai buvo pagonių laikais. 

Dabar čia Kaliningrado oblastis. Kalininus, katro vardu buvo pava-
dintus prūsų miestus, buvo ramus, tylus žmogėlis. Bat Stalino po-
litbjuro šunybas ir jo neoplinkia. Mono tatula posakojo, kad tam 
lagery, kur ji buvo, Kalinino žmonu tėp pot buvo uždarytu. Tadu 
maniau, kad tatula čia kažkų supoiniojo, gol kito Kalinino žmonu, 
ne šito, aukštai sėdžiunčio.Vis tik šito. Neišgalajo nabagėlis savo 
žmonalas apgint.

52. Kitėp negalajo susikalbat, tai podava sūdan.
53. Gulia dabar spakaini šaly savo senėlio, kėp norėjo.
54. Pažiūrėk kuknioj unt stolo, turia būt torialkiala, tutinus ir 

vidaltis.
55. Ar žinot, kas yr „kostolom“? Žodis iš Stalino laikų. O tai žmogus 

(žmogus?), katrom patinku laužyt kitiem kaulus. Kai toks pasidar-
buodavo, pagriebti žmonas graičiau prisipažindavo kaltais, grai-
čiau planus buvo vykdomus. O ar girdėjot, kėp dvi gimnazistas 
užumušia ir išmėsinėjo trėčių? Tad kas yr žmogus, koks podarus: 
dieviškus ar žvėris? Tiem, kas tabasoko, kad žmogų pagal savo ob-
razų padora Dievus, aš atatarčiu, kad ponu Dievu šitus jo tvarinys 
visai nenusisekia.

56. Viešpatia, tu manį sutvarai, aš tavį padirbau ir pragėriau (iš Pondė-
lio dievdirbių padainovimų).

57. Viduramžiais, kai buvo medžiojamos roganos, rudaplaukiom būt 
apkoltintiem raganovimu grasma buvo didasna. Kai žmonas pradė-
jo turėt laiko smulkesniem tyrimom, paaiškėjo, kad rudaplaukių 
daugiau gimstu ti, kur mažai Saulas ir daugiau dunguj plaukioja 
dabasų. Rudaplaukius labau puolu skūros vėžys. Kalnuos gi daug 
gimstu juodaplaukių.

58. Sėdėjau aš kalėjimi, sėdėjau Papily, apstojo manį žiurkias, nugrau-
žia pi...(iš pokario dainos).

59. Viešpatia, atlaisk mon, kad bagdamus par Žiamį, aš nejieškojau 
nei Tavo vardo nei Tavį (iš lietuvio, nusigovusio Australijon, 
ailių).

60. Atiduok, dad, kiady, 
Katrų laikai užsadys. 
– Kėp aš būs ba kiadas, 
Kas gyvint mon padas? 
Kai kiadan atsisadau, 
Ir pavolgiau ir išgėriau. 
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Kėp aš būs ba kiadas, 
Kas mon liks iš pavardas? 
Vis tik neblogai šitų laikų satyrikų posmai papilietiškai skumbu.

61. Anudian kad sugriaba pilvų, čiut spėjau nužnikan nulakt.
62. Nebatoli Papilio, pre tokio okmenio, viškum prie vieškelio nusi-

šluostydavom kojus ir apsiaudavom čeverykus. Tadu jau aidavom 
unt keleiviny.

63. Skribiteliai pasiutį 
Sudėgino mon kuty, 
Sudėgino klataly 
Ir povogia kumaly. 
(pokario dainuškiala, visos y toriamos kietai).

64. Kų tik būdavo darai, 
Vis negerai ir negerai. 
O dabar vis vien gerai, 
Nors nė vėlnio nedarai. 
(šių dienų satyrikai).

65. Mylajo jis padungį aukštų, 
Sielojos dėl gimtų kruntų, 
Kol govo košias šaukštų 
Didesnį už kitų. 
(Rimantus Klusus?).

66. 1660 m. buvo pasakyta: kas skelbs arijonų mokslų, mirs. Juokų 
čia nebuvo – skelbiunčius ir baklausunčius iš tikrųjų marindavo. 
Taigi, do 300 matų priaš stalinistus jau buvo panošūs jiem užsivei-
sį. Ir jų vadai panašiai savį vadino – generolais. LDK ardymi nau-
jūs čiasai prasidėjo. Mūsų sanųjų kunigoikščių daug matų taisytu 
LDK su daugelio genčių ir kelių religijų sugyvėnimu ba muštynių 
buvo unt niekų verčiamu. Jokio loisvo apsigalvojimo, – tik pagal 
ugnim, kalavijais, nuodais ir peiliais nužymatų tokų.

