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Su kariuomene stipria gan 
Jie į Lietuvą žygiavo  
Per laukus ir daugel upių,  
Sunkenybių daug patyrė,  
Kol pasiekė jie tą šalį.  
Čia jie degino ir plėšė,  
Į būrių būrius suskydę; 
Džiaugdamiesi jie teriojo 
Užkampius visus to krašto. 
Ėmė grįžti jie nuo Saulės 
Per balas ir per šilynus. 
Vai koks kenksmas juos ištiko, 
Nieks žygiuodamas nemanė. 
Prie upelio tenai tūlo 
Savo priešus pastebėjo, 
Bet mažai į kovą ėjo 
Tie, kurie Rygoj didžiavos... 

    Iš eiliuotos Livonijos kronikos 

    Tai buvo 1236 metais, Mindaugo laikais. Didysis Livonijos ordino magistras Volkevinas, sulau žęs paliaubų  sutartį  su 
Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu Mindaugu ir sukvietęs daugybę  Europos didikų  grafų, baronų  ir riterių, sumanė  paimti jo 
sostinę Vorutą ir sulyginti ją su žeme, kad tokiu būdu padarytų galą didėjančiai Lietuvos galybei ir atkeršytų pagonių valdovui 
už nesikrikštijimą. Susitaręs su Sėlių  krašto kunigais, Mindaugo priešais, patraukė  jis per jų  žemes į  Vorutą, užeidamas ją 
užuolankom iš rytų. Nors ir sunki buvo magistro kelionė  per svetimą  kraštą, bet vis dėlto Mindaugo valdomas žemes jis 
pasiekė su nelabai dideliais nuostoliais: tame žygyje nemaža jam padėjo tie patys lietuviai, Sėlių krašto smulkieji kunigai. 
    Pasiekęs Mindaugo valdomas žemes ir poilsiui apsistojęs netoli Vorutos, prie didelio Rubikių ežero, magistras sukvietė karo 
tarybą - svečius grafus, baronus, riterius, savuosius vadus, Lybių  ir Žemgalių krašto neofitus - jam parsidavusius didikus. Ilgai 
jie visi tarėsi ir svarstė: ar tuojau pulti ir apgulti Vorutą, ar pirma sunaikinti tris prie Rubikių ežero esančias pilaites, kad tokiu 
būdu apsisaugotų nuo netikėtų puolimų iš užnugario. Buvo nutarta pirma paimti tas pilaites, išžudyti jų  įgulas ir užtvenkti Volupį 
ir Vorelį, tuos du dirbtinius upokšnius, kurie, atvesti iš Rubikių  ežero, skalavo Vorutos sienas ir teikė jai vandenį  ir apsaugą. 
Viskas buvo padaryta, kaip nutarta: pilaitės paimtos, įgulos išžudytos, abu upokšniai užtvenkti, o visos apylinkės gyventojai 
apiplėšti ir išblaškyti. Bet, deja, per savo uolumą magistras pamiršo pasilikti sau belaisvį, kuris parodytų  jiems tiesiausią  ir 
sausiausią kelią į Vorutą. 
    Tame žygyje dalyvavo ir vienas neseniai įšvęstas į  riterius ir apvilktas garbingais vikingo drabužiais neofitas iš lietuvių - Fric 
Darbut. Jį magistras pasiėmė su savimi ne kaip karį, o kaip vertėją. Frico Darbuto tikroji pavardė buvo Darbautas, o vardas 
Algis. Jis dar mažas buvo pagrobtas kalavijuočių  kaip įkaitas už tai, kad jo tėvas, smulkus Sėlių  krašto kunigas, nesidavė 
ordinui nei perkalbamas, nei paperkamas ir priešinosi jo užmačioms pasidaryti sau kelią  į Rytus per jo žemę. Darbautas buvo 
kunigas karingas ir pajėgus. Nesugyveno jis ir su kitais Sėlių valdovais ir laikė Mindaugo pusę. Užtat jie ir išdavė jo dešimties 
metų sūnų kalavijuočiams kaip įkaitą. 
    Kalavijuočiai dar nepilnametį  kunigo Darbauto sūnų  pakrikštijo Fricu ir paliko jam tą pačią pavardę, tik sutrumpinę  ją  į 
Darbut, kad labiau panaši būtų  į vokišką  negu į  lietuvišką. Jau paaugęs Fricas Darbutas pradėjo šlykštėtis ne tiek savo 
sutrumpinta pavarde, kiek nauju krikščionišku vardu - Fric. Fricu šaukdavo jo tėvo dvare vieną piktą šunį. 
    Rygos vyskupui berniukas iš pat pradžių  krito į  akį, ir jis norėjo padaryti jį  vienuoliu misionierium Lietuvos žemėse. Bet 
Fricui Darbutui nesisekė teologijos ir švento apaštalavimo mokslai, ir jis labiau linko prie riterių ir nuolat mankštinosi Padauguvy 
ant savo risto žirgo. 
    Į šitą žygį magistras paėmė jį dar ir dėl to, kad norėjo parodyti Sėlių krašto kunigams, kaip jie, kalavijuočiai, gražiai elgiasi 
su neofitais lietuviais, kad įšventina juos net į ordino riterius ir apvelka garbingais vikingų drabužiais. 
    Frico Darbuto tėvas, kunigas Darbutas, seniai jau buvo miręs. Jo valdas buvo pasigrobę kiti kunigai, o kur motina, broliai ir 
seserys, Fricas nežinojo. Taip pat nežinojo, kur tos tėvo valdos buvo, nors šiek tiek, kaip per sapną, ir atminė dantytais 
kuorais ant aukšto kalno pilaitę... Pilaitę  rietė gilus griovys, per kurį  buvo permetamas tiltas. Atminė gūdų  šilą, aukurą po 



šimtamečiu ąžuolu, mergeles vaidilutes ir seną krivį  su ilga riesta lazda ir ilga žila barzda. Atminė dar, kaip jo mamaitė  ilgas 
valandas rymodavo ant pilaitės kuorų  ir laukdavo tėvelio pargrįžtant iš žygio... Ir dabar, keliaudamas savo tėvų, senelių  ir 
prosenelių kraštu, jis skendo mintyse ir prisiminimuose, bet, deja, neturėjo su kuo jais pasidalyti ar ko pasiteirauti. Kiekviena 
pakely užeita pilaitė panaši jam buvo į  jo tėvo dvarą. Kiekvienas upelis, regėjos jam, tas pats, kuris tekėjo per jų  valdas. 
Kiekvienas šilas jam buvo panašus į  tą, kuris matėsi nuo pilaitės kuorų. Net ir vieversėlių čirenimas jam buvo savas. 
    Kai kalavijuočių kariauna sustojo poilsio prie Rubikių  ežero, Fricui Darbutui pasirodė, kad ir tą ežerą  jis savo vaikystės 
dienomis yra matęs ir draug su broliais jame irstęsis ir meškeriojęs. 
    Po karo tarybos posėdžio išėjo magistras su svetimšaliu riteriu grafu fon Danenbergu paežere apsidairyti. Dėl visa ko, jei 
pasisektų sutikti ar pagauti kokį  lietuvį, pasiėmė su savimi ir vertėją Fricą Darbutą. 
    - Nuostabus kraštas, nuostabus ežeras, nuostabūs ir patys žmonės, - garsiavosi magistras, apžiūrinėdamas savo kariaunos 
stovyklos vietovę. 
    - Nuostabus kraštas, nuostabus, - pataikaudamas magistrui, gyrė Lietuvos kraštą ir grafas fon Danenbergas. 
    - O ten už ežero, matai, grafe, kokie laukai, kokios pievos, kokios sodybos, ir nė vieno gyvo žmogaus ar naminio gyvulio. 
Visi pabėgo į  miškus. Kad negrėstų  pavojus, leisčiau savo broliams žydrame vandenyje patiems pasimaudyti ir savo arklius 
paplukdyti. 
    - Nuostabiai gražus kraštas, nuostabiai, - tik kartojo svetimšalis pataikūnas. 
    - Tai kad čia mums toks kraštas! - užsisvajojo magistras.- Žemės dausa padarytume! 
    - Na, gal dievas duos, magistre: sunaikinsite Vorutą, nuversite nuo sosto pagonį Mindaugą, o paskui - sutartis po sutarties; 
vienas netesėjimas, kitas; vienas žygis į krašto gilumą, kitas... ir visa Lietuva jūsų! Sėlių kraštas jau ir dabar kaip jūsų, o jei 
Žemaičių pamariu susisieksite dar su broliais kryžiuočiais, tai ir Rytai neatsilaikys prieš jūsų galybę! - vis pataikavo svetimšalis 
riteris ir savo mintyse apgailestavo, kad jo plika nusususi grafystė taip toli nuo šio turtingo pagonių krašto. 
    - Kryžiuočiai mums ne broliai, grafe: tai girtuoklių, neklaužadų ir ištvirkėlių gauja! - piktai atrėžė jam magistras Volkevinas. 
    Po valandėlės jis kalbėjo toliau: 
    - Gera tau pasakyti, grafe, -vienas žygis į  krašto gilumą, kitas, o kiek mums tie žygiai kaštuoja galvų, kraujo ir pinigų?! 
Gerai, kad dar jūsų  Europa mums padeda, be jos pagalbos mes čia seniai būtume pražuvę  pikčiau kaip Palestinoje ar 
Vengruose... Kad ir toji pati Voruta pražuvę pikčiau kaip Palestinoje ar Vengruose... Kad ir toji pati Voruta juk kunigaikščio 
sostinė, o kur ji?! Kur nors tarp raistų  ir pelkių. O paliesi ją, šitą širšių  lizdą, tai pamatysi, grafe, ne tik patys pagonys, bet ir jų 
velniai su visomis miško dvasiomis mus puls! 
    - Užtat ir reikia susijungti jums su kryžiuočių  ordinu: nors jie šiokie ar tokie, bet visgi krikščionys, broliai - su pagonimis 
kariauja. 
    - Jie kariauja?! Jų karo tikslas, grafe, tai kuo daugiau žemių užgrobti, kuo daugiau turto prisiplėšti ir kuo daugiau vergų sau 
parsivesti! Pagonių krikštas ir jų  sielų  išganymas jiems tiek rūpi, kiek mums pernykštis sniegas! Savo karais jie tik šventam 
popiežiui akis dumia ir mums už akių užbėgti stengiasi. 
    - O jūsų, magistre, koks šio karo žygio tikslas?- paklausė svetimšalis grafas. 
    - Mūsų  šio karo žygio tikslas - dievo vietininko žemėje tikslas! Štai koks mūsų  brolių  kalavijuočių  karo žygio tikslas! - 
nutraukė jį magistras, ir jie abu nutilo, bet kai magistras vėl užsiminė apie belaisvį, kuris parodytų jiems kelią, grafas jį nuramino: 
    - Dėl to, maloningasis pone, tai maža bėda: man vienas belaisvis lietuvis, kvočiamas dėl pilaičių  įgulos bei jų  paslapties, 
išdavė  ir tai, kas esą  tose ežero salose. Vienoje ežero saloje esanti jų  deivės Mildos šventykla. Į  tą  šventyklą tegalima esą 
įžengti tik per tam tikrus šventus vartus. Tą  šventovę  dieną naktį  sergstinčios nekaltos mergelės vaidilutės ir vienas krivis. 
Mergelės esančios visos jaunos, visos gražios, gražuolis ir pats krivis. Jis geriausiai ir nuvestų mus į  Mindaugo sostinę, pačiu 
trumpiausiu ir sausiausiu keliu. Be to, tas lietuvis išdavė man ir kitas tos salos paslaptis, būtent, kad paprastiems pagonims tos 
šventyklos vartai atsiverią tik Mildos šventės dieną, o šiaip ištisus metus jų  slenksčio negalinti peržengti nė vieno mirtingojo 
žmogaus koja... 
    - O kur tas lietuvis? Ar jis nepabūtų mums vadovu į Vorutą? 
    - Deja, magistre, jis mirė! 
    - Tai kam, grafe, pasiskubinai? 
    - Jis pats nusižudė. Vos spėjome pakrikštyti. 
    - Gaila - mirusieji nebekalba. O apie Vorutą jis tau nieko nepasakė? Neklausei? 
    - Klausiau. Žariją prarijo, bet nieko nepasakė! Fricui Darbutui pradėjo tankiai plakti širdis, ir jis vos vos susilaikė jų abiejų 
nesukapojęs savo kalaviju. 
    - O tu ar nieko neatsimeni apie pagoniškas apeigas? - paklausė magistras Fricą, pamatęs jį  išbalusį. 
    - Ne, magistre: man, kaip krikščioniui, nedera tokiais prisiminimais sau galvą kvaršinti, - atsakė magistrui Fricas, dėdamasis 
ramus esąs ir visam kam abejingas, nors grafo pasakojimai sukrėtė jį  iki sielos gelmių. Jis prisiminė, kaip su savo mamaite ir 
sesute Vida lankė Mildos šventyklą  prie tokio pat didelio ežero. Atminė, kaip Mildos šventės naktį  visa paežerė  nušvito 
laužais, o berneliai ir mergelės plukdė į vandenį savo vainikėlius. Paleido į vandenį savo vainikėlį  ir jo mažoji sesutė Vida, bet jis 



nesusitiko nė su vienu bernelio vainiku. Užaugusi ji pasišventė deivei Mildai tarnauti ir jai atidavė savo vainikėlį... 
    - O kuri sala su deivės Mildos šventykla? - paklausė magistras grafą.- Čia tų salų  daug, aš suskaičiau net keturiolika, - ir 
magistras apžvelgė visą kaip liūlys tviskantį ežero plotą su keturiolika salų. 
    - Šitoji, magistre, šitoji, - ir grafas fon Danenbergas parodė ranka į vieną nedidukę, apvalią, bet aukštai virš vandens iškilusią 
salą, apaugusią šimtamečiais medžiais milžinais ir apžėlusią meldais, ajerais ir švendrėmis. 
    - Šitoji?!. Šitoji nuo kranto ne taip jau ir toli, - suabejojo magistras. 
    - Šitoji, narsusis magistre, šitoji... Žiūrėkite, ten lyg koks dūmelis rūksta ir kažkokios baltos būtybės tarp medžių kamienų 
švaistosi... Duok man, magistre, kokį puskapį knechtų, o aš tau ir salą pasieksiu, ir aukurą išgriausiu, ir jų šventyklą sudeginsiu, 
ir visas vaidilutes su jų kriviu pristatysiu. 
    - O kaip, grafe, tu ją pasieksi, juk mes neturime nei laivų, nei valčių, o ežeras platus ir gilus. Sala, matai, vis dėlto nearti. O 
be to, gal ir ją saugo koks nors nemažas ginkluotų  lietuvių būrys, - ir magistras susirūpino ne tiek dėl salos tolumo, kiek dėl 
grafo įžūlumo užbėgti jam už akių. 
    Jis jau vaizdavosi jaunas gražias vaidilutes, puošnią Mildos šventyklą, tylą, pavėsį, ramybę ir krivį, kuris jį geriausiai nuvestų  į 
Mindaugo sostinę. 
    - Tai duosi, magistre? 
    - Reiks atsiklausti karo tarybos, - atsakė jam magistras ir pasiryžo pats pasiekti salą ir pasirinkti sau gražesnes vaidilutes. 
    Kai jis pranešė apie tai karo tarybai, visi tam jo sumanymui pasipriešino ir pasiuntė  į salą ant sukalto plausto nedidel į dalinį, 
sudarytą  iš knechtų, vieno riterio vado ir vertėjo Frico Darbuto. Jiems buvo įsakyta išgriauti aukurą, užlieti šventąją ugnį, 
sudeginti šventovę ir pristatyti į krantą visas gyvas ir nepaliestas vaidilutes ir patį krivį. 
    Gerai apginkluotas dalinys, atsistūmęs nuo kranto, nusiyrė  į paslaptingąją  salą. Visi yrėsi, darbavosi sutartinai, žvalgėsi į 
tolimesnes ežero pakrantes ir buvo pasiruošę bet kokiems netikėtumams. 
    Priplaukę salą, įsiklausė, kas joje dedasi, ir irklų vietoje paėmė  į rankas ginklus. Saloje giedojo čiulbėjo paukštytės, ramiai 
ošė  šimtamečiai medžiai, o apie salą  vėjo lankstomi siūravo ajerai ir, susisiekdamos išplaukėjusiomis viršūnėmis, kažin ką 
ramiai, saldžiai ir paslaptingai šnibždėjosi švendrės. Šiaip saloje nebuvo girdėti nė vieno žmogaus balso, nei mažiausio bildesio, 
tik vienoje vietoje, po šimtamečiu ąžuolu, kilo į  dangų dūmų  stulpelis. Iš tikrųjų sala atrodė it užburta ar paslaptingų būtybių 
gyvenama... Tik staiga vidury salos suskambėjo nuostabiai gražus vyriškas balsas, kuriam atsiliepė dar gražesnė mergelių balsų 
sutartinė. Tame vyro balse ir mergelių  sutartinėje pasigirdo Fricui Darbutui ir joms užgintos meilės godos, ir nerimstančios 
širdies gėla, ir duotųjų  deivei Mildai skaistybės apžadų  varžtai. Pasigirdo ir jo sunki dalia nelaisvėje pas kalavijuočius... Ir 
regėjosi jam, kad tos jų giesmės klausosi ir nurimęs ežero plotas, ir vandenyje viršūnėmis žemyn paskendę medžiai, miškai ir 
artimesnės bei tolimesnės salos. Staiga nuostabi sutartinė nutilo. Riteris vadas peržegnojo salą, pamosavo į  ją kalaviju su 
šventomis relikvijomis, esančiomis jo rankenoje, ir, padalinęs dalinį  į būrius, išlipo į krantą iš visų keturių pusių. 
    Vado įsakymu keli knechtai apėjo aplink salą  ir sugrįžę  ženklais parodė, kad nieko įtartino neradę. Tuomet pagal vado 
mostą visi pradėjo kopti aukštais salos krantais į  jos viršų. Įkopę nustebo: vidury salos aikštelė buvo aptverta dailia dažyta 
tvorele; šventyklos vartai išraižyti nuostabiais raštais, išpjaustinėti gėlėmis ir papuošti vainikėliais; už tų  vartų  po milžinišku 
ąžuolu ant puošnaus aukuro kūrenosi ugnelė ir šėmų  dūmų stulpelis kilo į  dangų. Dar toliau salos gilumoje po medžiais buvo 
matyti kažkokie pastatai. Aplink aukurą  klūpojo trylika baltomis drobelėmis apsisiautusių, rūtų  vainikėliais pasidabinusių 
vaidilučių, o jų  vidury, iškėlęs į  dangų  rankas, stovėjo gražiai nuaugęs, palaidais ilgais plaukais, ilga apvalia barzda, baltai 
apsisiautęs krivis. Įsibrovėlių  jis ir vaidilutės tarytum ar nematė, ar negirdėjo. Ilgą  laiką  ramiai stovėjo ir dalinys, o Fricas, 
negalėdamas atsižiūrėti ar atsigėrėti tokiu dar vaikystėje matytu reginiu, stovėjo ir bijojo pakrutėti, kad nesudrumstų tos šventos 
tylos, tos pasakos, kurią  jis stebėjo it per sapną. Kartkartėmis dvi vaidilutės, maldingai sudėjusios rankas, prieidavo prie 
aukuro, jam nusilenkdavo, ir viena uždėdavo sauso medžio šakelę, kita paberdavo į  šventąją ugnelę smilkalų žiupsnelį, vėl abi 
nusilenkdavo ir vėl, maldingai suglaudusios delnus, klaupdavo į savo vietą, į įsibrovėlių dalinį net nepažvelgusios. 
    Viena vaidilutė pasirodė Fricui lyg kur matyta ar sapnuota ir priminė jam jo tėvo dvaro mergeles. 
    Riteris vadas sukosėjo vieną  kartą, kitą, čerkštelėjo kalaviju į  šarvus - niekas į  jį  ir negrįžtelėjo. Tik staiga krivis vėl 
užgiedojo, ir tokią gi graudžią giesmę, tokiu gi širdį  veriančiu balsu, ir taip gailingai vaidilutės jam atsiliepė, kad Fricas, užuot 
laikęs rankoje paruoštą kalaviją, nuleido jį žemėn ir visai apstulbo. Tuomet riteris sugriebė krivį  už pečių ir, smarkiai jį supurtęs, 
ištraukė  iš mergelių būrio. Krivis parpuolė, bet greit atsikėlė ir, pagrūmojęs kalavijuočiui abiem kumščiais, vėl atsistojo prieš 
aukurą. Tuomet riteris liepė Fricui pasakyti kriviui, kad jis su visomis vaidilutėmis paliktų  salą  ir keltųsi su juo į  krantą. Kai 
Fricas perdavė vado įsakymą, krivis ir visos vaidilutės gestais ir mostais griežtai jam pasipriešino ir pasiliko prie aukuro. 
    - Užlieti ugnį! Išgriauti aukurą ir padegti šventyklą! - įsakė vadas knechtams. 
    Vieni knechtai puolė griauti aukurą, kiti nubėgo į  ežerą  vandens. o krivis ir vaidilutės susispietė  apie šventąją ugnelę  ir, 
nepaisydami grasinimų  kalavijais, nenorėjo trauktis iš vietos. Gynė šventąją ugnelę kaip išmanydami ir visais balsais šaukėsi 
dievų pagalbos. Tuomet knechtai, vadui paliepus, pradėjo jas po vieną traukti iš būrio už rankų, už drabužių ir stumti į pakalnę. 
Pritrenktas krivis nebesikėlė nuo žemės. Vienu metu buvo užlieta šventoji ugnelė, išgriautas aukuras ir padegta šventykla. 
    - Padegt ir anuos pastatus - įsakė vadas, kalaviju parodęs į salos gilumoje matomus trobesius. 



    Nubėgę  su nuodėguliais knechtai tuojau sugrįžo atgal ir pranešė  vadui, kad tuose pastatuose slaugomi sunkiai sužeisti 
Mindaugo kariai, išgriautų pilaičių gynėjai. 
    - Sudeginti pastatus ir su Mindaugo kariais! - įsakė vadas. Ir pastatai tuojau užsiliepsnojo. 
    Visa tai matė Fricas. Jam pradėjo virpėti rankos ir kojos ir tankiai plakti širdis. Pasijuto ir jis esąs tos niekšybės dalininkas, ir 
jo galvoje pradėjo kilti keršto mintys, viena už kitą baisesnės ir žiauresnės. 

Saloje ugnis plėtėsi vis smarkiau ir liepsnos kilo vis auk ščiau. Dalinys su belaisviais skubėjo atsistumti nuo krašto. Kartais 
plaustą pasiekdavo liepsnos traškėjimas ir siaubingas degančių  sužeistųjų karių  pagalbos šauksmas, toks šiurpus, kad net ir 
knechtai vienas nuo kito nukreipdavo akis. Vadas vis rūpino juos irtis greičiau ir neramus dairėsi į  ežero tolius. Ir jam darėsi 
baisu girdint degančių sužeistųjų šauksmus. 
    Vaidilutės, susispietusios ant plausto, glaudėsi viena prie kitos, kėlė  į dangų akis ir meldė dievų pagalbos. Jų  būrio vidury 
stovėjo ir krivis, nusiminęs ir nuleidęs rankas, nes žinojo, kas laukia jo ir vaidilučių, išsikėlus jiems į  krantą. Bet ne tas jį 
baugino. Jam gėlė širdį dėl išniekintos šventovės, užgesintos šventos ugnelės ir dėl gyvų sudegintų sužeistųjų Mindaugo karių, 
kurie buvo atplukdyti į salą iš sugriautų pilaičių ir pavesti jo ir vaidilučių globai - juos slaugyti ir gydyti. Kas jų visų laukia, žinojo 
ir Fricas, žinojo ir suko sau galvą, kaip juos visus išgelbėti, duoti jiems pabėgti, o ir pačiam nebepasilikti pas kalavijuočius, 
pereiti pas savuosius lietuvius ir pradėti keršyti savo pavergėjams už visas žudynes ir niekšybes. Keršyti taip žiauriai ir 
negailestingai, kaip ir jie elgėsi su lietuviais. 
    Baigiant artėti prie kranto, staiga visos vaidilutės, pagal krivio žodį, nusiėmė nuo savo galvų  rūtų  vainikėlius ir sklandžiai 
paleido juos į  ežero bangas. Kalavijuočiai joms netrukdė, jie tik su užslėptu susidomėjimu stebėjo gražias mergeles ir savo 
širdyje pavydėjo jų tiems savo vadams ir didikams, kuriems jas plukdė. Tik staiga krivis krūptelėjo, o visos vaidilutės aiktelėjo 
ir susiėmė už širdies: dvylika vainikėlių sklandžiai sau plaukė ežero bangomis, o tryliktasis pradėjo grimzti ir visai paskendo. 
    - Kurios tai?! - rūsčiu balsu sugriaudė krivis ir žiauriomis akimis įsisiurbė į mergelių būrį. 
    - Tai mano, dievų tarne, - prisipažino jam viena iš trylikos vaidilučių ir delnais pridengė sau veidelius. 
    Tai buvo toji, kurią Fricas įsidėmėjo dar saloje. Jis sumišo ir nusigando. 
    - Tai tu savo nedorybe užrūstinai mūsų deivę, saldžiąją Mildą?! - puolė ją krivis. 
    - Aš, dievų tarne. 
    - Išpažink viešai, kuo tu jai nusidėjai? 
    - Aš tave, dievų tarne, pamilau. 
    - Ir tu tai išdrįsai?! 
    - Laužiau ir nepalaužiau savo širdelės. 
    - Tu, prisiekusi mūsų dievams ištikimybę ir saldžiajai Mildai skaistybę, išdrįsai pamilti vyrą?! Tu... Tu... ir mane, nelaimingoji, 
norėjai sugundyti ir pražudyti? 
    Tai... mirk! - ir krivis parodė ranka į ūmai subjurusį ežero plotą. 
    - Gyventi aš noriu, kad savo nuodėmę išpirkčiau, - tik suvaitojo vaidilutė ir vos girdimai pridėjo: - ir kad tave matyčiau! 
    - Bėda tau, bėda! Bėda ir man, ir jums visoms: tai per jos nedorybę mus ir mūsų žemę užpuolė svetimo dievo kariai. Geriau 
man ir jums visoms mirti, negu išniekintiems likti! - ir su tais žodžiais krivis, abiem rankom susiėmęs už galvos, papuškėjo į 
putotas ežero bangas, o paskui jį, sunėrusios ant gelsvų kasų savo baltas rankeles, šoko į vandenį  ir visos vaidilutės. Vieną jų, 
"nusidėjėlę", Fricas suskubo nutverti už drabužio ir sulaikyti. Puolė mergelių gelbėti ir knechtai, bet kolei jie sugriebė mietus, 
kolei kas, visos dvylika vaidilučių nuniro į ežero dugną. Nuniro į ežero dugną ir vaidila. 
    - Laikyk ją, - įsakė Fricui vadas ir paaiškino: - nors viena pasiliko mūsų rankose - ji parodys mums kelią į Vorutą. 
    Kai išlipęs į  krantą dalinys visa tai papasakojo magistrui, jis labai supyko, išbarė vadą, išplūdo knechtus ir per vertėją Fricą 
įsakė vaidilutei vesti jo kariauną į Vorutą pačiu trumpiausiu ir sausiausiu keliu. 
    - Kitaip tu atsakysi man savo galva! - prigrasė jai magistras. 
    Vaidilutė nepasipriešino. 
    Ilgai ji vedė kalavijuočius paežere, čia priartėdama prie ežero, čia vėl nuo jo nutoldama. Šalia jos žygiavo du kalavijuočiai 
plikais kalavijais ir vertėjas Fricas. Vedė  ji apeidama balas, raistus, paversmius, vedė  sukinėdama vingiuotų  upokšnių 
pakrantėmis, pagaliau išvedė į didelę lygumą, iš visų pusių apsuptą pelkių, miškų ir krūmokšnių. 
    - Pasakyk, šunie, savo magistrui, kad čia reikia kiek pailsėti, nes nuo šios vietos iki Vorutos tik pusdienis kelionės, - pasakė 
vertėjui Fricui vaidilutė, ir jos akyse sužibo neapykanta magistrui ir panieka jam. 
    Kai Fricas persakė magistrui vaidilutės žodžius, riteris didikas Haseldorfas paklausė  jos, kokia čia vietovė  ir kokis ten 
kaimas paežerėj. 
    - Čia Šiauliai, - atsakė vaidilutė. 
    - Šaaliai?- nenugirdo riteris. Raštininkas, nemokėdamas lietuviškai, užrašė: "Saulė". 
    - Magistre, liepk paklausti ją, kur yra ta jų šventoji upė, apie kurią mums kalbėjo Rygos vyskupas, - susirūpino ir grafas fon 
Danenbergas. 



    Magistras liepė Fricui paklausti. 
    Paklausta vaidilutė susiraukė, valandėlę pagalvojo, mostelėjo ranka į vakarus ir tik susakė: 
    - Ten, toliau už Vorutos! 
    - O flumen Latava kur, liepk paklausti. Vaidilutė vėl susimąstė, pagalvojo ir vėl mostelėjo ranka į vakarus. 
    - Ji nemeluoja, - apsidžiaugė magistras ir paaiškino grafui: - mes nenukrypome nuo kelio - ir Rygos vyskupas sakė, kad 
flumen Latava įteka į  jų šventąją upę prieš Vorutą iš vakarų! 
    - Taip, taip, "Voruta apud flumen Latava", - patvirtino ir grafas. 
    - Pagal Latavą, grafe, mes, išgriovę Mindaugo sostinę, žygiuosime namo, o tai sutrumpins mums keletu dienų kelionę... Be 
to, grafe, tai esąs pats turtingiausias ir tirščiausiai pagonių gyvenamas kraštas; mažiau miškų, daugiau laukų ir sausesnis... 
    - Tai ir grįždami turėsime darbo? 
    - Turėsime, grafe, turėsime ir darbo, ir belaisvių, ir turto, o jau žemaitukų žemaitukų, tai visus savuosius jais pakeisime. 
    - Ir aš norėčiau keletą žemaitukų parsivesti sau veislei. 
    - Parsivesi, grafe, parsivesi, ir ne keletą, o kelias dešimtis, tik duok dieve, kad pakelėje su jų miško dvasiomis nesusitiktume. 
    - O šventas kryžius?! - ir grafas kilstelėjo savo kalaviją kryžiaus pavidalo rankena. 
    - Apsiprato jos ir su mūsų šventuoju kryžiumi. Seniau, būdavo, tik mosteli kalavijo rankena, tai kaip pragaro velniai sprunka 
į savo girias... 
    - O dabar? - išvertė akis grafas. 
    - Dabar ir jos griebiasi ginklo. 
    - Nu?! 
    - Griebiasi... Na, tai čia ir apsistosime, - ir magistras pamojo ranka trimitininkui, kad pūstų  trumpam apsistojimui. Ir tuojau 
trimitininkai, vienas po kito, visa paežere paskelbė trumpą poilsį. 
    Grafas fon Danenbergas ir riteris Haseldorfas užsėdo ant žirgų ir paežere nušuoliavo prie savo dalinių. 
    Magistras apsidairė. "Šaaliai" vietovė pasirodė jam stačiai klaiki: aplinkui balos, raistai, miškai, užnugary didelis ežeras su 
paslaptingomis salomis. "Šaalių" kaime nebuvo matyti ne tik žmonių, bet ir naminių gyvulių. Miškuose staugė vilkai, kranksėjo 
varnai, kliaugė kažin kokie negirdėti paukščiai, niekur ne tik žmogaus, bet ir šuns balso nebuvo girdėti. 
    Magistras persižegnojo, pagraibęs ant kaklo rožančių, sukalbėjo vieną sveikamariją, apjojo savo šaunią kariauną, padrąsino 
ją, pasakė, kad jau nebetoli Voruta, ir liepė gerai pailsėti ir pasiruošti paskutinei kelionei. Apžiūrėjo ir karo grobį. Viskas, 
regėjos jam, buvo tvarkoje, bet vis tik nerimas graužė jam širdį  ir labai parūpo toji pagonė vaidilutė. 
    Sugrįžęs į palapinę, paliepė Fricui atvesti jam vaidilutę, perrengtą vienuolio rūbais. 
    - Kas tu esi? Kuo tu vardu? - paklausė vaidilutę magistras per vertėją Fricą. 
    - Aš esu vaidilutė. O mano vardas - Vida. Fricas krūptelėjo, bet susigriebė. Vida - koks brangus jam tas vardas. Jis 
įsisiurbė į ją akimis... Lyg kur matyta. 
    - Paklausk ją, ar ji žino į Vorutą patį  trumpiausią ir sausiausią kelią? 
    Fricas paklausė, ir ji atsakė, kad žinanti. 
    - Na gerai, pasakyk jai, kad jei nuves, tai aš ja apkrikštysiu, apdovanosiu ir paleisiu, o jei nenuves ar mėgins pabėgti, tai... - 
ir magistras ženklu parodė, kad ją pakarsiąs, ir liepė Fricui išeiti. 
    Kai Fricas paliko juos vienus, magistras priėjo prie vaidilutės ir norėjo ją  apkabinti, bet ji kaip katė  jam pasipriešino ir 
pradėjo rėkti. 
    Fricas suspaudė kalavijo rankeną ir norėjo pulti į  palapinę gelbėti mergelės, bet pamatė atšuoliuojant grafą fon Danenbergą 
ir riterį Haseldorfą. 
    - Kur magistras?! - suriko jie abu vienan balsan, nušokę nuo savo žirgų. 
    - Čia, palapinėje... Man įsakyta nieko neįleisti, - neva pasipriešino jiems Fricas, bet iš tikrųjų jis tik nudžiugo. 
    Abu svetimšaliai įsiveržė į palapinę ir pradėjo šaukti: 
    - Magistre, išdavimas! Mes iš visų pusių apsupti lietuvių! 
    - Koks išdavimas? Kieno išdavimas? - suglumo magistras, ne tiek nusigandęs dėl išdavimo ar apsupimo, kiek susirūpinęs, 
kad riteriai neatpažintų jo palapinėje vienuolio rūbais apvilktos pagonės vaidilutės. 
    - Magistre, paskubėk, lietuviai supa mus iš visų pusių! Daryk ką! - šaukė abu riteriai. 
    - Aš tuojau einu! Žirgą man!.. Šarvus!.. Fricai!.. Įbėgęs Fricas nustebo, pamatęs apdraskytu veidu magistrą ir triumfuojančią 
vaidilutę. 
    - Fricai, paklausk ją, šitą raganą, kur ji mus atvedė? Ji mus tyčia ant lietuvių užvedė! - šaukė magistras, čežėdamas šarvais ir 
kalaviju. 
    - Taip! Tyčia! Kirsk! Kapok, šunie kryžiaus kary! Aš atlikau savo pareigą  ir ramia sąžine mirsiu: aš atkeršijau jums už 
šventovės išniekinimą, už krivio ir vaidilučių mirtį, už gyvus sudegintus tėvynės gynėjus ir atpirkau savo nuodėmę! - sugniaužusi 
kumščius, išrėžė Vida ir, numetusi nuo pečių vienuolio rūbus, visu ūgiu atsistojo prieš apnuogintą magistro kalaviją. Jos akyse 
degė drąsa, pasiryžimas, neapykanta kryžiaus karių vadui ir panieka tam perkrikštui Fricui. 



    Kai Fricas išvertė magistrui vaidilutės atsakymą, jis kirto jai per pečius stumbro gyslų  rimbu ir pagrasęs: "Savo galva tu man 
atsakysi", - čerškėdamas šarvais ir kalaviju, išbėgo iš palapinės. Fricui įsakė neišleisti jos iš akių. 
    Jau visa stovykla buvo ant kojų: visi rėkavo, šūkavo, gaudė savo žirgus, bėgiojo, rikiavosi ir trukdė vieni kitiems. Magistras, 
užšokęs ant savo žirgo, liepė  pūsti trimitus kovai, nors už krūmų  jo kariai jau kirtosi su priešu. Riterius magistras skubiai 
išrikiavo sausumoje; ų dalį  su grafu fon Danenbergu pasiuntė dešiniojo sparno apsaugai, riterį Haseldorfą - kairiojo; knechtus ir 
samdytinę  kariuomenę  sugrūdo į  pelkes, ir tie iš karto pakriko. Dar vieną dalinį  magistras norėjo paslėpti miške ir palikti 
atsargai, bet lietuviai jį  puolė  ir sunaikino pirmutinį. Abi sparnų  apsaugos sulindo į  dar didesnę marmalynę  ir tik gynėsi. Tik 
tuomet magistras pastebėjo savo klaidas, pamatė apsuptas esąs iš visų  pusių  ir netekęs patogesnių  pozicijų. Jis tik dabar 
suprato patekęs į  tokią sunkią padėtį  ir sukompromitavęs save, kaip magistrą ir kaip visos kalavijuočių kariaunos vadą, ne tik 
svetimšalių  riterių, bet ir savųjų  brolių  bei knechtų  akyse. "Ir vis dėl tos prakeiktos pagonės vaidilutės Vidos!" - krimtosi 
magistras. 
    Bandydamas išgelbėti padėtį, jis su savo vėliava ir svetimšaliais riteriais atsistojo kariaunos prie šakyje ir norėjo atlaikyti 
lietuvių spaudimą. 
    Svetimšaliai riteriai, ypač grafas fon Danenbergas, sumetę, kad viskas po laiko ir kad kova vis vien bus pralaimėta, iškėlė 
baltą vėliavą ir pasiūlė lietuviams paliaubas, bet magistras išmušė iš vėliavnešio rankų gėdos ženklą ir sušuko: 
    - Broliai riteriai, mūsų visa garbė čia: nugalėkime priešą, tad linksmi namo raiti sugrįšime! 
    - Magistre, - peršaukė jį grafas fon Danenbergas, - mes nenorime čia raiti kautis: čia pražudysime savo žirgus, tada pėstiems 
reikės kovoti. 
    - Grafe, - pagrasė jam magistras Volkevinas, - jei nenorite kautis raiti, tai savo galvas kartu su žirgais padėsite! Pirmyn, su 
manimi pirmyn! - ir užtraukė pergalės giesmę, bet pamatęs, kad riteriai jau krinta vienas po kito ir kad retėja jų eilės, griebėsi 
paskutinės priemonės ir, nevilties pagautas, i š viso vieko sušuko: - Broliai riteriai, šiandien šventojo Mauricijaus diena. 
Šaukimės jo pagalbos - jis mums padės! - ir liepė pūsti trimitus naujai atakai. 
    Vieni kalavijuočiai pradėjo šaukti: šventas Mauricijau, padėk mums! Kiti - šventas Mauricijau, išgelbėk mus! Dar kiti - 
šventas Mauricijau, susimilk ant mūsų, pasigailėk mūsų... Šaukė, meldėsi, švaistydamiesi kalavijais, ietimis, leisdami iš saidokų 
strėles... 
    Kova, žūtbūtinė kova užvirė visu baru. Šarvuoti riteriai grimzdo pelkėse kartu su savo žirgais. Kiti, išsikapanoję  iš vienos 
makalynės, patekdavo į dar klampesnę. Dar kiti kovėti pėsti ir kovodami laikė už pavadžių prisirišę prie diržų savo žirgus. 
    Kovos sūkuryje ir magistras, ir visi kiti užmiršo palapinėje su vertėju Fricu paliktą vaidilutę. 
    - Iš kur tu moki lietuviškai? - su panieka paklausė vertėją Fricą vaidilutė Vida, kai jie pasiliko palapinėje vienu du. 
    - Mano tėvai buvo lietuviai, - atsakė jai vertėjas, rydamas ją akimis. 
    - Tai tu perkrikštas? 
    - Ne, aš ne perkrikštas, aš mažas buvau pagrobtas ir pakrikštytas. 
    Vaidilutė pagalvojo, įdėmiai į  jį pasižiūrėjo ir vėl paklausė: 
    - Tai kodėl tu šitiems šunims tarnauji, kodėl nuo jų nebėgi? 
    - Aš neturiu kur bėgti. 
    - Į Lietuvą, pas Mindaugą. 
    - Mindaugas palaikytų mane ordino šnipu ir lieptų pakarti: Mindaugas kariauja su kalavijuočiais ir kryžiuočiais. 
    - Tai bėk pas Sėlių krašto kunigus, nors ir jie ne geresni už kryžiuočius. 
    - Sėlių krašto kunigai mane ir atidavė kalavijuočiams už įkaitą. 
    - Tai tu lietuvis, sėlius?! - paklausė Vida ir įsisiurbė į jį akimis. 
    - Aš lietuvis, sėlius. Aš ne Fricas ir ne Darbutas, aš Algis, kunigo Darbauto sūnus! 
    - Algis! - tik ištarė Vida, ir jai pritrūko žado. 
    - Taip, aš Algis Darbautas... O tu? Vida pradėjo tankiai kvėpuoti. 
    - Algis! - riktelėjo ji ir puolė savo broliui į glėbį. Atgavusi žadą ir nepaleisdama Algio iš savo glėbio, tik ištarė: 
    - O aš kunigo Darbauto duktė - aš tavo sesuo, o tu man brolis Algi! Algi! Aš visa atmenu! 
    - Sesuo! Sesuo! Sesutė Vidutė!.. Dabar aš tave prisimenu... Labai gerai prisimenu: tu mane... 
    - Algi, broliuk tu mano mielas, mums abiem gresia didelis pavojus! 
    - Žinau, sesute, žinau. Bet kas daryti? 
    - Bėkim pas savuosius ir atkeršykim šitiems šunims. Aš juos tyčia čia atvedžiau. Aš sužinojau iš sužeistųjų, kuriuos mums 
atplukdė į salą slaugyti, kur Vykintas pastos jiems kelią... Bėkim! Girdi, kas ten darosi? 
    Algis Darbautas metė  šalin vikingo drabužių  diržą  su angelo galva žalvario sagtyje, ištraukė  iš makštų  savo kalaviją, o 
seseriai padavė atsarginį magistro lanką ir pilną tūlę strėlių. 
    Kai jie abu su ginklais išbėgo iš palapinės, kova ėjo jau visa paežere. Susitvarkę kalavijuočiai broliai ir suglaudusi savo eiles 
samdytinė kariuomenė tik gynėsi, tuo tarpu riteriai, magistro vedami, laužėsi iš pelkėtų vietų  į sausumą ir norėjo iš jos išmušti 
lietuvius. Lietuviai taškė juos buožėmis, kapojo kalavijais, grūdo atgal į pelkes, smaigstė riterius ietimis, o knechtus ir samdytinę 



kariuomenę būriais ėmė į nelaisvę. 
    Vienas pirmųjų  toje kovoje krito grafas fon Danenbergas. Jį  išmušė  iš balno ir sukapojo savo kalaviju Algis Darbautas. 
Daug žuvo ir kitų savų ir svetimšalių  riterių. Kiti galą gavo Stuokavietės balose, ir tik retas kuris paspruko gyvas ar išmeldė sau 
pasigailėjimą. 
    Po mūšio lietuviai savųjų ir kalavijuočių nukautųjų  tarpe surado ir magistro Volkevino, ir jo buvusio vertėjo "Frico Darbuto" 
lavonus. Rado ir vaidilutę Vidą su lanku sustingusiose rankose ir su tuščia strėlių tūle. 
    Kai kova su kalavijuočiais buvo baigta, lietuviai i šgriebė  iš ežero dugno krivio ir dvylikos vaidilučių  lavonus ir juos 
iškilmingai, su giesmėmis ir raudomis, palaidojo Rubikių ežero Šventavartės saloje. Ten palaidojo ir vaidilutės Vidos palaikus, ir 
kaulus gyvų  sudegintų  sužeistųjų  pilaičių  gynėjų. Tik atsivertusio lietuvio Algio Darbauto niekas neatpažino, nes niekas ir jo 
paslapties nesužinojo. 
    O kryžiuočiai ir kalavijuočiai tą kovą šv. Mauricijaus dieną prie Šiaulių kaimo pradėjo vadinti ir savo kronikose rašyti "Mūšis 
prie Saulės". 
    Daug daug nuo to mūšio jau amžių praėjo ir daug daug kas Šiaulių kaimo padangėje pasikeitė, bet žmonės ir šiandien tą salą 
vadina "Šventavarte". Mūsų krikštytojai, kurie klasta ir apgaule skiepijo mums savo kultūrą, draudė ją vadinti Šventavarte, nes 
joje esą palaidota dvylika savižudžių vaidilučių, vienas krivis ir viena mergina, pakėlusi prieš šventą kryžių ranką. Uždraudė už 
juos ir melstis. O salą ėmė pravardžiuoti Varnų sala arba Varnagrote. 
    Bet tiedu pavadinimai ir iki šiai dienai vietos žmonėse neprigijo. Visi vadina ją Šventavarte, su pagarba lanko ir susidūmoję 
klausosi švendrių šnibždėjimo apie kitados čia buvusią mūsų protėvių šventovę, apie tai, kad viskas čia praeina, pasibaigia ar 
pasikeičia. Klausydami švendrių pasakojimo ir joms pritardami, linguoja meldai, krūpčioja ajerai, o kai atbėgusi iš ežero tolių 
bangutė  skalauja buvusios šventovės krantus ir beskalaudama, bebučiuodama juos, balta putele it akytu žemčiūgu pavirsta, 
tuomet ir medžiai saloje atsidūsta, suošia, sulinguoja savo viršūnėmis ir lietuviui suprantama kalba apie m ūsų  žilą  senovę 
prabyla. 
    Retkarčiais paverkia ant vaidilučių  kapo atskridusi iš melsvųjų  ežero tolių  baltoji žuvėdra, vasaros naktimis lakštingala 
suokia, klaikiai ūbauja pelėda, o mėnesienoje kyląs iš ežero ūkas ataudžia, atgaivina visa tai, kas saloje prieš daugelį šimtmečių 
buvo, kai mūsų protėviai dar gamtos reiškinius garbino. 
    Nors Šiaulių kaimo pėdsakų  likučiai dar ir šiandien Rubikių ežero pakrante tebesidriekia, bet tik išlikusių pastatų pamatai ir 
išsigimusių vaismedžių krūmai teliudija apie jo kitados buvusį dydį, ilgį  ir klestėjusių sodų pavėsį. 
    Seniai jau šienaujamos ir nusausintos Stuokavietės pelkės. Nors kartais dalgis dar ir šiandien čerkštelia į kalavijo nuolaužą ar 
atsikerta į rūdies suėstą riterio šarvų skeveldrą, bet jau niekas nebežino, kad prakaituojama ant palaikų  tų, kurie mums duobę 
kasė ir pražūtį nešė. 

1956 

NAGLIO KALNO LOBIAI  

    Tai buvo didi diena. Tai buvo 1237 metų  istorinė diena. Tai buvo didi, reikšminga ir iškilminga diena visai Europai, visam tų 
laikų katalikiškajam pasauliui, o ypač ji buvo tokia dviem viešpačiam - Romos popiežiui ir Šventos Romos imperijos ciesoriui: 
tą dieną  išsipildė  ilgus amžius protingiausių  galvų  ir turtingiausių žmonių  puoselėta svajonė. Tą dieną dievo vietininko žemėje 
palaiminimu ir aukščiausios valdžios laikytojo leidimu abu ordinai, Prūsų kryžiuočių  ir Livonijos kalavijuočių, amžių  amžiams 
susijungė  į vieną nedalomą  ir neatskiriamą  kariauną. Susijungė  tam, kad nušluotų  nuo žemės paviršiaus pagonišką Lietuvą, 
pavergtų po jo šventenybės ir jo didenybės kojų Rytų  kraštus ir kad visose tose šalyse įsiviešpatautų šventas kryžius, ordino 
kardas ir Hanzos pirklių herbas. Tiek Rygoje, tiek Marienburge gaudė bažnyčių  varpai, dieną naktį posėdžiavo kapitulos, ir 
šventos pergalės giesmės kartu su miros ir smilkalų dūmais kilo į  šventovių skliautus. Amžių amžiams buvo nutrauktas ginčas 
dėl abiejų  ordinų  pranašumo bei jų  karingumo ir suduotas mirtinas smūgis Rygos vyskupui, kaip popiežiaus atstovui ir 
užkariautų  žemių  valdovui. Dabar Rygos vyskupas ir suvienytųjų  ordinų  naujai išrinktas magistras kartu sėdėjo už apvaliojo 
stalo ir svarstė bendrus reikalus. Vakarais liejosi vynas, putojo alutis ir už valgiais bei gėrimais nukrautų  stalų  sėdėjo savi ir 
svetimšaliai riteriai, kurie nėrėsi iš kailio, norėdami pasižymėti savo iškalba, savo kilme, turtais, narsa ir drąsa. Saldaus vyno 
paveikti, visi jie pasižadėjo kovoti su pagonimis iki paskutinio lašo kraujo, nesigailėdami nei savo, nei su savimi atsivestų 
žmonių  gyvybės. Tos iškilmingos dienos puotą užbaigė  suvienytųjų  ordinų  naujai išrinktas magistras, narsus riteris ir gudrus 
politikas brolis Hermanas fon Zalza, šitokia kalba: 
    - Broliai Kristuje, - prabilo jis į  gerokai jau nusigėrusius ir prisisotinusius savus ir svetimšalius riterius, - jeigu jo šventenybė 
popiežius ir jo didenybė  ciesorius būtų  leidę mūsų  ordinams susijungti nors vienais metais anksčiau, tai tikrai mūsų  brolija 
nebūtų  pralaimėjusi mūšio prie to prakeiktojo Saulės kaimo, nebūtų  turėjusi tokių didelių  nuostolių  ir nebūtų patyrusi tokios 
gėdos. Broliai, juk gėda prisipažinti, kad magistras Volkevinas pralaimėjo mūšį ir pats jame žuvo tik dėl kažkokios ten pagonės 
mergšės vaidilutės, jos raganiško gražumo burtų sužavėtas! Broliai Kristuje, neteiskime jo už tai, o ir mes nebūsime teisti. Brolis 



Volkevinas buvo tikras riteris, narsus karys ir prityręs vadas, bet jį apkerėjo toji pagonė ragana... Amžiną atilsį duok, viešpatie, 
jo sielai, ir tebūnie jam lengva kad ir pagonių  žemelė, kurią mes anksčiau ar vėliau turėsime užkariauti ir užkariausime, savo 
krauju atpirkdami brolio Volkevino mirtį  ir gėdą. Broliai, delsti nebėra ko. Reikia pradėti veikti. Pradėti veikti iš Marienburgo 
per Memelį  ir iš Rygos per Grobiną. Reikia įrodyti jo šventenybei popiežiui ir jo didenybei ciesoriui, kad mes susijungėme ne 
tik baltame pergamento lape, bet ir juodoje žemėje. Reikia mums greičiau susisiekti vieniems su kitais Žemaičių  pajūriu ir 
atstumti nuo jūros pagonis. Atstūmę juos nuo jūros, mes apjuosime Lietuvą geležiniu žiedu ir pasidarysime per ją sau kelią  į 
Rytus, į  schizmatikų  kraštus, kur vieni sabalų  ir meškų  kailiai apmokės mūsų žygį. Broliai Kristuje, didysis mokytojas moko 
mus mylėti ir savo priešus. Todėl mes dėl savo artimo meilės, dėl pagonių  sielų  išganymo ir didesnės garbės dievui turime 
pasistengti kuo daugiau apkrikštyti lietuvių  stabmeldžių, kuo daugiau pavergti jų  žemių  ir pakloti jas popiežiui ir ciesoriui po 
kojų, nes tie kraštai vis vien bus mums padovanoti. Antras mūsų uždavinys, broliai, tai per Žemaičius prasiskinti sau laisvą kelią 
sausuma iš Memelio į Grobiną, nes susisiekimas jūra nesaugus dėl audrų  ir dėl vikingų piratų dažnų užpuldinėjimų. Jei mums tie 
žygiai nepavykdavo iki šiol pavieniui, tai jau dabar, abiem ordinam susijungus, pasisekimas u žtikrintas. Taigi į  žygį, broliai 
Kristuje, į žygį! 
    - Amen! Amen! - atsakė  į jo kalbą brolija, ir visi, pasitraukę nuo stalų, pradėjo tartis, kaip greičiau pasiruošti dideliam 
šventam žygiui. 
    Ruošėsi ilgai. Nepasitikėdami vien savo jėgomis, pasiuntė  šauklius į  Europos viešpačių  dvarus kviesti riterių  ir savanorių 
biurgerių  į naują didelį žygį  prieš pagonis. Kviesti į  tas vietas, į kurias dar nė vienas kryžiaus karys ir savo kojos nebuvo įkėlęs. 
Šaukliai visose kryžkelėse ir viešose sueigose skaitė popiežiaus bulę, suteikiančią visiems žygio dalyviams didelius atlaidus ir 
nuodėmių atleidimą kad ir už didžiausius nusikaltimus. Be to, išsiųsti į Žemaičių žemę žvalgai slapukai vykdė vadų  įsakymus ir 
skverbėsi pajūriu vis tolyn, vis gilyn, čia priartėdami prie jūros, čia vėl nuo jos nutoldami. Nagrinėjo jie ir pačios jūros įlankas, 
ieškodami tinkamų vietų laivams priplaukti ir įguloms išsikelti. Žvalgai savo duomenis tuojau pranešdavo į Memelį ar į Grobiną, 
o iš ten jau - į Rygą ar į Marienburgą. 
    Pagaliau, kai buvo surinktos visos reikalingos žinios, patikrinti svarbiausieji duomenys ir atvyko iš Europos svečių, vienas 
dalinys išžygiavo pajūriu iš Memelio tvirtovės, kitas iš Grobino pilies. Abu daliniai turėjo susitikti pusiaukelėje. Dalinį  iš Grobino 
pilies vedė buvęs kalavijuočių  riteris Zegė, pasižymėjęs karuose su estais, lybiais ir žiemgaliais. Kartu su juo žygiavo nemaža 
svetimšalių  riterių  ir daug neofitų didikų  su savo žmonėmis. Jais Zegė nors ir nelabai pasitikėjo, bet vedėsi su savimi į  karą, 
norėdamas juos pirmuosius pasiųsti į mūšį prieš žemaičius. 
    Dalinio priešakyje pagal kapitulos įsakymą skverbėsi trys eilės žvalgų, dvidešimt pėdų atstumo žmogus nuo žmogaus, taip, 
kad matytų  vienas kitą. Iš patyrimo vokiečiai žinojo, kad kovoje su žemaičiais reikia ne tiek drąsos ir patvarumo, kiek 
atsargumo. Jau kiek žygių buvo daryta susisiekti Žemaičių pajūriu vieniems su kitais, bet vis veltui. Tik dabar, susijungus abiem 
ordinam ir vieniems pradėjus žygį  iš Memelio, kitiems iš Grobino, nepasisekti negalėjo. Taip bent samprotavo Rygoje ir 
Marienburge kapitulos vyresnieji, o ir pats magistras neabejojo ir tik laukė žygūnų pranešimų. 
    Skverbėsi Zegė patylomis; netriukšmavo, nekirto miškų, negiedojo pergalės giesmių. Dėjosi draugiškai nusiteikęs ir vietos 
gyventojams, nors tų  gyventojų  per trijų  dienų  žygį  nebuvo sutikęs nė  vieno žmogaus. Tiesa, pajūryje užeidavo jis žvejų 
pirkelių, kiemionių  ūkelių, bet nei žmonių, nei gyvulių  ar naminių  paukščių  niekur nesimatė, nors pėdsakai ir rodė, kad čia 
neseniai jų būta. Retai kur pajūryje užtikdavo kokį  supuvusį  laivelį  ar valtelę, ar padžiautus suplyšusius tinklus. Jo skvarbios 
akys aprėpdavo tolimas smėlio nerijas, o įtemptos ausys gaudydavo per jūros bangų šnarėjimą miško garsus. Žygiavo tik dieną 
ir tai su didžiausiu atsargumu. Naktį  nedegdavo laužų, dažnai keisdavo sargybas ir budravo miegodami. Susikėlę anksti rytą ar 
vakare prieš guldami rožančių kalbėdavo tylomis, o kai visi drauge atsakinėdavo "ora" ar "orate pro nobis", tarytum paliestas 
širšių lizdas subirbdavo ir šiugždus kuždesys nuošdavo per mišką. 
    Jau tris dienas žygiavo Zegė Žemaičių pajūriu ir dar nebuvo pasigavęs sau belaisvio, kad nurodytų  jam slaptąjį  per miškus 
kelią, kuriuo susisiekdavo vietiniai gyventojai. Žygiuoti pačiu pajūriu per smėlio kopas buvo pavojinga, kad žvejai nepastebėtų 
jų iš jūros ar iš tolimesniųjų pakrantės vietų. Skverbtis miškais trukdė tankumynai, per kuriuos kartais kirviais prireikdavo skinti 
sau kelią. Nemažai lėtino žygį  ir klampios balos, raistai ir dažni upokšniai, per kuriuos reikėdavo jei ne tiltus tiesti, tai iš medžių 
šakų  ir kamienų  brastas daryti. Kartais išeidavo Zegė  į pajūrį, įlipdavo į  aukštesnę kopą  ir žvalgydavos į  tolimas pakrantes, 
kurios, apaugusios medžiais, tarytum subrisdavo į pačią jūrą ar iš jos iškildavo. Tuščia būdavo jūra, ir niekur nesimatė nei laivo, 
nei valtelės, tik kopose vėjas siautė, nešiojo smiltis, blaškė, lingavo šiurkščius viksvynus, ir bėgo skubėjo prie kranto 
baltakartės bangos. Pribėgusios jos papūškėdavo į  krantą, šnarėdamos išsiliedavo paplūdimy ir apsiputojusios nenoromis 
traukdavosi atgal į  jūrą. Traukdavosi nusivylusios ir murmėdamos, tarytum pavargusios tokius plotus atkeliavusios. 
    Klaikiai atrodė Zegei ir pati jūra, ir jos pakrantėmis nusitiesę miškai, kuriems, regėjos, galo nėra ir nebus. 
    Pagal susitarimą su Memelio tvirtovės įgulos vadu Zegė buvo pasiuntęs jūra valtį, kad žvalgai sužinotų ir praneštų jam, kaip 
toli yra įsiskverbę pajūriu ir memeliečiai, bet jūreiviai vis negrįžo. Be žinios dingo ir kiti du žygūnai, sausuma išėję. 
    Zegė pradėjo nerimauti ir sulėtino žygį. 

* * * 



    Kopose tarp Palangos ir Šventosios upės žiočių, prie Naglio kalno, buvo didelis kaimas. Tame kaime gyveno pasenęs 
žvejys Rytis. Jis turėjo jau nebejauną, bet dar stiprią žmoną, trylika sūnų  ir vieną gražuolę dukterį Ritą. Tėvai ir broliai davė jai 
Ritos vardą, nes ji gimė vieną gražų  pavasario rytą, kai patekėjusi saulutė  žaidė  savo pirmutiniais spinduliais ramiame jūros 
plote kaip mirgančiame akivare, o dangus rytuose buvo toks rausvas, vaiskus ir skaidrus kaip pačios naujagimės kūnelis. 
    Senis Rytis žvejojo jūroje žuvis, jo pati adė tinklus, gamino visai šeimynai valgį  ir, dukrelės padedama, ruošėsi apie namus. 
Trylika Ryčio sūnų medžiojo miškuose, žvejojo jūroje, ir visi mankštinosi pajūrio kopose - pratinosi kariauti. Vyresnysis sūnus 
Beržas buvo toks stiprus ir turėjo tokią taiklią akį  ir kietą ranką, kad iš lanko pataikydavo į  skrendančią  žuvėdrą, o miške 
ąžuoline buože taškydavo kelmus kaip kryžiaus karių makaules. Jaunesnysis sūnus Uoselis nors pats be brolių pagalbos dar ir 
ant žirgo užsėsti nemokėjo, bet ir jis jau pratinosi kariauti ir iš savo vaikiško lanko pataikydavo į pajūry užsižiopsojusią varną. 
Ritelė, pabaigusi namų  ruošos darbus, rinkdavo pajūry gintarą, uogaudavo, grybaudavo miškuose ir su kitomis kaimo 
mergelėmis dainuodavo dainas daineles. Vakarais kaimo jaunimas susirinkdavo pajūry ir eidavo ratelių. 
    Žemaičių  pajūry nuo amžių buvo saugu, ir joks priešas nedrumsdavo žvejų  ir kiemionių  ramaus gyvenimo. Tik retkarčiais 
įsisiautusi jūra išmesdavo į krantą žvejų laivelius, sutraukydavo tinklus, o vėjas kopose nešiodavo smėlį  ir iki langų užpustydavo 
jų trobeles. 
    Bet vieną kartą atšuoliavo į Pajūrio kaimą vytis ir pranešė, kad pajūriu nuo Grobino ir Memelio atžygiuojančios kryžiaus 
karių  tytveikos, ir įsakė, kad visi vyrai tuojau balnotų  žirgus, ginkluotųsi buožėmis, kalavijais ir trauktų  skubėtų vieni pajūriu į 
pietus, kiti į  šiaurę priešams kelio pastoti. Sujudo sukruto Pajūrio kaimo vyrai - žvejai ir kiemionys. Vieni skubiai ištraukė  iš 
jūros tinklus, kiti paliko savo neįdirbtus laukus, ir visi išjojo į karą. Išjojo į žygį  ir visi vyresnieji Ryčių sūnūs. 
    Praėjo diena, kita ir trečia, bet joks kryžiaus karys pajūry nesirodė. Išjoję vyrai taip pat nesiuntė namiškiams jokių žinių. 
Nusiminė seniai, pritilo vaikai, nuliūdo mergelės moterėlės, nes ne viena jų buvo išlydėjusi karan vyrą, tėvą, brolelį ar mylimąjį 
bernelį. Mergelės, palikusios vienos, nebėjo vakarais pajūry ratelių, nebeskambėjo šile jų  dainų  dainelių  aidas, ir 
nebevaikščiojo jos miškan uogelių rinkti ar grybauti. Pritilo ir pats miškas, ir regėjos, kad ir jis laukia kažin ko baisaus, staigaus 
ir netikėto. Tik Palangoje, Mildos šventovėje, dieną naktį  ruseno šventoji ugnelė  ir vaidilutės garbino galinguosius dievus ir 
meldė jų pagalbos savo kariams prieš piktus kryžiuočius. 
    Vaikščiojo nuliūdusi ir Ryčių Rita. Ir jai nuliūdimas širdį spaudė, nes ir ji buvo išlydėjusi karan savo mylimąjį bernelį. 
    Vieną  kartą  išėjo ji miškan pati viena širdelės nuraminti, paukštužėlių  čiulbėjimo pasiklausyti, uogelių  pasirinkti ir savo 
mergautinėmis godomis pasiguosti. Ėjo ėjo iš eglyno į  pušyną, iš pušyno į beržyną. Visur liūdnai čiulba paukšteliai, klaikiai ošia 
medžiai, o uogų kaip nėra, taip nėra, tik kur ne kur vienas kitas uogienojas, bet ir tas be uogų. Perėjo girią ir raistą perbrido, o 
uogų vis nėra. 
    "Kas per stebuklai? - stebisi Ritelė. - Ar miško monai, ar kokie paukščiai visas uogeles išrinko!" 
    Ir pasuko ji miško takeliu į patį  šnabždyną. Pasuko ir nustebo - egi uogų kaip paberta: ir žemuogių, ir mėlynių, ir bruknių, ir 
spanguolių, ir gervuogių, o avietės tai pačios taip ir prašosi į burną. Nebežino Ritelė, kokias ir berinkti. Ir visos kaip tik vienu 
laiku ir prisirpusios, visos ir didelės: tos juodos, tos mėlynos, o tos melsvai pilkos, raudonos, violetinės su atlasiniu atspalviu, it 
dulsvu iželiu aptrauktos, o jau saldumas, skanumas, tai ir liežuvį nurytum... 
    Renka jas Ritelė, renka, tik girdi, kaip šnabždyne kažin kas kadgi gražiai tirlirliuoja, kadgi švelniai dūdelę pučia, net jai 
širdelė besiklausant apsalo. Užsiklausė Ritelė ir užmiršo ir uogas rinkti, ir kad ji taip toli nuo savo namelių, ir kad pati viena. 
Užsimiršo, o šnabždyne kažin kas vis tirlirliuoja ir tirlirliuoja, vis pučia dūdelę ir pučia... 
    "Gal koks piemenėlis", - pamanė Ritelė, bet nenusiramino. Norėtų  ji ir uogas rinkti, ir piemenėlį  pamatyti, ir namolio grįžti, 
bet ir pati nežino, kas jai pasidarė, tarytum kas apkerėjęs būtų. Pasidrąsino mergelė, dar žengė žingsnį  į  šnabždyną, pakėlė 
eglės šaką ir nusigando: žmogus ne žmogus, kelmas. ne kelmas - po egle sėdi miškinis monas, toksai gi negražus, toksai gi 
senas: raukšlėtu veidu, susivėlusiais plaukais, nukarusiais antakiais, visas plaukuotas, samanomis apaugęs, o jo pirštai tai tik 
bėgioja po dūdelės vamzdelį, o akutės mėlynos kaip vaiko. Žiūri Ritelė ir negali nei atsistebėti, nei atsitraukti, nei šaka moną 
pridengti: nors ir baisus, bet patrauklus. Ir šypsosi kaip vaikas. 
    - Kas tu esi? - vos atgaudama kvapą, sušnibždėjo Ritelė ir pridėjo ranką prie savo širdelės. 
    - Aš esu Miškinis, šių girių, raistų, pelkių  ir viso pajūrio valdovas, - atitraukęs nuo lūpų vamzdelį, atsakė jai miško monas ir 
vėl užtirlirliavo. 
    Ritelė kiek palaukė ir jau drąsiau paklausė: 
    - O ką tu čia veiki? 
    - Aš girią saugau. Pajūrį nuo piktų kryžiaus karių saugau. 
    - Tai tu ne vienas? 
    - Aš vienas, bet turiu daug pavaldinių. 
    - O kas tie tavo pavaldiniai? 
    - Visi miško žvėrys žvėreliai, paukščiai paukšteliai. Aš ir juos visus saugau. 
    - Kaipgi tu vienas visa gali išsaugoti? 



    - Aš galingas: aš tildau jūrą, tramdau jos bangas, pažaboju vėjus ir seku, kad joks priešas į mano valdas neįsibrautų. 
    - Kaipgi tu saugai, kad mūsų  pajūrin jau braunasi piktieji kryžiuočiai. Jie neša mums vargą, vergiją ir brukte bruka mums 
savo dievą garbinti! Jie ryt poryt pasieks ir mus, ir tavo valdas. 
    - Į mano valdas nuo amžių dar joks priešas ir savo kojos nėra įkėlęs! 
    - Bet dabar tai jau tikrai įkels. Mūsų kaimo berneliai, o ir mano broleliai, visi išjojo jiems kelio pastoti - vieni pajūriu į šiaurę, 
kiti į pietus... Tai ko gi tu jiems nepadedi ir priešui kelio nepastoji, kad esi toks galingas?! 
    - O kam jūsų berneliai kerta mano miškus, medžioja paukščius, žvėris, ardo jų olas, lizdus, su žemėmis rauna grybus, trypia 
uogienojus? Už tai aš jiems ir nenoriu padėti! 
    - Padėk jiems, Miškini, aš jų paprašysiu, ir jie daugiau nebesauvaliaus. 
    - O ar jie tavęs paklausys? 
    - Paklausys, Miškini, paklausys, tik tu padėk jiems dabar. 
    - Gerai, aš padėsiu, tik kad neturiu kam palikti savo namų ir lobių saugoti. 
    - O kur tie tavo namai ir lobiai? 
    - Mano namai - tai visa giria, visi raistai, visi miškai, pajūris ir kopos. O mano lobiai - tai gintaro klodai, giliai giliai po Naglio 
kalnu pakasti... 
    - Tai tu vienas ir tiek daug valdai? 
    - Vienas kaip pirštas. 
    - Tai kam tau vienam tiek daug? 
    - Aš neturiu su kuo savo valdomis ir turtais pasidalyti. 
    - Argi maža mūsų pajūry beturčių, našlių, našlaičių? 
    - Jiems duosi tiek, jie panorės dar daugiau, panorės visa. Prasidės vaidai, pavydas, neapykanta, muštynės, žudynės. Mano 
valdos ir turtai juos dar nelaimingesnius padarytų. Jūsų žmogui niekuomet negana to, ką jie turi. Kas mano, tai ir visų! 
    - O ar tu neturi nei žmonos, nei vaikų? 
    - Sakau tau, mergele, aš vienas kaip pirštas, - pakratė galvą miškinis monas. 
    - O ar tau nenuobodu vienam? 
    - Labai nuobodu, mergele, labai, bet aš dūdele savo širdelę raminu ir visus miško gyventojus linksminu... O tau ar patinka 
mano dūdelė? 
    - Labai... Bet tu gi toks senas, net samanomis apaugęs, o neturi nei žmonos, nei vaikų. 
    - Aš tik amžiumi senas, bet savo siela visuomet jaunas: aš gyvenu šaltinio vandenėliu, miško kvapais, paukščių balsais ir savo 
dūdele. 
    Ritelė pagalvojo ir vėl paklausė: 
    - Miško Miškini, tai ar padėtum tu dabar mūsų berneliams ir mano broleliams kryžiaus karius iš mūsų pajūrio išvyti ir mūsų 
tėviškėlę apginti? 
    - Padėčiau, mergele, padėčiau, tik kad aš neturiu kam palikti savo namų pasaugoti. Ritelė pamąstė, pagalvojo ir paklausė: 
    - O ar aš negalėčiau? 
    - Galėtum, mergele, galėtum, jei už manęs ištekėtum! 
    Rita krūptelėjo, susiėmė už širdies, norėjo bėgti, bet susilaikė ir pagalvojo: "Juk jis išgelbėtų mūsų tėviškėlę, mūsų bernelius, 
mano brolelius ir visą pajūrį  išgelbėtų..." Pagalvojo ir paklausė: 
    - O ar be to negalima? 
    - Ne, negalima, aš tik savo žmonelei patikėsiu savo lobius ir valdas! Ritelė nusiminė ir atatupsta žengė žingsnį atgal. 
    - Ko nusigandai, mergele? Nors aš iš pažiūros ir negražus, bet siela mano graži ir skaisti... Aš tave, mergele, visą gyvenimą 
ant rankų  nešiočiau, tau dieną naktį  daineles giesmeles tirlirliuočiau. Eglės, pušys mums pasakas sektų, paukšteliai čiulbėtų, 
lakštingalos suoktų. Aš kas naktį  tavo patalą kvapniomis samanėlėmis iškločiau, gintarais išpuoščiau, gėlėmis išdabinčiau, eglių, 
pušų  sakais tau smilkyčiau, jūrų  putele tave prausčiau, skaidriu šaltinio vandenėliu girdyčiau ir visą gyvenimą džiaugsmu su 
tavimi netverčiau... 
    Ritelei susisuko galva. Jos širdelė pradėjo tankiai plakti. Ji prisiminė  savo bernelį. Nors žodelio su juo dar ir nebuvo 
kalbėjusi, bet jis jai už visus kitus buvo meilesnis ir gražesnis. 
    - Kas tau, gražuole? - paklausė susirūpinęs miškinis monas. 
    - Aš turiu namolio skubėti. 
    - Palauk, mergele, aš tau dar patirlirliuosiu, - ir miškinis monas savo ilga plaukuota ranka švelniai sulaikė ją už rankutės ir 
užtirlirliavo savo dūdele. 
    Ritelei ir visai apsvaigo galvelė. Užmiršo ir ką galvojusi apie savo bernelį. 
    - Tai nesutinki mano žmonele būti? - nustojęs tirlirliuoti, paklausė Miškinis. Ritelė  vėl pakratė  galvą, bet pagalvojo ir 
paklausė: 
    - O ar tu tikrai apginsi mūsų pajūrį nuo piktų kryžiaus karių, ar mano broleliams ir mūsų berneliams kariauti padėsi? 



    - Tikrai, mergele, tikrai. Ritelė sumetė pagudrauti: 
    - O kas gi mus čia sutuoks? 
    - Tetervinas sutuoks, gervė pagros, paukšteliai pagiedos, o žvėreliai pašoks. 
    - O iš kur mes paimsim pajaunių, pamergių, svotų? Kas bus svočia? Kas piršlys? 
    - Pajauniais pabus garnys riestakaklis su geniu margasparniu, pamergiais dvi stirnutes jaunutes pakviesime, pelėdą svočia 
paprašysime, strazdas giesmininkas mus supirš, o svotais pabus stumbras riestaragis ir elnias baužys beragis. 
    Kad kaip nors galėtų išsisukti nuo tokių sutuoktuvių ir vestuvių, Ritelė vėl paklausė: 
    - Miškini, bet kaipgi taip bus: aš žmogus, o tu gi miško dvasia?! Tu gal tik juokauji? 
    - Ne, mergele, aš nejuokauju: meilė yra tokia galinga ir stebuklinga gamtos dovana, kad visi padarai padarėliai mylisi - ir 
mašalai, ir žuvelės, ir plėšrūs žvėrys, ir nekaltos stirnelės, ir visi dievai turi sau žmonas, ir visi dėl meilės galvas deda... Tai kas, 
kad aš dvasia, o tu žmogus. Mano dūdelė nei dvasia, nei žmogus, o vienok ir ji kaip gražiai apie meilę kalba ir visų mylinčiųjų 
širdis jaudina! Meilė amžina - ji niekuomet ir nemiršta! 
    - Palauk, Miškini, duok man dar pagalvoti: tu dvasia, o kalbi ir samprotauji kaip žmogus. 
    - Pagalvok, mergele, pagalvok. Štai prigulk čia ant samanėlių, pagalvok, pailsėk, o aš bėgsiu, tuojau vėjus sukelsiu, marias 
sujudinsiu, tūkstančius medžių  palaušiu, visas upes upokšnius užtvenksiu, visus kelius kryžiaus kariams pastosiu ir tavo 
broleliams ir berneliams ginti tėviškėlę  padėsiu. Aš bėgu, - ir miškinis monas taip pasipurtė, kad net šimtametės pušys 
sudrebėjo. 
    - Oje, Miškini, koks tu baisus! - ir nusigandusi, ir nudžiugusi tik ištarė Ritelė ir klastelėjo po egle į minkštas samanėles. 
    - Aš nebaisus, aš galingas. Prigulk čia, mano vietoje prigulk, mergele, o aš bėgu. Greit sulakstysiu, savo padarysiu ir tuojau 
atgal prie tavęs sugrįšiu, - ir miško monas, pridengęs Ritelę skarota eglės šaka, nuūžė, nutraškėjo, nubraškėjo per mišką. 
    Ritelė prigulė ant samanėlių tik pailsėti, bet ir pati nepajuto, kaip apsvaigo, apsnūdo ir užmigo. 

* * * 

    Ir penktą naktį  nakvojo Zegė su savo daliniu nepasibaigiančiame miške, nesulaukęs pasiųstų žvalgų ir nepasigavęs belaisvio, 
kuris parodytų  kelią. Penktoji naktis buvo ypač  nerami: nors didelio vėjo, regėjos, ir nebuvo, bet miške medžiai traškėjo, 
braškėjo kaip per didžiausią audrą. Kopose viesulas siautė ir nešiojo smiltis, supildamas naujus smėlio kalnus. Jūra šniokšdama 
puolė krantą, o jos įsiutusios bangos, regėjos, nori persiristi per kopas ir užlieti stovyklą. Į rytą vėjas aptilo, išsiblaivė dangus, o 
kai patekėjo saulutė, dalinys skverbėsi toliau. 
    O žvalgai vis negrįžo nei vieni, nei kiti. 
    Zegė dar labiau sulėtino žygį  ir dar tankiau suglaudė sargybas. 
    Po pusdienio kelionės sargybiniai priėjo didelę upę ir tuojau pranešė dalinio vadui. 
    - Ką jūs, upė!? Iš kur čia gali atsirasti upė? Čia jokių didelių upių nėra ir būti negali, - suniekino juos vadas. 
    Bet žvalgai tvirtino savo: 
    - Upė, narsusis vade. Didelė ir plati upė: per ją nei raitas perjosi, nei pėsčias pereisi, nei plaustu perplauksi, o apie tilto 
pastatymą ir kalbos negali būti. 
    - Dėl ko? - stebėjosi vadas. 
    - Upė patvinusi, apsėmusi abu miškingus krantus ir vis dar plečiasi. 
    - O paplūdimiu ar mes nepereisime? 
    - Ir paplūdimys užlietas - bangos ritasi stačiai per kopas. Reikia palaukti, vade, kolei nurims jūra. 
    Kai Zegė  su keliais riteriais apžiūrėjo tą  "upę", jis ne tiek nustebo, kiek nusigando: pasirodė, tai ne upė, o pačiame 
paplūdimy užtvenktas upokšnis! Upokšnis patvinęs ir susiliejęs su jūra! Ypač  stebino ir baugino dalinio vadą  tai, kad tokią 
užtvanką per dvi tris dienas tegalėjo padarytį  tik daugelis susitelkusių žmonių! 
    "Bet kur dabar visi tie žmonės?" - pagalvojo Zegė, ir jam pasidarė baisu. Baisu ir žmonių, ir pagonių dievų, ir tų miško 
dvasių, kurios išsmaugdavo žemaičių  giriose didelius jų  kariaunos būrius. Ir regisi Zegei, kad jau iš visų  pusių sėlina prie jo 
dalinio miško dvasios ir pagonių dievai ir tuojau išsmaugs visus jo karius, neleidę jam nei į kovos lauką išeiti, nei gretų išrikiuoti. 
Jis greit sumetė, kas daryti, ir įsakė  daliniui grįžti atgal. Bet dalinys, ištroškęs karo grobio, pasipriešino, atsisakė  tuščiomis 
trauktis atgal ir pareikalavo, kad vadas vestų  jį  į  ž emaičių  gyvenamas vietas pasiplėšti. Pasipriešino ir riteriai, ir neofitai, 
priešinosi net ir savieji broliai ir knechtai; kad numalšintų maištą, Zegė keletą jų net pakorė, bet ir tai nieko nepadėjo. Naktį 
gobšūs neofitai su savo didikais atsiskyrė nuo dalinio ir miškais patraukė toliau nuo jūros į  turtingas žemaičių gyvenvietes. Zegė 
su savo ištikimais riteriais, broliais ir knechtais skubiai pasuko atgal. Traukėsi tuo pačiu keliu, kuriuo ir atžygiavo, bet po 
pusdienio kelionės vėl priėjo didelę  "upę" ir dar labiau nustebo. Žygiuodami pirmyn, jie per tą upokšnį  buvo nutiesę keletą 
tiltelių ir medžių šakomis iškloję prietilčius, bet dabar viso to jų darbo nė žymės nebeliko: visa buvo vandeniu užlieta - pasirodė, 
ir šis upokšnis buvo užtvenktas, išsiliejęs iš krantų  ir vis dar didėjo. Zegė pamatė apsuptas esąs iš visų  keturių pusių: iš trijų 
vandens, o iš ketvirtos - miškų, kuriuose, regėjos jam, knibždėte knibždėjo žemaičiai ir tik laukė jo pražūties. 



    Vado įsakymu visi puolė užtvanką ardyti, bet tuo metu užgriuvo juos iš miško žemaičiai ir visus išklojo. Nesugrįžo į Grobiną 
su grobiu ar be grobio ir neofitai su savo didikais vadais. 
    Ir iš Memelio tvirtovės išsiųstas dalinys be žinios dingo Žemaičių pajūry. Ir nei vienas riteris, brolis ar knechtas nesugrįžo nei į 
Memelį, nei į Grobiną ir neišdavė baisiųjų Žemaičių pajūrio girių paslapčių. 

