Sako, reikia turėc dalių. Su geru daliu, tai
ir grybauc gerai. O jei jos nėr, tai pyrmų rastų
grybų raikia paspjaudzyc ar peržagnoc – geriau
grybų rasi. Netyčia numynei grybų – tai gali
mesc kašelį ir aic namo, – nesiseks. Pyrmų radai mažukų – tai nor namo grįšk, o jei dzidziulį
– seksis. Seniau žmonės pilniavoj: jei žiemų
an sniego būna musiukių, jei pavasarį šmarškų
pilni kircimai ir šermukšnis dera, tai grybų bus
pilni miškai.
Pyrmos pavasarį pasrodo šmarškos. Jas
rinko, dzovino ir pardavinėjo. Pirmi grybai
– mojavi – pradeda dzygc an rugių plaukimo,
o cikriniai pasrodzydavo dar spalgenom nesunokus. Anksciau Žolinė – grybų sezonas!
Pamatei – žamė žydzi – jau aik miškan, jau rasi
kur kazlėkų, bent kažkų... Žamė pradeda žydėc
rugpjūtin: jei daug lietaus, tadu žamė žydzi,
pelėja. Ir žydzi baltai, tokiu kap pelėsiuku, atrodo kap pienu kokiu papilta. Niekur kitur nepamacysi, cik an gerai ištryptos žamės, kur tokia
drūtuma... Ir dar pyrmas žanklas, kap būna šicie
pumpucai (kukurdvelkiai), kap juos vado, balci
tokie, cie kur rūksta – jau gali aic miškan.
O nuog žamės pakelk akis in dangų: jaunas
mėnulis – bus grybų! O jei ryti ūkanos – žmogus
už kašelės ir miškan. Sako, kad jiej dzygsta, kap
rūkas eina, voracinkliai medzus ir ėglius aptraukia. Jei nulijo, dušnuma – tai jau lepeškų
bus nemacis. Lietus išplauna lepeškas in viršų.
Grybinis lietus – tai drabnas, dulksna ciktai, o
jei sciprus lietus – nedzigs. Nedzigs ir jei vėjas
puca – tadu miškan grybo neieškok.
Klausyk, kų žmonės sako, o jiej žino: jei
pradėjo Kapiniškiuose dzygc – po nedėlios
(savaitės) dzigs Marcinkonysna, tadu nuog
Marcinkonių aina in Zervynas arba iš kitos pusės
banga grybų ataina. Nedėlion (sekmadienį)

mažai kas grybauja, šventa. Zervynose jei
nedėlion išajai grybauc – pušies viršūnėj pamacysi velnių kunigu persivertusį, mišias laikanc.
O inajai miškan – dairykis: jei maladnykaicin, drūtumėlėn – tai baravykaicis, jei samanėlė
– tai lepeškaitė. O jei randzi mažų grybų – jau
viskas, nužūrėjai ir gali palikc, ataisi rytoj –
sukirmijis, sako žmogaus akių boja. Žmonės jei
randa – rauna: ar jisai mažasnis, ar jisai dzidesnis, jei jau lepšys tai palieka, palieka mirc ton
pacon vieton, kur išdzygo.
Ir raikia ne cingėc, kelcis su sauli, nes kitap
miškan gali ir neic.
Grybai dzūkiškai
Grybai – tik baravykai: šviesūs trakiniai (tikrinis
baravykas – Boletus edulis) ir rudeniniai juodgalviai (pušyninis baravykas – Boletus pinophilus)
Lepeškos – voveraitės (Cantharellus cibarius)
Varnėkai – raudonviršiai (Leccinum versipelle),
paberžiai (Leccinum scabrum)
Juodzikiai – makavykai (Suillus variegatus)
Zelionkos – žaliuokės (Tricholoma equestre)
Šmarškos – bobausiai (Gyromitra esculenta)
Budės – neverti grybai: piengrybiai (Lactarius
sp.), ūmedės (Russula sp.), gudukai (Rozites caperata), žibanakciai (tamprieji kazlėkai – Suillus bovinus) ir kt. Po visas budes dzūkai ganė karves.

Informacija:
Marcinkonių lankytojų centras:
Miškininkų g. 61, Marcinkonys, LT - 65303,
Varėnos r., tel.: 8 310 44466, faks.: 8 310 44471;
Elektroninis paštas: info@dzukijosparkas.lt
Interneto puslapis: www.dzukijosparkas.lt
Merkinės lankytojų centras:
Vilniaus g. 3, Merkinė, LT - 65334, Varėnos r.,
tel./faksas 8 310 57245
Elektroninis paštas: merkine@dzukijosparkas.lt
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