67. Kas savį giria, tų Parkūnus spiria.
68. Apia sveikų judėjimų. Judėkim, bėgiokim, kas golim: sveiki, ligo-

ti ir girti. Trepsėkim šokių saliaj, skrebėkim pria dorbo ir pirty. Ris-
čia turgun ir pas tatuly, bagom darban ir unt svečius, pakrutinkim 
autoritetų unt sofos srabdami barščius (pagal Rimantų Klusų).

69. Kodėl nevolgyt, kodėl negėrt, kodėl linksmom nebūt? (iš papilie-
čių padainovimų).

70. Dievi mono, kai pirštan įsimata tas čiortoplaukis, tai ne vienų nok-
tį prabudėjau, nė akių nesudėjau; kai govo golų jis pratrūkt, tai net 
okys prašviesėjo, kėp unt kito svieto.
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71. Jom kalbu gadintu buvo.
72. Kad tu sudaužiatum.
73. Prabočyk mon, kad aš tėp pašposijau.
74. Vėlnio saklos ji čia mum pribarsta.
75. Jis labai znaimus. Turguj aš iškart jį pažinau.
76. Prakeikiu visus, katria išmokia liatuvius nusižėminimo (ar tik ne 

J. Marcinkėvičius tėp pasokia?).
77. Du buvo tia paršėliai, vienus toks koliekus, ale tu pasakyk, tas pa-

sveiko ir užaugo, o tas sveikosai ir nuodvasa..
78. Nu nelakstyk po laukų vienu ploščiuku, užsivilk rudiny.
79. Beržynaj unt kalnalio būdavo varsmala (netoli tos vietos, kur par 

karų Variakojo akopai buvo). Toks čystus undo kad kunkuliuoda-
vo, tartum puodi virtų, o šoltus kad būdavo.

80. Lobų dienų. Kiek jūsų daug, kokia visi grožūs. Kokios bados, ko-
kia klapatai atvijo, kad čia susibagot?

81. Kad locka, gol paskolintum mon tabokos kapšėlį.
82. Dabar kiekvienų noktį ainu su liktarniu Mudrias pažiūrėt, ar teliu-

ko neatsivada.
83. Atonešiau gastinčiaus, pakarštavok.
84. Visai nekėp jis šindiaj atrodo. Okys tokios paskungulajį.
85. Sakau zoslonų pastatyk pre sienos, o kraslų šaly šiapos.
86. Sustojo vaikai su Semeniškių kolviu Žaldoku, tarp jų Kučgalio Da-

nuta Macyčiu, visi norėjo nusipaveiksluot.
87. Kėlminių prisirinkdavom pre didžiosios apušias, vianoj vietoj du 

kėrbelius prisipjaudavom.
88. Kad apsado visų stolų, net nulinko vienus golus.
89. Ji mokiajo čiulkiam kulnų gražei išmėgzt.
90. Mariuta iš Strošių unt Staponiškį aidavo pro Kojugalį.
91. Mono širdy pavoseris, brungioji, nusišluostyk ošarus.
92. Anudian Vanagynas Kalpokų išvežia unt Sibirų kartu su kitais.
93. Aik unt moderničių, ti stovi vienus dykus ušiatkus.
94. Ataidavo iš Kojėliškio senėlis Yčius ir posakodavo mum vaikom, 

kas dajos sanovaj.
95. Liatuvoj šindiaj motos, kad asama kelių rūšių žmonių. Žvėrys, vo-

gys, malogiai, arkliai ir nabagėliai. Par paskutinius rinkimus pasi-
mota, kad tia žiamį droskiusių valstiečių vaikai nuajo kitu kiala-
liu, nei jų senėliai. Sanojų kėlių pomata. Mažiau taisybas – dau-
giau turto! Kitėp pasokius – vok, maluok pats ir neužgink kitom.