* * * 

    Atbudo Ritelė ant Miškinio rankų. Monas žiūrėjo į  jos skaisčius veidelius ir negalėjo savo karaliene atsigėrėti. Pirmutinis 
Ritelės klausimas buvo: 
    - O kaip mano tėviškėlė? 
    - Tavo tėviškėlė, brangioji karaliene, laisva: kryžiaus karių lavonais visas pajūris nuklotas. 
    - O gerieji dievai! - tik ištarė Ritelė ir pakėlė į dangų savo šviesias dėkingas akutes. Atsikėlusi ji paklausė: - O kur aš esu? 
    - Miške, savo karalijoj, savo karališkuose namuose, mano mylimoji. 
    - Miške? - atsiduso Ritelė. 
    - Miške, miške tarp savųjų paukštelių, žvėrelių. Tu esi jų skaisčioji karalienė. Girdi, kaip jie tau kliauga? 
    - Girdžiu. 
    - O ar tau nebuvo baisu, kai aš vėjus sukėliau, vandenis sujudinau, bangoms per kopas ristis įsakiau ir tūkstančius medžių 
miške palaužiau? 
    - Dėl tėviškėlės aš visa pakelsiu, visa iškentėsiu, - tyliai tyliai atsakė jam Ritelė ir visa išbalo. 
    - Kas tau, mano brangioji, mano mylimoji mergele? - paklausė Miškinis. 
    - Man silpna ir trošku, - vos beištarė Ritelė. 
    - Gal tu nenori savo pažado tesėti: kas savo žodžio nelaiko, to menkas likimas laukia. 
    - Argi aš tau ką žadėjau? 
    - Žadėjai, mergele, žadėjai. Dėl tėviškėlės žadėjai ir dėl savo brolių bernelių žadėjai. 
    - Tai gal tik per sapną? 
    - Ir sapnas - gyvenimas. 
    Ritelė daugiau jam nebesipriešino ir nieko nebesakė. Ji lyg apalpo. 
    - Tai eisime, mergele, ir susituoksime, - pakvietė ją miškinis monas ir paaiškino: - Aš savo padariau, o dabar tu atlik savo. 
    - Kur eisime? 
    - O čia pat prie šaltinėlio... Aš tuojau sušauksiu visus paukštelius, sukviesiu miško žvėrelius. Tuojau atlėks tetervinas, gervė 
ir gandras. Atskubės pajauniai, pamergiai su svočia. 
    - O kaipgi aš pasirodysiu prie tavo svečių su kasdieniška suknele? - nusiminusi paklausė Ritelė. 
    - Laumės tuojau aprengs tave plonų ploniausiomis, iš voratinklių gijų išaustomis drobelėmis. 
    - Ir naujų vyželių neturiu. 
    - Vyželes nupins tau iš baltųjų beržo tošelių, - ir miškinis monas, įspraudęs sau į burną du pirštus, sušvilpė. 
    Tik sušvilpė, ir tuojau pasirodė  laumės, nusivedė Ritelę  po skarota egle ir ten aprengė aprėdė  ją  nuostabaus gražumo, 
dyvino plonumo ir pasakiško baltumo, it brangiausiais žemčiūgais nusagstyta, ryto raselės užgauta vestuvine suknele! Čia pat 
apmovė  jos kojeles baltomis tošinėmis kurpaitėmis, ir įteikė  jai į  rankas gražiausių  miško gėlių  puokštę. Ant kaklo Ritelei 
pakabino skaisčiausio gintaro karolius, o ant baltų  rankelių užmovė aukso žiedelį. Atskubėjusi mėlynoji balandėlė atnešė rūtų 
vainikėlį  ir uždėjo jaunamartėlei ant galvelės. Ritelė  pažvelgė  į  šaltinėlį  ir pati savęs nepažino. Kai laumės tokią  išpuoštą 
išpaikštytą Ritelę privedė prie Miškinio, jis džiaugsmu netvėrė... 
    Pradėjo rinktis ir svečiai. Tipu tapu, tipu tapu atžygiavo su savo drauge gerve gandras ilgu snapu, atskrido tetervinas, 
atskubėjo pajauniai, pamergiai, svotai. Atplasnojo svočia pelėda su pyragais. Atliuoksėjo kiškis storalūpis. Atšuoliavo vilkas su 
savo alkana vilke. Voveraitė atnešė jaunavedžiams dovanų - pilną tošinę riešutų, kėkštas gilelių, o lokys Meškėnas patapšnojo 
savo bičiuliui Miškiniui letena per petį  ir pagyrė jo skonį. Atbėgo atskubėjo iš savo miesto ir ta greitutė skruzdėlytė mažutė ir 
atnešė dovanų kvepiantį kankorėžio grūdelį. Kiek pavėluotai atslimpino lapė didžuodegė ir tik sukasi sukasi apie jaunavedžius 
ir vis pažiūrėjusi į  teterviną laižosi, o piršlys melagis strazdas giesmininkas tik giriasi giriasi ir; nenusėdėdamas vietoje, tik purpsi 
ir šokinėja nuo šakelės ant šakelės ir vis pokštus krečia ir meluoja. 
    Kai ant medžių šakų sutūpė paukšteliai ir ant dirvono susirinko miško žvėrys ir žvėreliai, tuomet Miškinis švelniai paėmė už 
parankės savo mergelę, o gandras privedė  juos prie didelio akmens, iš po kurio tryško tyro vandens šaltinėlis. Medžiuose, 
šarkos diriguojamas, tuojau pragydo paukščių  choras. Jungtuvės truko neilgai. Tetervinas laumės juosta surišo jaunavedžių 
rankas, apvedė apie akmenį, davė atsigerti vandens iš šaltinėlio, pamosavo skarota eglės šakele, nuoširdžiai juos palaimino - 
paburbuliavo, gandras paklegeno, gervė pagargaliavo, o luputis kuoduotis pašlakstė pabarstė juos nuo medžio šakos sidabrine 
rasele... Tuo sutuoktuvių apeigos ir buvo baigtos. Tuomet dvi laumės nuėmė nuo jaunamartės galvos rūtų vainikėlį  ir uždėjo jai 
baltą nuometėlį... Šarka ūmai vinkstelėjo uodega dešinėn, kairėn, mostelėjo sparneliais, ir paukščių choras užtraukė povestuvinį 



maršą. Visi puolė jaunavedžius sveikinti, kas su dovanomis, linkėjimais, pagyromis, pasigėrėjimais, o gegutė raiboji užkukavo 
jiems dvylika sūnų  ir dvylika dukterų. Ant dirvono miško žvėreliai, lokio diriguojami, pasileido šokti trypti ir linksmintis, kaip 
kuris išmano. Tik staiga - karr! karr! - pradėjo karkti varna, paragavusi šaltinio vandenėlio. 
    - Karrtu! Karrtu! - pradėjo šaukti visi žvėrys žvėreliai ir medžiuose sutūpę paukšteliai. 
    Gervė  ir gandras pastūmėjo jaunavedžius vieną  prie kito. Tuomet Miškinis švelniai apkabino savo jaunąją. žmonelę už 
liemenėlio ir norėjo ją  pabučiuoti į  rožines lūputes, bet jaunamartė, pamačiusi arti savo veidelio gaurais apžėlusį, raukšlių 
išvagotą jaunikio veidą su nukarusiais antakiais. susivėlusiais plaukais ir smailiomis kaip ragai ausimis, krūptelėjo, pasitempė, 
suspurdėjo, atsilošė, ir iš didelio išgąsčio sprogo jos širdelė. Visi aiktelėjo. 
    Baisu, kas tuo akimirksniu pasidarė  žaliojoje miško aikštelėje prie šaltinėlio: lapė  tuojau griebė  teterviną  ir su juo dingo 
krūmuose; vilkas su alkana vilke puolė  stirneles, vanagas - laukines višteles, pelėda užsėdo kiškį  piškį  ir nujojo ant jo per 
dirvoną. Išbėgiojo žvėreliai, medžių  šakose išsislapstė paukšteliai, o Miškinis sugriebė nebegyvą Ritelę  į glėbį, pripuolė  su ja 
prie šaltinėlio, vilgė, šlakstė  šaltu vandenėliu jos veidelius, trynė  gintaro gabalėliu akutes, smilkinėlius, bučiavo ją, vaitojo, 
glamonėjo, ant rankų supo, po mišką nešiojo, žadino, šaukė, bet savo mylimosios žmonelės, miškų karalienės, iš amžino miego 
nebeprikėlė. 
    Tris dienas ir tris naktis verkė Miškinis savo mirusios karalienės. Trankėsi po mišką, laužė  medžius, spardė  kelmus... 
Pagaliau ketvirtą  naktį  nunešė  Ritos palaikus ant Naglio kalno, i škasė  gilią, iki gintaro klodų  duobę, išklojo ją  gėlėmis, 
šviečiančiais puiriais apdėjo ir su rauda palaidojo... 
    Sugrįžę  iš žygio Ritutės broleliai ilgai ieškojo savo sesutės po miškus, po girias, bet niekur jos nei gyvos, nei mirusios 
nerado... O Miškinis kasnakt padėdavo ant Ritutės kapo tai miško gėlių, tai kvapių eglėšakių. Trumpomis vasaros naktimis iki 
aušros tirlirliuodavo jai liūdnas daineles giesmeles, kitą kartą tokias gi graudžias, kad paplūdimy apsinakvoję kirliai pradėdavo 
verkti. 
    Ir taip miškinis monas ilgus amžius lankė Ritelės kapą, puošė  jį  gėlėmis, eglėšakiais, apsodino išlakiomis pušaitėmis ir vis, 
prisimindamas savo žmonelę, mylimą miškų karalienę, kaip savo akį  saugojo miškus ir visą Naglio kalno apylinkę. O per tą 
laiką, per du šimtus metų, nemindžiojo Žemaičių pajūrio nė viena svetima nedrauginga žmogaus koja... 
    Vėliau daug daug kas Žemaičių  pajūry pasikeitė: nebeliko šilų, praretėjo miškai, išnyko didieji žvėrys ir paukščiai, tik 
drumzlinai žalsvoji jūra kaip ir senovėje vis gena ir gena į  krantą  savo baltakartes bangas, vis nerami, vis ūžia, ošia, šnara, 
šniokščia, o jai pritaria Naglio kalne ant Ryčių dukters kapo išaugusios pušaitės ir, vėjelio šiušenamos, per amžius seka pasaką 
apie legendinius Naglį, Neringą, apie Miškinio žmoną, miškų  karalienę  Ritą, ir apie buvusią  Palangos šventovės vaidilutę 
kunigaikštienę Birutę. 

1956 

MEDVĖGALIO PILIS 

    Profesorius L.Kšivickis, tyrinėjęs Lietuvos piliakalnius dar anais spaudos draudimo laikais, savo moksliniame 
veikale "Žemaičių senovė" apie Medvėgalį atsiliepia taip: 
    "Žemaičių kalnas Medvėgalis yra didžiausias piliakalnis, kokį iki šiol esu kur nors matęs. ši tvirtuma savo didumu ir 
taisyklingumu lankytojui daro didelį  įspūdį. Negali užgniaužti nujautimo, kad esi atsidūręs plote, kur kadaise yra 
dangų rėmę kurios nors garsios giminės pilies kuorai. Medvėgalis yra buvęs ne tik tvirtuma, bet ir platesnio gyvenimo 
židinys. Kad Medvėgalio piliakalnis stovėtų kur Vokiečiuose ar Šveicaruose, tai jį  lankytų minios keliauninkų  ir jis 
būtų  taip garsus, kaip garsi yra senoji Karnako šventovė arba Stonehengė... O dabar apie jį mažai kas ir težino. 
Lietuva turėjo savus pradus, savarankiškos originalios kultūros pradus, bet, deja, jai nebuvo lemta išaugti į  tvirtą 
milžiną - ji buvo užslopinta jau XIV, o gal ir XIII amžiuje, nes greta jos prigijo kitokia civilizacija, iš kitokio kelmo 
išaugusi ir persisunkusi krikščionybės bei feodalizmo dvasia". 
    O Karaliaučiaus profesorius Engelis sako: 
    "Tai buvo turtinga ir prabangi kultūra, kurią  vokiečių  ordinas sugriovė, kai XIII amžiuje pradėjo nukariauti 
prūsus. Ir taip iš pagrindų varė atvertimą į krikščionybę, kad šita išsišakojusi ir nuostabiai aukšta kultūra šiandien yra 
be pėdsako nuaidėjusi ir žlugusi". 
    Aš savo jaunystės dienomis Medvėgalį  lankiau keletą kartų. Paskutinį kartą aplankiau jį beveik po 60 metų, 1956 
m. Nors į  jo viršūnę įkopti ir nebegalėjau, bet iš tolo gėrėjausi jo pasakišku paslaptingumu ir didumu. Jo didybės ir 
paslaptybės įspūdžių parašiau legendą "Medvėgalio pilis". 

    Aplinkui gūdūs šilai, klampios balos, klampios pievos, mauruoti vandens liūnai, raistai ir vėl miškai ir miškai. Tarp tų miškų 
kur ne kur pratėgėse praskintos margės - ariamų  dirvų  sklypai. Prie tų  sklypų  pamiškėse tūno susigūžusios, prie žemės 
šiaudiniais stogais pritūpusios samanotos lūšnelės. Tūno jos prie žemės pritūpusios ir, regisi, bijo, kad i šlindęs iš miško 



kryžiuotis jų nepamatytų ar kitas kuris priešas žemaičio turtu nesusigundytų. Apie lūšneles nei tvorų, nei daržų, nei sodų, ir ne 
tik žmonių, bet ir gyvulių nematyti. Net šunelis, ir tas niekur nesiskardena, tik tamsioje, nykioje girioje nuolat tarškia, kalena 
snapais geniai margasparniai, kranksi juodieji varnai, vaitoja laukiniai karveliai, o šakotų  ąžuolų  ir eglių  viršūnėse nuo saulės 
patekėjimo iki nusileidimo kliauga, lyg ką pasakoja strazdai giesmininkai, ir įvairių paukščių paukštyčių balsai balseliai pripildo 
mišką  ir susilieja į  vieną  nors skambią, bet nedarnią  harmoniją. Tuo tarpu pratėgėse negirdėti triūsiančių  žmonių  šnekos, 
neatsiliepia miške jų dainų aidas, o ir darbuojasi jie tarytum paslapčiomis, tarytum ne sau ir ne savo margėse. Tylūs ir tie, kurie 
gano miškuose savo gyvulėlius ir sergsti juos ir nuo plėšraus žvėries, ir nuo pikto kryžiuočio akies. Tik retkarčiais išeina jie iš 
miško į  aikštes pasidairyti, į  stūksančią  tarp raistų  ir pelkių Medvėgalio pilį  paveizėti ir laukų  oru atsikvėpti. O Medvėgalis, 
regisi jiems, čia pat, bet pasiek tu jį  žmogus, kad gudrus: jei neprigersi giliuose grioviuose, nenugarmėsi pelkių akivaruose, tai, 
prisikasęs kalno, tikrai galą gausi vilkaduobėse. Tik savieji, tik patikimieji žino į  Medvėgalį  per pelkes ir raistus kūlgrindžio 
kelią. 
    Medvėgalio pilies kampinio bokšto viršūnėje visuomet stirkso derva išteptas ir šiaudais aprištas aukštas stiebas. Prie jo 
nuolat stovi ginkluoti vyrai. Jie dieną naktį  budi ir žvalgosi į  tolimesnius ir artimesnius piliakalnius bei sargybos bokštus ir stebi 
visą apylinkę. Ir ant kitų piliakalnių taip pat dieną naktį  eina sargybą ginkluoti vyrai, dairosi į visas puses ir seka plačią apylinkę, 
nes kryžiuotis gudrus, apgaulingas ir klastingas: kartais jis puola Žemaičių kraštą  iš pietų nuo panemunės, kartais, susidėjęs su 
kalavijuočiais, - iš šiaurės vakarų ar iš kitur. Tačiau sumanus žemaitis visur pristatė jiems pilių, spąstų  ir sudarė kliūčių. Tik iš 
Kuršių vilnių, Ventos miškų ir iš padubysio girių nesistiebia į  dangų piliakalniai ir pilių sargybos bokštai. Nuo amžių ten niekas, 
be žvėrių ir paukščių, nesikuria ir negyvena. Per tuos tankumynus neįsilaužia į Žemaičių kraštą ir joks kitas priešas. 
    Bėda žemaičiams, kai ant kurio piliakalnio suliepsnoja stiebas ir į  padangę  iškyla kruvinų  dūmų  stulpas. Nepraeina nė 
valandėlė, ir tuojau suliepsnoja Padevyčio, Vederių, Bilionių, Lapočių, Baltininkų, Girnikų, Alkų, Sumanų, Treigių, Paršpilio 
piliakalniai, jiems atsiliepia Moteraitis, Sprudė, o šiaurėje nušviečia plačią padangę aukštoji Šatrija ir stačioji Girgždūta, ir baisi 
žinia apskrieja visą Žemaičių kraštą. Kas gyvas susirūpina tuomet savo gyvybe, savu turtu, savo artimaisiais. Seniai, moterys ir 
vaikai bėga slėptis į  tamsias nykias girias, į  klampius raistus. Kiti varosi į  gynimosi pilis savo gyvulėlius, gabenasi mantą. 
Pajėgesnieji vyrai skubiai balnoja žirgus, ginkluojasi kalavijais, buožėmis, saidokais, ir vieni traukia į  pilis, kiti skuba priešui 
kelią pastoti. Kam kur slėptis, kam kur joti, jau iš anksto vadų  pasakyta ir visa sueigose aptarta ir apsvarstyta. Kūlgrindį  į 
Medvėgalį  nurodo pabėgėliams piliakalnio sargybos vyrai. Jis toks painus, vingių  vingiais iškraipytas, taip gudriai ir sumaniai 
užmaskuotas, kad, be vadovų, niekas kitas jo ir nežino: žingsnis nuo kūlgrindžio į  dešinę  ar į  kairę  - žingsnis į  prarają, 
marmalynę ar į  vilkaduobę, kurios dugnas aštriais ąžuoliniais kuolais dantytas. Bet kryžiuočiai, pažinę  žemaičių  gudrumą  ir 
sumanumą, kitąsyk braunasi prie piliakalnio ir tiesiausiu keliu, neie škodami nei kūlgrindžio, nei brastos. Šimtai jų, geležimis 
apsikausčiusių, žūva pelkėse, raistuose, nugrimzta klampiose marmalynėse, su žirgais prigeria akivaruose ar, pasimovę  ant 
aštrių  ąžuolinių  kuolų, miršta vilkaduobėse. Tačiau tie, kurie prisikasa prie Medvėgalio, patys nebebrangina savo gyvybės, 
nežino pasigailėjimo ir pilies gynėjams. Ir apgultieji iki paskutinio kraujo lašo ginasi nuo užpuolikų, ir jie nebebrangina savo 
gyvybės, ir kiekvienas tik trokšta kuo daugiau išžudyti savo priešų, kuo daugiau pralieti jų  kraujo, kad ramia sąžine galėtų 
keliauti pas savo protėvių šešėlius, kur tik žuvusiems už laisvę ir už tėvynę vieta amžinose Praamžiaus dausose. 
    Vieną kartą, o tai buvo 1329 metais, rudeniop, kryžiuočiai, pasikvietę  talkon brolžudį  Čekų  karalių  Joną, kuris atvyko į 
Žemaičius pagonių krauju savo baisios nuodėmės nuplauti, su didele kariuomene įsiveržė  į krašto gilumą ir apgulė Medvėgalį, 
ant kurio buvo susitelkę apie porą trejetą tūkstančių pilies gynėjų su milžiniško ūgio karvedžiu Žilvinu. 
    Iš pradžių  Čekų  karalius, prisiartinęs prie piliakalnio ir pamatęs, kad jis tarp raistų, ežerų  ir balų  kaip sala plūduriuoja 
vandenyje ir kad pilies paėmimas bus sunkus ir pareikalaus daug aukų  ir laiko, pasiuntė kelis riterius įtikinti žemaičių, kad jie 
pasiduotų geruoju. Kai pasiuntiniai prisikasė prie kalno, žemaičių karvedys Žilvinas paklausė: 
    - Kas jūs esate ir ko iš mūsų norite? 
    - Mes esame Čekų karaliaus Jono pasiuntiniai, o ko jis nori, mes tuojau pasakysime. 
    - Jei jūs pasiuntiniai, tai prašom į vidų. 
    - Mes pasiuntiniai krikščionys, mes jumis, pagonimis, nepasitikime. 
    - Su pasiuntiniais mes elgiamės kaip su pasiuntiniais, o su grobikais ar įsibrovėliais - kaip su tokiais. Tai ko Čekų karalius iš 
mūsų nori? 
    - Jo didenybė Čekų karalius Jonas žada dovanoti jums visiems gyvybę, jei jūs geruoju pasiduosite, sudėsite ginklus, priimsite 
iš mūsų krikštą šventą ir daugiau nebekelsite rankos prieš kryžiaus karių ordiną! 
    - Gyvybę duoda ir atima dievai, bet ne koks ten žemės karalius! - atsakė  jam karvedys Žilvinas, paskui pridūrė: - O jūs 
paklauskite Čekų karalių, kuo mes jam kliūvame, ko jis atsibastė į mūsų kraštą, - juk jo karalystė mūsų žemių netgi nesiekia? 
    - Jūs neduodate jam ir mums plėstis į Rytus. 
    - O jūs gyvenkite savo žemėse, kaip mes gyvename, nesiplėsdami per jūsų žemes į Vakarus. 
    - Mus siunčia ir čia, ir į Rytus dievo vietininkas žemėje. 
    - Tai jis nori karaliauti žemėje, kaip jo dievas danguje? 
    - Jo norai ir valia - šventi mums ir jums!.. Mes laukiame jūsų atsakymo - taip ar ne? 



    - Mums reikia laiko pasitarti! 
    - Pasitarkite, tik ne ilgiau, kol pradės trumpėti žmogaus šešėlis, - atsakė pasiųstieji ir pažvelgė  į saulę. Tarėsi žemaičiai 
neilgai. 
    - Tai kaip, vyrai, ar pasiduosime geruoju ir priimsime jų  krikštą ir dievą, ar visi mirsime už savo žemę, laisvę ir protėvių 
tikybą? - paklausė  savo vyrus karvedys Žilvinas ir palaukęs kalbėjo toliau: - Pagalvokite, vyrai, gerai pagalvokite: jų  tris ar 
keturis kartus daugiau negu mūsų! Gyviems išlikti nėra vilties nė vienam. Pasidavę geruoju, apsikrikštysime, priimsime jų dievą 
ir, sugrįžę į savo namus ir šeimas, vėl sveiki gyvensime ir nuolankiai vergausime atėjūnams! 
    - Geriau laisviems mirti, negu pavergtiems gyventi! - atsiliepė iš pilies gynėjų tarpo balsas. 
    - Pusta jų - pusta mūsų! - pritarė jam kitas. 
    - Ne su saule gyvensim! Ne su saule! - pradėjo šaukti iš visų pilies pasienių ir nuo kuorų. 
    - Diena mūsų - amžius mūsų!.. Geriau mirti, negu vergauti! - subruzdo visa įgula ir pradėjo grasinti ginklais ir kumščiais. 
    - Vyrai! - peršaukė visus rūstus ir tvirtas karvedžio balsas. - Jei taip, tai pasižadėkime, prisiekime savo dievams kiekvienas 
nukauti ne mažiau kaip po tris kryžiuočius. Kiek kuris nukausime, tiek turėsime sau vergų amžinose Praamžiaus dausose, o aš 
pasižadu nudėti jų triskart tiek, kiek turiu ant rankų ir kojų pirštų! 
    - Prie ginklų! Prie ginklų! - pradėjo šaukti iš visų pilies kerčių, nuo kuorų, nuo sienų ir nuo zomatų. 
    - Mirtis įsibrovėliams! Mirtis!.. Jie ne pasiuntiniai, o įsibrovėliai! Jie tik pasiųstieji! 
    - Karvedy! - sušuko iš apačios vienas karaliaus pasiųstųjų. - Šešėlis pradeda ilgėti: mes laukiame atsakymo - taip ar ne?! 
    Žilvinas palypėjo į kuorą ir taip atsakė karaliaus pasiųstiesiems: 
    - Kai šis kalnas suslugs, kai šios pelkės išdžius, kai šiuos raistuos sugargažėję rekežiai medžiai užaugs ir kai akmenys duona 
pavirs - tuomet mes tau, šunie kryžiuoti, geruoju pasiduosime ir tavo dievą savuoju vadinsime! 
    - Mūsų keliolika vėliavų, o jūsų tik saujelė - mes jus išnaikinsime kaip kalno žiurkes! - pagrasė karaliaus pasiuntiniai. 
    - O kiek patys savųjų  neteksite? - su panieka paklausė nuo kalno žemaičių  karvedys Žilvinas ir paaiškino: - Kiekvienas 
mūsų esame savo dievams pasižadėję nudobti ne mažiau kaip po tris jūsiškius. 
    - Mes visi šarvuoti - mus apsaugos mūsų šarvai! 
    - O mes sudaužysime juos savo ąžuolinėmis buožėmis! 
    - Mūsų vienų riterių dvylika vėliavų. Kaip jūs įveiksite juos? 
    - Mes juos išsmaigstysime savo ietimis... 
    Kai pasiuntiniai pranešė karaliui žemaičių atsakymą, jis baisiai supyko, paliepė  savo kariams tuojau supti piliakalnį  iš visų 
pusių  ir išstatyti sargybas, kad nei žvėris iš jo neišbėgtų, nei žmogus neišeitų. Kitiems kariams įsakė kirsti girioje medžius, vežti 
juos prie raistų ir balų, pinti plaustus, statyti tiltus ir tiesti kelius prie piliakalnio. Kadangi artėjo rudens liūtys, tai karalius skubėjo 
ir įsakė darbuotis be atvangos dieną ir naktį. 
    Sujudo sukruto grobio ir kraujo ištroškę ordino kariai. Pasitikėdami stipria sargyba ir dievo palaima, paleido pievose ir 
kviečių margėse ganytis savo žirgus, padėjo ginklus ir ėmė darbuotis pjūklais ir kirviais. 
    Dieną naktį  plušėjo ir apgultieji: pylė pylimus, stiprino pilies ąžuolinius rentinius, statė mietų statinius, gilino griovius, rausėsi 
žemėse kaip kurmiai ir ruošė puolikams spąstus. 
    Greit buvo nutiesta per balas, raistus ir Sietuvą keletas tiltų, iš Paršežerio atplukdyti plaustai, ir piliakalnio puolimas pagal 
karaliaus duotą ženklą prasidėjo iš visų  pusių. Puolikai per griovius permetė  savo prietilčius, pristūmė plaustus su taranais ir 
sienų  griautuvais ir pradėjo daužyti kalno papėdės sustiprinimus - zomatus. Žemaičiai iš pradžių  paleido į  puolikus vilyčių 
debesį, iš svilksnių  apipylė juos akmenų kruša ir pasirinkdami ėmė smaigstyti ietimis taranų  ir griautuvų  aptarnautojus. Tuos, 
kurie persirisdavo per zomatus, pasitikdavo ilgakočiais kirviais, buožėmis, kalavijais. O kai puolikai pralauždavo zomatus ir 
pasidarydavo sienoje angą, žemaičiai pro tą spragą ridendavo nuo kalno girnų didumo akmenis, kurie traiškė apačioje priešą ir 
savo sunkumu daužė  prietilčius ir taranus. Kai zomatai jau buvo pralaužti keliose vietose, žemaičiai ant kryžiuočių  prietilčių 
permetė savuosius prietilčius ir susiėmė vyras su vyru. Kryžiuočiai kovėsi pasikeisdami, tuo tarpu žemaičiai gynėsi be poilsio ir 
kreipė  didžiausią  dėmesį  į  taranus bei sienų  griautuvus, stengdamiesi juos arba nustumti nuo plaustų  į vandenį, arba taip 
sugadinti, kad ne taip greit galima būtų juos pataisyti. 
    Greit grioviai prisipildė  puolikų  ir gynėjų  lavonų, ir vanduo juose pasidarė  tirštas ir raudonas. Kai vieni lavonai krito į 
vandenį, kiti grimzdo į dugną, lyg užleisdami vietą naujiems. Kovėsi dieną ir naktį be atvangos. Kiekvienas žemaitis kovėsi prieš 
šešis priešus. Kryžiuočiams, čekams ir samdytinei kariuomenei vadovavo pats karalius, o žemaičiams, pasak priešų kronikos, 
dešimties pėdų aukščio karvedys. Kai piliakalnio apačioje buvo išgriauti visi zomatai, žemaičiai pasikėlė  į kalno viršūnę. Kai ir 
kryžiuočiai prikopė  pilies sienas, aršiausia kova užvirė  iš naujo. Apgultieji pylė nuo pilies sienų  ant puolikų  galvų  degančią 
dervą, verdantį  vandenį, prikopusiems užberdavo akis karštais pelenais, smėliu, nublokšdavo žemyn ąžuoliniais rąstais, tačiau 
puolikai, prisidengdami tam tikrais stogais "širmen", rausė kalno papėdę, kasėsi po sienomis ir griovė jas kitąkart ir ant savo 
galvų... 
    Pagaliau dešimtą parą žemaičiai pristigo ridenamųjų akmenų, pristigo dervos, iššaudė visas vilyčias, sutrupino į  priešų galvas 
ąžuolines buožes ir išsvaidė  ietis, bet pasiduoti gyvi nenorėjo. Čekų  karalius iš naujo pasiūlė  jiems pasiduoti ir pažadėjo 



likusiems piliakalnio gynėjams už narsumą dovanoti gyvybę. Karalius pasiūlė tik tada, kai pamatė, kad ir jo kariuomenė žymiai 
sumažėjo, o likusiems išsisėmė drąsa ir patvarumas, tuo tarpu jam reikėjo paimti dar keletą žemaičių pilaičių, apgrobti kraštą, 
pasimedžioti kuo daugiau belaisvių  ir dar pajėgiems pasirodyti Prūsuose ir netuščiomis rankomis sugrįžti namo į  Čekiją. 
Žemaičiai, kad galėtų prisikasti iš kalno akmenų, pasiūlė jam vienai dienai paliaubas padaryti - neva nukautiesiems palaidoti ir 
dėl sąlygų pasitarti. Karalius nesutiko ir, nedavęs žemaičiams nė atsikvėpti, vėl pradėjo pulti. 
    Pagaliau dvyliktą dieną sąjungininkai, paėmę pilį, rado kalno viršūnę gynėjų lavonais nuklotą ir krauju pažliugusią. Nukautųjų 
tarpe rado ir žemaičių  vadą, dešimties pėdų  žmogų milžiną. Kai apie tai pranešė karaliui, ir jis susidomėjo nukautu milžinu ir 
užkopė  į kalną  jo pažiūrėti. Dievobaimingojo kryžiaus kario nestebino kalno viršūnės vaizdas. Nesidomėjo jis ir išlikusiais 
gyvais žemaičiais, kurie, susispietę vienoje kalno kertėje, su panieka ir neapykanta žiūrėjo į  laimėtojus. Nors jie dar ir buvo 
gyvi, bet retas kuris nebuvo sužeistas ar pritrenktas; kiti ir sveiki išlikę iš nuovargio vos laikėsi ant kojų. 
    - Kur tas milžinas pagonis? - paklausė karalius. 
    - Štai, viešpatie, pažiūrėkite, kokios rankos, kokios kojos, o krūtinė krūtinė - kaip eržilo. Tikras laukinis! 
    Karalius prisiartino, apžiūrėjo lavoną  iš visų  pusių  ir su pasibjaurėjimu paspyrė  jį  koja. "Lavonas" staiga atgijo, stvėrėsi 
ginklo ir dar gulėdamas norėjo kirsti karaliui, bet ginklanešiai išmušė jam iš rankų ginklą ir jį patį sukapojo kalavijais. 
    Tėvai vienuoliai, palydėdami karalių nuo kalno, paklausė, kas daryti su išlikusiais gyvais žemaičiais. 
    - Visus išžudykite ir nė vieno gyvo nepalikite! - įsakė supykęs karalius. 
    - O kokiu vardu prieš nužudant juos pakrikštyti? 
    - Nė vieno nepakrikštykite: tegul visi eina pragaran ir tegul juos ten per amžių  amžius velniai mėsinėja! Prakeiktieji, ir visą 
savo mantą, ir maisto atsargas sudegino! - dar pridėjo karalius ir ranka davė ženklą žudyti piliakalnio gynėjus. Mat jam gėda 
buvo su tokiu mažu belaisvių skaičiumi pasigirti Prūsuose ir pasirodyti Čekuose. 
    Kai visi pilies gynėjai buvo išžudyti, karalius sukvietė  į kalno viršūnę visus vadus, kunigus, vienuolius, ir visi drauge pagiedojo 
pergalės giesmę, atlaikė mišias šventas ir padėkojo dievui už pagonių nugalėjimą. 
    Vakare karalius surengė vaišes kalno viršūnėje vadams ir didikams, o apačioje, ant prietilčių ir plaustų - riteriams, broliams, 
broliukams, knechtams ir samdytinei kariuomenei, kurios skaičius taip sumažėjo, kad kai vadai apžvelgė ją iš viršaus, nebesaldi 
pasidarė jiems ir pergalės puota. 
    Nakvojo karalius kalno viršūnėje. 
    - O kas ten vis dar nemiega? - vidunaktį paklausė karalius. 
    - Ten apačioje, viešpatie, vaitoja dar nepadvėsę pagonys. 
    - Pribaikite juos visus - jie man neduoda miegoti. 
    - Viešpatie, patamsy negi įžiūrėsi, kurie dar gyvi, kurie padvėsę visai, o visus negi išsmaigstysi kalavijais. 
    - Tai apipilkite juos degančia derva. 
    - Viešpatie, kad pagonys visą dervą ant mūsų galvų išpylė - visos statinės tuščios. 
    - Tai apliekite juos verdančiu vandeniu, - dar paliepė karalius, apsivertė ant kito šono ir užmigo. 
    Rytojaus dieną trimitai nuo kalno viršūnės paskelbė ginkluotis, balnoti žirgus ir traukti Žemaičių krašto plėšti. 

* * * 

    Kai kryžiuočiai ir jų  sąjungininkai, paėmę Medvėgalį  ir apiplėšę  Žemaičių  kraštą, su dideliu grobiu ir gausiu belaisvių 
skaičiumi pasitraukė  į Prūsus, sugrįžo iš miškų  ir raistų  ir Beržės apylinkės pabėgėliai: moterys, seniai ir vaikai. Sugr įžę 
neberado ne tik savo maitintojų  tėvų, vyrų, brolių  ir mylimųjų bernelių, bet neberado nei savo namų, kuriuos dūmais paleido 
priešai, nei pasėlių margėse, kuriuos taip pat sunaikino tie patys grobikai, nei savo gyvulėlių, kurių nesuskubo išsivaryti į mišką. 
    Verksmas, klyksmas ir prakeikimas kryžiaus kariams aidėjo visame krašte, visose apylinkėse. Kas verkė  savo tėvo, kas 
vyro, brolio ar mylimojo bernelio, o kas - senas ar jaunas - dūsavo palikęs vienui vienas kaip pirštas. 
    Užvis gailiau verkė, užvis labiau sielojosi ir dūsavo gražuolė Audronė, netekusi savo mylimojo bernelio, pilies gynėjų vado 
Žilvino. Ji gailėjosi, kad pasislėpė  raiste, kad nežuvo pilyje kartu su savo Žilvinu. Jos širdis alpo iš skausmo, ir ji maldavo 
galingųjų dievų  ir šaukė, pakėlusi į  dangų rankas, dešimteriopai atkeršyti vokiečiams už tiek nekaltai pralieto žemaičių kraujo, 
už tiek išžudytų vyrų, bernelių, už dūmais paleistas sodybas ir nuniokotus pasėlius. 
    Kai vieni taip aičiojo ir verkė prie gaisraviečių, kiti per kūlgrindį  jau traukė į Medvėgalį, ir kiekvienas nešėsi po glėbelį malkų 
gynėjų palaikams sudeginti ir juos garbingai savo žemėje palaidoti. 
    Tris dienas ir tris naktis degino ir laidojo žemaičiai kalno viršūnėje savo maitintojų  palaikus. Kiekvieną  atpažintąjį 
apverkdavo savieji, kiekvieną apraudodavo raudotojos, o vaidilos ir vaidilutės meldėsi už visus ir aukojo Praamžiui aukas. O 
karvedžio Žilvino palaikams sudeginti sukrovė tokį didelį  laužą, kad jo liepsna nušvietė visą apylinkę. 
    Po laidotuvių kas sugrįžo į  savo gyvenvietes, kas apsigyveno stačiai miške po šakomis, kiti visai pasitraukė iš savo krašto, o 
jų  vieton atėjo žmonės iš toliau. Pasitraukė  iš Beržės apylinkės ir gražuolė dainininkė Audronė. Ji kalno viršūnėje prie savo 
žuvusio mylimojo, prie krivių, vaidilučių  ir minios pasižadėjo amžinai tarnauti dievams, kurstyti šventąją ugnelę  ir maldauti 



Praamžiaus sulaukti jai tos dienos ir tos valandos, kada ir žemaičiai dešimteriopai tiek pralies kryžiuočių  kraujo, kada 
dešimteriopai tiek išžudys jų karių, ir kad tose skerdynėse žūtų ir jų vadas, kaip dabar žuvo žemaičių karvedys, jos mylimasis 
Žilvinas. Po priesaikos ji, krivių  ir vaidilučių  lydima, iškeliavo Palangos pajūrin amžinos ugnelės kurstyti ir pakely kryžiaus 
kariams keršto skelbti. Keliaudami vaidilos dainavo apie Medvėgalio kalno gynėjų kovą ir mirtį sudėtas dainas ir ypač garbino 
karvedį Žilviną, kuris vienas išžudęs tūkstančius kryžiaus karių. Be to, vaidilos guodė žemaičius, kad dievai pamilo karžygį  ir 
paskyrė  jo dvasią  saugoti Baltijos jūrą, daužyti, skandinti kryžiuočių  laivus, kad niekada joks priešas neišsikeltų  į Palangos 
krantą. Pasakojo vaidilos, kad Perkūnas apkarūnavęs Žilvino dvasią gintaro karūna ir apgyvendinęs ją jūros dugne atstatytuose 
Jūratės rūmuose. 
    Pasiekusi Palangos pajūrį, Audronė  apsivilko vaidilutės rūbu, ant gelsvų  kasų  užsidėjo rūtų  vainikėlį  ir atsistojo prie 
Praurimės aukuro šventos ugnelės kurstyti. Kartais, didelėms bangoms siaučiant, ji prisiartindavo prie pat jūros, šaukdavo 
Žilvino dvasią ir klausdavo, kaip atkeršyti kryžiuočiams... 
    Praėjo keliolika metų. Per tą  laiką  atsigavo žemaičiai nuo padarytų  jų  kraštui kruvinų  žaizdų: atstatė  sudegintas trobas, 
prisiaugino gyvulių, paukščių, padaugino miškuose margių  - ariamų dirvų  sklypų, nauja siena apmūrijo išgriautus Medvėgalio 
zomatus, sustiprino pilies senuosius mūrus, išvedė naujus, dar tvirtesnius apsigynimo bokštus, ir vėl ginkluoti vyrai dieną naktį 
budėjo piliakalnio viršūnėje ir sekė tolimesnius ir artimesnius sargybos kuorus... 
    Vieną kartą, o tai buvo 1348 metais, rudeniop, pamatė Medvėgalio pilies vyrai, kaip toli toli vakaruose nušvito akiratis ir 
kruvinų dūmų stulpas iššovė į padangę. 
    - Šatrija! Šatrija, Šatrija mums ženklą paduoda! - sušuko vyresnysis vyras ir parodė savo bendrams į Šatrijos pusę. 
    Nepraėjo ir valandėlė, kai suliepsnojo Girgždūta, Padevyčio, Vederių, Bilionių  ir kiti piliakalniai. Tuojau u žsidegė  ir 
Medvėgalio pilies kuoro viršūnėje stiebas ir pašvietė plačiai apylinkei. 
    Dar nepatekėjo ir saulutė, o jau visi žinojo, kad klastingas Klaipėdos krašto komturas Markvardas Košau iš pasalų puola 
Žemaičių žemę. 
    Ir vėl sujudo sukruto žemaičiai: kas į girias, kas į  pilis, kas savo kariaunai į pagalbą. Šį kartą jau nebe tik suaugę vyrai, bet ir 
paaugliai balnojo žirgus, ginklavosi, telkėsi į  mažesnes ar į  didesnes tytveikas ir traukė  į tam tikras, dar iš anksto vadų 
nusakytas vietas. 
    Dar neužgeso ant sargybos piliakalnių  stiebai ir laužai, o jau vienoje kitoje vietoje suliepsnojo kryžiuočių padegti kaimai, 
miškai, atskiros sodybos, ir kai padangė nušvito raudonais gaisrų  atspindžiais, Žemaičių  žemė vėl pasruvo žmonių  krauju, 
ašaromis ir dejonėmis. Vieni, smulkieji, Žemaičių  kunigaikščiai, pamatę  tokią  daugybę  priešų, atskubėjo į  Medvėgalį, kiti, 
nesusitarę savo tarpe veikti prieš kryžiuočius bendrai, užsidarė savo pilyse ir manė arba atsilaikysią patys vieni, arba atsipirksią. 
Prie Medvėgalio kūlgrindžio pasidarė  tokia spūstis, kad vadai pareigūnai nebežinojo, kuriuos pirma ir praleisti: šarvuotus 
karius, maisto tiekėjus ar visuomenės ir bendrojo turto gelbėtojus. O gaisrai nuo vakarų krašto plito vis smarkiau ir skverbėsi į 
Žemaičių kraštą vis giliau. 
    Skaudi žinia, kad kryžiuočiai vėl puola Medvėgalį, pasiekė ir Palangos pajūrį, ir šventą Gabiją. Audronė, neužmiršusi savo 
priesaikos, dieną naktį meldėsi ir galvojo, kaip nueiti pas savuosius, kaip padėti jiems atkeršyti. Jos akyse atgijo gimtasis kalnas 
su pilimi, koks jis buvo prieš aštuoniolika metų apsuptas priešų, piktųjų kryžiuočių... Štai jie veža taranus, pina plaustus, stato 
tiltus... Tuoj puls mielą piliakalnį; ir vėl žus tūkstančiai brolių žemaičių, raudos verks motutės, sesutės, mergelės... O kryžiuočiai 
prieš mūšį  ilsisi, daugelis puotauja, o jų  arkliai vėl ganosi pievose ir kviečių margėse... Ūmai Audronė  pakilo nuo aukuro 
papėdės ir nubėgo prie jūros. Ištiesusi į marias rankas, ji pradėjo šaukti iš vandens gelmių Žilvino dvasią  ir klausti ją, kas jai 
daryti, kaip atlikti savo priesaiką, - kaip atkeršyti kryžiuočiams už 1329 metų žudynes. Ir staiga per jūros bangų mūšą išgirdo ji 
Žilvino balsą... Audronė puolė kniūpsčia ant žemės, veidu prisispaudė prie drėgno pajūrio smėlio, ir, kai Žilvinas pakartojo 
savo patarimą, ji potekom nubėgo per kopas į Gabiją ir, atidengusi kriviui paslaptį, dviejų vaidilučių ir vaidilos lydima, miškais 
ir laukais nuskubėjo Medvėgalio gynėjams į pagalbą... 
    O kryžiuočių voros tuo tarpu, teriodamos kraštą, žygiavo ir žygiavo Medvėgalio link. 
    Pagaliau išlindo iš miško pirmutiniai geležimis apsikaustę jų  riteriai ir, prijoję Medvėgalio raistus ir balas, sustojo. Prieš jų 
akis atsivėrė  nepaprastas reginys: visas kalnas kaip kokia sala plūduriavo vandenyje, o patį  kalną  vainikavo dantytomis 
sienomis, apskritais bokštais akmeninė  pilis. Piliakalnio gynėjai jau buvo suspėję užtvenkti ir visus upelius. Pakilęs vanduo 
apsėmė visas sausumas ir susiliejo su Paršežeriu, Lukštu ir kitais ežerais. Išėjo iš krantų  ir Sietuva ir paslėpė vandenyje visus 
maskuotus kūlgrindžius. Iš tolo piliakalnis atrodė riteriams kaip visai negyvenama sala su užburta pilim: ne tik nesimatė, bet ir 
nesigirdėjo joje nei žmonių balsų, nei arklių žvengimo, nei galvijų maurojimo, nors pėdsakai rodė, kad jų  ten prigrūsta devynios 
galybės. Žiūrėjo riteriai į piliakalnį  ir į  pilį, gėrėjos ir negalėjo atsigrožėti. Ypač jų dėmesį kreipė aukštasis pilies kuoras, kuris iš 
tolo atrodė jiems it ant viso piliakalnio uždėta karūna. 
    Netrukus atvyko ir pats komturas su visa savo galybe, su keliais tūkstančiais karių. Viena po kitos vis lindo ir lindo iš miško 
vėliavos, skiltys, mažesni ir didesni daliniai ir, komturo paliepimu, viršininkų nurodymu, pradėjo supti piliakalnį  iš visų pusių. Kai 
jau visas kalnas buvo apsuptas, trys kryžiuočiai, laikydami iškėlę komturo vėliavą, plaustu priplaukė  "salą" ir ordino vardu 
pareikalavo pasiduoti be mūšio. Ir jie, kaip kadaise Čekų karalius Jonas, pažadėjo visiems dovanoti gyvybę, jei gynėjai sutiksią 



atiduoti ginklus, apsikrikštyti ir būti nuolankiais ordino pavaldiniais. Kitaip, pagrasė  jiems pasiųstieji, jie išnaikinsią  žemaičius 
visus iki vieno, kaip tai padaręs ir Čekų karalius Jonas. 
    - Pusta jūsų, pusta mūsų - ne su saule gyvensim! - atsakė žemaičiai ir sviedė nuo kalno į  juos keletą iečių. 
    Vienas pasiųstųjų nusirito nuo plausto, kitas suklupo, o vėliavnešys, pamėginęs plaukti, pasimovė vilkaduobėje ant ąžuolinio 
iešmo. 
    Dar iš vakaro apstatę piliakalnį  sargybomis, sukūrė kryžiuočiai daugybę laužų, ant kurių virėsi sau valgio, kepė kepsnius ir 
per naktį ūžavo kaip savo žemėje ir vis giedojo pergalės giesmes. 
    Rytojaus dieną  iš pat ryto prasidėjo ir darbas. Sekdami Čekų  karaliaus Jono pėdomis, ir jie paleido pievose ir kviečių 
margėse ganytis palaidus savo arklius, o patys kirto medžius, vežė  juos prie raistų  ir balų, statė  tiltus, pynė plaustus ir per 
pelkes tiesė prie piliakalnio kelius. Žemaičiai jiems netrukdė, nes ir trukdyti nebuvo kaip: kūlgrindžių nenorėjo savo priešams 
atidengti, o kautis vandenyje - tai ne miške ir lauke - žemaičiai nebuvo pratę. Ypač  rūpinosi kalno gynėjai neduoti priešams 
išgriauti užtvankų. Tokiu būdu vanduo apie piliakalnį  vis kilo aukštyn, ir grėsė pavojus apsemti tiltus, nunešti plaustus ir visą 
priešų darbą paversti niekais. 
    Kryžiuočių darbą atidžiai sekė nuo kalno viršūnės žemaičių vadai ir tarėsi, kaip kuo ilgiau laikytis ir kaip kuo daugiau išžudyti 
savo amžinų priešų. 
    Kai Medvėgalio viršūnėje tarėsi žemaičių  vadai, kaip kuo daugiau sunaikinti priešų  ir kaip kuo brangiau atiduoti savo 
gyvybę, tuo pat metu gretimuose miškuose didžiojo kunigaikščio pasiųsta pagalba, keli lietuvių  pulkai, suko sau galvą, kaip 
padėti apgultiesiems. Pradėti mūšį vieniems su tokia didele vokiečių kariuomene būtų neišmintinga, nes kolei apgultieji nusileistų 
nuo kalno, kolei kas, kryžiuočiai suspėtų pirma sumušti vienus, o paskui ir kitus. O susisiekti su apgultaisiais ir susitarti bendrai 
veikti per tankias vokiečių užtvaras nebuvo galima nei dieną, nei naktį. 
    Jiems besitariant, žvalgai sutiko miške beklaidžiojančią nebejauną, bet nuostabiai dar gražią moteriškę ir atvedė  į stovyklą. 
Jos balti rūbai buvo ilgi ir siekė iki žemės. Galvą gaubė tamsus gaubtas. Be to, ji buvo užsimetusi ant pečių ilgą apsiaustą. 
    - Kas tu esi ir ko čia ieškai? - paklausė ją vadas. 
    - Aš esu čia gimusi ir augusi, o atėjau iš Palangos pajūrio nuo šventos Gabijos aukuro. Aš vaidilutė Audronė. Atėjau čia 
pareikšti tau, vade, dievų valią, kaip sunaikinti mūsų priešus, piktus kryžiaus karius. 
    Tai tarusi ji nuleido apsiaustą  žemėn, ir kariai pamatė  jos vilnijančius plaukus ir mažutį  rūtų  vainikėlį  ant išdidžiai pakeltos 
galvos. Jos akys tamsoje žibėjo kaip žvaigždės. 
    Visi nustebo. Vadas paprašė kalbėti - pareikšti dievų valią. 
    - Dievai lemia taip, - prabilo vaidilutė: - apsiūkite meškų  kailiais eikliausią  žirgą  eržilą  ir paleiskite jį  į  kryžiuočių  ramiai 
besiganančius pievose arklius. O kai kryžiuočių arkliai, užuodę meškos kvapą ir pamatę tokią pabaisą, pasibaidys ir išlakstys į 
visas puses, tuomet riteriai pasileis juos vytis ir gaudyti, o jūs tuo metu pulkite savo priešus iš miško ir atskirkite vienus nuo 
arklių, kitus nuo ginklų. Kalno gynėjai, pamatę  jus puolant kryžiuočius, jau patys susipras, kas jiems daryti... Tai tokia dievų 
valia! - užbaigė vaidilutė Audronė ir, nusilenkusi vadui, dingo miške. 
    Pasislėpusi miške, ji su dviem vaidilutėm ir vaidila kantriai laukė mūšio, visi keturi melsdami dievų  pagalbos žemaičių 
kariams. O kariai griebėsi ieškoti meškos kailio ir tinkamo eržilo. 
    Kai kryžiuočiai jau užbaigė tiltų statybą ir kai tereikėjo tik atplukdyti iš Paršežerio plaustus ir ant jų sustatyti taranus, staiga 
piliakalnio gynėjai pamatė, kaip iš miško šuoliais išbėgo kažkoks keistas, gauruotas, pasišiaušęs gyvulys ir žvygaudamas puolė 
ramiai besiganančius pievose priešų  arklius. Pasibaidę kryžiuočių  arkliai vieni nurūko į  lauką, kiti į  mišką, dar kiti sulindo į 
raistus, į marmalynes; o tie, kuriais vežė  iš miško rąstus, bendro siaubo pagauti, apvertė vežimus, išdrabstė važmą ir, trypdami 
savo varovus bei pasitaikiusius karius, kaip padūkę pasileido bėgti kur kojos neša. Sumišę kryžiuočiai, dar nesuprasdami, kas 
atsitiko, vieni pamanė, kad jų  žirgus puola kokia nors miško pabaisa, kiti - kad pagonių  dievas, ir atstatė prieš jį  kryžiaus 
pavidalo kalavijų rankenas. Dar kiti mėgino nuvyti pabaisą žegnone, rožančiais, šventomis relikvijomis, bet tuo metu išpuolę  iš 
miško lietuviai pradėjo juos skinti kalavijais, taškyti buožėmis, badyti ragotinėmis ir būriais imti į  nelaisvę. Nieko nebegalėjo 
jiems padėti nei susigriebusio komturo trimitai, nei keli tvarkingai mūšin įsitraukę riterių daliniai, nes juos užgriuvo nusileidę nuo 
kalno Medvėgalio gynėjai. 
    Kai buvo paimtas į nelaisvę pats komturas ir išžudyti jį gynę riteriai, kiti jau nebesipriešino, o kiekvienas bėgo kur kojos nešė 
ir gelbėjo savo gyvybę. Į  vakarą  kryžiuočių  kariuomenė  jau buvo baigta naikinti. Kurie ir paspruko sveiki, tai gal ą  gavo 
žemaičių  giriose, ir tik retas kuris kaip šešėlis pasiekė Klaipėdą  ir Prūsus. Žemaičiams atiteko visi kryžiuočių ginklai, šarvai, 
taranai, arkliai, maisto atsargos ir kitas grobis, kurio buvo prisiplėšę kryžiaus kariai pakelėje į Medvėgalį. 
    Išvadavo žemaičiai ir visus belaisvius. 
    Paimtą  į nelaisvę komturą Markvardą Košau visų pajuokai pasodino ant to paties meškos kailiais apsiūto eržilo, užvedė ant 
Medvėgalio ir, atkeršydami už 1329 metais visus iki vieno išžudytus kalno gynėjus, sudegino ant laužo, o pelenus išbarstė  į 
visas keturias pasaulio puses. 
    Vaidilutė Audronė, atkeršijusi už savo mylimąjį  ir už išžudytus savo tautiečius, vėl grįžo į Palangos pajūrį  šventos Gabijos 
ugnelės kurstyti ir savo amželio baigti. 



    Apie jos sumanumą  ir atliktą  žygį  žemaičių  liaudis iki pat krikšto dainavo sudėtas dainas ir statė  ją  pavyzdžiu visoms 
lietuvėms moterims, o jaunosios motinos dažnai savo pirmgimėms dukterims duodavo Audronės vardą, trokšdamos, kad ir jos, 
prisiklausiusios apie legendinės vaidilutės žygius, išmoktų  karštai mylėti savo gimtąjį  kraštą, neapkęsti priešų  ir neužmiršti jų 
padarytų tėvynei skriaudų. 

1956 

PLATELIŲ EŽERO PASLAPTIS 

    Seniai seniai, labai seniai, kai dar Lietuvą valdė nuožmūs grafai, baronai ir kiti aukštieji ponai ir kai jie savo baudžiauninkus 
rykštėmis plakė ir mainė juos į  šunis ir daiktus, Platelių ežero Pilies saloje stovėjo prabangūs rūmai. Tuose rūmuose gyveno 
Platelių  ir kitų dvarų valdovas, senas našlys grafas su daugybe tarnų  ir vienintele savo dukterimi gražuole Zifrina. Ji buvo tokių 
skaisčiai baltų veidelių, ežero gelmių  spalvos akimis, bet kartu tokia paika ir išdykusi, kad žmonės praminė  ją baltaranke ir 
dykaduone. Baltarankė dykaduonė grafaitė, kaip baltoji vandenų  žuvėdra, buvo taip pamėgusi savo ežerą  ir salą, kad tiek 
žiemą, tiek vasarą nenorėjo iš savo tėvo dvaro nė kojos iškelti. Apylinkių žmonės galėdavo matyti ją ir gėrėtis jos pasakišku 
grožiu tik iš tolo: vasarą  - supantis jai savo baltame laively ant bangų, o žiemą, kai ji, apsisiautusi šermuonėlių  kailinėliais, 
lengvose, pora baltų  eržilų  pakinkytose rogutėse skriedavo ežero ledu ir būdavo panaši į  pasakų  karalaitę  ar į  vaiduokliu 
pasivertusią sniegulę mergaitę. Pamatydavo ją dar parke, kuris tuomet buvo nusitiesęs visa paežere, bet vėl tik iš tolo, nes ir į  tą 
žemės dausų kampelį  paprastiems mirtingiesiems, o ypač baudžiauninkams, kone mirties bausme buvo uždrausta be reikalo ir 
koją  įkelti. Tame pasakiškame parke augo skeryčiojosi šimtamečiai ąžuolai, epušės, išlakios eglės, pušys; parko kraštus rietė 
maumedžių  ir liepų  alėjos; per vasarą  parke žydėjo įvairiausi augalai, vėrė  akį  kiniškų  rožių  kerai, tvenkinyje plūduriavo 
vandens lelijos, ir paukščių čiulbėjimas pynėsi su žiedų kvapais. 
    Apie Platelių grafo turtus, apie jo salos rūmų prabangą, apie parką ir dukterį gražuolę sklido gandai po visą Lietuvą ir toli už 
jos ribų. 
    Daug jaunikių grafų, baronų ir kitų didžiūnų ponų siekė baltosios grafaitės rankos ir širdies, norėjo laimėti jos palankumą, bet 
išdidi gražuolė  turtuolė  visiems atsakydavo ir visas jų  pastangas paversdavo niekais ir juokais. Jaunikiai kraustėsi iš proto, 
siuntė pas tėvą naujus ir naujus piršlius ir pasiuntinius, papirkinėjo grafo tarnus, grafaitės kambarines, kalbino ir ją pačią, bet 
visa buvo veltui - puikuolė ir nemanė tekėti. 
    Bet atėjo neramūs laikai: Lietuvą okupavo švedai, užpuolė Platelius, užėmė Pilies salą, o grafą su grafaite padarė jų pačių 
rūmuose belaisviais. Jei senas grafas ir nusiminė, tai gražuolė grafaitė kad bent kiek: ji ir švedų karininkus vertė pildyti savo 
užgaidas, davinėjo įsakymus jų viršininkams, pasipūtusiems generolams, ir elgėsi su jais kaip karalaitė su valdiniais. 
    Kartą Pilies salos rūmuose iškėlė grafas didelę puotą. Sukvietė visos apylinkės grafus, baronus, ponus bajorus, užprašė  ir 
švedų armijos generolus. Visose ežero salose ir pakrantėse tai iškilmei pažymėti grafas paliepė uždegti dervos statines, o pačią 
Pilies salą įsakė taip nušviesti, kad ji atrodytų kaip saulėtą dieną. Dar prieš kelias dienas vienoje saloje pjovė tai puotai veršius, 
kitoje darė  alų, dar kitoje pynė  iš gėlių  ir žalumynų  vainikus tiltui papuošti, o visų  grafo dvarų  sodininkai ir gėlininkai kaip 
įmanydami gražino pačią Pilies salą ir jos rūmus. 
    Suvažiavo grafai, baronai, ponai bajorai ir generolai. Pilyje liejosi vynas, putojo alutis, skambėjo sklidinos taurės, salose ir 
paežerėje liepsnojo dervos statinės, ir saldžios muzikos melodijos sklido ežero bangomis į krantą. 
    Puotai įpusėjus, parūpo jaunajai grafaitei ežero bangomis pasiirstyti, vandens lelijų  pasiraškyti ir savo jaunikius naujomis 
išdaigomis palinksminti. Nuo vyno ir pokštų  įkaito ir jos veideliai, ir ji, bemeilikaudama, bejuokaudama su jaunikiais, sviedė  į 
putojančias ežero bangas savo deimantais išpuoštas šukas ir sušuko: 
    - Ponai riteriai, kas jūsų  narsesnis, kas jūsų  drąsesnis, kuris išgriebs iš ežero gelmių mano deimanto šukas, tam, kas jis 
bebūtų, atiduosiu savo ranką ir širdį! 
    Subruzdo jaunikiai - ponai riteriai, grafai, baronai ir generolai, ir vienas jų  tuojau šoko į ežero bangas, pasinėrė, bet, nieko 
nelaimėjęs, greit vėl išsikėlė. Pliumptelėjo vandenin kitas, pamėgino savo laimę trečias, ketvirtas, bet visi jie, nepasiekę ežero 
dugno, išsikėlė be nieko... Tik štai jaunasis grafaitės tarnas, vardu Gervazas, nusimetė  švarką  ir stačia galva nėrė  į ežero 
gelmes. 
    Visi krūptelėjo ir nustebo. Krūptelėjo ir pati grafaitė... 
    Praėjo valandėlė, kita, trečia. Tarnas iš vandens nesirodė. 
    - Tas jau nebeišsikels, - lengviau atsiduso vienas grafaitę įsimylėjusių jaunikių. 
    - Tavo laimė, grafaite, kad neišsikėlė, - paguodė  ją kitas jaunikis. - Jei būtų  išsikėlęs, tai turėtum arba žodį  laužyti, arba 
pažadą tesėti. 
    - Netikę tavo pokštai, mieloji dukrele, - pasakė jai ir tėvas grafas ir susiraukęs pridūrė: - Galėjo baigtis ir blogiau... 
    Tik štai vandenyje, ežero gelmėse, sublizgo deimantai ir į  suribėjusį  paviršių  išniro pirma tarno ranka su deimanto šukomis, 
paskui išsikėlė ir pats žmogus. 



    Riteriai jaunikiai susiraukė, norėjo pagriebti iš jo šukas ir perduoti grafaitei, bet tarnas ranką  atitraukė  ir brangų  galvos 
papuošalą  ištiesė pačiai savininkei. Grafaitė  išbalo, vienu metu dingo jos veidelių skaistumas, ir ji nenoromis ištiesė prie šukų 
ranką; tarnas susvyravo ir paklausė: 
    - Grafaite, kur tavo pažadai? 
    - Aš tik saldaus vyno paveikta pažadėjau. 
    - O aš dėl tavo vieno žodžio, vieno šypsnio savo gyvybe rizikavau! 
    - Su savo tarnais aš nejuokauju, tarnams aš tik įsakau. 
    - Tai įsakyk man dabar - gyventi ar mirti? 
    - Mirk! - šaipydamasi pakraipė galvą gražioji grafaitė. 
    Tuomet Gervazas sviedė  atgalia ranka į  ežero bangas šukas, paniekinamai pažvelgė grafaitei į  akis, pasinėrė  ir daugiau 
nebeišsikėlė. 
    Ponai magnatai tik susižvalgė ir, netarę vienas kitam nė žodžio, sugrįžo į pilį. 
    Puotauja ponai bajorai ir magnatai Platelių  ežero Pilies salos rūmuose, liejasi putojantis vynas, alutis, skamba sklidinos 
taurės, salose ir paežerėse liepsnoja dervos statinės, ir saldžios muzikos melodijos garsai plaukia ežero bangomis į  krantą, 
tačiau nebelinksmina gražuolės grafaitės jaunikiai, nebekrečia pokštų ir pati grafaitė, apsiblausė ir jos tėvas, senas grafas... 
    - Tu neliūdėk, dukrele, rytoj aš suvarysiu visų  savo dvarų baudžiauninkus ir paliepsiu jiems ežerą kibirais išsemti ir tavo 
deimanto šukas surasti, - ramina ją tėvas. 
    Bet ne vien savo deimanto šukų gaili jaunoji grafaitė, ne vien dėl savo nepasisekimų graužiasi riteriai jaunikiai ir ne vien savo 
dukrelės liūdesiu susirūpino senas grafas, salos rūmų ir visų Platelių valdovas. 
    - Ei, tarnai! - suplojo delnais grafas. -Vyno daugiau, muzika linksmiau, šviežių gėlių!.. Ar verta dėl vieno mužiko sielotis! 
    Ir vėl liejasi vynas, skamba sklidinos taurės, linksmiau stengiasi groti muzikantai, bet veltui pilies r ūmų  šeimininkas nori 
pirmykštę nuotaiką grąžinti. Nuotaika nebegrįžta. 
    Nesulaukę  aušros, paliko rūmus švedų  generolai, išskubėjo namo kaimynai bajorai, lipšniausiai atsisveikino su grafu ir 
grafaite riteriai jaunikiai, ir pilyje pritilo. Salose ir paežerėje užgeso dervos statinės, rūmuose užblėso deglai ir žibintai... Sugulė 
tarnai, sumigo žmonės, užsidarė  savo miegamajame ir baltoji grafaitė, bet miegas nelipdo jai akių: kaip gyvą mato ji savo 
ištikimą tarną Gervazą, kaip gyvas išneria jis iš vandens su deimanto šukomis... 
    - Zifrina, imk savo deimanto šukas ir atiduok man, ką pažadėjai - savo ranką  ir širdį! - girdi ji balsą už pilies sienų, salos 
pakrantėje. 
    - Atstok tu nuo manęs, dvasia piktoji! Nuramink jo sielą, viešpatie! - žegnojasi baltoji grafaitė ir aiškinasi: - Aš tik saldaus 
vyno paveikta pajuokavau: kokia gali būti mūsų santuoka - aš grafaitė, o tu mužikas! 
    Graužiasi, blaškosi jaunoji grafaitė po savo rūmus ir visoje pilyje nebesuranda sau vietos. 
    Rytojaus dieną  suvarė grafas visų savo dvarų  baudžiauninkus ir liepė  jiems kibirais Platelių  ežerą  išsemti ir savo dukters 
deimanto šukas surasti. Grafo baudžiauninkų susirinko minių minios ir visus ežero krantus su kibirais apstojo. Kiti jau kasė 
žemes ir plūkė pylimus, už kurių tijūnų nurodymu turėjo vandenį pilti. 
    - O kas ten per triukšmas? - paklausė senas grafas tijūną, išgirdęs viename ežero krante žmonių bruzdėjimą. 
    - Ten, šviesiausias pone, tavo tarno skenduolio Gervazo motina savo sūnų aprauda ir iš sielvarto plėšosi. 
    - Duok jai dešimtį dukatų ir atleisk šiai dienai iš darbo, - paliepė grafas tijūnui ir padavė jam dešimtį dukatų. 
    Tijūnas nusiyrė į krantą ir po valandėlės sugrįžęs pranešė: 
    - Neima, jūsų šviesybe, - ir grąžino grafui tą dešimtį dukatų. 
    - Ar jai dar maža?! - susiraukė grafas. - Mužikus aš perku ir parduodu po penkis dukatus! O jei ji nenori priimti mano 
malonės, tai įkrėsk jai šimtą rykščių. 
    - Palauk, tėve, aš pati noriu su ja pasikalbėti, - paprašė grafaitė tėvą ir savo baltuoju laiveliu nusiyrė į krantą. 
    - Tai kiek tu nori už savo sūnų? - paklausė grafaitė skausmo parblokštą motiną. 
    - Aš noriu, kad jūsų didžiūnų ponų veislė amžių amžiams iš šios padangės išnyktų ir kad jūsų čia daugiau nė kvapo nebeliktų, 
- atsakė jai pagiežos apimta motina. 
    - Kaip tu drįsti?! - sugniaužė savo kumštelius baltarankė grafaitė ir sukando dantis. 
    - Grafaite, tu ne grafaitė, o ežero ragana! Tu ir mano sūnų savo burtais užkerėjai! Tavo balti veideliai ir žalsvos akys, bet 
sąžinė juoda kaip pečiadengtė, o protas bukas kaip kumelės: kumelkakte tu! 
    - Pridėkite jai šimtą rykščių ir nuo manęs! - paliepė grafaitė tijūnui, sėdo į savo baltąjį  laivelį  ir sugrįžo atgal į salą. 
    Budeliai ir tijūnai sugriebė nelaimingą moteriškę už parankių, įmetė  į laivelį  ir nusiyrė su ja į Pliksalį, kuriame plakdavo plikai 
išrengtus žmones. 
    Bet nelaimingoji moteriškė, nė šimto rykščių nepakėlusi, amžinai užmerkė akis. 
    Pasipiktinę baudžiauninkai metė kibirus, sviedė ežeran kastuvus, pagrasė kumščiais salos rūmams ir, pirmą kartą pasipriešinę 
savo ponui ir jo tijūnams, išsiskirstė į namus. 
    Grafas siuto, šėlo, plūdo savo tijūnus, bet daryti nebuvo kas - visus negi nubausi. 



    Ir sekančią naktį  išgirdo grafaitė salos pakrantėje skenduolio šauksmą: 
    - Zifrina, imk savo deimanto šukas ir atiduok man, ką pažadėjai - savo ranką ir širdį! 
    Ir taip kas naktį, kas naktį... Jau iš pat vakaro salos pakrantėse pradeda bailiai šnibždėtis švendrės, krūpčioti ajerai, linguoti 
meldai, į  vidunaktį  pakyla vėjas, bangų  skiauterėmis pasišiaušia ežeras, ir, kai visai sutemsta, skenduolis Gervazas v ėl 
atblizguoja su grafaitės šukomis ir, priplaukęs salą, vėl šaukia: 
    - Zifrina, imk savo deimanto šukas ir atiduok man, ką pažadėjai -savo ranką ir širdį! 
    Nebeištvėrė  senas grafas salos rūmuose ir vieną  naktį  su savo gražuole dukterimi nežinia kur išsidangino ir daugiau 
nebegrįžo. 

* * * 

    Pasitraukdami iš Lietuvos švedai išsprogdino Pilies saloje rūmus, sudegino ąžuolinį  tiltą  į krantą  ir išniokojo parką. Ir 
šiandien Pilies saloje tik rūmų  pamatų  akmenys giliai įsmegę  žemėn teriogso, o giedrą  dieną  vandenyje galima įžiūrėti ir 
sudeginto tilto stypsančius ąžuolinius polius. Visa praėjo, visa išnyko, tik saloje ir parke dar išliko šimtamečių medžių, kurie, 
vėjo lankstomi ir šniokščiančių  ežero bangų  pritariami, byloja pasakoja apie kitados čia buvusį  pasakišką kraštą, žydėjusią 
ponijos prabangą, turtus ir darbo žmonių vergovę. Pasakoja byloja ir apie buvusius Platelių  valdovus, išdidžius grafus, kurie 
nepaliko pėdsakų, kad ką gero ir naudingo būtų žmonėms padarę. 
    Daug daug nuo to laiko jau metų  praėjo ir daug daug iš Platelių  ežero Babrungos upe vandens nutekėjo; jos liūnuose ir 
atavaruose iki paskutinio išnyko bebrai, o ir ji pati išseko ir susiaurėjo; pamiršo žmonės ir baudžiavą, ir išdidžius grafus, ir 
baltarankę dykaduonę grafaitę, ir jos auką - skenduolį Gervazą. Visa pamiršo, tik tą ežero pakrantę, kurioje skenduolio motina 
gražiąją grafaitę kumelkakte apšaukė ir grafus prakeikė, žmonės ir šiandien Kumelkakte vadina. Prigijo žmonėse iš tų  laikų  ir 
salų pavadinimas - Pliksalis, kuriame plakdavo plikai išrengtus žmones, Pilies sala ir Veršių sala, kurioje ponų puotai pjaudavo 
veršius. 
    Nors jau daug daug metų  nuo to laiko praėjo, bet prietaringi žmonės ir šiandien kalba, kad vasaros nakties mėnesieną ar 
kitą  kurią  vėjuotą  dieną, kai subjūra ramus Platelių  ežero plotas, o jo ribuliuotas paviršius putotomis bangų  skiauterėmis 
pasišiaušia, ima švituliuoti grafaitės deimanto šukos; blyksteli jos čia vienoje, čia kitoje vietoje, bet gobšios ežero bangos viena 
akimirka vėl jas paneria ir vėl vandeny nuo žmonių akių paslepia. 

1954 

ANYKŠČIŲ PADAVIMAI 

    Ten, kur šiandien Šventosios ir Anykštos trikampyje įsikūręs Anykščių miestelis, pačioje aukštojoje vietoje, ant Kalitos 
kalno, kadaise buvo didelis bajoro Nykščio dvaras, o netoliese kalnuose - jo saugoma pilis Voruta. Nors pilis buvo paslėpta 
kalnuose, ją dažnai užpuldinėdavo kalavijuočių būriai, atsibastę Šventąja iš jos aukštupio. Mat pilies rūsiuose bajoras saugojo 
paslėptus karaliaus Mindaugo turtus, sutarčių raštus ir kitas jo ir savo brangenybes. Pilyje nuolat budėjo stipri įgula. 
    Šiandien Anykščiuose bajoro Nykščio rūmų  ant Kalitos kalno nė žymės neliko. O ant piliakalnio, kur prieš penkis šimtus 
metų stovėjo garsi Voruta, šiandien žemdirbiai sėja grikius, sodina bulves. Piliakalnio pagrioviais gerai dera kanapės. Iš pilies 
griuvėsių valstiečiai, skirstydamiesi į vienkiemius, prisivežė akmenų, ąžuolų ir senoviškų plytų. 
    Nors jau daug metų  pilies kalnas noragais galandamas, bet dar ir šiandien ne iš visų  pusių galima ant jo užkopti. Kalno 
dirvožemis pilnas akmenų, plytų  nuolaužų, pastatų nuotrupų. Artojai dažnai randa jame senoviškų  pinigų, išaria rūdies suėstų 
kardų, žalvario sagčių  ir kitokių  iškasenų. Giliau pasikasus, užtinkama požeminių urvų, akmeninių sienų, įvairių, matyti, kadaise 
vartytų žemės sluoksnių ir tebepūvančių ąžuolinių rąstų. Viena pilies kalno puse sruveno Vorelio upelis, kita - Volupis, atvestas 
iš toliau. Nors šiandien jie abu užakę ir apgriuvę, bet dar aiškiai matyti, kaip pilį  kadaise iš visų keturių pusių plovė vanduo. Ir 
šiandien tebežymu, kur vartų, kur tiltų būta, kur pilies sienų eita, kurie grioviai žmonių iškasti, kurie vandens išgraužti. 
    Pilies kalnas taip gerai buvo pačios gamtos paslėptas tarp kalnų ir girių nuo pašalinių akių, kad ir šiandien jį  nuo upės ir nuo 
šiaurės pusės miškai tebesaugo. Žmonės kalba, kad ant pilies kalno vaidenasi. 
    Daug anykštėnų amžių  bėgyje mėgino atkasti piliakalnyje paslėptus karaliaus Mindaugo ir bajoro Nykščio turtus, bet vis 
veltui: vos tik kas prisikasa iki pelenų  ir anglių sluoksnio, tuojau iš po žemių pradeda virsti troškūs garai, dujos, kad net kvapą 
užgniaužia. 
    Tvirta ir atspari buvo kadaise Vorutos pilis. Da žnai ją  užpuldavo Livonijos ordino būriai, atsibastydavo pskoviečiai. 
Atlaikydavo ji ir savųjų puolimus, kai susivaidiję Lietuvos kunigaikščiai vesdavo tarp savęs naminius karus. 
    Turtingas ir galingas buvo ir Mindaugo palikuonis, Vorutos valdovas bajoras Nykštys. Jo dvarų žemės ir miškai siekė abiem 
Šventosios krantais toli į pietus ir šiaurę. 
    Bet kaip viskas čia žemėje praeina ir pasibaigia, taip praėjo ir pasibaigė  ir Vorutos valdovo, bajoro Nykščio giminė, jos 



garbė ir galybė. Atgyveno savo amžių ir Vorutos pilis. 
    Ne metai po metų, bet iš karto išnyko nuo žemės paviršiaus bajoro Nykščio vyriškoji giminė. Visi jie vieną dieną ir vieną 
valandą sudėjo savo karštas galvas anapus Ukmergės, ties sena Varkala, Žirnajų ežero pakrantėse. 
    Buvo tai 1435 metų  rugpjūčio mėnesį, kai į bajoro Nykščio pilį  ir dvarą atplaukė Šventąja Rygos kalavijuočių tytveikos su 
pačiu Livonijos ordino magistru riteriu Kerskorfu priešakyje. Sutiko juos ir priėmė bajoras Nykštys ne kaip priešus, o kaip 
draugus, kaip Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Švitrigailos sąjungininkus. Suspausta širdimi ir sukandęs dantis priėmė bajoras 
Nykštys po savo pastoge amžinus Lietuvos priešus. Juo labiau į  juos šnairavo bajoras ir jo žmonės, kad atsibastėliai vežėsi su 
savimi daug ginklų, daug šarvų, plukdė upe ant sielių naujų patrankų ir kitos karo medžiagos, o maisto sau ir pašaro arkliams 
grobėsi pakelėje iš vietos žmonių. 
    - Bajore, jei nori, pamėginkime, ar aš iš savo patrankų, nenuimdamas jų nuo sielių, sutrupinsiu visą tavo pilį  ir dvarą? Tokia 
pilis, atsiradus naujoms patrankoms, daugiau tinka karvėms laikyti, negu apsiginti - pasityčiojo iš seno bajoro Livonijos ordino 
magistras Kerskorfas. 
    - Atidėk tai, riteri, kai grįšime atgal, nes gali tau šovinių pritrūkti, - dviprasmiškai ir ramiai atsakė jam senas bajoras Nykštys. 
    Rytojaus dieną kartu su kalavijuočiais išjojo karan prieš sukilusį  kunigaikštį Žygimantą  ir senas bajoras su savo devyniais 
sūnumis ir daugeliu žmonių. Visi bajoro sūnūs kaip ir jis pats buvo tikri "nykščiai": žemučiai, kresnučiai, bet platūs pečiuose, 
kaulingi ir raumeningi. Ir šiandien Užuonykštėje kresnus žemučius vyrus vadina "nykščiais". 
    Kai prieš išjojant išėjo iš margo rašyto svirnelio anyta su devyniomis marčiomis atsisveikinti su savo vyrais, bajoro kieme 
pakilo didelis verksmas ir klyksmas. Marčios verkė, klykė, laužė baltas rankas ir, apsikabinusios savo vyrus, nebenorėjo su 
jais skirtis. Užvis gailiau verkė, užvis labiau laužė savo baltas rankeles viena bajoro martelė, jo jauniausiojo sūnaus Putino jauna 
žmonelė Ona. Ji buvo jau krikščionė gimusi Vilniuje ir neseniai atitekėjusi į  bajoro Nykščio dvarą. Kaip apsikabino ji savo 
Putinėlį, kaip sunėrė savo baltas rankeles jam už kaklo, kaip prisispaudė savo lieknu liemenėliu prie jo karštos krūtinės, taip ir 
nebenorėjo paleisti. Žirgas kojomis trypė, žąslus kramtė, kamanomis žvangėjo ir jauną žmonelę, pasikabinusią ant vyro kaklo, 
po kiemą nešiojo. O šaunus riteris Putinas viena ranka žirgą valdo, kita žmonelę prilaiko ir lyg nori ją nuo savęs atplėšti, lyg 
karščiau priglausti. 
    Pagaliau pripuolė prie jų anyta, aštuonios marčios ir jauną žmonelę plėšte nuo vyro atplėšė. Įsiviliojusios ją margan svirnelin, 
pačios verkdamos ramino. 
    O devyni broliai išsirikiavo ir, užtraukę karo dainą, išjojo iš savo tėvo dvaro. Kartu su jais išjojo ir tėvas, senas bajoras 
Nykštys. Išjojo, palikęs stiprią  įgulą sergėti pilį  ir dvarą. Ilgai Šventosios pakraščiais skambėjo devynių brolių karo dainos, ir 
dar ilgai margoje rašytoje bajoro klėtelėje devynios marčios klykė. 
    - O ten kas per stebuklai? - staiga paklausė seną bajorą magistras Kerskorfas, prijojęs Šventosios krantą ir pamatęs anapus 
upės, ant Šventaragio kalno, dūmus. 
    - Tenai, riteri, mano laisvi žmonės prieš išjodami karan, dievaičiui Kovui auką pakūrė, - šaltai paaiškino jam senas bajoras 
Nykštys. 
    Nors bajoras ir buvo pasikrikštijęs, bet labiau dar pasitikėjo senais dievais negu naujais ir prie š mūšį  ar medžioklėje 
melsdavosi tik jiems. 
    - Bajore, aš vežuos su savimi keletą kunigų, jei nori, mes tuojau pakrikštysime tavo žmones, - pasisiūlė jam magistras. 
    - Riteri, atidėk tai, kai grįšime atgal, kitaip gali kunigų pritrūkti, - vėl ramiai ir dviprasmiškai atsakė senas bajoras Nykštys ir 
nujojo toliau. 
    Įsižeidęs magistras paliepė savo knechtams pasisklaistyti būriais po bajoro žemes ir padegti tuos kaimus ir ūkius, kuriuose 
tik užtiks bet kokius "pagonijos" pėdsakus. Kaip magistras įsakė, taip jo samdiniai ir padarė: ir šiandien tie kaimai ir paskiri 
ūkiai, kurie buvo magistro paliepimu sudeginti, vadinami Liepdegėnais. Daug jų, šitų Liepdegėnų, ir visi jie ne vienoje vietoje, o 
išmėtyti po miškus ir pelkes. Vėliau vietos administracija savo patogumui pradėjo vadinti vienus - Pirmaisiais Liepdegėnais, 
kitus - Antraisiais, Trečiaisiais, Tolimaisiais, Artimaisiais. Ir iki šių dienų  tų  kaimų  ir vienkiemių  ainių nepalietė  jokia svetima 
dvasia, ir joks svetimas raugas juose neprigijo: darbštūs, statūs, mažai kalbūs, prietaringi, jie uoliai laikosi savo ir be miško, be 
balų nerimsta. Vėliau visus Liepdegėnus Žygimantas apdovanojo valakais. 
    Nuo Kavarsko aukštumų  pamatė  senas bajoras savo žemėse gaisrus ir suprato priežastį, bet nebuvo ką daryti: reikėjo 
skubėti kunigaikščiui pagalbon. Giliai užslėpęs širdyje magistrui pagiežą, jojo toliau. 
    Praėjo savaitė, kita. Daug ašarų išliejo jaunosios martelės, rymodamos ant dvaro kuorų ir savo vyrų sugrįžtant belaukdamos. 
    Užvis labiau sielojosi, už visas kitas marčias daugiau ašarų  išliejo jauniausioji martelė, karžygio Putino žmonelė. Kaip 
krikščionė, ji jautėsi vieniša tarp kitų marčių, dar tebegarbinusių gamtos reiškinius. Vakarais ji nusileisdavo nuo Kalitos kalno 
prie srauniojo upelio, kuris tekėjo apačioje pro bajoro Nykščio dvarą, ir, atsirėmusi drebančios epušėlės, ilgas valandas 
išstovėdavo, neramias mintis begalvodama ir ašarėles beliedama. Ne tiek dangumi nukrisdavo nuriedėdavo žvaigždelių, kiek 
jaunoji martelė pernakt išliedavo gailių ašarėlių. Blyškus mėnulis dar labiau nublykšdavo, įsižiūrėjęs į  liūdną užverktą bajorės 
veidą, į bejėgiai nuleistas rankas, lyg verkiančio beržo šakas. 
    Berymodama vaizduodavosi ji sau, kaip ten jos Putinėlis su savais, o ne su priešais kariauja, kaip tie savieji vieni kitus žudo. 



Žudo ir žudosi ne tėviškėlę gindami, o dėl išpaikusių savo viešpačių, Lietuvos galiūnų užsispyrimo... 
    Kitąsyk vaidendavos jai, kad jos Putinėlis guli karo lauke strėlės pervertas ir nėra kas jam žaizdą aprištų, vandens atsigerti 
paduotų ir po šilta pastoge priglaustų... 

...Linguokit kalne rugeliai, 
Žaliuokit žalios lankelės...  
Nėra žinelės nuo mano vyrelio,  
Nuo mano Putinėlio, -  

laužo baltas rankeles jaunoji martelė ir gailias ašaras lieja... 
    Patekėjusi saulutė ne kartą stebėjosi, pamačiusi jaunąją moterėlę toje pačioje vietoje, kur ją buvo palikusi nusileisdama. 

* * *  

    O ten toli toli, anapus Ukmergės, ties Varkala, tarp Šventosios ir Žirnajų ežero, susirėmė tarp savęs du galiūnai, du Lietuvos 
kunigaikščiai: Švitrigaila su savo talkininkais gudais, čekais, totoriais ir Livonijos kalavijuočiais iš vienos pusės, Žygimantas su 
savo lenkais ir mozūrais - iš kitos. Nors neilga, bet žiauri ir kruvina buvo Lietuvos galiūnų  kova: žuvo visi devyni bajorai 
Nykščiai su savo tėvu priešakyje, žuvo ežero pakrantėse ir pats Livonijos ordino magistras Kerskorfas su visa savo 
kariuomene ir su visomis atsivežtomis patrankomis. 
    Retas kuris iš nugalėto kunigaikščio Švitrigailos valdinių sveikas paspruko: kurie ir liko mozūrų kardų nesukapoti, tai gyvi į 
paežerės prarajas nugrimzdo. O mūšį Švitrigaila pralaimėjo ir pats vos galo negavo tik per kvailą paiko magistro užsispyrimą ir 
dėl per didelio pasitikėjimo savo naujomis patrankomis. 
    Lenkai tą kruvinojo mūšio lauką savo kronikose atžymėjo "poboisko", o lietuviai jį  iškreipė  savaip ir toje vietoje įsikūrusį 
miestelį Pabaisku pradėjo vadinti. 
    Kai toji baisi žinia pasiekė bajoro Nykščio dvarą  ir pilį, net apylinkės miškai aidėjo nuo nelaimingųjų  našlių  klyksmo ir 
verksmo. Visų skaudžiau, visų gailiau šaukė ir klykė bajoro martelė, jo jaunojo sūnaus Putino našlė. Neištvėrė ji tokio sielvarto 
ir, sunėrusi ant savo gelsvų kasų baltas rankeles, klykdama išbėgo iš bajoro rūmų  ir pasileido stačiai prie upelio, kuris čia pat 
pakalnėje tekėjo... 
    Pribėgusi vandenin įšoko, pasinėrė ir... daugiau nebeišsikėlė. Ją nusivijo anyta ir aštuonios marčios; atbėgo iš dvaro žmonės, 
užmetė tinklą, su kabliais, su grėbliais pagraibė, bet vargšės jaunos našlelės nebesužvejojo. Taip ji nuplaukė ten, kur jos narsus 
Putinėlis galvelę padėjo. 
    Kitos našlės greit aprimo, apsiprato, užkurius užsiėmė, už nebajorų ištekėjo ir, pasidalinusios šešuro žemes, laimingai įsikūrė. 
Ir šiandien Pavarės ir Štakių miškuose ant kalnų  glūdi paskiri kaimai bei ūkiai, lyg atskiros pilaitės - tai vis bajorų Nykščių 
našlių palikuonys. 
    Praėjo metai, ir amžiai sukako. Šventąja daug daug į  marias vandens nubėgo. Bajoro Nykščio pilies ir dvaro nė griuvėsių 
nebeliko, tik tebestūkso Anykščių kalnuose vienišas kaip balnas dviem kuprom piliakalnis. Žmonės jo ir vardą užmiršo. O tą 
bevardį upelį, kuriame nusiskandino našlė bajorienė Ona Nykštienė, jos vardu ir pavarde pavadino. Ilgainiui, perduodami tai iš 
lūpų  į lūpas, iškreipė, sutrumpino ir vietoje Onos Nykštienės pradėjo tarti "Onykštienės". Dar vėliau mokslininkai ir geografai 
pavadino ją  Anykšta. O jos, Anykštos, ir Šventosios trikampy, prieš Šventaragio kalną, besikuriantį  miestelį  Anykščiais 
pradėjo vadinti. 

