
   

 

 

Kaip atsirado Kaišiadorių miestas 

 

Danielė Paulauskaitė 

Vaclovo Girţado progimnazija, 7 klasė 

 

 Seniai seniai šioje vietoje, kur dabar stovi Kaišiadorių miestas, plytėjo neįţengiami 

miškai ir pelkės. Ţmonės gyveno maţuose kaimeliuose, išsibarstę kuo toliau vieni nuo kitų. Jie 

buvo pikti, niūrūs ir viskuo nepatenkinti. Netoliese pelkėse buvo įsikūrusios laumės. Net joms 

pabodo ţmonių kivirčai ir rietenos. 

Susirinko sykį miško kirtymėje visos laumių šeimynos ir tarėsi, kaip ţmonėms padėti. Uţkaitė 

didţiulį katilą, pririnko stebuklingų ţolelių, įmaišė meilės bei pakantumo ir išvirė. Išvirusios 

eleksyrą laumės supilstė jį į dailius dubenėlius ir paliko juos ţmonėms prie durų. Kai ţmonės 

surasdavo dubenėlį, atidengdavo dangtelį, iš jo pasklisdavo stebuklingi garai, padedantys pamiršti 

visus nesutarimus. Taip ţmonės tapo draugiški, pamiršo pykčius bei negandas. 

Ţmonės nesuprato, kas kaimelyje darosi ir sakydavo: „Kas čia darosi? Kas čia darosi?” Jie skubėjo 

vieni pas kitus į svečius ir stebėjosi, kokie visi draugiški. Nebenorėjo ţmonės gyventi miškuose ir 

nutarė kraustytis arčiau vieni kitų. Visi maţi miesteliai ir kaimeliai nutarė susijungti, o kad būtų 

lengviau vieniems pas kitus nueiti, nutiesė kelius ir net geleţinkelį. Kaimelis virto dideliu, vieningu 

Kaišiadorių miestu. Laumių dėka ir vardą miestas įgavo – Kaišiadorys. 

Dar ir dabar aplink Kaišiadorių miestą yra likę pelkių, kuriose tebegyvenančios laumės priţiūri 

Kaišiadorių gyventojus. Atėjus vakarui galima pastebėti kylantį rūką –  tai dūmai iš katilo, kuriame 

laumės tebeverda eleksyrą. Jei rasit puodynėlę prie durų, nenustebkit, tik prisiminkit, ar neįţeidėt 

kaimyno, ar draugiškas buvote, ar nieko neįskaudinot. Nenuvilkit laumių. Nereikia juokauti su 

mistinėmis būtybėmis ir savo miesto ateitimi! 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Ten, kur saulutė nebrėkšta… 

 

Benediktas Kazlauskas 

Palomenės pagrindinė mokykla 

9 klasė 

 

 Neatmenamais laikais, kuomet visur stūksojo vien tik neįţengiami miškai, jų 

glūdumoje giliai stovėjo kelios trobelės. Vieniems tai buvo kaimelis, kiti vienkiemiu vadino, tačiau 

niekas neţinojo tos gyvenvietės vardo. Nebuvo jo. 

Vieną kartą, kai dar gaidţiai buvo nepragydę, sena močiutė pabudo nuo keisto garso – tarsi kaţkas 

būtų langą išdauţęs ir pabėgęs. Apvaikščiojo, apţiūrėjo ir, nieko blogo nepastebėjusi, vėl atsigulė 

miegoti, tačiau netrukus pragydo gaidţiai, skelbdami rytą. Visi sujudo eiti laukų arti, javų pjauti, bet 

– saulės nematyt, tamsu aplinkui. Nusprendė, jog gaidţiai bus pabudinę naktį. 

Tamsios dienos ėjo ilgai. Susirinkę kaimelio gyventojai stebėjosi, kur dingo saulė. Viena švepla 

močiutė net pravirko: „Saululė nebrėkšta“. 

Nors ir slegiami tamsos, kaimelio gyventojai dirbo savo darbus ilgą naktį, ţiūrėjo, kad gyvulių 

neuţpultų vilkai, o pas kaimynus eidavo poromis – taip buvo saugiau. Ir vis skundėsi vieni kitiems, 

kad „saulutė nebrėkšta“. 

Kaip ten bebūtų, kaimas augo, iš miestų ir miestelių veisliniais ţirgais čia atjodavo gyventi ţmonės, 

kurie norėdavo ilgiau pamiegosi. Paklausti, kur išvyksta, jie atsakydavo: 

–Ten, kur saulė nebrėkšta. 

Ilgainiui kaimas pagarsėjo kaip suduţusios saulės vieta, o vietiniai gyventojai aiškino, jog saulės 

spindulių šukės subyrėjo ir paskendo didţiulio eţero dugne. 

Vieną dieną iš kaţkur atsirado nauja saulė, gyvenimas pasikeitė. Tačiau kaimo pavadinimas jau 

buvo prigijęs – Neprėkšta. 

Neprėkšta – ten, kur kaţkada švepla močiutė apverkė nebrėkštančią saulę, ten, kur miškai savo 

rankose glaudţia didţiulį eţerą, ten, kur neįţengiami laukai javų, ten, kur iki šiol ţmonės bijo, kad 

gaidţiai neuţgiedotų naktį... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kaukinės ežeras 

 

Akvilė Paškauskaitė 

Pakertų bibliotekos skaitytoja, 9 m. 

 

 Danguje gyveno maţa ţvaigţdutė. Ji vis kaupė ir kaupė ţmonių pyktį. Kol galiausiai 

tapo didele ţvaigţde. Nebegalėjusi iškęsti ţmonių pykčio, susirado tankiausią mišką ir kaukianti bei 

spjaudanti ugnimi, skriejo į jį. Kur ţvaigţdė krito, pasidarė didţiulė duobė. Ėmė kauptis vanduo. 

