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KALNS

N EVERAUSKS J ÛZAPS

Kretinguos rajuonë, netuolëj nu Rûdâtiu, îr Nagarbas kalns. Ons
nu sena îr vësuokçs iduomiausçs padavëmâs apëpints. Istuorëðkâ
pagal dabartënius mokslus iðçtom, kad èe onkstiau îr bovës pëlekalnis. Bet... Ka pradedo mëslîtë, kâp þmuonis so luopëtuoms ë
arkliû veþëmës galiejë tuoki kalna sopëltë, nikâp negalio soprastë,
kâp tas galietë ivîktë. Je anëi bûtom dërbë ë so dabartëniems,
maðinuoms, ekskavatuorçs, kaþën a anëms bûtom pavîkë par vësus metus sopëlë tuoki dëdëli kalna.
Að pats kartâs pamëslëjo, ka kaþkumet, dëdëlç senç, èe galietë
bûtë nokrëtës kuoks meteuorîts. Va anam nesunkç galietë pasësektë tuokë dëdëlë doubë padarîtë. Krësdams meteuorîts ëð tuos
doubies galiejë ëðmuðtë daug þiemiu. Anuos këik pakëla ë sokrëta
ðalëp. Tçp ë galietë sosëdarîtë tuoks dëdëlis, i bliûda panaðos kalns.
Gal meslîtë, ka èe îr ë ledînmetë palëkëms. Nesunkç galem nosëpieðtë sau tuoki vaizdieli: atplokduoms dëdëlis leda loits, ons èe
istring gëlç i þemës, smëltis, þvîra, vo paskiau tas leda loits iðtërpst ë kalna vëdorie palëikt doubë.
Senâs laikâs dar eso gërdiejës, ka èe, kor dabâ ta doubie îr,
stuoviejë medënë pëlës, vo aple kalna bova iðkasts gëlos griuovîs.
Bova a nç anamë vondëns, nieks gerâ naþëna, bet anâs laikâs
tuoks bliûdalë pavidala kalns bova dëdëlç gers nu vësuokiû neprieteliu apsëgintë. Prieðams mosintâs bova sunkç uþsëkabariuotë i tou kalna. Kâp to, þmogau, uþlëpsi, je ont tavës nu kalna rëit
roustâ, kûlç dëdlë ë maþë, vo kor dâ maþesnë kûlâtç, mietuomë
ronkuoms ë so palaidënëms, vo kor dar jietis ë strielës! Mûsa
pruotievç bova mondrë þmuonis, muokiejë ë pasëkavuotë nu neprieteliu so vësâs gîvolçs. Tën, unt tuo kalna, bova daug vëitas ë
apsëgintë. Nujau galem sava senuolems diekavuotë, ka anëi bova
neëðtëþë, ka bova tëkrë þemaitç, apgînë sava þemës. Apgînë ë mes
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aikðtie. Anou îr apjousës pîlëms. Vakarûs ër ðiaurie pîlëma aukðtis îr 6–7
metrâ, rîtû ë pëitû posie – aple 2,2 metrâ. Përma karta pëlekalni 1966 metâs
tîrëniejë Kretinguos muziejus, vo 2003 m. – tuo pateis muziejaus darbuotuos Kanarskis Julios. Ons tumët èe iðtîrëniejë 2,5 m2 platoma terëtuorëjë
ër atrada X–XII omþiaus kultûrini sluoksni so ognevëitë, tçp pat apþëistuos
ër þëistuos keramikas, smëltainë akmëns galoustova.

ðëndëin galem dþiaugtëis, ka torëm sava þemës nedëdëli luopieli,
bet dëdlç daili ër ka pri tuos þemës dâ priçt ër pajûrë pakraðtielis,
pasakuoms apëpints ë dainuoms apdainiouts.
Ëð kartuos i karta, ëð lûpu i lûpas ein paskuojëms, ka dëdlç
senâs laikâs ont tuo Nagarbas kalna îr bovës gelþinis dvars so
poikçs rûmâs, vo tûs rûmûs gîvena baisç pëktë ë skûpë dvarpuonç.
Vo pati pëktiausi bovusi dvarpuonienë. Þmuonis anou liuob vadëntë
gelþënë ragano. Ana bovosi baisç þiauri. Je kas liuob pasëpainiuotë
anâ po kuojoms, tas liuob beveizint gautë i skûra. Liuob muðtë
vësus: baudþiauninkus, anû vâkus, gîvolius, paukðtius. Liuob loptë
dëdlç skaudç, kou tik i ronka pastvierosi. Vëina karta pëimënis anâ
ëðkrietë ðpuosa: i abodo ðakalë galus prikaiðiuojë atbolû eþë spîgliû.