[1933] 

AMŽINASIS SMUIKININKAS 
Osetinų liaudies motyvais 

    Kas yra buvęs Kaukaze ir nevažinėjęs Gruzinų karo keliu, tas, galima sakyti, nėra regėjęs jo gamtos stebuklingųjų grožybių, 
nėra matęs augalų įvairumo ir kalnų gyventojų margumo. 
    Žmogus, šituo keliu važinėjęs, išsiveža savo atmintyje aukštus, dangų  remiančius tolimojo Kaukazo kalnus, jų  tamsiąsias 
bedugnes, ledynus, sniego laukus, ilgas perkalnes, mėlyno ūko pilnas tarpukalnes ir į  jas su didžiu ūžimu bei trenksmu 
krintančias upeles, - kur įkritusios, vos įžiūrimu siūleliu jos rangosi ir tęsiasi ilgomis ankštomis perėjomis, grauždamos plikas, 
uolotas pakriūtes ir dugnu risdamos akmenis bei uolų nuolaužas. 
    Vietomis keleivis, matydamas tokių  gamtos grožybių, iš džiaugsmo ir malonumo taip atsitolina nuo paprastųjų, kasdieninių 
minčių ir rūpesčių, jog jaučiasi laimingas ir pasitenkinęs esąs. 
    Važiuojant šiuo keliu regisi, kad kažin kieno milžiniškos rankos šimtus metų vargusios, gražindamos šitą kelią. 



    Garsieji, daug mačiusieji keliautojai alpininkai tvirtina, jog tokių gražių kalnų, tokių  reginių  ir tokio kelio, kaip Gruzinų karo 
kelias, nesą dargi Šveicarijoje. 
    Gražūs ir baugūs savo paslaptyje Kaukazo kalnai, bet visų  gražiausia, visų  baugiausia ir visų  paslaptingiausia Kistyno 
tarpukalnė. 
    Važiuodamas aštuntąjį  varstą Darjalo tarpukalne, keleivis, jos stebuklingųjų  grožybių sužavėtas ir baisaus įnirtusio Tereko 
dūkimo apsvaigintas, staiga išgirsta, kaip prie jo ūžimo ir trenksmo prisimaišo kažin koks ramus ošimas, panašus į  jūros bangų 
šniokštimą. Terekas, tarytum tą  ošimą  išgirdęs, ūmai dar žiauriau pašoksta ir kaip pasiutęs, ūždamas, trenkdamas, dugnu 
vartydamas akmenis ir grauždamas spaudžiančius jį kalnus, pasišiaušęs ir apsiputojęs šokinėja per stačias uolas, lyg bijodamas 
ir skubėdamas, kad nesusiglaustų  tarpukalnės sienos, neuždarytų  jo šitame ankštame urve ir nesutrukdytų  jam susilieti su 
Kistynėle. Po valandėlės prasiskiria aukšta Darjalo kalnų siena, ir prieš keleivio akis atsiskleidžia didingas ir kartu paslaptingas 
Kistyno tarpukalnės reginys. Įsivaizduok, skaitytojau, siaurą, didžiausių  akmenų  ir uolų  užgriozdotą, debesyse nykstančią 
perėją, o jos viduriu iš po ledyno galvotrūkčiais bėgančią Kistynėlės upelę. 
    Nežinau, kas yra žemėje švaresnis už jos skaidrų vandenį  ir nuostabesnis už tuos krantus ir tą tarpukalnę, kuria ji bėga. 
    Regis, jog angelai ir kitos palaimintosios dvasios kitados nor ėjo čia įkurti žemės dausą, panašią  į dangaus; tam tikslui 
nuostabios tarpukalnės viduriu ištekino tyro vandens upelę, jos krantus papuošė dailiausiais vasaros kraštų  augalais, uolas 
išrantė  įvairių spalvų klodais, kalnų  grandinės viršūnes pabarstė baltu sniegu ir daug daug ko gražaus ir gero norėjo padaryti, 
bet vieną naktį  piktosios pragaro dvasios, paties Liucipieriaus vedamos, suskaldžiusios tas viršūnes, suvertė jas į  tarpukalnę, 
išlaužė medžius, išmindžiojo žolynus, keliose vietose uolomis užvertė upelę... Tik kažin kieno sutrukdytos, nepabaigusios savo 
pragariško darbo, nelabosios pasišalino, dar daug palikusios kabot ant kalnų  viršūnių  ir skardžių  pakriūčių  į  tarpukalnę 
nusvirusių suskilusių uolų ir ledo gabalų, lyg grūmotų kiekvienai gyvybei, kuri drįsta šioje tarpukalnėje apsigyventi. 
    Ir tiesa, Kistynėlės upelėje nėra jokio vandens gyvio, o visoje tarpukalnėje nė  vieno aūlo ir nė  vienos kalnėno saklės, 
išskiriant keletą palapinių piemenims, kurie čionai viduvasarį, kai nuo artimųjų kalnų aptirpsta baugieji sniego gabalai, atsivaro 
dideles avių kaimenes. Ir tokia dykuma tyruoja kone per visą tarpukalnę. Tik retai kur tarp uolų ir didelių kaip namai akmenų 
auga kreivi medžiai, geltonuoja azalijos, rododendrai ir veša trąši žolė, kurioje slapstosi baikštieji taurai, laukinės ožkos ir kiti 
žvėreliai, o padangėse ereliai, kalnų karaliai, savo galingais sparnais raižo orą  ir suka ratus apie savo sostus - nepasiekiamas 
kalnų viršūnes. 
    Kistyno tarpukalnė pasibaigia dideliu, dar mažai teištirtu ledynu, iš po kurio teka to pat vardo upelė. Iš pradžių ji zirzena ir 
knarkia per lygų skliaustą tarpukalnės dugną mažučiais srauniais upeliais; susitikusi pakeliui stačių uolų  ir akmens slenksčių, lyg 
nenorėdama iš anksto kovoti ir be laiko gaišinti savo jėgų, ramiai juos aplenkia ir pasislepia po uolomis, retkarčiais iš po jų 
pasirodydama lyg pasižvalgyti tolesnio kelio, kad išvengtų  pavojaus ir kovos. Bet juo toliau, juo daugiau sutikdama kliūčių, 
pristigus kantrybės, staiga sumuša į  vieną  srovę  visas savo jėgas ir išlenda iš po uolų  baisi, įnirtusi ir galinga; i šlenda, 
šniokšdama ir vartydama akmenis bei uolų nuolaužas, ir jau prieš nieką nebesilenkia ir nebeskiria draugų nuo priešų, o teška, 
šniokščia, šokinėja ir puola kiekvieną  tvirtovę, kurią  tik pakeliui sutinka. Bet dar iš tolo pamačiusi Darjalo tarpukalnėje su 
kalnais kovojantį  ir ją viliojantį Tereką, aprimsta ir prieš pat karalienės Tamaros bokšto griuvėsius puola į  jo prieglobstį. O tas, 
žiauriai nudžiugęs, griebia ją į savo glėbį  ir grūdasi drauge į pačią tarpukalnės ankštumą. 
    Bet ne visados Kistyno tarpukalnė buvo toks tyrlaukis, toks baugus ir kartu toks gražus. Ne visados tokiu įnirtimu, be jokios 
kam naudos, tekėjo Kistynėlės upelė, ir ne visados tarpukalnė buvo užgriozdota akmenų  ir uolų, kurios dabar daro ją nykią, 
baugią  ir sunkiai prieinamą žmogui ir žvėriui. Kitados Kistyno tarpukalnė yra mačiusi ir laimingų  laikų  - ir net labai laimingų. 
Kitados joje gyveno laiminga ir visame Kaukaze garsi kistyn ų  tauta, kuri skyrėsi nuo kitų  kalnėnų  giminių  savo kalba, 
papročiais, kultūra ir turėjo savo vadą - Kistyno ir Darjalo tarpukalnių  imamą. Tuomet šioje tarpukalnėje buvo keli turtingi ir 
visame Kaukaze garsūs kistynų aūlai, kurių mečečių bokštai savo aukštumu varžėsi su žemesniųjų kalnų viršūnėmis, o gražumu 
- su Persijos ir Mažosios Azijos mečetėmis. 
    Kistyno mečečių mulos buvo pagarsėję visame Kaukaze savo išmintingumu ir šventojo Korano mokėjimu; kistynų vyrai - 
savo narsumu, miklumu ir iš pasalų puldinėjimu, o merginos - savo skaistumu: Kazbeko viršūnės sniegas temo prieš jų veido 
baltumą, tarpukalnės aguonų  juodieji žiedai balo prieš jų  akių, antakių  bei kasų  juodumą, ir maloniai teškančios Kistynėlės 
bangų ošimas nyko prieš jų kalbos ir dainų skambumą. 
    Gimė  ir iki pilnų metų  augo Kistyno tarpukalnėje padišachų, sultonų, chanų  ir kitų Azijos valdovų  haremų  būsimosios 
žvaigždės ir perlai. Kas metai ilgos kuprių vilkstinės išnešiodavo iš Kistyno tarpukalnės į Persijos ir Mažosios Azijos miestus 
šimtus jaunų mergaičių parduoti turtingųjų musulmonų haremams. 
    Laiminga ir garsi buvo kistynų  tauta, ir nieko jai netrūko. Visus savo kaimynus ji puldavo, visus grobdavo, vergdavo ir didelį 
išpirkinį  imdavo, o jos niekas niekuomet nepuldavo, niekas jos negrobdavo ir nevergdavo, nors ji buvo ma žiausia ir visų 
silpniausia tauta visame Kaukaze. O tai vis Alacho dėka, kuris visų labiausiai pamilo jų tautą ir apstatė ją iš trijų pusių ankštais, 
snieguotais kalnais, per kuriuos negalėdavo jų užpulti nė vienas priešas, o iš ketvirtosios - Darjalo tarpukalnė, kurioje mažutė 
kistynų saujelė galėdavo atsiginti nuo didžiausių puolikų gaujų. 
    Daug kartų kistynų nuskaustosios tautos susidėjusios mėgino keršyti jiems - paimti tarpukalnę, išgrobti jų  turtinguosius aūlus 



ir iki paskutinio pavergti kistynus, bet niekados joms tai padaryti nepasisek ė. Už kiekvieną Darjalo tarpukalne padarytąjį 
žingsnį priešams tekdavo užmokėti savo narsiųjų kareivių galvomis, ir jie visados turėdavo, kistynų vejami, grįžti atgal, nepriėję 
net pirmojo aūlo, o nustoję didžiosios kariuomenės dalies. Ir po kiekvieno tokio puolimo per Kaukazo tarpukalnes ir tyrlaukius 
tekėdavo kruvinas Terekas, nešdamas į  jūrą  nelaimingųjų  puolikų  lavonus ir tuo apskelbdamas kalnėnams baisią keršytojų 
nelaimę ir kistynų laimėjimą. 
    Tuos priešus, kurie mėgindavo kistynus pulti per Kuru ar Kistyno ledynus ar per kitus amžinai snieguotus kalnus, ištikdavo 
dar baisesnis likimas: vieni jų pražūdavo ledynų plyšiuose, kiti sušaldavo amžinojo sniego laukuose, dar kiti, paklydę debesyse, 
sukrisdavo į  bedugnes, ir tiktai retas kaip šešėlis sugrįždavo į  gimtuosius kalnus pranešti saviesiems apie baisią  visos 
kariuomenės nelaimę. 
    Ilgai paskui po Kaukazo kalnus ereliai ne šiodavo nelaimingųjų  kaulus, tuo džiugindami kistynus ir graudindami kitus 
kalnėnus. 
    Tik vieną bėdą, tik vieną neramumą turėjo kistynai, ir priežastis to jų neramumo ir rūpesčio buvo tie patys kalnai, kurie juos 
gynė  nuo priešų  ir kuriuose nuo nebeatmenamų  laikų  gyveno galinga nematoma kalnų  dvasia - Dzuaras, kuri retkarčiais 
baugindavo kistynus ir neduodavo jiems ramumo. 
    Gyveno Dzuaras nepasiekiamose aukštybėse, Kistyno ir Kuru ledynuose, savo aukso, sidabro ir ledo r ūmuose, kur 
niekuomet dar nebuvo žmogaus koja įžengusi, kur tik vieni debesys ropinėjo ir staugė  kalnų  pūgos, supildamos ir vėl 
išpustydamos sniego barchanus. Dargi ereliai neužskriedavo į  tokias aukštybes. 
    Plati ir paslaptinga buvo Dzuaro karalija. 
    Daug bėdų  ir nelaimių  pridarydavo Dzuaras savo kaimynams kistynams. Nė vienas tarpukalnės gyventojas nebuvo tikras, 
jog ir rytoj besakys Alachui dėkui už savo laimingą gyvenimą, kaip jis sakė šiandien: visi gerai žinojo, kad kiekvieną valandą, 
kiekvieną akimirką jie gali nustoti ne tik visų savo turtų, bet ir savo gyvybės. 
    Kartais - kai ims Dzuaras linksmintis savo rūmuose, kai ims trypinėti ir šokinėti po ledynus, tai tik rieda iš po jo kojų  į 
tarpukalnę ledo ir sniego gabalai, nešdami su savimi akmenis ir uolų nuolaužas. 
    Ir kiekvienas toks kalnų dvasios pasilinksminimas atimdavo kistynams keletą gyvybių  ir sunaikindavo daug turto. O kartais, 
nežinia dėl ko supykusi ant kurio kistyno, paims ir paris nuo kalno akmenį, pakliudys į  to ar kito kalnėno saklę ir sutrupins ją. 
Arba, linksmai žaisdama, paims sniego gabalą  ir juo užvers visą  avių  kaimenę, kuri tarpukalnėje ramiai ganėsi; arba, sau 
pasigėrėti, sniegu užtvenks Kistynėlę ir paskui nuo ledyno grožisi, kaip upelė, išsiveržusi iš krantų, užpila kistynų aūlus ir kone 
pusę tarpukalnės. Užvis labiau nekentė kalnų dvasia medžiotojų, kurie drįsdavo prisiartinti prie jos karalijos, kur buvo daugybė 
taurų, laukinių ožkų ir kitų didelių žvėrių. Nedaug jų tesugrįždavo namo: vienus dvasia pasmaugusi įmesdavo į Kistynėlę, kitus 
nustumdavo į  bedugnes, dar kitus sušaldydavo debesyse ir jau nebegyvus nuversdavo nuo kalnų, o kai kuriuos gyvus 
paimdavo į nelaisvę ir laikydavo savo karalijoje. Nė vienas tokių belaisvių nebesugrįždavo į  tarpukalnę... 
    Kistynai mėnesienomis matydavo ir pažindavo pražuvusiųjų medžiotojų šešėlius, gūrinėjančius po ledynus, bet nebegalinčius 
sugrįžti atgal į  tarpukalnę. 
    Bet kistynai niekados nenusimindavo ir nė manyti nemanydavo apie išsidanginimą  į kitus kalnus, kur negrėstų toks pavojus: 
kiek Alachas juos buvo apdovanojęs narsumu, tiek ir kantrumu. 
    Kiekvieną  šventadienį  mečetėse išmintingieji mulos jiems tvirtindavo, jog be Alacho valios ne tik n ė  vienas akmuo 
nenukrisiąs nuo kalno viršūnės, bet ir nė vienas plaukas nuo žmogaus galvos, o jei jau kam ką Alachas parašęs danguje 
gyvenimo knygose, to jokiu būdu žmogus nebeišvengsiąs. 
    Na, ar ne pats Alachas Mahometo lūpomis pasakė, jog kaip kiekvienas augalas turi savo kirmėlę, taip ir kiekvienas žmogus 
savo bėdą. 
    Jie ir patys gerai žinojo, jog kaip nesusibadęs rankų  neprisiraškysi pakalnių  radastų, taip nepakentėjęs žemėje neįeisi į 
Mahometo dausą, kur negi dykai linksminsies per amžių amžius su juodakėmis hurijomis... 
    Bet nė vienai Kaukazo tautai Alacho dangaus knygose nebuvo įrašyta tokia baisi nelaimė kaip kistynams. 
    Dargi šventajame Korane nebuvo minėta, jog Alachas kada nors už didžiausius nusidėjimus ką nors nubaustų taip, kaip jis 
nubaudė paskui savo mylimąją, ištikimąją kistynų tautą. 
    Bet jei taip ištiko, tai tokia buvo Alacho valia, ir dėl to tebūnie pagarbintas jo šventas vardas! 

* * *  

    Vieną vakarą Darjalo perėja į Kistyno tarpukalnę atėjo nepaprastas, keistas, apdriskęs ir dargi be ginklo keleivis su mažyčiu 
ryšuliu ant pečių, o po pažastimi nešinas senu, labai aptrintu smuiku. 
    Kistynai, laikydamiesi šventųjų Alacho įsakymų, mandagiai jį  priėmė, kistynaitės apmazgojo vandeniu keleiviui nuvargusias 
kojas, pavalgydino, pagirdė ir ant minkšto persų kilimo paguldė ilsėtis. 
    Kistynai buvo papratę, kad kiekvienas keleivis, praleistas Darjalo tarpukalne, turėdavo jų  imamui atiduoti ketvirtąją dalį 
savo turto, kurį  jis drauge su savimi nešėsi arba vežėsi; o jeigu jokio turto su savim neturėdavo, tai privalėdavo atidirbti tam 



tikrą dienų skaičių. 
    Taip buvo ir smuikininkui. Kadangi jis su savim nieko neturėjo, išskyrus seną, aptrintą smuiką ir skarmalų  ryšulėlį, tai gavo 
atidirbti prie imamo rūmų. 
    Kas vakaras griežėjas, pabaigęs savo darbą, pasiėmęs smuiką, išeidavo iš aūlo, įlipdavo į  aukštą uolą Kistynėlės krante ir 
grieždavo. 
    Jo malonus, liūdnas ir kartais linksmas griežimas taip patiko kistynams, jog jie kas vakaras, susirinkę  iš visų aūlų, atsidėję 
klausydavosi. Ir pats imamas kartais nebeiškentęs išeidavo iš savo iškilnaus haremo nuo gražiųjų  žmonų  ir, užlipęs ant stogo, 
ilgas valandas rymodavo, klausydamas griežiant. 
    Ilgiau už kitus keleivius teko griežėjui dirbti prie imamo rūmų. Galiausiai jį  taip visi pamilo ir taip jis visiems patiko, dargi 
pačiam imamui, jog i šmintingieji mulos norėjo jam įkalbėti, kad įtikėtų  Alachą  ir jo pranašą  Mahometą  ir visam laikui 
apsigyventų tarp kistynų. Be to, jam žadėjo padovanoti turto ir keletą skaisčiųjų kistynaičių. 
    Tik buvo nelaimė, kad niekas su juo nemokėjo susikalbėti. 
    Kistyno ir Darjalo tarpukalnių  imamui paliepus, buvo sušaukti visų mečečių mulos ir kiti išmintingieji, daug mačiusieji vyrai, 
kurie mokėjo daugeliu kalbų kalbėti. 
    Susirinko visi mulos, hadži, pirkliai ir kiti. Visi jie daug kartų  buvo Mekoje ir Medinoje bei kitose tolimose šalyse, daug 
kalbų mokėjo, o dar daugiau jų girdėjo, bet nė vienas jų ne tik nesuprato griežėjo kalbos, bet dargi sakėsi niekur panašios 
negirdėję. Tačiau keistasis griežėjas dėl visų  jų mėginimų  ir prikalbinėjimų  vien tik raukėsi, mojo ranka, kratė galvą  ir kaip 
mokėdamas aiškino jiems, kad savo laisvės jis neatiduosiąs už jokius turtus ir už jokias gražuoles. 
    Pagaliau, trigubai daugiau dienų atidirbęs prie imamo rūmų, griežėjas, didžios kistynų minios lydimas, buvo išleistas pro aūlo 
vartus. Bet priėjęs prie tos uolos, ant kurios jis kas vakaras grie ždavo, susimąstęs apžvelgė  visus apie jį  susirinkusius, 
tarpukalnę, ledynus, žiląjį Kazbeką, žėrintį  visai apylinkei savo baltu sniegu, giliu meilės žvilgsniu apdovanojo gražuoles - ir jo 
akyse sužibo ašaros. Paskui jis įlipo į  tą uolą ir, dar kartą apžvelgęs aplinkui, sudžirzgino smičium per stygas. 
    Visa aplinkui nutilo, nustebo ir įsiklausė. 
    Dargi visuomet paniuręs, susimąstęs ir vis kažkuo nepatenkintas žilasis Kazbekas, išgirdęs stygų verksmą, staiga nusikratė 
nuo savo galvos debesis, prasklaidė kaktoje raukšles ir vienu kartu tartum nudžiugo ir nustebo, lyg išgirdęs tai, apie ką jis tiek 
amžių mąstė. 
    Nustojęs baisiai kaukti, įsiklausė ir Terekas, ir Kistynėlė, ir nebylės uolos, ir kalnų dvasia Dzuaras. 
    O griežėjas vis griežė ir griežė - ir juo tolyn, juo graudyn ir graudyn. Jau ir saulė nusileido, ir paskutiniai jos spinduliai nustojo 
žaidę su Kazbeko viršūnės sniegu. 
    Darjalo tarpukalnėje pakilo rūkas, ir mėnuo iš už ledynų pasirodė, o griežėjas vis griežė  ir griežė, ir iš jo akių per veidą 
riedėjo didelės ašaros. Ir žmonės verkė. Kartais smuikininkas begrieždamas lyg alpsta, ir tada vos begirdėt smuiko stygas 
vaitojant; bet ūmai, apmetęs giliu žvilgsniu gražuoles, kalnus, tarpukalnę, visas sujuda, sukruta... o stygos, jo jausmų užgautos, 
sudreba suspiegia ir, lyg springdamos ašaromis ir vaitodamos, pripildo graudaus verksmo visą tarpukalnę. 
    Dažnai nuo ledynų  Dzuaras klausydavos dailiųjų  kistynių  dainelių, gėrėdavosi jų  šokiais, juokavimais ir kitais 
pasilinksminimais, dažnai po visą tarpukalnę skambėdavo skardžios kistynų karo dainos, ir kas rytas ir vakaras iki jo karalijos 
iš tarpukalnės vėjas atnešdavo graudžius mulų niūniavimus ir šauksmus, bet nieko panašaus į smuikininko griežimą kalnų dvasia 
niekados dar nebuvo girdėjusi. Ir panūdo ji, kad griežėjas visados pasiliktų Kistynų  tarpukalnėje ir kad visados, kiekvieną 
naktį, tiktai jai vienai griežtų, ir kad niekados jo griežiant nebeklausytų nė vienas žmogus. Kaip sumanė, taip ir padarė; staiga 
ledynuose pasigirdo baisiausias trenksmas, ir visi kalnai sudrebėjo. 
    Nesuskubo žmonės ir susigriebti, kai iš visų pusių ėmė krist į  tarpukalnę ledas, sniegas, akmenys, ir su dideliu trenksmu ir 
žemės drebėjimu visas Kistyno ledynas, raudamas pakeliui medžius ir kalnų viršūnes, nušliaužė į tarpukalnę. 
    - Allach kerim! Allach kerim! - kaip vienas sušuko visi kistynai ir pirmą bei paskutinį sykį pamatė kalnų dvasią Dzuarą, kuri, 
perskėlusi pusiau Kuru kalno viršūnę  ir vieną  jo pusę  sugriebus į  glėbį, sviedė  į tarpukalnę, stačiai į  griežėją. Nepraėjo ir 
valandėlė, kai visa Kistyno tarpukalnė, visi aūlai su visais gyventojais buvo amžinai palaidoti po sniegu, ledu ir akmenimis. Gyvi 
išliko tik tie kistynai, kurių tuo laiku nebuvo tarpukalnėje. 
    Kaimyninės tautos, nakčia išgirdusios kistynų kalnuose didelį  trenksmą, labai nusigando, bet rytą nudžiugo, sužinojusios apie 
baisiąją savo priešų nelaimę, ir kartu nustebo, pamačiusios Tereko vietoj gryną akmenyną. 
    Tris dienas ir tris naktis veržėsi Terekas per sniegą, ledą ir akmenis, nuo Kuru kalno ant jo užgriuvusius ir laikinai Darjalo 
tarpukalnėje jį  suturėjusius. O Kistynėlės upelė  ir po šiai dienai su jais tebekovoja. Likusieji nuo tos baisiosios katastrofos 
kistynai tuojau išsidangino į  svetimus kalnus. Ir šiandien Kistyno tarpukalnėje nė  vienas jų  ainis ne tik nebegyvena, bet ir 
nemedžioja. Ir nė  vienas kistynas dabar nepraeina ir nepravažiuoja Kistyno tarpukalnės, neapsimazgojęs rankų  bei kojų 
Kistynėlės vandeniu ir iš šventojo Korano nesukalbėjęs maldelės už kitados čia gyvus palaidotus savo garsiuosius protėvius. 
Kiekvienais metais tam tikrą dieną kistynų mulos ir hadži susirenka iš visų  kalnų  į Kistyno tarpukalnę  ir čia, šniokščiančios 
Kistynėlės krante, laiko už negyvėlius pamaldas ir atlieka tikybinius apsiplovimus. 
    Kalnų vadovai pasakoja keliauninkams, jog kiekvieną naktį  iš po uolų bei akmenų  išlendąs apdriskęs, su ryšuliu ant pečių ir 



juoda skrybėle ant galvos smuikininkas, atsistojąs ant uolos, griežiąs, o kalnų dvasia žiūrinti nuo ledyno, klausanti ir retkarčiais 
žaisdama ridinėjanti į  tarpukalnę  akmenis bei sniego grumulus. Ir vargas tam drąsuoliui, kuris išdrįstų  naktį  ateit į  tarpukalnę 
smuikavimo pasiklausyti. Nė vienas kalnų vadovas už jokius pinigus nepasiliekąs su keliauninkais nakvoti Kistyno tarpukalnėje. 

1905 

UŽKEIKTIEJI VIENUOLIAI 
Gruzinų liaudies motyvais 

    Niekados dar Gruzijos nebuvo ištikusi tokia didelė nelaimė, o gruzinai taip nusilpę, kaip tais sunkiaisiais laikais. Buvo tai visų 
baisiausioji gadynė  iš visos gan nelinksmos Gruzijos istorijos. Ir jei Gruzija nežuvo tada, tai, pasak senelių  ir žmonių dainų, tik 
buvusi tokia dievo valia. 
    Nesuskubo dar gruzinai išvyti iš savo šalies turkų  ir šiaurės kalnėnų, kai iš pietų  įsibrovė su didele kariuomene pats Persijos 
padišachas ir, keliose kautynėse nuveikęs gruzinus, artinos į  Gruzijos sostines Mcchetą  ir Tbilisį. Turkai ir šiaurės kalnėnai, 
išgirdę apie gruzinų kariuomenės žlugimą, grįžo atgal ir vėl ėmė plėšti ir deginti šalį. 
    Tikėtis iš kur nors pagalbos gruzinai negalėjo. Visi jų kaimynai buvo musulmonai, didžiausi gruzinų krikščionių priešai. Beliko 
tik atsiduoti dievo globai ir nugalėti priešą arba mirti kovos lauke. O gruzinai anais laikais tam tik ir gimdavo. 
    Kiekvienas vyras, kuris tik sugebėdavo valdyti kardą, palikęs namus ir nenudirbtus laukus, eidavo, pasiėmęs ginklus, ant 
priešo, o moterys, vaikai ir seneliai slėpdavosi neįeinamųjų miškų  tankmėse ir stačių  kalnų  urvuose. Dienomis tada Gruzija 
būdavo panaši į  tyrumas, o naktimis šen bei ten tviskėdavo ir gesdavo kruvini gaisrų atspindžiai, mirgėdami įvairiomis spalvomis 
snieguotose kalnų viršūnėse. 
    Netrukus pasirodė  ties Tbilisiu pirmieji padišacho kareivių  būriai, o rytojaus dieną  atvyko ir pats valdovas su visa savo 
kariuomene. Kaip audra užpuolė persai nesuskubusias susirikiuoti gruzinų eiles ir pirmąsias jų klote išklojo, bet kitos jėgos dar 
visą dieną grūmėsi su daug kartų  didesne persų  galybe ir tik vakarop, galutinai suardytos ir nugalėtos, pasitraukė  ir užsidarė 
Mcchete ir Tbilisio tvirtovėje Meteche. Ištisą naktį be perstojo daužė įnirtę persai tvirtovių sienas, veržės į vidų, šimtais lipo ant 
sienų ir šimtais lavonų krito atgal. Tik anksti rytą buvo paimtas Mcchetas, o dienovidy griuvo ir Tbilisio tvirtovė Metechas, kur 
buvo užsidarę patys narsieji kariai su savo kunigaikščiais. Nors tvirtovės sienos griuvo, tačiau išlikusieji gruzinai nutarė gyvi 
nepasiduoti ir, susispietę didžiajame Metecho bokšte, guldė  šimtus persų. Kiek tik jųjų  įsiverždavo į  vidų, tiek išmesdavo 
gruzinai lavonų, kad būtų erčiau grumtis ankštuose bokšto tarpsieniuose. 
    Per visą grumtynių  laiką padišachas, didelės minios mažesniųjų  chanų  ir bekų apsuptas, stovėjo ant Mta Cmindos kalno ir 
nekantriai laukė persų  laimėjimo. Bet saulė leidos vis žemyn ir žemyn, o ant Metecho vis dar tebeplevėsavo Gruzijos vėliava. 
Tada įtūžęs padišachas nusiuntė  kelis bekus pranešti vyriausiajam kariuomenės vadui, kad jei iki saulei nusileid žiant 
nesuplevėsuosianti ant Metecho bokšto musulmonų pranašo vėliava, tai jis liepsiąs savo tarnams išrėžti jam iš nugaros diržą. 
    Bet ir tai negelbėjo. 
    Juo pikčiau veržėsi persai į  bokštą, juo karščiau juos atgal stūmė  gruzinai. Prieš saulei nusileidžiant vyriausiasis persų 
kariuomenės vadas, pamatęs, kad bokšto nepaimsiąs, šoko nuo Metecho sienų  į putojančias Kuros bangas ir nusiskandino; o 
bokštas tik ryto metą buvo paimtas, kai pats padišachas ėmė kariuomenei vadovauti. 
    Nugalėjęs gruzinus ir užėmęs abi jų  sostines, Mcchetą  ir Tbilisį, padišachas iš pradžių  iškilmingai padėkojo Alachui už 
krikščionių  nugalėjimą, o paskui pasiskelbė visos Gruzijos valdovu ir, apsigyvenęs Meteche, vienas gruzinų  cerkves griovė, 
kitas pavertė mečetėmis, kankino krikščionis ir varu vertė  juos musulmonais. Išlikusiems gruzinams ir miestų  seniūnams 
paskelbė, kad jei jie per keturias dienas ir per keturias naktis nepristatysią jam dviejų maišų aukso, dešimties tūkstančių arklių 
ir tūkstančio skaisčiausių mergaičių, tai ten, kur pereisiąs jo arklys, šimtą metų žolė nebeaugsianti. 
    Pristatyti dešimt tūkstančių arklių, nors vargiai, bet įstengė gruzinai, o apie tūkstantį skaisčiųjų mergaičių bei du maišus aukso 
ir svajoti negalėjo, nes ne tik visas skaisčias, bet ir bent kiek gražesnes mergaites buvo jau išrankioję  turkai, lezginai ir kiti 
šiaurės kalnėnai; o auksą vieni gruzinai per ilgą kovos metą visai buvo išleidę, kiti slėpė jį kalnuose ir miškuose, ir tokiu trumpu 
laiku niekas jo pristatyti negalėjo. 

* * * 

    Gruzijos kalnuotojoj šiaurėj, kur devynis mėnesius per metus žemė  esti sniegu apklota, ant sunkiai prieinamos kalno 
viršūnės, Kazbeko papėdėje, stovėjo senas turtingas šventosios Ninos vienuolynas. Ne vieną kartą buvo kreipęsi gruzinai į 
šventosios Ninos vienuolius, ir ne vieną kartą gelbėjo brolija savo tėvynę nuo didelių  nelaimių - čia pinigais, čia sumaningais 
patarimais. Ir šiuo žygiu gruzinai nutarė kuo veikiausiai kreiptis į savo gelbėtojus. 
    Bet tuo laiku sunku buvo juos pasiekti. Visi kalnai, per kuriuos ėjo į  vienuolyną  siauri takeliai, buvo dar apdengti gilių 
giliausio sniego, ir dažnai atsitikdavo, kad sniegynai užgriūdavo aūlus, užklodavo miškus, kelius. Nežiūrint to, atsirado keli 



narsuoliai, gimę ir augę kalnuotojoj šiaurės Gruzijoj, kurie, pasiėmę raštus į  šventosios Ninos vienuolius ir prisikrovę ant asilų 
maisto, šiltų drabužių, virvių ir kitų reikalingų laipioti po kalnus daiktų, leidosi į netolimą, bet sunkią ir pavojingą kelionę. Didelė 
žmonių minia ir dvasininkai, palydėję juos iki snieguotųjų kalnų, melsdamies pasiliko apačioj laukti jų laimingai pargrįžtant. 
    Dvi dienas ir dvi naktis lipo narsūs gruzinai į kalnus ir tik trečiąjį vidunaktį, privargę, nušalę, išalkę, nustoję pakeliui didžiosios 
dalies savo draugų ir gyvulių, kurie nukrito į bedugnes, pasiekė kalno viršūnę ir pasidūzgeno į vienuolyno vartus. 
    Neveikiai įsileido juos į  vidų nusigandę vienuoliai, nes niekados dar šiuo metu nebuvo jų aplankęs nė vienas žmogus; dargi 
aršūs ingušai ir laipiotojai chevsurai niekados šiuo metu vienuolyno nepuldavo. 
    Ištisus devynis mėnesius vienuoliai būdavo atskirti nuo viso pasaulio. Užtat viduvasarį, kada aptirpdavo žemesniųjų  kalnų 
sniegas ir nuslūgdavo ledynų  upeliai, vienuolyną  aplankydavo daugybė  žmonių  ir sunešdavo daug pinigų  ir maisto, kurio 
užtekdavo brolijai visiems metams. Per tuos tris mėnesius ne tik gruzinai vykdavo būriais ir visais takais į  šventosios Ninos 
vienuolyną, bet lankydavo jį  ir kitų krikščioniškųjų šalių  žmonės: atkeliaudavo net tolimosios Graikijos ir Balkanų gyventojai. 
Per tuos mėnesius dieną  ir naktį  skambėdavo vienuolyno varpai, degdavo žvakės ir būdavo laikomos pamaldos. Kaip trys 
dienos prabėgdavo tie trys mėnesiai, ir vienuoliai nepastebėdavo, kaip vėl ateidavo nuobodi žiema. 
    Pirmajam sniegui kalnuose iškritus, visi maldininkai skubėdavo nusileisti nuo kalno žemyn, ir vieną  dieną  nebelikdavo 
vienuolyne nė  vieno svetimo žmogaus. Išlydėję  paskutiniuosius maldininkus, sueidavo visi vienuoliai į  didįjį  bokštą  ir ten 
pasimeldę skaitydavo ir skirstydavo suneštąsias dovanas bei auksą, o suskaitę ir sutvarkę, slėpdavo jas vienuolyno landynėse. 
    Nuobodžios būdavo vienuoliams žiemos. Kartu su žmonėmis išskrisdavo iš vienuolyno pastogių ir visi paukšteliai. Skrisdavo 
jie į pietuose visados žaliuojančius, mėlyno ūko aptrauktus klonius, kurie nuo vienuolyno kalno viršūnės buvo panašūs į  jūras su 
daugybe iš vandens kyšančių  uolų  ir salų. Iš kitų  trijų  šonų  aplink vienuolyną  stovėjo amžinai snieguoti kalnai su Kazbeku 
viduryje, tyravo mėlyni ledynai ir tartum milžinų  rogių  išvažinėti sniego laukai, tarp kurių  tęsėsi giliai įsirėžusios tarpukalnės ir 
juodavo gilios bedugnės. Savaitėmis degdavo tada saulės spinduliuose tyras, amžinai baltas kalnų sniegas. 
    Ilgas valandas žiūrėdavo vienuoliai, grožėdavos stebuklinga gamta ir negalėdavo atsigėrėti jos skaistumu. Ypač mėgdavo jie 
gėrėtis sniego spingsėjimu saulei tekant, kada nubalusios kalnų  viršūnės staiga, lyg ko susigėdusios ar didžiai pradžiugusios, 
pradėdavo rausti, besimaudydamos spindulių vilnyse, mirgėti visomis vaivorykštės spalvomis ir kloti ilgus šešėlius. 
    "Šventas, šventas viešpats dievas, dangaus ir žemės leidėjas..." - iškilmingai, apsalusia širdimi, giedodavo tada brolija, o pats 
vyriausias vienuolis laikydavo ištiesęs rankas viršum Gruzijos ir laimindavo nuo kalno visą šalį  ir žmones. Vaidendavos tada 
vienuoliams, kad ir skaisčiosios kalnų  viršūnės bei nebylės uolos, ir šniokščią kalnų  upeliai pritaria jiems ir drauge garbina 
iškilniojo Kaukazo kūrėją. 
    Retkarčiais išeidavo brolija po kalnus pasivaikščioti. Išeidavo dvejetais, giedodami šventąsias giesmes, bet, paėjėję kiek 
tolėliau nuo vienuolyno ir radę  tinkamą vietą, susikurdavo ugnį, kepdavo šašlikus, išsitraukdavo iš po skvernų  odinius vyno 
maišiukus ir imdavo linksmintis. Nežinia iš kur atsirasdavo ir sudundėdavo sazas, vienu metu pritardavo jam zurna, graudi 
čanura ir skardus diplipitas... 
    Štai išėjo iš vienuolių  būrio vienas ir kraipydamasis ėmė  šokti lezginką... Išėjo antras, dailiai pakėlė  ant galvos dešiniąją 
ranką, nuleido žemyn akis ir, grakščiai mindamas kojomis, o kairiąja ranka plevėsuodamas nežinia iš kur paimta moteriška 
čadra, vilioja pirmąjį kaip juodakė gruzinaitė... 
    "Tra ta ta ta ta ta taa..." - verkia po kalnus graudi čanura, ir užkimusiu balsu pritaria jai zurna. 
    "Viens, du, trys; viens, du, trys..." - ploja delnais vienuoliai, pritardami sazo dundėjimui. 
    "Lalalaa... lalaa..." - spiegia diplipitas, tartum stengdamasis visus peršaukti. 
    Nebeiškęsdavo tada ir vyriausiasis vienuolis. Ir jo širdis imdavo tankiau plakti, senas kraujas gyslose virpėti; pakėlęs vyno 
taurę, imdavo šokti ir jis. Dar smarkiau plodavo tada delnais visi vienuoliai, ir dar žiauriau spiegdavo diplipitas. Tada jau visus 
apimdavo pats smagumas: rėkaudavo, šūkaudavo, liedavo be pasigailėjimo vyną ir, vienas kito įsitvėrę, šokdavo... 
    Išbaidyti iš savo lizdų ir iškilę  į padangę ereliai lyg stebėdamies raižydavo orą viršum besilinksminančių vienuolių; baikščios 
laukinės ožkos ir taurai būriais blaškydavos po ledynus, nesurasdami sau vietos... 
    Bet štai sugausdavo vienuolyno varpai. Vienu akimirksniu nutildavo muzika ir šūkavimai. Vienu metu sustodavo vienuoliai ir 
lankstydamiesi imdavo žegnotis ir melstis... 
    Vėl skambėdavo kalnuose šventosios vienuolių giesmės, ir vėl tvarkingai dvejetais grįždavo broliai į vienuolyną... 
    Bet daug daugiau būdavo nuobodžių dienų, dargi baugių, kai, iš visų pusių apsiausti debesų ir apnešti sniego, kelias savaites 
negalėdavo vienuoliai nė kojos per slenkst į  iškelti. Kai įsitaisys, būdavo, siausti kalnuose pūga, kai ims pustyti nuo Kazbeko 
sniegą, nešioti tarpukalnėmis ir drabstyti ant vienuolyno sienų; kai ims, būdavo, kaukti ir švilpti aplinkui vėjas, kai ims ant 
Devdarako traškėti ledynas, tai... baugu tada būdavo, ir vaidendavos persigandusiai brolijai, kad iš visų pusių apsiautusios jų 
buveinę piktosios dvasios ir kad, sukdamos ir kaukdamos aplinkui, jos norinčios nuversti vienuolyną nuo kalno į bedugnes arba 
jį sniegu užnešti. Dienomis ir naktimis dejuodavo tada brolija, melsdavos ir laukdavo, kada liausis siautusi pūga. Nebežinodavo 
tada jie, kuomet diena, kuomet naktis. Daug stebuklų  ir neišaiškinamų  atsitikimų  tada patirdavo atskirtieji: tai varpai patys 
savaime imdavo skambėti, tai ant aukurų žvakės, niekieno nedegamos, užsižiebdavo, tai už langų vėlės žmogaus balsu imdavo 
prašyti vienuolius maldų  ir plėštis į  vidų... Melsdavosi tada brolija, pasninkaudavo ir ilgas valandas gulėdavo kryžiumi ant 



žemės. Ne vienas vienuolis tada atsimindavo savo gimtinę ramiuose Gruzijos kloniuose, kur niekados nebūdavo nei sniego, nei 
tokių  baisių  pūgų; atsimindavo linksmas jaunatvės dienas, gražias kitados mylėtas mergeles... Ne vienas tada pasigailėdavo 
pasižadėjęs dievui tarnauti šiame vienuolyne ir išsižadėjęs visų šio pasaulio malonumų... 
    Bet pūga praeidavo, o atkutę vienuoliai turėdavo daug darbo, kol atkasdavo nuo vienuolyno sienų sniegą, kol pasitaisydavo 
sudraskytus stogus, išvartytus kryžius...  

* * * 

    Jau buvo geras vidunaktis, kai vienuoliai, įvairiais klausimais ir mėginimais pažinę tikruosius gruzinų pasiuntinius, įsileido juos į 
vidų. Pasiuntiniai, gavę  iš vyriausiojo vienuolio palaiminimą, tuoj, nepaisydami didelio nuovargio ir alkio, ėmė pasakoti apie 
baisią, iš visų pusių gruzinus užklupusią nelaimę ir su ašaromis meldė broliją kuo veikiausios pagalbos. 
    Išklausę pasiuntinių, visi vienuoliai suėjo į  didelį slaptąjį vienuolyno rūsį, kuriame buvo paslėptas auksas, ir ten pradėjo tartis, 
kokiu būdu išgelbėjus iš pražūties tėvynę. Ilgai nesvarstę, be ginčų, visi vienu balsu nutarė kuo veikiausiai atseikėti du maišus 
aukso, atiduoti pasiuntiniams ir dargi patys palydėti juos nuo kalno. 
    Bet kai atkasė vienuoliai geltoną žibantį auksą ir ėmė pilstyti į maišus, staiga pagailo jiems prakeiktojo metalo, ir pradėjo tarp 
savęs jie tartis, ar nepasitenkintų padišachas vienu maišu, ar nepasisektų  jo permaldauti visai aukso nedavus, rasit galima būtų 
išgelbėti tėvynę kitais keliais... Ir pagaliau nusprendė - aukso visai neduoti, bet kuo skubiausiai išnešti jį  į kalnus ir paslėpti ten 
po amžinuoju sniegu, o pasiuntiniams pranešti, jog visame vienuolyne neatsiradę dargi vieno maišo aukso. 
    "Bene pirmą kartą naikina ir degina gruzinų  kraštą jų  priešai musulmonai? Argi vieną kartą nuniokota Gruzija iš kraujo ir 
pelenų pakilo ir vėl pražydo?.." 
    Taip, sąžinės graužiami, ramino patys save vienuoliai ir pilstė  į maišiukus po tiek aukso, po kiek galėjo kiekvienas panešti. 
Netrukus visas auksas buvo supilstytas į  tiek maišiukų, kiek buvo vienuolių. Padėję vienas kitam užsiristi maišelius ant pečių  ir 
užsigesinę švyturius, tyliai išėjo jie už vartų, pamiršę prieš tokį pavojingą žygį ne tik pasimelsti, bet ir persižegnoti. 
    Pirmas ėjo vyriausiasis vienuolis ir pats savo ranka atrakinėjo ir užrakinėjo slaptųjų  vienuolyno landynių vartelius. Išėję už 
vartų  ir apsižvalgę nakties tamsoje, buvo jau besileidžią nuo kalno žemyn, tik staiga prieš juos išaugo kaip iš po žemių vienas 
pasiuntinių ir, pamatęs vienuolius su maišeliais, stvėrė vyriausiąjį už rankos ir baimės ir nustebimo balsu paklausė: 
    - Tėve, ką darai?! 
    Bet nesuskubo jis pabaigti paskutinio žodžio, kai vienas vienuolių įsmeigė jam į krūtinę peilį  ir nustūmė nuo kalno. 
    - Prakeikti būkite! Prakeikti... - suriko nelaimingasis, krisdamas nuo kalno į bedugnę. 
    - Prakeikti būkite! Prakeikti... - įvairiais balsais atkartojo kalnai nakties tamsumoj. 
    - Prakeikti būkite! Prakeikti... - atsiliepė kalnams bedugnės ir tarpukalnės. 
    - Prakeikti būkite! Prakeikti... - silpnas aido atbalsis užbaigė ir patvirtino apačioje, ten, kur iš po ledynų kriokė Devdarakas 
ir dauboje ūžė Amyluša. 
    Apčiuopomis, vienas kitam padėdami ir vienas kitą palaikydami, tik jiems žinomais keliukais ėmė  leistis nuo kalno auksu 
nešini vienuoliai. 
    - Prakeikti būkite! Prakeikti... - be paliovos skambėjo vienuolių ausyse. 
    - Prakeikti būkite! Prakeikti... - kalbėjo kiekvienas sniego gabalėlis, riedėdamas iš po kojų  į pakalnę. 
    Pasiekę Viešpaties piršto uolą, prie kurios kitados linksmindavos, norėjo vienuoliai, nusimetę sunkius aukso maišus, sėstis 
pasilsėti, bet staiga suplasnojo sparnais uolos viršūnėje pelėda ir, klykdama keistu baisiu balsu, dingo nakties tamsoje. 
    - Prakeikti būkite! Prakeikti... - išgirdo tame riksme šiurpo apimti vienuoliai. 
    Kaip padūkę, prisispaudę maišus, pasileido jie bėgti per ledyną, nebepaisydami nei kelio, nei savo draugų, risdamies 
uolomis, nerdamies į sniegą, šokinėdami per plyšius ir griuvinėdami ant slidaus ledo. 
    Sukaitę, nuvargę, pasiekė  vienuoliai Čherio kalną. Čia vyriausiasis, sunkiai alsuodamas, pasibėgėjo savo draugams į 
priešakį, norėdamas į  juos prabilti ir nuraminti, bet apakusi brolija parstūmė jį  ir dar greičiau ėmė kopti į aukštumas. 
    Pažvelgė atgal atsikėlęs vyriausiasis vienuolis ir nustebo: toli toli pietuose keliose vietose žėravo dideli gaisrai, ir plati raudona 
pašvaistė buvo užėmusi visą akiratį. Tai padišachas, nesulaukęs iš gruzinų atsakymo, pradėjo niokoti ir deginti šalį. 
    - Viešpatie, pasigailėk! - nusiminusiu balsu suriko vyriausiasis, tik dabar supratęs, ką padaręs. 
    Balsu šaukdamas, pasivijo jis savo draugus ir, ranką  ištiesęs, parodė  į raudoną  nuo gaisrų  dangų. Vienu metu sustojo 
vienuoliai, susispietė  į krūvą ir, nusiminimo apimti, pradėjo vaitoti. O įžiūrėję, kad ugnis sklaistosi kaskart plačiau, vėl pasileido 
kopti aukštyn ir blaškytis po ledyną. 
    Nuo Arčkordo kalno viršūnės pamatė vienuoliai vienos liepsnos apimtą Gruziją, o rytuose, kaip prieš saulei tekant, nuo 
gaisrų raudoną Kazbeką, kurio viršūnėje kybojo prie kryžiaus prikaltas Kristus, įsmeigęs akis į  liepsnojantį kraštą. 
    Vyriausiasis vienuolis, išvydęs tokį  baisų  reginį  ir didelį  stebuklą, numetė maišą, nuleido rankas ir kaip stabo ištiktas sustiro 
vietoje. Penki vienuoliai suklaupė eile žemėje, du kniūpsti sukniubo ant maišų, du parpuolė aukštielninki, trys, tartum vienas už 
kito slėpdamies, sustingo vietoje, o visi kiti susispietė į vieną gurguolį  ir apsigobė galvas vienu dideliu apsiaustu. 



    Tada, atsikreipęs į vienuolius, tarė nuo kryžiaus Kristus: 
    - Per amžius prakeikti būkite, vienuoliai! Per amžius prakeikti būkite, pralieję nekaltą savo brolių  kraują  ir pamilę auksą 
labiau už savo artimą Per amžius stovėkite dienomis suakmenėję toje pačioje vietoje, per amžius varkite naktimis, tąsydami po 
kalnus prakeiktąjį metalą! Vargas jums, prakeiktieji, jei jus, per naktį Kazbeko viršūnės nepasiekusius, nušvies saulės spindulys 
ar pamatys žmogaus akis. Vargas tada, sakau jums, prakeiktieji, vargas! 
    Taip taręs Kristus išnyko, o Kazbeko viršūnė dar labiau paraudo nuo naujai ugnies apimtų Gruzijos aūlų  ir apžėrė raudonais 
savo sniegų atspindžiais jau suakmenėjusių vienuolių statulas. 

* * *  

    Daug daug nuo tų  laikų  jau amžių praėjo, daug daug Kaukazo upėmis ir vandens nubėgo. Daug kartų per tą  laiką persai 
Gruziją  degino ir siaubė, daug kartų  ir Persija, gruzinų  padegta, liepsnojo. Iš šventosios Ninos vienuolyno, iš Tbilisio ir 
Mccheto tvirtovių  tik griuvėsiai beliko. O užkeiktieji vienuoliai, pavirtę akmenims, ir šiandien tebestovi toje pačioje vietoje, kur 
juos prakeikė Kristus, ir šiandien tebevargsta naktimis, tąsydami po kalnus prakeiktąjį  auksą. Ir dabar artimųjų aūlų gyventojai 
naktimis girdi, kaip užkeiktieji, vilkdami savo auksą  į Kazbeko viršūnę, sunkiai alsuoja, verkia ir dejuoja. Girdi, kaip bastosi 
nelaimingieji po snieguotus laukus, slidinėja ledynuose, laipioja plikomis uolomis. Girdi, kaip skamba vienuoli ų  maišeliuose 
prakeiktasis auksas ir kaip krinta iš po jų kojų akmenys, sniegas ir ledas, kurie padaro kalnėnams daug pragaišties. 
    Kai kada užkeiktieji, besikarstydami po kalnus, nuverčia netyčia tokią didelę uolą arba ledo gabalą, jog nuo jų kritimo net 
visos apylinkės kalnai sudreba. Visų  pavojingiausia tuose kalnuose anksti rytą, prieš pat dieną, kada vienuoliai, nepasiekę 
Kazbeko viršūnės ir pastebėję rytuose aušrą, galvotrūkčiais bėga į savo vietas. 
    Baugu darosi kalnėnams, kai retkarčiais praplyšta kurio nors vienuolio maišas ir pasipila iš jo po ledyną  prakeiktasis 
metalas. Didelis tada kyla triukšmas ir nelaimingojo vienuolio verksmas, nuo kurio netgi pačius drąsiuosius kalnų vadovus ima 
šiurpas. Iki aušros rankioja paskui vienuoliai po ledyną auksą, skaito jį  ir dėlioja į maišus. Dar neprasisklaido kalnuose rūkai, o 
užkeiktieji jau stovi savo vietose ir vėl laukia nakties su tikra viltimi pasiekti Kazbeko viršūnę, paslėpti ten auksą ir nors kartą 
atsidusti po tiek amžių bergždžio darbo. 
    Graudu ir baugu šiandien šitose tyrumose, visų  pamirštuose kalnuose. Kiekvienas gruzinas didžiai nuliūsta, pamatęs ant 
kalno, debesims prasiskyrus, vienuolyno griuvėsius ir suakmenėjusių užkeiktųjų  vienuolių  statulas. Niekas jų nesigaili, niekas 
nemini, ir niekas už juos nesimeldžia. Tik amžinieji keleiviai šaltieji debesys lanko retkarčiais vienuolyno griuvėsius ir, pasigailėję 
suakmenėjusių  vienuolių, glamonėja juos, bučiuoja, klausinėja. Bet išklausę, nepravirkę ir nė  žodžio nepratarę, šalti, paniurę 
traukia toliau į amžinąją kelionę. O žiaurūs kalnų vėjai, tyčiodamies vienuolių kančiomis, kaukia, staugia aplinkui, barsto jiems į 
akis sniego smiltis ir per amžius niūniuoja vienatonę nusiminimo dainą. 
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    Tai buvo seniai. Tai buvo tenai, kur kalnai nuo amžių  dangų  remia, o jų  didysis Kazbekas visuomet sniegu baltuoja kaip 
hadži čalma ant galvos, žilas Elbrusas kur sapnus sapnuoja ir mena žemės praeities laikus. Tenai, kur putotas Terekas Darjalu 
braunas per kalnus, uolas ir stepes, kur po ledynus pūgos staugia, o jų pašlaitėse daug gėlių... Kur kančias kentė Prometėjas, 
aukštai prikaltas prie uolos. Kruvinas kerštas, aistra, meilė  kur žmogų  valdė, o ne žmogus juos... Tenai, tenai, kur ramūs 
palikuonys su širdgėla mena Kaukazo praeities šiurpius laikus, kai išnaudojo žmogus žmogų, o turčiai engė juos visus. 
    Tai buvo tenai. Tai buvo tenai ir tuomet, kai dar nė vieno svetimo žmogaus koja nemindžiojo šventojo Elbruso papėdės 
kalnų ir kai dar nė vienas kalnėnas džigitas nebuvo savo priešui nugaros atgręžęs. Tai buvo šaly tarp Baksano ir Kubanės upių 
ir Didžiųjų amžinai sniegu padengtų Kaukazo kalnų. 
    Gyveno tame palaimintame žemės kampelyje laisva, karinga ir narsi kalnų tauta. Visi jos vyrai buvo narsūs ir kovingi džigitai, 
visos moterys - gražios ir grakščios kaip Mahometo dausų hurijos. Niekur kitur visoje žemėje neaugo tokie liekni augaloti vyrai 
ir tokios baltaveidės juodų akių moterys, kaip šiaurės Kaukazo kalnuose. 
    Ilgus amžius laisvai gyveno džigitų  tauta savo numylėtuose kalnuose ir stepėse. Jos verslas buvo karas, jos įstatymas - kova. 
Kovojo ji su priešais, kovojo ir su draugais. Kovojo dėl moterų, dėl ginklų, dėl žirgų  ristųjų. Bet visų daugiausia kovojo džigitai 
dėl savo laisvės. Laisvė džigitams buvo tas pats kas paukščiams padangė, nors savo laisve ir taip galėjo jie lygintis tik su 
plikagalviais kalnų  ereliais, kurie it karūnuoti karaliai ir šiandien teberaižo orą  viršum Kaukazo kalnų  ir tebeviešpatauja 
buvusiose džigitų žemėse. 
    Bet kaip nieko šiame pasaulyje nėra amžino, taip neamžina buvo ir džigitų tautos laisvė ir jos gerovė. Ilgainiui juos pradėjo 
spausti netikėliai giaurai, kaip buvo vadinami svetimieji. Iš pradžių ne per daug bodėjosi jais džigitai, nes ir giaurai turėjo gerų 



žirgų, gražių moterų  ir ugnimi spjaudančių ginklų, kuriuos taip brangino kalnėnai. Be to, jie buvo karingi, drąsūs, vikrūs, ir su 
tokiais kautis narsiems kalnėnams buvo vien malonumas. Iš savo kalnų  įžiūrėdavo džigitai tolimose stepėse giaurų  pirklių 
turtingus karavanus, sužinodavo apie jų stovyklas, apie naujai statomas apsigynimo tvirtoves. Žvalgai pranešdavo, kur išstatyti 
naktį stepėse netikėlių piketai. 
    Visa tai gerai išnagrinėdavo, įsidėmėdavo, apsvarstydavo ir, sulaukę nakties ar patogaus momento, puldavo. Puldavo ir 
visuomet laimėdavo. Tas ne džigitas, kuris lemiamoj kovoj palikdavo savuosius ir atgręždavo nugarą priešams. Tas ne džigitas, 
kuris kardo kirčiu neperblokšdavo kalnuose žvairiaakio totoriaus ar neišmušdavo iš balno kreivakojo klajoklio kalmuko. Tas 
ne džigitas, kuris po naktinio žygio neparsivesdavo į  kalnus belaisvio netikėlio giauro, užnėręs jam ant kaklo kilpą, ar 
neparsigabendavo į  savo haremą  apskritaveidės kalmukės ar plačiaakės stačiakrūtės urusutės. Tokiais šlykštėdavosi ne tik 
gimtasis aūlas, nuo jų nusigręždavo ir kalnų gražuolės. 
    Bet ne vien su netikėliais giaurais ir savo artimaisiais kaimynais kariavo d žigitai; puldinėjo jie ir kitas tautas. Kartais 
nukreipdavo jie savo žygius į  Kaspijos stepes, į  klajoklių  tautelių  laikinus palapinių miestus; per ledynus ir amžinojo sniego 
laukus pasiekdavo jie Gruziją, Abchaziją, Svanetų  kalnus; nusiaubdavo Juodosios jūros rytų  pakraščius ir su dideliu grobiu 
grįždavo į  savo gimtuosius kalnus. Sugrįžę  dėkodavo Alachui už pergalę, dalydavosi grobiu, puotaudavo, džigituodavo ir 
smagindavosi savo haremuose su gražuolėmis, tuo tarpu kai kritusieji kovoje džigitai linksmindavosi su juodakėmis hurijomis 
Mahometo dausose. Ir niekas žuvusiųjų neliūdėjo; kiti išlikę gyvi ar seniai jiems net pavydėjo, nes Mahometo dausose, pagal 
Koraną, išnykstą visi kūno negalavimai ir išsilyginą metų skirtumai - visi pasidarą sveiki, jauni ir pajėgūs mylėti. 
    Turėjo džigitų  tauta ir savo ydų bei bėdų. Didžiausia jų yda - tai gazavatas - šventasis karas ir kruvinojo keršto paprotys. 
Vargas būdavo, jei kuris džigitas įsimylėdavo savo kaimyno ar kunako dukterį, seserį ar žmoną ir jei gražuolės tėvas, brolis ar 
vyras nesutikdavo jam jos perleisti. Vargas būdavo ne tik tom dviem šeimom, bet ir visai jų  giminei. Jei įsimylėjėlis 
neatvėsdavo, neapsigalvodavo ar nesisekdavo j į  perkalbėti, piršlybos visuomet baigdavosi dideliu abiejų  pusių  kraujo 
praliejimu. Įsimylėjėlis pasisamdydavo abrekų, sukviesdavo savo kunakus ir su ginklu rankose puldavo gražuolės saklę arba 
net ir visą aūlą, jei tas pasipriešindavo puoliko užmačioms. Pavykdavo narsuoliams išvogti gražuolę ar nepavykdavo, bet po to 
žygio jau dingdavo abiejų šeimų ir abiejų giminių ramybė. Viena ir kita pusė prisiekdavo Alachu keršyti už nukautuosius; keršyti 
krauju. Ir prasidėdavo kruvino keršto žudynės. Tėvai keršydavo už nukautus vaikus, vaikai - už tėvus, brolius; tolimesnieji 
giminės - už artimesnius... ir taip iki septintos kartos. Ir liedavos tuomet tarpusavio kovoje d žigitų  kraujas. Galingesnių  ir 
gausingesnių giminių  tarpe liedavos ištisus dešimtmečius. Ir niekas vienos ar kitos pusės nebuvo saugus. Mirdami neatkeršiję, 
tėvai įpareigodavo tai atlikti savo vaikus - palikuonis bei paveldėtojus. Kitų gimimų  tokiu būdu išsižudydavo visa vyriškoji lytis, 
ir pasilikdavo tik vienos moterys. 
    Ne naudos, o vien žalos atnešdavo kalnėnams taip pat ir mulų nuolat skelbiamas gazavatas prieš kitatikius. 
    Ir tos ydos, tos bėdos, tas kruvino keršto paprotys ir šventas gazavatas ilgus šimtmečius ėdė kalnų tautelių širdis kaip rūdis 
geležį  ir pagaliau jas visai paėdė. Ir gal tik kruvino keršto tarpusavio kova ir gazavatas visą laiką neleido kalnėnams susiburti į 
vieną galingą bendruomenę ir atremti ilgainiui juos užgriuvusius priešus. 
    Tai įvyko pačiu džigitų tautos žydėjimo ir galingumo metu. 
    Gyveno tada Elbruso papėdėje, Malkos aūle, du kunakai, du narsūs džigitai, jau subrendę vyrai - Alibėjus su Dvalibėjum. 
Abu buvo hadži, abu dėvėjo baltas čalmas, perpintas žaliu kaspinu, mečetėje abu sėdėjo greta vienas kito ant brangaus persų 
kilimo, arčiau pranašo vėliavos, ir, vienas kitą pakeisdami, niūniavo iš šventojo alkorano knygos. Abu turėjo gražių moterų 
haremus, ristųjų  žirgų  tabūnus ir brangiųjų  ginklų  rinkinius. Turėjo gausias šeimas ir plačią  giminę. Jų  šeimos nors ir 
nesigiminiavo, bet sugyveno gražiau už gimines. O patys kunakai nesiskirdavo kaip du broliai: ar tau į medžioklę, ar į  naktinį 
žygį, ar į  šventąjį karą gazavatą - vis abu drauge. Ko neperblokšdavo Alibėjaus kardas, tą pribaigdavo Dvalibėjaus kinžalas. 
Kas išsprukdavo iš Alibėjaus kilpos, tą pavydavo Dvalibėjaus strėlė. Ir grobiu jie dalydavosi pusiau, ir, lankydami vienas kitą, 
iš tos pačios pypkės pasikeisdami rūkė kaljaną. 
    Sykį sumanė abu kunakai apsilankyti toli už Kubanės į giaurų nausėdijas ir iš ten žirgų ristųjų ir moterų gražuolių parsigabenti. 
Pasikvietė džigitų ir iš kitų aūlų  ir leidosi į  tolimą naktinį žygį. Ne visi džigitai grįžo iš naktinio žygio, bet kurie grįžo, tie grįžo su 
dideliu grobiu. Greit pasiskirstė  džigitai gausų  grobį, bet niekaip negalėjo pasidalyti abu kunakai, Alibėjus su Dvalibėjum, 
vienos belaisvės, mėlynakės, šviesiaplaukės jaunutės urusutės. Aibė  jus pasiūlė  už ją Dvalibėjui visus paimtus belaisvius; 
Dvalibėjus pridėjo jam ir visus ristuosius žirgus. Alibėjus atsisakė Dvalibėjaus naudai visų  pagrobtųjų  moterų; Dvalibėjus 
pridėjo jam priedo ir savo vieną žmoną, gražiąją Fatimą. Albėjus padėjo jam ant stalo brangiuose apdaruose savo kraštuotą 
kinžalą  su Kubanės meistrų  įraižu iš šventojo Korano; Dvalibėjus ištiesė  jam savo lenktąjį  Damasko plieno kardą  su 
Mahometo grabo atvaizdu rankenoje. 
    Buvę prie dalybų  išmintingieji mulos ir seniai hadžimiuridai patarė jiems parduoti gražuolę urusutę turkų sultono ar Persijos 
šacho haremą ir gautus pinigus pasidalyti pusiau, bet abu bylininkai nesutiko. Atmetė  jie ir išmintingųjų  pasiūlymą dėl abiejų 
kunakų šventos ramybės nustumti belaisvę nuo kalno į bedugnę ar mesti ją  į sraunųjį Baksaną... Susiraukė Alibėjus, paniuro ir 
Dvalibėjus. Kadangi dalybos ėjo Alibėjaus kieme, tai ir belaisvė urusutė pasiliko jo hareme. Išsiskyrė abu kunakai jau nebe 
kunakais: Dvalibėjus išeidamas nepalinkėjo Alibėjaus namams ramybės, o Alibėjus nepalydėjo savo buvusio kunako iki kiemo 



vartų. 
    Praėjo kiek laiko. Dvalibėjus medžiojo su savo uzdeniais pats vienas. Ir į  naktinius žygius leisdavosi pats vienas. Ir Alibėjus 
pasirinko sau kitus kunakus ir su ne mažesniu pasisekimu užpuldinėjo stepėse karavanus, grobė stovyklas. Bet vieną naktį, kai 
jis su savo naujais kunakais buvo išjojęs į  stepę, staiga jo saklę puolė Dvalibėjus: išžudė lagūnos eunuchus, išvogė  iš haremo 
gražuolę  urusutę, išniekino kitais jo moteris. Sugr įžęs Alibėjus ir radęs išvogtą  gražuolę  ir išniekintą  haremą, užsidegė 
nežmonišku pykčiu ir, tuojau pašaukęs abrekus ir sukvietęs savo naujus kunakus ir gimines, puolė Dvalibėjaus kiemą. Iš 
pradžių dar šaudėsi ir kapojosi kardais, bet greit išsitraukė  iš makštų kinžalus ir susirėmė vyras su vyru. Ir prapliupo džigitų 
kraujas. Daug džigitų  ir abrekų  krito iš vienos pusės, ne mažiau nukentėjo ir iš kitos; bet visgi pavyko Alibėjui atsiimti 
gražiosios urusutės nors lavoną; mat Dvalibėjus, pamatęs neatsilaikysiąs, įsmeigė jai į krūtinę kinžalą ir paliko savo saklę. 
    Ir prasidėjo tarp abiejų  giminių  kruvinas kerštas: dar nesuvedė kraujo sąskaitų  buvusieji kunakai už vieno ir kito kiemų 
užpuolimą  ir haremų  išniekinimą, kai Alibėjus patykojo kalnuose Dvalibėjaus brolį  ir nudėjo jį  vienu šūviu. Neatšalo 
Dvalibėjaus brolio lavonas, kai kraujo keršto auka krito du Alibėjaus sūnūs ir žentas... Ir prasidėjo, ir prasidėjo... Ir 
nesuskubdavo mėnulis papilnėti ar suliesėti, kai iš vienos ar iš kitos giminės pusės kas nors nukeliaudavo Mahometo dausas. Ir 
juo toliau, juo daugiau. Jau nebepuldinėjo Alibėjus už Kubanės giaurų  stovyklų, nebegrobė  stepėse turtingų  karavanų. Ir 
Dvalibėjus apsiribojo artimaisiais kalnais ir medžiojo juose ne auksinius fazanus, ne aukštumų  lokius ir ne daubų  šernus, o 
gausią Alibėjaus giminę. Nors stengėsi ir Alibėjus, bet jo giminės ratas vis siaurėjo, o nukautų aukų vis daugėjo ir daugėjo. 
    Atkuto ir netikėliai giaurai ir juo toliau, juo dar ėsi drąsesni, atkaklesni ir tiek įsidrąsino, kad pradėjo kurtis jau kitoje 
Kubanės upės pusėje. 

* * * 

    Buvo tamsi tyli rudens naktis. Viršum Kaukazo kalnų mirgėjo milijonai didelių  ir mažų žvaigždžių. Snaudė žilasis Kazbekas, 
užsimaukšlinęs ant galvos balto sniego papachą, miegojo dvigalvis Elbrusas, apsiklojęs storo ledo skraiste; snaudė ir visa kalnų 
grandinė. O ten, toli toli šiaurėje, bekraščių  stepių prieblandoje, Kaukazo vartuose budėjo sargybiniai kalnai milžinai, seniai 
užgesę ugnikalniai: penkiagalvis Beštau, Mašukas, Griuvėsia, Geležinis, Gyvatinis ir kiti. Bet ir ten buvo tylu ir ramu: nelojo 
stepėse naktigonių šunys, nestaugė šakalai, nešūkavo piketų patruliai ir nedegino ant kalnagūbrių laužų. Visur buvo tylu, ramu, 
tik dūko trenkė Darjalo tarpekliu niekuomet ramybės nežinąs Terekas, ir jo kovos su uolomis aido atbalsis dundėjo kalnuose 
kaip tolima audra. 
    Buvo jau pats vidunaktis ir pats įmygis, kai Alibėjus su savo keliais bendrais prijojo Kubanės upę  ir pašaukė  iš anapus 
giaurų  sargybą. Kai sargyba atsiliepė, pasisakė kais esąs ir pareikalavo tuojau perkelti j į  per upę  ir nuvesti pas atamaną. 
Negreit sargyba perkėlė jį per upę. Jau vien Alibėjaus vardas buvo įvaręs jiems tiek baimės, kad dabar susikėlė visa stovykla ir 
į  aną Kubanės krantą nukreipė  tvirtovės patrankų  vamzdžius. Nusigando ir pats atamanas ir tik patikrinęs visas atsargumo 
priemones liepė atvesti pas save nuginkluotą džigitą Alibėjų. 
    - Ko tu nori?! - paklausė  jį  atamanas, pirmą kartą  iš taip arti pamatęs savo kruviną priešą, kuris tiek daug kartų  buvo 
apgrobęs jo stovyklą, tiek daug nukovęs jo karių ir tiek daug išvedęs į nelaisvę vyrų ir moterų. 
    - Aš noriu Dvalibėjaus galvos! - trumpai atsakė jam Alibėjus, suraukė antakius ir užsikišo už bešmeto diržo abi rankas; tuo 
tarpu jo akyse žybtelėjo ar tai keršto ugnis savo kruvinam priešui, ar tai panieka netikėlių vadui, kurį  ir jis pirmą kartą pamatė iš 
taip arti. 
    Abu ilgai tylėjo. Vertėjas čia pat išdėstė atamanui visas kruvinas skriaudas, kurias Dvalibėjus buvo padaręs savo buvusiam 
kunakui Alibėjui, išskaičiavo žuvusius ir dar neatkeršytus jo gimines. Ir atamanas įsitikino, kad tai ne klasta ir ne apgaulė, o 
gyvybinis laukinio kalnėno džigito reikalas. 
    - Gerai, aš sutinku, - atsakė jam atamanas, - bet su sąlyga, kad tu pats vesi mus į  kalnus, parodysi visas kalnų perėjas ir 
pasižadėsi nuo šios dienos būti romiu kalnėnu: nepuldinėti mūsų stovyklų, nebegrobti nei žirgų, nei moterų ir būti ištikimu mūsų 
baltajam carui. 
    Be to, pažadėjo jam iš savo caro išprašyti kunigaikščio titulą, bet Alibėjus tarytum to ir negirdėjo; jis vis raukė kaktą, 
kaskart darėsi liūdnesnis, ir regėjos, kad jam ką skauda. 
    - Tai kaip, sutinki? - pagaliau primygęs paklausė atamanas. 
    Ir vėl ilgai galvojo Alibėjus ir laikė užsikišęs už bešmeto diržo abi rankas. 
    - Gerai, aš sutinku, - atsakė jam Alibėjus ir pagalvojęs, nežiūrėdamas atamanui į akis, pridūrė: - Bet taip pat su sąlyga! 
    - Su kokia?! - paklausė atamanas ir įsisiurbė į jį akimis. Alibėjus tylėjo. 
    - Su kokia?! - nekantriai ir jau susirūpinęs pakartojo savo klausimą atamanas. - Sakyk gi, su kokia?! Su kokia? Aš laukiu. 
    - Jei aš žūčiau neatkeršijęs, tai tu prisiek man savuoju Alachu ir savo baltuoju caru, kad išnaikinsi visą Dvalibėjaus giminę iki 
septintos kartos! 
    Kai atamanas prisiekė  savo dievu ir caru, abu apsimainė kinžalais ir pasivadino vienas kitą kunakais. Tuo sutartis ir buvo 
sutvirtinta. 



* * * 

    Ilgai ruošėsi kunakas atamanas žygiui į  kalnus. Iš šiaurės atjojo ir atžygiavo daug karių, privežė patrankų, kokių Alibėjus dar 
nebuvo matęs. 
    Kai visa buvo paruošta, priešų pulkai keliose vietose persikėlė per Kubanės upę ir per stepes patraukė į kalnus. Nors buvo 
sutarta pulti tik vieną kitą aūlą, kuriuose gyveno Dvalibėjaus giminės, bet dabar pakviestieji žygiavo plačiu frontu, ir Alibėjui 
nebuvo aišku, ką tai reiškia. 
    - O tai reiškia, kad mes vienu žygiu išnaikinsime visą Dvalibėjaus giminę, kur ji bebūtų, tau dar esant gyvam; tik tu rodyk 
mums tiesiausią kelią, - paaiškino jam kunakas atamanas. 
    Sukruto sujudo savo aūluose džigitai, pamatę visą stepę ir kalnų papėdes giaurų pulkų nusėtas. Dar labiau jie susirūpino, kai 
sužinojo, jog netikėlius veda narsusis džigitas Alibėjus. Mulos keikė jį mečetėse ir iš minaretų; džigitai ir hadži išmetė jį  iš savo 
tarpo ir paskelbė abreku; išsižadėjo jo visi giminės, kunakai, žmonos, vaikai, pati jo motina ir visi kalnėnai. 
    - Teneatneša jam vaisiaus nei žemė, nei moteris! - keikė jį visose mečetėse ir sueigose. 
    - Teužtinka jį ant pavargusio žirgo kalnuose audra!.. Šaitanas tenurodo jam kelią  į bjauriųjų giaurų stovyklą ir tesutinka jį  ten 
netikėlė peri ir tepagirdo ištroškusį suterštu vandeniu!.. 
    Visaip atsitikdavo Kaukazo kalnuose: kariaudavo kaimyninės tautos, susipešdavo giminės, susipykdavo kunakai, bet kad 
savas karys, kalnėnas džigitas, šauktųsi netikėlių giaurų pagalbos nors ir prieš aršiausią savo priešą, rodos, kai Elbrusas dangų 
remia, to dar kalnuose nebuvo. 
    Pasiruošė tinkamai priešą sutikti ir kalnėnai. Mulos iš minaretų paskelbė netikėliams šventąjį karą - gazavatą. 
    Bet ilgai nepradėjo mūšio nei vieni, nei kiti. Džigitai ir miuridai laukė, kol giaurai įeis į  kalnų tarpeklius, pasikels į aukštumais, 
kad iš ten jie sumestų netikėlius į bedugnes, apmėtytų  juos akmenimis, uolų nuolaužomis ir vieną po kito iššaudytų kaip fazanus. 
Be to, žinojo džigitai, kad kalnuose ne tiek daug reiškia ir giaurų  patrankos, o jų  žirgai, nepratę karstytis uolomis ir kopti 
skardžiais, tuojau pailsta ir klumpa. Žinojo ir laukė. Bet ir priešai žinojo, kad džigitai baisūs tik tol, kol jie kalnuose ir ant savo 
žirgų; kad kalnų žirgai baidosi patrankų griausmo ir kad pėsčias džigitas tas pats, kas pakirptais sparnais sakalas. Žinojo ir taip 
pat laukė. Laukdami kirto nepereinamus miškus, kasė apkasus, statė sustiprinimus ir į aukštumas bei kalnagūbrius traukė savo 
patrankas. O per Kubanės upę kasdien vis kėlėsi jų nauji ir nauji pulkai. 
    Nusibodo laukti ir vieniems, ir kitiems. Kartais susi šaudydavo abiejų  pusių  sargybiniai, susiremdavo didesni ir mažesni 
kariuomenių daliniai, išeidavo dvikovon narsuoliai, bet pradėti lemiamąjį mūšį vengė abi pusės. 
    Ilgai tarėsi džigitai vadai, išmintingieji mulos ir dievobaimingieji hadži-miuridai, ką daryti. Ir pagaliau nutarė nusileisti nuo 
kalnų  aukštųjų  ir pirmieji pulti. Pulti kuo greičiau ir kuo narsiau, nes giaurų  skaičius jau kelis kartus buvo prašokęs kalnėnų 
skaičių ir vis dar jų daugėjo. 
    Kaip amžino sniego griūtis pasileido nuo savo kalnų kalnėnai ir, šaukdami; "marža", klykdami "Allach kerim, Allach kerim", 
puolė giaurus. Sutrypė netikėlių sargybas, su žeme sumaišė jų piketus, perbloškė priešakines priešų eiles ir, kirsdami kardais ir 
verdami kinžalais, įsibrovė į pačią giaurų pulkų  tirštumą. Bet čia atsitiko tai, ko kalnėnai nebuvo numatę: staiga ant visų kalvų ir 
aukštumų  sužaibavo, sugriaudė, ir į  džigitų suglaustas eiles pradėjo pilti švinu, geležimi ir ugnimi. Patrankų  žaibo ir griausmo 
išgąsdinti kalnėnų žirgai stojosi piestu, klupo ant žemės, muistėsi, spardėsi, ir džigitai nebegalėjo jų suvaldyti. Kiti, numetę nuo 
savęs raitelius, bendro siaubo pagauti blaškėsi po kovos lauką, trypė  ir savus, ir priešus, ir sveikus, ir sužeistuosius. Pėsti 
džigitai jau buvo nebe džigitai ir nebe kariai: jie tik spietėsi į krūvą ir gynėsi kardais ir kinžalais. Priešams to tik ir reikėjo: Jie 
atsuko į  juos visų patrankų vamzdžius ir mušė pėsčius sakalus iš viršaus, vėrė juos iš priešakio, iš užpakalio ir badė iš šonų... Ir 
atsitiko tai, ko dar niekuomet kalnėnams nebuvo atsitikę: pirmą  kartą, kai Ošcha-Macho dangų  remia, jie atgręžė  savo 
priešams nugarą ir - kas pėsčias, kas raitas - pasileido atgal į  savo kalnus. Priešai vijosi juos iš paskos, atsilikusius kapojo 
kardais, badė durtuvais ir, užbėgdami iš šonų, būriais ėmė juos į nelaisvę. 
    Visa tai matė nuo kalnų iš savo aūlų  išmintingieji mulos ir dievobaimingieji seniai hadži. Baisi žinia vienu metu aplėkė kalnus, 
ir visus apėmė siaubas: klykė moterys ir vaikai, lojo šunys, ir kas gyvas susirūpino slėptis pats ir gelbėti savo turtą. Veltui mulos 
ir hadži šaukėsi Alacho ir jo pranašo Mahometo pagalbos, veltui jie draskė sau ant krūtinės rūbus, raižė kinžalais kūną ir tiesė į 
Alacho sostą Elbrusą rankas. šį kartą ir Alachas, ir jo pranašas Mahometas pasiliko jų šauksmams kurti. O tai vis dėl Alibėjaus 
ir jo kunakų nusidėjimo. 

* * *  

    Jau buvo pirmutiniai kalnėnai bėgliai pasiekę Bermamyto skardžiosios uolos viršūnę, kai iš Malkos aūlo išjojo nuogais 
kardais raitelių būrys. Įsismaginęs perskrodė jis bėgančius džigitus ir įsiveržė  į pačią giaurų pulkų  tirštumą. Negynė jie savųjų 
bėglių nuo giaurų, nepuolė ir pačių  giaurų, o švaistėsi nuogais kardais po priešų pulkus ir ieškojo Alibėjaus su jo kunakais ir 
uzdeniais. Išvydęs savo priešą, Alibėjus išsinėrė  su savo kunakais iš giaurų  pulkų, ir dvi kruvinojo keršto aukos pradėjo 



kapotis kardais, badytis ietimis, kinžalais. Įnirtimu ir žiaurumu neatsiliko nuo savo vadų  ir jų  kunakai. Ir jie kirtosi kardais, 
smaigstėsi durklais, pjaustėsi kinžalais, ir ritosi nuo pečių jų galvos. 
    Kariai, pamatę tokias aršias laukinių žmonių  tarpusavio žudynes, nustebo ir nežinojo, ką daryti - ar juos išskirti, ar kuriems 
padėti. Suglumo ir pats atamanas ir visi vyresnieji... 
    Neilgai truko abiejų  džigitų  ir jų  kunakų  kova. Greit išsiskerdė  kunakai; kiti, netekę  savo žirgų, dar ėmėsi pėsti, raitėsi 
žemėje, smaugė vieni kitus rankomis, kandžiojo dantimis ir susikabinę mirė baisiose kančiose. Juos trypė kanopomis palaidi 
žirgai, spardė kojomis gyvi pėstieji. Kiek ilgiau užtruko Alibėjaus dvikova su Dvalibėjum. Ne tik jie patys kapojosi kardais ir 
badėsi kinžalais, bet ir jų žirgai, įsikabinę dantimis į karčius, stengėsi vienas kitą parversti žemėn ar atatupstą  į prarają nustumti. 
Pagaliau Dvalibėjus prispaudė savo priešą prie prarajos. Alibėjaus žirgas pakibo ant pirmutinių kojų. Dvalibėjus įsmeigė jam į 
krūtinę kinžalą, bet Alibėjus suskubo kardu nukirsti Dvalibėjui galvą... ir abu buvę kunakai džigitai su savo žirgais, užkliūdami 
už iškyšulių ir atbriaunų, nusirito nuo uolos į prarają. 
    Kai giaurai įžygiavo į  Malkos aūlą, rado ten vien tik verkiančias moteris, vaikus ir senius. Visi jauni vyrai, Alib ėjaus ir 
Dvalibėjaus giminės, kunakai ir uzdeniai, buvo jau išsižudę kruvinojo keršto kovose. 

* * * 

    Nors kitur dar ilgai liejosi Kaukazo tautų  tautelių  kruvinojo keršto kraujas, bet Malkos aūle jau nebebuvo kam žudytis... 
Pagaliau atėjo nauja gadynė  ir visoms Kaukazo tautoms ir tautelėms. Atnešė  ją Didžioji Spalio socialistinė  revoliucija, kuri 
paskelbė  ir kalnuose visų  žmonių  laisvę  ir lygybę. Ir nuo to laiko išnyko Kaukazo tautose kruvinojo keršto kovos, liovėsi 
tarpusavio tautinės neapykantos bei religinio fanatizmo rietenos, ir žmogus nustojo išnaudojęs žmogų. 
    Praėjo ir užsimiršo Kaukazo tautų  tautelių  despotų  ir engėjų  gadynė. Niekas nebeskelbia gazavato, nebesipravardžiuoja 
netikėliais, giaurais ir nešvariaisiais. Amžiams dingo kruvinojo keršto baisus prietaras. Tik Bermamyto aukštumoje, kur kadaise 
išsižudė  dviejų  šeimų  giminės, stūkso šiandien vieniša uola, iš tolo panaši į  dviejų  susikibusių  ir burka apsisiautusių  raitelių 
obeliską. Kalnėnai vadina tą  uolą Kruvinojo keršto uola. Ją  lanko turistai, ant jos pasiilsi medžiotojai, o seniai kalnėnai 
pasakoja jauniesiems apie baisias religinių prietarų aukas, prie ko buvo privedęs Kaukazo tautas tauteles tas kruvinojo keršto 
paprotys. Be to, jie pasakoja, kad kasnakt jie girdi, kaip prarajoje kertasi du džigitai, du buvę kunakai Alibėjus su Dvalibėjum. 