Atsirado įspūdingai graţi vieta, aplink kurią apsigyveno darbštūs ir geri ţmonės. Gretimo kaimo 

gyventojai girdėjo, kaip krito kaukianti ţvaigţdė. Tą vietovę ir pavadino Kaukine. Taip atsirado 

Kaukinės kaimelis su nuostabiu Kaukinės eţeru. 

 

 

Monika Karinauskaitė 

Pakertų bibliotekos skaitytoja, 10 m. 

 

 Kaţkur ten aukštai dangaus platybėse gyveno ţvaigţdės ir turėjo draugą. Tas draugas 

buvo ugnies kamuolys. Kartą ţvaigţdės supyko ant ugnies kamuolio, kad tas jas vis mėtydavo po 

visą kosmosą, ir nutarė jį patį išmesti. Griebė ugnies kamuolį ir sviedė taip, kad tas net uţkaukė. 

Bekaukdamas nukrito į miško vidurį, išdeginęs didumą medţių, išgrauţęs didţiulę duobę. 

Metus sunkėsi vanduo iš po ţemių. Pagaliau ta vieta prisipildė vandens. Ţmonės ilgai galvojo, kaip 

pavadinti naują vandens telkinį. Kaţkas prisiminė, kaip su galingu kauksmu atsirado duobė. Pasiūlė 

šią vietą vadinti Kaukinės eţeru. 

 

 

Skaiva Miliukaitė 

Pakertų bibliotekos skaitytoja, 9 m. 

 

 Kartą kosmose atskilo gabalėlis mėnulio. Tas gabalėlis buvo ypatingas, nes jo 

sunaikinti buvo neįmanoma. Mėnulio gabalėlis skriejo kosmose net dvejus metus! Po to jis 

atsitrenkė į saulę, į patį centrą. Saulės centras supyko, pradėjo kaukti ir spjaudytis ugnimi. Centras 

kaukdamas nukrito į patį miško vidurį, aplink pasidarė didelė duobė. Į tą duobę prisikaupė vandens. 

Kadangi visi girdėjo tą kauksmą, bet nematė, kaip viskas įvyko, tai vienas gyventojas pasiūlė 

pavadinti šią didelę duobę Kaukinės eţeru. Taip ir padarė. 

 

 

  

 

 



Zūbiškių vardo gimimas 

 

Eligijus Daugėla 

Palomenės pagrindinė mokykla 

5 klasė 

 

 Gyveno kartą du milţinai. Turėjo jie trobelę. Kartą jiems baigėsi malkos. Iškirto visus 

medţius savame kaime, bet ir to neuţteko. 

Kitoje Neries pusėje buvo daug medţių, bet ten gyveno trys slibinai, kurie turėjo po tris galvas. Jie 

dar spjaudėsi ugnies kamuoliais! Bet du milţinai ţūt būt pasiryţo pereiti į kitą Neries krantą. Paėmė 

virvę, permetė per upę ir uţkabino ant šakos. 

Vienas milţinas pradėjo slinkti virve, bet medţio šaka lūţo. Milţinas įkrito į Nerį ir nuskendo. Kitas 

tuomet paėmė ilgą medį, padėjo nuo vieno kranto iki kito ir perėjo juo. Kitame krante susigrūmė su 

slibinais ir juos nugalėjo. Kaip įrodymą parsinešė slibinų dantis ir malkų. Kadangi rusiškai dantys 

vadinami „zūby“, tai kaimas ant Neries kranto, kuriame slibinai gyveno, pramintas Zūbiškėmis. 

 

   

  

Liutika 

 

Laura Turčinskaitė 

Kruonio gimnazija 

7 klasė 

 

 Seniai seniai, maţdaug prieš kokius 650 metų, iš Vilniaus kilęs kunigaikštis valdė 

mūsų kraštą. Kadangi jis turėjo labai daug ţemių, tad šias ţemes padovanojo savo sūnui Dirsūnui. 

Taip Dirsūnas tapo šio mūsų graţaus ţemės lopinėlio ţemvaldţiu. 

Dirsūnas turėjo neišpasakyto groţio dukterį vardu Liutika. Liutika buvo ne tik labai graţi, bet turėjo 

ir labai gerą, tyrą širdį. Liutika pamilo dailų nuostabių mėlynų akių graţuolį jaunikaitį Dovydą. 

Mylimieji vienas be kito nebegalėjo gyventi. Suţinojęs tėvas nusprendė dukrą ištekinti uţ seno, bet 

turtingo vyro, nes jo dukros mylimasis buvo nekilmingas ir neturėjo nė sudilusio skatiko – tikras 

vargeta. Toks vyras jo vienturtei ir kilmingai dukrai tikrai netiko. 

Tėvas liepė dukrai tekėti uţ to senio ir išsiţadėti savo netikusios meilės. Prieš vestuves Liutika 

nuėjo netoli pilies, prie upelio, nusiprausti. Ten ji tik verkė ir verkė visą vakarą, o sūrios ašaros krito 

į upelį, net susidarė visa upė. Jau sutemo ir reikėjo grįţti namo, tačiau tokia apsiverkusi negalėjo 

pasirodyti savo grieţtam tėvui. Tamsoje nieko nematydama pasilenkė nusiprausti apverktų akių, 

paslydo, įkrito į upelį ir prigėrė. Tėvas nesulaukęs savo dukros, nujautė, kad kaţkas negerai. Po 

kelių valandų išėjo ieškoti. Beeinant kilo didţiulis vėjas, upelis ėmė lietis per kraštus, kilo tikra 

audra. Ir tada tėvas pamatė, kaip srauni upelio srovė neša bejėgį jaunos merginos kūną – tai buvo jo 

dukra Liutika. Nuo to laiko šis upelis pavadintas Liutikos vardu, o mineralinis šaltinis susidarė iš 

jaunos merginos sūrių ašarų. 