Tumet tou pagali tîèiuoms pametë ðalëp taka, katrou ana tonkç
liuob vâkðtiuotë. Vëins pëimou anâ pasëpainiuojë po kuojoms kâp
tiktâ tuo vëituo, kor tas spîgliouts pagaikðtis bova nûmests. Gelþënë ragana stvierë tou pagali ë tou pati muomënta tëi eþë spîglç
solinda anâ i ronka. Ëð tuo skausma ana ka pradiejë riektë, bliautë,
ligo kuokës tris dëinas neðerta vuoþka! Tas pëimënû iðkriests ðpuosos anou pamuokë vësam gîvenëmou – daugaiu jau ana nikumet
neliuob bemuðtëis, tiktâ gerklë dar vës laidë.
Þmuonis tëik bova sopîkë, ka tus dvarponius prakeikë ë anëi
vëina nakti prasmega i þemë so vëso kalno virðûnë ë gelþënçs
dvara rûmâs. Tumet tas kalna pavërðios ër pasidarë idobës, ligo
kuoks bliûdâlis.
Dar eso gërdiejës ër tuoki padavëma:
Mona mama îr pasakuojosi, ka anuos sesou Mëkalauskâtë Elë
bova apsëþanëjosi so Staponkaus Pranio ë anëi natuolëj tuo kalna
toriejë ûkieli ë tën gyvena, kol kolkuozâ anû naprivertë parsëkeltë i
Rûdâtiu miestali. Mona ciuocç tou padavëma papasakojosi uoðvienës mamâlë, tçp ka tas padavëms îr dëdlç sens ë anou þmuonis
parduod ið lûpu i lûpas nu þëluos senuovës.
Nujau þmuonis nuor tëk, nuor natëk tâs padavëmâs, nu tuo nç
geriau, nç prastiau, anëi, tëi padavëmâ, vës tëik lëks par omþiu
omþius.
Vo bovë tçp: tamë gelþënemë dvarë numërusi dvarpuonienë.
Ana bovusi dëdëlç gera, anou vësë dëdlç mîliejë. Ana toriejosi
vëina maþa doktërelë ë ana palëkosi naðlaitelë. Dvara puons, ëlgâ
nalaukës, grçtâ apsëþanëjë so këto – sava patëis pasomdîta merga. Ana bovosi jauna, graþi, mitri, toriejosi gera kakarinë, muokiejosi poikç dainiotë. Vakarâs nu anuos dainû apîlinkës ë dorpînâ
liuob skombietë. Mosintâs, ka ana puona so tou savo dainiavëmo ë
sovëliuojë. Ë pasëjiemë ons muotrëðka ne pagal sava omþio, vo
jauna, dailë, mitrë, bet baisç pëkta. Kâp nu sena îr sakuoma, je
obags iðuok i puonus, ëð puona nieka duora nalauk – tujau uþmërð
ëð kuokë kënë îr pats ëðlindës ë pradies tuokio puono a puonë
dietëis, ka ba ðakalë ni pru ðali nçk – napraëisi. Èe nieka naujë nier,
nujau îr tas pats. Veiziek, ka ë ðëndëin: je paprastam þmuogou rçk
kuoki rçkala sotvarkîtë, nuëini pas kuoki ðvieþç iðkepta valdininkieli, tujau tas veiz, kou anam atneðç. Je jau atejç ba duovënelës, ë
ba kîðë, tâ jau tavi oþvarënies: vën tik ër gërdiesi: ðëndëin nagal,
nier, nasospies, tâ atëisi këta karta. Ka nuëisi, ons jau bûs ë oþmërðës, kou sakës, viel kou nuors sogalvuos, ka tik tavëm galietom
kuo grçtiau nosëkratîtë. Vo je kou nuorintâs atneðç a i kiðenë ibrokâ
(geriausi, je ðlamontiû litoku), pradies lonkstîtëis ë dvilinkë ðîpsëna nu vëinuos ausëis lig këtuos ëðmes. Tumet ë rçkals muomënt
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bus sotvarkîts. Matuot, tuokëi bluogë pavîzdç ligo kuokëi papruotç
ë padavëmâ parsëdoud ëð kartuos i karta.