1943 - 1947 

GRAŽUOLĖS LALOS KALNAS 
Azerbaidžaniečių liaudies motyvais 

    Toli toli šiaurės Kaukaze, beribių stepių gūdumoje, stūkso vienišas keistų apribų kalnas. Tai vienas tų kalnų sargybinių, kurie 
kadaise rodė kelią klajoklių tautoms, kai jos plūdo per Kaspijos ir Helesponto lygumas stepes iš rytų  į vakarus, o vėliau kurių 
paunksmėje žmonės ieškojo sau užuovėjos ir apsaugos. 
    Iš tolo tas kalnas atrodo labai aukštas ir smailias, iš arti - kresnas ir bukas, o pažvelgus į  jį  iš viršaus - paplokščias ir 
properšomis išvagotas, it gyvačių vingiais iššliaužiotas. Aplink jį - uolų ir daubų labirintas. 
    Vienos Kaukazo tautos tą kalną vadina Prakeiktuoju, šiauriečiai - Gyvatiniu, o Audringųjų vėjų žemės gyventojai praminė jį 
gražuolės Lalos kalnu. 
    Kadaise tas kalnas rūko kruvinais dūmais, vėmė žemės gelmėmis ir drebino visą apylinkę. Jo jaunystėje paseno vienametis 
Geležinis, susikūprino Mašukas, į  penkias viršūnes suskilo Beštau, užgeso ir kiti ugniakalniai, o jis vis dar veikė, vis dar rūko 
kruvinais dūmais, vis dar augo savo kūgiu aukštyn ir nedavė ramybės savo kaimynams - kalnams milžinams. 
    Pagaliau atėjo laikas nurimti ir jam: jo gerklė pamažėl užspringo akmenimis, krateris užsitraukė  ataušusia lava, apgriuvo 
atšakos, ir apačioje, ten, kur kadaise garavo žemės pluta ir kunkuliavo verdančios lavos ežerai, pradėjo želti žolė, augti krūmai 
ir atsirado gyviai. Ilgainiui apsigyveno ir žmogus. 
    Nežinia kaip ilgai, kelis šimtmečius ar tūkstantmečius, ganė  savo kaimenes tuose plotuose piemenys, medžiojo žvėris 
medžiotojai. Po jų atėjo sėsliai, užkariautojai, apsigyveno žemdirbiai. 
    Taip ėjo šimtmečiai po šimtmečių, laikotarpiai po laikotarpių, viena era pakeisdavo kitą. 
    Kartais kokia nors pajėgesnė padermė  ar kiltis nepanorėdavo trauktis iš užimamų  vietų  ir, susimetusi į  sunkiai prieinamus 
kalnus ar kur pajūrin, uoliai pasipriešindavo kad ir gausingiems atėjūnams. 
    Nežinia kurios epochos ar eros kelintame šimtmetyje ar tūkstantmetyje viena tokia didelė  kiltis, atėjūnų  spaudžiama, 
nepanorėjo trauktis į stepių gilumas, o susimetė Gurgano jūros pakraštyje, Audringųjų vėjų žemės pusiasalyje, ir įsistiprino. O 
kai juos ten puolė atėjūnai, jie aršiai jiems pasipriešino. Atlaikę visus atėjūnų puolimus, jie įsidrąsino, įsigalėjo ir pradėjo plėstis 
pajūriu į pietus ir pagal Didžiuosius kalnus į vakarus. 
    Ilgainiui liovėsi puldinėję juos kaimynai, ir jie ramiai apsigyveno sau tarp jūros ir kalnų. 



    Plati ir galinga su laiku pasidarė jų giminė, ir apgyveno ji didelius pajūrio plotus ir kalnų masyvus. 
    Nuo pavojų  iš rytų saugojo jų žemes plati bekraštė Gurgano jūra; pietuose nuo kaimynų juos skyrė sraunioji Kura ir amžinai 
sniego padengti kalnai milžinai, per kuriuos nedrįsdavo jų  pulti joks priešas; šiaurės vakaruose buvo negyvenama Druskos 
dykuma ir beribės stepės, o iš šiaurės niekuomet niekas neateidavo, o kas ten nueidavo, tas nebesugrįždavo. 
    Apsiriboję kalnais, upėmis, negyvenamomis dykumomis ir jūra, jie ilgus amžius laisvai ir laimingai gyveno Audringųjų vėjų 
žemėje, vienų kaimynų kaspiais, kitų - amžinosios ugnies garbintojais pravardžiuojami, o jų valstybė - Azerbaidžanu vadinama. 
    Bet nelaimės ateina kartais visai nelauktai, ir paprastai jos seka viena kitą. Atėjo jos ir į  šį kraštą. Atėjo azerbaidžaniečių 
tautos pačiu žydėjimo ir klestėjimo metu. 
    Kol azerbaidžaniečius valdė savi išrinktieji bei patikimieji, tol visi buvo ir patenkinti, ir laimingi. Bet ilgainiui atsirado gob šūs 
turčiai, kurie pradėjo sauvaliauti, užgrobė derlingesnes žemes, sodresnes ganyklas, užgrobė  valdžią, pasiskelbė valdovais ir 
pradėjo spausti žmones, juos išnaudoti ir įvedė vergovę. 
    O nelaimės vis dar nesibaigė: iš šiaurės, iš nežinomų  beribių  plotų  krašto, iš kur niekuomet niekas neateidavo, o kas 
nueidavo - nebesugrįždavo, staiga pradėjo veržtis ginkluotų vyrų gaujos. Kas jie tokie, tie ginkluoti vyrai, ko jie ieško ir ko jie 
nori, Audringųjų vėjų  žemės gyventojai nežinojo. Tik girdėjo, kad esą jie labai atkaklūs, karingi, labai mėgstą dainas, gražias 
moteris ir eiklius žirgus. 
    Azerbaidžano valstybę tuo laiku valdė senas satrapas Varazas. Sužinojęs apie gresiantį  jo valstybei pavojų, jis sušaukė savo 
išminčius, rašto žinovus, igidų viršininkus, vadus ir su jais ilgai tarėsi, ką daryti, ar priešus tuojau pulti ir atremti jėga, ar susitarti 
su jais geruoju ir patenkinti jų reikalavimus. Pagaliau nutarė pasiųsti pas juos savo pasiuntinius ir paklausti, ko jie nori. 
    - Kas jūs esate ir ko jūs norite? - paklausė nežinomųjų karių nuvykę Varazo pasiuntiniai ir pasiūlė: - Jei jums trūksta jūsų 
kaimenėms ganyklų  ir laukų, mes užleisime jums savo kalnų  ir stepių dalį; jei jums reikalinga žirgų, moterų  ir kupranugarių, 
mielai jų  parduosime, nes Audringųjų  vėjų  žemėje ristieji žirgai - greitesni už vėją, mūsų  dykumų  laivai - kupranugariai - 
patvaresni už jūrų laivus, o mūsų gražuolės moterys - už dangaus žvaigždes skaistesnės; o jei jūs neturite aštrių kinžalų  ir plieno 
kardų, patenkinsime ir šį jūsų reikalavimą. 
    Šiauriečiai nieko neatsakė. Jie ir toliau grėsmingai žiūrėjo Audringųjų vėjų žemės link ir pamažėl vis slinko pirmyn. 
    Kai sugrįžę namo pasiuntiniai pranešė savo valdovui apie atėjūnų elgesį, senasis Varazas ilgai galvojo ir ilgai glostė savo žilą 
barzdą. Pagaliau, pasimeldęs, amžinajai ugniai, sukvietė  išminčius, patarėjus, ašugus, dailininkus, igidų  vadus, pasišaukė abu 
savo sūnus, vyresnįjį Džavanširą ir jaunesnįjį Urmuzą, ir tarė: 
    - Mano sūnūs, aš jau senas, ir mano diena - viekis; man jau per sunku valdyti toki ą  didelę  valstybę, kaip mūsų 
Azerbaidžanas. Aš matau, kad artinasi galas ir mūsų ramiam gyvenimui Audringųjų vėjų žemėje tarp jūros ir kalnų. Mūsų priešų 
nebesulaiko jau nei plačiosios jūros, nei srauniosios upės, nei amžinai sniego padengti aukšti kalnai, nei alkanos negyvenamos 
dykumos - priešai supa mus iš visų  pusių. Pasaulis eina kruvinais keliais. Arba mes kitus pavergsime, arba kiti mus. Ir bėda 
tiems, kas neatsilaikys ir bus nugalėtas. Ir mūsų valstybei jau iš visur gresia pavojus; gresia pavojus ir iš šiaurės, iš krašto, kur, 
regis, ir laikas buvo sustojęs, ir iš kur niekas niekuomet neateidavo... Azerbaidžanui valdyti yra reikalinga nauja, jauna galva, 
toli matančios šviesios akys ir smagi taikli ranka... O aš esu jau senas - mano ir akys aptemusios, ir rankos suglebusios. 
Džavanširai, - atsikreipė  jis į  vyresnįjį  sūnų, - tu jau įrodei savo sumanumą  ir rankos smagumą, kai kartą, mano pasiųstas, 
apgynei tėvynę nuo priešų klajoklių  ir nugrūdai juos už srauniosios upės Kuros... Nuo šios dienos perduodu į  tavo rankas šį 
ženklą - valdyti ir ginti Azerbaidžano valstybę - ir laiminu tave savo įpėdiniu: būk karingas ir veiklus, išmintingas sprendimuose 
ir negailestingas priešams. 
    Su šiais žodžiais jis perdavė Džavanširui valstybės ženklą ir atsikreipė į jaunesnįjį sūnų Urmuzą: 
    - Sūnau Urmuzai, nors tu ir jaunesnis už savo brolį Džavanširą, bet ir tu ne prasčiau už jį moki valdyti kardą ir kirčiu atmušti 
kirtį. Abiem valdyti Azerbaidžano valstybė  yra per maža. Pasiimk tu savo haremą, savo igidus ir patarėjus, ir, amžinosios 
ugnies vedamas, eik į  šiaurę  naujos valstybės kurtų: kiek žemės užimsi šiaurėje, tiek ir turėsi! Eik ir mano vardu atsakyk 
atėjūnams kirčiu į  jų  pasikėsinimus į  mūsų  žemes ir gyvybę. Ir tave laiminu valdovo žygiams: būk gudrus derybose, tikslus 
nuosprendžiuose ir pavojingas klastose. Ir tenesugundo tavęs tavo sprendimuose nei priešo klasta, nei pavydulingo draugo 
gražbylystė, nei gražios moters burtai. Geriau žygio visai nepradėti, negu, jį  pradėjus, pusiaukelėje nutraukti. Geriau einant 
pirmyn mirti, negu, priešams nugarą atgręžus, sveikam pasprukti... Taigi, mano sūnūs, iki šiol gyvenimo akmenį  ritau aš, nuo 
šiandien pavedu jį risti jums... Padėkite tai jiems, - pagaliau atsikreipė jis į  savo patarėjus, išminčius, ašugus, dailininkus ir igidų 
vadus bei viršininkus ir pavargęs atsikėlė nuo sosto. Tarnai ir dvariškiai paėmė jį nusilpusį už parankių ir nuvedė į poilsio šėtrą. 

* * *  

    Džavanširas tą pačią dieną perėmė  iš tėvo Azerbaidžaną valdyti, o Urmuzas su visu savo dvaru, su išminčiais, patarėjais, 
dailininkais, ašugais ir igidų pulkais išsirengė į tolimą šiaurę naujos valstybės kurtų. 
    Po kelių  dienų  kelionės Druskos dykuma ir negyvenamomis stepėmis pasiekė  jis pagaliau ir derlingas Kaukazo vartų 
aukštumas ir apsistojo. 



    Ateidami atsigabeno azerbaidžaniečiai ant kupranugarių  savo seimas, savo haremus; atsivarė  nesuskaitomas gyvulių 
kaimenes, arklių, kupranugarių tabūnus ir atsivežė ant girgždančių arbų savo mantą ir namus palapines. 
    Ne tiek nusigando šiaurės atėjūnai, pamatę  tokią naujų savo priešų  daugybę, kiek nustebo, išgirdę  jų kaimenių  bliovimą, 
arbų ratų girgždėjimą ir išvydę šventosios ugnies žiburiavimą. 
    Apsidairė atėjęs Urmuzas, pasimeldė amžinajai ugniai, apžiūrėjo vietovę, pasitarė su savo išminčiais ir patarėjais ir liepė savo 
igidams pradėti kautynes. Bet atėjūnai, užuot nusigandę ir pakrikę, tartum to tik ir laukė: jie visa savo mase, visa savo galybe, 
pėsti ir raiti, su kardais, ietimis ir kinžalais, klykdami, būgnydami, drebindami žemę ir keldami dulkių  debesis kaip sausminis 
Druskos dykumos vėjas, apsėmė azerbaidžaniečių gretas. Azerbaidžaniečiai iš pradžių pakriko, bet greit susitvarkė ir paleido į 
priešą aštrių  strėlių  spiečius, kiti, išsitraukę  iš makštų  savo blizgančius išlenktus kardus, kaip stepių  grįžžoles pradėjo skinti 
atėjūnų galvas. Dar kiti puolė juos su amžinąja ugnimi įdegtais deglais. O pats Urmuzas su savo haremu, išminčiais ir patarėjais 
stovėjo vieno kalno viršūnėje, sekė kautynes ir per ryšininkus davinėjo igidų vadams įsakymus. 
    Aštrūs azerbaidžaniečių  išlenkti kardai, taiklios ir nuodingos i š lankų  paleistos strėlės ir iš tolo svilina amžinąja ugnimi 
liepsnoją deglai, bet dar aštresni atėjūnų durtuvai, dar taiklesnės jų ietys ir dar mirtingesni jų kinžalų padariniai. 
    Arši kova virė visą dieną. Kalnų viršūnės ir stepių plotai ėjo iš rankų  į rankas. Pergalės laimė nusišypsodavo čia vieniems, čia 
kitiems; į vakarą amžinosios ugnies garbintojai, nepratę prie tokių  ilgų  ir kruvinų kautynių, pavargo. Išsisėmė narsa ir atkaklių 
atėjūnų, bet nepasitraukė nei vieni, nei kiti. 
    Rytojaus dieną, kai tik Elbruso viršūnėje sublizgėjo sumirgėjo pirmutinės aušros atošvaistės, o iš stepių  pradėjo trauktis 
baikštūs nakties šešėliai, atkaklus mūšis prasidėjo iš naujo. Azerbaidžaniečiai pasiryžo užgrobti naujus stepių  plotus ir kalnų 
viršūnes, o atėjūnai - visai palaužti priešų atsparumą. Visą dieną ėmėsi vyras su vyru. 
    Ir vėl kalnų viršūnės ir stepių plotai ėjo iš rankų  į rankas ir kraujo klanuose braidžiojo tiek puolėjai, tiek gynėjai... Į vakarą 
vėl pavargo azerbaidžaniečiai, nusilpo ir atėjūnai, bet nepasidavė ir neprisipažino kurie nors sumušti ar nugalėti esą. 
    Ir trečioji diena nedavė  pergalės nei vieniems, nei kitiems. Anksti rytą, kai sublizgėjo amžinai sniegu padengtos kalnų 
viršūnės, o iš Druskos dykumos patekėjo skaisti saulė, Urmuzas prisiekė  amžinąja ugnimi ir visais draugų  ir priešų  dievais 
kovoti iki paskutinio igido, iki paskutinio jų kraujo lašo, bet nesitraukti atgal. 
    - Geriau tegu aš nebyle uola pavirsiu, o mano vaikai, mano žmonos, patarėjai ir igidai - mažesniais ar didesniais akmenimis, 
negu aš nors vieną žingsnį  žengsiu atgal! - tais žodžiais baigė savo baisią priesaiką jaunas Urmuzas ir liepė savo igidų vadams 
pulti priešą iš naujo. 
    Ir vėl susirėmė žūtbūtinėj kovoj Audringųjų vėjų žemės išeiviai su atėjūnais iš šiaurės. Ir vėl iš abiejų pusių gausiai papliupo 
kraujas. Bet juo labiau pirmyn veržėsi azerbaidžaniečiai, juo narsiau juos stūmė atgal šiauriečiai. Ir jei per tas tris dienas pergalė 
svyravo tai vienų, tai kitų pusėje, tai dabar ji sustingo vietoje... 
    Nusiminė  išminčiai, nebežinojo ko griebtis patarėjai, atvėso ir igidų  vadų  įkarštis, ir jie vienas po kito pradėjo įkalbinėti 
valdovui nutraukti bergždžias kautynes ir pasukti savo žmones atgal. Kiti net nurodinėjo perėjas ir kalnagūbrius, per kuriuos 
priešų nepastebėtiems galima būtų pasitraukti į  rytus. Prašė jo ir žmonos, maldavo vaikai, bet Urmuzas pasiliko ištikimas savo 
priesaikai ir kaip niekur nieko davinėjo tolimesnius įsakymus, siuntė  į mūšį vis naujus ir naujus igidų būrius ir pats kiekvienu 
metu buvo pasiruošęs pulti į kovos sūkurį. 
    Ir kai priešai priartėjo prie pat kalno, kai jo papėdėje susirėmė vyras su vyru, o visi patarėjai, išminčiai ir igidų  vadai 
nebežinojo ką daryti, Urmuzas pareikalavo sau žirgo. 
    - Arba pergalė, arba garbinga mirtis, bet priešas nepamatys mano nugaros! - sušuko jis, prisiminęs savo tėvo patarimą, ir 
šoko į balną; bet čia prie jo pribėgo gražuolė vergė Lala, įsikabino jam į apsiaustą ir pradėjo maldauti: 
    - Viešpatie! Valdove! Argi tau negaila savo žmonių, savo vaikų, igidų, ašugų  ir išmintingųjų  patarėjų?! Argi tau neužteks 
stepių ganyklų  ir šiapus Kaukazo vartų ar kad ir šiaurėje, palei Gurgano bekraštę jūrą, kur nuo amžių niekas nedrumstė tavo 
senelių  ir prosenelių  ramybės. Pasigailėk, viešpatie, savo žmonių  kraujo ir kančių! Pasigailėk manęs, savo gražuolės Lalos! 
Pasiųsk mane su palydovais pas atėjūnus garbingų paliaubų bei amžinos taikos sudaryti, - ir su tais žodžiais Lala savo baltomis 
rankomis apkabino valdovo kojas. 
    Urmuzas susiraukė, supyko ir suriko: 
    - Verge, jei nori gyventi, tai tuojau pranyk man iš akių! - ir pergedęs valdovas paspyrė ją koja. 
    Lala pasikėlė nuo žemės išdidi kaip karalienė ir metė valdovui į akis: 
    - Aš tau ne vergė, o belaisvė, ir tu man ne valdovas, o prievartautojas. Jei tu nesutinki, tai mes susikalbėsime su atėjūnais ir 
be tavęs! 
    Ir tuojau gražuolė Lala, paėmusi abu savo vaikus, vienu ant rankų  nešina, kitu - vedina, kelių  išminčių  ir ašugų  lydima, 
nusileido nuo kalno į priešų stovyklą. 
    Šiauriečiai, pamatę  tokį  neįprastą vaizdą, pamiršo aršias kautynes, pamiršo savo priešus ir, viens po kito nuleidę ginklus, 
įsižiūrėjo į nuostabią moteriškę su vaikais ir laukė, ką ji pasakys. 
    - Džigitai, narsuoliai, šlovingi kariai! - prabilo į  atėjūnus gražuolė Lala, Urmuzo vergė. - Ne jūros marios, ne upės, ne kalnai 
ir ne vandenynai iki šiol mus skyrė vienus nuo kitų, o mūsų  valdovų  paikšystė!.. Džigitai narsuoliai, kam mums nuo mūsų 



valdovų užgaidų žudytis ir vieniems kitų kraują lieti?! Ar mes ne tokie patys kaip jie žmonės? Ar mums ne toji pati saulė šviečia, 
ar ne toji pati žemė mus maitina? Kam mums pyktis ir kautis kaip kokiems neprotingiems padarams: pasaulis platus - vietos 
užteks visiems; gyvenimas mūsų  trumpas; žavi jaunystė dar trumpesnė; aistringos meilės laikotarpis - gėlės amžiui teprilygsta, o 
rožės tegu puošia gyvųjų galvas, bet ne nukautųjų lavonus!.. Džigitai narsuoliai, šlovingi kariai, paduokite vieni kitiems rankas ir 
eikite jūs iš kur atėję, o mes grįšime į savo pajūrio beribes stepes. O šis kalnas tebūnie toji riba, kurios amžiais neperžengsime 
mes ir kurios iš tolo laikysitės jūs! O kad padarius galą  ir užkirtus kelią visiems mūsų  karams ir atvėsinus karių  ir valdovų 
įkarštį, tegu abiejų  pusių dailininkai išskaptuoja ištašo šio kalno uolose trijų  dienų  kruvino mūšio pasekmes - džigitų mirtį  ir 
kančias, jų  motinų, našlių  ir našlaičių  ašaras ir skausmą... O jei mūsų  valdovai taip trokšta tuščios garbės ir nesigaili savo 
žmonių kraujo, tai tegu jie patys tarp savęs ir kaunasi, bet ne mes savo tarpe! 
    Išgirdę  tokius žodžius, abiejų  priešingų  pusių  kariai ir igidai metė  savo ginklus ir paklusniai nusilenkė narsuolei moteriai. 
Nurimo mūšio įkarštis, ir vieni pasuko atgal į šiaurę, kiti atsigręžė į rytus. 
    Tada susitaikiusių  priešų  dailininkai pasiėmė  savo įrankius ir įniko į  kalno uolas skaptuoti kautynių  baisenybes: amžiną 
ramybę nukautųjų, kančias sužeistųjų, alpesį  ir gailesčio ašaras gyvųjų. 
    O Urmuzas, pamatęs, kad jis pasiliko karo lauke vienui vienas, nušoko su žirgu nuo kalno į  bedugnę ir pagal savo priesaiką 
pavirto akmenine uola, kuri ir šiandien prarajos dugne tebestūkso. 

* * *  

    Dar daug kartų amžinosios ugnies garbintojų palikuonys buvo pasikėlę iš Audringųjų vėjų žemės į  šiaurę, bet, priartėję prie 
gražuolės Lalos kalno ir pamatę  jame nežinomų  dailininkų  iškaltas išskaptuotas kautynių  baisenybes, vėl grįždavo atgal. 
Gražuolės Lalos kalnas toks pat stabdys buvo ir klajūnams iš šiaurės. 
    Šiandien Azerbaidžanas laisva tarybinė respublika - ji žydi ir klesti savo senose ribose, tarp jūros, kalnų, dykumų ir stepių, ir 
visame pasaulyje yra garsi kaip savo žemės turtais, taip ir savo daina bei dainiais ašugais. Ir šiandien didžiojo poeto išminčiaus 
Nizami Giandževi dainos skamba Azerbaidžane, žydi poezija, mylimi poetai. Skamba Azerbaidžano daina kaip apie garbingą 
didvyrišką savo tautos praeitį, taip ir apie laimingą dabartį - tarybinę respubliką. 
    Klesti ir žydi tarybinė Azerbaidžano respublika, o keistų apybraižų  gražuolės Lalos kalnas ir šiandien tebestūkso vienišas 
Kaukazo vartų stepėse ir rodo kelią, kuriuo kadaise plūdo tautos iš rytų  į vakarus. Pažvelgus į  jį  nuo Geležinio kalno viršūnės 
ar nuo Mašuko, ar nuo Beštau šlaitų, ir be žiūronų dar galima įžiūrėti jo išdūlėjusiose uolose nežinomų dailininkų  išskaptuotas 
besikaunančių milžinų žmonių  figūras. Čia, kaip ir gauruotuose debesyse, ko tik norėsi, tą įžiūrėsi: čia įžiūrėsi ir mirties agonijoje 
amžinai sustingusius karius su iškeltais smogti kardais, atstatytais durtuvais, įtemptais lankais; čia imasi petingi janyčarai su 
plačiakelniais kazokais; azerbaidžaniečiai savo išlenktais kardais kapoja stepių  gyventojų  smailiaskrybėlių  kalmukų  galvas; 
kaunasi klajokliai su sėsliais, milžinai su nykštukais; daug vienų, orda ir kitų. Kas ką puola, kas nuo ko ginasi - nieko nesuprasi. 
Čia tikras kruvino mūšio chaosas... O kitoje kalno pusėje atvaizduotas moterų  siaubas, vaikų  išgąstis, visų  neviltis ir 
nusiminimas. Vienos tų  žmonių-motinų, nevilties pagautos, laužo sau rankas, rauna nuo galvos plaukus; kitos spaudžia prie 
krūtinių  savo mažamečius kūdikius ir it pagalbos šaukiasi: veidai jų  siaubo iškreipti, susitaršiusios kasos, apsinuoginusios 
krūtys... Čia visur siaubas, gedulas ir didžiausias visų nusiminimas... 
    Kalno viršūnę  vainikuoja laukinių  rožių  krūmai ir girliandomis nusileidžia per uolas jo apačion, tarytum žymėdami taką, 
kuriuo kadaise žygiavo į atėjūnų stovyklą gražuolė dviejų vaikų motina Lala. 
    Daug daug po tų kruvinų kautynių  jau amžių praėjo, o Azerbaidžano dainiai ašugai ir šiandien dainuoja apie Urmuzo žygį  į 
šiaurę, apie jo belaisvės Lalos išmintį  ir jos motinišką širdį. Dainuoja jie ir apie dailininkų  išskaptuotą kalną, ir praeities pasaka 
pinasi su dabarties gyvenimu. 
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MIEGANTI ARARATO MERGELĖ 
Armėnų liaudies motyvais 

    Tai buvo seniai. Tai buvo labai seniai, dar prieš mūsų erą seniai. Tai buvo prieš kelis tūkstančius metų biblinėje Thogarmos ir 
Mini šalyje, Kaukazo ir Tavro kalnynų apsuptoje Urartų plokštikalnės lygumoje, žemės rutulio dausų slėnyje, dingusių  tautų, 
tikybų, kultūrų ir karalysčių lopšyje... 
    Tai buvo labai seniai. 
    Iš tos anų  laikų  plokštikalnės lygumos vidurio šovė  į dangų  visų  aukščiausias, amžinai sniegu padengtas šventasis kalnas 
Masis, šiandien Araratu vadinamas, kuris vyravo plačiausiai apylinkei, o jo tirpstantis sniegas vėsino plokštikalnės orą, drėkino 
laukus ir maitino šaltu vandeniu putotąjį Araksą, gilius kalnų ežerus ir platų Tigro - Eufrato upyną. 
    Iš tos pačios plokštikalnės lygumos įvairių  tolių šovė  į dangų dar trys šventi liaudies dainų husanų apdainuoti kalnai, bet nė 



vienas jų  negalėjo prilygti aukščiausiam, pranašiausiam ir nuostabiausiam kalnui Didžiajam Masiui - Didžiajam Aparatui. Jis 
buvo padengtas tokiu storu nuo laiko ir temperatūros permainų  suledėjusio sniego sluoksniu, kad jei jis visas iš karto būtų 
pradėjęs tirpti, tai per kelias dešimtis dienų  ir naktų būtų nuplovęs nuo Uratų plokštikalnės lygumos visa, kas buvo gyva, kas 
augo, kas žmonių buvo sukurta, ir paskandinęs vandenyje visą Thogarmos ir Mini šalį, kaip kad buvo jau atsitikę prieš daug 
tūkstančių metų. Bet gailestingieji Thogarmos ir Mini šalies dievai, nebenorėdami, kad tai pasikartotų, ilgainiui tą kalną sutvarkė 
taip, kad ir karščiausiomis vasaros dienomis vėsino orą ir drėkino laukus tik tas masyvo sniegas, kuris tirpo jo papėdėje, o visa 
kita masė, pavirtusi vandeniu aukštumose, susigerdavo į  kadaise veikusių  ugnikalnių  angas ir properšas ir jau plokštikalnės 
požemiais nutekėdavo toli į  pietus, į  Mesopotamijos klonius, ir ten išsiverždavo į  žemės paviršių  kunkuliuojančiais šaltiniais ir 
srauniomis upėmis. 
    Aplink šventąjį  kalną Masį, už kelių  dienų  kelionės į  visas keturias pasaulio šalis, gyveno laisva, laiminga ir labai sena 
piemenų-medžiotojų  haikų  tauta, kuri sudarė  atskirą Ajastano valstybę, kaimynų  Kalnų  Sala vadinamą. Pasakojama, kad 
Ajastano valstybė egzistavo jau tada, kai Europoje dar nebuvo nei helėnų, nei romėnų, o pati Europa buvo vadinama Erebos 
šalimi. Haikai jau tuomet turėjo savo kultūrą, ornamentą, turėjo savo sakytinę, įmantriais aforizmais bei patarlėmis išgražintą 
poeziją, o jų dainiai husanai skaitė ir dainavo iš rašmenų, kylių pavidalu molinėse plytelėse surašytų. 
    Ajastano valstybės sienos siekė tuomet nuo šventojo kalno Masio papėdės iki tų  plokštikalnės lygumos tolių, iš kurių dar 
matėsi amžinai sniegu padengta jo viršūnė. Už tų tolių jau buvo nebe Ajastano valstybė, ir nebe haikai tenai gyveno. 
    Daug metų  ir amžių  ramiai ir laimingai gyveno haikai plokštikalnės lygumose, nenutoldami nuo savo didžiojo Masio kalno. 
Vieni jų varinėjo po neaprėpiamus žaliuojančių stepių plotus savo gyvulių kaimenes, kiti medžiojo, dar kiti veisė sodus, sodino 
vynmedžius ir iš jų sultingų vaisių sunkė sau kvapnų, lengvai svaiginantį gėrimėlį, kuris teikė jiems laimėje linksmybę, nuliūdime - 
paguodą ir nusiraminimą. 
    Pasakojama, kad haikų  tarpe nebuvo, kaip kitose to meto šalyse, nei turtuolių, nei vargšų; visi buvo lygūs ir visi buvo sotūs. 
Kaip didysis Masio kalnas visiems vienodai teikė vandens ir drėgmės, o Ajastano padangės saulė - šilumos ir šviesos, taip ir jų 
žemė visus tolygiai dengė ir maitino, tiek piemenis, tiek žemdirbius, medžiotojus, tiek ir vyndirbius... Ir dainiai husanai dainavo 
laimingus savo krašto laikus. 
    Valdė Ajastaną ne galingieji, o liaudies išrinktieji, tie patys dainiai husanai. 
    Taip ėjo metai po metų, šimtmečiai po šimtmečių: vieni Ajastano valstybės išrinktieji husanai pakeisdavo kitus; šalyje mažėjo 
dykumų  plotai, gausėjo ganyklų, vynuogynų; husanų  kapuose statė  haikai paminklus, šventoves; puošė  jas arkomis, 
rotondomis, boniomis, gražino bareljefais, skulptūra; akmenyse raižė erelius, ornamentus; iš marmuro tašė nuostabaus grožio 
statulas. Po visą  šalį  skambėjo husanų  dainos - gyvenimo džiaugsmas; klestėjo meilė, vaišingumas, ir tam tikroje puošnioje 
saugykloje vis daugėjo molinių  plytelių  su užrašais apie atliktus žemėje darbus, saulės ir mėnulio užtemimus, žvaigždynų 
apskaičiuotus judėjimus, žemės drebėjimus, Tigro - Eufrato upyno negirdėtus potvynius ir apie kitus svarbius įvykius Ajastane 
bei kaimynuose. 
    Ilgai, gražiai ir tvarkingai gyveno haikai savo krašte. Gyvendami taikoje ir su savo kaimynais, jie labai praturtėjo: išaugino 
dideles gyvulių kaimenes, išplėtė sodus, vynuogynus, o jų vyno daryklos pasidarė garsios visame Asų šalies žemyne. 
    Kaip vyno perteklių, taip ir kitas savo žemės gėrybes haikai pradėjo pardavinėti kaimynams, iš pradžių mainais, paskui jau ir 
už prabangos daiktus - dailius kardus, greitus žirgus, nematyto grožio kilimus, akį  veriančius perlus, kuriuos nešiojo ant kaklo 
šilkais šnabždančios gražuolės - svetimų  kraštų  moterys. Pamėgo haikai tekančios saulės kraštų  prabangą  - brangius kinų 
šilkus, kvapnius Arabijos žemės smilkalus, rūkalus, plonučius audinius ir įvairius Tolimųjų Rytų prieskonius, kurie suteikia bet 
kokiam valgiui ir kvapsnio, ir skonio... 
    Haikų  vyresnieji, kurie tvarkė prekybą, pamatė, kaip gyvena kitur, pamatė, kad galima mažai dirbti patiems, turėti šimtus 
tarnų, šimtus žmonų  ir vien lėbauti... Ir pradėjo jie haikus taip skirstyti, kad vienus pristatė  savo kaimenių  ganytų, kitus - 
medžiotų, dar kitus - sodų  ir vynuogynų  prižiūrėtų. Nors tokią tvarką  įvedus ir dvigubai padaugėjo visokių gėrybių  ir žemės 
vaisių, bet jau nebe visiems haikams jų užteko, nes vyresnieji visa tai pasiimdavo prekybai ir dar labiau ėmė spausti žmones, 
kad daugiau dirbtų. O kad daugiau išspaustų  iš dirbančiųjų, pristatė  prie jų  sargybinius ir ėmė  visiškai nebesiskaityti su 
išrinktaisiais liaudies dainiais husanais. Pagaliau ir visai juos nuvertė ir įvedė savo valdžią... 
    Ir pairo Ajastane tvarka: valdovai išpaiko, jų giminė praturtėjo, įprato, kad už juos dirbtų kiti. Pradėjo be saiko lėbauti, vyną 
gerti, vienas kitam pavydėti, vaidytis ir iš dyko buvimo žaidimais bei pramogomis užsiiminėti... Ir įsigalėjo žmonių išnaudojimas, 
vienų engimas kitų. 
    Išnyko husanai, nes naujiesiems valdovams nebe liaudies dainos rūpėjo, bet auksas ir prabanga. Atsirado ir tokių  haikų, 
kurie, pabuvoję svetimose šalyse ir sugrįžę tėvynėn, pasidirbdino matytų dievų statulas ir ėmė jas garbinti, joms kruvinas aukas 
aukoti. 
    Ajastaną pradėjo valdyti vien turtingieji ir galingieji ir jau pagal įpėdinystę. Iš pradžių valdė dar turčių Kuti dinastijos atstovai, 
bet vėliau jau kiti, dar turtingesni ir dar paikesni. 
    Ir vėl ėjo metai po metų, šimtmečiai po šimtmečių. Pasikeitė žmonės, pasikeitė laikai, pasikeitė ir valdovų dinastijos, ir jau 
ėmė vadintis nebe valdovais, o karaliais. Karaliui Aramui viešpataujant, kaimynai Ajastaną pradėjo vadinti nebe Ajastanu, o 



Armėnija, o haikų palikuonis - armėnais. 
    Įsigalėję Armėnijos karaliai nebegalėjo be vaidų sugyventi su savo kaimynais ir kardu bei ugnimi brovėsi į  jų žemes, grobė 
jas, plėšė gyventojus, žudė  juos, o pavergtuosius naudojo naujoms tvirtovėms statyti. Tokiu būdu išplėtė jie savo valstybės 
sienas iki Gurgano ir Ponto jūrų ir iki Jordano pietuose. Iš tų užimtų žemių jau nebebuvo matyti Masio kalno. Savo pavaldiniais 
jie rūpinosi tiek, kad galima būtų iš jų kuo daugiau išspausti. Užtat atsidėję žiūrėjo savo dinastijos privilegijų. 
    Nors plati, didelė ir galinga pasidarė Armėnijos valstybė, bet jos geri laikai haikų padermės palikuonims buvo jau amžinai 
praėję. 

* * *  

    Ne tiek kariavo Armėnijos karaliai su savo priešais, kiek aršiai kovėsi jie savo tarpe dėl sosto, dėl dinastijos paveldėjimo 
teisių. Vieną kartą laimėdavo viena dinastija, kitą kartą nugalėdavo kita. Nugalėtojai stengdavosi sostą išlaikyti savo dinastijai ir 
be pasigailėjimo persekiodavo ir žudydavo savo varžovus. Bet visados tiek nuo vienos dinastijos, tiek nuo kitos nukentėdavo 
armėnų  liaudis ir nukentėjusi dūsaudavo, prisimindama dainių  husanų  valdymo laikus. Prisiminė  ji savo husanus ir pačiu 
sunkiuoju jai laiku. 
    Karaliams besipešant, iš pradžių  pradėjo nuo jų  bėgti į  kalnus pavieniai ginkluoti žmonės, paskui jau ir daugiau. Įsikūrę 
sunkiai prieinamuose kalnuose, vakarais ir naktimis degino jie ant uolų  skiauterių  laužus, šmėšelavo švyturiais, deglais ir tuo 
pačiu kvietė  pas save visus, kas myli laisvę  ir nepriklausomą  gyvenimą. Kadangi tuo metu Armėnijos karaliai ir turčiai 
kunigaikščiai, ruošdamies naujam dideliam karui, rinko kariuomenę, gamino maisto atsargas ir apdėjo gyventojus dar didesniais 
mokesčiais, tai subruzdo ir visa liaudis ir pradėjo jau atvirai priešintis savo prispaudėjams. Tuo tarpu pasklido žmonėse gandas, 
kad Masio kalno atšakų šlaituose pasirodęs liaudies dainius husanas, vardu Chosrovas, senųjų, jau išnykusių husanų ainis, kuris 
renkąs visus laisvę mylinčius armėnus ir kviečiąs į kovą su karaliais ir turčiais kunigaikščiais. 
    Išgirdo žmonės dainiaus Chosrovo šūkį  ir būrių būriais pradėjo plaukti prie Masio kalno. 
    Sužinoję apie dainiaus Chosrovo atsiradimą, karaliai ir kunigaikščiai pasiuntė prieš jį  savo kariuomenę. Bet Chosrovas, apie 
kurį  susispietė pabėgėliai armėnai, sumušė visus kunigaikščius ir, išsklaidęs jų kariuomenę, pats perėjo puoliman. Persigandęs 
karalius ir kunigaikščiai pasišaukė  prieš savo sukilusią  liaudį  kaimyninius valdovus. O tie, i šgirdę, jog sukilo pavergtoji 
Armėnijos liaudis, pabūgo, kad ir jų pavaldiniai nepasektų sukilusiųjų pavyzdžiu, ir greit pasiuntė samdytinės kariuomenės. 
    Ilgai kovojo samdytinė kunigaikščių kariuomenė su Chosrovo būriais, įsistiprinusiais Masio kalno šlaituose bei jo atšakose, ir 
niekaip negalėjo jų  iš ten išmušti. Daug sunkumų ir nepriteklių iškentėjo ir sukilusieji armėnai, bet savo laisvės neišsižadėjo. Kai 
būdavo labai sunku, kai tekdavo atlikti per kalnagūbrius ir ledynus ilgus, varginančius žygius, tuomet Chosrovas poilsio 
valandomis dainuodavo jiems apie laisvę  ir savo dainomis taip pakeldavo žmonių  dvasią, taip juos įkvėpdavo, jog jokie 
sunkumai nebeatrodydavo jiems neįveikiami. Chosrovą žygiuose lydėjo vienturtė jo duktė gražuolė Chosroviduchtu. Ten, kur ji 
pasirodydavo, nušvisdavo žemė, po jos kojų  tirpdavo sniegas, pražysdavo gėlės ir trumpėdavo kalnų perėjos. Visi sukilusieji 
mylėjo Chosroviduchtu ir sergėjo ją nuo bet kokių pavojų. Visuomet linksma, visuomet gerai nusiteikusi ir ištverminga dainiaus 
husano duktė teikė jiems žavesio ir malonės. 
    Kartą nusileidus nuo Mažojo Masio-Ararato kalno ir žygiuojant tarpekliu į  naują  stovyklą, Chosrovas jojo savo būrių 
priešakyje ir, laikydamas rankose baltą vėliavą, sukilusiųjų  ženklą, dainavo dainas apie tuos laikus, kai žemėje nebebus nei 
karalių, nei kunigaikščių, kai visi armėnai galės vienoje vietoje laimingai gyventi ir vienas kito neskriausti. Jau sukilusieji buvo 
arti savo žygio tikslo, jau buvo pasiekę Sardar-Bulago perėją, kur skliausčios, plikos kalno uolos iš abiejų kelio pusių šaute 
šovė tiesiai į  viršų, kai staiga priešas puolė juos iš pasalų, iš kitos perėjos, ir uždarė  sukilėlius siaurame tarpeklyje, iš anksto 
užėmęs visus išėjimus. Įvyko kruvinas mūšis. Sukilėliai atkakliai priešinosi, veržėsi pirmyn, priešo puolimus atremdami 
suglaustomis falangomis; prispaudę  prie uolų, badė  juos durklais, ietimis ir vis ver žėsi pirmyn ir pirmyn. Jau buvo jie 
beprasiveržią  į slėnį, bet nuo kalno viršūnės Chosrovą sekė kunigaikščių žvalgai, ir, kai jis brovėsi pačia tarpukalnės ankštuma, 
samdiniai kareiviai pagal tam tikrą  ženklą  pastūmėjo nuo kalno uolos luitą, ir jis sutraiškė  liaudies dainių-vadą. Spiegiantis 
riksmas perskrodė  tarpukalnę. Šimtą  kartų  jį  pakartojo tarpukalnės aidas ir išnešiojo po visą  kalnų  masyvą. Tai buvo 
Chosrovo vienturtės dukters gražuolės Chosroviduchtu balsas. Sukilusieji persigando, nustebo, visi puolė prie jos, norėdami ją 
gelbėti, jai padėti, bet pamatę sutraiškytą jos tėvą, o savo vadą, dar labiau nustebo, ir viena po kitos pradėjo irti jų  falangos. 
Prie uolos luito gulėjo ir sukilusiųjų  vėliava, aptaškyta dainiaus-vado krauju. Chosroviduchtu greit atsitokėjo ir, pamačiusi 
sutrikusius sukilėlius, pakėlė nuo žemės vėliavą  ir vietoj tėvo pati užtraukė kovos dainą. Akimirkai sumišę  sukilėliai tuojau 
atsigavo, susitelkė  apie Chosroviduchtu, ir falanga paskui falangą  išsiveržė  iš tarpeklio į  lygumą. Prasidėjo kautynės iš naujo. 
Nelygios buvo kautynės, nelygi buvo ir padėtis. Priešas, pirmutinis išsiveržęs iš tarpeklio į  lygumą ir joje išsirikiavęs, stūmė 
sukilėlius atgal į  kalnus ir spaudė prie stačių uolų, tuo tarpu kai nuo jų viršūnių  svaidė  į juos didesnius ir mažesnius akmenis, 
ardė  jų  falangas ir traiškė, naikino užpakalines eiles. Sukilusiųjų  jėgos sparčiai mažėjo. Jų  kadaise buvusi balta vėliava nuo 
žuvusiųjų kraujo pasidarė visai raudona... 
    Chosroviduchtu, matydama, kad tokiose žabangose gali žūti daug sukilėlių, sulaukusi nakties, įsakė visiems pasiskirstyti į 



mažus būrelius ir per sunkiai pereinamus kalnagūbrius, mažai kam žinomais taurų  išmintais takeliais, išsisklaidyti visomis 
kryptimis, o vėliau vėl visiems rinktis prie Masio kalno. Ji pati, pasiėmusi raudoną nuo kraujo vėliavą, tik jai vienai žinomu taku 
grįžo atgal prie Masio kalno. Įlipusi į  jo viršūnę, ji apžvelgė apylinkę ir, nematydama dar susirinkusių  į vieną vietą visų armėnų, 
atsigulė pailsėti ir prisidengė vėliava. Beilsėdama, belaukdama susirenkant į  vieną vietą visų armėnų, ji užmigo, įšalo į  sniegą ir 
tebemiega iki šiai dienai. Prieš užmigdama pasakė palydėjusiems ją dainiams, kad ji prisikelsianti ir iškelsianti raudoną nuo 
kraujo vėliavą tik tuomet, kai visi armėnai susirinksią matomose Masio kalno ribose. Ir sulauksią tuomet armėnai tokių  laikų, 
kokių dar niekad nėra buvę... Taip pažadėjo gražuolė Chosroviduchtu. Pažadėjo ir įsakė niekad nepamiršti, jog už laisvę reikia 
kovoti ir niekuomet vilties neprarasti. 

* * *  

    Ir laukė Chosroviduchtu pažado išsipildymo visi dainiai poetai, laukė ir apie tai dainavo. O su jais kartu laukė, dainavo visa 
armėnų tauta. 
    Daug per tą  laiką  armėnų  liaudis vargo ir skurdo pakėlė. Kitados aukštos kultūros šalis iš pagrindų  sunyko. Sugriuvo 
dykumose armėnų  protėvių  statyti akvedukai, amžių  dulkių  sluoksnis storai užklojo kultūringos tautos darbus, ir ten, kur 
kitados buvo Urartų žydinti žemė, kur viliojo žmogaus akį sodų, gėlynų, vynuogynų palaima, kur stiebėsi į dangų miestų bonios, 
meniški Ripsimė, zvartnocų šventovių pastatai ir kur haikai kadaise iškilmingai šventė savo Vartevaro rožių šventes, - ten vien 
griuvėsiai testūkso, iš po kurių  seka savo aukas kapinynų  imbuviai - nuodingi skorpionai, driežai, gyvatės ir kiti paunksnių 
slėpukai. 
    Amžių  bėgyje išpūtė vėjai husanų  kapuose šventovių  pogrindžius, vanduo karstus išplovė, pastatus sugriovė, ir apnuoginti 
liaudies dainių  kapai prabilo jau nebe legendų  ir padavimų  kalba, o akmenyje išrašytais haikų  rašmenimis, ornamentais, 
braižiniais ir vienagalvių arų, žiūrinčių vis į vieną pusę, hieroglifais. 
    Prabilo jie ir apie mergelę Chosroviduchtu. 
    Jau neberimsta ji šiandien šventojo kalno Masio-Ararato viršūnėje, nes žino, kad jau nebetoli toji diena ir valanda, kai pabus 
ji iš letargo miego ir paims į rankas raudoną tautinę vėliavą, visos armėnų liaudies išsivadavimo ir susijungimo vėliavą. 
    Vartosi, nerimauja gražuolė  Chosroviduchtu šventojo kalno Masio-Ararato viršūnėje, o su ja drauge nerimauja ir visa 
armėnų liaudis, išblaškyta po visą pasaulį. 
    Nors viena armėnų liaudies dalis jau atvaduota ir laisva, bet du jos trečdaliai kitapus Arakso dar tebevelka jungą ir taip pat 
dairosi, žvelgia į  šventojo kalno Masio-Ararato viršūnėje dar tebemiegančią  gražuolę. Dairosi, žvelgia į  ją  ir haikų  husanų 
palikuonys dainiai poetai ir dainuoja, kad jau pildosi mergelės Chosroviduchtu pažadai, kad jau renkasi ir buriasi armėnų tauta 
apie šventąjį  kalną Masį-Araratą. Kartais anksti rytą, saulei tekant, laimingesnieji šiapus Ararato kalno armėnai įžiūri jo 
viršūnėje, sniego atspindžių  žaismuose, kaip keliasi iš letargo miego gražuolė  mergelė. Keliasi ir, spindėdama visomis 
vaivorykštės spalvomis, ima į  rankas raudoną vėliavą ir dairosi į  visas keturias pasaulio šalis. Įžiūrėjusi, kad dar ne visi armėnai 
susirinko Masio-Ararato kalno matomose ribose, kad dar daug jų  tebėra anapus Arakso upės pietuose ir už kalnų vakaruose, 
vėl apsigaubia vėliava ir vėl gula į sniegą. Bet dar niekas armėnų, kurie gyvena nuo Ararato pietų rytuose ir už kalnų vakaruose, 
nėra matęs Chosroviduchtu vėliavos ir apie ją  tik tesvajoja. Tačiau jau grįžta ir iš ten į  savo tėvynės laisvąjį  tarybinį  trečdalį 
haikų palikuonys, kad lemiamą valandą visi būtų drauge ir kas kuo gali prisidėtų prie naujos armėnų valstybės sukūrimo Urartų 
plokštikalnės lygumose, senose Masio-Ararato kalno matomose ribose. Grįžta, kuriasi ir dairosi į vis dar tebemiegančią kitoje 
Arakso pusėje Ararato kalne mergelę Chosroviduchtu. Pasaulio vėjai taršo jos kasas, blaško švelnių drabužių valktį  ir kartais 
visai nupučia nuo jos apybrai žos sniegą; tuomet vėl įžiūri armėnai jos harmoningus stuomens bruožus, skaisčių  veidelių 
pasakišką grožį ir brangių sniego baltumo drabužių klostes. 
    Kitą kartą susibūrę pasaulio vėjai sniego smiltimis visai užberia gražuolės kontūrus, jos lieknas strėnas ledais sukausto, ir vėl 
iki kalno papėdės nusidriekia jos baltų drabužių valktis... 
    Bet haikų  tautos palikuonys, per amžius laisvos tėvynės ilgesiu gyvenę  ir niekuomet drąsos, energijos ir vilties nepraradę, 
nenusimena ir dabar, nes žino, kad jie laisvės verti, bet kad niekas pasauly be skausmo ir nepribrendęs negimsta - nei žmogus, 
nei žygiai, nei idėjos, kad ir kažin kaip jos kilnios ir galingos būtų. 

1947 

SAMGORIO DYKUMA 
Gruzinų liaudies motyvais 

    Tolimame Kaukaze, Širako kalnagūbrio loma, ten, kur šiandien buvusiųjų  trijų  sūriųjų Samgorio ežerų  vietoje tyvuliuoja 
Tbilisio jūra, milžiniška vandens talpykla, maitinama iš kalnų atvestos Jorio upės vandeniu, prieš daugelį šimtų metų keliavo ta 
įdubusia lyguma viena nebegausi Romos cezario legiono kohorta, atskilusi nuo bendro kariaunos kamieno ir paklydusi dykuose 



Kavkasionio kalnynuose. Keliavo ji vakarų kryptimi, tikėdamasi pasiekti Helesponto jūros rytų pakraščius ir iš ten pasidirbtais 
laivais vandens keliu sugrįžti savo tėvynėn, Romos imperijon. Grįžo Romos kariai po nepasisekusio karo žygio į  saulėtąją 
Iberiją, jos susibūrusių eristavų sumušti ir išblaškyti. Be to, jie atkirto romėnams visus kelius, uždarė perėjas ir privertė savo 
priešus grįžti tėvynėn negyvenamomis vietomis: lekiančio smėlio dykumomis ir uolienų kalnagūbriais. 
    Legiono kohortos priešakyje jojo ant puikaus, bet perkarusio žirgo jos vadas, karo tribūnas, o paskui jį  ant savo vos 
bepasivelkančių  kuinų  - kilčių  viršininkai, žvalgai ir kiti eiliniai kariai. Visus kankino ne tiek alkis, kiek tro škulys, nežemiška 
kaitra ir sausra. Jau kelintą dieną keliavo jie negyvenamu kraštu nieko nevalgę ir negėrę, neturėdami kuo pašerti ir savo gyvulių. 
Toliese, kalnuotoje šiaurėje, jau kelintą dieną  vis kilo ir kilo visų  pranašiausias baltas, bukas, kuprotas, debesiui prilygstąs 
Mkinvario masyvas, kaskart vis didėdamas, bet, regėjos, nė kiek neartėdamas. Nuo jo į  vakarus ir rytus bėgo tokių  pat 
amžinai sniegu padengtų, laužytų, lankstytų, išsikišimuose it juodsidabriu inkrustuotų, margų kalnų grandinė, tarpekliais išvagota, 
briaunotomis viršūnėmis it piramidėmis dantyta, o įdubimuose pamėlynavusiais ledynais išklota. Grandinės papėdėje kilo kiti 
kalnai, žemesni, pilki, palši, rausvėti; dar žemiau, arčiau dykumos, bangavo intervalais kresnesni, miškingi kalnagūbriai, iš tolo 
atrodą tylūs, paniurę, ūkais padūmavę ir it kokių paslaptingų būtybių gyvenami. Jų užkliūdami ropojo debesys, karstėsi uolomis 
ir ritosi per sniego kalnus iš pietų  į šiaurę. Į pietų  rytus, kiek tik siekė žmogaus akis, tįsojo tokia pat be galo, be krašto, be 
gyvybės žymių, saulės išdeginta, vėjų  išpūsta, atšerpetojusiomis uolomis pasišiaušusi lekiančio smėlio dykuma, kuri dieną taip 
įkaisdavo nuo saulės, kad neatvėsdavo ir naktį. Į  pietus, iš kur kohorta atžygiavo, bijojo romėnų  kariai ir atsigręžti, nes ten 
paliko jie išblaškytas klajoklių padermes, išskerstas jų gyvulių kaimenes, sutryptus, nuniokotus sėslių gyventojų pasėlių plotus ir 
sugriautus pirmutinės civilizacijos pėdsakus - zvartnocų  šventoves... Bijojo jie ir vijimosi. Keliavo jie šita smėlio, uolienų  ir 
barchanų  jūra, niekur nebeužeidami nei sėslių gyvenviečių, nei klajoklių šėtrų, nei upelių, nei šaltinių ar kokių oazių gyvuliams 
pasiganyti ir savo ne tiek alkiui, kiek troškuliui apmarinti. Saulė kepino negailestingai. Įkaitęs smėlys kaip karšti pelenai degino 
pėstininkų kojų padus, saulė svilino kūnus iš viršaus, ir visiems žmonėms ir gyvuliams buvo sunku kvėpuoti. Kas valandėlę krito 
nuo arklių  raiteliai, sukniubdavo ir daugiau nebeatsikeldavo pėstininkai, šėlo siuto gyvuliai, ir dauguma karių keliavo jau pėsti. 
Tik vieni Afrikos dykumų kupranugariai ir griaunamaisiais pabūklais apkrauti drambliai dar laikėsi ant kojų, bet ir jie žygiavo 
jau sverdėdami, klupdami ir nujausdami savo gal ą, varvančiomis akimis sekė  toliese boluojančius kalnus, miškingus 
kalnagūbrius ir uodė, bene užuos kur šaltinėlį  ar žalumos kuokštelę. Visų suskilo lūpos, išdžiūvo gomuriai, kaip šikšna pasidarė 
šiurkštūs liežuviai, ir, kai kvėpavo, jautė, nelyginant karštą smėlį rytų. 
    Kartais horizonte pasirodydavo žaliuojančios oazės, per dykumą  nusitiesdavo tvaskanti upė, sužibėdavo dulsvi ežerai, 
gyvenvietės, šaltiniai, išdygdavo palmių, bambukų  gojeliai... Asilai pradėdavo bliauti, žirgai žvengti, drambliai ir kupranugariai 
pagreitindavo savo žingsnį; atsipeikėdavo ir žmonės; bet kai miražas ištirpdavo ore, visus apimdavo dar didesnis nusiminimas, 
dar baisesnis siaubas, ir vienas po kito krisdavo iš balnų raiteliai, atsilikdavo pėstininkai, ir kohorta vis mažėjo ir mažėjo. 
    Kartais be debesėlio apsiniaukdavo dangus, aptemdavo saulė, ir įkaitinto oro viesulas imdavo sukti karšto smėlio sūkurius. 
Kas gyvas puldavo kniūpsčias žemėn ir, apsiklojęs galvą kokiu drabužiu, įsirausdavo smėlin, bet karštas smėlis kaip dulkės 
lindo, skverbėsi į  nosį, akis, burną ir dusino ir gyvulius, ir žmones. Viesului praūžus, kas atsikeldavo - keliaudavo toliau ir iš 
paskutiniųjų ryždavosi ne pasiduoti, o gyventi. Vietomis užeidavo romėnų kariai vėjo atpustytas ir vėl po smėliu laidojamas žilos 
senovės akvedukų  liekanas: molinių vamzdžių šukes, tašyto akmens luitus, apdoroto marmuro gabalus; perpuknodavo kadaise 
tekėjusių  upių  vagas; jų  krantuose pastebėdavo nežinomos tautos buvusių  gyvenviečių  žymes ir kitus prieš šimtmečius 
žydėjusios civilizacijos pėdsakus, kurių nesunaikino nei audros, nei vėjai, nei ilgieji amžiai. 
    Persikėlę per vieną didesnį  barchaną, staiga išvydo jie tolumoje tris dulsvo vandens ežerėlius. Vėl pradėjo bliauti asilai, 
žvengti žirgai, pagreitino žingsnį  drambliai ir kupranugariai, tik nepasidavė bendrai panikai žmonės: visi jie pamanė, kad tai vėl 
koks miražas. Bet ežerėliai nesiūbavo ore, nesiklostė miglose, netirpo, nenyko, o telkšojo vis toje pačioje vietoje ir, prie jų 
artėjant, darėsi vis apčiuopiamesni ir ryškesni. Pagaliau subruzdo ir žmonės, pėstininkai ir raiteliai, suglumo ir pats karo tribūnas 
ir žemesni viršininkai. O laimė!.. O išganymas!.. Tai buvo ne miražas, ne akių apgaulė, o tikrojo vandens trys ežerai ežerėliai! 
    Įsismaginę  griūdami ir knapsėdami puolė  vandenin arkliai, asilai, mulai; pap ūškėjo sunkumais apkrauti drambliai ir 
kupranugariai... Vos spėję nušokti nuo arklių, vieni kitiems užbėgdami už akių, skubėjo atsigerti ir žmonės, bet, deja, staiga 
pasigirdo keiksmai, burnojimai, gyvulių  bliovimas, ir visus vėl ištiko didžiausias nusivylimas, didžiausias nusiminimas: visi trys 
ežerėliai, pasirodė, pripildyti ne gėlo vandens, o it tiršto dvokiančio sūrymo, kuris degino lūpas, svilino gomurį, ir kas nurijo 
bent vieną kitą gurkšnį, tas spjaudėsi, žiaukčiojo, vėmė krauju ir raitėsi iš skausmo. 
    Veltui kohortos vadas ir kilčių  viršininkai norėjo sulaikyti karius, kad negertų  šito nuodingo vandens, veltui varė  iš tos 
dvokiančios balos ir gyvulius, bet visi, ir gyvuliai, ir žmonės, buvo kaip pakvaišę: išvaryti iš vieno ežerėlio, baubdami ir 
griuvinėdami bėgo į  kitą; net ir kilčių  viršininkai ir žvalgai neiškentė  šito bjauraus sūrymo neparagavę. Tik vienas kohortos 
vadas ištvėrė nesuvilgęs ežerėlių vandeniu savo gomurio, ir tik jis vienas liko baisaus visų karių ir gyvulių likimo liudininkas. 
    Saulė dar nebuvo nusėdusi už Kavkasionio kalnų, o kohortos likučiai baigė nykti; vieni jau gulėjo pasliki, kiti dar raitėsi, 
tampėsi, blaškėsi, vėmė krauju ir čia pat mirė baisiausiose kančiose... 
    Patekėjęs mėnulis nušvietė lomoje prie trijų ežerėlių Romos cezario legiono amžiams užmigusį kohortos likutį  ir vienui vieną 
dar gyvą jos vadą. Ilgai stovėjo karo tribūnas atsirėmęs į  uolą ir, nebegalėdamas nei judėti, nei jaudintis, ilgai žiūrėjo į  savo 



išmirusius karius, į  toliese vakaruose mėnulio miglose vis tebeboluojančius sniego kalnus, už kurių buvo Helesponto jūra, Roma 
ir Romos imperija, kurių ir jam jau nebelemta pamatyti... 
    "Gal tuose kalnuose dar klaidžioja kitos nenugalimojo legiono kohortos? Gal jos dar kaunasi su priešu, kovoja su alkiu ir 
troškuliu ir nori prasimušti į  Helesponto jūros pakraščius?" - galvojo, spėliojo kohortos vadas, siekdamas mintimis savo 
tėvynės. O sniego kalnai tolumoje atrodė tokie nepasiekiami, tokie svetimi ir abejingi jam ir jo karių likimui... Šaltas, bejausmis 
jų nelaimei atrodė ir pats mėnulis... Ir jaučia kohortos vadas, kad ir jo jėgos jau baigia išsekti, kad ir jis tuojau atsiguls greta 
savo buvusių karių... Nebekankina jo jau nei alkis, nei troškulys. Neberūpi ir nepalaidoti mirusieji, nes ir jo niekas nepalaidos... 
O apie stovyklą jau kaukia šakalai, staugia vilkai. Rytoj iš ryto atskris į  puotą tolimųjų kalnų ereliai... ir nori jis atsisveikinti su 
savo dieviškuoju cezariu ir mirusiaisiais kariais. 
    - Ave Caesar, moriturus te salutat! - ištiesęs ranką  į vakarus, kur buvo Roma ir Romos imperija, atsisveikino karo tribūnas 
su savo cezariu ir, atsigręžęs į  amžiams sumigusius karius, dar pašaukė: - Vivos voco, mortuos plango! - Bet niekas jam 
neatsiliepė, niekas net ir rankos nebekilstelėjo, tik silpnas dykumos aidas pakartojo jo žodžius ir išnešiojo juos po trijų ežerėlių 
lomą... Susmuko vadas, stuktelėjo galva į  uolą  ir užsimerkė... Ir vaidenasi jam, kad ten ne kalnai ant kalnų  griozdinasi, ne 
padūmavę parūkavę kalnagūbriai intervalais banguoja, o rūstūs, žmonių krauju ir ašaromis persisunkę amžiai ant amžių kraunasi 
vieni ant kitų ir be jokios prošvaistės žmonijos sielvartu garuoja... 
    Kai rytojaus dieną susibūrusios saulėtos Iberijos tautos tautelės pasivijo Širako kalnagūbrio sūriųjų Samgorio ežerų  lomoje 
savo skriaudėjus, Romos cezario legiono kohortos likučius, rado visus jau išmirusius, tik vienui vienas karo tribūnas buvo dar 
gyvas ir tebekliedėjo gėlu vandeniu. 

* * *  

    Bet ne visuomet Širako kalnagūbrio atšaka buvo tokia lekiančio smėlio ir uolų atšaižų negyvenama dykuma. Ji yra mačiusi ir 
gerų  laikų, ir labai gerų. Dar prieš kelis amžius joje buvo žydinčių, tankiai gyvenamų, kaimais kaimeliais nusėtų  oazių, 
Drėkinamos jos buvo gėlu trijų Samgorio ežerų  vandeniu. Plačiai po visą Kaukazą  sklido garsas apie tų ežerų  gėlo vandens 
skanumą, apie jų žuvingumą ir krantų gražumą. Sklido garsas apie jų sodų vešlumą ir negirdėtus vynuogių derlius. Žmonės tą 
žemės kampelį  vadino vienu vardu - Vaziani, o tai reiškė - vynuogių žemė. Po visą Vaziani kraštą skambėjo dainos, skambėjo 
juokas; žydėjo gėlės, žydėjo meilė, ir žmonės su džiaugsmu dirbo savo žemės sklypelį  ir vaišinosi vynu ir sodų  vaisiais. 
Pasakiškas tai buvo tų  trijų Samgorio ežerų kampelis: nuo priešų  ir nuo šaltųjų vėjų  iš šiaurės saugojo jį  aukšti, amžinai sniegu 
padengti kalnai, rytuose buvo stepės, pietuose vėl kalnai, perkalnės ir kalnagūbriai, o iš miškingojo vakarų  krašto vėjai 
atnešdavo lietų ir vėsindavo saulės įkaitintas uolas. 
    Garsas apie Vaziani kraštą pasiekė  ir tolimesnių salių  turčius, galingus eristavus, kurie gyveno apsitvėrę pylimais, apsistatę 
sargybos bokštais ir nuolat kėlė  tarpusavio vaidus dėl sienų, dėl vandens ir užpuldinėjo vieni kitus. Vertėsi jie ne tiek 
žemdirbyste, mainais ar prekyba, kiek užpuldinėjimais ir grobiu. Gyveno jie su savo šeimomis aukštuose bokštuose, kiekvieną 
dieną  laukė užpuolimų  ir patys visuomet buvo pasiruošę pulti ar puolimus atremti. Jų  žemes dirbo vergai, kurie keikė  savo 
prispaudėjus. 
    Seniai jau eristavai kėsinosi į  Vaziani žemės oazes ir į  jų  gyventojų  laimę  ir laisvę, bet pavieniui bijojo pulti. Bijojo ne 
vynuogynų žemės žmonių atsparumo, o savo kaimynų, tokių pat gobšių grobikų eristavų  kaip ir jie patys. Bijojo, kad, jiems 
išvykus iš savo valdų, jų  neužpultų  ir nepasisavintų  svetimieji. Pagaliau susitarė  trys kaimynai eristavai ir, palikę  savo pilyse 
stiprias įgulas, patraukė  į Vaziani žemę. Tai jiems jokių  sunkumų  nesudarė, nes oazių  žmonės buvo ne karingi, o ramūs ir 
darbštūs žemdirbiai. Kaip jie niekuomet į  svetimas žemes nesiprašė, taip manė, kad ir į  jų  kraštą niekas nesikėsins. Kai 
atžygiavo pas juos trys kaimynai eristavai su savo palydais, vazianiečiai, nieko blogo nemanydami, maloniai juos sutiko, priėmė 
ir tris dienas vaišino vynu, skanėstais ir rodė savo žemės derlių ir turtus. 
    Kai ketvirtą dieną atžygiavo ir eristavų kariauna, vazianiečiai nustebo, nusiminė ir paklausė savo svečių, ką tai reiškia. 
    - O tai reiškia, kad mes ginsime jūsų kraštą nuo bet kokių priešų, kurie tik pasikėsintų  į jūsų žemę. 
    Kai vazianiečiai susirinko pasitarti ir apsvarstyti šį baisų įvykį, eristavai išvaikė juos ginklu ir uždraudė bet kokias jų sueigas 
ar pasitarimus. Tuojau vienas eristavų užgrobė vieną ežerą su oaze, kitas - kitą, trečias - trečią, ir pradėjo statyti ant jų krantų 
kiekvienas sau po pilį. Pasidalinę ežerus, pasidalino žemes ir žmones. Išvedę sienas ir atsiriboję vienas nuo kito pylimais ir 
apkasais, pradėjo šeimininkauti kaip savo valdose ir įvedė naują tvarką. Senius, moteris ir vaikus pristatė lauko darbų dirbti, o 
jaunus vyrus sugrūdo į  palapines ir pradėjo juos kariškos mankštos mokyti. Be to, vertė apsigynimo bokštus statyti, pylimus 
pilti ir apkasus kasti. 
    Nauji šeimininkai ne tiek rūpinosi žemdirbyste ir kanalų  tvarkymu, kiek, nepasitikėdami vieni kitais, ruošėsi apsigynimui ir 
naujiems puolimams. Vis statė, stiprino pilis, mūrijo sargybos bokštus ir tiems darbams naudojo stipriausią pavergtųjų žmonių 
jėgą. 
    Pamažėl užleido vynuogynus ir sodus. Jų derlius ėmė mažėti. Nebeprižiūrimi akvedukai pradėjo gesti, nebevalomi tvenkiniai 
ir kanalai prižėlė maurų, apsitraukė žliūge, apgriuvo jų krantai, o stovintis juose vanduo ėmė dvokti. 



    Netrukus Vaziani krašto oazes užgriuvo naujos bėdos, nauji vargai: eristavai pradėjo ginčytis dėl valdomų  žemių  ribų, 
nebepasidalino vandens, nebesutarė ir paskelbė vienas kitam karą. Kariauti vedė su savimi pavergtus žmones ir liepė vieniems 
žudyti kitus. 
    Bekariaudami, besigindami savo pilyse ir sargybos bokštuose ir visai užleido žemdirbystę  - laiku nebepasėdavo, laiku 
nebenuimdavo derliaus, viską darė paskubomis, apgraibomis ir vis bijojo, kad tik priešas neužpultų ir neatimtų ir to, ką turi. 
    Nuseko nebeprižiūrimi ežerai, išdžiūvo tvenkiniai, kanalai, užako akvedukai, saulė  išsvilino dirvas, išdegino sodus, gėlynus, 
vynuogynus... 
    Nutilo Vaziani žemėje daina, nebeskambėjo juokas. Žmonės gyveno pusbadžiai, nudryžę, išvargę ir vaikščiojo kaip šešėliai. 
Pamažėl pamažėl ir Vaziani žemė virto prakeikimo vietove. Žmonės, keikdami žiaurius eristavus, atnešusius jiems tiek vargo bei 
skurdo ir mintančius jų krauju bei prakaitu, bėgo į kalnus, į stepes. Juos gaudė su šunimis, pagautus plakė rimbais, rykštėmis ir 
ilgus metus pūdė pilių požemiuose. 
    Ilgainiui trijų Samgorio ežerų  vanduo nuo žmonių  ašarų, prakaito ir kraujo pasidarė  sūrus ir aitrus. Pamažėl išnyko jame 
žuvys ir bet koks vandens gyvis. Stepių  vėjai užnešė smėliu kanalus, užpustė  tvenkinius, akvedukus, buvusias gyvenvietes, ir 
visas kraštas pavirto negyvenama lekiančio smėlio, barchanų ir uolų atplaišų dykuma. 

* * *  

    Nuo to laiko daug amžių praėjo. Žlugo tų amžių būvyje Romos imperijos galybė, pasibaigė cezarių dinastijos. Pasakiškoji 
Iberija su dviem savo išaugusiom sostinėm, Mcchetu ir Tbilisiu, pasivadino Gruzija ir į  provincijas išsidalino. Iš pagrindų 
pasikeitė  ir visų  Kaukazo tautų  tautelių  likimas. Daug kartų  tų  amžių  būvyje siautė karai, marai. Keitėsi valdovai. Keitėsi 
valstybių  sienos. Sukiužo ežerų  krantuose eristavų  pastatytos pilys, nugriuvo sargybos bokštai. Lekiančio smėlio dulkėmis 
pavirto Samgorio ežerėlių  lomoje sudūlėję romėnų karių kaulai, o Širako kalnagūbris kaip buvo, taip amžiams ir pasiliko tokia 
pat lekiančio smėlio ir pilkų  uolienų  dykuma, nebegyvenama nei žvėriui, nei žmogui. Niekuo nepasikeitė  ir Samgorio sūrieji 
ežerai. Apie dykumą  kūrėsi kaimai, miestai, didėjo žmonių  skaičius; kalnuose nebeužteko jų  gyvulių  kaimenėms ganyklų, 
smulkėjo rėžiai. Karšto oro viesulai, kylą dykumoje, apnešdavo smėliu ir tuos smulkius pasėlių  rėžius, o kitąsyk palaidodavo ir 
ištisus kaimus... Atbėgę  iš dykumos vilkai ir plėšrieji šakalai puldinėjo avių  kaimenes, o sūrieji ežerai veisė nuodingųjų  uodų 
spiečius, kurie apkrėsdavo baisia maliarijos liga ir gyvulius, ir žmones... 
    Kentė, dejavo žmonės ir ilgus amžius svajojo apie tai, kaip atsikratyti eristavais, kaip pagirdyti tą žemę gėlu vandeniu, kad ji 
pasidarytų derlinga. Ir, matydami čia pat netoliese miškingus kalnagūbrius, kur galvotrūkčiais bėgo į  tolimas marias be jokios 
kam naudos upės, upeliai, nuo aukštumų krito į prarajas kriokliai, iš žemės paviršiaus veržėsi šaltiniai, ir visa tai lyg tyčia kieno 
kerštinga ranka buvo nukreipta į šalį, bet ne į saulės išdegintą, sausrų iščiulptą dykumą, - svajojo, kokius ji duotų derlius ir kiek 
pasotintų žmonių, jei ją pagirdžius kalnų upių vandeniu, sudrėkinus paversmių šaltiniais, atvėsinus krioklių purslais ir atmiešus 
čia pat, netoli, kalnuose tekančios Jorio upės gėlu vandeniu visus tris Samgorio ežerus... Ilgus šimtmečius svajojo vargšai 
žmonės. Svajojo, ir vieni savo svajonėmis tikėjo, kitiems atrodė, kad tai tik pasaka... Kentė, dejavo žmonės, o sūriųjų 
Samgorio ežerų  vietovė buvo lyg paminklas eristavų  padarytai ir daromai jiems skriaudai. O krašto valdovams ir ne galvoj 
buvo jų pavaldinių vargai ir skriauda: jiems užteko ir derlingų provincijų. 
    Pagaliau išseko ir liaudies kantrybė. Ir Kaukazo tautos tautelės drauge su kitomis didžiosios Rusijos tautomis pradėjo kilti 
prieš savo valdovus, pareikalavo laisvės, panorėjo žmonėmis vadintis ir būti. Pareikalavo sau teisių  nebe aimanomis ir 
dejavimais, nebe žodžiais ir prašymais, o stojo su ginklu rankose. Sukilo prieš savo engėjus ir prispaudėjus, juos puolė  ir 
laimėjo... Žmonės laisvai atsikvėpė  ir, kai paėmė valdžią  į savo rankas, ėmė  tvarkytis taip, kad žmogus visur galėtų  gyventi 
laimingas ir be baimės dėl savo rytojaus ir duonos kąsnio. Nukreipė jie savo žvilgsnį  ir į Samgorio dykumą. Ir štai nedaug metų 
tepraėjo, ir šiandien jau trijų  buvusių  sūriųjų  Samgorio ežerėlių  vietoje tyvuliuoja gėlo vandens Tbilisio jūra, o Širako 
kalnagūbrio dykuma po metų kitų  jau bus amžinai žaliuojančiu sodu paversta. Jau ir dabar Tbilisio jūros gėlas vanduo suka 
turbinas, gamina šviesą, jėgą, kanalais kanaliukais sruvena į  dykumą  ir atidirbtu vandeniu drėkina laukus, pievas, maitina 
citrusinių  ir vaziani kultūrų  jaunus želdinius ir keičia patį  klimatą. Buvusioje dykumoje jau kuriasi miestai, kaimai. Asfaltuotais 
keliais viesulus kelia nebe įkaitinto oro srovės, o automašinos, kurios visai pakeitė dykumų  laivus kupranugarius. Pasikeitė ir 
viso krašto vaizdas, tik tolumoje, kalnuotoje Gruzijos šiaurėje, pasiliko toks pat parėmęs dangaus skliautą, visų pranašiausias, 
baltas, bukas, kuprotas, debesiui prilygstąs Mkinvario masyvas, dabar jau Kazbeko kalnu vadinamas, ir nuo jo į  vakarus ir 
rytus tebebėganti tokia pat amžinai sniegu padengta margų  kalnų  grandinė, tarpekliais išvagota, briaunotomis viršūnėmis it 
piramidėmis dantyta, o įdubimuose pamėlynavusiais ledynais išklota... 
    O seni Kaukazo kalnų  piemenys, barzdoti čabanai seka turistams seną  seną pasaką  - legendą  apie Vaziani žemę, apie 
buvusius Širako kalnagūbrio dykumoje kaimus, ežerus, vynuogynus ir apie Romos cezario legiono likimą buvusiųjų  trijų sūriųjų 
Samgorio ežerų lomoje. 

1952 



KALĖJIME 

    Užtenka man tik užmerkt akis ir nors minutei nusikratyt kasdieninėmis mintimis, ir tuojau kyla prieš mane vaizdai, slenka 
vienas po kito ir pina vieną didelį, kruviną, baisų paveikslą - kalėjimą. 
    Toli toli, anapus Kaukazo didžiųjų kalnų, rytų stiliaus mieste Tbilisyje, senovės rūmuose, Metecho pilyje, pailgas, nedidelis, 
išbaltintas kambarys. Jame stalas, kėdė  ir lova. Lova pridengta miliniu apklotu, i š po kurio kyšo šieno prikimštas apvalus 
priegalvis. Ant stalo dega mažutis aprūkęs žibintuvėlis, skleisdamas po kambarį žibalo kvapą. Kambario gale, pačioje palubėje, 
nedidelis langelis, dviem eilėm geležies pinučių užtaisytas. Sienos plikos. Kertėje niūkso ketaus krosnis. Tai ir viskas. 
    Įvedė mane į  šitą kambarį  vieną vidunaktį  kalėjimo prievaizdas ir, pastūmėjęs toliau nuo durų, išėjo, užrakino ir užbraukė 
lentele duryse mažą  langelį. Girdėjau, kaip jis nužvangėjo raktais ilgu koridorium, kaip kažin ką pasakė  sargams ir kaip jo 
žingsnius ir jį patį apsupo nejauki kalėjimo tyla. 
    Pastovėjęs keletą minučių  ir apsidairęs po kambarį, atsisėdau į kėdę. Norėjau ją pristumti arčiau stalo - prikalta, norėjau 
atsišlieti sienos, bet tuoj susitepiau baltai alkūnę. Ėmiau dairytis. Stalas, kėdė, sienos - viskas buvo išbraižyta parašais gruzinų, 
armėnų  ir rusų  kalbomis. Bet visi jie buvo ištrinti rūpestingos sargų  rankos ir neišskaitomi. Išliko tik keli, kurių  sargų  akis 
negalėjo įsižiūrėti: "Saule! ar tu tikrai taip veikiai nusileidai prie š mano gyvenimo pusiaudienį?.." "Dar nepražydau, bet ir 
nenuvysiu. Gražiausios mano dienos dar priešakyje". 
    Man besidairant po kambarį  ir beskaitant parašus, kažkas iš reto, žingsnis po žingsnio, priėjo prie durų  ir, subrazdėjęs 
lentelę, atskleidė langelį, pažvelgė  į vidų. Pažiūrėjęs, ką aš veikiu, nepasakęs nė žodžio, jis vėl užsklendė langelį  ir iš reto, kaip 
ir atėjęs, nužingsniavo į koridoriaus galą... Baugu pasidarė. Kankinių šešėliai sustojo prieš akis. Vaidenosi, kad kameroje ne aš 
vienas, kad ji pilna pilnutėlė  tų, kurie prieš mane buvo joje nukankinti. Blaškosi jų  šešėliai po kamerą, ošia savo miglų 
drabužiais, žiūri į mane, masina į save ir kažką tyliai ir liūdnai šnibžda. 
    Nors miego ir nesinorėjo, tačiau, kad veikiau nusikratyčiau visais tais bjauriais įspūdžiais, kurių  teko patirti žandarams 
kratant ir į kalėjimą vežant, atguliau į  lovą ir tuojau apsvaigau. 
    Pabudau durų girgždėjimo pažadintas. Iš koridoriaus buvo girdėti raktų žvangėjimas ir sunkus žingsniavimas: tai sargai valė 
kameras. 
    Buvo jau gerokai šviesu. Pro langą žiūrėjo kelios ryto balzganoje betirpstančios žvaigždelės ir minareto viršūnė. Ilgai gulėjau, 
įsmeigęs akis į mažą dangaus sklypelį. Ausį siekė neaiškus miesto ūžesio atbalsis. 
    - Tai gatvė juda. Ten gyvenimas ūžia, plaka. Vakar ir aš ten buvau, - ir vėl vakarykščios dienos atsiminimai, paniekinimai, 
įžeidimai krauju užliejo mano širdį. 
    Veikiai pabudo ir visas kalėjimas. 
    Suskambėjo geležinės grandinės, sužvangėjo raktų  ryšuliai, sugirgždėjo varstomos kamerų  durys, pasklido koridoriais 
riksmai, keiksmai, barniai. 
    Netrukus nušvito pirmutiniuose saulės spinduliuose minareto smaila viršūnė, pamėlynavo dangus, ir mieste toliese ir arti 
sustaugė dirbtuvės. 
    - Kelkis, tuojau bus patikrinimas! - šūktelėjo pro langelį  sargas; nesuskubau ir apsirengti, kaip į mano kamerą įėjo kalėjimo 
viršininkas, lydimas savo padėjėjo, kelių žemesnių  ir aukštesnių prievaizdų ir sargų. Nepratarę  į mane nė žodžio, jie visi suėjo į 
kamerą; vienas prievaizdų  kažką pasižymėjo savo knygutėje ir šnairomis išmatavo mane nuo galvos iki kojų. Apsižvalgęs po 
kamerą, viršininkas prabilo į  savo valdinius žodį  kitą ir išeidamas daugiau iš papročio negu dėl reikalo paklausė mane, ar ko 
nereikalaująs. 
    Paskiau sargas atnešė du svarus duonos ir skardinę vandens. 
    Už sienos kažin kas sukosėjo, sudejavo ir pradėjo vaikščioti. Pasidūzgeno į  sieną kartą, kiek palaukus, kitą. Atsakiau jam 
tuo pačiu. 
    - Vi nari? - paklausė armėnų akcentu, Atsakiau rusiškai. 
    - Ar seniai suėmė? - klausė tas pats iš už sienos balsas jau rusų kalba. 
    - Tik šiąnakt... 
    - Tik šiąnakt! Sakyk, kas mieste? Ar jau vėl vaikščioja elektros tramvajai? Kas kitur girdėt? Pasakojau jam, o jis vis 
murmėjo už sienos: 
    - Taip taip!.. Nejaugi?.. Tai vyručiai!.. Aš taip ir maniau. 
    Durų langely pasirodė sargo veidas. 
    - Ko ten rėkauji, nevalia rėkauti, į  karcerį  pasodinsiu; reikia tylomis kalėti, - subarė jis mane ir, užbraukęs langelį, nuėjo į 
koridorių. 
    - Ar tamsta rusas? - po minutės vėl klausė tas pats kaimynas. 
    - Ne, lietuvis, - atsakiau. 
    - Kaip pakliuvai? 