Parašius projektą ir gavus finansavimą, prieš keletą metų buvo sutvarkytas mineralinis šaltinis, kuris 

pavadintas Liutika. Šios legendos dėka kilęs ne tik upelio pavadinimas, bet ir Darsūniškio 

gyvenvietės vardas, kad primintų šias ţemes valdţiusį Dirsūną. 

 

  

 



Romato akis 

 

Justina Pabirţytė 

Palomenės pagrindinė mokykla 

9 klasė 

 

 Romato apylinkėse gyveno velnias. Jis mėgo apgaudinėti ţmones. 

Kartą velnias iš ţmonių pavogė daug auksinių monetų ir laimingas tempė pilną puodynę su grobiu, 

ieškodamas, kur paslėpti. Romato miške pastebėjo gerą vietą po aukštais medţiais. 

Velnias pastatė puodynę, apklojo samanomis ir jau ruošėsi eiti toliau apgaudinėti ţmonių, bet jį 

pastebėjo Dievas. Pamatęs, kad velnias ir vėl prisivogė, Dievas paėmė ţaibą ir nukreipė į velnią. 

Toks stiprus smūgis buvo, kad ţemėje išmušė labai didelę skylę. Dievas nusprendė tą bedugnę skylę 

pripilti vandens, kad tuščia nestovėtų. 

Nuo to laiko ţmonės atsiradusį eţerėlį vadina Akimi. Šį vardą davė todėl, kad tiki, jog tai yra Dievo 

akis, kuri viską mato ir blogus ţmones iš karto siunčia į pragarą, kur gyvena velnias. 

 

 

Žasliai 

Augustė Ostromeckaitė 

Ţaslių pagrindinė mokykla 

5 klasė 

 

 Kaţkada, tolimoje praeityje, buvo viena klajojanti gentis, kuri negalėjo surasti sau 

nuolatinių namų. Taip beklajodami ţmonės surado nuostabią vietą prie trijų eţerų. Ten buvo 

vandens ir paukščių, gyvūnų ir uogų, grūdų ir sėklų. Vadas labai apsidţiaugė tokia dosnia vieta ir su 

vyrais medţiotojais ėmė medţioti paukščius ir gyvūnus. Moterys pririnko uogų ir sėklų. Greitai toje 

vietoje jau beveik nieko valgomo neliko – gyvūnų nesimatė, paukščiai neskraidė, uogos nurinktos, 

sėklos aprinktos. Ką daryti? Vadas paliepė visiems susikrauti daiktus ir keliauti toliau. Staiga iš 

kaţkur atsirado nuostabaus groţio mergina ir prakalbo rūsčiu balsu: 

–Kas padarė šį nuostabų kraštą sausa dykyne?! 

–Kas tu tokia, kad gali mums aiškinti? – supyko vadas. 

–Aš esu šios ţemės valdovė Ţasla. Kodėl jūs siaubiate mano kraštą? 

–Atleiskite, neţinojome. Ar galime kaip nors ištaisyti savo klaidas, išpirkti kaltę? 

–Yra vienas būdas. Aš atgaivinsiu gamtą ir gyvūnus, bet su sąlyga – jūs turėsite prisijaukinti 

gyvūnus, sėti ir auginti augalus, taigi teks čia likti kuriam laikui. 

–Gerai, mes sutinkame. 

Ţasla linktelėjo galva ir sušnabţdėjo keistus ţodţius. Staiga gamta atgijo – paukščiai ėmė čiulbėti, 

pradėjo bėgioti gyvūnai, augalai suţydėjo. Ţmonės dţiaugėsi. Pamaţu jie prisijaukino gamtą – 

ištesėjo duotą ţodį. Toje vietoje klajoklių gentis liko gyventi. Ir dabar tebegyvena, o miestelį 

pavadino Ţasliais nuo tų ţemių valdovės Ţaslos vardo.  

 

 



Legenda apie Zoskos kalną 

 

Viktorija Bulaukaitė 

Dainavos bibliotekos skaitytoja, 16 m. 

 

 Tai buvo seniai, gal prieš šimtą ar daugiau metų. Uţ ąţuolo pamiškėje stovėjo 

Boleslavos kaimas su Dainavos dvaro palivarku. Jame dirbo daug tarnų. Tarp jų buvo labai graţi 

tarnaitė Zosė Ji draugavo su jaunuoliu, to palivarko tarnu. Graţi buvo pora, o dar graţesnė jų 

draugystė. Visad jie buvo kartu. Jis rugius kerta – ji parinkinėja. Ji linus rauna – jis pėdelius stato į 

gubeles. Ir šokiose šoko tik abu. Kitos panelės pavydėjo Zosei tokio bernelio meilumo. Bet 

draugystę aptemdė naujiena, kuri šiais laikais atsitinka daugumai panelių. 

Kai Zosė pasakė savo mylimajam, kad laukiasi, jis pradėjo merginos vengti. Karvių melţti jau 

eidavo viena, iš darţo darţoves tempdavo viena. Ir šokiose jis jos nešokdino. Zosei aptemo pasaulis. 

Per ašaras nematė, kur eiti. 

Dvaro ponia, pamačiusi ją pilnėjančią, išvarė iš dvaro. Su tokia naujiena tėvai irgi nepriėmė. Tais 

laikais buvo didelė nešlovė namams merga su vaiku – benkartu. Lyg benamis šuo Zosė klaidţiojo 

pamiške, braidţiojo Balinės raiste. Visi ją atstūmė. Net vaikėzai apmėtydavo grumstais ar 

akmenimis. Nakvodavo tai palivarko peludėj, tai tėvo kluone, tai šieno kupetoj. Vis laukė. Galvojo, 

kad mylimasis apsigalvos ir sugrįš. Jautresnės moterėlės patarinėjo, kad pasiprašytų vienuolynan, o 

kai gims vaikelis, jį ten paliktų. Arba, sakydavo, kad nueitų į tolimesnį kaimą pas pribuvėją. Toji 

duotų jai ţolelių, vaikelis gimtų anksčiau, bet negyventų. Ji tam nesiryţo, vis kaţko laukė. Bet, kai 

Zosė suţinojo, kad jos mylimasis ţada tuoktis su kita tarnaite , pasirinko mirtį. 