96. Labai sanais laikais, do kiti dievai buvo, jei kom nors ko pritrūkda-
vo, nuaidavo kiton sodybon ir atimdavo.
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97. Jei turi kų pasakyt, do kartų rimtai pamyslyk, o po to kėp lėpšį, 
mėsk drųsiai unt šiukšlių krėpšį (lietuviški satyrikai).

98. Koks arklys tau galvon įspyra?
99. Kai no mažumas vaikų pojamu unt savo runkus neaiškūs žmogė-

liai, iš jo išaugu glušus.
100. Sunkus dorbus volgymų doro skanėsnį.
101. Kai dorbų dirbi, nežiūrėk, kur vornos loksto.
102. Kažko vis nesimiega, vis neramu unt dūšios, atsikėliau, apsivilkau 

ir išėjau krėst kaimyno grūšnios (R.K.?).
103. Raik užvolgyt lašinių, kad būt mono kėp žmonių (kaimiečių 

padainovimai).
104. Jei negali runkom, griebk akim.
105. Toki linksmuta, toki linksmuta, kėp kriagždas lizdi gimus.
106. No karščio šunys ir vyrai pasiuntu.
107. Olelkoičių apsižėnijo Baika (tikrai tėp buvo).
108. Klausyk su ausim, o ne su pilvu.
109. Rytoj aš ais kilbosų išrūkyt.
110. Mamyta, mamyta, kodėl auginai, kodėl mažutėlio nenuskundinai?
111. Glaunus buvo pograbus.
112. Saugok sveikotų.
113. Naktis tumsi, uodai kundu, savo panalas nebarundu.
114. Jis tėp grait išlakia, namuos viskas postiru poliktu.
115. Undeny tupi, undenio prošo.
116. Kuntrūs vaikai lingviau įveikiu pagundus ir suaugį.
117. Masinis asmenybių naikinimus šių dianų mokykloj. Kas tu toks, 

kad geriau mokais? Kad toj susigūžtum ir pritiltum!
118. Tėlius didyn, ragai platyn.
119. Gyvansut, protų šaukštais simsut; 

Mažai sėmį, golvus žemai linksut, 
Daugiau pasėmį, kumščiu stalan trinksut, 
Do daugiau pasėmį, alkani numirsut. 
(iš palinkėjimų jaunavedžiom).

Čia jau mūsų knygialas golus. Visų lobų, brungieji. Atsisveikini-
mų parošiam pagal lotgalius. Tia būt parošį pagal savo raidynų: VYSU 
LOBU.
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Tarpukario Liatuvos artilėriju.

Slyžių Čigus Vytautus, 
parsivertįs moterim, mė
gino parbėgt no Stalino 
valdininkų kiton vieton. 
Traukiny vienai moteriai 
jis pasiroda ne toks, bu
vo išduotus, ištremtus, 
daug matų prabuvo Ka
ragandoj, sugrįžo Liatu
von ir laimingai sulau
kia sanotvas. 
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Nedaug krotuntys rotai – lineika.

Paškučių brigadu. Žmonam podadu arkliai ir traktoriai.
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Papiliečiai išsiruošia gegužinan.

Kai Papilio dvari įkūra mokyklų, grapienas nomus atroda neblogai.
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Darbštiem žmonam molkų niekad netrūkdavo.

Taupydamus gerojų dirbamų žemy, Patrus sodybų pasistota toj vietoj, 
kur pavoseriais paviršiun iš kalnalio išeidavo undo.
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Su vaikeliu visad sunku atsiskirt, ar jis didelis, ar možus.

Netoli Suvainiškio (Suveinieki). Biokuras laukia vartotojų.
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Moteris, daug žinunti ir 
mokunti pasakyt, Olgu 
Tuinoičiu – Karosiena 
(g. 1928 m. Sauginuos).

Elmu ir 80 matų sulaukus, neužmiršo audimo įgudimo.
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Seniausia posakotoja – Kraštų Amylia Mikalauskiana (g. 1921 m.)

Tarp Onuškio ir Čiadasų. Stačiatikių maldos namai Maneivos.
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Išpjauti mėdžei iš Gojėlio (netoli buvusio Kraštų dvoro) laukia savo ai
lios.