    Pradėjau aiškinti, o jis vis murmėjo, pyko, nerimo ir stebėjosi, kad aš taip neatsargiai įkliuvęs. 
    Pasigirdus sargo žingsniams, vėl abu nutilom. 
    Netrukus už kitos sienos irgi pasigirdo kosėjimas, žingsniai, ir po minutės mane paklausė  pirma armėniškai, paskui 
gruziniškai ir galop rusiškai. Ėmėm kalbėtis. Pasakojo, jog esąs tabako dirbtuvės darbininkas, devintas mėnuo tebesėdįs, vis 
teismo laukiąs. Pasakojimą pertraukdavo kosulys, džiovininko kosulys. Klausiausi jo, ir rodėsi man, kad tas žmogus turi būti 
aukšto ūgio, liesas, juodplaukis, įdubusiomis liūdnomis akimis, tokiomis akimis, kurios niekada nė  šešėlio laimės neregėjo. 
Toks jis ir buvo, kai jį pamačiau. 
    Kitas mano kaimynas, elektros tramvajaus konduktorius, buvo visai kitoks: drūtas, linksmo būdo žmogus, raudonais riebiais 
skruostais, žibančiomis akimis. Paskui sužinojau, kad jis turi švelnią gražią  žmoną, gražių  vaikučių, ir labai jį  visi myli ir jo 
pasiilgę. 
    Pavalgęs duonos su vandeniu ir neturėdamas ką veikti, priguliau lovoj ir klausiausi, kas darosi kalėjime: visur vien nervingi 
žingsniavimai, kurių aidas ėjo iš viršaus, iš apačios ir iš abiejų šonų; girdėjau tylų kalbų atbalsį, šiurkščius riksmus sargų kareivių 
ir savo kaimyno darbininko sunkų kosulį. Retkarčiais kas nors kažkur užtraukdavo dainą, smarkiau paleisdavo balsą ir sargų 
sudraustas nutildavo. 
    Ne dainoms kalėjimas! 
    Apie dvyliktą atnešė pietus: samtelį barščių, nuo kurių visa kamera pakvipo svogūnais ir pipirais, ir gyslotos mėsos gabalėlį; 
barščius atidaviau sargui atgal, o mėsą pasilikau vakarienei. Po pietų  išvedė penkiolika minučių  pasivaikščioti tokiu kalėjimo 
tarpsieniu, aplink kažkokį  aukštą, aptriušusį, dantytą bokštą. Aukštai tame bokšte buvo matyti keli nedideli geležimis užtaisyti 
langeliai; retkarčiais iš jų  pasigirsdavo čia žmonių  balsai, čia grandinių  žvangėjimas. Bokšto viršuje vaikščiojo su šautuvu 
kareivis; kitas stovėjo čia pat apačioje ir žiūrėjo į mane ir į bokštą. Tarpsienis buvo išlietas cementu, o sienos keleto sieksnių 
aukštumo. Viršum sienų buvo matyti siaurutis dangaus sklypelis; bet kad juo pasigėrėtum, turėjai žiūrėti atmetęs galvą. 
    Greit prabėgo tos penkiolika minučių, ir mane vėl nuvedė į tvankią kamerą. 
    Pavakary vėl atnešė karšto virinto vandens. Paskiau vėl buvo kalinių patikrinimas, ir atėjo ilga nuobodi naktis. 
    Taip praėjo kalėjime mano pirmoji diena, bet niekuo nesiskyrė nuo jos ir kitos dienos. 

* * *  

    Vieną kartą, vaikščiodamas apie tą bokštą, staiga pamačiau sienoje lietuviškai parašyta: 
    "N-s N-s. Kelinta kamera?" 
    Be galo nustebau. 
    Apsidairiau. Kareivis stovėjo toli ir į  mano pusę maža težiūrėjo. Greit pasilenkiau, pakėliau nuo žemės plytos trupinėlį  ir 
apačioje parašiau - "34". 
    Visą dieną ir naktį negalėjau nurimti, vis spėliojau, kas būtų parašęs. Mieste neturėjau ne tik draugų lietuvių, bet ir pažįstamų. 
    - Bene šnipai tai padarė? Ar gal vėl provokatorius? - galvojau, bet, pasitaręs su kaimynais, įsitikinau, kad ne. Nekantriai 
laukiau valandos, kada vėl leis pasivaikščioti. Sulaukiau. Žiūriu, toje pačioje vietoje vėl parašyta: "Lauk laiško ir būk atsargus". 
    - Kaip? kokio laiško? Iš kur, iš ko? - mąsčiau, vaikščiodamas siauru tarpsieniu ir žiūrėdamas į mėlyną dangaus juostą, kuri 
atrodė tartum skaidrios skaisčios lubos. 
    Rytojaus dieną, man dar begulint, įėjo į  kamerą  prievaizdas ir sargas; sargas paėmė  nuo stalo žibintuvėlį, prievaizdui 
nematant, mirktelėjo man akimis ir i šeidamas išmetė ties durimis baltą sugniaužtą popieriuką. Šokau iš lovos, stvėriau jį  ir, vėl 
atsigulęs ir apklotu užsidengęs, ėmiau skaityti. 
    "Mielas drauge! Ar nepamiršai dar savo buvusio mokslo draugo P... B..., su kuriuo antroje klasėje Liepojos gimnazijoje 
sėdėjai viename suole? Ar atsimeni, kaip aš, nieko nebaigęs, turėjau pasitraukti iš gimnazijos? Nuo tos dienos daug patyriau 
skurdo ir vargo. Pernai patekau į  kareiviją  ir buvau atsiųstas į  šitą miestą. Vakar, atlikdamas savo tarnybą  prie kalėjimo, 
pamačiau tave vaikščiojant po šitą  tarpsienį  ir pažinau. Kokį  įspūdį  padarė man tavo vaizdas, kiek jausmų, mūsų  jaunystės 
atsiminimų sukėlė manyje, negaliu aprašyti. Visą laiką žiūrėjau į  tave pro vieną mažutį  langelį. Kuriais keliais ir kuriems tikslams 
atsibastei čion, taip toli nuo Lietuvos? Dėl kokio prasikaltimo patekai į kalėjimą - neklausiu, nes pats matau, kokie dabar laikai. 
Kai bus reikalas, kreipkis į mane, - kiek galėdamas padėsiu. Parašęs laiškiuką, prilipink duona po žibintu - sargas man atiduos. 
tik būk labai atsargus, nes galim abu nukentėti, ypač aš. Lik sveikas. O gal pasiseks ir pasimatyti. Pasistengsiu". 
    Ištisą dieną žingsniavau po kamerą, atsimindamas jaunystės metus. Per pietus, kada esti ne tokie akylūs sargai, parašiau 
draugui B. laišką ir nekantriai laukiau ryto, kad jį prilipinčiau po žibintu. 
    Vakarop pasidarė dar neramiau. 
    Atsistojęs ant stalo ir pasistiepęs ilgai žiūrėjau į  dangaus mėlynę. Saulė leidosi už kalnų. Paskutiniai jos spinduliai apšvietė  į 
dangų  įsismeigusį  mečetės minaretą. Kur ne kur tarytum ant neįžiūrimų  siūlų  pakabinti degė  ir auksu tviskėjo Siono soboro 
kryžiai. Dangus buvo toks gilus ir mėlynas, koks esti tik pietų šalyje. 
    Atsiminiau panašų vakarą kitados Liepojoje, kada mudu su draugu B., pirmam pavasario žiedų kvapui pasklidus, sėdėjom 



atdarame lange. Abu buvome dar maži gimnazisčiukai ir kalbėjome, norėjome įspėti, kas mudviem būsią po dešimt, dvidešimt 
metų. Ir tada, lygiai kaip ir dabar, leidosi toji pati saulė, ir jos spinduliai, atsisveikindami su žeme, žibėjo aukštai iškilusiuose 
kryžiuose. 
    Besileidžiančios saulės reginys visada apima žmogų kažkokiu ilgesiu, liūdnumu. Lyg gaila praslinkusios dienos, lyg baugina 
nakties tamsos šešėliai, kurie artinasi šliauždami pažeme. Nejauku darosi. Bet šį  vakarą  atjaučiau visa tai daug giliau negu 
kitados. 

* * *  

    Nors sako - kalėjime laikas negreit slenka, tačiau pirmosios dvi savaitės ne per ilgos man pasirodė. Susirašinėjom su draugu 
B., kuris suteikdavo man visas žinias "iš pasaulio", o aš atpasakodavau jas savo kaimynams. Kaltinamojo akto vis dar nebuvau 
gavęs ir nieko nežinojau apie savo bylos krypt į. Tabako dirbtuvės darbininkas vis smarkiau kosėjo, vis duslesniu balsu 
kalbėjosi su manim. Jau buvo norėjęs prašytis į kalėjimo ligoninę, bet, pasitaręs su manim ir kitais kaimynais, nusprendė lukterti 
- gal dar pasitaisysiąs. 
    Vieną  rytą atėjo į  kamerą kalėjimo viršininkas su raštininku užrašyti mano gimtųjų ženklų. Jiems užrašų  knygas bevartant, 
pastebėjau pavardes kai kurių  pažįstamų, įžiūrėjau dargi, ir kuriose kamerose jie sėdi. Supratau, kad neveikiai paleis, ir 
lioviausi laukęs. Kaip tik tą pačią dieną staiga nežinia ar paleido, ar perkėlė  į kitą kurią vietą mano kaimyną - konduktorių. Jo 
kameroje tuoj pasodino kažkokią ponią, kuri iš ryto, girdėjau, verkė, o vakare jau dainavo. Man pasidūzgenus ir paklausus, ji 
tylėjo, gal bijodama šnipų. 
    Taip dienai po dienos slenkant, suėjo trys savaitės. Ėmiau nerimti, naktimis nemiegoti, o mano kaimynas visai pablogo ir 
vieną rytą pranešė per sieną, kad šį vakarą būtinai persikelsiąs į kalėjimo ligoninę, nes naktimis dažnai bekosėdamas alpstąs. 
    Vakare, prieš kalinių peržiūrėjimą, jis atsisveikino per sieną, palinkėjo man kuo veikiausiai susilaukti laisvės, davė adresus 
savo giminių, kuriuos prašė išėjus aplankyti. Pats, vargšas, buvo įsitikinęs - neišsivaduosiąs, tik kalėjime mirsiąs. Girdėjau, kaip 
paskui savo silpnu, užkimusiu balsu suniūniavo kažkokią graudžią armėnišką dainą. Žodžių negalėjau suprasti, tačiau gaida ir jo 
virpąs balsas sugraudino mane ir giliai įsmigo į atmintį. 
    Per kalinių  peržiūrėjimą girdėjau jo kameroje keleto žmonių  balsų  dundėjimą, kojų  trypsėjimą. Paskui subraškėjo lova, 
užsirakino durys, liovėsi bildesys. 
    Keletą minučių palaukęs, priėjau prie sienos ir padūzgenau, bet niekas man nebeatsakė, tik dūzgesio aidas perėjo per mano 
kamerą ir dingo, ištirpo kažkur kertėje. Nuo to vakaro nebegirdėjau daugiau už sienos nei dejavimų, nei kosulio, nei graudžių 
armėniškų dainų. Pasilikęs vienas, dar labiau nuliūdau. Mėginau pasikalbėti su kaimyne, bet veltui. 

* * *  

    Draugų  nebetekus, apėmė  mane neapsakomas nuobodulys. Labiausiai rytais ir vakarais, kada viskas nutyla, suminga. 
Vaikštai, vaikštai po kamerą  iš kertės į  kertę, mąstai, skęsti mintyse ir jokiu būdu negali nusiraminti. Naktimis beveik visai 
nebegalėjau miegoti, pradėjau krūpčioti, lovai subraškėjus, mažiausiam bildesiui ištikus. O užmigęs vis sapnuodavau tokius 
baisius sapnus, jog paskui, pabudęs, drebėte drebėjau ir nežinojau, kur dėtis. 
    Vieną naktį... iš tikrųjų tai buvo baisi naktis. 
    Atguliau tą naktį gana anksti, per visą dieną nebuvau nė valandėlės nusnūdęs, tačiau užmigti negalėjau ir kamavaus. 
    Man besiblaškant po lovą... 
    Iš užu krosnies išlindo didelė, juoda, gauruota, blizgančiomis akimis kirmėlė, ėmė  į visas puses žvalgytis ir kraipyti galvą... 
Pamačiusi mane, liovėsi dairiusis ir įbedė į mane baisias blizgančias akis... 
    Iš išgąsčio visas sustirau, susiriečiau lovoje ir žiūrėjau, ką ji darys toliau. 
    Ėmė lervoti per sieną... vis žemyn, žemyn, artyn į mane... 
    Širdis ėmė kūju plakti krūtinėje. Norėčiau rėkti - negaliu nė lūpų praverti. Norėčiau bėgti - tartum be kojų likau. 
    O kirmėlė šliaužia vis artyn, artyn... Šit jau ant apkloto užlervojo... sustojo ir vėl įbedė į mane savo baisias blizgančias akis... 
    Visas drebėdamas atsargiai ištraukiau iš po apkloto ranką ir norėjau ją su apklotu numesti žemėn. 
    Kirmėlė susitraukė ir šoko ant mano iškeltos rankos. 
    - Oi oi! gelbėkit! - sušukau atitokęs ir, šokdamas iš lovos, pakėliau triukšmą. 
    Tuoj atbėgo sargai ir, nežinodami, kas atsitiko, sustojo ties durimis. Atsargiai, lyg ko prisibijodami, įėjo į  kamerą. 
Paaiškinau, kad sergu, kad sapnavau baisų sapną, paprašiau šalto vandens. Išgėręs atsigavau ir truputį nurimau. Sargai išėjo... 
Vėl atguliau į  lovą, bet haliucinacijos kankino per visą naktį. 
    Rodos... 
    Aš tėviškėje... dar mažas... meškerioju Šventojoj kilbukus, maudausi, geriu iš šaltinio vandenį  ir niekaip negaliu atsigerti, o 
čia kaimynas, dėdė Anupras, važiuoja prieš kalną su vandens bosu ir privažiavęs klausia mane: 



    - Ką gi tu čia, sūnel, dirbi? 
    - Kilbukus gaudau, dėde, - atsakau aš. 
    - O ar pagauni? 
    - Pagauti tai pagaunu, bet atsigerti jokiu būdu negaliu. 
    - Tai eikš gi, sūnel, aš tave pagirdysiu. Vežu šit vandenį  iš Karalienės liūno. Bobos rėkia gert norinčios. 
    Ir dėdė Anupras, prisėmęs iš boso vandens kibirą, neša man gerti, bet kol prineša, visas vanduo išteka, ir kibiras palieka 
tuščias... 
    - Matai, sūnel, blogi metai, ir dėl to vanduo skystas, - linguodamas galva, tartum ką garbstydamas, sako kaimynas Anupras 
ir, prisėmęs antrą ir trečią kibirą, skubinai neša... bet kol prineša, vanduo ir vėl išteka. 
    - Dėdyt, susimildamas, tik veikiau, trokšt baigiu, - kone per ašaras šaukiu Anuprui... 
    Anupras tekinas bėga vėl vandens pasisemti, bet juo labiau jis skuba, juo greičiau vanduo išteka... Šit taip jam bebėgiojant, 
jo bėriukas apsigręžė, sužvengė, pasispardė, nupleškėjo su bosu atgal į pakalnę ir pasinėrė liūne... Anupras metė žemėn kibirą, 
atsiraitė kelnes ir pasileido į pakalnę bėriuko vyti, keikdamas: "Tpru, tpru... kad tu pastiptum, kad tu prasmegtum! tpru, tpru..." 
    Prie liūno pribėgęs, įšoko į vandenį  ir pasinėrė. 
    Metęs meškerę, ir aš bėgu į  pakalnę gelbėti Anupro... Pribėgęs matau... ant vandens tiktai kunkulai, o iš vandens eina tie 
patys Anupro keiksmai: "Kad tu pastiptum, kad tu prasmegtum..." Ant kito li ūno krašto išlenda iš vandens visas šlapias 
bėriukas ir drauge su savim ištįsia tinklą, kuriame rangosi didelis lydys ir keikia Anupro balsu: "Kad tu pastiptum, kad tu 
prasmegtum". 
    Aš skubu gaudyti lydį, bet pagavęs žiūriu... kad tai ne lydys, tik baisioji kirmėlė... 
    Ir vėl pabudau visas persigandęs ir prakaitu apsipylęs. Lūpos buvo sukepusios, o vandens nė lašelio nebeliko. Atsisėdau 
lovoje ir norėjau sulaukti taip ryto ir gydytojo. 
    Šit jau ir švinta. 
    Pro langą aiškiai matyti vandeny plaukąs mečetės minaretas, po kuriuo pulkų pulkais nardo kilbukai.. šit gandras, atsistojęs 
ant minareto, geria geria vandenį, bet niekaip iki soties negali prisigerti... už kameros durų ūžia žmonių balsai... įeina į  kamerą 
kalėjimo prievaizdas ir, pasistatęs šalto vandens kibirą, pradeda mane laistyti... taško vandenį, o man į  burną negali patekti nė 
vienas lašelis... "Gydytojo, gydytojo!" - šaukiu aš, rodydamas į burną... 
    Atėjo gydytojas... senas senas seneliukas... ir pradėjo ieškoti manęs po visas kameros kertes... Surado... Išsiėmė  iš kišenės 
termometrą, iš kurio pradėjo varvėti šaltas vanduo, pridėjo prie mano lūpų ir suriko: "Neškit jį, meskit jį!.." Tuo tarpu pagriebė 
mane su lova keli sargai, nunešė į rūsį  ir pastatė kertėje... 
    Rūsys tamsus ir baisus... sienos ir lubos aptaškytos juodu, vietomis sukrešėjusiu krauju... nuo jų vienas po kito varva dideli 
kraujo lašai... rūsio pasieniais ir viduasly guli žmonių ir gyvulių kaulų krūvos, tarp kurių dar kruta čia žmogaus ranka, čia koja, 
čia kokio gyvulio gromuluoja nasrai... vienu pasieniu bėga mažutis tyro vandens upelis... prie jo daugybė kniūpsčia sugulusių 
žmonių ir gyvulių... visi jie ištroškę geria, geria vandenį  ir jokiu būdu negali iki soties prisigerti... 
    Užgniaužęs kvapą žiūriu į šitą reginį  ir pats noriu prie jų prisitaikinti gertų. 
    Kitoje kertėje pakėlė galvą  iškapotomis akimis kuprys... norėjo atsistoti, bet, lubų  užkliuvęs, pardribo ir prislėgė  savimi 
žmogų - tik kaulai subraškėjo... 
    Už upelio didelė landynė... per ją matyti platūs tyrlaukiai, dideli kalnai su Kazbeku viduryje. 
    - Bėgt reikia, bėgt!.. - susirūpinau visas... - išlįsti pro tą landynę... pabėgti per tuos tyrlaukius... perlipti per kalnus Kazbeko 
kairėj... o ten nebetoli jau ir Lietuva... kas mane tada besulaikys?.. 
    Ir vėl pakirdau... Kameroje jau buvo šviesu. Troškulys perėjo, bet ėmė krėsti drugys. Atėjo gydytojas, išklausė, apžiūrėjo, 
išbarškino, parašė receptą ir pažadėjo perkelt į kalėjimo ligoninę, jei iki vakaro nepasveikčiau. 
    Kitą dieną perkėlė mane į  kalėjimo ligoninę. Įvedė  į ją  anksti rytą, kada čia, po ką  tik buvusios mieste demonstracijos, 
atgabenta daugybė suimtų ir sužeistų demonstrantų - darbininkų. 
    Dar esant man už ligoninės durų, pakvipo jodoformas, karbolis ir kiti smarkiai kvepiantieji vaistai, sumišę  su sukrešėjusio 
kraujo kvapu. Pasigirdo dejavimai. 
    Įėjęs į  pirmą kambarį, likau it stabo ištiktas: jame visos lovos buvo sunkiai sužeistų žmonių priguldytos. Vieni jų, apraišioti 
skepetomis, nosinėmis ir kitais skarmalais, it pasliki gulėjo lovose ir laukė medicinos pagalbos, kiti rangėsi ir baisiai vaitojo. 
Ypač mano akis atkreipė vienas juodas kalnėnas: jis sėdėjo susirietęs kampe, žemėj, ir, kilodamas aukštyn rankas, vis šaukė: 
"Allach kerim, Allach kerim!" Jo buvo suardytas smakras ir nukirsta apatinė  lūpa; iš tolo buvo panašu, tartum jis turi dantyse 
įsikandęs didelį kruvinos mėsos gabalą. 
    Apie sužeistuosius iš lėto vaikštinėjo keli nešvarūs felčeriai, o kitam kambary triūsė du gydytojai. Čia pat tarp lovų stovėjo ir 
ginkluoti kalėjimo sargai. Jų buvo daugiau negu felčerių ir daktarų. 
    Kita kamera irgi buvo pilna žmonių, bet jau lengvai sužeistų. Visi jie išblyškę sėdėjo žemėj ir laukė gydytojo apžiūrint. 
    Trečioje kameroje buvo šiaip įvairūs ligoniai ir pagijusieji. 
    Daugumas jų gulėjo, ir tik keli, apsisiautę apsiaustais, stovėjo prie lango ir tylomis žiūrėjo į kalėjimo kiemą, kur vaikščiojo ir 



žvangėjo grandinėmis katorgininkai kaliniai. Čia mane nustebino kažkokia nejauki tyla. Prabilus į  juos "kamardžiobat", visi jie iš 
visų lovų ir kerčių gyvai atsakė "kogimardžios", ir vėl visi nutilo. 
    Sargas man parodė pasieny lovą, į kurią aš nusirengęs ir atsiguliau. 
    Nors ligoninėje buvo man ir nebe taip nuobodu, bet vis dėlto jaučiaus ir vienas, ir labai suvaržytas. Čia jau ir dieną, ir naktį 
budėjo kameros sargas. Taip pat nebegalėjau susirašinėti su draugu B. Sargai nors čia buvo kaliniams ir palankesni, ir elgdavos 
švelniau, bet vis dėlto kalbėtis drausdavo. Vienintelis mūsų  nusiraminimas buvo žiūrėti pro langą  į kiemą, kur nuo ryto iki 
vakaro žvangėdavo grandinėmis katorgininkai, keisdavosi kareivių komandos ir atlikdavo savo pasivaikščiojimus politiniai. 
    - Kodėl gi čia tiek daug sergančių  kalinių? - vieną kartą paklausiau ypač  palankų mums sargą  seniuką, kuris labiau už 
kalinius nemėgdavo tylos. 
    - Čia mat daugiausia manifestantai, - noromis atsakė jis. 
    - Nejaugi policija tiek daug sužeidė gatvėse, išvaikydama manifestaciją? 
    - Kur tau: kas išsigelbėjo gatvėje nuo kulkų ir kalavijų, tą sužeidė nuovadoje. 
    - Kokią gi jie turi teisę mušti suimtus gatvėje žmones, tarp kurių kartais gali atsirasti ir visai nekaltų? - klausiau jį  toliau. 
    - O kas jums sakė, kad jie neturi teisės? Kas, ar jie už tai atsako?.. Tai dar niekis, kad pamuš arba bent kiek sužeis, bet kai 
visiškai nekaltą žmogų  nukauna, tai tada kas jiems davė teisę. Juk jiems lengvas atsakymas: sužeistas malšinant manifestaciją 
gatvėje ir, atgabentas į  nuovadą, mirė... Štai tau ir teisė... Kalėjimas tai, bra, didelė mokykla, - pasakojo toliau įsikalbėjęs 
senis, - ir tik kalėjime permanysi, kas yra tvarkdariai miestsargiai, pristavai, gubernatoriai. Paklausk štai šituos, - kryptelėjo 
galva į  ligonius, - už ką  jie sėdi. Kalėjime ir vagies gero nerasi: vis vargšai ir neįgudėliai. O ten, apačioj, - sargas kryptelėjo 
galva į bokštą, - yra tokie rūsiai, į kur patekęs jau niekas gyvas nebeišeina, - buvo pradėjęs šnibždėti, bet, išgirdęs koridoriuje 
žingsnius, nutilo. 

* * *  

    Vieną  sekmadienį, po pietų, sujudo viso kalėjimo administracija. Pro kalėjimo langus buvo matyti kiemo dalis, per kurią 
vedžiojo po vieną ir varinėjo pulkais kalinius iš vienų durų  į kitas, nešiojo lovas, priegalvius, apklotus. 
    Ligoninėje taip pat krutėjo. Truputį  pasveikusius ligonius išrašinėjo iš ligoninės ir sutupdė  į kamerą. Kiek pagijusius 
perkėlinėjo į kitus kambarius prie lengviau sergančių, palikdami vietas naujoms aukoms. 
    - Ką reiškia tasai jūsų šiandieninis judėjimas? - paklausiau aš prievaizdą, nešusį pro šalį priegalvių glėbį. 
    - Šią naktį  laukiame daug svečių, - atsakė skubėdamas. 
    Ir iš tikrųjų  jis neapsiriko. Dieną buvo girdėti mieste triukšmas, šaudymai, o vidunaktį  atvarė  į kalėjimą daugybę  suimtų 
manifestantų, o nebegalinčius paeiti vežte atvežė. Mes visi, pašokę  iš savo lovų, pripuolėm prie langų. Smalsumo apimtas, 
mažai tesipriešino ir mūsų prievaizdas. Plačiai atsivėrė kalėjimo vartai, ir į kiemą sugriuvo didelė minia raitų  ir pėsčių, ginkluotų 
ir beginklių žmonių. Iš karto sunku buvo vienus nuo kitų atskirti ir apskritai ką nors suprasti. Ypač darė baisų įspūdį, kad tokia 
didelė minia ir taip tyliai laikėsi, buvo girdėti tik arklių trempimai ir retkarčiais komandos viršininko trumpi aitrūs žodžiai. 
    Viduryje kiemo raiteliai nusėdo nuo arklių. Apsiaustųjų beginklių tarpe staiga kilo klegesys, bet tučtuojau pasigirdo šiurkštūs 
komandos žodžiai: "smirno", "molčat", ir minia nutilo. Tik tada a š gerai įžiūrėjau ir atskyriau beginklius manifestantus nuo 
apsiginklavusių plikais kardais policininkų, įžiūrėjau miestsargių  lazdas, kazokų  rimbus. Tuo tarpu dvi policijos ir kazokų eilės 
sustojo nuo manifestantų būrio iki kalėjimo durų. 
    - Marš! - pasklido nakties tylumoje komandos žodžiai, bet nė vienas manifestantų nepakrutėjo iš vietos. Tylėjo ir budeliai. 
    - Kuzmiuk, pokaži dorogu! - vėl sušuko komandos viršininkas, ir vienas miestsargių, Kuzmiukas, sugriebė vieną  iš būrio ir, 
sudrožęs kumščiu į  nugarą, metė nelaimingąjį  į tarpą tų dviejų policijos ir kazokų eilių: ant nelaimingojo galvos pasipylė rimbai ir 
lazdos; jis suriko, parpuolė, tučtuojau pašokęs pasileido bėgti prie durų, bet paskutinis nuo durų miestsargis vėl sugriebė jį  už 
apikaklės ir metė atgal; jis daugiau neatsikėlė, tad jį  spardyte įspardė  į kalėjimą. Taip buvo kitam ir trečiam. Kieme pakilo 
triukšmas ir keiksmai. Manifestantai susispietė ir šaukdami gynėsi nuo budelių rankomis. 
    - Napirai! - vėl suriko tas pats žiaurus balsas: suiro eilės ir tvarka, policija ir kazokai vėl susimaišė su manifestantais; buvo 
girdėti tik lazdų  pokšėjimas, rimbų  raižymas ir mušamųjų  rėksmai. Manifestantai visa savo mase metėsi prie durų  ir taip 
susispaudė, jog patys savaime užtvenkė duris; budeliams to tik ir reikėjo: čia juos prispyrė prie sienos ir mušė  iš visų pusių... 
Kuo pasibaigė šitoji inkvizicija, neteko pamatyti. Kai mes visi pašokom prie langų, nesikėlė  iš lovos tik vienas sunkiai sergąs 
imeretinas. Bet kai kieme policija pradėjo mušti suimtuosius, o tie šaukė pagalbos, staiga imeretinas pašoko nuo lovos ir, 
pripuolęs prie lango, išmušė rankomis stiklą ir ne savo balsu suriko į  budelius. Kieme supoškėjo šūvis; imeretinas pasverdėjo, 
atsilošė ir nugriuvo tarp dviejų  lovų; nugriuvo užpakaly jo stovėjęs ir kitas ligonis kalinys. Visi metėmės šalin nuo langų; kilo 
didelis triukšmas, ir kas ką sugriebęs ėmė svaidyt į  langus ir daužyt stalus. Kieme dar kelis kartus supoškėjo... Ant mūsų galvų 
pabiro iš lubų  kalkės... Kažkur dingo prievaizdas, bet tuojau į  ligoninę  suėjo ginkluoti kareiviai ir keli sargai, sugrieb ę 
nukautuosius, išvilko pro duris. Mes visi susispietėm į kertę ir susėdom žemėje. Kareiviai turėjo atkišę durtuvus ir patys išbalę 
ir nusigandę nežinojo, ką daryti. Kai po valandėlės bent kiek atsipeikėjome, staiga vienas ligonių suriko ne savo balsu, ir sunku 



buvo suprast, ar jis juokės kvatojos, ar verkė. Niekas jo nei ramino, nei klausė priežasties jo klyksmo. Visų  savo nelaimės 
draugų  veiduose aš tą naktį  išskaičiau: būčiau laimingas kalėti visą gyvenimą katorgoje, kad tik galėčiau dabar nukauti nors 
vieną tų budelių. Tik tada aš supratau seniuko prievaizdo žodžius, kad kalėjimas yra didelė mokykla; supratau, iš kur atsiranda 
miestsargių, pristavų, gubernatorių ir kitų jiems panašių administratorių-užmušėjų. 
    Rytojaus dieną atėjo prokuroras neva nukovimo tardyt, bet tardydamas daugiau teiravosi apie riaušes ir kas leidęs mums 
žiūrėti pro langus. Kadangi mes visi, iš anksto susitarę, drąsiai jam atsakinėjom ir spyrėm įrašyti ir tai, ką mes matėme kieme, 
tad jis griežtai atsakė mums, jog tai esąs gubernatoriaus dalykas, ir patarė mums paduoti jam skundą. Pats trumpai suglaudęs 
viską, kas darėsi ligoninėje, pakišo mums pasirašyti. Mes nesutikome pasirašyt ir prašėme po protokolu pridėt ir mūsų 
nuomonę. Čia jis vėl mums atkirto, kad kolektyviai esą negalima rašyti, patarė  išdėstyti raštu kiekvienam atskirai ir pažadėjo 
paskiau ateiti, kai mes šiek tiek nusiraminsim. Be to, dar išeidamas prigrasė, kad jei mes taip elgsimės, tai galim esą sudaryti 
patys sau naują bylą... 
    Bet prokuroras neatėjo nei rytoj, nei paskiau. Taip pat kalėjimo viršininkas sugrąžino mums atgal skundą, gubernatoriui 
parašytą, ir pasakė, kad toks skundas tai jau esąs nebe skundas, tik maištas. 
    Be to, ligoninėje pakeitė senuosius. prievaizdus naujais, kurie buvo mums palankesni. Langams iš oro pritaisė tokias dėžutes, 
jog, žiūrint pro langą, tik matėsi mėlynas dangus. Nors ligoninėje buvo ir tamsiau, bet dėlto jau niekas nebedraudė žiūrėti pro 
langą. 
    Naujieji "lipšnūs" prievaizdai papasakojo mums, kad tą dieną mieste policija šaudžiusi ir nudėjusi daugiau kaip 30 žmonių; 
labai daug sužeidusi, o suimtais manifestantais tiesiog užtvindžiusi abu kalėjimus. Ir jie patarė mums neberašyti gubernatoriui 
skundo, nes nieko nebūsią: už kalinio nušovimą Kaukazo vietininkas kunigaikštis Golycinas dar 25 rublius pamokąs. 

* * *  

    Nežinau, kuo pasibaigė  antrasis mūsų  skundas, nes po kelių  dienų, naktį, mane išrašė  iš ligoninės ir pasodino mažutėje 
kameroje ketvirtame aukšte su dideliu langu, užraizgytu geležiniais virbais. 
    Anksti rytą atsikėlęs, priėjau prie lango ir, rodos, viską tai valandėlei pamiršau. 
    Toli toli šiaurėje mėlynam akiraty buvo matyti visas didžiosios Kavkasionio kalnų  eilės vidurys, pradedant Saridago ir 
Dagestano aukštybėmis, baigiant Kaštantau; tarp jų  rymojo, įbedę  į dangų savo amžinai snieguotas smailas ir bukas viršūnes, 
dvilypis Kazbekas, kuprotas Azarai Kochas, Ulipatau, Dychtau, Kaštantau ir kiti. 
    Apie tų kalnų ir kalnelių viršūnes skersai ir išilgai spindėjo saulės nušviesti amžini ledynai, tarp kurių kyšojo plikos, raudonos, 
margos, milžiniškos, įvairiai išraitytos, it perkūnijos atskeltos uolos, guldydamos ant ledynų  įvairius kaip ir jos pačios šešėlius. 
Šen ir ten juodavo bedugnės ir ledų surakintos paskliundės. Tarp tų  ledynų  ir laukų sniegynų  tęsėsi ilgi ir gilūs, mėlyname ūke 
paskendę tarpekliai ir nyko iš akių ten toli toli, jau sniegais ir ledais užgriuvę. Arčiau į pietus kalnai ir kalnų kalneliai, išsiskirstę, 
išsišakoję, stiebdamiesi į dangų, tarytum ginčijosi dėl savo aukštumo. 
    Dar arčiau, kitados laimingoje gruzinų  žemėje, tįsojo kiti kalnai, tik jau tankiausių miškų  apglobti, kurie jau kovo mėnesį 
pradėdavo žaliuoti. Rytuose ir vakaruose vis kalnai ir kalnai, čia balti, čia pilki kaip debesys, čia melsvai tamsūs kaip 
tarpukalnių rūkas, čia toli toli kur beniūksanti viena aukšta viršūnė vienuolė, lyg milžino ranka nupiešta mėlyname akiraty. 
    Prie pat kalėjimo sienų prisiplakusi bėga srauni drumsta upė Kura ir savo įtūžusiomis bangomis plėšia ir kalėjimo sienas, ir 
aukštus, uolotus, namais nustatytus krantus, tarytum norėdama pagraužus paskandinti juos putotose bangose. 
    Anapus upės matyt abi miesto pusės: dešinioji - Europos ir kairioji - Azijos. Dešinioji - aukštais, dailiais, akmeniniais namais 
nustatyta, suskaidyta plačiomis gatvėmis, bulvarais, sodais ir skverais išplanuota. Kairioji, Azijos pusė - beveik vienos žemos 
kalnėnų pirkios, plokščiais stogais, rytų stiliaus. Visas upės krantas miesto beturčių  landynių  apgramzdintas; vienos jų pusiau 
nusvirusios kabojo ties vandeniu, po jomis tūnojo kitos, pusiau įsiraususios į uolą, pusiau pridengtos lentomis, pigiais audeklais, 
kuprių  odomis ir įvairiais kitais daiktais, kurie tik galėjo bent kiek apsaugoti nuo saulės, lietaus ir vėjo. Kitos dar tupėjo 
užsikorusios ant pat pusiau skilusios uolos viršūnės, kuri Alachas težino kokia galybe laikės ties vandeniu be jokio paramsčio. 
Iš landynių  į upę vingiavo keli siauri statūs takeliai, kuriais kas rytas ir vakaras jaunos gruzinės, armėnės, čerkesės ir kitos 
iškilnaus Kaukazo juodakės dukros niūniuodamos ir linksmai juokaudamos eina vandens semti, aukštais, du kartu susmaugtais 
ąsočiais ant galvos nešinos. 
    Už pirkelių, aplink žalumynais pasipuošusį  Botanikos sodą, susispietė turtingųjų musulmonų namai, ant kurių stogų  iškilnūs 
šiltų kraštų žolynai žaliavo. Šventadieniais ant turtuolių saklių ir haremų stogų vaikštinėjo moterų pulkai, daugiausia žaliais rūbais 
apsitaisiusių ir prisidengusių baltomis čadromis, iš po kurių, joms krutant, saulėje žibėjo aukso diademos. 
    Ant kitų stogų  linksminosi vieni vyrai, apsišarvavę, kardais, paauksuotais ir pasidabruotais kinžalais apsikarstę. Retkarčiais 
vėjas atnešdavo į kalėjimą graudžius jų dainų motyvus, čanuros, zurnos spiegimą ir sazo dundėjimą. 
    O ten toliau, Mtacmindos papėdėj, į  krūvą  susikimšo dar įvairių  įvairiausių  namų. Rodės, kad jie, iš visų  pusių  kalnų 
spaudžiami, įpykę, kitados susitarę, visi narsiai metės į Mtacmindos kalną, norėdami į  jį įkopt ir ten išsisklaidyt... Ir jau keletas 
jųjų  su šv. Dovydo vienuolynu užlipo ant pirmųjų skliausčių  uolų, bet kai atsigręžę  žvilgterėjo į  toli atsilikusius savo draugus, 



tarytum išsigandę prikibo prie uolų, bijodami ir aukštyn lipt, ir atgal grįžt. 
    Iš kalnų ir tarpukalnių einančiais į miestą siaurais keliais tįsojo ilgi kuprių karavanai ir kaip skruzdės krutėjo raitieji ir pėstieji, 
apsigaubę nuo saulės galvas baltomis čalmomis. 
    Čia pat paupy buvo prekyvietė. Ko čia nepirkinėta ir ko nepardavinėta, kaip čia nesipuošta, ko nedaryta, kaip nekalbėta! 
Vieni, sukūrę žemėje ugnį, verda valgio, kepa šašlikų; greta su jais kiti kerpa plaukus, skuta barzdas, traukia dantis. Čia pat 
musulmonų būrys, nusiavęs ir nusigręžęs į  Meką, meldžiasi ir mazgojasi; šalia jų  armėnai su beždžionėmis rodo "štukas"; ten 
toliau niekaip nenurimsta po tolimos kelionės kuprių  vilkstinė, rėkauja ir šūkauja jų  varovai; čia jau miega žemėje šiaurės 
kalnėnai, vieną ranką padėję po galva, antrąja suspaudę durklą. O asilų, asilų bliovimas! 

* * *  

    Naujoje kameroje aš ne tik pasveikau, bet ir sustiprinau nervus. Su kaimynais čia jau nebegalėjau susikalbėti, nes sienos 
buvo vidury tuščios. Užtat per ištisas dienas, nuo ryto ligi vakaro, žiūrėjau į  tolimus, kaip svajonė  viliojančius kalnus ir į 
gyvenimu verdantį miestą. Užvis labiau patraukė mano akį  viena jauna musulmonė, kuri kiekvieną dieną, rytą ir vakarą vėliau 
negu kitos mergaitės nusileisdavo su ąsočiu prie upės, nusirišdavo nuo galvos čadrą, užsidėdavo ant akių  ranką nuo saulės ir 
ilgą laiką žiūrėdavo į kalėjimo langus. Paskui, pamačiusi ar nepamačiusi, ko jai reikėjo, ar šiaipjau dėl įpročio, visuomet, kiek 
laiko palaukusi, plonu prislopintu balseliu šaukdavo: 
    - Arslan-Bek, Arslan-Bek la ilalgi il Alaaach! Neilgai tačiau teko man gyventi toje kameroje. Vieną šventadienį, po pietų, 
atėjo pas mane didžiai susirūpinęs prievaizdas ir liepė skubiai susirinkti savo daiktus ir sekti paskui jį. 
    - Iš galvos išėjo žmonės, dievuliau šventas, iš galvos! - šnibždėjo prievaizdas, žiūrėdamas pro langą, kol aš rinkau savo 
daiktus. 
    Skubotai susiruošęs, dar kartą priėjau prie lango ir atsisveikindamas nužvelgiau vienu žvilgsniu ir kalnus, ir miestą. Toli plačiai 
po kalnus roplinėjo ir karstėsi, it ko ieškodami, nedideli balti debesėliai, ir, tarytum su kažin kuo žaisdamas, debesyse slėpėsi 
šv. Dovydo vienuolynas. 
    - Aštuoniolika metų  tarnauju kalėjime ir nieko panašaus niekuomet nebuvau matęs, - vis murmėjo sau po nosimi sargas, 
mudviem besileidžiant laiptais žemyn. 
    - Kurgi tamsta mane vedi? - paklausiau aš. 
    - Taigi tenai, į rūsį, - atsakė sargas, susirūpinęs savo mintimis. 
    Net širdį man sugėlė, ištarus jam "rūsį". Bet sargas, lyg numanęs mano išgąstį, tuojau pridėjo: 
    - Jus šiandien arba rytoj išleis, nes iš galvos žmonės eiti pradėjo, šiandien pusę miesto atgrūsią... Visi kalėjimai, visos 
nuovados pilnos... Aštuoniolika metų, - kalbėjo vienas sau sargas. 
    Rūsyje pasodino mane į mažutį kambarėlį, tuojau atnešė dar vieną lovą ir atvedė kitą kalinį, gan simpatingą, juodais plaukais, 
aukšta kakta, juodom gražiom akim armėną. 
    Iš pradžių mudviem buvo labai nesmagu, viens kito lyg bijojome, nežinojome, nuo ko ir kaip pradėti kalbą. 
    - Ar tamstą tik šiandien suėmė? - pasisveikinęs pirmas paklausiau aš. 
    - Ne, aš sėdžiu jau ketvirtą savaitę ir nežinau, ligi kol dar mane čia laikys, - gryna rusų kalba atsakė mano naujas draugas ir 
to paties paklausė mane. 
    Ir netrukus, manim visiškai pasitikėjęs, jau pradėjo pasakoti, kaip jis pakliuvęs į kalėjimą. 
    Atėjo ir vidunaktis, o mudu vis dar tebešnekučiavom apie to meto atsitikimus. Mano naujas draugas Alabi, kaip paskiau 
patyriau, buvo žmogus daug važinėjęs, daug matęs, daug iškentėjęs. Buvo man ko pasiklausyti. 
    - ...Kad ir kažin kas man atsitiktų, niekuomet aš nenustoju vilties, - įsidegęs kalbėjo kitą  vakarą  mano draugas, 
žingsniuodamas po kambarį. 
    - ...Ir tik dėl to ne kartą išsigelbėjau iš tų nelaimių, į kurias pakliūva žmonės, tų ypatybių netekę. 
    - Atsimenu, kai aš dar mažas buvau, - kalbėjo jis toliau, - nuėjęs su savo motina į Ečmiadziną, pamačiau jauną simpatingą 
mergaitę. Ji taip man patiko, jog aš ištisas dienas paskui jos ieškojau tarp moterų daugybės ir suradęs nebegalėjau atitraukti 
nuo jos akių. Išbuvę  Ečmiadzine keletą  dienų, mudu su motina vėl grįžom namo, bet nei namie, nei svetur toji mergait ė 
negalėdavo išeiti man iš atminties... 
    - Ir papročiai, ir mano būdas po to visai pakitėjo. Ėmiau dažnai skęsti mintyse. Tačiau praėjo metai, kiti, o aš vis tikėjaus 
kada nors sutiksiąs tą mergaitę... Ir iš tikrųjų. Po dvejų metų  įstojęs į Šušos miesto mokyklą, aš vėl ją sutikau: jos mat Šušoje 
gyventa. Negalite suprasti, kas man tada buvo per džiaugsmas. 
    - Netrukus su ja susipažinau ir, kuriam laikui praėjus, nebegalėdamas slėpti, laišku pasisakiau ją mylįs. Tačiau ji, užuot 
atsakiusi, parodė  mano laišką  tėvams ir su manimi nebesisveikino. Didesnės nelaimės man tada būti negalėjo, tačiau aš 
nenustojau vylęsis ir tikėjęsis, jog ji, kad ir ne tuoj, bet kada nors vis dėlto būsianti mano. Mokslas man jau nebesisekė, ir 
netrukus motina iš mokyklos mane atėmė ir atidavė prie pirklių  tarnauti. Ir nuo to laiko devynerius metus ne tik nebemačiau 
savo mylimosios Satanikos (toks buvo jos vardas), bet nežinojau, ir kur jos esama. 



    Taip baigęs pasakoti savo pirmosios meilės istoriją, liovėsi žingsniavęs ir tarytum koks nugalėtojas atsistojo prieš mane. 
    - Kaip tat ji yra tamstos, bene tamsta esi ją jau vedęs? - pasiteiravau, gerai nenugirdęs paskutinių jo žodžių. 
    - Dar ne! - atsakė jis ir, prisikišęs prie manęs, pašnibždomis tarė: 
    - Ji mane pabučiavo... O reikia suprasti, ką reiškia nekaltai mergaitei pabučiuoti savo mylimąjį! 
    Ir dar ilgai kalbėjo jis, vaikščiodamas po kamerą  ir braukydamas kaktą. Jo žingsniai ir balsas keistai dundėjo ir klaikiai 
aidėjo tamsiuose kalėjimo tarpsieniuose. 
    Galop sėdosi rašyti savo mylimajai laišką, ir aš, nesulaukęs jo einant gult, užmigau. 

* * *  

    Už kalėjimo sienų  išaušo pavasaris, gražus, malonus pavasaris. Mudu nematėm jo grožybių, - tik jautėm. Vieną vakarą  į 
mudviejų  langelį  žvilgterėjo mėnuo; prigesinę žiburėlį, ilgai žiūrėjom. Kai mėnuo ėmė slinkti ir slėptis už sienos, mums pasidarė 
liūdna. Mėnesiui pasislėpus, kameroje pasidarė tamsu, nejauku, nyku. Sėdėjome tylomis, tarytum nusiminę, lyg įžeisti, kad taip 
veikiai jis mudu paliko, taip šykščiai pasidalino su mudviem išsiilgtojo grožio malone... 
    Mudviejų  tylą ir mintis nutraukė musulmono daina. Jis, apsimetęs girtu, eidamas gatve pro kalėjimą, dainavo lezginų dainos 
gaida žodžius, jais suteikdamas žinias sėdinčiam kalėjime sūnui ar giminaičiui. Kai paskui išvertė man Alabi (jis lezginų kalbą 
mokėjo), tos dainos žodžiai buvo tokie: 
    "Mano sūneli, mano sodelio pilkas granatėli, mielas mano Osmanai, nebijok, nesirūpink, aš nepamiršau, aš tau padėsiu ir 
krauju atkeršysiu tavo priešams..." 
    Ir po kiekvieno posmo, tarytum nebegalėdamas suturėti širdies skausmo ir rydamas ašaras, dainavo, atkartodamas po kelis 
kartus: "ali, ali, ali, alla, la, la, ali allaa... pe te allaaa..." Ir toje dainoje buvo girdėti ir verksmai, ir dejavimai, ir skundai dėl visų 
pasaulio neteisybių, ir neapsakomas grožėjimasis žavinčia nakties mėnesiena. Joje aidėjo aukšti Kaukazo kalnai ir Darjalo 
tarpukalne Tereko ūžesys, miško šlamėjimas ir kalnėnų mergaitės daina... 
    Ir gal ne vienas kalinys, tos dainos klausęs, atsiminė tą valandą geresnes savo dienas, kurios jau nebegrįš, brangius mylimus 
žmones, savo mylimąją, kurios gal jau nebepamatys, atsiminė  savo gimtinės vietas, upes, upelius... ir gal ne vienam bevilčiui 
nuriedėjo per skruostus gaili ašara. 
    Atsiminiau ir aš savo tėviškę, atsiminiau laiką, kai dar mažas nežinojau nei svetimų šalių, nei kalėjimo, kai tvirtai tikėjau: jog 
nepakliūsiu į kalėjimą, jei tik nieko nepavogsiu, neužmušiu ir lietuviškų knygelių neskaitysiu. 
    Rymojo susimąstęs ir mano draugas Alabi - ir jis, matyt, skrajojo mintimis po savo tėviškės kalnus, po Arakso sraunius 
krantus... 

* * *  

    Kitą dieną Alabi netikėtai pašaukė ir rasi išleido iš kalėjimo. Atsisveikindami tik paspaudėme viens kitam ranką, nepratarę 
nė žodžio, nes sargas ragino skubėt ir akylai žiūrėjo, kad aš jam ko neįduočiau arba nepasakyčiau. Ir tai atsitiko taip staiga, jog 
aš bent valandėlę stovėjau lyg apkvaišęs. Pasilikęs vienas, nebežinojau, ko stvertis ir kur bedingti. Apėmė toks neramumas ir 
kažin kokia baimė, jog aš kartais maniau iš galvos išeisiąs. Ir po kamerą žingsniuoji, ir į  lovą guli, kartais bepradedi niūniuoti, 
bet balsas išeina toks keistas, kaip ir svetimas, rodos, ne aš, bet kitas kas, kažin kas nematomas, tik jaučiamas, dainuojąs. 
    Užvis baisiau, kai tą kančių urvą apglobdavo kapų  tyla. Tada kosėdavau, trypinėdavau, stalu bildėdavau ir laukdavau, bene 
sutilindžiuos kur sargo raktai, bene pravažiuos pro kalėjimą koks barškąs ar tarškąs vežimas. 
    Nežinau, kuo būtų pasibaigęs tas mano pasiilgimas, jei ne vienas mažas atsitikimas, kuris mane šiek tiek nuramino, suteikęs 
kantrybės. 
    Vieną vakarą pasivaikščiojimo metu, man bezujant apie tą apskritą bokštą, kuriame retkarčiais buvo girdėti žmonių balsai ir 
grandinių žvangėjimas, aukštai atsidarė į vidų  langelis ir prie pinučių prišlijo kalinio galva. Aš stabtelėjau ir atsidėjęs žiūrėjau į  jo 
juodą sunykusį veidą, nieko jam netardamas. Jis man linktelėjo galva; tuo pat ir aš jam atsakiau. 
    - Rusas esat? - paklausė kalinys. 
    - Ne, - atsakiau, - lietuvis. 
    Jis lyg susimąstė ir smalsiai žiūrėjo į  mane, matyt, pirmą kartą  išgirdęs tokią  tautą esant ir pirmą kartą pamatęs tos tautos 
žmogų. 
    - Kurios gi gubernijos? - vėl paklausė kiek lukterėjęs. 
    - Kauno, - atsakiau. 
    - A-a, Kauno, žinau žinau, ten Varšuvoj ir Lodzėje lenkai ir katalikai, geri žmonės... - ir jis pradėjo pasakoti paskutinius 
tuomet atsitikimus Varšuvoj ir Lodzėje. 
    - Kurios gi tamsta tautos? - paklausiau ir aš savo ruožtu. 
    - Aš imeretinas. Gruzin... Kutais... 



    - Ar seniai tamsta sėdi? 
    - Antri metai sėdžiu, dar aštuoniolika metų  katorgos; katorgos sėdėti neveža, čia sėdėti negera, į  katorgą veš - pabėgsiu, 
karas - neveža... - lyg skundėsi imeretinas, stengdamasis aiškiai rusiškai kalbėti. 
    - Už ką gi tamstą nuteisė katorgai? - nebeiškentęs paklausiau ir tuojau pasigailėjau tatai padaręs, bet jau vėlu buvo. 
    - Šunį  nudėjau! - drąsiai atkirto jis, ir jo akyse žybtelėjo drąsi neapykanta. Bet tuojau lyg nusiminęs įbedė akis į  priešais 
stovinčią sieną ir po valandėlės silpnu balsu, vis ten pat žiūrėdamas, pratarė: - Nieko, išgyvensiu! 
    Mane nukratė šiurpas. Bokšte pasigirdo keleto žmonių balsai ir grandinių džerškėjimas; kalinys atsitraukė nuo lango ir, kažin 
ką į kamerą pasakęs, vėl pasirodė. 
    - Pas mus yra vienas lenkas iš jūsų krašto, jis nori su tamsta pasikalbėti. 
    - Gerai, prašau, - atsakiau. 
    Viduje smarkiau sužvangėjo grandinės, ir netrukus dvi rankos nusitvėrė geležinių  virbų, ir pasirodė  lange baisus, plaukais 
apaugęs ir išblyškęs veidas. Pirmasis kalinys, truputį pasišalinęs, padarė jam vietos. 
    - Tamsta esi lenkas? - prakalbinau jį  lenkiškai. 
    - Taip, lenkas, - atsakė lenkiškai lietuvio akcentu. 
    - Kurios gi tamsta gubernijos? 
    - Kauno. 
    - Tai gal tamsta lietuvis ir lietuviškai moki kalbėti? - ėmiau lietuviškai kalbinti. 
    - Taip, moku, aš nuo Vilkmergės, - grynai lietuviškai atsakė, ir mudu nutilom. 
    Nors labai norėjau paklausti tautietį, kaip, kokiu būdu jis pakliuvo į  tą bokštą ir į  grandines, tačiau negalėjau, tartum žodžių 
pritrūko. 
    - Pačią nužudė! - šūktelėjo už jo pečių pirmasis kalinys, tarytum pagavęs mano mintį. 
    Lietuvis skaudžiai susiraukė, užsimojo ant jo ranka ir sukeikęs: "Et, tokia nedorėlė buvo", - nusileido į vidų. Viduje vėl pakilo 
žmonių balsai, dundesys, galop kažin kas užgautas riktelėjo, terkštelėjo grandinės, ir vėl viskas nutilo. 
    - Supyko, - parodė galva į vidų pirmasis kalinys. 
    - Gal norite dienraštį paskaityti? - vėl prabilo jis, ir, kažin ką saviesiems pasakęs, išmetė man popierių pluoštelį. 
    Atsargiai apsidairęs, paėmiau ir paslėpiau po drabužiais. Grįžęs į  kamerą, didžiai nustebau, radęs tos dienos numerį, keletą 
proklamacijų  ir lapelį  su visomis smulkmenomis apie didžiojo kunigaikščio Sergejaus Romanovo nužudymą. Nuo to karto 
beveik kasdien gaudavau iš tų kalinių dienraštį, kurį vėl grąžindavau jiems kitą dieną. 
    Bet vieną kartą, metant jiems pro langą dienraštį, pluoštas kažin kaip išsivyniojo, atsiskleidė, ir dienraštis užsiturėjo stogely 
po pat langu. Mėginau smegdyt jį  kepure, bet ir kepurei grėsė tas pats pavojus, o čia dar galėjo pastebėti sargai. Kaip tyčia 
nebuvo ir vėjo. Kaliniai irgi nemaža nusiminė. Taip nieko nepadaręs, negryna sąžine sugrįžau į  kamerą. Rytoj, žiūriu - 
dienraščio nebėra o apie bokštą vaikščioja su šautuvu kareivis. Bokšte langas irgi uždarytas. Tas pats buvo ir kitą rytą. Dar po 
dvejeto dienų langelį užtaisė lentų dėžute, o kareiviui pastatė prie bokšto ląstelę, kur galėtų jis pasislėpti nuo lietaus. 
    Tik vieną kartą  išveda mane pasivaikščiot, - žiūriu - stovi prie ląstelės su šautuvu kareivis, buvęs mokslo draugas B., su 
kuriuo buvom pradėję  susirašinėti. Vos vos susilaikėm abudu nepuolę viens kitam į  glėbį, bet jis staiga susigriebė  ir rūsčiai 
suriko į mane: "Čevo ostanovilsia! prochodi, prochodi!" Aš pradėjau žingsniuoti, o jis paskum mane su šautuvu... Ir visą laiką 
pusbalsiu kalbėjomės. Iš jo aš sužinojau, kad dėl to dienraščio visus bokšto kalinius iškrėtę, du pasodinę  į karcerį  ir pažeminę 
miestsargiais du kalėjimo sargus... Be to, jis man suteikė šiaip daug naudingų žinių; aš jam nupasakojau savo reikalus mieste. 
Jis pažadėjo, kas galima, padaryti, ir jei nebetektų  susitikti, tai parodė po ląstele vietą, kur jis paliks man raščiuką... Taip ir 
nepamatėm, kaip praėjo tas pusvalandis. Perduodamas sargui, jis mane atsidėjęs apieškojo. 
    Tačiau nebeteko man pasimatyti su draugu B. kalėjimo tarpsieniuose. Po vieno kito tardymo gavau galop popierių, jog esu 
laisvas. 
    Malonu man buvo jausti, kad po valandėlės paliksiu tą baisią vietą, peržengęs kalėjimo slenkstį, eisiu, kur norėsiu, darysiu, 
kas tinkama, būsiu laisvas žmogus... bet kaip akmuo, ant širdies užgulęs, nedavė man visa siela džiaugtis pasilikusieji sužeisti 
manifestantai, kurie išgiję eis į  katorgą, tas imeretinas, kuriam už "šuns" nukovimą  reikėsią aštuoniolika metų  "išgyventi", tas 
lietuvis, nužudęs "nedorėlę" pačią. 
    Buvo lygiai pusė dešimtos ryto, kai atėjęs prievaizdas atrakino mano kamerą, liepė susirinkti savo daiktus ir sekti paskui jį  į 
raštinę. Raštinėje man atidavė pinigus, kuriuos man buvo atsiuntę namiškiai, ir dar kartą apieškojo. Sargo lydimas per kalėjimo 
kiemą, aš ėjau be kepurės ir linksėjau į  visas puses, atsisveikindamas su buvusiais nelaimės draugais. Kai kurie jų šūkčiojo ir 
minėjo pavardes ir adresus giminių ir pažįstamų. 
    - Bachmetjevska 5 - Isakjanc: pirštines tepaslepia, - šaukia vienas pro langą iš antrojo aukšto. 
    - Salalaki 20 Akbulat-Ogly: švento Dovydo vienuolyną tenugriauna!.. 
    - Močiutė tegu krosnį  iškūrena! - rėkė  iš kažkur kitas, bet sargas mane ragino eiti greičiau ir grasė  rėksnius pasodinsiąs į 
karcerį. 
    Už kalėjimo vartų paėmiau vežėją. Važiuojant miesto gatvėmis ir žiūrint į  turtingas krautuves, į  jų  nutukusius savininkus ir 



šiaip zujančius piliečius, man darėsi nesmagu ir nejauku dėl neteisybės, dėl tos primestos neteisybės, kuria prisidengę vieni 
tunka, kaupia sau turtus, spaudžia, išnaudoja kitus, o kiti, daugumas, vergiškai jiems tarnauja, prakaituoja nuo ryto iki vakaro 
dėl duonos kąsnio ir taip prasmilksta visą gyvenimą; o tie nepaklusniųjų vergų, kurie, netekę kantrybės, pakelia balsą prieš 
tokią santvarką ir pareikalauja sau žmoniškesnio gyvenimo, sėdi pramuštomis galvomis kalėjimo rūsiuose, žvangina grandines 
katorgoje... tuo tarpu toji mažumos primesta neteisybė šimtmečius slėgė ir dar tebeslegia didesnę žmonijos dalį... 

1905 

MENKA LAIMĖ 

    Kai vaistinės pagalbininkui Antanui Daugėlai daktaras pasakė, kas jo liga, jis nė kiek nenusigando, tiktai piktai prašnibždėjo 
"šarlatonas". Daktaras, nenugirdęs šio rūstaus žodžio, suprato atbulai ir, mazgodamas rankas, tarė: 
    - Bet tai niekis, reikia tik nebijot ir rūpestingai gydytis. Kipšas nėra toksai baisus, kaip kad jį  piešia. Nedaug teapsiriksiu 
pasakęs, kad šitąja liga serga dvidešimt nuošimčių tarp visų miestiečių, o Rusų gilumoj ir apie Volgą - visi sodžiai jąja apkrėsti, 
- ir daktaras, su atidžia nusišluostęs rankas, atsisėdo prie stalo recepto rašyt. 
    - Bet man tas negali būti,- rimtai suprotestavo Daugėla ir, nukreipęs akis, pasiaiškino ir paraudo. 
    - Man tai nesvarbu, ir aš apie tai neklausiu. Aš patikrinu tik įvykį  ir visai neieškau jo priežasčių! - nežiūrėdamas į Daugėlą 
atsakė daktaras ir paėmė popieriaus. 
    Abu kai kurį  laiką tylėjo. 
    Daugėla nusiminė, nervingai atsistojo, priėjo prie lango ir, ūmai atsigręžęs į daktarą, dar atviriau pasiaiškino. 
    Daktaras metė plunksną, atsišliejo į kėdę ir, tarytum ką sunkaus sverdamas ant delno, rūsčiai kreipėsi į pacientą: 
    - Tai ko tamsta pas mane atėjai, jei manim netiki? Aš griežtai statau klausimą, ar nori tamsta pas mane gydytis, ar ne? Jei ne, 
tai... tai... tai... manęs laukia kiti pacientai... O tamstai patariu tuojau pradėti gydytis, nes jau ir taip sveikas per ilgai gaišavai... 
    Daugėla parimo ant stalo ir, paslėpęs delnuose veidą, susimąstė. 
    - ...Svarbiausia tik nereikia bijoti ir atlikti visi mano įsakymai, - kalbėjo daktaras, drėksdamas plunksna. - Po trejų ketverių 
metų  būsi visai sveikas ir niekam nebepavojingas. Medicina dabar eina paakiui šuoliais. Kas žino, gal po metų  kitų  ji darys 
tokių  stebuklų, kad ir šitosios ligos žala bus tiek pat pavojinga žmonijai kaip kad dabar sloga. Aš, menkas eskulapas, visai 
sutinku su mūsų  gerbiamuoju tautiečiu profesorium Mečnikovu ir tikiuosi nebe už kalnų  esant tą laiką, kada ir nuo šitos ligos 
pradės skiepyti taip, kaip kad dabar nuo raupų ar apriejimo skiepija, - ir daktaras, gražiai sulenkęs receptą, padavė Daugėlai ir 
pradėjo aiškinti jam, kaip tie vaistai vartoti... 
    Ir tik išėjęs į gatvę Daugėla suprato visą savo padėties baisumą, ir jį  išmušė šaltas prakaitas. Bet viltis, kad daktaras galėjo 
apsirikti, tebesmilko sielos gelmėse, ir Daugėla, įšokęs į  tramvajų, nuvažiavo pas garsųjį  diagnozą. Diagnozo nerado namie; 
specialistas profesorius tebeviešėjo užsieniuose. Kita medicinos garsenybė  tą dieną nepriiminėjo. Pas kitus reikėjo iš anksto 
įsirašyti, ir Daugėla galų gale atsidūrė tam tikrų ligų ligoninėje. 
    Sumokėjęs kasoje už daktaro patarimą ir gavęs numerį, įėjo į  salę, kur sėdėjo ir savo eilės laukė keliolika vyrukų. Visi jie 
ūmai žvilgterėjo į  Daugėlą, apmetė  jį  akimis nuo galvos iki kojų  ir tuojau vėl visi įbedė akis kas į  dienraštį, kas į  žemę, kas 
atsidėjęs žiūrinėjo savo pirštus ir skendo savo mintyse. 
    Daugėla atsisėdo nuošaliai prie lango, nes pasieniais ir tamsesniuose užkampiuose sėdėjo anksčiau atėjusieji pacientai. Salėje 
buvo taip tylu, jog už durų, kur priiminėjo daktaras, retkarčiais pasigirsdavo tai paciento sudejavimas, tai vikrūs daktaro 
žingsniai, tai trumpa neaiški šneka, tai kiti sunkiai nuklausomi judėjimai... 
    Retkarčiais brakštelėdavo kabineto duryse raktas, prasiskirdavo brangios storos uždangos, ir rimta patikima daktaro figūra 
pasirodydavo pacientams; ir nauja iš eilės auka draug su daktaru išnykdavo už tų durų. Nepraeidavo ir kelių minučių, kai iš oro 
vėl pasigirsdavo varpelis ir, už durų prie kasos pabarškinęs pinigais, įeidavo į salę tai jaunas gražus puošeika, tai vidutinių metų 
ponelis, tai liesas nuskurdęs darbininkas, gal tuojau iš dirbtuvės paleistas. Vėl visi į  naujoką  dėbtelėdavo akimis, ir vėl 
kiekvienas paskęsdavo savo mintyse. 
    Laikas bėgo, bet skaičius pacientų salėje nė kiek nemažėjo, tik daugėjo. Po aštuntos, užsidarius mieste krautuvėms, pasipylė 
visokie pardavėjai, smulkūs kontorų raštininkėliai ir kiti dvylikos valandų dienos darbo vargšai. Stebėjos Daugėla, kaip jie visi 
tačiau neblogai atrodo: visi ramūs, pilni, rimti, - visai ir nežymu, kad jie sirgtų. Žiūrėdamas į  juos, ir Daugėla visai turėjo sutikti 
su "menkuoju eskulapu", kad medicinos ir iš tikrųjų einama šuoliais. Ir miestuose jau dabar nebesutiksi, nebepamatysi žmogaus, 
kuris nešiotų ant savo veido tos nelabosios ligos žymę. Jei ji ir bjaurina kieno veidus, tai tik tų, kurie nesikreipė ir nesikreipia į 
mediciną, bet gydosi visokiais bobų prietarais arba šundaktarių patarimais... 
    Galop iššaukė ir Daugėlos numerį. Prityręs daktaras neklausė Daugėlos nei pavardės, nei vardo, tiktai įrašė į knygas numeriu 
ir, paklausęs, kiek turi metų  ir kaip seniai sergąs, liepė nusivilkt. Ir kai tik, daktarui perbraukus pirštais, Daugėla pajuto sopę 
ten, kur niekuomet nieko nesopėdavo, jis suprato, kad neapsirikta "menkojo eskulapo" ir kad jau jo jaunosios dienelės žuvo. 
Jau nebeišgąsdino jo nei daktaro rimtai ištartas mokslinis ligos pavadinimas, nei priekaištas, kad per ilgai neatkreipta atidos. 



Ūmai pamiršo ir visus klausimus, kuriuos buvo sugalvojęs užduoti daktarui, - o baisi liga, sugriautas gyvenimas, išblaškytos 
visos mintys, visi sumanymai baisia tamsia šmėkla giltine kaip gyvi atsistojo priešaky... 
    - Bet ko tamsta taip nusiminęs? Taip negalima. Maža kas kada gyvenant atsitinka, - pradėjo jį  raminti daktaras, bet, 
atsiminęs kitus pacientus, sutrumpino savo užuojautos leksikoną. 
    Daugėla, kaip ir visi žmonės, prityrė begyvendamas ir bėdų, ir nepasisekimo, ir nemalonumo... Buvo ir prasilošęs, įbridęs į 
skolą, susipainiojęs su meiluže; ne kartą grėsė jam ir teismas, ir bausmė. Kad ir labai didelės ir sunkios buvo jo tos bėdos ir 
kaip nemalonios ir įkyrios jos atrodė, bet, palyginti su šitąja nelaime, liga, buvo tai tik kibirkštis prieš liepsną. 
    Užsakęs svetimoje vaistinėje, kur neturėjo nieko pažįstamų, vaistų, parėjo namo ir nusilpęs nuvirto į kanapą. 
    Kurį  laiką buvo kaip ir nurimęs ir tik jautė, kaip įsmegusi į krūtinę plakė ir kaito širdis; bet po pusvalandžio vėl apėmė toks 
neramumas, jog Daugėla nebežinojo kur dingęs. Keletą kartų kėlės, žingsniavo po kambarį  ir vėl gulė  į kanapą ir, sunėręs už 
galvos rankas, plačiai išskėstomis akimis žiūrėjo į  kambario tamsą. Buvo ir žiburį  įdegęs. Bet kad ir visaip blaškėsi ir stengėsi 
visaip galvoti, nei ramumo, nei paguodos, nei vilties jau nebemat ė visam gyvenimui. Nė viena šviesi mintis neatėjo į  galvą. 
Viskas skendo juoduose dažuose... O čia, šią vasarą, norėjo važiuoti namo į  tėviškę... Reiks bučiuotis su broliais, seserimis. 
Glamonėti, myluoti krikštadukterytė, graži, šviesi, mažutė  krikštadukterytė... Būdavo, apsikabins rankutėmis apie kaklą, 
prisispaus veideliu prie žando... Net akys nušvisdavo ir širdis apsaldavo. Regėdavosi, lyg net pats skaistesnis palikdavo... O 
dabar... Atsiminė savo Marytę, kurią dar iš gimnazijos laikų buvo pasisavinęs ir tikėjosi, įgijęs provizoriaus laipsnį, vesiąs... Ir 
baisu baisu jam pasidarė... 
    Degė  žiburį... Ilgai sėdėjo prie stalo, trynė kaktą, žiūrėjo į  savo rankas, kurių  gyslose teka baisia liga įnuodytas kraujas. 
Klausėsi širdies plakimo... O kad čia taip būtų sapnas!.. 
    Galop, pažvelgęs į  laikrodį, pradėjo vilktis. Apsivilkęs sustojo prie krosnies ir susimąstė. 
    "Po trejų ketverių metų būsi sveikas ir niekam nebepavojingas!" 
    - Hm, po trejų ketverių metų! Kiekviena diena, rytas ir vakaras, po pusvalandį  trintis vaistais, kasdien gerti bjauri mikstūra, 
kuri varo baisią ligą, bet draug nuodija ir ardo visą organizmą ir trumpina gyvenimą... Hm... Dabar per savaitę kad reikia du 
trys kartai barzda nusiskust, tai ir tai... 
    Apsivilkęs įėjo į draugo kambarį, patamsy sugraibė ant komodos raktą ir, atsirakinęs stalčiuką, išsiėmė brauningą... 
    Grįžęs į  savo kambarį, atsisėdo prie stalo ir paėmė plunksną, bet vietoje graudaus paskutinio atsisveikinimo su šiuo pasauliu, 
su saviškiais ir šabloniško raščiuko policijai, jam atėjo į  galvą, kaip jis dar gimnazistu būdamas vasarą per rugiapjūtę vakarais 
padėdavo saviškiams nešioti pėdus ir statyti gubas... 
    Buvo jau pamažėl bepridedąs prie kaktos brauningą, bet tuomet kažin kas viršutiniame aukšte smagiai perėjo per grindis, ir 
Daugėla nuleido ranką. 
    Vėl viskas nutilo. Pamažėl aplinkui apsižvalgė, ilgesnį  laiką  sustojo akimis ties savo lova, staleliu, nedideliu kampe 
knygynėliu, kurį  ilgus metus pirkiojo ir krovė, - ir visa kam pajuto tokią  apatiją, tokį  visu kuo nepasitenkinimą, jog visas 
gyvenimas su įvairiais jo malonumais ir linksmybėmis pasirodė jam pilkas, tamsus, nuobodus ir iš bjaurumo neišbrendamas. Tą 
minutę pamiršo Daugėla, kad žmogaus nuotaika ir mintys dažnai pridera nuo tokio ar kitokio jo paties naryno darbuotės, kad 
kaip nesti šviesos be tamsos, taip linksmybės be nuliūdimo; pamiršo, kad gyvenimas, kad ir labai nenusitikęs ir pilkas būtų, vis 
dėlto yra gyvenimas ir geresnis už gryną nebūtį, kuri anksčiau ar vėliau ateis ir pati. O žmogus toks padaras, jog prie viso ko 
pripranta, prisitaikina ir susigyvena su savo bėdomis, ligomis, ir ateity dar daug kartų prasiskiria jo pilkos padangės debesys ir 
parodo skaisčią saulę. Pamiršo, kad tik skausmais ir kančia nusivalo žmogaus dvasia ir kad kaip kiekvienas augalas turi savo 
kirmėlę, taip kiekvienas žmogus - bėdą, - pamiršo ir, pridėjęs prie smilkinio brauningą, paspaudė: padreskėjo, smilgtelėjo 
galvoje, apipurkštė  dūmais, įlinko asla, ir Daugėla, skaudžiai užgavęs galvą, pavirto ir papluko šiltojo kraujo srovėje... 
Pasispirdamas sunkiai paklusniomis kojomis, verpetų sukamas galva žemyn, greit greit nugrimzdo į galą... 
    Rytoj "Gubernijos žinių" kronikos skyriuje buvo trumpa žinutė: "Vakar Tverės gatvėje, Morozovo namuose, nusišovė 
vaistininko pagalbininkas Antanas Daugėla. Velionis jokio raštelio nepaliko. Spėjama, kad nenusisekusi meilė. Lavonas 
nugabentas į II policijos nuovadą". 

[1907] 

PASKUTINĖ VIETELĖ 

    Senas kunigas Urbonas, buvęs didelės turtingos parapijos klebonas, po dviejų sunkios ir nuobodžios kelionės dienų pasiekė 
galop savo paskutinę vietelę, N. miestelį, į kurį paskyrė jį vyskupas altarista, prie senos, visai aptriušusios medinės bažnytėlės. 
    Atvažiavo altarista su vieninteliu ištikimu senu tarnu, buvusiu savo zakristijonu, kuris tik vienas nepanorėjo skirtis nuo kunigo 
ir pasiryžo, nieko nepaisydamas, drauge su juo nubaigti savo amžių. 
    Su jais atbrazdėjo ir nedidelis vežimas su altaristos turtais: trejetu kėdžių, stalu, lova ir dar keliais reikalingiausiais baldais. 
    Nebuvo čia žymu nei skonio, nei prabangos pėdsako. 



    Ne taip kitados kilnodavos iš parapijos į parapiją kunigas Urbonas. Oi ne taip! 
    Ne vienas, bet dešimtys vežimų  gabendavo klebono turtus. Tikra oranžerija vienų  kunigo klebono kambarinių  augalų  ir 
žolynų traukdavo vieškeliu į kitą parapiją. 
    Gerais arkliais, dailiame fajetone važiuodavo pats klebonas. Šimtai parapijiečių  išlydėdavo jį  iš klebonijos, dešimtys 
mergaičių jam berdavo gėlėmis kelią. Taip pat gražiai, su tokia pat iškilme sutikdavo jį kitoje parapijoje. 
    Bet kinta laikai, nepastovi ir žmogaus laimė. 
    Miestelis, į  kurį  atvažiavo senas klebonas, buvo maža pasakyti prastas. Dvi bažnyčios: viena didelė, nauja, graži, raudonų 
plytų, gotiško stiliaus, antroji sena, medinė, mažutė, aplūžusi, aptriušusi, įdubusiu stogu, pažaliavusiais, seniai mazgotais langais 
ir pakrypusiu kryžiumi. Prie bažnytėlės nei varpinės, nei klebonijos. Miestelio viduryje didelis, niekuomet neišdžiūstąs, dvokiąs 
klanas, prūdu vadinamas; aplinkui keli sugargažėję, ožkų apgraužti žilvičiai. 
    Į  purvyną žiūri mėlynas dangus, trys keturios krautuvėlės ir keli prastučiai namukai. Nuo bažnytkiemio į  lauką  tįso platus, 
visuomet purvinas vieškelis, iš abiejų pusių valstiečių pirkių nustatytas. Namai be kaminų, be langinių. Nei sodų, nei darželių. 
    Laukai dirbami Vytauto laikų  įrankiais; rugiai pusiau su smilgomis ir raugėmis, vasarojus svėrių priaugęs. Žmonės negražūs, 
nešvarūs, paniurę, "brostvomis'' apsikabinėję, apsileidę. 
    Vyrai ir vaikinai daugumas vyžoti, apsivilkę storais, seniai nevelėtais pakuliniais marškiniais, susijuosę virvagaliais; moterys ir 
merginos be "nažutkų", trumpais sijonėliais, juodomis, purvais apskretusiomis kojomis. Maži vaikai visi murzoti, pilvoti, 
išbalusiais nesveikais veidais. 
    Matyt, be tikėjimo pareigų atlikimo ir fizinių instinktų, niekas daugiau jiems šiame pasaulyje nežinoma ir nerūpi. 
    Keistas nesuprantamas disonansas tarp šios vargų ir tamsumo jūros atrodė nauja brangi bažnyčia. Aišku buvo, kad ji, tokia 
daili ir didelė, pakliuvo čion kažin kaip, kažkokiu fatališku žmonių nesusipratimu, padariusi jiems didelę nuoskaudą, iščiulpusi jų 
visas sultis, palikusi jiems tik skurdą - bent šimtmečiui... Žiūrėdamas į  ją, jauti, kad ji pati gėdinasi savo puikybės, gėdinasi 
žmonių tamsumo, jų neturto ir, rodos, - turėtų kojas, tuoj pabėgtų iš to miestelio. 
    Prie gražios didelės bažnyčios prisiglaudė ir graži šypsančiais langais, baltomis sienomis ir viliojančiu prieangiu klebonija. Kai 
bažnyčia tartum gėdinos savo puikybės, šviesi klebonija, apsišarvavusi jos šventa galinga globa, žiūrėjo drąsiai, be gėdos į 
purviną miestelį, į  nuskurusius žmones, į  jų  tamsius, dūmais surūkusius, purvais apskretusius gyvenimukus ir šypsojos. Žiūrėjo, 
šypsojos ir tartum drauge su savo šeimininku, drūtu, riebiu, viskuo patenkintu klebonu, kaleno iš tolo dantis. 
    Bet kiek nuskuręs ir liūdnas buvo miestelio ir jo gyventojų vaizdas, tiek linksma ir viliojanti apylinkė; ypač tuoj už miestelio - 
didelis platus ežeras ir anapus ežero aukšti kalnai, nedidelio upelio juosiami. Kalnai tai arba dideli pliki smėlynai, arba eglynai, 
pušynai, kur ne kur lapotas miškas. 
    Ir ežeras, ir kalnai, ir smėlynai, ir miškas taip gražiai tarp savęs derėjo, jog malonu buvo iš tolo žiūrėti. O žmonės tartum, be 
dvokiančio klano, smulkių krautuvėlių, purvino vieškelio ir gražios bažnyčios su klebonija, daugiau nieko ir nematė. 
    Net ir krautuvininkai šiame kampelyje nebuvo panašūs į  žmones, tik veikiau į  kokius nuskurusius valkatas. Rodos, 
apsigyveno jie čia tik trumpam laikui ir priversti. Gyvena jie, kas diena smilksta ir laukia... štai ateisią geresni laikai, įvyksią 
didelių permainų, ir jie, palikę savo nešvarius tamsius namus, visi persikelsią ten, už ežero, į žaliuojančias girias ir baltuojančius 
smėlynus ir ten pagyvensią linksmai ir laisvai, kaip jų protėvių protėviai gyvenę. 
    Privažiavęs bažnytėlę, išlipo kunigas iš ratų  ir, patampęs, pamankštinęs savo senus kaulus, įėjo pro vartelius į  šventorių. Bet 
ir čia, kaip ir miestelyje, buvo nejauku ir liūdna buvusiam klebonui. Ir čia, jam rodės, priversti augą medžiai, priversti žydį 
žolynai, vos šventoriaus tvorą peraugusieji ir į  purviną miestelį  žvelgiantieji jovarai, - tarytum nusiminę, susimąstę, lyg įsitikinę 
nieko pasaulyje nesant, dėl ko vertėtų gyventi, augti ir plėtotis: vien džiūti ir smilkti, gyvenimu apsivylus, visam kam apatijos 
pilniems... Tik vieni seni pakrypę kryžiai ir samanomis apaugę akmeniniai paminklai tartum tylėjo, brangindami amžiną  tylą ir 
ramybę. 
    "Čia guli palaidotas..." - išskaitė  altarista viename aptrupėjusiame paminkle; o kas palaidotas, laikas ir audros seniai jau 
ištrynė, ir nebėr jau kam parašo beatnaujinti ir velionį atminti. 
    - Ir mano tokia laimė, ir mano, - prašnibždėjo altarista ir, linksėdamas galva, nuėjo toliau. 
    Kol jo tarnas, buvęs zakristijonas, draug su vežėju nešiojo ir kraustė daiktus į prastą, iš anksto nusamdytą trobelę, buvęs 
klebonas vaikštinėjo po kapines, atsimindamas, kaip jis seniai, labai seniai, dar septintosios klasės gimnazistas, klaidžiodamas 
po Lietuvą, rinkdamas žmonių  pasakas ir dainas, atklydo į  šitą miesčiuką  ir kaip šis tada jam nepatiko. Nepatiko ne tik 
miesčiukas su ta pačia, tada dar neaptriušusia bažnytėle, bet ir patys žmonės. Ir kad kas tuomet būtų  jam pasakęs, jog 
paskutines savo gyvenimo dienas, žilą senatvę, gausiąs pabaigti čia, šitoj užuočioj, visų pamirštas, neteisingai nuteistas ir didžiai 
nuskaustas, ir kad čia, šitame šventoriuje, paguldysiąs jis savo senus kaulus, - tik nusijuokęs būtų gimnazistas, neįtikėjęs. Bet 
mat keičias laikai, kinta ir žmogaus laimė. 
    Nei melstis, nei verkti, nei kam skųstis savo laime nesinorėjo buvusiam klebonui. 
    Ir kam gi pasiskųs, kam gi atidarys savo širdį, kad žmogus, kurį  jis taip mylėjo, kuriuo tik gyveno, kuriam įdavė visus savo 
turtus ir ant kurio rankų  tikėjosi sumerksiąs akis, galop taip jį skaudžiai įžeidė, visoje diecezijoje išjuokė, apvogė ir su jo paties 
vargonininku, jam nesant namie, išbėgo į Ameriką. 