Ankstų rytą, į Ţaslius vaţiuojantis ţmogus pamatė Zosę pasikorusią ant jauno ąţuoliuko. Nuo tos 

dienos ties tuo ąţuoliuku pakalnėje ir ant kalno prasidėjo nebūti dalykai. Ten pradėjo vaidentis. Ne 

vienam pravaţiuojančiam išsikinkydavo arklys. Kiti girdėdavo kaţką verkiant. Dauguma matydavo 

einančią šieno kupetą ar ţmogaus siluetą. Pasakojo, kad kartais sustodavo arkliai ir nė ţingsnio 

neţengdavo. Atrodė, kad jiems kaţkas uţtverdavo kelią. Imdavo prunkšti, stotis piestu, trypti ar 

bandydavo suktis atgal. Tada vaţnyčiotojai išlipdavo iš rogių ar veţimo ir vesdavo nenuoramas, kol 

nurimdavo. Tose vietose išsikinkydavo ar sustodavo pono eiklieji ţirgai. Dar pasakojo, kad vyrai 

norėjo tą ąţuolą nupjauti. Tačiau, pradėjus pjauti, iš ąţuolo ėmė bėgti kraujas. Iki šiol išlikusi 

pjovimo ţymė. Tuomet dvaro ponia kalviui liepė nukaldinti kryţių ir prikalti prie to ąţuoliuko. 

Nuo tų laikų kalną vadina Zoskos kalnu, o ąţuolą – Zoskos ąţuolu, kartais pro šalį vykstantys 

ţmonės čia sustodavo pasimelsti uţ Zosės ir dar negimusio vaikelio sielas. 

Dabar tas ąţuoliukas tapo galingas, senas ąţuolas. Mūsų močiutė sakė, kad jai daţnai tekdavo 

pėstute eiti iš Ţaslių mokyklos pro tą mišką ir ąţuolą. Tais laikais kryţius buvo įaugęs į ąţuolą sulig 

Jėzaus paţastų, o dabar matosi tik kryţiaus viršaus puošmena. Kartą kaţkokie pikti ţmones po 

ąţuolu buvo sukūrę lauţą. Dabar toje vietoje ţiojėja gili ţaizda. 

 

 

 



Legenda apie Zoskos kalną 

 

Rugilė Mikalauskaitė 

Ţaslių bibliotekos skaitytoja, 15 m. 

 

 Tikriausiai, visi ţino legendą apie Zosės ąţuolą, kuriame yra įaugęs kryţius. 

Pasakojama, kad ant jo iš meilės pasikorė jauna mergina vardu Zosė. 

Taigi, ţinodami šią istoriją, besiruošiantys susituokti ţmonės eidavo prie šio ąţuolo ir tikrindavo 

savo meilę, savo likimą būti kartu ar išsiskirti. Tikrindavo šitaip: vidury nakties būsimas jaunikis ir 

būsima nuotaka nuvaţiuodavo prie ąţuolo, atsisėsdavo po juo, pasakydavo savo sugalvotus įţadus 

vienas kitam, pasibučiuodavo ir stebėdavo medį. Jei iš jo, kur kryţiaus galiukas styro, pradėdavo 

bėgti kraujas, tai reiškia, kad pora išsiskirs. Jei iki aušros niekas nepasirodydavo, tai reiškia, kad jie 

nugyvens ilgą ir laimingą gyvenimą. Taip burdavosi gan ilgą laiką ir niekam kraujo pamatyti 

neteko. 

Deja, vienai porai nepasisekė. Tai buvo lietinga naktis. Du įsimylėjėliai palaukę, kol nurims lietus, 

išvaţiavo prie Zosės ąţuolo išsiburti savo likimo. Viską padarė, kaip reikia, ir ėmė stebėti, laukti, 

kas bus. Kadangi lietus buvo ką tik nurimęs, viskas aplink buvo šlapia. Taigi medţio kamienu 

turbūt tekėjo vanduo, bet tamsoje nesuprasi, ar tai buvo kraujas, ar vanduo. Jaunuoliai pamanė, kad 

tai kraujas. Siaubingai išsigandę pabėgo. 

Kitą rytą jų vestuvininkai baţnyčioje taip ir nesulaukė. Jaunieji nusprendė pasukti skirtingais 

keliais. Nuo to laiko niekas neidavo burtis prie Zosės ąţuolo. 

 

 

 

Turgaus aikštė 

 

Agnė Mikalauskaitė 

Ţaslių bibliotekos skaitytoja, 11 m. 

 

 Karštomis vasaromis, kai Ţasliuose nebuvo jokios kavinės, kur galima būtų pasėdėti, 

paplepėti, atsigaivinti, čia gyvenančios ar atostogaujančios merginos išsinešdavo kėdes, 

pasistatydavo ant šaligatvių ir kaitindavosi prieš saulę, plepėdavo, juokdavosi, valgydavo ledus... 

Bėdos čia jokios lyg ir nebuvo, tačiau Ţasliuose padaugėjo avarijų, nes vairuotojai negalėjo 

susikaupti, vis dairėsi į merginas. Policininkai patarė Ţaslių seniūnui, kaip išvaikyti moteris nuo 

šaligatvių. Jie papasakojo apie policijos viršininką Ţvirblį, kuris sugalvojo tokį būdą: prieidavo prie 

moters ir spirdavo per kėdės kojas, ši apvirsdavo, o moteris nukrisdavo, ir būdavo labai gėda. 

Seniūnas buvo galvotas vyras ir sumanė švelnesnį būdą. Jis leido moterims rinktis Turgaus aikštėje, 

tačiau tik su ta sąlyga, jei išravės tarp akmenų augančias ţoles. 