No vo ta mûsa naujuoji dvarpuonienë dëdlç grçtâ apsëprata vîra
nomûs, oþmërða, ka na tçp senç, mëlþdama karvës, liuob par morza gautë so ðûdëno karvës oudëgo, ka, ðerdama kiaulës, basuoms
kuojuoms pu mieðla toriejë vâkðtiuotë, neðdama jiedala medëniûs
viedraliûs, ka tarp pirðtu ëðlëiþiu kiauliu sriotas liuob trîkðtë, ka
anuos drapanas bova luops ont luopa. Vo nujau pradiejë vâkðtiuotë
so naujuoms korpiems, so ëðpouðtuoms, ëðsiovënietuoms, naujuoms jopuoms, ëlguoms lig pat oþkolniu. Liuob ana bûtë apsëkabëniejosi gintarënçs karuolçs, palaidâs plaukâs. Anuos gruoþis bova nesvietëðks, vo bûds – raganëðks, tâ nieks ë nikâp anâ dabâ
negaliejë itëktë, aple baudþiauninkus jau narçk ni kou ë sakîtë.
Gerâ, ka tëi anâ retiau i akis liuob papoltë – maiðîtëis. Vësa sava
piktoma ë pagëiþa ana liuob ëðleistë ont tuos naðlaitëlës – përmuosës dvarpuonienës doktërelëis. Ta mergelë bova dëdlç panaði i
sava geroujë muotina – daili, geltonkasë, mielënakë, ðvëisi, ðvëisi, ligo kuoki golbë. Nuors ë prastas drapanas teliuob neðiuotë, bet
anuos gruoþis ë geroms ëð tuola bova matuoms ë juntams ne tik
þmonëms bët ë vësëms këtëms gîvëms padarams – gîvulelems ë
paukðtelems. Tou laiko dvarponis vësâ sosena – gal ta jaunuoji
anuo patës, tuos naðlaitëlës pamuotë, anou luovuo tëik numûèëjë,
rasi ë prastâ ðierë, ka ons tçp grçtâ sosena. Puons ne tik sovarga,
bet ër atsidûrë po tuos sava ontruosës patiuos pado. Ta muotrëðka
tamë dvarë dabâ jau kou nuoriejë, tou ë darë. Pamuotë dvara ûkë
rçkalus gerâ tvarkë – vësks tën blëzgiejë, bet uþtat þmuonis kâp
kuokius gîvolius varëniejë, siediedama ont balta erþëla, so nagaigo
anus liuob loptë.
Senâsis dvarponis grçta nosëbëngë – pabëngë ðiuos þemës
varga pakalnës. Nujau jau nieks neabþëna, a ons pasëmërë nu
senatvës, a diel sava jaunuosës patiuos pëktoma, vo rasi ë diel
ðërdëis skausma, katrou liuob sokeltë tas þiauros patiuos elgesîs
so anuo doktërelë.
Po laiduotoviu ta pamuotë vësâ pasiota – gal diel tuo, ka jau
bova ðëik tëik sensteliejosi, vo gal ka luovuo vëina vadaluojies.