    Priėjęs prie kažin kieno, matyt, kadaise gražiai prižiūrėto kapo, susimąstė kunigas, kaip jis, gavęs kleboniją, pasiėmė prie 
savęs iš Krokuvos miesto prieglaudos savo dukterytę, Uršytę, kaip jis ją mylėjo, ugdė, mokė  ir visomis galiomis stengėsi 
padaryti taip, kad ir Uršytė jį  pamiltų kaip dukrelė tėvelį  ir kad paskui senatvėje ji pati sumerktų  jam akis. Nes ar yra žmogaus 
gyvenime kas baisiau, kaip iki senatvės pasilikti vienui vienam ir mirti tarp svetimų žmonių, ant svetimų rankų. Atsiminė, ir kaip 
jis šiemet pavasarį, parvažiavęs iš Kauno po rekolekcijų namo, neberado nei Uršytės, nei vargonininko, nei pinigų. 
    Kas buvo likę nuo Uršytės, tą  išvogė tarnai ir tie patys parapijonys. Atsiminė, kaip jis rytojaus dieną be vargonų sumą laikė, 
kaip po sumos klebonijos kieme susirinkę  žmonės pareikalavo parodyti, - ar visi bažnyčios pinigai... Pareikalavo sąskaitų. 
Atsiminė pašaipas kamendorių, kurie jo nemylėjo už jo būdo paslaptingumą. Galop policijos įsikišimą ir vyskupo įsakymą. 
    - Uršyt, Uršyt, ką  tu man padarei, ką  tu man padarei, - staiga nebeišturėjęs pravirko buvęs klebonas ir atsiklaupė prie 
grotelių. 
    - Ir kam aš jai šiemet pavasarį, kada pastebėjau jųdviejų su vargonininku susibičiuliavimą, nepasakiau teisybės, kas ji tokia 
man; ko dar aš laukiau, kam aš nepasakiau, kas jai ir kas man buvo šv. Jokūbo vienuolyno vienuolė, amžinatilsį Daminyka, 
apie kurią aš jai tiek daug pasakodavau. 
    - Tariaus, dar anksti, dar jauna, dar suskubsiąs. O, kad ji būtų žinojusi, kas aš toks jai, kad aš jai šiemet būčiau atskleidęs 
paslaptį  ir viską pasakęs, tai argi būtų ji taip skaudžiai įžeidusi savo žilą tėvelį... 
    - Matyt, ir čia visi jau žino ir visi piktai iš manęs juokiasi, nes, atvirkščiai, būtų atėję pasitikti ir žmonės, ir pats klebonas... 
    - Viešpatie, viešpatie! ar gali būti žemėje iš visų  tavo padarų  kas nors protingesnis ir drauge kvailesnis u ž žmogų? 
Didžiuojasi, puikinasi, po kojomis sau panašius mindžioja tol, kol vežime sėdi ir rankoje vadžias turi. 
    O kaip jis pasiekė vežimą, kaip į  jį  įlipo, per kiek susikubrinusių, nužemintų žmonių nugarų žengė, - tai ir žinoti nenori... Ir 
visa tai daroma vardan tos teisybės, pagal kurią  turi lygią  teisę gyventi kiekvienas žmogus... Bet menkas mažmožis, menka 
klaidelė, mažas akmenukas kryptelėjo vežimą  į  šoną, ir lipk, žmogau, žemėn. Lipk, lenk sprandą, žeminkis ir kubrink savo 
nugarą kitam, kuris jau per ją atsisės tavo vietoje ir spjaudys į  tave iš aukšto. Gerai, kad dar atsisėdęs nors pirštines pasikeis. 
Bet kam tai. Dar anksti. Tuo tarpu gali būt ir taip. Painiai įkinkyta ir gudriai įžabota tamsi minia dar vienodai klauso: ar vadžias 
turi rankos storuose ušmaluose, ar plonose šilko pirštinėlėse. O paleisk iš rankų vadžias, duok jai valią, tai, išsivadavusi iš vienų 
pavalkų, užsimaus ji kitus; ir nors labiau smaugs ją nauji pavalkai, tačiau vergi minia vilks juos, nes tokia jau ji yra: laisva, be 
pavalkų, gyventi negali. Šilko pirštinėles dar galima padėti tolesniam laikui, nes galinga minia, kartą  paragavusi švelnesnių 
pirštinėlių  valdymo, kaip liūtas kraujo, nebenorės jau, kad ją  valdytų  ušmalais; pareikalaus dar švelnesnių, pareikalaus 
laisvesnių pavalkų, o tada jau nebeužsimausi ušmalais. Tada ji gali visą vežimą nuo kalno nuversti... - taip galvojo nusiminęs 
buvęs klebonas, vaikščiodamas po šventorių ir skaitydamas likusius parašus. 
    Juo labiau jam buvo skaudu, kad tokia nelaimė, toks žiaurus pajuokimas ištiko jį  ne jaunystės dienose, kai dar buvo nei 
pagarsėjęs, nei įsitarnavęs klebonas, kai paprasta kiekvienam žmogui suklupti ir vėl pakilti, ir nusidėti, ir atgailėti, bet dabar, 
senatvėje, žilų  plaukų susilaukus, kai vien tik beliko padėkoti dievui už gyvenimą, gailėtis už visus nusidėjimus ir ramiai visų 
gerbiamam ant mylimųjų rankų numirti. 
    Negaila jam nei pinigų, nei turtų, nei garbės, nei praeito gyvenimo: skaudu tik dėl taip neteisingai susidėjusių  paslaptingų 
aplinkybių, kurių niekam, išskyrus Uršytę, prisiekė jis savo mylimajai Daminykai nesakyti. 
    - Išsiteisinęs aš būčiau, išsiteisinęs, jei tik būčiau panorėjęs savo įžadą  sulaužyti ir tavo šventus kaulus įžeisti, mano 
Daminyka, - per ašaras, balsu kukčiodamas, ištarė buvęs klebonas. 
    Tuo tarpu jo vaizduotė  išaudė paveikslą, kaip jis prieš dvidešimt metų, išvažiuodamas iš Krokuvos, kur buvo savo dvasios 
vyresnybės siųstas, įsižadėjo vienuolei Daminykai prieš Kristaus paveikslą  niekam per visą gyvenimą  nepasakyti, kas tarp 
jųdviejų buvo, išskyrus tą jų vaikelį, kuris netrukus turėjo jai gimti. 
    Juk ir vyskupas, ir žmonės nebūtų jo taip sunkiai nuteisę, jei būtų žinoję tikrą teisybę. Juk visi dabar jį  tik bjauriai suprato - 
suprato dukterį buvus jo meilužę. O jis - senas kunigas, įsitarnavęs klebonas... Juk prieš saulę juodas taškas daug juodesnis! 
    O kiek džiaugsmo, kiek ašarų, kiek dvasios virpėjimo buvo klebonui, kai, penkiolikos metų  susilaukus, Uršytė  ėjo per 
sekmines pirmą dieną prie komunijos. Atėjo Uršytė  į jo kabinetą, baltai apsitaisiusi, susirišusi balta skaryte, rankoje turėdama 
rožančiuką ir baltu kauliniu viršeliu maldaknygę. 
    Pažvelgė  į ją tada klebonas ir nustebo: prieš jį stovėjo tikra, kaip nuo paveikslo, jos motina Daminyka. Tokios pat mėlynos, 
ramybės pilnos, nekaltai žiūrinčios akys, tokios pat lūpos, antakiai, tokie pat tamsūs plaukai... Puolė  prie jos klebonas, 
apsikabino ir ėmė bučiuoti jos galvą, lūpas, akis, suknelę. 
    Išėjus Uršytei, nugriuvo jis kniūpsčias ant kanapos ir ilgai raudojo. Paskiau, nuėjęs į bažnyčią, negalėjo nei mišių laikyti, nei 
žmonių  išpažinties klausyti. O kai sakydamas pamokslą  pažvelgė  į didįjį  altorių, prie kurio stovėjo ir klausė  jo pamokslo 
Uršytė, staiga jam pasirodė, kad ne Uršytė ten stovinti, tik pati josios motina, amžinatilsį Daminyka... Širdį  suspaudė klebonui, 
atėmė kvapą, ašaromis paspringo... ir jį beveik apalpusį parvedė du vyrai iš sakyklos į kleboniją. 
    Nemaža išgyveno jisai, mirus vienuolei Daminykai. Paskiau v ėl, kol Uršytę  iš prieglaudos išgavo: kai ji, pakelėje iš 
Krokuvos į Lietuvą susirgusi, kelias savaites mirtimi vadavosi. Ir pasirodė dabar buvusiam klebonui, kad nuo to karto, kai jis 
pamatė vienuolę Daminyką, per visą savo gyvenimą jo neturėta nė vienos ramios valandėlės. 



    Kai jis jau pradėjo miršti vienuolę ir visą savo širdį, visą meilę ir rūpestį  atidavė savo ir jos dukrytei Uršytei, kai buvo jau 
nusiraminęs - staiga išėjo dievas žino kas. Didžiausias smūgis ant jo žilos galvos kriste krito. Išėjo tai, apie ką jis ir pamąstyti 
bijo. 
    - O, ko aš jai nepasakiau, ko nepasakiau, - susirietęs, kukčiodamas graudinos altarista ir rangėsi prie grotelių. 
    - Būčiau jai pasakęs visą  teisybę, būčiau išleidęs ją už vyro, kad ir už to paties vargonininko, ir būčiau, ją matydamas, 
džiaugęsis ir ramiai miręs. O dabar... dabar... 
    - Kad nors žinočiau, kur ji yra, kad nors laiškelį galėčiau parašyti. Juk ji tokia dora, tokia gera, juk jai ne kitaip, kaip tik kas 
yra įkalbėjęs, kad aš ugdžiau ją, turėdamas ateityje blogą tikslą. 
    - Pasigailėtų ji manęs ir arba atgal sugrįžtų, arba mane pas save pasiimtų. 
    - Uršyte mano, dukrele mano, ką tu padarei, ką tu padarei?.. 
    - Nesužinosi tu, niekuomet nesužinosi, kad aš tavo tėvelis, o amžinatilsį Daminyka tavo motutė... 
    - Nereikėjo man nei pinigų, nei turtų. Juk kam gi aš juos kroviau, kam gi juos taupiau, jei ne tau, Uršyte mano... 
    Kapinėse buvo tylu, tik retkarčiais vieškeliu tarškėjo ratai, salose žuvėdros verkė  ir toli giriose ir smėlynuose piemenys 
dūdavo. 
    - Viešpatie, už ką tu mane taip nubaudei, už ką? - ir kunigas, pasikėlęs nuo žemės ir atkišęs rankas, vienplaukis ėmė artintis į 
viešpaties Jėzaus kančią, kuri kabojo bažnyčios gale aplūžusi, aptrupėjusi, be vienos rankos. Ant jos galvos ir už nugaros 
dabar žvirbliai suko gūžtas ir perėjosi vaikus. 
    - Viešpatie, už ką? Juk ar ne tu įkvėpei mums tą šventąją meilę? Juk ar ne tavo šventąja valia mudu susitikome su vienuole 
Daminyka? Argi jau toks didelis buvo nusidėjimas? 
    - Viešpatie, juk tu visagalis, visažinąs, tad kam leidai, kam uždėjai ant manęs tokį  didelį  kryžių  ir dar senatvėje, ant žilos 
galvos užvertei tokią sunkią naštą. Viešpatie, linkstu aš po ja. Neišturėsiu... Kantrybės nebėra, viešpatie! Kantrybės... Už ką tu 
mane taip nubaudei? Už ką? Viešpatie, sakyk, klausiu tave, už ką už ką... - ir buvęs klebonas, iškėlęs aukštyn kumščius, priėjo 
prie viešpaties Jėzaus kančios ir, po ja atsistojęs, ėmė balsu šaukti: "Už ką... už ką..." 
    Kai jo šauksmu atbėgo senas zakristijonas ir jį apsikabinęs stengėsi nuraminti, buvęs klebonas, visas pajuodęs, išverstomis 
baltomis akimis ir pamėlynavusiomis lūpomis vis tebešaukė: "Už ką... už ką..." 
    Kai kunigas apalpo - tylu pasidarė kapinėse. Tartum pirmą kartą  savo gyvenime susirūpinę, subruzdo visam kam apatiški 
jovarai ir, krutindami savo lapelius, stebėjos: argi gali būti pasaulyje kas nors taip bloga ar taip gera, kad vertėtų taip kankintis. 
    Gurksėjo susimąsčiusį medinė bažnytėlė ir tarytum atsiminė savo praeitį, kol ji dar buvo nauja ir visų  gerbiama. Atsiminė, 
kaip joje gražiai giedodavo, gražiai vargonai dūduodavo, kaip apie ją  iškilmingai procesijos eidavo; kaip skardžiai varpai 
skambėdavo, kokios iškilnios būdavo joje jungtuvės ir tokios pat liūdnos laidotuvės; kokie turtingi ir gabūs klebonai ją 
prižiūrėdavo... 
    Tarytum ir ją, kaip ir jos du naujus prižiūrėtojus, prislėgė galingo milžino ranka ir pasakė: "Gana jau jums, pasivažinėjote, 
lipkite iš vežimo ir leiskite vietą kitiems". 
    Kai atsipeikėjusį, bet visai nusilpusį  kunigą tylutėlėmis vedė zakristijonas per šventorių, staiga buvęs klebonas, priėjęs prie 
grotelių, susilaikė, atsikreipė į tarną ir, parodęs ranka į  laisvą vietą, tarė: 
    - Petrai, štai mudviejų paskutinė vietelė, čia mano, čia tavo, - ir abu seniukai, susitvėrę rankomis, sukniubo savo vietelėse. 
    - Čia mano, Petrai, čia tavo, - šnibždėjo altarista, spausdamas tarno ranką. 
    - Čia mano, klebone, čia tavo, - kuždėjo, paskutinę vietelę bučiuodamas, zakristijonas. 
    O miestelyje ratai tarškėjo, ežero salose žuvėdros verkė, ir toli giriose ir smėlynuose piemenys švirkštė. 
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    Paskutinis tarpustotis pasirodė jam per ilgas. Tankiai plakė širdis, sukosi galva, ūžė ausyse... 
    Pagaliau sužviegė garvežys, rečiau sudundėjo ratai ir traukinys, iš lėto trinksėdamas, sustojo. Per vargą pasikėlė provizorius 
Janulis nuo suolo ir pažvelgė  pro langą. N. stotyje su aprūdijusiu pajuodusiu užrašu buvo daugybė  žmonių. Pamiršęs 
akimirksniui savo pavojingą  ligą  ir gydytojo įspėjimą  staigiau nejudėti, prisimygo prie lango, bet turėjo vėl sėstis, nes, galvai 
susisukus, vos neparpuolė. Parašas, nepažįstami, bet artimi žmonės vienu metu sunervino j į, bet kartu davė galios. Nors ir 
susijaudinęs, bet stengdamasis kuo ramiausiai laikytis, padūzgeno pirštais į  lango stiklą  ir, parodęs įėjusiam nešikui daiktus, 
lazda pasiramsčiuodamas išėjo paskui jį. 
    Nespėjo Janulis išlipti iš traukinio, kai iš visų  pusių  apspito jį  vežikai, siūlydamiesi patarnauti, bet jis mojavo ranka, 
norėdamas jais veikiau nusikratyti. 
    Stotyje ir jis nieko nepažino, ir jo niekas. Įėjęs į  pirmąją klasę, atsisėdo prie lango, pro kurį  gražiai, kaip ant delno, buvo 
matyti visas miestelis ir plati, gerai jam žinoma apylinkė. 



    - Trys dešimtys metų... - prašnibždėjo Janulis ir atsiminė, kaip prieš trisdešimt metų, tėvų  ir sesers lydimas, išvažiavo jis 
diližanu iš savo parapijos miestelio jaunas, sveikas, gražus, energijos ir rimties pilnas vaikinas. I švažiavo trumpam laikui 
pasižiūrėti žmonių, pamėginti laimės. Išvažiavo žadėdamas vėl greitai sugrįžti į gimtąjį sodžių. 
    Išėjo kitaip. Išsibastė svetimose šalyse trisdešimt metų ir šiandien grįžta atgal tėviškėn pasenęs, nusivylęs, sergąs, grįžta kaip 
jūreivis iš paskendusio tolimoj jūroj laivo. 
    Ūmai kilo akyse tėvai ir sesuo, tarp kurių prabėgo jaunystės dienos, ir... gaili ašara nuriedėjo per Janulio veidą ir dingo jo 
žiloj barzdoj. 
    - Kaip greit, kaip greit... - susijaudinęs šnibždėjo Janulis, žiūrėdamas pro langą. Seniai čia jis, regis, ganė paupy žąsis, 
bėgiojo basas po laukus, seniai čia jis, jau jaunikaitis, svajojo būti didvyriu, darbuotis žmonių naudai. Čia, regis, tik užaugo, o 
jau ir paseno. 
    Rodėsi Januliui, jog ir laiminga kūdikystė, ir trijų dešimtų metų bastymasis po svetimas šalis, ir paskutiniai dveji metai sunkios 
ligos Samarkando ligoninėje - vien trumpas sapnas. 
    - Kaip greit, kaip greit... 
    Jei kas paklaustų  jį, ką per tuos trisdešimt metų veikė, nieko nemokėtų atsakyti... pėdsako nebuvo. Rodėsi Januliui, jog jis 
vien tik važinėjo iš miesto į miestą, iš vaistinės į vaistinę ir gražiai nuo pirmosios iki pirmosios atsiiminėjo algą, kurią dažniausiai 
per vieną, per dvi naktis ir praleisdavo. Taip, buvo meile... pirmoji... Bet Janulis paraudo, tai atsiminęs... O paskui?.. Paskui 
juodi debesys apniaukė jo siaurą akiratį, ir prasidėjo nebe gyvenimas, tik klaidžiojimas po miestus, vaistines, klubus, restoranus 
ir kitas linksminamąsias vietas, kur niekuomet linksmumo nesurasdavo. Apie tėviškę, kol buvo sveikas, visai buvo pamiršęs. 
Atsiminė, kai nustojo sveikatos, kai nebegalėjo toliau tarnauti. 
    Iš už debesėlio nusišypsojo saulutė ir pabėrė  ant marguliuojančių  lankų  spindulių  juostas; toli už upės kaip naktis juodavo 
miškai... 
    Gaila pasidarė Januliui savo prabėgusiojo gyvenimo, apleistosios tėviškės, gaila vargšų  tėvų, gaila žuvusiųjų ir paties sumintų 
jaunystės prakilnių svajonių. Gaila saulės, mėlyno dangaus, visos gamtos, kurios gražumą, regis, tik dabar tepastebėjo. 
    Kaip geistų dar pagyventi, bet ne taip, kaip iki šiol gyveno, ne, visai kitaip, iš naujo, iš pradžios... 
    "Niekados netekės saulė  iš vakarų. Niekados nebegrįš Nemunas iš marių..." - suskambėjo Janulio ausyse seniai girdėtos, 
dar motutės niūniuotos dainos žodžiai. 
    Šiurpas perėjo Janulio kūnu. 
    - Ne! gyventi dar aš noriu, gyventi! - sušuko. - Pats arsiu, akėsiu, pats sėsiu, šienausiu, drauge su žmonėmis vargsiu, kaip 
mano protėviai vargo Padėsiu jiems, patarsiu bėdose, pavaduosiu... pagyvensiu!.. 
    Pašokęs mėgino be lazdos vaikščioti po kambarį. 
    Paskutinius žodžius ištarė tokiu balsu, jog sargas, stovėjęs už durų, įėjo į kambarį klaust, ką palieps ponas. 

* * *  

    Susiderėjęs vežiką, atsisėdo į  didelius nepatogius ratus ir nuvažiavo į  miestelį, lydimas nepažįstamų  žmonių akių. Daug ko 
pakitėta per tuos trisdešimt metų. Kur pirma ratai maudydavos iki stebulių purve, dabar vežimas dundėjo tarškėjo akmenimis 
išgrįstu plentu. Kur kitados siūbavo pakrypęs, nuolat taisomas ir nuolat suiręs nepravažiuojamas medinis tiltas, dabar buvo 
permestas geležinis. Už upės, ant kalnelio, kur pirmiau ėjo ištisai daržai ilgomis, siauromis, įvairiausių daržovių  prisodintomis 
lysvėmis, dabar stovėjo gražių  mūro namų  namelių, dideliais medžiais apaugusių. Viduryje miestelio - monopolis, paštas, 
mokykla ir didelė, net su dviem parašais, ruišiku ir lietuvišku, krautuvė. 
    Pravažiuodamas prekyvietę, pažvelgė Janulis į seną, pusiau aplūžusią, aptriušusią smuklę, kur kitados, atvažiavęs į bažnyčią, 
apsistodavo su tėvais, kur susieidavo su savo draugais, gerdavo alų ir linksmindavos, dainuodavo dainas, svajodavo apie ateitį, 
kur sėbras Icikas taip maloniai juos vaišindavo. Šioji smuklė buvo visų geriausi namai miestelyje. 
    - O dabar!.. - stebėjosi Janulis. - Kažin ar tebegyvena senis Icikas? 
    Norėjo sustot, pasiklausinėti apie gimtąjį sodžių, apie miestelį, apie pažįstamus, bet... smuklė jau buvo pasilikusi užpakaly. 
    Juo toliau važiavo Janulis per miestelį, juo labiau ir labiau rodėsi jam, kad senieji jo pažįstami žmonės kažkur išsidanginę ir 
drauge su savim išsikėlę senuosius namus, o į  jų vietą atėję kiti, nauji, nepažįstami žmonės ir pasistatę kitus, naujus namus. 
    O jis taip trokštų kuo daugiausia matyti tų nebylių  senovės liudytojų, kurie gyvai primintų  jam praeitį, kurie išaustų bendrą 
jaunystės meto vaizdą. 
    Šit bažnyčia aukštais bokštais, plačiomis baltomis sienomis. Tokia pat kaip ir buvusi, tik sienų  baltumas išnykęs. Atsiminė 
Janulis, kaip dar vaikelis būdamas klaupdavo greta motutės ir žiūrėdavo, klausydavo, kas darosi aplinkui, ir taip nuostabu, 
malonu būdavo. Žiūrėdavo į  auksu žėrinčius altorius, kur, motutė  sakydavo, dievas esąs, žiūrėdavo į  šventųjų  paveikslus, 
tokiais keistais veidais, kokių jis niekur nebuvo matęs, žiūrėdavo į eiles baltai apsitaisiusių vyrų, merginų ir vaikų su degančiomis 
geltonomis vaško žvakėmis rankose, sekdavo dūmų vingius, kuriais smilkė dievą... Klausydavo paslaptingo vargonų gausmo... 
žmonių giedojimo ūžimo, susiliejančio į  nuostabią harmoniją, klausydavo keisto šnibždesio, kuris retkarčiais prabėgdavo vilnimi 



per visą bažnyčią... Klausydavo, žiūrėdavo ir galvodavo, kas yra tas dievas, kuriuo visi taip susirūpinę... 
    Šit kapinės, tankiai medžiais apžėlusios, tarp kurių stovi ir smarkiausių audrų nepajudinami aukšti pajuodavę kryžiai, tartum 
amžino ramumo ženklai, o medžiai iš lengvo monotoniškai linguoja savo šakomis. 
    Šit vienas kapas, mažais jaunučiais medeliais apsodintas... ant jo pilkas pakrypęs kryžius... Gal tai jo tėvų kapas?.. 
    Jausmų banga perėjo šiurpu per Janulio kūną. Kraujas pliūptelėjo galvon... Užmerkė akis ir girdėjo tik ratų spiegimą. 
    Buvo jau pavakarys. Miestelyje skambino poterių. Jautėsi silpnas, nuvargęs esąs. 
    "Dangun dūšia, kūnas žemėn; dangun dūšia, kūnas žemėn..." - skambino bažnyčios varpai, ir graudus jų aidas plaukė plačiai 
per laukus, tartum primindamas kiekvienam žmogui neišvengiamą ateitį - mirtį. 
    - Petriuk, poterių skambina! - lyg šūkterėjo kažin kas pasivijęs. 
    Krūptelėjo Janulis, pramerkė akis, apsižvalgė neramiai, bet niekur nieko nebuvo... Atsiminė, kad tais pačiais žodžiais ir tuo 
pačiu balsu šaukdavo jį mažą motina poterių kalbėti. Seniai jau nustojo varpai skambinę, o Janulio ausyse vis dar tebegaudė 
liūdnas atūžis: 
    "Dan-gun dū-šia, kū-nas že-mėn; dan-gun dū-šia, kū-nas že-mėn..." 

* * *  

    Saulė  jau buvo nusileidus, ir juodi šešėliai užgulė  žemę. Iš abiejų  kelio pusių  ėjo pūdymai, per kuriuos driekėsi ilgi žali 
kasnykai - ežios. Žmonių  laukuose jau nebebuvo. Seniai parginė  ir galvijus, tik kur ne kur pievose ir pakaruoklių  kapuose 
ganėsi nakties paleisti arkliai ir žvangėjo geležiniais pančiais. Gale pūdymo už tvoros įvairiaspalviais lopiniais buvo matyti 
vasarojus ir siūbavo išplaukėję rugiai. 
    - Trisdešimt metų, trisdešimt metų... - tartum dundėjo ratai per gimtojo sodžiaus akmenis. 
    - Trisdešimt metų... - stebėjosi, visais lapais drebėdama, prie kelio epušė. 
    Žmonės dar nemiegojo ir, puldinėdami prie langų ir durų, žiūrėjo į vėlyvą nepažįstamą svečią. 
    - Sustok čia! - prabilo Janulis, privažiavęs savo kiemą, priešpriešiais kurio stovėjo kažin kieno gurbai, kurių pirmiau nebuvo. 
    - Trisdešimt metų... - stebėjosi, žiūrėdama į Janulį, sena gimtoji pirkia, lentomis užkaltais langais ir durimis. 
    Išlipo Janulis iš ratų  ir įėjo kieman. Niekas neišėjo pasitikti iš gimtųjų  namelių, dargi šuo nesulojo. Durys, langai, vartai - 
viskas buvo užrišta, užrakinta, užkalta lentomis ir paremta apipuvusiais basliais. Kiemas u žsinešęs žole, išknistas kiaulių  ir 
pridraikytas stogo šiaudų. Rūtų darželyje, kur kitados linksmai žaliuodavo seselės rankelių prižiūrimos žalios rūtelės, žydėdavo 
šalavijos, bitinai, čebatėliai, stiebdavos jurginų pulkai ir marguliuodavo kiti kitoki žolynai - dabar ant trąšios sumindžiotos žolės 
tupėjo du pusdvėsiai žąsiukai. Pašalėse, kur seniau dūgzdavo bičių  aviliai ir siekdavo langus serbentų  kerai - viešpatavo 
piktadilgės, plačios varnalėšos, durnaropės. Tvoros suirusios, sulūžusios, sugriuvusios. Patvoriais nuo kelio stirksojo galvijų 
nugraužtos medžių šakos. Sode sumindžiota, išganyta pievelė. 
    - Trisdešimt metų... - šlamėjo medžiai, krutindami vakaro tyloje lapelius, ir stebėjosi į Janulį. 
    Viena tik sena, plačiai išsišakojusi kriaušė, kuri priminė Petro Janulio tėvus ir protėvius, nė kiek nesistebėjo. Apdžiūvusi 
įverpė dangun savo viršūnę ir kažką rimtai galvojo. Regėjosi Januliui, kad ji tik viena tebėra nepakitėjusi. Atsirėmė Janulis į  ją ir 
įsmeigė  akis į  vakaro tamsoje paskendusį  tankų  sodą. Susimąstęs nepajuto, kaip priėjo nemačiomis nepažįstamas žmogus, 
nusiėmė kepurę ir, pagarbinęs Kristų, paklausė, ko ponas reikalaująs. 
    - Aš Petras Janulis, Mykolo Janulio sūnus, - atsakė Janulis ir ištiesė nepažįstamajam ranką. 
    - Dievuliau tu šventas! Janulis, Petriukas! Tai netikėtai, iš kurgi tamsta? - lyg pradžiugęs, lyg nusigandęs pradėjo 
nepažįstamasis, siekdamas bučiuoti rankos. - Tai svečias nebuvėlis! Žiūrėk, kiek jau metų! Ir tėvelių tamstos, dieve duok jiems 
dangų, seniai jau nebėra, ir seserį Marytę priglaudė ponas dievas, vargšę. Neilgai ir tegyveno, išėjusi už vyro... Dar prieš patį 
mirimą buvo atvažiavusi su svainiu... išsivežė, išsigrandė aliai daiktelį, tvoras vienas tepaliko, ir man... 
    - Palauk tamsta, - pertraukė jį  Janulis, - ryt pasikalbėsim apie viską, o dabar atrakink man duris ir atplėšk langus, nes aš iš 
didelio kelio, pavargęs ir nesveikas. 
    - Kuo tamsta vardu? - paklausė Janulis nepažįstamąjį, jam truputį atsitolinus. 
    - Aš? Ignas Petronis, galinio Petronio sūnus, smailiabarzdžio Jono... Ar tamsta nebeatmeni, - pridėjo kiek palaukęs, - kaip 
mudu, ganydami pašilėj žąsis, vėžiaudavom Šaltekšnynėj? Dabar aš turiu tamstos žemę nuomai paėmęs penkiolikai metų  iš 
tamstos seselės, dieve duok jai dangų, Marytės. Šešerius jau išbuvau, o devyneri dar liko. 
    - Petronių  Ignasiukas, - sušnibždėjo Janulis. Tuo tarpu jo atmintyje šmėstelėjo geltonplaukis piemeniukas Ignasiukas, 
tamsus, klaikus šilas, žąsų pulkai, tyras, permatomas Šaltekšnėlės vanduo, vėžiai, varlių geldelės, pilna pieva baltų dobiliukų... 
    - Ar tai tas pats? 
    Baugu pasidarė  Januliui. Kokia bedugnė  skiria juodu dabar. Taip toli juodu nuo vienas kito, kaip toli jaunatv ė  nuo 
senatvės... 
    Sugirgždėjo varstomos trobos durys. 
    Janulis pravėrė pirkios duris ir įėjo trobon, kurioj jis gimė ir augo. Troškus, seniai nevėdintas oras, susimaišęs su pelėsių  ir 



kažin kokios rūgšties kvapu, privertė jį atsitraukti atgal ir giliai atsikosėti. Atsikrankštęs nusispjovė į nosinę. Skrepliai nudažė ją 
raudonai. 
    Petronis atidarė perdžiūvusius langus, įžibino skalą. Pažvelgė  Janulis, įėjęs vėl į  vidų. Visos sienos plikos, pasieniai tušti, 
tebekabėjo tik keli šventųjų  paveikslai ir tarp jų  vidury tas pats Kristus ant kryžiaus, prieš kurį  motina mokydavo jį  mažą 
poterių. Pasieniais stovėjo dvi lovos, vienoj gulėdavo kitados motutė, kitoj jiedu su sesele Maryte. 
    Nepažįstama moteriškė  atnešė  seniai nešveistą virtuvą, cukraus, juodos duonos ir truputį  sviesto. Pastačiusi visa tai ant 
atnešto mažo staliuko, išnarstė vieną Janulio ryšulį  ir paklojo lovą. 
    Pažvelgęs pro langą, Janulis pamatė būrį žmonių, susirinkusių kaimyno kieme ir pašnibždomis kalbančių. 
    Janulis norėjo tik, kad visi kuo veikiausiai išeitų ir paliktų jį vieną vienužį visoj pirkioj. Regėjosi jam, kad iš pasienių, iš tamsių 
kerčių, žiūri į  jį, "sūnų palaidūną", tėveliai ir, kad ne šie svetimi žmonės, drauge su juo pravirktų. 
    Kad vėl nebepradėjus kalbėti su Petroniu, pasirėmė ant stalo ir apsimetė snaudžiąs. Išėjo moteriškė, išėjo Petronis, dar kurį 
laiką kieme girdėjosi žingsniai, bet ir jie nutilo. 
    Atsistojo Janulis, apsižvalgė aplink, ilgai vadžiojo akimis po pirkią ir, parpuolęs ant kelių prie motinos lovos, paslėpė veidą 
priegalvyje... 
    - Mamyt, Petriukas rauda! - prabilo kampe. 
    Apsidairė Janulis - niekur nieko. Taip šaukdavo Marytė mamą, kai jiedu dar vaikai buvo. 

* * *  

    Seniai jau skala užgeso. Pirkioj buvo tylu. Tik retkarčiais cypsėjo pelės pagrindžiais, zinzė meilinos apie ausis uodai. 
    Pro tankią medžių  uždangą  veržėsi į  pirkią mėnulio spinduliai, klojo ant grindų  šešėlius ir tartum pynė  viduasly keistas, 
nesuprantamas žabangas. 
    Priėjo Janulis prie lango, giliai atsiduso ir, įtraukęs į nesveikus plaučius kvepiančio sodo oro, įsiklausė į nakties tylą. 
    Gale sodo, rugiuose, putpeliavo putpeliukė vienuoliukė, aplinkui balose kvarkė varlės, kažkur lojo šuo ir toli toli pievose 
dainavo naktigoniai... 

    Oi dieve dievuliau, kuo aš nusidėjau? -  
    Atėmei mergelę, kurią aš mylėjau... -  

staiga sudainavo liūdna gaida vaikinas arti arti, gale kluono. Sena, gerai atmenama daina priminė  Januliui, kaip ir jam atėmė 
mergelę, kurią jis mylėjo, tik... ne dievulis... 
    "Put-peliuk, put-peliuk..." - nesiliovė rugiuose putpeliukė... 

    Šalta žiemelė žemužę traukia,  
    Jauna mergelė piršlelių laukia.  
    Šalta žiemelė snigti pradėjo,  
    Jauna mergelė neištekėjo... 

    "U-u-u-u... uk! trrr.." - skambėjo jau linksmas vaikino balsas, o jo paskutinis trrr... plaukė tarškėjo laukais, atsimušė aidu 
sodžiuje, giriose, pakluonėje, tartum visi jie pritarė vaikinui ir džiaugėsi drauge su juo, kad jaunoji mergelė dar neištekėjo. 

* * *  

    Smarkus susijaudinimas nusilpnino Janulį  ir privertė jį, atsigėrus vaistų, atsigulti. Bet užmigti negalėjo. Tik sudės akis, širdį 
suspaudžia, užgniaužia kvapą. Juo toliau, vis darėsi blogiau. Išmušė prakaitas. Atsikėlė Janulis, privėrė langus, išgėrė vaistų  ir 
vėl susirietė lovoje. Sopuliai nurimo, bet miegas neėmė. Mintis vėl ėmė austi senovės vaizdus. 
    Atsiminė, kaip, prisiklausęs piemenės Onutės baisių  pasakų  apie laumes, raganas, užburtus kunigaikščius, negalėdavo 
naktimis užmigti ir, susisupęs apklotu, galvą pakišęs po priegalviu, imdavo verkti. Tuoj išgirsdavo šalia jo gulinti Marytė ir, pati 
verkšlendama, imdavo šaukti: "Mamyt, Petriukas rauda!" Atsikeldavo aimanuodama motutė, nuklodavo nuo jo apklotą ir visą 
prakaite sumirkusį  ištraukdavo iš lovos. Paskui apšlakstydavo švęstu vandeniu ir, davusi pabučiuoti dievulio kojas, vėl 
paguldydavo į  lovą. Tik po to jis veikiai užmigdavo. 
    Putpeliukė vis nesiliovė putpeliavus. Taukšėdama artinos vis arčiau ir arčiau į  palangę. Mėnulis jau durų staktose pynė savo 
žabangas ir tartum norėjo perkelti jas į priemenę... 
    Atsiminė Janulis, kaip nuo pat užgavėnių  jiedu su Maryte pradėdavo laukti atskrendant gandro su riestainiais, kaip keldamas 
prieš auštant puldavo prie lango žiūrėti, bene pamatys lizde bestovintį  ilgakojį  ir bekabančius riestainius. Kaip linksma būdavo, 



kai pagaliau atskrisdavo į  lizdą gandras ir pakabindavo ant beržo šakos dvi riestainių virtines - vieną jam, antrą Marytei. 
    - Petriuk, gandras atskrido! - sušuko jam į ausį Marytė vieną pavasarį, anksti rytą, kai jis dar tebegulėjo. 
    Pašoko iš lovos ir, nors sode kai kuriose vietose dar tebebolavo nesutirpęs sniegas, basas bei vienmarškinis nusivijo sesytę. 
    - Riestainių atnešė! - šaukė Marytė uždususiu nuo bėgimo balsu ir daužė kartimi riestainius nuo beržo šakos... 
    Atsiminė tarnaitę dainininkę Petronę, ilgus metus tarnavusį  berną Joną, kuris mokydavo jį dūdeles sukti ir varnėnams inkilus 
dirbti. 
    Atsiminė jaunatvės draugus... 
    Kur jie dabar?.. 
    Miegas neėmė Janulio. Atsikėlė  iš lovos ir išėjo iš pirkios. Mėnulis jau slėpė savo apskritą veidą už gurbų  ir įstrižai kiemą 
klojo nuo trobų  ir medžių  šešėlius. Sodžiuje ir laukuose viešpatavo tyla, tik retkarčiais birbė medžių  šakose vabalai, cypė 
šikšnosparniai, ir darželyje, pamatę žmogų, liūdnai tileno du žąsiukai, tartum skųsdamies savo liga ir nemiga. 
    Perlipo Janulis per tvorą ir, nukiūtinęs lazda pasiramsčiuodamas į  galą kluono, atsisėdo ant rąsto. Toli toli aplinkui dunksojo 
tamsūs miškų  intapai. Sode žibėjo mėnulio spinduliuos kūdros vanduo, aplink kur į, rodėsi, klaidžiojo paslaptingi šešėliai. 
Danguje grąžės Grįžulo Ratai, Troškūnų bažnyčios varpinės užkliuvę, tirpo ir mirgėjo žvaigždynuose Mažasis Sietynas. 
    Ilgai sėdėjo susimąstęs Janulis nakties tyloje. Per dangų  nukrito žvaigždelė, palikdama akimirksniui paskui save šviesos 
juostą. Nuo vandens padvelkė  drėgnumas. Daržinėj susipjovė  katės. Patvoriu prabėgo šuo. Aplinkui kūdrą  dar tankiau 
pradėjo švaistytis šešėliai... 
    Baugu, nejauku pasidarė... 
    Atsikėlė  Janulis ir nuėjo į  sodą. Sode buvo dar paslaptingiau. Po medžiais buvo taip tamsu, jog tos vietos, kurias siekė 
mėnulio spinduliai, atrodė, lyg būtų baltų popierėlių pribarstytos. 
    - Čia, po šita obelimi, stovėjo kitados šiaudinė, - šnibždėjo Janulis, lytėdamas obels liemenį. Šalia jos buvo mažas suolelis, 
ant kurio, skaitydamas knygą ar kita ką veikdamas, sekdavo bites. Šitame berže buvo apsigyvenę gandrai, ant jo šakų jiedu su 
Maryte rasdavo pavasarį gandrų atneštas riestainių virtines. Tėveliai pasakodavo, kad gandrai perisi čia nuo senų laikų, kad jie 
išnyksią  tik Janulių  namams suirus. Pakėlė  Janulis galvą, pažvelgė  į viršų, bet lizdas dar tebebuvo... Šit aukšta drūta liepa, 
kurioje jis nakvodavo. Parvažiavęs vasarą  iš gimnazijos, pasidėdavo ant šakų lentas, apklodavo šiaudais ir, apraišiojęs iš šonų 
virvėmis, įsitaisydavo guolį. Kaip gera būdavo čia nakvoti, vakarais svajojant, o naktimis sapnuojant, tik ne apie tai, ką teko 
išgyvent ir patirt per tas kelias dešimtis metų... Ilgai vaikščiojo Janulis nuo medelio prie medelio, kol apėjo visą  sodą, kol 
kiekvienas jų atpasakojo savo tolimąją praeitį. 
    Baisu pasidarė Januliui, kai jis, apėjęs sodą, pažvelgė į klėtis, tvartus, klojimą ir pamatė vien plikas sienas ir kiaurus stogus. 
    - Kaip man čia dabar pradėjus gyventi? - klausė pats save Janulis. 
    - Žemė dar devyneriems metams išleista nuomai. Trobos apiplyšusios, apipuvusios... Ir kaip aš, sergąs, be sveikatos, be 
pinigų, nemokėdamas darbo, vienui vienas pradėsiu gyventi? Kur pasidėsiu, prie ko prisiglausiu? Grįžti atgal, ieškoti vietos 
vaistinėse su tokia sveikata nėra ko ir svajot. 
    - O jei aš gyvensiu dar dešimt metų... penkerius. ketverius, trejus, dvejus metus?.. 
    - O gal kampininkauti, gal kalėdoti... - tarsi kuo tyčiodamasis sudejavo Janulis. Dvi didelės ašaros, kutendamos skruostus, 
nuriedėjo per Janulio veidą. 
    - Gal kreiptis į savo draugus, pažįstamus? Bet kur juos surasi? 
    Atsiminė, kaip prieš dvejus metus, sunkiai susirgęs, atsigulė ligoninėn; iš pradžių lankė draugės ir draugai, bet juo toliau, juo 
rečiau; pagaliau pamiršo jį  visi draugai ir pažįstami, su kuriais leisdavo naktis prie žaliojo staliuko, drauge linksmindavos 
klubuose, restoranuose, soduose. Nė vienas jų  neatėjo atsisveikinti, kai, išsirgęs dvejus metus, nustojęs vietos ir sveikatos, 
vyko į  tėvynę. 
    Gaila pasidarė  Januliui tų  tūkstančių, šimtų, kuriuos uždirbdavo per trisdešimt metų  ir taip pigiai praleisdavo brangiems 
vaišinimams, linksmiems pasivažinėjimams, šokėjoms ir dainininkėms. 
    - O kam aš taip dariau?.. kam taip dariau?.. Lizde sukleksėjo snapu gandras, sodžiuje amtelėjo porą kartų šuo, ir vėl viskas 
nutilo. Slėpdamasis tarp beržų, dar liūdniau šviečia apyraudonis mėnulis. Dar aiškiau mirga danguje ramios žvaigždelės. Saldžiai 
snaudžia nakties tamsoje medeliai. Tarpais, atskridęs iš laukų, nakties vėjelis kažką pašnibžda jiems, pakalba, suvirpina jų 
lapelius, suglaudžia žiedus, pažadina drebulę. O ji, amžinai persigandusi, ima drebėti visais lapais, bet, iš niekur nematydama 
pavojaus, nusiramina ir, užmigdžius užliūliavus savo lapelius vaikelius, vėl snaudžia ir sapnuoja. 
    Ilgai stovėjo pasirėmęs galvą  Janulis. Mėnuo, žvaigždės, sodas, mintys, jis pats - viskas, regėjosi jam, sukasi, sukasi ir 
skęsta šaltoj bedugnėj. 
    Iš migloto verpeto vėl ėmė kilti praeities vaizdai, tik jau nebe jaunatvės meto. Atsiminė, kaip, būdamas vaistinės vedėjas 
Kaukaze, atstatė  vieną mokinį, nes nepatiko jam dėl savo veido ir dažnai sirgdavo. Atsiminė, kaip keršijo vienai vaistinės 
kasininkei už jos nenuolankumą. Atsiminė, kaip jis tarpininkavo vieną vaistinę parduodant, gudrius kontraktus... vekselius... 
paskui tąsymąsi po teismus... 
    - Aaa!.. - suriko bestovėdamas taip garsiai, jog išbaidė iš lizdo gandrus, ir pasileido bėgti į pirkią. Bėgo, įpuldamas į krūmus, 



painiodamasis tarp žolės, užkabindamas medžių  šakas. Įbėgęs į  pirkią, sustojo viduasly. Smilkiniuose tvinksėjo, sunkiai 
gurguliavo krūtinė. 
    Nors jau buvo pradėję  aušti, bet pirkioj, mėnuliui nusileidus, buvo dar tamsiau, klaikiau. Įžibino Janulis drebančiomis 
rankomis degtuką ir krūptelėjo: nuo Kristaus prie kryžiaus paveikslo žiūrėjo į  jį  dvi malonios, visa dovanojančios akys, tartum 
norėjo pasakyti kažką malonaus, stebuklingo. Braižė  Janulis degtukus vieną  po kito, deginosi pirštų  galus, drebėjo visas, 
norėjo bėgti atgal į  sodą ir jau buvo besitraukiąs atbulas, bet... dvi malonios, visa dovanojančios akys sekė paskui jį, neleido 
bėgti ir tartum kažką  tyliai tyliai šnibždėjo. Neįveikiama baimė apėmė  Janulį, kai jis pažino Kristaus akyse tą patį  žvilgsnį, 
kuriuo lydėjo jį džiovos apimtas mokinys, kai atstatytas ėjo pro vaistinės duris. 
    - Dovanok!.. - sušuko Janulis ir puolė kniūpsčias žemėn. 

* * *  

    Patekėjusi anksti rytą  skaisti saulutė didžiai nustebo, pamačiusi atplėštas Janulių  namų  duris ir langus. Pakilus aukščiau ir 
pažvelgus savo linksmais spinduliais į  pirkios vidų, persigando saulė  ir visa apsiblausė, išvydusi asloje gulint į  pusgyvį 
apsikruvinusį Janulį. Ilgai žiūrėjo į  jį saulė, glostė jo žilus plaukus ir džiovino viduasly kraujo klaną... Vaidenosi Januliui jaunystė, 
skaisti saulutė, žalias sodas, bitelės ūžia... o dangus toks mėlynas, toks mėlynas... sode po kriauše motutė  salyklą diegia, 
prieklėty tėvelis dalgį  plaka... prie kūdros žilvičiuose lyg gegutė pilkoji vargelius skaito, lyg, džiaustydama drabužius, Petronė 
dainininkė dainuoja... O dangus toks mėlynas, toks mėlynas... Kaip gera, kaip gražu, kaip ramu... tik truputį  kaklą veržia ir 
burnoj surstelia... "Tak, tak, tak..." - plaka prieklėty ir Janulio krūtinėj... 
    - Petriuk, gandras atskrido, riestainių atnešė! - sušuko Januliui į  ausį seselė Marytė ir, nutraukusi nuo jo apklotą, išbėgo iš 
pirkios... 
    Krūptelėjo Janulis, pramerkė akis, pakėlė galvą, norėjo šokt ir vytis Marytę, bet tik sudejavo ir vėl užmerkė akis... įmerkė 
galvą į šiltą, ką tik iš burnos papliupusį  juodą kraują. 

* * *  

    Pusiau pusryčių parskridęs iš pelkių gandras jokiu būdu nedrįso nusileisti į  lizdą, bet sukinėjo ratus viršum sodo, stovinėjo 
ant daržinės, klojimo ir, matyt, didžiai stebėjosi, nes seniai jau seniai nebelankė Janulių namų tokia daugybė žmonių. O žmonės, 
dideli ir maži, moterys ir vyrai, iš laukų  ir iš sodžiaus, plaukte plaukė  į Janulių  namus. Atbėgo ir užstovas Jonas. Paskui visus 
atkūprino iš pirkelės ir kampininkė senutė Petronė, jauna būdama praminta "dainininke". Skubėjo ji su grabnyčia, bet, radus jau 
atsileidusį, apsiverkė, paglostė  savo mirusiojo auklėtinio Janulio Petriuko žilus plaukus ir pabučiavo į  kaktą. Skaros kūliais 
apsišluosčiusi ašaras, įžibino grabnyčią  ir, atsistojusi mirusiojo kojų  gale, silpnu, bet dar skardžiu balsu užgiedojo "Dievo 
angelas". Kol Ignas Petronis važinėjo pas kunigą  ir pristavą, užstovas Jonas sukalė  lentų  karstą, nudažė  jį  juodai, išklojo 
drožlėmis ir išmušė drobe, kurios daugiau negu reikėjo sunešė kaimynės moterėlės. Petronė dainininkė pasiuvo mažutį priegalvį 
ir prikimšo jį  minkštų  drožlių. Merginos priskynė  žolynų  ir nupynė  vainiką, kurį  prisegė  prie karsto Jonas. Mirusiojo 
krikštomočia atnešė daugybę geltonų vaško žvakių. 
    Kai viskas buvo jau prirengta, dėdė Anupras, artimas Janulių giminė, nuprausė velionį, apkirpo, gražiai sušukavo, aptaisė 
tais pačiais rūbais ir paguldė  į karstą. Ir taip, gražiai sušukuotas, apkirptas ir aptaisytas, gulėjo provizorius Janulis ant baltų 
marškų  ir priegalvių karste tarp žolynų  ir degančių žvakių. Gulėjo susimąstęs, truputį susiraukęs, tartum kuo nepatenkintas: lyg 
pavargęs, lyg nusivylęs... 
    Žinia apie netikėtą  Petro Janulio pargrįžimą  ir staigią  jo mirtį  aplėkė  visą parapiją, ir vakare priėjo ir privažiavo tokia 
daugybė žmonių, jog ir pusė jų negalėjo sutilpti Janulių namuose. Atėjo ir žydų  iš miestelio. Malūnininkas Icikas ir paštininkas 
Leiba, senieji Janulių sėbrai, važinėjo pas zemskį prašyt, kad "nerevidavotų". Neapsiėjo ir be kalbų. Miestelio davatkos buvo 
bekalbančios, kad velionis buvęs "liutarckos vieros" ir did įjį  penktadienį  valgydavęs su mėsa, bet, jaunajam kamendoriui 
suūdijus, nutilo. 
    Per dvi dienas buvo triukšmas Janulių kieme. Trečiąją dieną, kai anksti rytą visais keliais ir takais pradėjo plaukt į  Janulių 
namus važiuoti ir pėsti žmonės, kai pagaliau išvirto iš pirkios giedodama didelė žmonių minia ir išnešė viršum savęs ilgą, juodą, 
žolynais aptaisytą karstą, - persigandę gandrai, plumpsėdami per šakas sparnais, išburbėjo iš lizdo, kad daugiau nebegrįžtų. 
    Ką tik iš už šilo pasirodžiusi saulutė pasitiko pirmuosius lydėtojų  ratus jau už vieškelio kalnely, tuo tarp paskutinieji jųjų dar 
tebebrazdėjo Janulių sodžiuje. 
    - Dan-gun dū-šia, kū-nas že-mėn; dan-gun dū-šia, kū-nas že-mėn, - gaudė bažnyčios varpai miestelyje. 
    Ir atrodė, kad jų liūdnas gausmas kyla aukštyn į mėlynąjį dangų, į  tyrą, skaidrią, paslaptingą mėlynės erdvę. 
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PASKENDUOLĖ 

    Pirmą sekminių dieną parėjo Veronika iš bažnyčios namo labai susisielojusi ir privargusi. 
    Parėjusi pavalgė  šiltų, nuo pusryčių  likusių  batvinių, pasrėbė  rūgusio pieno ir, užuot prigulusi pailsėti arba bėgusi į 
vakaruškas, kur, buvo girdėti, vaikinai jau virkdė  armoniką, paėmė  nuo tvoros milžtuvę  ir apsidairiusi, ar kas nemato, 
potekomis per kluoną išbėgo laukan, į Galus, karvių melžti. 
    Saulė buvo dar aukštai, ganyklos netoli, ir Veronika, paėjėjusi ežia į  rugių  lauko vidurį, perbrido skersai dirvos, išėjo 
pievelėn ir apsidairė. Apsidairiusi metė į rugius milžtuvę, parpuolė ant žemės, paslėpė veidą delnuose ir pravirko: 
    - Dievuliau mano, dievulėliau mano! 
    Buvo ji šiandien miestelyje, buvo bažnyčioje, pašte; buvo nuėjusi pas vieną moterėlę, kurią  iš draugių buvo girdėjusi didelę 
daktarę esant mergaičių nelaimėje. 
    Nors ir ji pati gana keistai jautėsi, bet vis dar nesitikėjo, o šiandien daktarka galutinai ją  įtikino ir pasakė, kad ji iš tikrųjų 
esanti nėščia. 
    Be kitų patarimų, davė jai dar tokių, rupių miltelių, už kuriuos Veronika, vos ne vos nuderėjusi penkelgę, užmokėjo dešimt 
auksinų. 
    Jau antras mėnuo Veronika vaikščioja paštan ir vis veltui; jos mylimasis Juozelis, išeidamas Amerikon, buvo prižadėjęs ir ją 
prie savęs pasiimti ir tam tikslui atsiųsti šipkartę ir šimtą rublių kelionei. 
    Bet laikas bėgo, o šipkartės ir pinigų kaip nėr, taip nėr. 
    Paštas bei daktarka labiausiai Veroniką ir suerzino. 
    Valandėlę  pagulėjusi, išsiėmė  Veronika iš užančio rudą  suglemžtą  popieriuką, išvyniojo jį, pauostė  baltą  druskelę  ir, 
paseilėjusi mažojo piršto galelį, liežuviu pamėgino - druskelė  kaip druskelė: trupučiuką  karstelia, trupučiuką  surstelia ir 
nemaloniai dvokia. 
    - Ir visą, suvirinus su rūtomis, reikės tokią bjaurią  iš karto išgerti, - aimanavo Veronika, vartydama ant delno popieriuką ir 
atsimindama kitus daktarkos įsakymus. 
    - Gerai, kad dar gelbės, o jei ne! - ir tarytum kas peiliu pertraukė per merginos širdį. 
    Greit suvyniojusi druskelę, apsivertė aukštielninka, užmerkė akis ir susimąstė... 

    Ant kalno rugiai, pakalnėj kviečiai -  
    Šūkavo ūkavo močia dukrelę: 
    - Eik, dukrele, namo, eik, jaunoji, namo, 
    Žada tave tėvulėlis už kriaučiuko duoti... -  

varinėdama parugėje žąsis, dainavo piemenė žąsioganė. 
    Ilgai gulėjo Veronika pievelėje, vartėsi, blaškėsi, klausėsi žąsioganės dainos, o bėda, baisioji bėda, apie kurią ji, dar nekalta 
būdama, be pasibaisėjimo nė pagalvoti negalėdavo, dabar gyva stovėjo akyse. 

    Nei aš eisiu namo, nei aš eisiu už jo, -  
    Palauk, palauk, bernužėli, dar ne tavo valia... -  

vėl nutraukė jos sunkias mintis žąsioganės daina. Pramerkė akis: viršum jos, apvožęs žemę, smego nepasiekiamose aukštybėse 
be galo gilus mėlynas dangus, kuriame linksmai raižė sparnais orą vikrutės kregždės, štarai, šalomojus grūdo mašalų spiečiai ir, 
tarytum ant neįžiūrimų  siūlelių pakabinti, drebėjo čiulbėjo vieversėliai. Kvepėjo medumi, dobilais, ramunėmis. Aplink pievelę 
kaip mūras stovėjo ką tik išplaukėję rugiai ir, linguodami savo dar neišplaukiojusiomis varpomis, tarytum žiūrėjo į  merginą ir 
šnibždėjo: "Veronika, Veronika, kokia tau gėda, kokia laukia tavęs bėda!.." 

    ...Eik, dukrele, namo, eik, jaunoji, namo, 
    Žada tave tėvulėlis... -  

nesiliovė piemenė, ir Veronika, sunėrusi už galvos rankas, vėl užmerkė akis... 
    - Nejaugi jis mane prigaus ir neatsiųs nei šipkartės, nei kelionei pinigų?.. Nepadės jam viešpats dievas už mano jaunas 
dienas, - nusiramino Veronika ir atsiminė jo meilius žodelius, saldžius glamonėjimus, pasakojimus apie Liepoją, Katerinoslavą ir 
Ameriką, į  kurią jis ilgai ruošės ir galop išėjo. Atsiminė: toks pat šventadienis, sėdi jiedu rugių  lauke žalioje pievelėje; Juozelis 
vis kalba, vis pasakoja, savo akimis jos akis seka, jai rankas spaudžia, prie jos glaudžias, galvą jai ant kelių  deda. Kartais, 
tarytum šnekos pristigęs, nutyla, susimąsto ir, nuraškęs smilgą  arba išrovęs laibą  rugelį, vedžioja juo po Veronikos atlapą 
kaklą, šiurpina kasas... O ji kartais jaučia, kartais ne, kartais pyksta, kartais šypsos. Jai nesipriešinant, dar labiau įsidrąsinęs 



Juozelis... E, ką  čia žmogus viską  išpasakosi: nei tamsi naktelė, nei šviesus mėnulis visa matė - viską žino tik jiedu ir dievulis 
trečias. 
    - Ak! - suriko Veronika ir vienu matu atsisėdo: niekur nieko; tas pats mėlynas tolimasis dangus, kregždės, štarai, mašalų 
spiečiai, vieversėliai, - tik per jos kaklą  kutendama bėgioja marga dievulio karvytė, o jai pasivaideno, kad Juozelis smilga 
vedžioja. 
    "Veronika, Veronika, kokia tau gėda, kokia laukia tavęs bėda", - kaip ir pirma tebešnibždėjo į  ją žiūrėdami rugiai. 
    Truputį pasėdėjusi, atsistojo Veronika ir apsidairė: saulė jau leidosi žemyn ir savo paužulniais spinduliais glostė liūliuojančius 
rugius; iš sodžiaus keliu ir pakluonėmis takeliu po vieną ir būriais skubėjo į  Galus su milžtuvėmis merginos, o vieškelyje, po 
kryžiumi, jau susirinko jų nemažas būrelis ir laukia pasivėlavusiųjų, kad, visoms susirinkus, eidamos uždainuotų. 
    Lyg ką pavogusi pasislėpė Veronika rugiuose ir laukė, kol praeis visos draugės. 
    Nedrąsu jai dabar buvo pasirodyti merginų pulke, nes rodės, kad kuri tik į  ją pažvelgs, tuoj pastebės jos padėtį, įspės jos 
liūdesį  ir bėdą. 

* * *  

    Visai kitokia buvo Veronika pirmiau. Jau treti metai tarnauja ji Šepečių sodžiuje turtingiausiam ūkininkui Kaikariui, ir per tą 
laiką taip ji susigyveno ir susiprato su šepetiškiais, jog kaip čia gimusi buvo. 
    Ir vikri gi buvo Kaikario Veronika: ar tau vakaruškose, ar tau pabarėj, ar gegužinėse, ar klojime - visur ji pirmutinė. Ir gera 
dainininkė buvo, ir balsą gerą turėjo. Visus kadrilius, visas polkas išeiti mokėjo, o dainelių dainelių - tai ir per dvi šienapjūtes 
visų neišdainuodavo. 
    Namie irgi tikra šeimininkė: ir prastus, ir aštuonianyčius pati įsiverti bei išsiausti mokėjo. O ruoša, anot Kaikarienės, tirpdavo 
jos rankose. 
    Bet ir veidelį gi gražų Veronika turėjo. Ir kad nebūtų  ji buvusi prasta bekraitė tarnaitė, tad piršliai ir jaunikiai seniai jau būtų 
suvalgę tėvelio dvarelį. 
    Kai apsitaisys, būdavo, Veronika naująja, jos pačios išausta rainele, gelsvas kaseles supins dvigubu vainikėliu, perriš jas 
raudonu kaspinėliu, padabins žaliomis rūtelėmis, prie krūtinės prisisegs gėlės žiedelį  ir apsiriš balta skarele, - tai į  ją pažvelgus 
dievas žino kas darydavos ne vieno vaikino širdyje. Tada tai ir paties turtingojo ūkininko sūnus prašnibždėdavo: "Kad tik 
tėveliai leistų, tuojau vesčiau ir nepažiūrėčiau, kad ji bekraitė mergaitė". 
    Ar bažnyčion, ar iš bažnyčios, ar pakromy - visur Veronika ne viena. 
    - Veronyt, mes šiandien nueisime į Šepečius vakaruoti, žiūrėk, patikit mus ir gražiai priimkit, - kalbino ją, išėję  iš bažnyčios, 
Bukonių bernai. 
    - E kolgi, jei atnešite riešutų, saldainių  ir bent porą butelių vyno, tai ir patiksime, ir už stalo pasodinsime! - ilgai negalvojusi 
atrėžia jiems Veronika. 
    - Veraniot, Veraniot, žiūrėk, nepasivėluok vakare mojavon, šiandien "Noveną" pradėsime giedoti! - šaukė  ją  tetulė 
Juozaponienė, tešlotomis rankomis išbėgusi iš pirkios. 
    - Veronyt, širdele, kada gi liūdnąją sudainuosite: vakar su močia iki vidunakčio išsėdėjome belaukdami, - kalbino ją iš kito 
kiemo bevaikis dėdė Anupras, kuris vis juokdavos pasiimsiąs ją už išdukterę. 

    Per kopūstus, per batvinius  
    Pas mergaites ant nakvynės.  
    Ri tai, ri tai ta, ri ta, ri tai tam! -  

išsišiepęs ir pats sau pritardamas armonika uždainavo, sutikęs ją viduryje sodžiaus, Šaltenio pusbernis. 
    - O kai rytoj kiaules pramiegosi, ar nelups kerdžius? - juokdamasi atsako jam Veronika, o susigėdęs vaikinas tik paėjėjęs 
gerą ariamą varstą pakaso pakaušį: "O tai sarmatos padarė, gyvačiukė!" 
    - Kaip maišu bernioką apmovė, - rytojaus dieną juokėsi Kaikariui kaimynas Butkus, prie šulinio girdydamas arklius. 
    Kaip žiemą, taip vasarą, kaip sekmadienį, taip penktadienį - visada ji būdavo linksma ir nė valandėlės ramiai nepasėdi. Ir ko 
tik ji neprasimanydavo! 
    Žiemą, būdavo, ims ir pogulio vietoj perbėgs per sodžių: vienoje troboje pavogs kieno ratelį  ir, užvertusi ant pečių pirmam 
pasipainiojusiam vaikinui, lieps nešti ten ar ten; iš kitos draugės pagriebs linų  kuodelį, dar kitos nuriš raikštį, išsuks verpstą, 
iškrapštys špūlę; kai kurioms, prantesnėms, stačiai riktelės per langą arba mostelės ranka, ir žiūri, vakare susirenka su rateliais 
viešėti kokion noris pirkion viso sodžiaus merginos. 
    Apsiliuobę  ateina ir vaikinai. Atėję kas pančius suka, kas vyžas pina, o kas tiesiog ir niekus plepa su merginomis. Ir ilgai 
paskui tą vakarą po sodžių skamba linksmi jaunimo juokavimai ir dainos. 
    Tik vienui vieno daiktelio neteko Veronikai - tai dievobaimingumo, už ką ją  sodžiaus moterėlės ir bardavo, ir ūdydavo, ir 



privedžiodavo, ir baisių  baisiausiomis kankynėmis po mirties baugindavo, tačiau niekas negelbėdavo, o jei kai kada ir 
paveikdavo, tai neilgam. 
    Būdavo, kad mojavoj arba šventadieniais, rožančių  kalbėdama, pažvelgs Veronika į  kokį  snaudžiantį  vaikiną  arba į 
dievobaimingą, lūpomis klebenančią bobelę ir, nebeišsiturėjusi juoku, prunkštelės per nosį, o paskui ją ir kitos. 
    Na ir prasidėdavo gi tada, anot Juozaponienės žodžių, "velniui garbė". 
    - Dievui tik ant garbės, sakau, su tokia malda, - pertraukusi pamaldas, pradėdavo Juozaponienė. - Ar pikta dvasia apsėdo, 
ar kurių norų? Gal užmačius čia?.. "Antra tajemnyčia. Aplankymas Elžbietos šventos. Tėve mūsų, kurs esi danguose..." - toliau 
poteriaudavo. 
    Merginos pačios save žnaibydavo, kramtydavo lūpas, stengdavosi įsivaizduoti baisiausias pomirtines kankynes "čyščiuj" ir 
šiokiu ar tokiu būdu mėgindavo nusiraminti. 
    Tačiau nusiraminus vos tik prieidavo Veronikos eilė kalbėti paslaptį, kai ji lyg poterius pamiršdavo, lyg kuo paspringdavo, 
lyg ją kosulys paimdavo, ir žiūri, viena kita mergina, padariusi nekalčiausią veidelį  ir užtraukusi ant akių skarelę, išsprukdavo iš 
pamaldų. 

* * *  

    "Tri tri triii, tri triii", - uždūdavo ganyklose kerdžius, tuo merginoms pranešdamas, kur ganomi galvijai. 
    Šoko Veronika nuo pievelės, pasiėmė iš rugių milžtuvę ir apsipešiojusi išėjo takelin. 
    Merginos jau buvo toli, ir tik už rugių buvo matyti jų skarelės ir girdėti daina. 
    "Tri tri triii, tri triii", - dar uoliau pūtė it užkimusion dūdon kerdžius, išgirdęs merginų dainavimą. 
    - Žiūrėkit, ot ir Veronika atsiveja, - sušuko viena mergina, grįžtelėjusi atgal. 
    - Iš tikrųjų Veronika. Kurgi ji būtų buvusi lig šiol? - pridūrė kita. 
    - Mat gal vis dar tebenuobodžiauja, tebesiilgsta Juozelio. 
    - Lauk, taip jis ją nuogą pliką ir ims, gal neras Amerikoj gražesnės ir turtingesnės?.. 
    - Veronyt, kurgi tu lig šiol viena buvai? - sušuko vienu balsu susilaikiusios merginos. - O mes ir vakaruškose tavęs ieškome, 
ir namie. Tetulė sako: "O kas ją žino, pasiėmė nuo tvoros milžtuvę ir išėjo pro kluoną". 
    Tačiau nė viena dar neįspėjo Veronikos pasislėpimo priežasties. 
    - O žinote, mergiotės, kas man šiandien atsitiko, - visa paraudusi ir sumišusi, bet apsimetusi linksma ir rami esanti, pradėjo 
teisintis Veronika: - rytą padžioviau milžtuvę ant tvoros ir, išeidama bažnyčion, pamiršau nuimti, ir štai saulėj taip perdžiūvo, jog 
ligi šiol mirkiau baloje, kol subrinko. 
    - Gi ir surado laiką, kada mirkyti, - lyg piktuoju, lyg geruoju užpuolė ją Baltakio Onutė. 
    - O žinai, Veronyt, vakaruškosna atėjo Bukonių  ir Paberžių  bernai, atsinešė dvi armonikas ir smuiką, tai pašoksime! - 
džiaugdamasi pasakojo Veronikai vakaruškininkė Katriutė. 
    - Atėjo ir Samuliukas amerikantas, kad žinotum, su laikrodėliu ir su kaliošais, - pakuždomis pasigyrė Veronikai Jono Šližio 
Marytė. 
    - Tai pasiskubinkime, mergiotės, kad dar su saule pareitume namo, - rūpino drauges ir Veronika, o tuo tarpu jai dabar visai 
nerūpėjo nei bernai, nei vakaruškos: tik traukė kažkas įlįsti kur nors tarp eglių, toliau nuo žmonių, ir gerai iš visų pusių apgalvoti 
savo bėdą. 
    - Veronyt, varyk čia savo dvyląją, greta melšime, - kibo prie Veronikos įsimylėjusi Samuliuką Šližio Marytė, norėdama dar 
kažką jai pasakyti. 
    Pamelžusios karves, vėl susirinko merginos į  būrį  ir nekantriai laukė  sugaišusiųjų. Visos jos šiandien buvo gražiai 
apsidariusios išeiginiais rūbais, nepaprastai gyvos ir linksmos, ir ne viena gal svajojo susitikti su savo mylimuoju berneliu ir su 
juo klėtelėje pasikalbėti. 
    Išėjusios vieškelin, merginos sudainavo: 

    Kai man mažą matulė augino,  
    Niekas manęs sviete nepažino,  
    Niekas manęs sviete nepažino... 

    Vedė Veronika, ir jos malonus, skardus, šiandien nepaprastai liūdnas balsas, savo tembru ir gaida skirdamasis iš kitų balsų, 
plačiai skambėjo po ganyklas ir laukus. 

    ...Kai matulė nustojo liūliuoti,  
    Tai gegutė pradėjo kukuoti,  
    Tai gegutė pradėjo kukuoti... -  



dainavo merginos jau eidamos pakluone, o tuo tarpu sodžiuje, vakaruškose, pertraukė jas bernai: 

    Kai aš augau jaunas bernelis, 
    Buvau spakainas kaipo kvietkelis,  
    Kolei norėjau, tolei uliojau,  
    Kas yra do vargas, tai nežinojau... 

    Kai Veronika, iškošusi pieną, nuėjo į  vakaruškas, ten jau buvo visas sodžiaus jaunimas: nebuvo tik Juozaponioko, kuris 
visuomet šventadieniais arba skaitydavo visų  šventųjų žyvatą, arba eidavo su moterimis kortelių  traukti, ir nebuvo dar keleto 
"gerų", dievobaimingų tėvų vaikų. 
    Oi, kokios ilgos ir nuobodžios pasirodė Veronikai vakaruškos! Kad ir muzika puiki buvo, ir šaunūs jaunikaičiai, ir gražios 
merginos, pirmojo linksmumo bei ūpo tiesiog ir pėdsako nebeliko. 
    Kankino ją ilgas Juozelio neatsiliepimas, nedavė ramumo daktarkos vaistas ir toji baisioji nuodėmė, kuri be atgailos amžinai 
pražudo žmogų su vėle ir kūnu. 
    Ar šokant, ar su berneliu klėtelėje šnekant, vis rodėsi Veronikai, kad šalia jos stovi jos baisioji bėda ir seka ją, kad kur 
nepasislėptų, ir rūpina, kad apie ją nepamirštų. 
    Pabaigus šokį  arba ištrūkus iš bernelio glamonėjimų, lįsdavo ji kertėn, kur nors tarp piemenių  ir pusmergių, ir iš tolo 
žiūrėdavo į  linksmas sveikas drauges ir gražius vaikinus. Žiūrėdavo, ir lyg pačios savęs gailestis, lyg pavydas kitoms imdavo ją 
smaugti. 
    Gal dar ilgai būtų  reikėję  Veronikai kankintis vakaruškose, kad ne vienas mažas atsitikimėlis: Jonienė  Šližienė, ilgai 
nebesulaukusi savo Marytės, prietemoje atėjo su vytine jos namo varyti ir, suradusi dukrelę jaunimo būryje, pradėjo ją žabu 
kapoti per pečius, per galvą. Kai, nebežinodama, kur iš gėdos dingti, Marytė  pabėgo iš kiemo, Šližienė, atsikreipusi į 
vakaruškininkus, ėmė keikti ir juos, ir tų  namų  šeimininkus. Galop, padariusi gerą darbą, išvaikiusi vakaruškas ir prigrasiusi 
pranešti kunigams, išsinešdino. 
    Pakilus didelei suirutei, Veronika pirmutinė išspruko iš vakaruškų ir viena parėjo pakluonėmis namo. Parėjusi dar ilgai nėjo 
gulti, tik susimąsčiusi iki pusiaunakčio išsėdėjo prieklėtyje. 
    Rytojaus dieną  atsikėlė ji anksti, pirmutinė sulakstė  į ganyklas, pamelžė karves ir, parėjusi namo, pakūrė krosnį  ir prikaitė 
puodus. 
    Skubėdama, kol visi dar tebemiega ir neparjojo iš nakties bernas, prisiskynė darželyje dvi saujas rūtų, atsinešė  iš klėties 
druskelę, kurią vakar buvo užkišusi už aruodo, ir, kaip pamokė daktarka, visa kartu suvirinusi, išgėrė pilną stiklinę. 
    Gėrimas pasirodė toks aitrus ir toks neskanus, jog net ją visą pakratė. 
    Be paliovos spjaudydama ir žiaukčiodama, dar greičiau ėmė ji šutruoti apie krosnį. 
    Netrukus atsikėlė  iš klėties šeimininkas, kamarėlėje pradėjo kosėti šeimininkė, o Veronika vis laksto apie krosnį  ir vis 
spjaudo... 
    Buvo jau ir blynus bekepanti, tik staiga ją išmušė prakaitas, ir pasidarė taip negera, tarytum troboje oro pritrūko. 
    Vos atgaudama kvapą peržengė priemenės slenkstį, kaip kažin kas šusterėjo galvon, suspaudė širdį, ir Veronika, nespėjusi 
įsitverti tvorelės, parpuolė. 
    Kai išbėgo iš trobos Kaikaris su Kaikariene, Veronika kaip negyva gulėjo vidury kiemo, o iš jos burnos pro sukąstus dantis 
sunkėsi žalios putos. 
    Nieko nelaukęs šeimininkas tuojau išpylė  ant jos nėšius vandens, šeimininkė parūkė švęstomis žolelėmis, ir Veronika nors 
tampėsi ir visa drebėjo, tačiau veikiai atsitokėjo. 
    Subėgusios kaimo moterėlės dar aprūkė ją devyndrekiu, davė nuryti šv. Agotos duonos, pagirdė kažkokiomis žolelėmis, ir 
Veronika atsikėlė. 
    Kadangi buvo šventadienis ir moterėlės neturėjo ką veikti, tai, pasinaudodamos gera proga, buvo suskatusios kunigą prie 
ligonės atvesti ir neatvedė tik dėl to, kad gerai įkaušęs Kaikario bernas Anicokas kone iki vakaro užtruko su arkliais. 
    Po poros dienų Veronika visai pasveiko, ir nebereikėjo jau jai nei kunigo, nei egzorto, tik nuo to karto amžinai dingo jos 
veide skaistumas ir būdo linksmumas: nuo to karto niekas daugiau nebegirdėjo Veronikos nei juokiantis, nei giedant. Bėda 
nugalėjo ją, susiliejo su ja ir užnuodijo visas jos mintis, būdą ir visą gyvenimą. 

* * *  

    Nuo vaisto nė kiek Veronikai nepalengvėjo. O laikas vis bėgo ir bėgo. 
    Štai atėjo ir darbymetė, jau ir pievas parugėj pradėjo pjauti. 
    Dieną šen ir ten, tarp rugių, pievelėse, dygo ir augo dideli žalio šieno vežimai ir išdygę tarytum patys savaime girgždėdami ir 



krutėdami plaukė į sodžių. 
    "Dzim dzam, dzim dzam", - visur buvo girdėti dalgių pustymas, plaktukų taukšėjimas, visur skambėjo linksmi žmonių balsai, 
dainos, juokavimai, ir, kaip rudenį  gandrai, gražiomis rainelėmis apsidariusios pievose pulkavo merginos. Visų veiduose buvo 
matyti linksmos ir svarbios darbymetės reikšmė, ir, tarytum laukiant pravažiuojant kokio didelio bei garbingo svečio, visas 
sodžius ir kelias buvo nubarstytas žaliu žalumynu - šienu. 
    O vakarais iki vidunakčio laukai ir sodžiai toliese ošė, o arti skambėjo jaunimo dainomis. 

* * *  

    Šalia didžiojo vieškelio, tarp tankaus mišraus miško, prie pat kelio stovėjo senas pakrypęs ąžuolinis kryžius. 
    Kada ir kas jį statė, niekas iš apylinkės senelių nebeatminė ir nežinojo, tačiau visi jį  didžiai gerbė, laikė didele šventenybe ir 
bėdoje lankė. 
    Nė vienų metų, per kryžiaus dienas, apylinkės sodžių  žmonės nepraleisdavo, neaplankę šito kryžiaus ir nepasilsėję čia pat 
augančių senų ąžuolų pavėsyje. 
    Pavasarį, kai tik sužaliuodavo žolelės ir pražysdavo pirmieji žiedeliai, nežinomi žmonės aptaisydavo kryžių  gėlėmis, 
apkabindavo nupintais žalumynų  vainikais, mergaitės atnešdavo iš savo darželių  pirmųjų  radastų, žaliųjų  rūtelių, vos tik 
pražydusių lelijų. 
    Anksti pavasarį, dar sniegą tebevarant, jau vysdavo ant kryžiaus ankstyvos žibuoklės, geltonos purienos; vėliau gaubdavo 
liemenį baltos kaip varškė ievų šakos, iš tolo viliodavo praeivį baltos ir melsvos alyvos... 
    Apie sekmines žinodavo praeiviai, kad jau artimuose sodžiuose sužydo mergaičių darželiuose žirnikai, čebatėliai, daržuose 
išsprogo perstupas, kad jau krauna žiedus bitinas; žinodavo, kad paupio paliūnėse užaugo Turko lelijų... 
    Rugiams pradėjus plaukėti, po tris, po keturis kartus apvyniodavo kryžių  dideli mėlynų  rugiagėlių  vainikai, perpinti ir 
pagražinti gedulingomis gegutės ašarėlėmis, pilkomis smilgomis, žaliais uogienojais. 
    Šen ir ten už vainikų užkaišioti vysdavo dideli ramunėlių kerai, darželio mėtų pluoštai ir šlamėdavo ką tik išplaukėjusių  rugių 
varpos. 
    Rudenį, užėjus šalčiams, nokdavo prie kryžiaus, galvas palenkę, šalnos nukąsti paskutinieji jurginai ir nu šalę, pajuodę 
tarytum gamtos gedulo ženklai gurksėdavo ant kryžiaus per visą žiemą. 
    Kaukdavo, švilpdavo aplinkui šalti žiemos vėjai, siausdavo po mišką  sniegas, ūždavo, ošdavo pušys, plikais žabagarais 
tarytum kam grūmodavo ąžuolai ir kiti vasarą  lapuoti medžiai, o sušalę, susitraukę  jurginai šlamėdavo prie kryžiaus. Ir 
rodydavos praeiviui, jog šitie sušalę jurginai sapnuoja saulę, šiltą vasarą, ramias žvaigždėtas naktis, gražius, įvairių žolynų pilnus 
darželius; sapnuoja jų  gražias šeimininkes mergaites... Ir nenorėdavo tikėti praeivis, jog, atėjus pavasariui ir atbudus gamtai, 
nebepražys, nebenusišypsos saulei iš naujo šitie jurginai: nesinorėjo tikėti, kad žiedas žydi pasaulyje tik vieną kartą  ir kad 
nuskintas vysta ir nyksta... 
    Po šiuo kryžium meldėsi lenkmety, prieš eidami miškan, apylinkės sodžių  vyrai, paskui po juo verkė  ir laužė  rankas jų 
motinos ir žmonos, kai valdžia gabeno į Sibirą jų maitintojus. 
    Po šiuo kryžiumi merdėjo, nesavo balsu šaukdama, dėdienė Adomienė, kai dvaro malūne amžinai sužeidė jos vyrą; čia pat 
vaitojo motulė, palaidojusi paskutinį  savo sūnelį, verkė nuskriausta našlaitė, ir daug daug po šiuo kryžiumi ašarų  išlieta ir bėdų 
išpasakota. 
    Buvo pats vidunaktis ir pats įmygis, kai Veronika, vienoje rankoje rožančiumi, antroje laukinių žolynų vainiku nešina, artinosi 
miško takeliu prie šio kryžiaus. 
    Tylu ir nejauku buvo miške, tik retkarčiais po medžiais sudžiūvusiuose penykščių metų  lapuose čiužėjo beįžiūrimi gyvūnėliai, 
iš po kojų striksėjo varlės ir kur ne kur tamsoje žolėje spingsėjo kirmės blizgutės. 
    Krūpčiojo Veronika nuo kiekvieno daiktelio sušlamėjimo, nuo kiekvienos po kojų  šakelės sutraškėjimo ir, kalbėdama 
rožančių, varė šalin baisias mintis. 
    Šit, kažin ką negera prieš Veroniką  tardamies, suūžė, sušnibždėjo viršūnėmis medžiai, per takelį  šmėstelėjo paslaptingas 
šešėlis, miško gilumoje brakštelėjo sučiuravo į vienas kitą du medžiai... 
    - Už dūšeles, tarp dviejų medžių kenčiančias: Sveika Marija... - šnibžda Veronika, rožančiumi žegnodama į miško gilumą. 
    Atsiminė ji netoli miško neturintį gero vardo ežerėlį  ir ant jo kranto, pamiškėje, pakaruoklių kapines, atsiminė kitados šitame 
miške ant pušies pasikorusį  elgetą... Širdis jai apmirė, pakinkas pakirto, ėmė  mušt į  galvą  kraujas. It baidyklės atrodė 
patamsyje eglės, stuobriams rankos ir kojos išaugo; kelmai meškomis ir vilkais pavirto; viršum jos galvos, ant pušies pakibęs, 
pradėjo maskatuoti kojomis pakaruoklis, ir baisios paslaptingos šmėklos tarytum sliuogė  į ją iš visų pusių  ir pridūrusios paskui 
ją sekė. 
    Bet štai pasibaigė Riešutynė, praretėjo miškas, ir ilgas, pilkas, iš vienos pusės medžių  šešėliais nuklotas pasirodė protekėj 
vieškelis. 
    Susilaikė Veronika, lengviau atsiduso netoli šventosios vietos ir apsidairiusi, ar nėra ko ant vieškelio ir po kryžium, išlindo iš 



po medžių. 
    Šmėstelėjo per vieškelį mergina, paskui ją šmėstelėjo pridūręs šešėlis, ir Veronika jau po kryžium. 
    Vos tik ji pamatė  tarp medžių  pakrypusį  kryžių  ir gedulingai žemėj išsikryžiavusį  jo šešėlį, kai jai suspaudė  širdį, akyse 
sužibėjo ašaros ir nenuryjamas gurkšnis atsistojo gerklės gale. Ji ir pati nepamatė, kaip, paleidusi iš rankų vainiką ir rožančių, 
puolė prie kryžiaus ir, apkabinusi jį  abiem rankom, visa prisiglaudė. O ašaros, didelės gailios ašaros ėmė riedėti iš merginos 
akių  per veidą  ir kryžiaus liemenį. Jos nelaimė buvo tokia didelė  ir tokia opi, jog ji nebežinojo, kokiais žodžiais dievulį  ir 
bemelsti, kad ją atitolintų... Ir rodės jai, kad iš viršaus žiūri į  ją, nusidėjėlę, nukryžiuotasis, žiūri, mato jos ašaras ir be žodžių 
žino, ko ji prie jo atėjo ir ko reikalauja... 
    Ir tik išsiverkusi susigriebė Veronika, kad vienomis ašaromis ir širdimi dievo nepermaldausi, ir atsitraukė  nuo kryžiaus. 
Atsitraukusi sugraibė  patamsyje rožančių, pakėlė  nuo žemės vainiką  ir, kelis kartus apsukusi juo kryžiaus liemenį, pradėjo 
nuogais keliais vaikščioti aplinkui. 
    Iš pradžių pušų  skujos ir medžių šakelės badė jai kelius, draskė blauzdas, bet netrukus kojos nutirpo, ir jautė ji vien šaltą 
prakaitą visame kūne, o burnoje aitrumą. 
    Baigiant rožančių, taip jai pasidarė silpna, jog kas minutė turėjo ilsėtis ir skarele braukyti nuo kaktos prakaitą. 
    Pabaigusi kalbėti rožančių ir daug kartų apėjusi aplink kryžių, prisiglaudė ji prie liemens ir ilgai sėdėjo, nekrutėdama iš vietos. 
    Mėnuo jau nusileido už miško, ir tik kur ne kur protekėse ir ant vieškelio glūdėjo it paklydę jo paužulni spinduliai. 
    Baidyklės išnyko, liovėsi lapuose čiužėję  nematomi gyvi padarėliai, o medžiai tarytum vis dar nenorėjo nusileisti ir 
tebešnibždėjo kažin ką priešinga žmogui. 
    Ilgai sėdėjo Veronika, įsmeigusi akis į  paslaptingą miško tamsą, ir vis kažin ką galvojo. Perštėjo jai kelius, sukosi galva, 
raibo akys, ir visai nebuvo noro keltis. 
    Štai lazdyne, tarp lapų, sparnais suplasnojo paukštelis, viršum galvos čypaudamas šmėstelėjo šikšnosparnis, pakalnėje 
karktelėjo iš miego pakirdusi varna, ir toli už miško it gaidys pragydo. Ir vėl viskas nutilo. 
    Norėjo Veronika dar truputį papoteriauti, bet, aiškiau išgirdusi sodžiuje gaidį  ir nuklausiusi dirvoje čiulbantį vieversį, atsistojo 
ir, išėjusi į  vieškelį, apsidairė. Mėnulio šešėlių  visai jau nebematyti; išblanko dangus, it praskydo oras, ir, tarytum atsiskleidę, 
pradėjo žmogui palankiau šnibždėti medžiai. 
    Eidama mišku, Veronika išgąsdino kažin kokį  žvėrelį, kuris, pamatęs žmogų, drioktelėjo į  šalį, sučiužėjo lapuose, ir tiek jį 
mergina tematė. 
    Išėjusi iš miško, Veronika net stabtelėjo: už ežero, kalne, per ūkanas matėsi it melsvais dūmeliais aptrauktas Šepečių 
sodžius, viršum kurio danguje tarytum dievulis patiesė baltinti du didelius pilkus audeklus - du debesėlius; o Galuose, viršum 
ganyklų, tarytum ką bloga darąs pagautas ir nežinąs, kur iš gėdos dėtis, kabojo visas išblankęs ir nugėdęs mėnuo. 
    Žiūrint į  paežerę, rodėsi Veronikai, kad tenai kažkas nakčia išpylė keletą  šimtų  nėšių  verdančio vandens, kuris, lig šiol 
neataušęs, dar tebegaravo. Kur ne kur danguje tebetirpo žvaigždelės, o pritvinkusiuose rytuose Aušrinė, nardydama tarp 
mažučių, raudonai nusidažiusių debesėlių, čia dega, čia gęsta, čia liepsnoja, čia smilksta lyg žvakė, deganti vėjyje. 
    Štai, Veronikai bestovint, vienas audeklas atsisuko skersai sodžiaus, išsivyniojo, išsitempė, o antras pasislinko į  rytus, 
pradėjo rausti ir aušros spinduliuose svilti... O žvaigždė Aušrinė vis dega ir gęsta, vis liepsnoja ir smilksta lyg žvakė, deganti 
vėjyje... 
    Jau maloniai, ramindami žmogų, suošė  sušlamėjo medžiai, linksmai sučiulbo miške paukšteliai, ir savo gražia giesmele 
sveikino aušrą  į padanges iškilę vieversėliai... O žvaigždė Aušrinė vis dega ir gęsta, vis liepsnoja ir smilksta lyg žvakė, deganti 
vėjyje... 
    Niekuomet dar Veronika nebuvo mačiusi tokio ankstyvo ir gražaus ryto. 
    Tiesa, buvo vienas toks pat gražus rytas, bet tai buvo seniai, prieš keletą metų, kai ji buvo dar nedidelė piemenytė: panašus 
rytas buvo mamytės laidotuvėse, kai ją, visą naktį prie motutės karsto išsiverkusią, išvedė krikštomočia iš pirkelės ir pasodino 
pašalėj ant suolo. 
    Ir tada buvo toks pat gražus melsvas dangus, toks pat perbalęs mėnuo, tokie pat keisti danguje debesėliai ir tokia pat graži 
ir maloni, viliojanti ir už širdies stverianti dangaus gražuolė žvaigždė Aušrinė. 
    Ir atsiminė  ji pirkelėje ant lentos baltu nuometu aprištą mamytę, atsiminė  jos vaško geltoną  raukšlėtą  veidą, liesas ant 
krūtinės sunertas rankas... 
    Atsiminė, kaip ji, tarnaudama Bukonių sodžiuje piemenyte, dar motutei gyvai esant, šventadieniais, neganomomis dienomis, 
lankydavos pas ją  iš užupio. Atsiminė, kaip ją mamytė sutikdavo, kaip glostydavo, bučiuodavo, kaip niūniuodama supindavo 
jai kaseles ir kaip sekmadienio vakarą, palydėjusi iki šito kryžiaus, atsisveikindama bučiuodavo, bučiuodavo, prie krūtinės 
galvelę spausdavo ir vėl bučiuodavo... Ir gaili ašarėlė nuriedėjo per Veronikos nelaimės ir nemigos nuvargintą veidelį. 