Kelios uţsispyrėlės bandė ravėti, bet, kol išravėdavo vieną kampą, kitas jau vėl uţţeldavo. Ţolės, 

matyt, taip greitai augo todėl, kad karo metais turgaus aikštėje suguldydavo nuţudytus ţmones , tad 

ţemė yra prisigėrusi jų kraujo. 

Taip Ţasliuose ir išnyko tradicija poilsiauti ant šaligatvių. 

 

 

 



Palomenė 

 

Justina Marcinkevičiūtė 

Palomenės pagrindinė mokykla 

9 klasė 

 

 Kadaise visur buvo tik lygūs laukai, o juose – upės ir upeliai. Vieną kartą po pievas 

klaidţiojo senas vyriškis ir ieškojo kokio nors vandens telkinio, kad galėtų atsigerti, nusiprausti ir 

pasigaminti sau maisto. Ėjo labai ilgai, sutemo, nieko nebuvo matyti, todėl nusprendė įsikurti, kur 

stovi. Susirado malkų, uţkūrė lauţą, išsikepė maţą mėsos gabalėlį, kurį turėjo, ir uţmigo. 

Rytą prabudęs apsiţvalgė ir pamatė esąs šalia upės. Tolumoje išvydo sėdintį ţmogų. Priėjo, 

paklausė, kuo vardu. Nepaţįstamasis prisistatė Lomenu. Pasikalbėję susidraugavo, keliauninkas ir 

apsistojo tose vietose, apsigyveno kartu su Lomenu. Laikui bėgant prie upės vis uţklysdavo daugiau 

ţmonių, kuriems čia patiko, taip abejose jos pusėse susidarė nemaţa gyvenvietė. O upę pavadino 

Lomena to ţmogaus, kuris pirmasis ją sudaro, garbei. 

Vieną dieną Lomeną rado sudraskytą vilkų. Kaimas jį palaidojo su visomis garbingomis apeigomis 

ir nusprendė gyvenvietei duoti Palomenės vardą. 

 

 

Neprėkštos ežeras 

 

Tautvydas Zaksas 

Palomenės pagrindinė mokykla 

9 klasė 

 

 Kadaise Neprėkštos eţero vietoje tekėjo į visas puses vinguriuojantis maţas 

Neprėkščiankos upelis. Prie to upelio plytėjo graţus ţalias slėnis, kuriame mėgo ganytis laukiniai 

gyvuliai ir ţvėrys. Nuo upelio vardo kilo ir kaimo, kuris vėliau įsikūrė tose apylinkėse, pavadinimas 

– Neprėkšta. 

Kai ţmonės apsigyveno kaime, jiems prireikė vandens. Šulinių tais laikais niekas nekasė, todėl 

ţmonės sugalvojo uţtvenkti upelį ir pasidaryti eţerą. Kadangi tam reikalui buvo tinkamiausias 

slėnis, ţmonės jame upelį ir uţtvenkė. Nuo to laiko čia tyvuliuoja Neprėkštos eţeras, o, pasak 

legendos, jo dugne iki šiol ryškūs visi vingiai, kuriais kadaise tekėjo Neprėkščianka. 

 

 

 

 

 



Neris 

 

Edvinas Lisauskas 

Palomenės pagrindinė mokykla 

9 klasė 

 

 Seniai, labai seniai Geguţinės kaime gyveno milţinas Nerius. Jis turėjo labai didelį 

namą ir šeimą – mylimą ţmoną bei du sūnus – devynerių ir dešimties metų. 

Kaime gyvenę ţmonės milţino labai bijojo ir vis galvojo, kaip jį pamokyti. Vieną dieną, kai 

milţinas Nerius išėjo medţioti, ţmonės uţpuolė jo namus, nuţudė ţmoną ir vyresnį sūnų.  

Grįţęs iš medţioklės milţinas rado sugriautus namus ir jaunesnį sūnų, kuris viską papasakojo. 

Norėdamas apsisaugoti nuo piktų ţmonių, Nerius sumanė iškasti didelį griovį ir pripilti jį vandens, 

kad piktadariai negalėtų pasiekti jo ir sūnaus. Sunkiai dirbo, kol iškasė griovį ir prinešė vandens – 

senas jau buvo, ţinojo, kad kitaip neapsigins. 

Po kurio laiko milţinas mirė, uţaugęs sūnus kaţin kur iškeliavo. O griovys, pilnas vandens, 

ilgainiui virto upe, kurią ţmonės vadina Nerimi. 

 

 

Girininkijos ežeras 

 

Milda Ţilaitytė 

Palomenės pagrindinė mokykla 

9 klasė 

 

 Gyveno senelis ir močiutė. Labai vargingai, sunkiai. Vasarą jiems būdavo ypač sunku, 

nes neturėjo vandens. Senutė pradėjo sirgti, ją nuolat kamavo troškulys. Iš sielvarto senelis puolė į 

neviltį. 

Kartą dangus atnešė lietaus. Lietus buvo gaivus, vėsino mišką, namus. Padėjęs indą vandeniui 

senelis laukė, kol jis prisipildys. Bet staiga lyti nustojo, inde liko tik keli lašai. Išėjo senelis į girią ir 

apsiverkė. O girioje pasigirdo šnabţdesys, lyg kaţkas kartotų „neverk“. Senelis paţiūrėjo į vieną 

pusę, į kitą. Nieko nėra. Po kurio laiko jis grįţo namo ir staiga girdi stuksenimą bei tą patį balsą. 

Išbėgęs iš trobos pradėjo dairytis, mato – priešais iš dangaus leidţiasi auksinis paukštis ir sako: 

–Ko labiausiai norėtum? Išpildysiu tavo norą. 

Senelis visada svajojo apie didelį namą, todėl sušuko: 

–Namo noriu! Didelio! 

–Gerai, giria tau atlygins, - paţadėjo paukštis ir nuskrido. 