Parovėjalas dvorus šindej. Unksčiausiai čia buvo užrašyti Laurynus 
Garšvala ir Kazimarus Piasčinskis.
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Kominus Kvatkuos. Unksčiou čia buvo žydų nomus ir krautuva. Kai žy
dus sunaikino, nomus buvo atiduotus žmonam, katria čia gyvano ba re
monto rūpesčių, kol nomų nubaigia.
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Dvejų aukštų akmanų magazinus caro valdžios surinktiem grūdom lai
kyt, pobaigtus statyt 1892 matais Garšvų koimo žiamaj.

Ir pandėliečiom patinka okmenys.
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Šitus arklys vaš patrankų (2012) iš Popilio zomkėlio sanuoju keliu Vil
nius – Ryga. 

Patrankų iš Popilio zomkėlio lydintys artileristai 1795 matų LDK uni
formom
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Darbinykai, grožinuntys Pondėlį, volgo pietus.

Sėlių palikimus – Žiobų piliakalnis.
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Sėlių žema tarp Paniamunėlio ir Skopiškio. 1528 matų LDK kariuoma
nas karo vadų surošymi užrašytus bajorus Skopovič no Anykščių krošto. 
Ar ne no tos pavardas atsirodo Skopiškio miestėlis?

Grait Lilijos gryčios vietoj baliks žėmių kauburėlis. 
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Netoli Juodupas. Žmonas atritino okmenį, kad pažymatų, kur buvo Lin
gianų, Aukštasijos ir Tartališkio koimai. Aukštasija. Kas sugalvojo to
kius kaimų pavadinimus?

Po karo visi pamota, kad Kraštų dvoro pusa gyvanamo nomo parduotus 
ir nugriautus, o tom kas liko, sumažiajo durų ir lungų.
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Salomiasčio dvoro likučiai. Dvorų čia įkūra Kristupus Radvila – Par
kūnus.

Lungus Antašovos dvari.
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Ba žmogaus padėjimo molina kūta pasidava viskų ardunčiom laiku.

Kubilių senieji kapai. Kom buvo skirtus šitus kryžius?
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Pasvalys. Jaunu gamtos tyrėju kalbas susirinkusiem tokiem pot.

Vokiško tanko snariadų dėžia, užsilikus no 1944 matų rugpjūčio.



325

Naujos žolas pasirodo laukuos ne po vienų, o kolonijom.

Kas su kirviu, kas su pielu, o mas su duntim...
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Gyvyba po ugnias. Kažkadu čia sudegia moteris. Ar starkom rūpi jos 
dušela?

Aukštaičių dalgia (dešinioji) turi papildomų runkenų kotan. Tadu kaira 
runku dirbu ištiestu ir priduoda daugiau jiagos.
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Sanovaj žulčiai saugojo namus ir buvo gerbiamūs gyvūnėliai. Satkūnai, 
Jurgio Šlėkio sodybu.

Pro šitus duris jau kėlios dėšimtys matų, kėp niekus nebavoikšto (Svaiz
džio sodybos Paškučios liekanos, skliapus).
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Bokiškių ūžolus buvo apgenatus ir važiuot netrukda. Bat kažkom tiesus 
jo kamienus pakvipo parketu ir tas nepaliko ūžolo gyvo.
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Ties Apaščios kaimeliu sukiojas ir taka Apaščia, kol už 30 km įtaka Ki
lučių ežeran.
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Patyrusio dingėjo dingtus šiaudinis stogus laikydavo ne mažiau dėšimt 
matų.

Kai pria liepos atsistoju žmogus, aiškiai matyt, kokio didumo Kraštų 
dvari to liepu buvo.
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Kai mas grožimas neiškraipytom XVII a. pirmos pusas Popilio dvoro 
valstiečių pavardam, visu valstyba – Liatuvos Didžioji Kunigaikštysta 
(LDK) – do buvo didala. Motot 1654 matų LDK žemlapį. Buvo apjung
tos Žemaitijos, Trakų, Vilniaus, Naugarduko, BrestLitovsko, Minsko, 
Polocko, Vitebsko, Mstislavlio ir Smolensko vaivadijos. Žiemių – rytų 
pusaj LiatuvosLenkijos valstybai priklausa Latgala. Čia viskų tvarkia 
lenkai ir jėzuitai. Po matų par LDK rusų armiju no Maskvos pusas pado
ra unt Vilnių tokų 30 km platumo, kur nebabuvo nė vieno žmogaus.
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Žiamos vėjai turadavo mėgiamų vietų pusnim sunėšt – pro Sauginų 
kaimų.