* * *  

    Praėjo dar kelios dienos, dar kartą buvo nuėjusi Veronika prie kryžiaus, tačiau nė kiek jai nepalengvėjo, o po širdimi bėda 



vis augo didyn ir opyn. 
    Veltui suvaikščiojo ji ir į  šv. Jono atlaidus už trejeto mylių; nieko nepagelbėjo ir tokio daktarėlio vengrelio skystimėlis. 
Veronika žymiai pradėjo mainytis, sublogo, susitraukė, visai nustojo ramumo ir kantrybės. Pradėjo slapstytis nuo žmonių. 
Naktimis beveik nebeužmigdavo, o dieną prie darbo snaudulys kamuodavo... Galop, matydama, kad nei vaistai, nei maldos 
nebegelbsti, nusprendė nueiti pas ūkininkę Juozaponienę ir jai viską atvirai išsipasakoti: bene patars ką nors, bene nuramins, 
bene paguos... 
    - Vis dėlto duos man kokį  patarimą  ir manęs nelaimingos pasigailės, - galvojo sau viena Veronika, užuot pogulio gulusi, 
eidama pakluonėmis pas Juozaponienę. 
    Žinojo Veronika, kad Juozaponienė  labai dievobaiminga moteriškė, įsirašiusi į  visas brostvas, pranciškonus, kas 
sekmadienis eina išpažinties, tris dienas per savaitę pasninkauja. Žinojo ir pati matė, kaip nė vienas kunigas, grįždamas nuo 
ligonio, nepravažiuoja Šepečių sodžiaus, neaplankęs Juozaponienės, kuri ir pati tą vieną sūnų kunigu moko. 
    Kai Veronika ėjo Juozaponienės kieman, šeimininkė, atsisėdusi ant priemenės slenksčio ir iki alkūnių atsiraičiusi rankoves, 
dažė puode siūlus. 
    Priėjusi prie "tetulės" (taip ją visi iš didelės pagarbos vadindavo), pagarbino Kristų ir norėjo pabučiuoti ranką. 
    - A! Veraniote, sveika gyva, - tarė tetulė Juozaponienė, apmetusi merginą nieko nereiškiamu žvilgsniu, ir atkišo pabučiuoti 
alkūnę, nes rankos buvo išdažytos mėlynais dažais. 
    - Ką gi tu, dukrel, ar sveika, ar buvai prie egzorto? - pradėjo klausinėti Juozaponienė, skala badydama mirkstančius puode 
siūlus. 
    - Ne, nebuvau, - atsakė Veronika silpnu, prislėgtu ir nusiminusiu balsu. 
    - Tai kodėl gi nebuvai? - lyg supykusi, lyg merginos nepaklusnumu nusistebėjusi, jau gyviau paklausė Juozaponienė ir piktai 
pažvelgė į akis... 
    - Tetulyt, aš ne... aš... - ir nežinodama, kaip pasakyti, pravirko ir užsitraukė ant akių skarelę. 
    - Dievuliau tu šventas, kas gi tau, dukryt, kas gi? - pradėjo meilintis prie Veronikos tetulė  ir, šluostydama į  sijoną rankas, 
įsivedė merginą patamsėn, įvairiomis rūgštimis ir pelėsiais dvokiančion kamaron. 
    - Kas gi tau, dukrel, sakyk, kas gi? - pridūrusi meiliai klausė  Juozaponienė, stengdamasi nutraukti nuo merginos veido 
skarelę ir pažvelgti jai į akis. 
    - Tetulyt, aš, aš, aš nelaiminga, - ir vėl nebepabaigė, o pasirėmė statinės ir apsipylė ašaromis. 
    - Ak tu macnas, tu pone! - supratusi, kas yra, pradėjo gūžčioti Juozaponienė, stebėdamasi ne tiek merginos nelaime, kiek 
savo kvailumu. Ir kaipgi ji, kuri žino visas visos parapijos naujienas, ligi šiol dar nežinojo, kas dedasi čia, jos panosėje, ir 
nesusiprotėjo dargi tada, kai mergina buvo anąsyk, sekminėse, apalpusi. 
    - Su kuo gi? Ar seniai gi? Kada gi? Veronika atsakė ir pasiteisino. 
    - Lauk, šunie, kol kumelė išdvės, taip jis tave dabar ir ims! - atkirto jai Juozaponienė. 
    - Ar buvai gi išpažinties? Ar sakeis gi kunigui? Ar padarei gi gailestį? - tėškė klausimą po klausimo jau ne juokais pradėjusi 
pykti tetulė... 
    - Ir kaip tave lig šiol griausmas nemušė; kaip tave šventa žemė nešioja, paleistuve tu! Dabar šitokia mirštamoji nuodėmė, o ji 
dar išpažinties nebuvo. Na, ag kad tu gi, kai anąsyk išgėrei šitos bjaurybės, būtumei numirus, tai su dūšia ir kūnu būtumei 
amžinai pražuvus. Ak tu macnas, tu pone! Ką dabar sužinoję kunigai sakys! - tarškėjo ir stebėjosi Juozaponienė, įmygus į šoną 
kumštį, nes nuo to karto, kai šv. Matauše per atlaidus prilamdė ją prie klausyklos, dabar prie kiekvieno susijaudinimo imdavo 
diegti šoną. 
    - Veikiau prieik man išpažinties, prisipažink, melskis, padaryk atgailą... Dabar šitokia mirštamoji nuodėmė, o ji dar 
išpažinties nebuvo. Matai, Veronika, ar aš tau nesakiau, kai tu krizendavai mojavoj arba rožančių giedant, kad nubaus tave 
ponas dievas; ot, matai, prie ko visa tai privedė! Kas nuo dievo atstoja, prie to velnias pristoja... 
    Ir dar ilgai barės, stebėjos ir ūdijo merginą įtūžusi Juozaponienė. 
    Veronika seniai jau nustojo verkusi ir tik, statinės pasirėmusi, klausydama tetulės, šniukštėjo nosim, braukė skarelės kuliais 
akis, skruostus, o tuo tarpu jos galvoje kilo mintys viena už kitą baisesnės... 
    - Tetulyt, tik niekam nesakyk, - paprašė tetulės išeidama Veronika ir pabučiavo jai ranką. 
    - Gan tu, baikininke, kad aš ir nesakysiu, galgi nesužinos: ylos maiše nepaslėpsi. Žiūrėk, prieik man tuojau išpažinties ir taip 
nesivalūzok, - piktai baigė Juozaponienė, einant Veronikai iš kamaros į piemenę. 
    Dabar prisidėjo Veronikai dar kita bėda, ir, eidama namo pakluone, ji visa drebėjo iš baimės, kad tik iki sekmadienio, iki 
išpažinties, nenumirtų netikėta mirtimi ir nepražudytų vėlės. 
    Buvo norėjusi sukalbėti devynerius poterius "nog noglos ir nesitikėtos smerties", bet, atsiminusi tetulės žodžius, kad žmogaus, 
apsunkinto mirštamosios nuodėmės, dievas maldų nebesiklausąs, susilaikė ir suprato, dėl ko nepasigailėjęs jos viešpats miške 
po kryžiumi ir nepadaręs jokio stebuklo. 
    Šeštadienio vakarą pasiprašė Veronika šeimininkę  leisti ją  išpažinties; iš vakaro prinešė vandens, pakrovė krosnį  ir rytą 
anksti anksti, kol visi dar tebemiegojo, išėjo į bažnyčią. 



    Saulė vos tebetekėjo iš už tamsaus kaip naktis šilo, ir gaili rasa didelėmis ašaromis sužibo ant palinkusių rugių ir rasakilių. 
    Iš palengvo garavo ežeras, iš palengvo kaitino saulė. Kimsynėje stovėjo, pakabinę galvas, iš nakties priėdę  arkliai. Dvi 
pempės gainiojos po pievą. Ežere tiesė tinklus ir kratė varžas svetimo sodžiaus žvejas. 
    Ir taip tylu ir iškilmingai ramu buvo aplinkui, jog rodėsi, kad ir pati gamta švenčia sekmadienį  ir drauge su žmonėmis ilsisi. 
    - Prieisiu išpažinties, viską pasisakysiu, atliksiu užduotą atgailą, ir viskas bus gerai, - galvojo sau viena Veronika, eidama 
drėgnu takeliu ir viena ranka glostydama pakelėj rugius. 
    - Po visa ko nueisiu paštan; šiandien tai jau tikrai turi būti ir laiškas, ir pinigai. Ir kokia aš kvaila, juk Amerika ne už 
Kavarsko, o už jūrų  jūrelių. net už Liepojos; juk ir Amerikoj pinigų  negi rieškučiomis semia, ir labai aišku, kad Juozelis 
nesuskubo taip greit uždirbti man kelionei šimto rublių, o tuščią laišką, žinai, gėdisi siųsti. 
    - Be reikalo aš taip sielojaus ir krimtaus... Jei tik šiandien gausiu pinigų, tai kitą sekmadienį  ir brauksiu sau į Ameriką. Pinigus 
tuo tarpu paduosiu paturėti tetulei Juozaponienei arba pati, įsisiuvusi užanty, išsinešiosiu, - ir vėl linksma viliojančio gyvenimo 
banga užliejo jos širdį. 
    Taip kai kada prieš didelę  ūkaną  netikėtai pasirodo iš po debesų  saulė, nušviečia laukus, perkošia mišką, sužibina 
banguojančią upelę, prajuokina gėles, sužadina paukščius ir staiga pasislepia už juodo debesio, kad jau ilgai nebepasirodytų. 
    Kai Veronika įėjo miestelin, buvo dar taip anksti, jog visi tebemiegojo. 
    Bažnyčioje irgi nieko dar nebuvo, be keleto tarnų elgetų, kurie, susėdę klaupkose, giedojo ankstybąjį rožančių. 
    Bobinčiuje susilaikė Veronika, nusižeminusi atsiklaupė, palenkus galvą, sukalbėjo tris kartus "Tegul bus pagarbintas" ir, 
apsišlaksčiusi švęstu vandeniu, taukšėdama į bažnyčios grindis naujais girgždančiais burlečiais, nuėjo į pono Jėzaus koplyčią. 
    "Pagirta tu tarp moterų  ir pagirta-a-a-s vaisius žyvato tavo Jė-ė-zu-us", - aidėjo tuščioje bažnyčioje tarnų elgetų  balsai, ir 
rodėsi Veronikai, kad jie ne rožančių gieda, tik tarp savęs mėgdžiojas. 
    Atskaičius išpažinties maldas, dar kartą perkračiusi sąžinę  ir pirštais suskaičiusi savo nuodėmes, susimąstė Veronika: prie 
kurio kunigėlio eiti; visuomet ji eidavo prie jaunojo, kamendoriaus, angeli ško veido kunigėlio, kurs nė  vienai moteriškei 
nežiūrėdavo į  akis, o vyrus klausydavo išpažinties iš priešakio. Bet dabar ji gėdijosi angeliškojo ir nusprendė eiti prie paties 
klebono. 
    - Vis dėlto senesnis, ir ne tokia gėda bus jam pasisakyti, - aimanavo mergina, o tuo tarpu kažin kas tarytum traukte traukė ją 
prie jaunojo kamendoriaus klausyklėlės. 
    Trumpai atsiminė Veronika, kaip ji buvo įsimylėjusi jaunąjį kunigėlį, kaip ji stengdavosi su juo susitikti, pasimatyti, pabučiuoti 
jam ranką ir šitokiu ar tokiu būdu, nors klūpodama bažnyčioje, einant jam pro šalį, prisiglausti veidu prie jo sutanos, palytėti 
ranka jo kamžą, ir kokia neapsakoma laimė ir jai pačiai nesuprantamas jausmas pakildavo jos krūtinėje, ir kaip ji visa it ugnim 
įsidegdavo meile, malonybe ir paslaptinga nežemiška svaja. Ir ilgai paskui ji svajodavo būti kunigėlio tarnaitė, plauti jo 
skalbinius, valyti jo kambarius ir kasdien nors iš tolo jį matyti. Atsiminė, kaip vieną šventadienį, po visa ko, kai ji nunešė namo 
kunigėliui du rublius mišioms už motutės vėlę, jaunutis išklausinėjo ją, kas ji tokia, iš kur, kame tarnauja, ir atsisveikinant, 
duodamas pabučiuoti jai į  delną, taip suspaudė  jos veidą  rankoj, jog, iš pusiausvyros išėjusi, pasverdėjo ir galva įsispyrė  į 
kunigėlio krūtinę. Staiga pajuto ji arti savo veido šiltą, arbata kvepiantį kunigėlio kvapą, pajuto ant savo kaklo kunigėlio lūpas: 
kraujas jai veidą užliejo, smagiai pradėjo plakti širdis, apsvaigo galva, bet tąsyk kunigėlis suėmė ją už rankų  ir atitolino nuo 
savęs. 
    Dievas žino, kaip ji būtų atsipeikėjusi iš šitokios gėdos ir nesmagumo, jei tąsyk nebūtų įėjusi kunigo "panytė" prašyti kunigėlį 
pietų. 
    Visą  pusdienį  paskui degė  Veronika nesuprantamu, pirmą  kartą  patirtu jausmu, skendo paslaptingose mintyse, jautė 
kunigėlio rankas, jautė  jo šiltą, arbata kvepiantį kvapą, ir tarytum skaisti, niekuomet nevystanti balta radasta prilipo prie jos 
širdies - ir žydi, žydi... 
    O vakare, atsigulusi į  lovą  ir įsisvajojusi, leidosi į  tokias mintis, jog paskiau turėjo tam pačiam kunigėliui per išpažintį 
pasisakyti. 
    Ilgai klūpojo prie klebono klausyklos Veronika. 
    Elgetos seniai jau pabaigė rožančių giedoję, jau ir žmonės pradėjo rinktis ir apie klausyklas spiestis. 

    Sveika, Aušros žvaigžde šviesi,  
   Tu linksmybe svieto esi... -  

drebančiu balsu užgiedojo aukštai vargonininkas; maloniai jam tardami suūžė, sudūdavo vargonai, ir taip ramu pasidarė 
Veronikai, jog ji, užmiršusi ir baisia išpažintį, ir savo nelaimę, pradėjo pati pritarta vargonams. 

    Marija pana, 
    Pana švenčiausia... -  



dūdavo aukštai vargonai, o pilnomis malonės ašarų akimis Veronika, pritardama jiems, lingavo galva ir atsiminė, kaip aną sykį, 
anksti rytą, degė ir liepsnojo danguje šviesi žvaigždė Aušrinė. 
    Atėjo į klausyklą ir jaunasis kunigėlis; vargonininkas pabaigė giedojęs valandas, o klebono vis dar nebuvo. 
    Jau buvo pradėjusi Veronika graužtis nėjusi prie jaunojo, kai staiga išgirdo ties zakristija klebono krankštimą, ir jos širdis 
pradėjo plakti: ji buvo pirmutinė prie langelio. 
    Kosėdamas ir spjaudydamas pasirodė koplyčioje ir klebonas, bet, eidamas prie klausyklos, kažin kaip užkliuvo koja už 
klūpančio vaikino batų  ir knabtelėjo; knabtelėjęs tuojau susigriebė, nukaito ir spyrė vaikinui į  kojas. Tuo tarpu prisiskubinusi 
prie jo vargšė moterėlė, siekusi pabučiuoti jam ranką, persigando, nusiminė ir it per galvą šerta susmuko ant kelių. 
    Nujautė Veronikos širdelė, kad nebebus čia gerai, ir norėjo jau atatupsta trauktis nuo klebono klausyklos, kai tuo tarpu 
išgirdo krumplių dūzgenimą į langelį  ir šiurkštų balsą: 
    - Kas tau, ar apsnūdai? 
    Puolė Veronika prie langelio, atsiklaupė  ant suoleliuko ir buvo jau besakanti paprastą  išpažinties įžangą, kaip vėl rūsčiai 
sušuko klebonas: 
    - Nuo katros pusės užsidengei?.. Užsidenk, sakau, skarele! 
    Veronika, sumišusi ir taip persigandusi, jog nebegalėjo nuvokti, kur dešinė ir kur kairė, užsidengė kaip tik ir vėl iš tos pačios 
pusės. Tada jau įtūžęs klebonas išsikišo iš klausyklos, sugriebė merginai už plaukų  ir, pusiau nutraukęs nuo galvos skarelę ir 
suardęs kasas, parodė, kaip reikia užsidengti. 
    Pajuto Veronika ant savo galvos kunigo ranką, pajuto raunamų  plaukų  sopę  ir išgirdo, kaip iš kasų  pabiro ant žemės 
smeigės. 
    Mergina, visiškai persigandusi ir visa nukaitusi, tarytum apmirė, negalėdama nė žodžio pratarti. 
    - Na, ko gi tyli, sakyk! - papūtė į ją šiltu kvapu kunigas. 
    Veronika buvo pradėjusi vėl nuo įžangos sakyti, bet įpykęs klebonas net drebėdamas suunkštė: 
    - Sakyk, ką sugriešijai, girdėjau jau aš tavo! 
    - Tuk, tuk, tuk, tuk, - plakė apmirusioje merginos krūtinėje širdis, čiurliais per veidą bėgo prakaitas, ir palaidi, iš po skarelės 
išsibrukę plaukai lindo į burną ir akis. 
    Bijodama krustelėti, kad neiškryptų  iš tos vietos. į  kurią kunigas savo ranka ją paklupdė, pradėjo sakyt iš pradžių pačius 
niekniekius ir pagaliau, ištarusi savo baisųjį nusidėjimą, nutilo. Tylėjo ir klebonas. Kai Veronika norėjo sakyti toliau ir buvo jau 
pradėjusi drebančiomis lūpomis kalbėti, ūmai klebonas ją nutraukė: 
    - Iš kurgi tu? Kokia gi tu? Ar seniai? Veronika į visa atsakė. 
    - Paleistuve tu! Begėde! Tu nori mano parapiją sutepti?! Veronika pradėjo verkšlenti. 
    - Cit! - suspiegė ant visos koplyčios klebonas, net žmonės grįžtelėjo. 
    Veronika jau nieko nebesuprato, nei ką jai kalbėjo kunigas, nei kuo grasė. Gerai nenugirdo, ir kokią atgailą jai įsakė. Jam 
minutytę nutilus, nenuklausiusi jo paskutinių žodžių, buvo pradėjusi Veronika aiškinti, kad gal jai reikėsią per marias plaukti į 
Ameriką, kad tokioj kelionėj esą galima numirti arba paskęsti, bet klebonas vėl ją nutraukė ir, visas išsišiepęs, prisikišęs prie 
langelio, švilpiančiu, užkimusiu balsu pasakė: 
    - Klaupkis, sakau, paleistuve, negausi išrišimo, aš tave tik palaiminsiu! 
    Atsiklaupė Veronika ir pasilenkusi nežinojo, ką daryti: ar muštis į krūtinę ir kalbėti "Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlės", ar 
kita ką, bet tuojau išgirdo kunigo ženklą eiti nuo klausyklos. 
    Pasikėlė Veronika nuo suoleliuko visa nukaitusi, apsiašarojusi; kasos iširo, skarelė nuo galvos nusmuko, pabiro smeigės. 
Atsistojusi ir šiek tiek sutvarkiusi plaukus, norėjo dar padėkoti, pabučiuoti kunigui ranką, bet klebonas piktai ją  atitraukė, ir 
mergina, dar labiau susigėdusi, nuėjo šalin. 
    Visos galvos atsigręžė, ir visos akys sužiuro į Veroniką: pasirodė jai, kad kiekvienas atspėjęs jos nuodėmę. 
    Be paliovos tvarkydama plaukus ir pešiodama skarelę, įsigrūdo ji į žmones ir atsiklaupusi iš gėdos visa nutirpo. 
    Viskas jos galvoje suiro, susimaišė. Pasilenkusi bijojo pakelti galvą, nes, rodėsi jai, visi į  ją žiūri ir tik laukia, kad pažvelgtų 
jai į akis ir ja pasibjaurėtų. 
    Per sumą, evangelijos metu sustojus visiems žmonėms, ji kaip ką  pavogus išsibrukė  per žmones laukan ir nieko 
nebenutuokdama nuėjo Butrimonių keliu. 
    Susilaikė  tik ties kapinėmis. Čia, irgi nieko nenutuokdama, šmukštelėjo pro vartelius, praėjo dvarininkų  koplytėlę  ir, 
atsidūrusi ties motutės kapu, iš tolo suriko: 
    - Ach ach-a-aa ha haa! Mamyt, mamyt! Ach a-a ha haa!.. - ir pribėgusi parpuolė kniūpsčia ant motutės kapo. Parpuolusi 
veidu įsirausė į žoles, rankas į smėlį suleido ir kaip mažas vaikas užsigaikščiojo. 
    Tylu kapinėse: nei žmonių, nei triukšmo, nei kasdieninio judėjimo. Visur vien stirkso kryžiai, visur smėlio kupsteliai, po 
kuriais ilsisi žemės vargdieniai; visur žaliuoja medžiai, žydi gėlės, ir gedulingai birbendamos skraido žiedas nuo žiedo ratuotos 
bitelės. Skraido, birbena ir, regis, pasakoja, kaip sunkiai velioniai pasaulyje gyveno, kaip vargo, triūsė, kaip į kapus nuėjo; kaip 
vienus šioje ašarų pakalnėje bėdos graužė, kitus ligos kamavo; kaip paskui vienų  ilgai verkė, kitus veikiai pamiršo. Pasakoja, 



kaip mirusi močiutė mažučius našlaičius paliko, kaip mirė mergelė, meilės nepažinusi, kaip ilsis bernelis, svetimoje salelėje 
galvelę paguldęs... Skraido, birbena, pasakoja. Klauso jų medžiai, gėlės ir kryžiai pakrypę... Daug daug ant kiekvieno kapo, 
kiekvienam žiedeliui bitelė rauda, pasakoja ir bepasakodama giliai atsidūsta, suzvimbia ir, apsukusi ore ratą, išnyksta dangaus 
mėlynėje... 
    Ir Veronika, bitelės įsiklausiusi, nutilo, prie kapo prilipusi, lyg nurimo; tačiau retkarčiais traukosi jos pečiai, dreba nugara, ir 
rankos rausiasi giliau į motutės kapą. 
    Bažnyčioje pasibaigė ir pamaldos, ir žmonės pradėjo namo skirstytis, ir pro kapines ratais trinksėti. Vieni jų užsuko į kapines 
dar pasimelsti už tėvus, brolius, seseris; šen bei ten pradėjo balsu verkti, vaitoti, brangiais gailiais žodeliais velionius minėti. 
Vienur verkė motutė dukrelės, kitur dukrelė motutės. Tai ant nesuskubusio dar apželti kapo verkšleno jauna našlė, tai meldėsi 
poteriavo žila senutė, pergyvenusi vaikaičius. Koplytėlės pavėsyje sėdinėjo pasimeldusios moterėlės ir, kąsdamos ragaišio su 
sūriu, peikė savo marčias, nusiskundė tėvais, sūnumis... Kitoje vietoje dėstė bėdas vargelius dvi seniai nesimačiusios seserys, 
toli viena nuo antros išėjusios už vyrų. Žodžiu, čia buvo vieta ne liežuviams, ne apkalbinėjimams, o vieta ašaroms išlieti, 
vargeliams išpasakoti ir brangiems mirusiems atsiminti. 
    Galop ir kapinėse sumažėjo, o Veronika vis dar tebeverkė ant motutės kapo ir baisias mintis galvojo. 
    - Ko gi tu, dukrel, ko gi? - tarė, už pečių krutindama Veroniką, priėjusi nepažįstama senutė, kai mergina prieš išeidama vėl 
pradėjo balsu verkti ir galva į motutės kapą badyti. 
    - ...Ko gi tu, dukrel? Ar motutės, ar tėvelio verki? Cit, dukrel, cit. Nusiramink. Jo valia šventa, gal žino, ką daro. Juk ir 
mano visi trys čia guli: ir tėvas, ir sūnus, ir dukrelė, bet ką gi padarysi. Jo valia šventa. Sukalbėk, dukrel, tris "Sveika Marija" už 
dūšeles, čyščiuj esančias, ir eik namo. Ir taip jau vėlu, o namie, žinai, dar ruošos turi. 
    - Tetulyt, aš ne motutės!.. - suriko Veronika smėlio prisiževėjusiomis lūpomis ir pakėlė galvą nuo kapo, tačiau didžiai jos 
paveikslo sugraudinta senutė nesuprato ir, išvyniojusi iš skarelės mažutę bandytę, padavė merginai tardama: 
    - Še, dukrel, suvalgyk, še, juk gal nuo pusryčių nieko burnoj nesi turėjusi; suvalgyk ir eik namo, o ką čia begelbės... Jo valia 
šventa, gal žino... - ir senutė, šluostydamasi ašaras, nuėjo šalin. 

* * * 

    Buvo jau pavakarys, kai Veronika parėjo namo. Dar eidama per daržą pamatė, kad jų kieme ir troboje yra susirinkę daug 
žmonių, daugiausia moterų ir merginų. 
    - Nejaugi būtų sužinojusios? - šmėstelėjo Veronikos galvoje mintis. 
    - Nejaugi Juozaponienė būtų pasakiusi?! Ne, gal tik kortelių suėjo traukti... 
    Bet kai Veroniką pamatė, iš kiemo tuojau pradėjo visos skirstytis: vienos pro dureles išburbėjo į  Butkaus daržą, kitos 
išsmuko pro kluoną, kitos stačiai pro vartelius išėjo iš kiemo, lyg namo skubėdamos, o Juozaponienė pervirto per statinių tvorą 
į Lukšo daržą. 
    - Kas gi čia, Veronika, tavęs nebegalima sulaukti valgyt, vis su paskutiniais teliokais atsivarai, - kaip nieko nebuvus prabilo į 
merginą Kaikaris, nežiūrėdamas į  ją, bet kažką taisydamas tvoroje. 
    - Ag mat trupučiuką užtrukau miestely, - atsakė Veronika. 
    - O! ir Veronika parėjo, - prašneko iš klėties ir Kaikarienė, bepurtindama pro pravertas duris sijoną. - Tai greičiau gi, 
vyrukai, sėskitės už stalo, ag ir aš jau įsinorėjau. 
    - Ar priėjai gi tu, dukrel, išpažinties? - paklausė, nežiūrėdama į  ją, Kaikarienė, kai visi susėdo už stalo. 
    - Ne, nepriėjau, - atsakė Veronika ir, nedrįsdama pakelti akių, nuleido galvą. 
    - Nejaugi matė? Nejaugi žino? Nejaugi Juozaponienė pasakė? - paskui vienas kitą  kilo merginos galvoje klausimai. Ir 
neapsiriko ji: visi jau žinojo ne tik jos nelaimę, bet žinojo, ir kad kunigas išrišimo nedavė, kad barės, kad kojomis trepsėjo ir už 
kasų pešė; visi suprato, kokiu nuomaru sekminėse Veronika apmirė. 
    - O ką gi kūmais prašysi? - staiga, tęsdamas žodį po žodžio, paklausė drūtu balsu priešais Veroniką sėdįs bernas Anicokas. 
    - Tavo čia darbas, - rūsčiai sušneko į  jį šeimininkas ir pridėjo: - Šaukštu va kakton! 
    Visi nutilo, o Veronika norėjo nuryti sukramtytą kąsnelį, bet kąsnelis atsistojo gerklės gale, ir mergina, padėjusi ant stalo 
šaukštą, užsitraukė skarele ir pravirko. 
    - Kokia čia kam bėda, - pridėjo ir šeimininkė, prie krosnies pilstydama kruopas, - jos nuodėmė, ji ir kentės. 
    Lig šiol vis dar rodėsi Veronikai, kad jos bėda kabanti viršuj jos ant laibo siūlelio, bet dabar Anicokas perpjovė šitą siūlelį, ir 
bėda visu savo sunkumu nukrito ant jos ir po savimi paslėgė. 
    - Na tai kaipgi, Veronika? - pradėjo po pietų šeimininkas. - Ag gal mus veikiai pamesi, nes ateina rugiapjūtė, man reikia 
geros darbininkės, o iš tavęs kas gi: ir dabar jau kaip višta apkvaišusi vaikščioji. 
    Nieko neatsakė Veronika, o tiktai, nuėjusi į užkrosnį, atsisėdo ant lovos ir dar labiau ėmė verkti. 
    Eidamas pro duris, pažvelgė  į ją Anicokas ir sumišo: niekuomet dar jis nebuvo matęs Veronikos tokios gražios, tokios 
liūdnos ir nusiminusios; jos užverktos, plačios, pilnos ašarų akys, drėgnos blakstienos, blizgančios lėlelės ir išbalęs veidelis su 



vos vos paraudusiais skruosteliais darė ją nepaprastai gražią ir įdomią. Dar kartą, sugrįžęs iš priemenės ir gerdamas prie durų 
vandens, pažvelgė į Veroniką: mergina buvo tokia pat graži ir žavinti. 
    Eidamas per kiemą, be reikalo nulaužė alyvos sakelę, kluone be reikalo užgavo arklį  ir daržinėje, atsisėdęs į ratus, susimąstė. 
Ir gaila jam pasidarė Veronikos, o dar labiau gaila, kad jis ją, tokią gražią ir tokią nelaimingą, taip skaudžiai įžeidė. 
    Girdydamas prie šulinio arklius, pamatė, kad Veronika įėjo klėtelėn. Pririšęs arklius, norėjo ir jis įeiti į  klėtelę, prieiti prie 
Veronikos ir ją  apsikabinti, paglamonėti taip, kaip lig šiol neglamonėjo nė vienos merginos. Taip pat norėjo ją atsiprašyti ir 
kažin ką jai pasakyti, bet pamatęs, kad iš trobos žiūri pro langą šeimininkė, o priemenės duryse stovi šeimininkas, susilaikė ir, 
be reikalo surikęs ant kumelioko: "Skiuže, kur, mat varlys!", užšoko ant bėrojo ir išjojo nakties. 
    Niekur jau nebėjo tą vakarą Veronika, bet, pabaigusi ruošą, tuojau užsistūmė klėtelėje ir pradėjo daryti kunigo užduotą 
atgailą. 
    Vos tik, atkalbėjusi rožančių, atsigulė  kryžiumi ant žemės, kai staiga netoliese sodžiuje, ties Lukšu ir Baltučiu, išgirdo 
armonikos verksmą, bernų balsus ir juokavimus, kurie vis ėjo artyn ir artyn. 

    Bėda mano paskutinė,  
    Kad netikus gaspadinė: 
    Pieno turi - buiza juoda  
    Ir lašinių dar neduoda... -  

užgiedojo kažkoks vaikinas jau arti, ties Butkaus gurbais. O visai vakaruškininkų gaujai praeinant pro Kaikario kiemą, kelissyk 
patampęs armoniką, uždainavo Šaltenio pusbernis naują, ką tik apie Veroniką sudėtą dainelę: 

    V-er-r-onyt, V-e-r-r-onyt, 
    Ko tu ver-ver-ve-e-rki-i-i,  
    Ar-r-r-rūtelių, ar varg-e-elių,  
    A-r Juozelio lau-u-uk-i-i-i... 

    Vaikinams praėjus, regis, viskas nutilo, bet štai išgirdo Veronika, kaip klėties gale ant sienojų kažin kas brazdėjo, susijuokė, 
kažkas kažkam niuktelėjo kupron, prašnibždėjo "cit". Ir minutė nepraėjo, kaip silpnas dirbtinis balsas, nuduodamas senutės 
močiutės balsą, uždainavo dainelę, pasityčiodamas iš merginos nelaimės: 

    Veronyt, dukteryt, kas klėtelę vėrė? 

    Ir tuojau ant prieklėčio atsakė jam kitas balsas, nuduodamas jaunos merginos balsą: 

    Motinyt, senulyt, katė pelę stvėrė... 

    Pirmas balsas tęsė toliau: 

    Veronyt, dukteryt, kol lovelė... 

    Bet tąsyk didelis akmuo pabubėjo į klėtelės duris ir atšokęs pašlamėjo agrastuos. 
    Akmeniui pabubėjus, viskas nutilo, tik buvo girdėti trenksmas ir juokas per sodžių bėgančių vaikinų. 
    - O tai sravizrolai, o tai uncvotai! Ot ir malk, už čiuprynos nutvėręs, - pradėjo barti vakaruškininkus išėjęs iš kitos klėties 
Kaikaris. 
    - Dievui tik ant garbės, sakau, dabar jau ir naktimis nebeduos užmigti. Kas tai matė namuose paleistuvę! Vaje, Uliuk, kad 
bent nepadegtų, pašalėmis su bankrutkomis landydami, - pritarė vyrui ir Kaikarienė, atsidariusi kamarėlės langą. 
    - Žinoma, kad ir padegti gali, juk čia dabar ir galo nebus. Pasakysiu sekmadienį  sutikęs tėvui, tegu sau atsiima trobelėn: 
kokia man iš jos be darbininkė, viena tik namams nešlovė! - pabaigė šeimininkas ir nusispjovęs sugrįžo klėtin. 
    Visų  dabar bijojo Veronika, bet labiausiai savo tėvo. Atsiminė ji gerai, kaip tėvelis mušdavo motutę, oi kaip mušdavo, ir 
kojomis spardydavo, ir už kasų po žemę tąsydavo, o kai ji imdavo verkti, tad ir jai tekdavo. Dabar net šilima visą ją  išmušė, 
kai pagalvojo, kas bus, kai sužinos tėvelis. 
    Nepaisant dienos smūgių  ir nuovargio, ilgai negalėjo Veronika užmigti ir vis blaškėsi po lovą. Taip pat niekaip negalėjo 
prisitaikyti, kad patogiai atsigultų. Mėgino gulti ir ant dviejų  priegalvių, ir ant vieno, ir susiriesti, ir i šsitiesti, ir nusikloti, ir 
apsikloti, bet vis miegas nelipdė akių, ir kažin koks nepaprastas sunkumas surakino visą jos kūną. 
    Veronika seilina, lipdo sau akis, kiša galvą po priegalviu ir visomis jėgomis stengiasi nuvaryti šalin mintis... 



    ...Diendaržy į  sieną kiaulė  zuzinas... Prieklėty kasosi, purtinasi šuo... Saulė  kepina... Ežeras garuoja... Miestelis dūmais 
parūko... 
    - Šventame rašte yra pasakyta, kad tokią paleistuvę reikia akmenimis nudėti, - sušneko į Veronikos ausį kunigas. 
    - Dievuliau mano, kaip man sunku; kad nors trupučiuką užmigčiau, - šnibžda mergina, versdamasi ant kito šono. 
    Vėl viskas nutilo. Vėl prieklėtyje purtosi šuo... Palubėje rugiai siūbuoja. 

    Sveika, Aušros žvaigžde šviesi, 
    Tu linksmybe svieto esi... -  

gieda ant užlų vargonininkas, bet prie jos pribėgęs klebonas suriko: "Cit, paleistuve!" - ir Veronika vėl nubudo... 
    Štai jau ir švinta... Kapinėse bitelės dūzgia... Iš po galvos priegalvį  traukia... Šit kažin kas pravėrė klėtelės duris ir priėjęs 
prie lovos atsistojo... 
    - Ar miegi, dukryt? 
    - Miegu, mamyt, miegu. Išpažinties buvau, privargau. 
    Mamytė dar arčiau priėjo prie lovos, pasilenkė ir, sukryžiavusi ant krūtinės vaško rankas, prabilo: 
    - Štai, dukryt, aš tau baltus marškinėlius pasiuvau. 
    - Oje, mamyt, kokie mažučiai, aš į juos ir nebeįlįsiu: aš jau merga, nebe piemenė. 
    - Gan tu, dukrel, galgi čia tau marškinėliai, juk čia tavo vaikeliui. 
    - Mamyt, o aš į Ameriką važiuoju, šimtą rublių štai nuo Juozelio gavau. 
    - Gan tu, dukrel, kur tu, būdama mirštamojoj nuodėmėj, per marias važiuosi; dar prigersi, tai amžinai su dūšia ir kūnu 
pražūsi. Eik geriau prie manęs. 
    - Mamyt, kaipgi aš eisiu, kad dar rugiai nenupjauti. 
    - Gan tu, dukrel, kokia iš tavęs be darbininkė, vien tik namams nešlovė. Eik veikiau prie manęs! - Tai tarusi, mamytė 
pradėjo žymiai augti, plėtotis. Štai jos baltas nuometas išsivyniojo, apsisuko apie linus, apie lubas; ramus vaško veidas pradėjo 
raukšlėtis... 
    - Veronika, Veronika! - staiga pradėjo šaukt prie jos prisikišusi mamytė ir kumščiu daužyti į sieną. 
    - ...Veronika, Veronika! Ar girdi gi, kelkis gi! Veronika, Veronika... 
    - Keliuos, girdžiu, - per miegą riktelėjo persigandusi Veronika ir vienu matu atsisėdo lovoje. 
    - Kas gi čia, nebegalima prikelti! Ar girdi gi, ar kelies gi! - dar tebedaužė kumščiu į klėties sieną šeimininkas. 
    Visa persigandusi ir drebėdama atsikėlė Veronika ir niekaip negalėjo sugebėti, ar iš tiesų, ar tik per sapną  su motute 
kalbėjosi. 
    - Eik iš balos šieno grėbti. Anicokas pjaus, o tu grėbk, krauk į  rezgines ir nešiok į  panuovalį. Žiūrėk, neužmiršk rezginių  iš 
daržinės pasiimti! - dar riktelėjo šeimininkas ir vėl atsigulė šiltan patalan. 
    - O Jėzau! - riktelėjo Veronika, pravėrusi klėtelės duris ir, atatupsta pasverdėjusi, atsišliejo rugių  aruodo: klėtelės durys, 
staktos ir darželio varteliai buvo ištepti, išbjaurinti degutu. 
    Kaip iš ugnies šoko ji iš klėtelės, pasiėmė vandens kibirą ir pylė ant durų, norėdama nuplauti degutą, bet vanduo kaip per 
taukus nuriedėjo, dar labiau subjaurinęs duris ir aptaškęs prieklėtį. 
    Išpylusi dar keletą vandens kibirų  ir įsitikinusi, kad tai nieko negelbsti, pradėjo šluotražiu ir nagais draskyti, tačiau juodas, 
purvinas, su degutu susimaišęs vanduo, kaip juodos ašaros, tartum trykšte tryško iš durų, ir niekaip negalima buvo jų nutrinti. 
    Taip jai bevalant duris, išėjo iš klėties ir šeimininkas; pamatęs tokį reginį, sukeikė ir pradėjo ūdyti merginą: 
    - Ak tu durne, ak tu ablavuke ką tu čia mazgoji šaltu vandeniu, čia reikia karšto - ir smėliu trinti. 
    Nepraėjo ir pusvalandis, kai apie merginos piktą pajuoką jau žinojo visas sodžius. Kiekvienam atsirado reikalo praeiti pro 
šalį  ir užeiti į Kaikario kiemą... 

* * *  

    Sunkios dienos prasidėjo Veronikai: nuo visų  slapstėsi, visų bijojo, visų stengėsi išvengti ir vis traukėsi ant akių skarelę, ir 
vaikščiojo nuleidusi galvą. O vilties, kad Juozelis atsiųs pinigų kelionei, vis dar nenustojo. 
    Dieną darbą dirbo, naktimis atgailos rožančių pliekė ir kryžiumi gulėjo, taigi į  galą savaitės mergina taip nuskurdo ir sulyso, 
jog jei būtų nesitraukusi ant akių skarelės, tad, be abejojimo, jos būtų pasigailėjusi ne viena dievota kaimo moterėlė. 
    Ir vėl atėjo sekmadienis, ir vėl Veronika, slėpdamasi nuo žmonių, išėjo bažnyčion ir eidama keliu vis žvalgėsi, bene ateina 
kas priešais ar pasiveja kas, bene sėdinėja kur pakelėje pulkas jaunimo. Ir rodės jai, kad dabar kiekvienas turįs teisės ją įžeisti, 
išplūsti, pavadinti paleistuve ir purvais apdrėbti. 
    Bažnyčioje išklūpojo bobinčiuje po laiptais ir tuojau po pamokslo, be mi šparų, kol dar nepradėjo skirstytis žmonės, 
tarpkarčemiais sulakstė į paštą ir nieko nepešus, davusi aplink miestelį gerą ratą, parėjo namo. 



    Eidama namo jau nebeverkė Veronika, o tiktai slinko žemyn galva, traukėsi ant akių skarelę ir vis landžiojo į rugius pasilsėti. 

* * *  

    - Veronika, ar išeini kur? - šūktelėjo iš bažnyčios sugrįžęs Kaikaris, einant Veronikai pro duris. 
    - Ne, kurgi aš eisiu, - atsakė Veronika ir, žiūrėdama po kojų, išėjo į  klėtelę, apsigaubė  skara, atsisėdo ant lovos ir, 
pasidėjusi ant kelių maldaknygę, įsmeigė akis į priešais stovintį kubilą. 
    - Tai žiūrėk, niekur neišeik; mes su tavimi kalbos turim, - po minutės įėjusi į  klėtelę, paliepė  šeimininkė  ir įsitikinusi, kad 
Veronika niekur nesirengia, išėjo. 
    Suprato Veronika, kad nieko gera nebus iš šito pasikalbėjimo, ir dargi nepakrutėjusi iš vietos, pasiliko kaip ir pirma 
sėdėjusi. 
    Sodžiuje buvo nepaprastas judėjimas ir gyvumas, koks esti tik kunigo prie ligonio laukiant arba jam kal ėdojant. Pas abu 
Kaikario kaimynus, Lukšą ir Butkų, prisirinko pilna žmonių: vyrų, moterų  ir piemenų, nes visi jie, be Veronikos, žinojo, kad 
šiandien ateis pas Kaikarius Veronikos tėvas; žinojo ir matė, kaip Kaikaris, sutikęs miestelyje Veronikos tėvą, degtine vaišino 
ir užprašė ateiti pasikalbėti dėl dukters. 
    - Ateina, ateina! - staiga suriko piemenys žąsioganiai, net uždusę bėgdami pro Butkaus kluoną. 
    Visi išbėgo iš trobos ir, sustoję  kieme, žiūrėjo į  per sodžių  einantį  su statininku rankose Veronikos tėvą. Nors ir buvo 
viduvasaris, seniokas ėjo apsivilkęs trumpais lopytais kailiniais, užsidėjęs rudą suplyšusį kaškietą ir susijuosęs pančiu. Iš tolo jis 
buvo panašus į žmogų, kuris su basliu rankose nori užbėgti už akių nevalyvam gyvuliui. 
    Nebeiškentė sodiečiai, ir visa gauja, kaip galvijai į vasarojų, sugriuvo į Kaikario kiemą. 
    Nesižvalgydamas, nieko neprakalbinęs ir tarytum susirinkusiųjų nematąs, sparčiai, dideliais žingsniais perėjo seniokas per 
kiemą ir įlindo į klėtelę pas dukterį. 
    Veronika kaip atsisėdo po pietų  ant lovos su atvira ant kelių maldaknyge, kaip įbedė  akis į  prieš stovintį  kubilą, taip ir 
tebesėdėjo. 
    Pamačiusi tėvą, krūptelėjo, šoko nuo lovos ir, surikiusi "tėveliuk", puolė tėvui po kojų. Bet tėveliukas taip smarkiai drožė jai 
statininku per nugarą, kad pagalys net perpus palūžo, likusiuoju gi galu pradėjo mušti dukterį  per pečius, per nugarą, per 
šonus... 
    Kai amžinai persigandusi mergina norėjo palįsti ir pasislėpti palovin, tuomet įtūžęs tėvas sugriebė ją už kasų ir, pakėlęs nuo 
žemės, ėmė daužyti kumščiu per skruostus, per galvą, mušti per krūtis... 
    Nežinia, kuo visa tai būtų  pasibaigę, jei ne šeimininko mažoji mergytė  ir pas Butkų  ilsėjęsis nuo Kovarsko pielninkas. 
Šeimininko dukterytė, pamačiusi už kasų  po klėtelę  tąsomą Veroniką, nesavo balsu suspigo vidury kiemo, o jos šauksmu 
atbėgęs pielninkas, pamatęs tokį  reginį, sugriebė senioką už kailinių  ir metė jį  už kubilo. Atsikėlęs seniokas buvo besiimąs su 
pielninku už krūtų, bet tuojau įsikišo šeimininkas su šeimininke ir Veronikos tėvą, išvedę iš klėtelės, paprašė į vidų. 
    Ką  jis su šeimininkais kalbėjo viduje, niekas nežinojo, nes tąsyk, kai įsimaišė pielninkas, visi nežinia kur dingo, o kieme 
pasiliko tik piemenys ir vaikai, kurie vieni ir tegirdėjo, kaip, išeidamas iš pirkios, seniokas piktai Kaikariui pasakė: 
    - Tegu sau nors ir patvory, o aš į savo trobelę jos nepriimsiu. 

* * *  

    Niekas tą  vakarą Veronikos nei valgyt bešaukė, nei prie ruošos berūpino: kaip nutrenkė  ją  ant grindų  tėvas, taip ji ir 
tebegulėjo. 
    Pavakary parėjęs iš miestelio girtas Anicokas sužinojo apie Veronikos sumušimą ir buvo vėl beeinąs į klėtelę, norėdamas į  ją 
prabilti, bet, nesulaukęs šeimininkų sugulant, giedodamas ir kažin ką keikdamas išėjo nakties. 
    Nusileido saulė ir pradėjo temti. Ištrūkę  iš miško, pasklido po laukus paslaptingi šešėliai. Gražiai danguje sužibo Vakarinė 
žvaigždelė. Vakaruose gaisos pradėjo gesti ir trauktis į  rytus. Joms priešais, žiemos rytuose, dangaus skliaute iškilo raudona 
pašvaistė, ir nedrąsiai, pamažu, tarytum ką sėlindamas, užtekėjo mėnulis. 
    Sužibo sublizgo ežero vanduo, apmirė  jo plotas. Užsnūdo nendrės, sumigo ajerai, ir nedrąsiai nuo pakaruoklių  kapinių 
ežeran sužiuro kryžiai. 
    Kaikarių darželyje tarp mėtų  ir šalavijų čiauškėjo čirškė žiogeliai; medžių  lapuose birbė krutėjo nakties vabalai, peteliškės, 
apie trobesius švaistėsi šikšnosparniai. 
    Kvepėjo medum, nasturtomis, žaliuojančiais laukais. Graudi, liūdna tyla su tokia pat neapsakomo ilgesio ir nuliūdimo pilna 
mėnulio šviesa užviešpatavo sumigusiame sodžiuje. 
    Buvo pats vidunaktis, kai Veronika atsikėlė nuo grindų ir, išėjusi iš klėties, atsistojo vidury kiemo. Mėnulio pilnatis žėrėjo jai 
stačiai į akis ir klojo ant žolės jos keistą šešėlį. 
    Visur buvo tylu, ramu, paslaptinga, tik Galuose, buvo girdėti, liūdnai dainavo Anicokas ir čirškė darželyje žiogeliai. 



    Pamatęs žmogų, iš po prieklėčio išlindo šuo ir nudžiugęs suko uodegą ir šniukštinėjo po kiemą. 
    Veronika jautėsi taip nusilpusi ir taip nuilsusi, jog, nebegalėdama ilgiau stovėti, priėjo prie klėties ir atsisėdo ant akmens. 
    Pribėgęs prie jos šuo padėjo savo pirmutines kojas ant merginos kelių  ir pasistiebęs laižė  jos sukruvintą veidą, pramuštą 
antakį, laižė rankas, plaukus ir, lyg norėdamas ką pasakyti, unkštė. 
    Apkabino Veronika šunį abiem rankom už kaklo, prispaudė prie savęs ir, padėjusi ant jo galvos smakrą, pravirko taip, kaip 
niekados dar nebuvo verkusi. 
    Verkė  jau ne savo bėdos, ne gėdos ir ne sumušta esanti, tik verkė, kad tie visi artimi geri žmonės, visi dėdės, tetulės, 
draugės, lipšnūs berneliai, kuriems ji taip rūpėjo, kurie ją  taip mylėjo, dabar ją  taip skaudžiai išjuokė, nužemino ir kaip 
nenaudėlę  ar kokią  išgamą  amžinai išstūmė  iš savo tarpo. Verkė, kaltės nežinodama, verkė, dievo pamiršta ir žmonių 
išsižadėta, o drauge su ja verkė  ir toji gedulinga mėnulio šviesa, ir paslaptinga tyla, ir liūdnai po miglotus laukus mėnesienoj 
glūdinėjanti, it graži nuskriausta mergaitė našlaitė, Anicoko daina. 
    Staiga šmėstelėjo jos galvoje gyvais paveikslais kitos panašios naktys, šmėstelėjo meilus bernužėlis, meilūs žodeliai, meilė, 
malonė, viltis, pasitikėjimas... Visa tai atsiminusi, atstūmė  nuo savęs šunį, atsistojo sutvirtėjusi, sveika, puikybės pilna ir, 
perlipusi per tvorą į daržą, nuėjo rugių lauku... 
    - Ar pablūdo mergina, ar kurių norų - viena naktį po laukus vaikščioja! - tarytum pratarė iš po debesėlio pasirodęs mėnulis 
ir, susirūpinęs savo neatidėliotinais darbais, šmukštelėjo po kitu. 
    O mergina, vienplaukė, palaidomis kasomis, atlapu kaklu, smulkiu, bet tvirtu žingsniu ėjo toliau, artyn prie ežero. 
    Tarytum ką siūlydami, šnibždėjo jai miegūsti rugiai, plakė varpomis jos atlapą krūtinę, kuteno kaklą... o ji, iškėlusi galvą ir 
atstačiusi krūtinę, nieko nepaisydama, it puikybės pilna, ėjo vis tolyn ir tolyn. Tarytum taip darydama norėjo atsilyginti sau už 
tai, kad visą laiką traukėsi ant akių skarelę, slėpė veidą ir vaikščiojo nuleidusi galvą. 
    Porą kartų  purptelėjo iš po jos kojų persigandęs paukštelis, porą kartų sušlamėjo rugiuos naktinis žvėrelis, o mergina kas 
kartas valandėlę susilaikydavo, dar aukščiau pakeldavo galvą, dar labiau ištempdavo krūtinę ir, sugniaužusi kumščius, tarytum 
visa savo siela nežinomam priešui tardavo: "Na, drąsuoli, ir man nebėr kantrybės; aš laukiu, drįsk tiktai, pamėgink tiktai mane 
paliesti, dabar tai jau pažiūrėsim!.." Bet nieko nesulaukusi ir niekam nepasirodžius, dar puikesnė, smulkiu, bet tvirtu žingsniu ėjo 
paakiui, artyn prie ežero. 
    Keletą kartų pasivijęs ją šuo unkštė, sukinėjosi aplinkui, mataravo uodega ir nežinojo ką daryti, ar grįžti namo, ar, juos be 
priežiūros palikus, sekti paskui Veroniką. Tačiau pamatęs, kad į  jį nekreipia akies, atsitūpė ant ežios ir pradėjo staugti. 
    Priėjus ežerą, mergina sustojo ir, sunėrusi ant galvos rankas, giliu žvilgsniu apmetė  ramų  ežero plotą, jame mirksinčias 
žvaigždes, paskendusius kryžius, snaudžiantį  sodžių ant kalno; apmetė ir suprato, kad ji jau svetima šiame gražiame pasaulyje, 
kad nebevilios jau jos nei gražios mėnesienos, nei saldūs mergelių sapnai sapnuosis, suprato, kad ji dabar viena vienužė visame 
pasaulyje, kad jos dalia dalelė vien skurdus vargas ir visų paniekinimas... 
    - Žiūrėkite, broliai, bene pradės ji mus skinti? - tartum šnibždėjosi nusigandę ajerai. 
    Valandėlę pastovėjusi, užkišo Veronika už rožančiaus abi rankas ir, iš visos gerklės riktelėjusi, patraukė alkūnėmis raištelį. 
    Riktelėjo už ežero, atsiliepė melduose, skardžiuje, už liepto... Atsiliepti atsiliepė, bet išeiti ir pasirodyti nedrįso. Tada jau 
Veronika pamažėl pradėjo bristi į vandenį. 
    Krūptelėjo vandeny žvaigždelės, subruzdo ajerai, sulingavo amžinai sargyboje stovinčios nendrės, nutirpo persigandę meldai, 
ir viena paskui kitą į visas šalis pradėjo bėgti nuo Veronikos bangutės... 
    Kai po pusvalandžio iš po debesėlio išlindęs mėnulis apšvietė žemę, tylu ir ramu buvo nurimusiame vandens plote: saldžiai 
miegojo ajerai, snaudė ant meldų pasirėmusios nendrės, ir milijonai žvaigždelių žiūrėjo iš dangaus ežeran. Miegojo ir žmonės, ir 
gamta, tik vienas vienužis mėnuo, liūdnas ir susimąstęs, budėjo ties ta nelaiminga šalimi, kur taip daug meldžiamasi ir taip daug 
ašarų liejama. 

* * *  

    - Matote, mergiotės, kas nuo dievo atstoja, prie to velnias pristoja, - kalbėjo rytojaus dieną  tetulė  Juozaponienė  prie 
ištrauktos iš ežero paskenduolės čia pat susirinkusioms ir nedrąsiai tarp savęs šnibždančioms sodžiaus merginoms. 
    Perdien ir pernakt gulėjo paskenduolė ant ežero kranto, kol iš Ukmergės atvažiavo vyresnybė ir apžiūrėjusi užvarė vyrų - 
vienus duobės kasti, kitus karsto dirbti. 
    Palaidojo Veroniką čia pat, aukštame kalnelyje, pakaruoklių kapinėse. Niekas jos nei verkė, nei gailėjo, nei už jos dūšelę 
poterių kalbėjo - apkasė, apmetė žemėmis ir, nepastatę ant kapo kryžiaus, parėjo namo. 

* * *  

    Nors ir pirma Šepečių ežerėly vaidendavos, nors ir pirma jo žaliai juodas šaltas vanduo baugindavo žmones, o jau nuo šio 
karto jo geras vardas amžinai pražuvo. Nors ir seniai jau jame nusiskandino vargšė Veronika, tačiau apylinkės sodžių žmonės 



ir lig šiol mėnesienomis matą, kaip iš pakaruoklių  kapinių  išeinanti ūku apsisiautusi su mažučiu vaikeliu paskenduolė. Išėjusi 
braidžiojanti rugius, skinanti rugiagėles, raškanti tarp meldų  ir nendrių  vandens lelijas ir, slankiodama ežero panuovaliu, 
rankiojanti kitados čia jos pabertus rožančiaus poteriukus. 

1909 

PATI 

    Klausau aš jūsų, nelaimės draugai, ir stebiuos: vieni skundžiatės patekę  į  šitą užburtą verpetą būdami valkatos, nes jauni 
nepasiekėte jokio mokslo, be priežiūros užaugote; kiti - dėl savo neturto, nelaimių, nepasisekimų, dar kiti kaltinate žmones, 
kurie šiuo ar tuo sulaikę jūsų  plėtotę, pavergę, užnuodiję jūsų  dorą, sielą, dar kiti, girdėjau, sakote neišsimokę  jokio amato, 
savarankiško darbo. Aš, nelaimės draugai, žemiau už vištas nutūpiau - nors, tiesą pasakius, su ereliais niekuomet ir nebuvau 
iškilęs - visai kitokiu būdu ir kitais keliais. 
    Savo laiku baigiau gimnaziją, išėjau girininkų  institutą, paskiau Rusijos šiaurėje gavau gerą valdžios įstaigos vietą, įsimylėjau, 
vedžiau jauną, gražią, turtingą pačią. Kasdien valgiau gardžių pietų, iš vakaro galėdavau užsisakyti mėgiamų buljonų, pudingų, 
saldumynų. Visas miestas mane gerbė. Kai kurie manęs bijojo, prieš mane lenkėsi, žeminosi, man pataikavo. 
    Ateitis iškilniausia. 
    Ko gi, regis, daugiau bereikėjo?! Juk tatai paprasto mirtingojo pasiekta laimė! 
    Bet ne! Pasirodė, kad ir man likimas skyrė visai kitonišką gyvenimą ir kitokią laimę. 
    Ir jeigu jau iš tikrųjų taip yra. kad niekas pasauly be priežasties neatsitinka, dargi plaukas nuo žmogaus galvos nenukrinta, tai 
mano nutūpimo priežastis bus buvusi manoji pati. 
    Kad ne ji, gal dabar būčiau jau aukšto laipsnio drūtas valdininkas, tebebūčiau valgęs kasdien tą pačią valandą gardžias 
sriubas, buljonus, pudingus, vogęs iždą. 
    Taigi klausykit, nelaimės draugai: buvo tai gegužės mėnesio dvyliktoji diena - mudviejų  su pačia jungtuvių  metinės 
sukaktuvės. 
    Pakirdau aš anksti rytą ir tuojau vėl sumerkiau akis: mano pati atsargiai atsikėlė iš lovos, tylutėliai ir rūpestingai pataisė mano 
apklotą, apkamšė kojas ir, kad manęs neprikeltų, suėmė į glėbį nuo kėdės savo drabužius ir, išsinešusi juos į kitą kambarį, ėmė 
rengtis. 
    Aš apsimečiau miegąs, tuo tarpu viską girdėjau, kas darėsi kitam kambary. Dar porą kartų įėjo pati pirštų galais į miegamąjį, 
kažin ko ilgai graibė stale - čiužėjo popierium, galop, dar kartą pataisiusi apklotą ir palytėjusi lūpomis mano kaktą, išėjo. 
    Girdėjau dar, kaip ji šnibždėjosi su virėja prieangyje, kaip tarėsi su tarnaitėmis ir kaip pro virtuvės duris išėjo į miestą. Mat į 
vakarą, į mudviejų jungtuvių metines sukaktuves, suprašė ji daugybę svečių ir dabar jau nuo pat ryto ėmė rūpintis jų priėmimu ir 
pavaišinimu. 
    - Kvaila moteriškė: ji savo pokyliais, vardadieniais, sukaktuvėmis ir ketvirtadieniais nuodija gyvenimą  ir man, ir sau. Tik 
metai, kaip mudu susijungę, o jau keliame kelintą  didelį  pokylį, - murmėjau aš, gulėdamas lovoje, paskutiniu laiku labai 
nepatenkintas savo drauge. 
    Vesdamas aš ją mylėjau, troškau ramaus gyvenimo, tikėjaus turėsiąs vaikų, rasiąs juose buities tikslą, norėjau sėkmingiau 
darbuotis, palikti atmintį įpėdiniams. Ir metai nesuėjo, kaip pasimačiau nusivylęs. 
    Mano pati pasirodė, ko aš pirma nebuvau pastebėjęs, tuščia žmogysta, nerimta, temėgstanti puotas, kelianti visokias 
sukaktuves, vardadienius, be svečių ir svetimos draugijos ir dienos negalinti pagyventi. 
    Mėgo puoštis, mudruotis, per dieną po kelis kartus keitė drabužius, dulkinos pudra. Griežtai atsisakė gimdyti, nes tai mat 
pakenksią jos gražumui. Tam tikslui dukart važinėjo su tardytojo pačia pas profesorių. 
    Pikčiau kaip ugnies bijojo, kad kas nesužinotų, jog aš lietuvis, kilęs iš valstiečių. 
    Tiesa, iš pradžios aš su ja kovojau stengiaus įrodyti jos nuomonių  klaidingumą, prisakydavau tūkstančius pavyzdžių, 
griaudavau jos logiką, bet pagaliau, pamatęs visą  jos tuštumą, pasiekęs jos proto dugną  ir supratęs, kad ji jau yra amžinai 
prigėrusi to buržujiško oro, kuriame augo ir lavinos, - nusileidau ir numojau ranka. 
    Aš buvau suvalkietis, ūkininko sūnus. 
    Ji - vilnietė, bajorė dvarininkė ir vadinos liberale. 
    Tačiau niekino lietuvius, neapkentė žydų, visame kame mėgo lenkų kultūros reiškimąsi. 
    Rusų valdžią peikė, vadino ją juodašimtiška rasit tik dėl to, kad ji susidėjo iš rusų biurokratų, ne iš lenkų liberalų. 
    - Nelaimingas aš žmogus - balsu ištariau, pasitempęs lovoj, ir atsikėlęs, basas ir vienmarškinis, tęsdamas per parketą 
apklotą, priėjau prie lango. 
    Lauke, už lango, buvo tikras pavasaris. Medžiai vieni dar tik sprogo, kiti jau žydėjo. Palangėje žaliavo švelnutė  jaunutė 
žolelė. Patvory nedrąsiai išleido tamsiai rausvus diegus kažin kokie augmenėliai, panašūs į Lietuvos varnalėšas. 
    Prie palapinės, saulės atokaitoje, smėly rausės ir vanojos vištos. Tarp jų, patempęs gurklį  ir kartkartėmis plumpsėdamas 



sparnais, giedojo visa gerkle gaidys. 
    Aš pravėriau langą: į kambarį įsiveržė gardus žydinčių obelų, vyšnių kvapas, paukščių kliaugėjimas ir miesto ūžesys. 
    Man tai priminė tolimą tėviškę, mano jaunąsias dienas, kai aš basas bėgiojau po minkštą žolelę, karsčiaus po obelis, liepas, 
paukštvanagiaudamas klaidžiojau po mišką. 
    Graudu ir sunku pasidarė man širdyje, ir aš, uždaręs langą, sugrįžau atgal, tęsdamas parketu apklotą ir šlepsėdamas basomis 
kojomis. 
    - Kaip gera dabar būtų sukaktuvių dieną  išvažiavus kur su mylima drauge už miesto, į mišką, toliau nuo žmonių, ir ten, tarp 
pavasario grožybių, pabuvus dviese tokią brangią dieną! - galvojau aš, prausdamas burną. 
    Kad tuščiomis rankomis nesutikčiau pačios, tučtuojau apsirengiau, skubotai išgėriau stiklinę kavos ir išėjau į  miestą pačiai 
dovanos pirkti. 
    - Ir ką aš jai atsilygindamas pirksiu? - galvočiau eidamas gatve ir sveikindamasis su pažįstamais. 
    - Aukso laikrodėlį  ji turi, grandinėlių kaklui irgi, žiedus bent tris, karolius ir diademą  jau aš jai pirkau, visokių segtukų  ir 
apyrankių - pilni staliukai, tai ką gi aš jai bepirksiu? 
    Begalvodamas ir nepamačiau, kaip perėjau visą prospektą ir atsidūriau miesto gale. 
    Diena buvo graži, šilta, saulė žeme ridinėjo - tikras gegužės mėnuo. 
    Iš laukų nuo šilo papūtė šiltas, malonus, pušų sakais kvepiąs vėjelis. Vaizduotė ūmai išaudė miško grožybės pavasarį, ir aš 
nuėjau toliau. 
    Prospektui pasibaigus, kaip paprastai visuose nedideliuose šiaurės Rusijos miestuose, tuojau prasidėjo Slabada, už 
Slabados buvo matyti laukai, miškai. 
    Abiem negrįstos gatvės pusėm ėjo daržai, sodai, eiliojos namai su tvoromis, iš už kurių kyšojo žydinčios obelys, kriaušės. 
    Priešais, vieškeliu, pasirodė didelis sudulkėjęs diližanas, sausakimšai prikimštas bobų ir vaikų. 
    Aš išsukau iš vieškelio ir per dirvas, kaip ir sutrumpindamas kelią, nuėjau į šilą. 
    Tačiau nei ramus vėjelis, nei regimojo miško ūžesys nenuramino mano dirgsnių, ir nuotaika, juo tolyn, ėjo blogyn. 
    - Tik metai, kaip mudu susituokę, o jau keliam kelintą pokylį, - ištariau aš balsiu platiems laukams ir, tarytum keršydamas 
pačiai, įsismaginęs peršokau per griovį. 
    Ji niekuomet man, "visų gerbiamam ponui girininkui", to nebūtų be pastabų dovanojusi. 
    Šile dar labiau pakvipo pušelių  sakais. Medžiai lapuočiai daugiausia dar tik sprogo; kelmais žaliavo bruknių  uogienojai. 
Paukščių  buvo nedaug, ir giedojo jie kažin kaip nelinksmai: vis vieną, vis tą patį  kartojo čirkšliukas, liūdnai cieksėjo zylelė, 
tankumyne kėkštai pešėsi, o šilelio keliose pušelėse susispietę juodvarniai tikrą pragarą kėlė. 
    Aš pasukau nuo juodvarnių  į dešinę ir, įsigilinęs į mišką, ėmiau svarstyti savo draugės laimę. 
    Sunkiausia man buvo išeiti iš keblios padėties, žinant, kad pati mane myli. 
    - Myli? Už ką gi ji mane myli? Juk aš nei gražus, nei turtingas, tik paprastas valdininkėlis. Myli rasit dėl to, kad aš jai 
nesipriešinu, visur nusileidžiu, pamažėl išsižadu savo nuomonių, priimu josios; pagaliau rasit ji mane myli dėl mano kantrybės, 
dėl mano gero būdo, ar dėl to, kad aš jos nemyliu. 
    Ji mane juokdamasi vadindavo "laukiniu lietuviu"; stengdamasi pripratinti prie salon ų  draugijos, išmokė  lošti vinto, 
preferanso. 
    Kartą dargi buvo užsiminusi apie mano, Atkočaičio, pavardės pakeitimą "Atkocewicz'iu". 
    - Persiskirt, ir gana - vienas tėra išėjimas! - galvojau aš, vaikščiodamas po mišką. 
    - Bet kaip persiskyrus, kaip jai visa tai išdėsčius, kad ji mane suprastų, atjaustų  ir kad jos neįžeisčiau? Juk: negalima įžeisti 
žmogaus dėl jo meilės. Persiskirti - lengva pasakyti, bet kuriais motyvais, kuo pasiremti, jog tarp mudviejų lig šiol nebuvo nei 
vienos scenos, nei vieno triukšmingo dalyko... Visas miestelis sako, kad mudu laimingiausias dvejetas visoj apskrity. Ir 
persiskirk tu, žmogus... Kai jai apie skyrimąsi pradėsi kalbėti, ji, išgirdusi mano išpažintį, nustebs, kaip kad aš nustembu dėl jos 
naujai sugalvoto pokylio... Juk mudu su ja du priešingi poliai. Keista, kaip mudu, būdami įvairių pažiūrų  ir būdų, susijungėm... 
Nejaugi meilė taip apdūmė akis? 
    Grįžtant namo, man saulė kepino nugarą, viršum galvos čiulbėjo, smegeriojo vieversėliai, užpakaly rėkė juodvarniai. 
    Išėjęs į vieškelį, sutikau būrį mokinių su mokytoja priešaky. Visi jie man nusikėlė kaškietus, aš jiems atsakiau tuo pačiu, bet 
nė žodžiu į  juos neprabilau; ir vėl man pasirodė, kad tai pačios įtakos vaisiai. 
    Tie mokiniai priminė man du mano jaunuosius brolius gimnazistus, kuriuos aš, gavęs girininko vietą, liepiau tėvams mokyti ir 
tam tikslui siųsdavau jiems kas mėnuo po 50 rublių. 
    Apskritai, pirmaisiais savo tarnybos metais aš daug ką gero buvau padaręs savo namiškiams ir tikėjaus per keletą metų 
grąžinti tėvams visas išlaidas, kurias jie, mane bemokydami, padarė, ir išmokėti jų visas skolas. 
    Vienais metais savo pinigais įkliudžiau į gimnaziją abu jaunuosius brolius, tėvams padėjau išstatyti naujas trobas, liepiau įveisti 
sodą; pripirkau akėčių, plūgų, įvairių  trąšų  žemei pagerinti. Šventėms prisiųsdavau jiems dovanų  ir pinigų  šeimynos algoms 
išmokėti. 
    Ateinančiais metais buvau sugalvojęs ir jau su tėvu susitaręs iškasti kieme gerą šulnį, kuriuo galėtų naudotis visas sodžius, 



taip pat nuleisti iš ežero vandenį pagerinti valstiečių pievoms. Tam reikalui jau buvau išgavęs leidimą ir suderėjęs agronomą. 
    Seserims pažadėjau duoti gerą kraitį  - žodžiu sakant, nusprendžiau visų pirma sušelpti namiškius ir pakelti jų ūkį, o paskui 
jau pasirūpinti ir savimi. 
    Bet čia susipažinau, įsimylėjau ir po keleto mėnesių vedžiau. 
    Vedęs nustojau nuolat broliams siuntinėjęs pinigų  ir tai pusiau mažiau, tėvams dargi šventėms nieko nebenusiųsdavau, nes 
visa mano alga išeidavo butui apmokėti, puotoms, dovanoms, papuošalams... 
    Apskritai, ji buvo gan keista žmona, ir nors aš su ja išgyvenau. ištisus metus, tačiau kaip reikiant jos nepažinau. Kai 
reikėdavo suruošti mieste kokį  labdarių vakarą arba loteriją, visi kreipdavos į  ją; kai reikėdavo veikiau iš gubernatoriaus išgauti 
leidimą, irgi siųsdavo ją, ir, žiūrėk, būdavo, po kokio trejeto dienų aš jau ir bevažiuojąs pas jo vyresnybę pasiimti tam tikro 
popieriaus. 
    Būtinai ji stengdavos visur įpint ir mane ir pusiau dalindavos savo garbe. Taip antai labdarių loterijose ji mane pristatydavo 
asistuoti kokiai nors įdomiai gražiai damai, iš anksto primokydavo, apie ką su ja kalbėti, kokį komplimentą jai pasakyti. 
    Pargrįžusi iš gubernatoriaus ar apskritai atlikusi savo misiją, ji linksma ir juokdamasi pasakodavo man, kaip ji kalbėjusi su jo 
viršenybe, kaip gudriai apėjusi nuostatus, kaip komplimentais papirkusi raštinės valdininkus. Ji savo įtaka ir diplomatija 
nuveikdavo dargi ten, kur nieko negelbėdavo ir pinigai. Čia tai jau aš nusileisdavau ir mintimi i š dalies sutikdavau, kad 
"wykstałcenie bez wychowania" diplomatijos srity - "wielki minus". 
    O kai aš būdavau be ūpo arba kuo nepatenkintas, ar bent kiek nesveikas, ji nė minutei nuo manęs neatsitraukdavo. 
    Paskiau, kai aš jos ir nebemylėjau, tačiau iš veido ir lyties ji man tebepatiko. Vieną kartą mano miškų srity atsitiko menkas 
vogimas. Vogimo vietą  apžiūrėjęs ir suradęs menką  žalą, aš išreiškiau papeikimą  kai kuriems miško konduktoriams, po 
pusrublį  nubaudžiau kelis sargus ir, kaip to reikalauja įstatymai, padaviau miškų  žinybai tam tikrą  raportą. Štai po savaitės 
gaunu iš miškų žinybos raštinės įsakymą tuojau atstatyti iš miškų konduktorius ir pašaukti tieson sargus. 
    Tokiu įsakymu aš didžiai pasipiktinau ir pasitariau su pačia, ką daryti. Ji visai sutiko su miškų žinybos įsakymu ir liepė man jį 
veikiau įvykdyti. 
    Išgirdęs iš jos tokią neteisingą  nuomonę, aš pasiryžau kovoti vienas ir, tuojau priėjęs prie telefono, prigrasinau raštinės 
viršininkui, kad jei miškų žinyba pakartos savo įsakymą, tad aš jį įgyvendinsiu, bet teisme būsiu ne ieškotojas, tiktai reiškėjas. 
    Nesuskubau aš paleisti iš rankų  telefono ragelio, kaip čia pat stovėjusi ir viską girdėjusi pati apsikabino mane aplink kaklą ir 
pro ašaras ištarė, koks aš esąs geras žmogus ir kokie jie visi nedori. Paskiau ji visą dieną buvo kaip hipnotizuota ir, į mane 
žiūrėdama, tarytum meldėsi. 
    Bet tai buvo tiktai dienai. 
    Kai aš mūsų  bendro gyvenimo metinių  rytą grįžau iš šilo į  miestą, buvo jau geri pusryčiai, ir, einant prospektu, pirklio 
milijonieriaus Cvetkovo lentpjūvės sudūzgė dvyliktą. 
    - Prašau man parodyti ką  nors aukso daiktų, - paprašiau įėjęs į  auksininko krautuvę. Kad šis nepastebėtų  mano 
pasibjaurėjimo ir neūpo, nusiėmiau akinius ir nusigręžęs ėmiau juos trinti nosine. 
    Pardavėjas vikriai atidarė prieš mane brangiųjų  daiktų padėlį  ir ėmė  iš jo dėlioti ant stalo įvairius moterų  tualeto auksinius 
pagražinimus. Matyti, jo žinota apie sukaktuves ir seniai manęs laukta. 
    Aš, bakstelėjęs pirštu į vieną drūtą aukso grandinėlę, paklausiau, kiek už ją mokėti. 
    - Šimtas penkios dešimtys rublių! - aiškiai, atidalindamas žodį  nuo žodžio, atsakė  pardavėjas ir, pakabinęs ant delno 
grandinėlę, ėmė ją visaip prieš mane vartyti. 
    - Suvyniokit man ją, - paliepiau, siekdamas į kišenę pinigų. 
    Nepasakosiu aš jums, nelaimės draugai, kaip aš įteikiau pačiai dovaną, kaip vienas kitą sveikinom metinių sukaktuvių... tatai 
kiekvienas gali sužinoti iš tam tikrų šabloninių knygų. Aš tik pridėsiu, jog kai aš, atlikęs šitą pareigą, ėjau į savo kabinetą, staiga 
pati, kaip jauna katytė  pavijo mane duryse, iš užpakalio apkabinusi rankomis aplink kaklą  ir prie manęs prisiglaudusi, lyg 
nusigandusi, lyg ką atspėjusi pro ašaras paklausė: 
    - Anatol, kas tau? 
    Mano vardas buvo Antanas, bet ji, kad aristokratiškiau skambėtų, vadindavo mane Anatoliu. 
    - Tu sergi, tu be ūpo ar kuo nepatenkintas? Sakyk! 
    Čia aš susiėmiau ranka už kaktos ir paaiškinau jai, kad aš iš tikrųjų esu truputį  nesveikas, kad man sopa galvą ir kad aš 
noriu trupučiuką pagulėti. Maniau, kad tuo ir atsikratysiu nuo jos klausinėjimų, bet, pasirodė, toli gražu. Ji tuojau padėjo ant 
kanapos priegalvį, paguldė mane ir, glostydama mano plaukus, kaip ir susimąstė. 
    Aš sumerkiau akis ir nežinojau, ką daryti, ar tylomis gulėti ir ją nuraminti, ar tuojau išdėstyti visa, kas seniai jau man gulėjo 
širdy ir nedavė ramybės. 
    Širdis man ėmė tankiai plakti, ir buvau jau benorįs atsisėsti, ją apkabinti ir, paėmęs už rankos, atvirai, iš tikros širdies viską 
jai papasakoti, bet tą  valandėlę  pati pakėlė mano galvą  ir, ją  pasidėjusi sau ant kelių, pradėjo kalbėti, žiūrėdama liūdnai 
susimąsčiusiomis akimis į dailų, kabinete paklotą kraitinį patiesalą. 
    - Žinai, Anatol, tu pavargai, tau reikia atsilsėti. Seniai jau aš pastebėjau, kad tavo dirgsniai suirę. Žinai, Anatol, išgausiu aš 



tau iš vyriausiojo revizoriaus bent dvejetui mėnesių atostogų, ir brauksim mudu į Kislovodską pasilsėti... Šiandien kaip tik bus 
pas mus ir jis, ir Liubomirovas, tai aš su jais ir pakalbėsiu. 
    - Kaip?! Tu ir Liubomirovą pakvietei? - riktelėjau aš net visas suvirpėjęs. - Šitą juodašimtį, vagį, parazitą... juk dėl jo vieno 
liko išsiųsta į Sibirą visa pažangioji miesto inteligentija, ir jis... jis slaptosios žvalgybos agentas! 
    - Tai ką gi, Anatol, padarysi, - žinau ir aš, ko jis vertas, bet reikia nepamiršti, kad nuo jo pareina ir tavo karjera. 
    Aš pajutau, kaip visas apsipyliau kaituliu, norėjau atsikelti nuo kanapos, tuojau atstumti nuo savęs pačią, ją įžeisti ir dar kažin 
ką tokį padaryti, bet pakėlęs galvą ir pažvelgęs jai į akis, nutilau. 
    Apsivertęs kniūpsčias, įsikandau priegalvį. 
    Trupučiuką patylėjusi, pati išėjo ir tuojau sugrįžusi apklojo mane... Paskiau girdėjau, kaip darinėjo langines... Aš užmigau. 
    Kai pakirdau, pačios jau nebebuvo. Pro langinių plyšius veržės į kambarį  šviesa, kvepėjo odekolonu, svogūnais, kepsniu; 
buvo girdėti, kaip virtuvėje čirškino taukus, kapojo mėsas... 
    Atsikėlęs aš ilgai dar vaikščiojau po kambarius, nesurasdamas sau vietos. 