Atsisukęs senelis mato didţiulį namą. Tačiau jis tuščias. Eina pas senelę, bet jos kambarys likęs 

toks pat, o senelė guli savo vietoje kaip gulėjusi ir meldţia vandens. 

Su šiais ţodţiais amţinai uţsimerkė jos akys. Seneliui širdį suspaudė, kad nepaprašė paukščio 

vandens. Atidarė duris ir išnešė senelę į lygų lauką, kur graudţiai pravirko. Neilgai trukus iš ţemės 

pradėjo sunktis vanduo. Vėliau pasigirdo ţodţiai „Giria tau atlygins“ – tuomet senelis suprato, kad 

paukštis buvo jo išbandymas. 

Iš ţemės prisisunkė visas eţeras, senelė liko jo dugne. Neilgai trukus mirė ir senelis, tik didelė 

sodyba prie Palomenės girininkijos eţero tebestovi iki šiol. 

Šiandien eţero vanduo ramus ir gaivinantis. Girioje saugu ir linksma. Taip miškas atlygino jame 

gyvenusiam ţmogui. 

 

 

 



Velnio brasta 

 

Aistė Baušaitė 

Palomenės pagrindinė mokykla 

9 klasė 

 

 Per Šilonių kaimą teka Laukystos upė. Ji negili, todėl ten daţnai einame pabraidţioti. 

Tiesa, vanduo upėje yra tiesiog ledinis. 

Prieš daugelį metų abipus upės buvo daug namų, gyveno daug ţmonių, kurie daţnai turėdavo 

persikelti per Laukystą. Kartą pavasarį, kai upė buvo patvinusi, per ją reikėjo persikelti ūkininkui su 

pilnu veţimu grūdų maišų. Arklys, eidamas per upę, netyčia įkrito į upės dugne atsivėrusią duobę, 

apvirto, ėmė skęsti. Gerai dar, kad ţmogus spėjo iššokti iš virstančio veţimo ir išsigelbėti. Išgelbėjo 

ir arklį, tačiau grūdai prapuolė. 

Suţinoję apie nelaimę, ţmonės tą vietą praminė Velnio brasta. 

Dabar ši vietovė apaugusi mišku, aplink nebėra nė vieno namo, ir ţmonės čia uţsuka nebent 

pagrybauti, bet ir tai su baime pasiklysti ar būti kitaip velnio apgauti. 

 

 

 

Palomenės akmenys 

 

Akvilė Nartautaitė 

Palomenės pagrindinė mokykla 

9 klasė 

 

 Gyveno kartą Palomenės kaime senelis, kuris neturėjo savo šulinio, eidavo vandens 

pas kaimyną, o iki jo – toli. Sugalvojo senelis išsikasti savo šulinį, susišaukė gimines, draugus ir 

kaimynus. Pradėjo visi kasinėti ir geresnės vietos ieškoti, kol pagaliau surado tinkamą. 

Vos pradėjo kasti giliau, kastuvai vis į kaţką atsitrenkdavo. Tada pradėjo kasti aplink, kad suţinotų, 

koks ten daiktas tūno: ir su kastuvais kėlė, ir virvėmis į viršų mėgino ištraukti, niekaip nepavyko. 

Taip ir baigėsi pirmoji diena, senelis liko nusivylęs. 

Kitą dieną talkininkai vėl susirinko aplink iškastą duobę, tačiau ir vėl paslaptingo daikto iš duobės 

iškrapštyti nepavyko, todėl nuėjo pas tą patį kaimyną vandens pasisemti, atsigaivinti. O ten – 

šulinys sugriuvęs, puolė kasti – neatkasa. 

Trečią rytą atsikėlė senelis, išėjo į kiemą – jo šulinio vietoje akmuo stovi. Nuėjo pas kaimyną – ir 

tas skundţiasi, kad vietoj šulinio akmuo per naktį iškilo. 

Taip ir stovi iki šių dienų tie akmenys: vienas netoli Palomenės tvenkinių, o kitas – prie kelio į 

girininkiją. 

 

 
 

 

 



Zūbiškių ąžuolas 

 

Monika Ilmonaitė 

Palomenės pagrindinė mokykla 

9 klasė 

 

 Kadaise dvaro ponai Zūbiškių kaime išleido įsakymą prie upelio ant kalnelio pasodinti 

ąţuolą, kad ponas tyliais vakarais po ąţuolu galėtų pasėdėti ir pailsėti. Tam, kuris ant kalnelio 

uţaugins ąţuolą, paţadėjo graţų ţirgą. 

Visi kaimo vyrai stengėsi ąţuolą pasodinti, bet kad ir kaip besodino, nė vienas daigas neprigijo. 

Ėmė galvoti, kad kalnelis prakeiktas, net kunigą kvietėsi, kad pašventintų nuo prakeiksmo, bet 

niekas nepadėjo. 

Ponas jau visai rankas nuleidęs buvo, kai vieną kartą sugalvojo pasivaikščioti aplink tą kalnelį. 

Vaikščiodamas netyčia pastebėjo neţinomą paukštį, kuris kaţką kapstė. Ir įvyko stebuklas – po 

kelių savaičių toje vietoje, kur paukštis buvo nutūpęs, atsirado ąţuolo daigas. Ir niekieno 

nepriţiūrimas jis augo, vešėjo. 

Po daugelio metų ąţuolas tapo didelis graţus, jokios audros ir vėjai jo neįveikė – toks buvo stiprus. 

Po ąţuolu, kaip ir svajojo, daţnai ilsėdavosi Zūbiškių dvaro ponas. 

Dabar tam ąţuolui jau gal šimtas metų. Daugelis ateina prie jo pabūti, prisiliesti, ir taip pasisemti 

stiprybės. 