Suvainiškio miško pakraštys. Kairosai paminklas skirtas žuvusiem Suvai
niškio apylinkias partizanom. Unt dėšiniojo užrašyta: Bronius Rasima
vičius (1927 – 1944), Apolinaras Rasiulis (žuvo 1945 m.), Petras Skruo
dis (1908 – 1944), Vladas Šulčius (1901 – 1944), Juozas Zizonis (1919 
– 1945), Vytautas Zizonis (1923 – 1945).
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Latvygalos keliu 2010 matų žiemų žmonas pravažiovo.

Tiktai kryžius ir agluta unt kalnėlio (netoli Pondėlio) primanu mum, kad 
čia buvo Svaizdžių (dabartinaj kalboj – Suvaizdžių) kaimus. (Svaidigs – turi 
palinkimų voidytis). 1940 m. čia gyvano Balaišiai, Bičiūnai, Čepuliai, Dovy
danai, Jasiūnai, Karvėliai, Kazickai, Kerėliai, Kliamkos, Klimai, Likai, Ra
simavičiai, Stoniai, Sukauskai, Šilagaliai, Šiliniai, Šimanauskai, Vaitkūnai, 
Valiuliai, Virbalai, Zemlickai, Zolubos. Svaizdžių nebabuvo jau tadu.
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Sanovas žmonas posakodavo, kad laivų prieplauka buvo tias Po-
pilio mestėlio viduriu. Mas šindej galvojum, kad Papilys – tai kažkas 
pria pilies. Bat pirmus mestėlio pavadinimus buvo užrašytus lenkiškai: 
Popiel. O tai labai arti žodžio popiół – palanai. Dėl to iškylu nauju pava-
dinimo versiju. Šitoj vietoj dėgindavo daug mėdžių, krūmų, Kubiliuos 
dora daug kubilų. Palanus pildavo kubiluos ir plukdydavo užsienin par-
duot. Kitu vietu, kur pripildavo kubilus palanų, galajo būt Agėniškis. Vie-
tos pavadinimus galajo atsirost ne no žodžio uogos, bat no žodžio ogień 
– ugnis. Tias Kuginiais (tai tarp Buginių ir Vinkšninių, gilyn unt girių) 
darydavo laivus . Kugis – laivus, kuginieks – laivininkus. O gol parduo-
davo viskų – kubilus su palanais ir visais laivais? Palanai sanovaj buvo 
svarbi trųšu žemai.
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Mono kialalis Popilio mestėlin iš senėlio sodybos ainu pro Varia-
kojo miškėlį. Ar jo protėviai raiti jojo žygin kojus varinam plokštalam 
užsidingį, ar jų kojos buvo labai stiprios (varas kājās), kad jos Varako-
jais pavadino? Kažkuriais matais, ar aš jau buvau, ar manį unt šio svie-
to do nebuvo, atoūžia Anatolio vatru, medžius išlaužia, išvarta, žmonas 
jos išvežia, tai dabar tas miškėlis atrodo tėp, kėp motot. Yr poliktūs keli 
sausi stobriai, kad paukštėliai, katriem patinku dravus prasikapot, galat 
čia įsitaisyt. Cika ir Juodis visadu labia nori mani palydėt. Dabar naujie-
ji beržėliai kokių 7 metrų aukštumo. Po kokių 70 matų, kai aš pasenės ir 
miškus bus užaugįs, kokia obžiarūs žmonas tykos baržus iškirst.
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Vokečiai 1914 matais puolo Rusijų par Lietuvų. Vokečių valdžiu Lietu
vai 1918 matais išdava Zanei Barnotianai, gimusiai 1880 matais Biržų 
apskrity Staponiškio kaimi, pasų sėrijos Lt Nr. 2618. Liudininkus (o gol 
šaltyšius, dabar tai būt seniūnoitis) Motiejus Kulešis savo parašu patvir
tino, kad pasi įklijuotu nuotrauku tikrai jos. Unt nuotraukos pečėtis, kur 
Vyčio jau niabar, bat vokečių erėlis, apia katrų užrašus vokiškai – „Voke
čių valdžia“. Do pridatus dešinas runkos smiliaus atspaudus. 
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Saula brungi, Saula brungi,
Katro švieti šioj padungiaj...