Diel tuo, ka ta ragana jau bova stëprç sumëtosi, baisç skûpa, þiauri,
vaikç anuos nanuoriejë, vo ana pati – senû kraties, nes, vëina þëla
palaiduojosi, þënuojë, kâp ta patarlë ka saka, ka „sens arklîs vaguos negadën, bet negëlç ar“. Tçp jau gîvenëmë îr: je muotrëðka
gîven vëina, ba vîra, ë je dâ anuos nieks nemîl ë nepakatol, vësas
pasëdara pëktas ligo kuokës raganas, tik nujau anuos îr mondrës ë
naëðsëdoud, muok apsëmestë, ka îr dëdlç geras, ligo kuokëi aniuolâ,
bet ëð tëkrûju tçp nier. Gamtuo tçp jau îr soriedîta: þmonës daugiau
vësë îr puoreliems ar vëns patënielis ont keliû patieliu bûn ë këtçp
nego pas bëti muotinçlë, kor tû patënieliu-tranû – dëdlç daug. Tâ va,
ta senuoji dvarpuonienë pasëdariosi tëkra ragana. Mosintâs diel
tuo, ka ana nieka nemîliejë ë anuos tçp pat nieks nenuoriejë ë
nemîliejë. Ëð dëdëlë pavîda, ka ta naðlaitëlë, nuors ana ë bova
baisiausç skriaudama, nuors anou ë vertë pri vësuokiû darbû dëina
ë nakti eitë, nuors ana ë bova apdarîta skarmalâs, vësuo apîlinkie
garsiejë kâp dëdlç graþi, gera ë darbðti mergelë. Anuos jaunîstë ë
gruoþis ër par tas drapanas liuob ðvaistë; teisingâ þmuonis saka,
ka auksos ë pelënûs blëzg. Ta ragana nûtarë tou naðlaitëlë nosëkratîtë. Noþodîtë anuos naëðdrîsa, bet soèeriejë anou – pavertë
mergâtë i kriopë. Bova ta kriopë baisç negraþi, ðalta, glëti, dëdliau-
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siuoms ëðspruogusiuoms akëmis, nieks ni i ronkas neliuob apsëveþietë anuos pajimtë. Oþkeikë anou tçp: ðvëisio dëinuos laiko
kriopë toriejë nu þmuoniû kavuotëis, ka anuos nieks tuokiuos nedailiuos nepamatîtom, vo naktimis, ka liuob sotemtë, ana liuob
atvarstë i sava onkstiesni bûvi – viel liuob stuotëis ont þemës graþiuoji mergelë naðlaitëlë. Tëi èerâ bova tuokëi, ka je kas nuors tou
kriopë isimîlies ë pabuèious, ana vësam laikou atvërs i mergâtë, i
tuokë patë, kuoki bova iki oþkeikëma.
Ka ta naðlaitë ëð nomû dinga, nu tuos raganas vësë baudþiauninkâ pabiega, net ë gîvolç ëðsëlakstë. Lëka ana vëina pati.
Vësus tuos gelþënës raganas bluogus darbus matë þemaitiu paguoniu dievaitis Perkûns. Vëina nakti trënkë uns i tus gelþënius
dvara rûmus ë anëi prasmega so vëso kalno ë so tou pëkto ragano
i þemës gelmës. Ë tçp nu neatmënamû laikû tas kalns palëka tuokë
pavidala – ligo kuoks bliûdâlis. Pu kuriuo laika unt tuo kalna bova
pastatyta pëlës, gînîbënç itvërtënëmâ, ë tas kalns pasëdarë tëkros
pëlekalnis.
Ejë metâ, ontrë. Ta naðlaitelë, paversta i kriopë, pu tas apîlinkës
riepliuoje, vës pri suodîbu sostuodama. Anuos akis vësa laika bova
dëdlç liûdnas, driegnas, ligo apsëaðaruojosës. Kâp nuori, tçp ë
mëslîk, bet atsëradës tuoks narsos jaunëkâtis, ligo Kastytis, Traidienis a Vîtauts, katros jiemë ë ëð dëdëlies meilës paboèiava tou
kriopë. Ë tujau pat ta kriopë pavërta i dëdlç dailë, jauna mergâtë,
tuokë, kuoki ana bova lig oþkeikëma.
Vëinë saka, ka ana îr bovosi nç kas nuors këts, vuo ta vaidilutë
Bërutë, katra Palonguo sotëka konëgaikðti Kçstuti, këtë pasakuo,
ka tuoks bova Eglës þaltiû karalienës gîvenëms. Að pats mëslëjo,
ka ana bova paprasta þemaitiu mergelë, nes vësas anuos îr dëdlç
graþës, nuors tarp tû graþuoliu ër vëina këta pëkta ragana pasëtaika.
***
Kuoþnâs metâs i Palonga sovaþiou bûrîs kompelninku. Ka lîn,
saulës nier, þmuonis nator kou darîtë. Tumet anëi arba gol, arba
pijuokaun. Kâp bûtom gerâ, je kas nuors anus pakosavuotom oþsësakîtë ekskursëjë pu tuo kraðta þîmiausius pëlekalnius, katrû èe
daug îr, ër vësë anëi legenduoms, padavëmâs îr apëpintë.
Tik tuokem turistu lonkîmou tus pëlekalnius rçktom tinkamâ
sotvarkîtë, pritaikîtë. Mëslëjo, ka vësuokiausiu iduomiû dalîku gal
prigalvuotë. Je bûtom kas tou uþsëjëmous, mëslëjo, ka ë vaþioujintiû, ë einontiû atsërastom. Kuoþnam þmuogou juk iduomo pabûtë
tën, kor mûsa pruotievç sava piedas îr ispaudë.