 

 

Gražioji Kaišiadorių eglė 

 

Valentinas Juchnevičius 

Palomenės pagrindinė mokykla 

5 klasė 

 

 

 Vieną kartą per miestą ėjo keistas ţmogus ir kaţką nešėsi rankoje. Tai buvo eglės 

sėkla. Ir jis tą sėklą pasėjo miesto viduryje. 

Sėkla išdygo, kasmet vis augo, kol išaugo didelė graţi eglė. Kiekvienas ţmogus norėjo ją papuošti: 

vieni pynė šiaudinius ţaisliukus, kiti juos mezgė. Prie jos šokdavo, dainuodavo, vieni kitiems sekė 

pasakas ir istorijas. Visos šventės vykdavo prie tos eglės. 

Ilgainiui eglė tapo tarsi Kaišiadorių simbolis. Ir dabar čia ţmonės sutinka Naujuosius metus, prie jos 

būti visiems labai gera. 

 

 

 
 



Kaukinės žiedelis 

 

Laura Dubosaitė 

Ţieţmarių gimnazija 

6 klasė 

 

 Tai įvyko tada, kai dar net Lietuvos nebuvo, o ţmonės bet kur galėdavo sutikti kaukus. 

Tais laikais ţmonės būdavo nelabai draugiški, tad nemėgo būtybių, kurios nepanašios į juos. O 

kadangi kaukai buvo nepanašūs į ţmones, tai ţmonės nemėgo ir jų. 

Ţmonės visur nešiodavosi lazdas. Kai tik pamatys kokį kauką, kad uţsimos lazda... Kaukas tik 

pamato, išsigąsta ir neša kailį. Retai kuris ţmogus būdavo toks geraširdis, kad paslėptų kauką nuo 

kitų ţmonių ţiaurumo. Tad visiems kaukams tekdavo slėptis miškuose. Kaukai sunkiai vargo šitaip 

gyvendami, todėl nusprendė susirasti vietą, kur gyventų sau ramiai ir draugiškai, netrukdomi 

ţmonių. 

Vienas kaukas kaip tik ir ţinojo tokią vietą. Tik kaip apie ją pranešti draugams? Juk jis toje 

apylinkėje buvo tik vienas! Taigi susiruošė kaukas į kelionę ieškoti draugų. Bet gerai, jog ilgai 

ieškoti ir nereikėjo. Sutiko jis savo draugus gal uţ dvidešimt trijų kilometrų ir papasakojo , kur visi 

galėtų apsigyventi. Kaukai net neabejodami sutiko, nes neturėjo kitokios išeities. Ir atvedė kaukas 

draugus į tą nuostabiąją vietą. 

Gera ten buvo jiems gyventi: niekas netrukdė, o kaukų vaikai turėjo daug vietos ţaisti. Kol neatėjo 

karšta vasara. Nors ir buvo miškas prie jų gyvenvietės, nors jame ir būdavo šioks toks pavėsis, bet 

per didelius karščius kaukams tai nieko nereiškė. Naktimis nuo karščio miegoti būdavo beveik 

neįmanoma. O dar kai be perstojo pliaupdavo smarkūs lietūs... Kaukai to negalėdavo pakęsti, tad 

nusprendė ko nors imtis. Jie buvo gudrūs ir sugalvojo iškasti didelį eţerą. Plušo nuo ryto iki vakaro 

be poilsio. O kad lietaus vandens neprilytų ir nebūtų taip sunku kasti, pastatė tam tikrus daiktus, 

vadinamus indais (į ţmonių indus jokio panašumo) ir, prieš pradėdami dirbti, juos ištraukdavo (jie 

būdavo pilni vandens). Sunku vargšeliams kaukams buvo, bet ką padarysi. 

Ir štai po mėnesio (gal liepos viduryje) kaukai pagaliau turėjo iškastą eţerą. Eţeras buvo ţiedo 

formos. Bet kitą naktį nustojo lyti. Iš kur jie gavo vandens? Ogi vanduo, kurio prilydavo į jų indus, 

nebūdavo išpilamas, jis buvo kaupiamas, nes kaukai ţinojo, jog į tokį gilų eţerą gali visai neprilyti. 

Taigi kaukai į tą eţerą pripylė lietaus vandens, kuris visą mėnesį buvo kaupiamas. Naujasis eţeras 

buvo gilus, skaidrus, jame galėjo maudytis visą likusią vasarą. Eţeru dţiaugės visi. O ypač vaikai.  

Gyveno jie taip laimingai kelis šimtmečius ir jau beveik uţmiršo ţmones. Per tą laiką atsirado ir 

Lietuva, ir miestai bei kaimai. O kaukai to net nenumanė. Jie net neįtarė, kad gyvena šalyje, kurią 

valdo ţmogus. Ir, kaip ir turėjo nutikti, ţmonės aptiko kaukų gyvenvietę. Kaukai išsigando ir 

pabėgo į mišką, nes nemanė, jog ţmonės pasikeitė ir tebegalvojo, jog jie tokie pat blogi. 

Taip kaukai miškuose ir išnyko, bet kai kurie dar slapstosi iki šių dienų. O ţmonės apsigyveno tame 

kaimelyje ir pavadino jį Kaukine. Apvalųjį eţerą praminė Kaukinės ţiedeliu. 

Einant per Kaukinės mišką įsiklausius galima išgirsti, kaip vaikšto dar neišnykę kaukai, tačiau 

pamatyti jų dar niekam neteko. 

 

 

 



Akmuo su ženklais 

 

Raminta Leonavičiūtė 

 

Ţaslių pagrindinės mokyklos 

5 klasė 

 

 Atšilus orams, Ţaslių jaunimėlis pradeda traukti į gamtą. Mėgstamiausia jų vieta 

tampa Ţaslių baţnyčios slėnis, baţnyčią juosianti tvora, eţero pakrantė. Ir ne visada jiems galvoje 

būdavo poilsis, gamta. Daţniausiai jaunimėlis tose vietose ir dūmelį uţtraukdavo, ir skardinę 

stipresnio gėrimo išlenkdavo, o jau apie šiukšles ir kalbėti neverta. Pabodo suaugusiems ţmonėms 

toks jaunimo elgesys ir nusprendė jie pagąsdinti vaikėzus akmens su ţenklais galia. Nuo seno jis 

garsėjo savo stebuklingom galiom. 

–Paţiūrėkit, baţnyčios tvora ėmė griūti, tai jau akmens ţenklas, o jei dar nesiliausite prie baţnyčios 

šiukšlinti, tai ir sveikatą iš jūsų ištrauks akmuo savo galia. 

Taip neapsikentę ţasliečiai ėmė kalbėti. Išsigando jaunimėlis ir vis rečiau ėmė lankytis baţnyčios 

slėnyje, kol galiausiai visai jį ramybėje paliko. 

Suremontavo tada ţmonės baţnyčią juosiančią tvorą, sutvarkė aplinką. Baţnyčios slėnyje ėmė 

rengti šventes visokias, svečius iš kitų rajonų kviesti. Net Lietuvoje garsūs ţmonės atrado mūsų 

graţią baţnyčią su dar graţesne gamta aplink ją, ėmė čia tuoktis. 

 

 

Pridotkų atsiradimas 

 

Kristina Kalaušytė 

Ţieţmarių gimnazija 

6 klasė 

 Seniai seniai, dar baudţiavos laikais, gyveno vienas baisiai piktas bajoras. Jis gyveno 

ant didelės kalvos, ištaigingame dvare. Bajoras buvo aršus kaip širšė, tad ţmonės jį ir praminė 

Širšiumi. Daug metų Širšius buvo negailestingas baudţiauninkams, liepė dirbti net vaikams, neleido 

atidaryti jokios mokyklėlės. 

Bet kartą pasigailėjo Širšius dėl savo piktumo. Vieną vasarą buvo baisiai daug širšių. Jos neleido 

dirbti vargšams, skaudţiai gėlė. Daug baudţiauninkų dėl to apsirgo. Bajoras apie tai išgirdęs 

pasiuto: 

–Girdi, apsirgo jie! Kad man daugiau nė vienos širšės nebūtų! Sugaudykit jas ir nusukinėkite 

galvas! 

Na, ir prasidėjo! Bijodami uţsitraukti dar didesnę bajoro rūstybę, baudţiauninkai gaudė širšes, 

sukiojo joms galvas, net dangus su ţeme maišėsi nuo tokių gaudynių. Vargšių širšių tik viena ir 

teliko. Toji panoro atkeršyti uţ ţudynes, atsitūpė ant Širšiaus krėslo, o kai jis norėjo atsisėsti, širšė 

kad įgels į sėdimąją! 

–Aaaaaa! – nesavu balsu suriko bajoras. – Priduoti ją į teismą!  

Kitą dieną bajoras nuėjo pas teisėją. Šis, išklausęs bajoro skundą, pakraipė galvą, pasukiojo ūsą ir 

tik tiek tepasakė: 

–Pats kaltas! Nereikėjo širšių taip kankinti. Uţ tai tau bausmė bus tokia: pats pavirsi širše su visu 

dvaru ir tol rinksi medų, kol nulipdysi sau dvarą, bet, jeigu vogsi iš bitučių, tai pranyks visas tavo 

medus ir teks rinkti iš naujo.  

Pavirto po teisėjo ţodţių bajoras širše ir iki šiol renka ant savo kalvos medų. O ţmonės dėl jo 

ţodţių „Priduoti ją!” pradėjo kaimą Pridotkais vadinti. 

 



 

Legenda apie Paparčių Aušrinės Marijos vienuolyną 

 

Viktorija Taranauskaitė 

Talpūnų bibliotekos skaitytoja, 11 m. 

 

 Vieną kartą gyveno trys mergaitės. Vienos mergaitės vardas buvo Aušra. Jai buvo 

penkiolika metų. Antros mergaitės vardas – Marija. Jai – keturiolika. O trečios mergaitės vardas – 

Beta, ji pati jauniausia – tik dvylikos metų. Jos visiškai nieko neturėjo. 

Visos mergaitės buvo labai nagingos. Aušra buvo labai maloni ir labai gera, dirbo su gyvūnais. 

Marija mokėjo gerai dirbti plaktuku, o Beta garsėjo kaip puiki sodininkė. 

Bet mergaitės buvo atsiskyrėlės ir nešnekėjo su jokiu ţmogumi, tik tarpusavy. 

Vieną dieną Aušrai kilo mintis: 

–Reikia mums pasistatyti namą! 

–Bet mes nemokame statyti namo - nesutiko Beta. 

–Aš jus išmokysiu,- tarė Marija. 

Kai baigė statyti namą, jį pavadino „Aušros, Marijos ir Betos atsiskyrėlių namas“. 

Mergaitės tiek prikūrė, kad namas atrodė kaip pilis, čia jos pasijuto kaip namuose. 

Vieną dieną į mišką atklydo uţsienietis kunigas, apsirengęs kaip paprastas ţmogus. Priėjęs prie to 

namo pasibeldė. Mergaitės jį priėmė su dţiaugsmu, nors net neįtarė, kas jis toks. Kitą dieną kunigas 

pamatė, kad mergaitės vienos ir atsiskyrusios nuo ţmonijos. Vakare jis papasakojo apie 

vienuolynus. Mergaitės labai susidomėjo. Baigęs kunigas paklausė, ar mergaitės norėtų sukurti savo 

name vienuolyną. Jos sutiko. Po poros mėnesių kunigas atsisveikino su mergaitėmis ir išėjo savais 

keliais. O vienuolyną mergaitės pavadino „Paparčių Aušrinės Marijos Vienuolynas“. O kadangi jos 

buvo trys, tai savo būrį pavadino „Beatliejaus Seserys“. 

Ir lig šiol vienuolynas stovi ir moterys jame gyvena. 

 

 

 

 