* * *  

    Vakare pradėjo rinktis svečiai. Pirmutiniai atėjo kaip visada tardytojas Liakovas su pačia, mudviejų  didžiausi bičiuliai ir 
draugai, kaip tatai man stengdavos įkalbėti pati. 
    Abi moterys tuojau išrūko į  virtuvę, o mudu pasilikome mano kabinete. Su Liakovu mudu vienas kitam sakėmės "tu", Jis 
mane vadino "Anatol" ir, kad išeitų draugiškiau, stengdavos tatai dažniau pabrėžti. Aš jį  irgi vadindavau "Vania". 
    Kabinete kanapoje susėdę, rūkėme brangius cigarus, jis man pasakojo paskutines naujienas, apie surastus ka žkokių 
paslaptingų politinių organizacijų siūlus, apie susektus apskrity vagis, žmogžudžius ir taip toliau... Paskiau kalbėjome apie savo 
pačias. 
    Antrieji atvažiavo dvarininkas Kotelnikovas su visa šeima ir su uošve - irgi mudviejų dideli bičiuliai. 
    Uošvė mudu su pačia išbučiavo, išgyrė, paglostė ir galop peržegnojo. 
    Po Kotelnikovų  atidūlino su pačia ir su i šduktere vietinis vaistininkas Brazauskas, ištautęs lietuvis; paskiau ėmė  rinktis 
miestiečių, tolimesnių dvarininkų, įvairių departamentų valdininkų ir mano tarnybos draugų. 
    Valdininkų  pati paprašė  tik tuos, kurie buvo man lygūs ar už mane aukštesni, arba tuos, kurie dabar kad ir nežymūs, bet 
ilgainiui galį  iškilti. 
    Smulkiųjų valdininkėlių ar šiaip pasiturinčių miestiečių ir dvarininkėlių pati vengdavo ir su jais nesibičiuliuodavo. 
    Visi svečiai mudu su pačia sveikino beveik tais pačiais žodžiais, vienu, seniai jau nudėvėtu įpratimu. 
    Vyrai bučiavo mano pačiai abi rankas ir, tai darydami, tirpo, lankstės ir, ilgai nepaleisdami jos rankų  iš savo, žiūrėjo jai į 
akis, kalbėjo komplimentus ir elgėsi taip, lyg bučiuoti jos rankas iš tikrųjų jiems būtų didelė laimė. 
    O moterys bučiuodamosi tarytum sulipdavo lūpomis. 
    Galop atvažiavo ir Liubomirovas su vyriausiuoju revizorium Podsipaninu, ir lyg tyčia prieangy susitiko du amžini priešininkai: 
daktaras Veincvaigas ir daktaras Smirnovas. Nuo to karto, kai Veincvaigas po vieno konsiliumo su Smirnovu įsiskverbė  į 
pirklio milijonieriaus Cvetkovo namus ir paliko jo namų gydytoju, įžeistas Smirnovas nebeapkentė savo kolegos ir kartą net 
klube viešai prie visų pavadino jį sukčium. 
    Liubomirovui su revizorium atvykus, vyrai truput į  susivaržė: visi jie kažin ko lyg nusiminė, nusigando, nuleido rankas ir it 
pagalius prariję linksėjo savo viršininkui, kai šis sveikindamasis kaišiojo jiems pirštų galus. 
    Tik vienos moterys pasiliko tokios pat ramios, linksmos ir giedros. 
    Paėmęs mano pačią už rankos, revizorius apėjo su ja visus kambarius, žvilgterėjo ir į virtuvę, miegamajame kambary pasakė 
jai gražų komplimentą ir pagyrė jos skonį. 
    Už stalo sėdėjo jis pirmojoje vietoje ir vis kalbėjos su mano pačia, kuri, neturėdama laiko ir besirūpindama svečių vaišinimu, 
bėgiojo nuo vieno stalo galo prie antrojo, visiems šaipėsi, su visais juokavo, stengdavos atspėti visų mintis, visų norus ir visus 
patenkinti. 
    Valgant vakarienę, svečiai be paliovos šaukė "kartu", ir mudu su pačia, kad būtų saldu, turėjom vis bučiuotis. 
    Po vakarienės pati, suvedusi mane su Liubomirovu ir Podsipaninu, liepė  išgerti bruderšaftą, paspausti vienas kitam rankas ir 
būti draugais. 
    Visa tai aš atlikau nesipriešindamas ir kaip iš tikros širdies spaudžiau jiems rankas. 
    Išėję  į salę, moterys gėrė brangų vyną, o vyrai kavą su benediktinu, tuo tarpu Brazauskų išdukterė Agutė, pasiimta iš tolimų 
neturtingų giminių ir jau įnuodyta miesčionišku oru, skambino pianinu, deklamavo, dainavo. 
    Jai pabaigus, svečiai ilgai plodavo delnais, balsu ją girdavo, o moteriškos ir mano pati, prie jos pripuldamos, bučiuodavo. 
    Žinodamas visų  susirinkusiųjų  tuštumą, aš iš anksto išmaukiau keletą  burnelių  konjako, ir nebebuvo jau šlykštu, kai 
Kotelnikovas sakė ilgą prakalbą, kurioje negalėjai susekti nei minties, nei tikslo. Nesipiktinau, ir kai revizorius, šokęs su mano 
pačia mozūrą, paskui bučiuodamas jos kurpaitę, taip susilenkė visa savo drūta sudėtim, jog rodės, tarytum čia pat ištrykšiąs iš 



jo paraudusio sprando kraujas arba nudžiausianti jį apopleksija. 
    Po šokių  sukaitusį  revizorių keli valdininkai, suėmę už pažastų, išvedė  į mano kabinetą pasilsėti, o visai nusigėrusį  ir kaip 
lepšę išlepusį Liakovą Kotelnikovo arkliais parveždino namo. Jo pačią, svečiams išsiskirsčius, visada lydėdavau aš. 
    Pasilsėjęs mūsų revizorius atsikėlė nuo kanapos ir, su nieku iš svečių neatsisveikinęs, išvažiavo drauge su Liubomirovu. 
    Ėmė skirstytis ir kiti. 
    - Na, kam šokti, kam dainuoti, o mums, seniams, metas jau ir pasilsėti, -kaip ir visuomet, tarė atsistojęs Kotelnikovas ir, 
paglostęs savo plačią kaip ližė barzdą, priėjo prie mano pačios atsisveikinti. 
    Pati ėmė  jį prašyti dar bent valandėlei pasilikti, man riktelėjo paslėpti jo kaškietą, bet kadangi užsispyrė važiuoti ir pati su 
uošve, tad manoji, jas išbučiavusi, išleido. 
    - Skara apsigaubkite, Irina Petrovna, skara, kad nesušaltumėt, - nenutildama vis kalbėjo mano pati, kai Kotelnikovai sėdos į 
vežimą. - O jūs, Ivanai Ivanovičiau, sėskitės į  priekį  - bus pavėjui... Kojas čion... taip... Per brastą  arklius suturėk - girdi, 
Mitrofanai!.. Vaikučius nuo manęs išbučiuokite, vaikučius, - dar riktelėjo pati, jau išvažiuojant iš kiemo. 
    Kaip bematant išsiskirstė visi svečiai, ir po kokio pusvalandžio aš jau lydėjau namo tardytojo pačią. 
    Atmenu, naktis buvo šviesi, šilta; niaukėsi dangus, ir kur ne kur, debesims prasiskyrus, mirkčiojo grupėmis žvaigždės. Jau 
švito, tačiau pro debesis, kurie užgulė  rytus, aušros nebuvo matyti. Kvepėjo sprogstančiais berželiais, ievomis ir pavasariu. 
Mieste buvo tylu, tik Slabadoj tebeūžė  pirklio Cvetkovo lentpjūvė, retkarčiais išspjaudama pro kaminą  liepsną, nuo kurios 
nurausdavo dangus ir sublizgėdavo cerkvių kryžiai. 
    Kalba mudviem ilgai visai nesirišo. Nors seniai aš pastebėjau, kad ji nori mane sužavėti savo dekoltė, dailiomis kojomis, 
dailiais, iš Maskvos išrašytais drabužiais, tačiau aš apsimesdavau nieko nematąs ar nesuprantąs. Dabar gi ypač man buvo 
bjaurus jos koketavimas. 
    Nuo išgerto konjako, nemiegojimo ir ilgo nerimo man skaudėjo galvą ir ėdė kartėlis. 
    O tardytojienės aš visuomet nekenčiau ir dabar norėjau, kad tik veikiau ja atsikratyčiau. 
    Ant tilto mudviem atidavė pagarbą du miestsargiai, kurie, žinodami, jog tarp mano svečių yra ir jų viršininkas, nemigo visą 
naktį. 
    Užėjus ant tilto, Liakova sumažino žingsnius ir, pasirėmusi ant geležinių  turėklų, ėmė žiūrėti į  vandenį. Aš stovėjau prie jos ir 
žiovaudamas laukiau, kas gi bus toliau. 
    - Ė! - nervingai sušuko ji. - jei visą gyvenimą kankintis ir vargti, mylėti ir nebūti mylimai, tai geriau striktelėti nuo tilto į  upę ir 
vienu žygiu viską baigti. 
    Aš dėjausi nenugirdęs ir paaiškinau jai, kad toks tiltas nors ir linguojąs, tačiau nesulūžtų  ir šimtui prikrautų  vežimų ant jo 
užvažiavus. 
    Kada mudu priėjom jų sodo vartelius, tardytojienė vėl melancholiškai prabilo: 
    - Mano vyras dabar miega kaip negyvas, nors ties ausim jam dabar trinksėk, neprikelsi... - Koks gražus rytas, koksai 
lengvas oras, kaip kvepia medžiai... eikim, Anatol, į sodą trupučiuką pasėdėti! 
    Aš atsiprašiau ir paaiškinęs, kad pati prašė neužtrukti atsisveikinau. 
    Eidamas kita gatve, girdėjau, kaip įtūžusi tardytojienė barė kiemsargį, kuris, jai suskambinus, ne iškart atidarė vartelius. 
    Ant tilto vėl tiedu sargai atidavė man pagarbą. 
    Rytuose, tarp debesų, pasirodė raudonas aušros brūkšnys, Gerokai prašvito. Ėmė blaivytis dangus. Aš atsirėmiau į  turėklus 
ir įsižiūrėjau į  upę. Vandens paviršium pliuškė šokinėjo mažutės žuvelės, drebėjo mirkčiojo gilumoje paskutinės žvaigždelės ir 
snaudė panėrę cerkvės bokštai. 
    Ilgai aš stovėjau ant tilto ir žiūrėjau į vandenį. Sukosi man galva, raibo akys, ėdė kartėlis, apie nieką nebuvo noro galvoti. Eiti 
namo gulti taip pat nenorėjau, nes ten laukė įgrisusi pati. 
    Staiga bestovėdamas pajutau tokį pyktį  ir neapykantą sau, pačiai, visiems tąnakt buvusiems pas mane svečiams, jog norėjau 
jiems kaip nors atkeršyti, įžeisti jų kvailą savimeilę, parodyti visą jų niekšiškumą ir išversti aikštėn jų slaptąjį gyvenimą. Norėjau 
eiti tuojau į  telegrafą  ir paleisti ministrui skundą, kad revizorius Podsipaninas varąs upe antros rūšies medžius trečiąja, kad 
kiekvieną  rudenį  paskirtus kirsti miškus įkainojanti ta pati komisija. Norėjau pranešti, kad Liubomirovas, pristatydamas 
zemstvai plytas, apvagiąs ją kiekvienais metais ligi penkiolikos tūkstančių rublių. Kotelnikovą apskųsti dėl to, kad jis, susinešęs 
su akcizo kontrolierium, imąs patentą virti alui antruoju virimu, o verdąs pirmuoju. Taip pat norėjau apskųsti visą administraciją 
dėl paskutinių rinkimų  į miesto dūmą. 
    Kartais žmogus, kuris jaučias esąs nelaimingas ir nepatenkintas tarp laimingųjų, nori ir kitus apkrėsti savo nepasitenkinimu ir 
tuo būdu palengvinti savo gyvenimą. Taip buvo tąkart ir man. Nežinau, kuo būtų  pasibaigęs tas mano pykčio ir keršto 
impulsas, jei tilto gale nebūtų pasirodžiusi kažin kokia žmogysta. Aš atsitraukiau nuo turėklų ir įsižiūrėjau. Kada ji priėjo arčiau, 
pažinau skara apsigaubusią moteriškę. Nors jos veido ir nebuvo matyt, tačiau iš liemens ji atrodė labai dailiai. 
    - Kas tai tokia būtų? - galvojau aš, sekdamas ją  akimis. - Taip vėlai ir viena. Gal kieno pabėgusi pati ar gal taip kokia 
naktinė fėja, ar gilių įspūdžių ieškotoja?.. 
    - Ė, - tariau sau, - kas jaunas būdamas nenusidėjo dievui ir žmonėms, tas ir jaunystės nematė! Kas ji tokia būtų, prieisiu, ir 



gana. Jau seniai nesikalbėjau su žmogum, kuris su manim nepolitikuotų, nepataikautų, neveidmainiautų. Galop aš baisiai norėjau 
keršyti, keršyti sau, pačiai ir tai nežinomai moteriškei. 
    Norėjau keršyti ir būti dar nelaimingesnis, dar labiau kankintis, kankintis taip, kad visi žinotų ir matytų, koks aš nelaimingas ir 
kiek jau žuvęs žmogus. Jei žūti, tai bent žūti. Jei nerti į purvą, tai bent iš karto visam. 
    - Iš kur, gražuole, taip vėlai, bene seksis palydėti? - ištariau aš, pasivijęs moteriškę, ir pridėjau prie kaškieto pirštų galus, 
kaip paprastai darydavo visi miesto valdininkai. 
    Tačiau dar nepabaigiau aš paskutinio žodžio, kaip gražuolė, užuot atsakiusi, ištraukė  iš po skaros ranką ir drožė man per 
veidą vieną kartą, kitą. 
    Kai aš susigėdęs ir perpykęs norėjau sugriebti ją už rankų ir sulaikyti, staiga skara nusmuko nuo galvos, ir aš pamačiau savo 
pačią. 
    Abudu sargai, pamatę mane mušant, tekini pasileido bėgti manęs gelbėti, bet pribėgę ir pažinę mano pačią, sumišo, susigėdo 
ir, atidavę pagarbą, sugrįžo atgal. 
    Pati, nepasakiusi man nė žodžio, apsipylė ašaromis ir parimo ant geležinių tilto turėklų. 
    Tik dabar supratau, kaip ji mane mylėjo ir kaip aš ją savo pasielgimu įžeidžiau. 
    Keista žmogaus siela: juo didesnė nelaimė, juo staigiau ji mus užklumpa, juo rimčiau ir be jokių  tam tikrų išreiškimų mes ją 
priimam. 
    Valandėlę tylomis aš čia pat pastovėjau, pažiūrėjau, kaip nuo verksmo trūkčiojo jos pečiai, ir apsisukęs grįžau atgal į miestą. 
    Tilto gale abu miestsargiai, padarę rimčiausius veidus, it būtų  nieko nematę, ketvirtą kartą atidavė man pagarbą. Aš  į juos 
dargi nepažiūrėjau. 
    Mieste dar tebemiegojo. 
    Brazausko vaistinėje degė mėlynas žibintuvėlis, prie skobnelio stovėjo skara apsigaubusi Liakovo tarnaitė, o vienmarškinis 
Brazauskas pilstė kažin kokius lašus. Tylu buvo tardytojo namuose ir sode. 
    Lauke jau čiulbėjo vieversiai, šile gegutė kukavo. Kaip prieš teismo dieną rėkė pušynėlyje, skraidžiodami apie savo gūžtas 
juodvarniai. 
    Aš vis ėjau. 
    Netrukus pušelių viršūnėse sublizgėjo pirmutiniai saulės spinduliai, protekėse nuo medžių gulė ilgi šešėliai, kurie greit traukės į 
krūvą, šliaužė žeme, mainėsi ir nežinia kur nyko, tarytum nakties liekanos slėpėsi nuo saulės šviesos. 
    Ant žalių  jaunučių  rasakilių  sublizgėjo didelėmis ašaromis gaili rasa, iš griovių  iš skardžių  papūtė  pelėsiais, šutu... Tarp 
paparčių  šmėstelėjo išsišėrusi lapės nugara, kiškis nuskuodė per dirvoną, kažin kur lakštutė  sučiulbo. Miške pasidarė vėsu, 
gera, ramu. 
    Aš vis ėjau. 
    Vidury miško, išgirdęs lentpjūvės dūzgimą  ir cerkvės varpus, aš savaime grįžtelėjau atgal, susilaikiau, kelis kartus 
perbraukiau drebančia ranka per veidą, pasirūpinau galvoje plaukus ir, mostelėjęs ranka, vėl ėjau. 
    Dar valandėlę paėjus, suretėjo miškas, saulė pradėjo kaitinti man nugarą, ir aš atsisėdau po lazdynu pasilsėt. 
    Ir šiandien viską gerai atmenu - ir mėlyno dangaus gilumą, ir miško ramią bylą, ir paukščių kliaugėjimą, ir pušų ošimą, tik 
nebeatmenu, apie ką aš tada sėdėdamas galvojau. 
    Gal apie nieką. 
    Pasilsėjęs išsipjoviau alksnio lazdą, iš kaškieto išplėšiau miškų  žinybos ženklelį  ir, persisvėręs per petį  švarką, lazda 
pasiramsčiuodamas, nuėjau toliau. 
    Dešimtame savo miškų distancijos varste sutikau savo valdinį konduktorių, kuris, mane pamatęs, taip persigando, jog, užuot 
nukėlęs kaškietą ir pasveikinęs, negalėdamas pratarti nė žodžio, nusiėmė nuo pečių krepšį. 
    Norėjau į  jį prabilti, bet, pamatęs jo išgąsčio pilnas akis ir drebančius kelius, nuėjau savo keliu. 
    Ir nuo to karto, nuo tos nakties, nelaimės draugai, aš vis tebekeliauju kaip tas legendinis vaiduoklis. 
    Pabuvau Sibire, Kaukaze, Kryme... Pėsčias išvaikščiojau šiaurę. Atlankiau kai kurias šalis. 
    Ištisus metus darbavaus Samaros gubernijoje bado metu, ne kartą ir pats badavau. Daug patyriau šalčio ir vargo. 
    Plūdinėdamas po pasaulį, pamačiau, kad visur vargsta ir kankinas paprasti žmonės, visur mažuma išnaudoja daugumą, visur 
garbina ir į padanges kelia Gera, peikia ir žemina Pikta, - tačiau viena ir antra visur eina gretimais, susitvėrę už rankų. 
    Aplankiau net ir savo tėviškę, bet ir valandos tenai neišbuvęs pabėgau... Atmenu, buvo šaltas rudens vakaras. Visą dieną 
lynojo, o prieš naktį, nustojus lynoti, pasikėlė  žiaurus šiaurės vėjas. Kol buvo šviesu, išgulėjau krūmuose po egle, o kai 
gimtiniame sodžiuje sužibo žiburėliai, išlindau iš miško. Laukai jau buvo tušti, lapai nukritę. 
    Savo sode, klojimo pašaly, dar valandėlę lukterėjau, kol apsiliuobė namiškiai. 
    Kad ne senos liepos ir keletas išlikusių  beržų, tad savo sodo būčiau ir nebepažinęs. Aš tik stebėjaus, kad viskas buvo 
padaryta taip, kaip aš juos kitados buvau įmokęs. Trobos irgi buvo visos naujos ir atrodė kaip prieš dvejetą metų statytos. 
    Tačiau sode takeliai jau užsinešę  žole, o obelys seniai nebeapkasamos ir kalkėm nebeaptepamos, daugybė  skiepų 
nudžiūvę... 



    Klojimo pašaly pažinau tuos pačius geležinius arklus ir akėčias, kuriuos kitados jiems buvau atsiuntęs... 
    Kai visiškai sutemo ir kai už keleto žingsnių jau nebebuvo nieko matyti, išlindau iš pastogės ir pagūžomis priėjau prie trobos. 
    Troboj buvo su žiburiu. Apsidairiau. 
    Padėjęs patvory lazdą ir ryšulį, aš pasistojau ant vartelių ir pažvelgiau pro langą į trobos vidų; ant stalo degė mažutis surūkęs 
žibintėlis; stalo gale sėdėjo susitraukęs, lopytais kailiniais apsigaubęs, apšepusia barzda ir baisiai pasenęs tėvas. Šalia jo stovėjo 
vyresnioji sesuo Anelė ir trupino į dubenėlį duonos plutelių - darė jo mėgiamą kaplūną. 
    Tuojau pamačiau ir abu jaunuosius brolius, buvusius gimnazistus: vyresnysis, Olesis, matyti, sutikęs su savo laime, sėdėjo 
trobos viduryje ant žemo suolelio ir suko pančius, o jaunesnysis, Petras, apsivilkęs kailiniais ir apsiavęs dideliais mediniais, 
gulėjo aukštielninkas ant suolo. Gulėjo ir, sunėręs už galvos rankas, žiūrėjo į  lubas. 
    Prie krosnies, įsikišusi į koptūrą skalą, skuto bulves antroji sesuo Marytė. 
    Troboje nebuvo tik vyresniojo brolio Jono, kuris dar man studentaujant išėjo į  Žemaičius užkuriomis, nebuvo motutės ir 
jaunesnės seselės Onytės, kuri dažnai sirginėdavo ir kuriai aš dukart siunčiau po 30 rublių pas Vilniaus daktarus važiuoti. 
    Valandžiukę pastovėjęs, tylomis prišliaužiau prie kito lango ir pažvelgiau trobon iš kito šono. Bet ir iš ten nepamačiau nei 
motinos, nei Onytės. 
    Tada aš apėjau apie trobą  ir padūzgenau pirštais į  tamsius kamarėlės langus, manydamas, kad jeigu motina su Onyte 
išėjusios jau gult, tad, išgirdusios dūzgenant, būtinai paklausiančios: "Kas ten?" 
    Padūzgenau vieną  kartą  ir tuojau pridėjau prie sienos ausį, paskiau - kitą, trečią, smarkiai subrazdėjau langine, galop 
šūkterėjau; "Motut, Onyt!" - bet niekas man iš vidaus neatsiliepė, jiedvi gal jau ilsėjosi šaltuose kapuose... 
    Perverta širdimi sugrįžęs į  trobos palangę ir vėl pasistojęs ant vartelių, ilgai žiūrėjau, kaip tėvas valgė kaplūną, kaip drebančia 
ranka nešė  į burną  šaukštą ir laistė ant stalo skystimą, kaip jis vargiai kramtė neišmirkusias duonos pluteles... Žiūrėjau į  abu 
brolius, buvusius gimnazijoje, į abi senmerges seseris. Visi jie buvo nusiminę, nuliūdę, be gyvybės ir krutėjo kaip kokie šešėliai. 
    Pastovėjęs prišliaužiau prie sienos ir, pridėjęs prie sienojo ausį. ilgai klausiau, bene išgirsiu nors žodį. Tačiau kaip tyčia 
pakilo dar didesnis vėjas, sucypė sugirgždėjo langinės, sušlamo pliki bitinio stiebai, ir smulkus lietus ėmė barbenti per stogą ir 
sieną į langus... Nė balso neišgirdęs, atsitraukiau. 
    Pavalgęs tėvas persižegnojo ir norėjo vienas nueiti į  užkrosnį, bet tuomet pašoko iš viduaslio Olesis ir, apkabinęs tėvą, 
privedė prie lovos... O Petras, nors buvo ir arčiau ir nieko nedirbo, tačiau nepakrutėjo iš vietos... 
    Aš susiėmiau už galvos ir, pamiršęs patvory lazdą ir ryšulį, pasileidau bėgti... 
    Bėgau pro tą patį ežerą, kurio vandenį kitados norėjau nuleisti, per tas kimsines pievas, kurias norėjau pagerinti, išdžiovinti. 
    Bėgau, o paskui mane, regėjos, bėgo, vijo su pagaliais, su šunimis gimtinio sodžiaus valstiečiai, lopytais kailiniais skrebėjo 
senas apviltas tėvas, vijo bekraitės senmergės seserys, sunkiais mediniais plumpsėjo apgauti abu jaunieji broliai, buvusieji 
gimnazistai... Tol bėgau, kol buvo tamsu ir kol pribėgau mišką. 
    Miške pagulėjęs ir pasilsėjęs, ėjau toliau. 
    Ėjau, ėjau... Basčiaus... Beeidamas pražilau, be laiko pasenau, susitraukiau. 
    Neturiu dabar nei vietos, nei senatvei prieglaudos. Dabar visi man sako "tu", vadina valkata, girtuokliu, netiki mano pasu, 
tačiau, nelaimės draugai, tepasiūlo man vėl tą pačią vietą ir tokį pat gyvenimą, kokį  turėjau pirma, - aš atsisakyčiau, nes ir mano 
gyvenimas, ir kiekvieno jūsų yra vis gražesnis už gyvenimą tų revizorių, tardytojų, liubomirovų, kotelnikovų ir kitų mano buvusių 
sėbrų... 
    Geriau jau, nelaimės draugai, nusilenkti prieš galybę negu prieš neteisybę; geriau būti belaisviu negu vergu. 
    - Pakaks ten tau plepėjus, piktoji rata! - rūsčiai riktelėjo prie kameros langelio prisikišęs žandaras ir padaužė į duris šautuvu. 
    Atkočaitis nutilo. Tylėjo ir kiti, tylomis žiūrėdami į  Atkočaičio be laiko raukšlėmis išrašytą  veidą, į  prastus, nuplyšusius 
drabužius, storas nunešiotas pušnis. Tylėjo ir tylomis kažką galvojo. 
    - Bet vis dėlto tu, tėve, ne tuo keliu nuėjai - ištarė kiek palūkėjęs vienas kalinys, supdamasis į ploną suplyšusį apsiaustą. 
    O už kalėjimo sienų  nors jau ir brėško, ir sklaidėsi tamsa, bet, pradėjus fabrikų  sirenoms staugti, ten vėl atgijo dar 
savanaudžių ir vergų diena. 
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JURGINĖS 

    Garsus Rusijos universiteto privatdocentas daktaras Stonis nebevažiavo šiais metais pavasario atostogų nei į Krymą, nei į 
užsienį, kur jis kiekvienais metais braukdavo, tik nutarė atlankyti Lietuvą, pabuvoti tėviškėje. 
    Atvažiavo su savo ištikimu tarnu Ivanu, kuris buvo vienintelis jo bendrakeleivis visose kelionėse po Rusiją ir užsienio garsias 
vietas. Nežiūrint į  nebejaunus metus ir gerą medžiaginę padėtį, daktaras dar buvo nevedęs ir kažin ar manė kada nors vesti, 
kažin ar galvojo apskritai apie gražiąją lytį, nes buvo žmogus susirūpinęs mokslu, užsidaręs, nekalbus, draugijos nemėgstąs ir, 
gyvendamas dideliame mieste, be mokslinių  posėdžių  ir viešų  susirinkimų, kuriuose dalyvaudavo vien profesoriai ir miesto 



pinigingieji, niekur nesilankydavo. 
    Dargi nežinia, ar matė kas jį  teatre ar kur koncerte, - žodžiu sakant, privatdocentui, be jo mokslo šakos, kažin ar kas 
rūpėjo. 
    Šit pavyzdys privatdocento nedraugiškumo: prieš dvejus metus, grįžęs tėviškėn ir prabuvęs joje arti mėnesio, neapsilankė nei 
karto bažnyčion, nepadarė nei vieno vizito nė vienam kaimynui dvarininkėliui, ir dėl to jie vienu balsu pavadino jį  "profesor bez 
wychowania" - neišauklėtas. 
    Žmonės vadino jį  "bedieviu iš didelio mokslo", tačiau visi didžiai gerbė, susitikę kėlė kepures ir, neprabilę nė  žodžio, ilgai 
lydėjo akimis. 
    Pavasaris pasitaikė ankstyvas, šlapias ir šaltas. Nors laukuose nuvarė sniegą ir paleido upes, naktimis vis dar šalo, o dieną 
niekur nebuvo galima purvų išbristi - ir privatdocentas gailėjosi Lietuvon atvažiavęs. 
    Tiesa, atsivežė  jis daug knygų, mikroskopą ir šiaip įvairios mokslo medžiagos; be to, dar kasdien gaudavo paštu daugybę 
laiškų, knygų ir brošiūrų. 
    Bet tai buvo paprastas daiktas, nes privatdocentas beveik tam tik ir buvo atvažiavęs Lietuvon, kad parašytų sodžiaus tyloje 
tris ilgus, rimtus, toliau nebeatidėtinus mokslinius straipsnius. 
    Keldavo jis šeštą valandą  ryto, eidavo gulti vienuoliktai išmušus, o kiaurą dieną darbuodavos, užsidaręs didžiajame rūmo 
kambaryje. 
    Retkarčiais, rytais ar vakarais, kai šaltis sutraukdavo purvą ir nebeklimpdavo kojos, privatdocentas išeidavo pasivaikščioti; 
paskui jį sekdavo tarnas Ivanas, šiltu pledu nešinas, prireikus ponui apsigaubti. 
    Į ūkį  daktaras nesikišdavo, tačiau kartais saukdavo prievaizdą  ir rimtai klausinėdavo apie dalykus. Nėra žinios, kodėl, gal 
dėl prievaizdo šunybių, o gal dėl kitos kokios priežasties, visa dvarelio šeimyna staugte staugė, o prievaizdas tiesiog nuo ryto iki 
vakaro nerimo ir, pono šaukiamas, visas nusiminęs tarytum į  teismą ėjo. 
    Bet užvis blogiau klojosi virėjai Agotai, tik dėl kitokių priežasčių: nebijojo ji prievaizdo, nebijojo ir paties pono, kuris nė 
karto į  ją dargi neprabilo, bet ją baisiai erzino daktaro tarnas Ivanas: Agota nė kiek nemokėjo rusiškai, Ivanas - nė  žodžio 
lietuviškai, ir jiedviem susikalbėti buvo gyva bėda. 
    O Ivanas kaip tyčia: tik ji pradės pietus virti arba arbatą ruošti, ateina į  virtuvę, paniuręs, susiraukęs stovi prie jos ir žiūri, 
kaip ji valgius taiso. 
    Niekur jis Agotos prie pono neprileisdavo: pats ir stalan paduodavo, pats ir nuimdavo, pats ir patalą ponui klodavo. 
    - Neduok tu viešpatie! Kad visus metus taip reiktų, už jokius pinigus nesutikčiau, tegu mane nors ir auksu visą apipiltų. Kad 
pažvelgs, tarytum šakėmis perduria! - skųsdavosi Agota savo dideliam bičiuliui, kerdžiui Augustinui, kuriam baisiai rūpėjo, ką 
ponas per visas dienas užsidaręs kambariuose veikia. 
    - Ar teisybė, Agočiut, kad ponas mieste perka lavonus, paskum pjausto juos į  gabaliukus ir džiovina? - pašnibždomis 
klausdavo virėją Augustinas. 
    - Neduok tu viešpatie, kad bent čia nebūtų džiovintų negyvėlių atsivežęs, - gūžčiodavo pečiais Agota. 
    O kerdžius, pamatęs, kad nuo pono pietų liko "šmožytos žuvies su babkavais lapais", dar labiau imdavo prie Agotos gerintis: 
    - Ir žinai, Agočiut, - sako, kad vis perkąs tokius pakaruoklius, nusižudėlius. Ir dūšios ieškąs. 
    - Ak tu macnas! oje, Augustinai, prieš naktį  tokias baisenybes pasakoji. aš ir neužmigsiu! 
    - Taigi, Agočiut, ba kai aš nešiau iš vežimo jo didžiąją skrynią, tai, kad žinotum, toks negardus kvapas, aš let let iškenčiau! - 
nesiliovė Augustinas, čiulpydamas "babkavus" lapus ir bešnairuodamas į puode likusią sunkelę. 
    Apylinkės sodžių žmonės žinojo, kad ponas "profesorius", nors ir bedievis, gražiai kalba lietuviškai, ir buvo pradėję būriais 
plaukti dvarelin pasigydytų, bet, Agotai įspėjus, kad ponas mažiau kaip šimtą už recepto parašymą neimąs, perstojo. 
    Dienos bėgo, o darbas privatdocentui labiau kaip nesisekė: su mikroskopu maža ką padarė, knygų  nė  į rankas neėmė, o 
straipsniai tiesiog nesisekė. Atidėjęs visus juos į  šalį, privatdocentas antrą kartą  gailėjosi Lietuvon atvažiavęs ir, priėjęs prie 
lango, ko jis niekuomet nedarydavo, sustojo. 
    Buvo kaip tik jurginių išvakarės ir dvarelyje nepaprastas judėjimas. Be paliovos po kiemą bėgiojo bernai, mergos, nešiojo iš 
klėčių lašinių paltis, dešras, kiaušinius... Be to, rengėsi jie rytojaus dieną galvijus pirmą kartą į lauką išvaryti. 
    Agota, pamačiusi prie lango stovint į  poną, vos nepaleido iš rankų  kiaušinių  puodą, o kerdžius Augustinas, eidamas per 
dvarą, taip įsivėpsojo į poną, jog, užmoklinęs ant akmenų, išsimaudė purvyne. Popiet iššukavo arklius, apvalė karves, aptvarkė 
kiemą - ir viskas dvarelyje nurimo. 
    Privatdocentas matė, kaip pulkas apsitaisiusių  vyrų  ir moterų  išėjo į  jurginių  išvakares. Pavakary tokia tyla įsiviešpatavo 
dvarelyje, jog net nejauku pasidarė daktarui. 
    Jautėsi susinervinęs, savo darbais nepatenkintas ir truputį nesveikas, taigi, išgėręs bromo šaukštą, atgulė į lovą. 
    Nežinia, ar tai bromas, ar dienos nuovargis padarė, bet daktaras, nė  sykio nepakirdęs ir net kitu šonu neapsivertęs, 
išmiegojo visą naktį. Pakirdo anksti rytą, anksčiau negu paprastai, dar gerokai prieš saulei tekant, sveikas, blaivus, nurimusiais 
dirgsniais. 
    Kambarin pro užtiestus dangstėmis langus veržėsi brėkštančio ryto šviesa. 



    Ore kliaugė varnėnai, čirškė žvirbliai, ir nė mažiausio žmogaus bildesio. 
    - Juk tai jurginių  rytas! - prašnibždėjo daktaras, rąžydamasis lovoje ir iš lėto trindamas akis. - Juk dar visas jaunimas iš 
vakaro tebėra iškilmėse - vakaruškose, - ir nepaslepiama kaip sena žaizda šmėkštelėjo privatdocento galvoje mintis, ir tartum 
koks miglotas, neaiškus debesis padriko ten, kur kliaugė varnėnai ir čirškė žvirbliai. 
    Šoko daktaras iš lovos priėjo prie lango ir, patempęs už virvutės galo, pakėlė uždangą: šviesu ir malonu buvo kieme. Vidury 
dvaro susirietę gulėjo šunys, miegūstos vaikštinėjo vištos, antys. Permatomas sodas ir giedras buvo mėlynas dangus. 
    Skubotai apsisiautęs ir riktelėjęs Ivanui, kuris, išgirdęs pono kambary bildes į, seniai jau stovėjo už durų  su stikline šalto 
virinto vandens, liepė duoti praustis. 
    Nusiprausęs ir, Ivanui padedant, apsirengęs, paėmė  lazdą  sidabro rankute, žiūronus ir, to paties Ivano lydimas, išėjo 
pasivaikščiotų. Rytas buvo nors ir šaltas, tačiau labai vaiskus, labai skaidrus; ryškios tolumos ir lyg piešte nupiešti miškai. 
    Privatdocentas, paliepęs Ivanui grįžti atgal, nuėjo pats vienas. Saulė dar tik ruošėsi tekėti, o išbalęs niekam nebereikalingas 
mėnuo, tarytum tik dėl formos eidamas savo dangaus pareigas, slinko žemyn, kad kuo greičiau pasislėptų horizonto miškuose. 
    Laukuose nedrąsiai kilo nuo žemės vieversėliai. 
    Nepasitikėdami dar savo sparnų galia ir negalėdami laikytis vietoje ore, tartum vėjo nešami, smegeriojo ir čiulbėjo rytmetinę 
savo giesmelę, giesmelę saulei, žemelei ir darbo žmogeliui. 
    Pabaly rėkčiojo pempės, ant dirvonų burzduliavo tetervinai, ir čekavo, mekeno, iškilę į padanges, neįžiūrimi perkūno oželiai. 
    Eidamas pievomis, iškėlė privatdocentas iš balos laukinių  ančių  pulką; kūdroje pamaišė pateliuškavo lazda šaltą  skaidrų 
vandenį; dirvoje surado akmenėlį  keistos kompleksijos ir abejojamos sistemos. Pamiškėje užėjo vos pražydusių  purienų, 
nuraškė keletą  dar neišsprogusių  juodalksnio pumpurų; suradęs tarp eglių  "pterix aquillea", išrovė  ją, nupurtino nuo šaknų 
žemes ir, apžiūrėjęs iš visų pusių per dvilinkai sudėtus akinius, suvyniojo popieriukan ir įsidėjo kišenėn. 
    Miške pasirodė privatdocentui daug šilčiau negu lauke, nors duobėse ir po eglėmis dar tebetirpo sniegas. 
    Miškas buvo tylus, ramus ir skaidrus kaip vanduo. Medyje, pasislėpęs nuo daktaro, kaleno genys; eglėje triūsė smegdinėjo 
skujomis voverytė; nuo medžio į medį  skraidžiojo kažkokios daktarui nežinomos didelės paukštės; eglių viršūnėse stovinėjo 
šarkos; per šakas, plumpsėdamos sparnais, skraidžiojo nedrąsios varnos ir landžiojo čiulbėjo kitokios mažutės paukštytės. 
    Vos privatdocentas buvo įsižiūrėjęs į surastas kerpes, staiga "tirrr..." kaip griausmas pakilo nuo žemės iš po jo kojų kurapkų 
pulkas. 
    Krūptelėjo daktaras, suspaudė lazdą, norėjo gintis... bet tuoj susipratęs šyptelėjo, nusiėmė akinius ir, trindamas juos nosine, 
pakraipė galvą. Paskui, vėl užsidėjęs akinius ir apžiūrėjęs vietą, iš kur pasikėlė kurapkos, nuėjo tolyn. Eidamas pakrūme, užėjo 
ežį; kimsynėje išgąsdino kiškį. Ėmus kiškiui bėgti, daktaras sustojo. Kiškis ir stabtelėjo, pastatė ausis, viena akimi žvilgterėjo į 
privatdocentą, įsitikino, kad jokio pavojaus nėra, bet dėl visa ko nustriksėjo miškan. Slankinėdamas pakrūmėmis ir 
tyrinėdamas gamtą  nė  nepastebėjo, kaip išėjo paupin, o paupy buvo dar įvairiau negu miške ir lauke; ypač  atkreipė 
privatdocento akis vos pradėję sprogti ant upės palinkę skarotieji žilvičiai ir anapus tamsus šilas. 
    Daktaras buvo pradėjęs urioti lazda statų, molio ir smėlio sluoksniais sugulusį  upės krantą, tik staiga išgirdo keistą bildesį, 
truputį panašų į vežimo dundėjimą per tiltą, truputį  į tolimą griausmą. 
    Apsidairė daktaras: danguje nei debesėlio, nei bildesio niekur. 
    - Gal vanduo kur upės krantus graužia, - nusprendė privatdocentas ir susimąstė, kuriame amžiuje galėjo susidaryti šitie 
smėlio ir molio sluoksniai. 
    - Du du du... dun dun dun! - vėl garsiai atsiliepė aidas tamsiam šile. 
    Daktaras susirūpino, paliko upės krantą. Ir juo aukščiau lipo jis į kalną, juo dažniau ir aiškiau girdėjo paslaptingą dundėjimą, 
o ypač aiškiai paskutinius "dun dun dun!". 
    Ir vėl kažkokia neaiški mintis šmėkštelėjo privatdocento galvoje, ir tartum miglotas debesėlis padriko virš laukų, kažkur ten. 
    Baigiant lipti į kalną, prie kaskart aiškesnio dundėjimo prisidėjo dar daugybės žmonių balsai. 
    Pasiekęs viršukalnę, pamatė privatdocentas tokį  reginį, kokį  seniai jau buvo bematęs, ir patyrė tai, ką seniai buvo pamiršęs: 
rytuose iš už miškų, raudona ugnimi visą padangę nušvietusi, kilo patekėjusi saulė, užliejusi laukus; jos pirmutiniai spinduliai 
pasklido padangėmis, pasiekė, pagrobė ir daktarą, lygiai kaip didelė vandens srovė pakelėj apipila, pagriebia didelius ir mažus 
akmenėlius. 
    Tai jaunimas grįžo iš jurginių išvakarių, o seniai, pirmą kartą  išginę iš namų  į lauką galvijus, susitiko su juo pagal seną paprotį 
su dainomis ir būgnais. 
    Pamiršo Stonis, kad jis garsus privatdocentas, pirmas kandidatas į  profesorius. Pamiršo, kad jis liberalas, apdovanotas 
bajoro privilegija. Pamiršo savo turtus, dvarą... 
    Šiurpas perėjo per jo kūną, kakta susiraukė. Ir atsiminė Stonis kitados, seniai, labai seniai, kai dar jis buvo mažas sodžiaus 
vaikas ir vilkėjo kailiniukais su sermėgėle, tokį  pat jurginių  rytą. Eina jis kartu su jaunimu, gieda; jam šalta, bet jausmas 
kolektyvo galios, bendro džiaugsmo jausmas virpina lygiai jį, lygiai visus ten susirinkusius, kaip nuo amžių virpino ir jų senelius. 
    - Jaunystė!.. Jaunystė!.. Liaudies papročiai, papročiai, - giliai susimąstė  sušnibždėjo privatdocentas, nebežiūrėdamas pro 
žiūronus ir kaskart labiau raukdamas kaktą. Ir atsiminė dar privatdocentas, kad nuo to laiko, kai nustojo bendravęs su liaudimi 



ir vilkėjęs kailiniukus su sermėgėle, nė karto nebuvęs nei toks laimingas, nei tais brangiais jausmais virpėjęs. 
    Nesuteikė  jam tų  jausmų  nei garbė, nei privatdocento laipsnis, nei bajoro privilegija, nei garsi, į  įvairias kalbas išversta 
medicinos daktaro disertacija; nei jo naujai išrastas reaktyvas, su kuriuo sekėsi daug ką  atlikti bakteriologijoje, nei kiti jo 
mokslo darbai. 
    Ir pasijuto daktaras vienas esąs, taip toli nuo liaudies atskirtas kaip tas miško paukštis, kurį mažą  išėmė  iš lizdo ir, pakirpę 
sparnus, prie namų prijunkė. 
    Nuleidęs galvą  ir giliai susimąstęs, slinko nuo kalno daktaras. Niekas jo jau nebedomino. Paėjęs pamiškėj sustojo ir, 
nuleidęs žemyn akis, vėl susimąstė. 
    Valandėlę pagalvojęs, paglostęs barzdą ir prisiminęs, kad jis gi mokslininkas ir liberalas, išsiėmė  iš kišenės knygutę ir įrašė: 
"Laimingųjų vaiko atsiminimų įtaka senstančio žmogaus dirgsniams, palankioms tam aplinkybėms esant''. 

1909 - 1953 

PROVOKACIJA 

    Nors tai atsitiko daugiau kaip prieš penkiolika metų, tačiau panaitė Marija Uogenaitė gerai atsimena, kaip prisiekusiojo 
advokato padėjėjas ponas Ignas Rudokas, įėjęs į  prieangį, paklausė tarnaitės drūtu, vyrišku balsu: "Ponai namie?" - ir, gavęs 
atsaką, įėjo į svečių kambarį. 
    Namie buvo tik viena panaitė Marija. 
    Ji ir priėmė poną Rudoką. 
    Atmena ji, kaip rytoj tėvas ruošės atiduot ponui Rudokui vizitą ir kaip nuo jo pargrįžęs džiaugėsi, kad į  jų miestelį, kurio jis 
buvo galva ir kuriam taip stigo inteligentų  ir apskritai žmonių, išėjusių  aukštuosius mokslus, atvažiavo dar vienas šviesus ir 
kultūringas asmuo. 
    Atsimena, kaip tėvelis, valgydamas pietus, vis nerimo, karščiavos ir džiaugės, pasakodamas jodviem su motina, kad galų 
gale susipratus ir Lietuvos inteligentija - ėmusi grįžt iš Rusų  į Lietuvą ir skleist tarp žmonių šviesą, dorą ir kultūrą. 
    Ir iš tikrųjų  tėvas neapsiriko: ponas Rudokas buvo išėjęs universitetą, baigęs net du fakultetus ir šiek tiek pasižymėjęs savo 
veiklumu, kalbingumu, taktingumu ir mokėjimu tuoj orientuotis painiausiuose atsitikimuose. 
    Ne profanas ponas Rudokas buvo ir salonų draugijoj: sveikas, gražus, linksmas, mokąs gerai dainuot ir patikt moterims, jis 
per kokiu du mėnesiu patraukė į save ne tik visas turtingesnes miestelio paneles, bet susirišo dargi ir su kai kuriomis poniomis. 
    Ponų Uogenų namus iš pradžių  lankė retai - per mėnesį du tris kartus, bet po vieno labdaringo koncerto, kur jis sėkmingai 
dainavo, panaitei Marijai pianinu pritariant, ėmė lankytis dažniau, o kartkartėmis, Uogenų prašomas, ir pietauti. 
    Ponas Uogena džiaugėsi turįs preferansui gerą partnerį  ir išmintingą politininką. Ponia Uogenienė  žiūrėjo į  jį kaipo į  gerą 
Marytei porą; jos jautri motinos širdis jautė, kad ne vien dėl preferanso, muzikos ir pašnekesio apie politiką  lankos ir ilgai 
įsivakaruoja ponas Rudokas. 
    Panaitė Marija irgi buvo ne be svajonių. 
    Tik vienas dalykas kenkė jai ramiai svajot apie poną Rudoką - tat jos mažas kraitis. 
    Nors ir tebėjo paskalos, kad ponas Uogena dar turįs padėtų  pinigų  įvairiuose bankuose apie penkias keturias dešimtis 
tūkstančių, tačiau nuo tos dienos, kai subankrutavo Frankelio bankas ir draug nupuolė miesto akcijos, visas ponų Uogenų 
turtas nebeišnešė ir dešimties tūkstančių. 
    - Gerai, jis dabar mus dažnai lanko, asistuoja man, ilgainiui rasit prisipažins ir mylįs, bet kas gali užtikrinti. kad, sužinojęs 
teisybę apie mano kraitį, neatšals ir nepasitrauks... - ne kartą galvojo panaitė Marija, išėjus ponui Rudokui. 
    - Juk jis žmogus talentingas, jam reikia turtingos žmonos, kad veikiau padarytų  karjerą  ir pasiektų  aukščiausį  advokato 
garbės laipsnį. Juk kas nežino, kad Rusuos be pinigų  kaip ir be diplomo - žūsta didžiausi talentai... O su mano penketa 
tūkstančiukų ką jis nuveiks - ir buto tinkamai papuošt ir laikyt negalima. Neplėš gi jis prastų sodiečių kaip tas Koganas. 
    - Kai pamils, tad į  kraitį nežiūrės, tada mostelės ranka ir į pinigus, ir į karjerą: toks žmogus ne vien auksu gyvena, jam labiau 
reikia jausmingos moteries - draugės, patarėjos, pavaduotojos - tokios kaip tu, mano Marytė, - ramindavo ją motina, ir 
panaitė Marija vėl svajodavo apie meilę ir laukdavo pono Rudoko. 
    Kad ir sunku buvo spręsti, ką mano ponas Rudokas, tačiau aiškiai matoma buvo, kad ir jam rūpi panaitė Marija. 
    Praėjo dar mėnuo. Surengė dar vieną labdaringą koncertą. Dar arčiau susipažino panaitė Marija su ponu Rudoku, ir vieną 
vakarą, tėvams nesant namie, kylančioji advokatijos žvaigždė pasisakė mylįs Marytę. 
    Sakėsi taip gražiai, tokiais dailiais žodeliais, tokiais ilgais, apvaliais, aptašytais sakiniais, jog Marytei galva apsvaigo ir, 
nebegalėdama suvokti viso to, ką  išdėstė ponas Rudokas, pamiršo iš anksto sugalvotą atsaką  ir tik bailiai, keliais žodžiais 
išreiškė tą, ką jautė, ir taip, kaip paprastai tokiais atvejais atsako salonuose išauklėtos panelės. 
    Pasisakęs ponas Rudokas jau atvirai pradėjo vaikščiot su panaite Marija po miestą, be tam tikrų pakvietimų pietauti, žodžiu 
sakant, pasidarė savas žmogus. 



    Nudžiugusi ponia Uogenienė didžiai susirūpino ateinančiomis vestuvėmis ir dėl to truputį  atmestinai pavaišino pastarąjį  sykį 
miesto mokyklos mokytoją, kuris lig šiol vis dar tebežinomas buvo miestely kaipo Marytės kavalierius ir pono Rudoko 
konkurentas. 
    Dabar Marytė jau visa širdžia pamilo poną Rudoką ir taip prie jo prisirišo, jog ir valanda be jo buvo per ilga. Viskas jo tiko 
jai, viską jo mėgo, tik niekaip negalėjo prie jo akių  priprasti: tokias akis paprastai turi tik dideli sukčiai, gudrūs vertelgos ir 
žmonės, jaunystės dienomis sutepę savo sąžinę. 
    Ypač jai nejauku būdavo su ponu Rudoku prietemiuose: regėdavos jai, kad ką tik jisai sako, ką tik veikia, vis iš jo akių žiūri 
į  ją kažkas toksai bjauriai slaptingas ir vis piktai šypso. Kartais, kai ji visa glausdavos prie Igno, regėdavos jai, kad kažkokia 
balta šmėkla traukia ją už pečių atgal, o iš Igno kišenių kyšo gyvatės galva tokiomis pat piktai šypsančiomis akimis. 
    Kalbėjosi ji apie jo akis su motina, su teta Vanda, pasidalino įspūdžiais ir su kai kuriomis pensiono draugėmis, bet visos jos 
tik suūdijo, išbarė Marytę ir taip įtikino, jog Marytė liovėsi aimanavus ir vėl ėmė tikėti visomis pono Rudoko dorybėmis. 
    - O aš, kai už tavo tėvo tekėjau, manai, nebijojau? Ir kaip dar! Būdavo, nė minutei viena su juo nedr įsdavau kambary 
pasilikti. O žmonės ko nepriplepėjo: ir kad girtuoklis, ir paleistuvis, ir bedievis, ir šioks, ir toks. O kai ištekėjau. matai, ir dabar, 
dievui dėka, neturiu kuo skųstis. Ir kad nebūtų  pasipainiojęs tas Frankelis su savo banku ir akcijomis, tai būčiau ir mirusi 
laiminga, - drąsino motutė dukrelę. 
    - Gavusi progos, kada nors pati jį  pasiklausiu, kodėl kartais jo toks baisus, slaptingas žvilgsnis, - nusiramindavo panaitė 
Marija. 
    Ponas Rudokas nieko nepaisydamas lankėsi kiekvieną dieną pas Uogenas, pietavo, svarstė su pačiu Uogena pastaruosius 
internacinės diplomatijos žingsnius, dainavo ir ilgas valandas iki vidunakčio išsėdėdavo su Maryte. 
    Apie žadėtuves ir jungtuves ponas Rudokas nė  žodžio. O kai vieną kartą  apie tai atminė panaitė Marija, jis susirūpino, 
pasakė, kad seniai jau laukiąs jos nusprendimo, jos valios ir labai jam esą malonu, kad Marytė pirmoji apie tai prasitarusi... 
    Bet galop savo džiaugsmo išliejimą pabaigė taip, kad panaitė Marija, norėdama aiškiai jo nuomonę žinoti, turėtų dar antrą 
kartą apie tai klaustis, ko, žinoma, ji nedarė. 
    Vieną vakarą, kada Marytė su motina buvo išvažiavusi į vieną dvarą paviešėt, pas poną Uogeną atėjo ponas Rudokas. 
    Pasigailėjęs, kad malonių šeimininkių nėra namie, jis ėmė kalbėt apie plataus pasaulio politikos naujienas, apie Frankelio bylą 
su miesto taryba, paskiau nejučiomis nemačiomis pradėjo pasakot apie save, apie savo praktiką  ir pagaliau pasigyrė  ir 
prisipažino ponui Uogenai, kad jis mylįs jo dukterį  panaitę Mariją, kad jų  namai esą jam visų brangiausi, kad jis stengsiąsis 
viską padaryt, kad ir panaitė Marija pamiltų  jį  taip, kaip dabar jis ją mylįs. Galop prikergė, kad jei kas kenkiąs jo meilei ir jo 
svajonėms padaryti panaitę Mariją laimingą, tai tik... jo mažas uždarbis. 
    Visa tai ponas Rudokas išdėstė taip gražiai, taip aiškiai ir atvirai, jog susijaudinęs ponas Uogena atidengė jam savo širdį  ir 
pasakė tikrą teisybę apie kraitį  ir visų judamųjų ir nejudamųjų turtų dalykus. 
    Bet kaipgi ponas Uogena nustebo, kada, i šgirdęs apie kraitį, ponas Rudokas staiga paraudo, kas jam niekuomet 
neatsitikdavo, tartum susirūpino ir, pertraukęs poną Uogeną puse žodžio, ėmė kalbėti lygiai gražiai kaip ir pirma, bet jau truputį 
įžeisto žmogaus tonu, kad jo ponas Uogena nesupratęs, kad jis kraičio ir galvoj neturėjęs, kad jis norėjęs pasakyt visai ką kita, 
o ką  dėl jo mažo uždarbio, tai, atmindamas jį, jis norėjęs tik pažymėti, kad jei ir panaitė Marija tiek pat reikalausianti iš 
gyvenimo kiek jis, tad juodu, būdami jauni ir sveiki, užsidirbsią ir duonai, ir pyragams. 
    Persiskyrė  juodu kuo maloniausiai: būsimasis žentas buvo bebučiuojąs būsimam uošviui ranką, bet, šiam pasipriešinus, 
pabučiavo į  lūpas. 
    - Matai, tu mano baltoji lelijėle, ar aš nesakiau, kad kai pamils, tai nepažiūrės nei į  kraitį, nei į karjerą. Ar ne mano teisybė? 
Ak tu gražuolėle mano, kraujeli tu mano, tu ištekėtum ir bekraitė, - kalbėjo džiaugdamasi motutė ir glostė Marytės švelnius 
tamsius plaukelius ir bučiavo baltą jos veidelį. 
    Ponas Rudokas tiktai nakvodavo namie, visą kitą atspėjamą laiką praleisdavo ponų Uogenų namuose. 
    Bet apie vestuves ir sakytuves nė žodžio. 
    Motutė  didžiai rūpinosi svajojama iškilme, surašinėjo gimines, pažįstamus, svarstė, kas paprašyt, kas aplenkt; kur rūbai 
vestuvėms užsakyt, ar Rygoj, ar Vilniuj, o gal parankiau ir pigiau būtų siuvėja iš miesto namo parsigabenus. 
    Ir taip vakarais ilgas valandas išsėdėdavo abidvi - motutė  ir Marytė  - apsikabinusios ir, besisupdamos pavažotoj kėdėj, 
kalbėdavo apie vestuves. 
    Visa ką išskirsčius, visa ką  išskaičius, motutė imdavo kugždėt į  dukrelės ausį paslaptingus, tik moterims žinotinus patarimus, 
pamokinimus dėl pirmųjų jaunavedžių gyvenimo dienų. 
    Pono Rudoko negražias akis ir savo mažą kraitį pamiršo jau ir panaitė Marija, ir motutė. 
    Tik viena vis dar tebebuvo keista ir nesuprantama, kad apie vestuves ponas Rudokas kaip ir pirma nė žodžio. 
    - Negalima gi taip, tu mano brangioji, paklausk j į  vėl kada nors; pasikalbėkit judu, nes kai sutrops viskas vienu laiku, tai 
nebežinosi ir kurio galo tvertis. Štai kad ir šiandien, išėjus iš bažnyčios, pribėgo prie manęs ponia Liparskienė su dukterimis: 
"Kada vestuvės, kada vestuvės, rasit ir mus paprašysite", - o aš stoviu kaip kvaila ir nežinau, kas sakyti. Pasikalbėkit, Maryt, 
juk kaipgi judu drauge gyvensit, jei iki šiol vis neatviri ir tokie nedrąsūs. Paklausk stačiai, ir gana! 



    - Mamyt, visa tai aš gerai suprantu, bet kad jo akys, akys... kai tik pažvelgs į mane, tai aš tuojau kažkodėl nustoju ramumo, 
drąsos ir nežinau, kas man daros, - ir liūdna, ir nesmagu, ir nejauku. 
    - Gana, tu neišmanėle, įsikando kažin ką - "akys, akys"; akys tokios pat kaip ir visų akys! Juk jis mokytas, salonų žmogus, ir 
juristas, ir filologas, nepasakos tau tokių menkniekių  ir nežiūrės per visą vakarą  į akis kaip tas mokytojas. Kokia gi tu moteris 
būsi, tokia nedrąsi! Vyro akių baidosi! Juokai, ir tiek. O gal visai nenori tekėti, tai kas kita. Netekėk. Gal čia kas tave varu 
varo ar bodisi tavimi. Juk tu pas mus toji viena balandėlė. Netekėk. Palauk, atsiras ir geresnis. Bet ir laukti nereiks. Ponas 
mokytojas seniai tavęs per žmones klausia, tik mudu su tėvu vis dar tylėjova. Ką gi, ar ne pora? Ar neturėsi duonos? Ar bent 
ne vyras: ir gražus, ir meilus, ir atviras; papasakoja, kur buvęs, ką matęs, ką valgęs, ką gėręs. Ką gi? Tai pagalvok, kol dar 
laikas, kad paskui nesigraudintumei. 
    Kaip tik tą patį  vakarą, kada Marytė griežtai nusprendė pasikalbėti su ponu Rudoku apie vestuves, atėjo jis, tartum iš 
anksto sužinojęs, didžiai nuliūdęs ir nusiminęs. 
    Marytei paklausus, kokia jo neūpo priežastis, atsakė, kad esą kai kurie dalykai seniai jau jam neduodą ramumo ir kad jis 
norįs su ja pasišnekėti. 
    - Tai eikim į mano kambarėlį, - tarė Marytė, ir juodu išėjo iš salono. 
    - Sėskis čia greta manęs ir pasakok. 
    - Nieko gero, Maryt, aš tau nepapasakosiu. 
    - Na, ką daryt, pasakok, kas yra ir kas teisybė. Kas gi tau širdį užgulė? 
    Ponas Rudokas nesisėdo, bet, priėjęs prie stalo, kur atsisėdo Marytė, pradėjo nuleidęs galvą vadžioti pirštu po staltiese. 
    - Sėskis gi, Ignai, ir veikiau pasakok. Aš klausau... Ką gi norėjai pranešti? 
    - Nieko gero, Maryt, nieko gero! - ir ponas Rudokas, truputį  pasitraukęs nuo stalo, atrėmė  į sieną alkūnę ir paslėpė savo 
veidą rankovės raukšlėse. 
    - Dėl dievo, Ignai, nekankink manęs, kas atsitiko, tuojau sakyk, viską sakyk! - sugriebusi už rankos pasisodino Marytė jį 
prie savęs ir, uždėjusi jam ant pečių rankas, įsižiūrėjo į  jo veidą. 
    Ponas Rudokas, tartum neiškentęs jos gilaus žvilgsnio, apkabino ją per liemenį  ir, padėjęs jai ant pečių  galvą, vėl paslėpė 
akis. 
    - Dėl dievo, Ignai, dėl dievo, veikiau! Tu manęs nebemyli? Sakyk veikiau, sakyk! - jau su ašaromis ir nusigandusi ėmė 
maldauti Marytė. 
    Ponas Rudokas ūmai nuslydo susirietęs nuo sofos, atsiklaupė ir, apkabinęs Marytės kelius, prabilo: 
    - Maryt... Maryt, aš didžiai nelaimingas žmogus, aš... aš... aš... aš seniai norėjau tau pasakyt, kad pirma, kol dar tavęs 
nepažinojau, turėjau Maskvoj savo mylimą, su kuria sugyvenau dvi dukteryti... Dabar aš jos nebemyliu, bet kiekvienas mėnuo 
siunčiu jai su vaikučiais gyvenimui, - pastaruosius žodžius ponas Rudokas ištarė drąsiau, tartum pasigirdamas savo nuopelnais. 
    Minutę kitą viešpatavo tyla. Taip nutyla du žmonės, kada smarkiai sužaibavus laukia perkūno. Galop Marytė prabilo: 
    - Kelkis... Kelkis! - balsu atkartojo ji ir patempė poną Rudoką už rankovės. 
    Ponas Rudokas pakėlė galvą, žvilgterėjo Marytei į  akis ir nustebo: nustebo, nes suprato, kad jo provokacija kad ir pavyko, 
tačiau tikslo nepasiekė; suprato, kad Marytė dovanotų  jam ir šitą nuodėmę; dovanotų  ir kitą, ir dar daugiau; suprato, kad ji 
pamilo jį  taip, kaip gali tik mylėti moteris savo vyrą  - idealą, kad ir šiaudinį, bet idealą; suprato, kad ji paskui jį  sektų  jau į 
Sibirą, į  katorgą  ir visur, kur tik blokštų  jį  laimė. Suprato, persigando ir, taktikos nebeišlaikydamas, pažvelgė  jai į  akis, 
stebėdamasis tokia atkaklia meile. 
    Ne taip persigando ponas Rudokas jos meilės, kaip persigando Marytė, susitikusi su Rudoko akimis. 
    Ūmai prabėgo jos galva tūkstančiai be galo ir pradžios minčių, kaip kaleidoskope blizgančių spalvų, ūmai suprato jo visą 
nenusisekusią provokaciją ir persigando jo žvilgsnio. Taip žiūri tik šuo, kada, nepasisekus jam pavogti iš virėjos mėsos kąsnio, 
dar nežino, ar ji jau graibo pagalio, kad sušertų, ar nieko nepastebėjusi kaip ir pirma tebetriūsia apie valgius. 
    Panaitė Marija staiga išėjo iš užu stalo į  kambario vidurį, sugniaužė kumštis, ištempė krūtinę  ir, tartum ruošdamasi su kuo 
grumtis, pradėjo giliai kvėpuot ir degint poną Rudoką akimis. 
    Kai visai jau pamiršęs taktiką  ir amžinai sumišęs ponas Rudokas norėjo dar kažin ką  pasakyt ir buvo jau besiartinąs 
ištiestomis rankomis į panaitę Mariją, staiga ji visomis kūno ir dvasios pajėgomis suriko: 
    - Šalin!.. 

* * *  

    Atsimena panaitė Marija, kaip apie ją paskum triūsė du gydytojai, kaip kažin kokiais smarkiai kvepiančiais vaistais trynė 
smilkinius, kaktą, klojo šaltus kompresus. 
    Atsimena savo ir motutės ilgą  ligą, dar ilgesnį  ligos taisymą... Atsimena tėvelio mirtį, motutės. Atsimena ilgus nuobodžius 
rudens vakarus, tokias pat ilgas ir nuobodžias be miego naktis; langinių girgždesį  cypesį... kiemo šunų staugesį... O paskum?.. 
paskum... 



    Dabar panaitė Marija gyvena viena su dviem tarnaitėm septyniuose kambariuose, naktimis skambina pianinu, kasdien lanko 
bažnyčią, dažnai sirguliuoja. 
    Iš to savo mažučio kambarėlio, kuriame užugdė užliūliavo ją motutė, kuriame prabėgo geriausios jos jaunystės dienelės ir 
kuriame paskum apipylė ją pamazgomis ponas Rudokas, panaitė Marija išsikraustė užrakino duris, užkalė langus. Niekas į  jį 
dabar nebeįeina. Ir rodos jai, jog tų pamazgų purvas per tiek metų kad ir nusiplovęs, tačiau jo kvaptis paliko ir iki šios dienos. 
Nusineš tat panaitė Marija ir į kapus. 
    O ponas Rudokas yra dabar miesto galva ir kartu vyriausiasis notaras. Apskrity turi didelį  dvarą - pačios kraitis, - važinėja 
gražiais arkliais, stato draug su Frankeliu didelę dirbtuvę ir dėvi mėlynus akinius. 
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UŽŽĖLUSIU TAKU 

    Ką  tik baigęs kunigų  seminariją  ir įšventintas kunigu, Antanas Maldutis ruošėsi pirmajam pamokslui, kurį  turėjo pasakyti 
antrą sekminių dieną po pirmųjų savo gimtoj parapijoj mišių. 
    Ėmė ruoštis iš anksto, tuojau parvažiavęs iš seminarijos namo ir gavęs iš klebono temą "Apie dvylikos apaštalų gyvenimą". 
    Per dvi savaites išvarteliojo kunigas Maldutis visą savo ir apdulkėjusį  klebonijos knygyną, permetė akimis naująjį  įstatymą, 
išskaitė šventųjų  tėvų veikalus ir enciklikas, kurios nors truputėlį  paliesdavo jo temą, atsiminė visa, ką pats žinojo ir ką  iš kitų 
girdėjo... ir vis dėlto pamokslas išėjo ne per puikus. 
    Negalėjo kunigas Maldutis jokiu būdu pritaikyti rengiamojo pamokslo prie savo parapijos žmonių  nuotaikos ir jų 
psichologijos. 
    Skaitė  jis savo pamokslą  ir klebonui, ir abiem kamendoriams, bet ir jie, be mažų  trupinėlių, nieko nei pridėti, nei atimti 
negalėjo. 
    Ir kai po trijų  nuobodaus darbo savaičių  kunigas Maldutis, išėjęs į  rugių  lauką  ir suradęs tinkamą vietelę, kur jo niekas 
negalėjo išgirsti, ėmė  sakyti pamokslą  siūbuojantiems rugiams, retkarčiais dirsčiodamas į  mažutį, tarp pirštų  įspraustą 
popieriuką, čia jis staiga pastebėjo daugelyje vietų pats sau prieštaraująs ir painiojąs. 
    Nebaigęs sakyti, su paskuba, smarkiai tvaskančia širdimi grįžo kunigas namo ir vėl stvėrėsi plunksnos, šventojo rašto, 
pamokslų  vadovėlio, iš kurio trumpu laiku sekės prisirengti prie bet kokio pamokslo, ir pradėjo iš naujo rašinėti vienam 
lapelyje planą, antrajame pirmuosius sakinius. 
    - Ar ne geriau būtų  paprašius kleboną  kitos temos? - staiga praslinko jo galvoje mintis: - Kaip antai, apie šv. Joną 
krikštytoją arba ką nors iš dešimties dievo įsakymų, - ir Maldutis įsivaizdavo, kaip iškilniai jis pasakytų pamokslą, pavyzdžiui, 
apie trečiąjį, ketvirtąjį, šeštąjį įsakymą. 
    - Ne, tik ne iš dešimties dievo įsakymų, - ūmai susigriebė. 
    Čia kažin kas šmėkštelėjo jo galvoje, kažin ko susigėdo ir atsiminė, kaip jis kitados, dar "švedas" tebebūdamas, 
besimokydamas Vilniuje pas vieną labai dievobaimingą "ponią", vasarą parvažiavęs namo, pogulio metu ganydavo su Vildžiūnų 
Katre arklius. 
    - Juk ir ji klausys mano pirmojo pamokslo, būtinai klausys... Neduok dieve, kad dabar ateitų išpažinti man savo nuodėmių, - 
kaip aš su ja kalbėčiau? - klausinėjo savęs jaunas kunigas Maldutis, nebegalvodamas jau apie savo pamokslą, o mąstydamas 
apie Vildžiūnų Katrę, kuri dabar jau visai suaugo ir rudeniop žadėjo tekėti už seno, bet turtingo Jurgio Girckaus, išbuvusio 
aštuonerius metus Amerikoje, parsinešusio pinigų krūvą ir dabar ūkininkaujančio žemės valake. 
    Pamažėl kunigas atsitolino nuo pamokslo temos ir, pasirėmęs ant stalo, ėmė galvoti apie Katriutę ir jųdviejų pirmąją meilę. 
    O kokie tai buvo laimingi laikai: graži šilta diena, saulė žeme ridinėja, gilus mėlynas dangus. Krūmeliuose paukštytės čiulba. 
Tarp alksnių  arkliai čiuža. Kvepia naktinytėmis, vingirykštėmis, medum, ramunėmis. Svaigina gailiai, kaip griežčiai kelmais 
žaliuoja butanai su kolialiežuviais... Visi žmonės pogulio guli, o jiedu su Katriute, jauni, gražūs, sveiki, linksmi, kaip du žolynai 
tarp žolynų, sėdi po beržu ir šnekučiuoja... 
    - Ir apie ką mudu su ja nešnekėdavom?.. - Bet užvis daugiau apie meilę... 
    "...Katriut, lelijėl, aš tave myliu, myliu, myliu ir mylėsiu... kunigas aš nebūsiu. Ne, ne, nebūsiu. Aš, išlaikęs egzaminus, gausiu 
vietą, paskiau tave vesiu, ir mudu laimingi būsim, laimingi..." 
    - Cha cha cha! - priverstinai linksėdamas galvą, nusijuokė Maldutis ir, užvertęs šventąjį raštą, imdamas plunksną, pridėjo: - 
Žmogus šaudo, velnias kulkas gaudo!.. 
    "...Ir aš tave myliu, Antanėl, myliu ir mylėsiu. Ir aš darbuosiuos ir padėsiu tau. Mudu ir be turtų  būsim laimingi... Taip, 
Antanėl, taip!.." 
    ...kokia švelni rankelė, kokie malonūs kuteną veidą jos plaukai, akys, blakstienos... 
    "...Katriut, arčiau..." Kaip malonu, kaip gera, o kaip kvepia ir gražiai žaliuoja aplinkui rugiai, tartum jūra banguoja. Katriutė 
ir aš. Aš ir Katriutė - ir visas čia pasaulis. Daugiau nieko nebereikia. Štai kame esama laimės... 



    - E cha cha cha! Svajonės jūs svajonės, kas jūsų neaudė... 
    - Iš tikrųjų tai buvo patys laimingieji laikai. 
    - Viešpatie, ko gi man dabar trūksta? Kai su Katriute būdavau, visko man užtekdavo ir nieko daugiau negeisdavau; regis, 
tada ir pati gamta buvo gražesnė, ir žmonės geresni, ir aš pats doresnis, ir malda saldesnė, net ir mintys kitoniškos buvo... Tada 
mylėdavau ne tik ją, bet ir savo artimą. O dabar? Dabar aš jos negaliu mylėti, o be jos nemeilus ir visas pasaulis... Taip ir 
skurstu be meilės, be vilties, be idėjos... Aukso svajonių  vietoj - sunkios mintys mane kankina, naktimis bjaurūs sapnai 
kamuoja... - ir kunigas Maldutis, abiem rankom parėmęs galvą ir užmerkęs akis, giliai susimąstė. 
    - Na, gana apie tai, reikia toliau taisyti pamokslą, - ir kunigėlis, nusikratęs sunkiomis mintimis, iš reto pradėjo skaityti: 
    "Viešpats dievas nusiuntė  šventą dvasią dvylikai apaštalų, prastų žmonelių, kurie nemokėjo nei rašyt, nei skaityt, o buvo 
prasti vargdieniai žvejai, todėl, mieli krikščionys, toji dievo malonė, tas šventosios dvasios apsireiškimas dvylikai apaštalų..." 
    - Ir vėl dvylika apaštalų! 
    - Šventoji dvasia, dvylika apaštalų; dvylika apaštalų, šventoji dvasia... iš tikrųjų  tie mano žodžiai užima beveik trečią viso 
pamokslo dalį, - ir kunigėlis vėl ėmė raustis šventame rašte. 
    - Šventoji Alena, kai viešpaties kryžiaus ieškojo, tai nesurasdama taip lementavojo... - balsiai skaitė kitoje klėtyje kažin 
kokią knygą senas dėdė Baltrus, kurio pinigais Maldutis buvo išėjęs mokslus ir kuris dabar, senatvėje, apsigyvenęs Maldučių 
namuose "ant loskavos duonos", nieko nedirbo, vien šventas knygas skaitė ir meldėsi. 
    - Dėde, ar negali pašnibždomis skaityti? Aš čia turiu trupučiuką darbo, - lipšniai pertraukė jį kunigas. 
    Dėdė  išėjo iš klėties, atsistojo ant prieklėčio, nusiėmė  nuo nosies akinius ir, matyt, nepermanęs, ką  jam kunigas sakė, 
stenėdamas pradėjo: 
    - Šventoji Alena, kai kryžiaus ieškojo... kažin, ar šventa Alena... 
    - Kokia Alena? - pertraukė jį kunigas, apsimesdamas nieko nesuprantąs. 
    - Kur kryžiaus ieškojo! - atkartojo jam dėdė ir įsmeigė į kunigą akis, stebėdamasis, kad kunigas nežino tokių svarbių šventų 
daiktų. 
    - ...Rašte šventame pasakyta, kad kai šventoji Alena kryžiaus ieškojo, šventa Darata viešpaties grabo ieškojo ir 
beieškodama užėjo turkų žemėj tris grabus: viename grabe lyg šventas Jackus, lyg šventas Jokūbas, kitame pats viešpats, o 
trečiame šventa Darata... 
    - Kaigi čia, dėde, išeina: Šventa Darata grabo ieškojo ir šventa Darata grabe?! 
    - Taigi rašte šventame yra... kad... 
    - Legenda čia, dėde, ne teisybė. 
    - Ar į grabą įlindo? 
    - Legenda, čia, sakau, dėde, toks senovės žmonių padavimas, tuo galima tikėt ir netikėt ir vis dėlto būti geru kataliku. 
    - Je, sakyk, žmonių parsidavimas! Tai gal turkams parsidavė? 
    Kunigo rankos ėmė virpėti, ir jis vos vos susivaldė neįžeidęs dėdės. 
    - Taigi šventas Povilas apaštalas sako, kad kai fariziejai ir pranašai... 
    - Dėde, aš čia turiu truputį  tokio darbo, gal paskiau kada pasikalbėsim, - vėl nukirto jį kunigas, iš anksto žinodamas, kad su 
dėde veikiai kalbos nepabaigsi... 
    - Gerai, Antaniuk, gerai, nekalbėsiu, katel tu mano, gerai, rašyk, rašyk. Gal kokiam kunigui gromatą rašai?! 
    - Kunigui, dėde, kunigui... - trumpai atsakė Maldutis ir įverpė akis į savo pamokslą. 
    - Na, kad ir čia toks painus sakinys: "Žmogus, nustojęs šventosios dvasios ir dievo malonės, dažnai pyksta ir dėl to gadina 
sau prakaitą". 
    - Kraują, ne prakaitą! - susigriebė ir, perbrėžęs žodį "prakaitą", įrašė "kraują". 
    - Reikės neštis parodyti kamendoriui Ignui, bene ras ir jis kokių nors prieštaravimų. 
    Tik buvo kunigas įsigilinęs į  dvylikos apaštalų  gyvenimus, kai staiga užpakaly kažin kas nedrąsiai sukosėjo ir atsiduso. 
Atsigręžęs kunigas pamatė  savo motiną, nebejauną, be laiko pasenusią, darbais ir poteriais persipliekusią moteriškę, kuri 
paprastai nedrįsdavo savo sūnelio trukdyt ir laukdavo, kol jis ją prakalbins. 
    - Ką gi, mama, pasakysi? - paklausė kunigas, stengdamasis suteikti savo balsui kuo daugiausia švelnumo ir lipšnumo. 
    - Štai atėjo Pūkienio Uršulė, klausia, kaip šiandien ligoniui valgyt: ar sausai, ar su pienu? 
    - Tai čia ne mano dalykas, mama, tepasiklausia klebono, - jau nebelipšniai atsakė  kunigėlis ir vėl įsikniso į  apaštalų 
gyvenimą. 
    Motutė  nepasijudino iš vietos, lyg susimąstė, pridėjo prie skruosto pirštą, suringavo kaktos raukšles, padariusi didžiai 
dievobaimingą seną savo veidą. 
    - Tegu klebono pasiklausia, mama, tatai ne mano dalykas! - paantrino kunigėlis, norėdamas veikiau ja atsikratyti. 
    - Taigi taigi, gerai, pasakysiu... - silpnu balsu, linguodama galvą, prabilo motutė, bet trauktis iš vietos nenorėjo. 
    - Va dar, Baltuškienė atnešė vištą ir dešimt kiaušinių, tai prašė, kad kunigėlis, laikydamas pirmąsias mišias, atsidustum ir už 
jų pamiliją... 



    - Vaje, mama, kiek kartų  prašiau: nepriimk, iš nieko nepriimk nei vištų, nei kiaušinių, nenoriu aš tų  aukų, susimildama, 
nepriimk. Virk man prastus baltintus batvinius, o vakarais duok r ūgusio pieno ir šutintų  bulvių. Susimildama, daugiau 
nebepriimk! 
    - Tai ką gi darysi, kad neša va ir gana. Vakar dar Leibokui pardaviau kapą kiaušinių ir tris vištas. 
    - Nepriimk, mama, nepriimk, sakau, nepriimk! 
    - Gerai gerai, sūnel, nebepriimsiu, tik vakar va dar Uliokienė atnešė du gaidžiukus, tokie riebūs, gražūs, tai vieną šiandien 
kunigėliui papjoviau, o kitą pasilikau veislei... Tai prašė, kad kunigėlis pasimelstum už jos vyro dūšią, mat arielka sudegė 
advente. Dieve duok jam dangų. 
    - Uliokienė, tokia beturtė našlė ir dar su ketvertu vaikų, kaip mama iš tokios vargšės priėmei? 
    - O kad padėjo ant žemės viduasly ir išėjo, sako: 
    "Tegul kunigėlis pasimels už griešniko Ulijono dūšią!" 
    - Te, mama, dvi ketverges ir greičiau atiduok jai už gaidžiukus! - ir kunigėlis, pakėlęs sutaną  (dėlei ko labai susigėdo visą 
laiką priemenės duryse stovėjusi ir klausiusi Pūkienio Uršė), išėmė iš kelnių kišenės pinigus ir padavė motinai. 
    Jau Maldutis buvo sučiupęs ieškomą mintį, kai staiga užpakaly vėl kažin kas sukosėjo. 
    - Štai Uliokienė pridėjo dar prie tų dviejų ketvergių auksiną ir prašė, kad kunigėlis mišias atlaikytum: daugiau, sako, dabar 
neturinti. 
    Kunigas pašoko nuo suolo, nubraukė  rankove pinigus, kuriuos buvo padėjusi ant stalo motina, ir, sugriebęs "Breviarum 
Romanum", išbėgo per sodą laukan. 
    - Dieve mano, ir taip reikės per visą gyvenimą kankintis ir vargti be jokios kam naudos su tais tamsuoliais, fanatikais! Kam 
dar jiems tokie pamokslai, kam aš čia vargstu, ruošiuos ir visur rankioju medžiagą... Juk jiems ką tik pasakysi - vis priims už 
tiesą, kaip prakalbėsi - vis bus gerai. 
    - Dievuli mano, dievuli mano! Juk jiems dar užtenka tokių niekniekių, kaip šventa Alena su šventa Darata, grabo ir kryžiaus 
ieškojusios... 
    - Kaip užžėlusi šita dirva! Viskas eina pirmyn, viskas auga, plėtojasi, mokslas kultūra, mes vieni tebestovime vietoje, pakelėj 
grąžomės ir dar trukdome kitiems. Vis šaukiam apie savo neklaidingumą, apie savo pastovumą. "Katolicyzm ma własność 
pionu, nie znosi uchyleń". 
    - Tuo tarpu kiekvienas galvojąs žmogus, susidūręs bent su gamtos mokslais ir su mūsų principais, aiškiai pamato visą mūsų 
atsilikimą... 
    - Tiesa, pripažinom galop, kad žemė sukas aplink saulę... Nusileidom, kad visatos kūrimo diena tolygi tūkstančiams amžių... 
Bet kas iš to? 
    - Vėl bailiai gainiojam raides... 
    - Atsilikom taip toli, toli... Nustojom daugybės rimčiausių mąstytojų, daugybės darbščiausiųjų visuomenininkų, ar bepavysim 
paskiau juos, ar sugebėsime, kad ir peršokę per laiką, sukurti naują bažnyčią naujais pagrindais?.. Ar nepasinersim, kad ir 
pasiviję, jų jūrose?.. 
    - Kaip mes vis dar tebeaiškinam dievą, tikėjimą, bažnyčią, šv. dvasią, šv. trejybę... 
    - O mokslas ir kultūra kas dieną savo galinga srove vis graužia mūsų šventovės sienas, griaudami jos didžius piliorius, ir rasit, 
niekieno nepalaikomi, jau seniai būtų virtę jie liūdnais griuvėsiais... 
    - Juk jei ir tikėjimas yra mokslas, tai ir jį reikia taip pat toliau plėtot, valyt, bet ne tą patį amžinai automatiškai kartot... kartot, 
iškreipus viešpaties idėją, iškreipus pačią mintį  ir pritaikius žmonių saujelės gerovei... 
    - Nejaugi ir man teks būti tik duoną valgančiu automatu?.. Kaip ir visi, mechaniškai atlikt apeigas, rodyt dievobaimingumą, 
gudriai lankstyti Kristaus žodžius, klausyt davatkų išpažinties, skaityt egzortus... 
    - Juk tik jie kreipsis į mane, jie, tie vargšai, tamsuoliai, beturčiai, ieškos pas mane, pasak mūsų, dangaus karalystės... 
    - O inteligentas jei ir kreiptųsi, tai ką aš jam pasakysiu?... Ką gi aš žinau?... Juk tie penkeri seminarijos mokslo metai atskyrė 
mane nuo žmonių, visuomenės - juk net ir dienraščio skaityti neleisdavo... 
    - Težinau tik tai, ką buvau išskaitęs iš "Przegląd Katolicki" ar "Kwartalnik Teologiczny" ir iš "Draugijos", ką girdėjau iš kitų ir 
ką dar pats savo menku protu pasiekiau... 
    - Bet gana apie tai, gana! Ne aš pirmutinis, ne aš paskutinis! Prieš vėją dulkės nepapūsi! 
    - Juk ne tokie žmonės, ne tokios orenybės taip tiki ir daro: prelatai, vyskupai, patys kardinolai, jo šventenybė  šventasis 
tėvas... o aš, žemės dulkė, keturių klasių kunigas, vos įšventintas... 
    - Ne ne ne, šalin pagundos, šalin... - ir kunigas, stengdamasis nusiraminti, nustelbti mintis, kurios pastaruoju laiku da žnai 
neduodavo jam ramybės, ėmė eidamas ežia braukyti ir glostyti dar neišplaukėjusias varpas. 
    - Bet ir mano gi yra tiesos, - ūmai susilaikęs ir įbedęs žemėn akis, prašnibždėjo kunigas, - nes ar ne pats Kristus pasakė, 
kad kas bus neprieinama galvočiams ir mokslo vyrams, tai bus lengvai nekaltų kūdikėlių pasiekiama... 
    - Bet gana apie tai, gana... 
    Pamažėl nuslinko šešėliai nuo Maldučio veido; jau buvo bepradedąs kalbėt ir poterius "Horae minores", tik žiūri - čia 



pievelėje besėdinti kažkokia mergelė. 
    Dingtelėjo kunigo širdin, pradėjo smilkiniuose tvaksėt, ir Maldutis, atsiskleidęs "Breviarum Romanum", ėmė  skaityti kas 
pakliuvo į akį. 
    Lyg nesmagu ir net tarytum gėda jam buvo susitikt lauke su moterimis, kurios puldavo bu čiuot rankas, su sodžiaus 
mergaitėmis, su kuriomis jis mažas drauge augo, žaidė, basas bėginėjo po laukus, o būdamas "švedas" vakaruškose šokdavo, 
meilindavos... 
    Jis jautė, kad toj garbėj, kuria aukština sodiečiai kunigą, esama ir paniekinimo, pašaipos dalies, kuri ypač didelė jaunimo 
tarpe... 
    Prisiartinęs prie mergaitės, atplėšė nuo knygos akis, pažvelgė  ir krūptelėjo: pievelėje sėdėjo susimąsčiusi ir, matyt, didžiai 
nuliūdusi Vildžiūnų Katrė, kurią kitados jis mylėjo ir kurios buvo mylimas. 
    - Garbė Jėzui Kristui! - prabilo į  ją kunigas ir, vėl įbedęs į knygą akis, praėjo pro šalį. 
    - Per amžius, - trumpai, nepasijudindama iš vietos, atsakė Katrė; tik šiltas, gėlėmis kvepiąs vėjelis, tarytum žaisdamas 
gražios merginos apdarais, susukęs jos prijuostę ir vos nenutraukęs nuo galvos skarelės, tesublaškė merginos ramybę... 
    Kunigo akis ir mintis aptraukė migla. 
    - Kam ji čia sėdi, ko ji čia laukia? Kodėl ji tokia susimąsčiusi, nuliūdusi?.. - jausdamas didelį nesmagumą, spėliojo kunigas. 
    Eidamas rugių  ežia ir priverstinai žiūrėdamas į  knygą, jautė, kad Katriutė degina savo akimis jo pakaušį, jo visą stuomenį, 
žiūri kiekvieną jo žingsnį, kiekvieną judesį. 
    Be galo nesmagu ir gailu jam pasidarė, kad nieko jai nepasakė ir prie jos nepriėjo... 
    Pasiekęs mišką ir pasislėpęs už eglės, neiškentė neatsigręžęs: Vildžiūnaitė tylelėmis, nuleidusi galvą, ėjo rugių ežia į sodžių. 
    Didžiai nusiminęs, lyg ką pametęs, kunigas lydėjo ją akimis. Galop mergina, šmėstelėjusi lipdama per tvorą balta jupele, 
išnyko tarp medžių. 
    Mergina išnyko, bet mintys - ne apie pamokslą, tikėjimą ir žmones mintys - kankino kunigą ir nebedavė jam ramumo. 
    Juk jis ją mylėjo, glostė, bučiavo... 
    Juk ji jam buvo tokia brangi, artima, tokia meili... 
    Atsigulęs po beržu, skendo Maldutis paslaptingose mintyse ir gailėjosi nieko jai neprataręs, nenuraminęs jos liūdesio. 
    - Tebebūčiau "švedas", būtinai būčiau stabtelėjęs, bent paklausęs, kodėl ji tokia liūdna ir ko nusiminusi... 
    - O kaip jai tinka raštais išvedžiota ir žičkais apsiuvinėta marga prijuostė ir juodas lankas apie pilką sijonėlį! - pramurmėjo 
kunigas Maldutis ir, parėmęs rankomis galvą, žiūrėjo į banguojančias rugių jūras. 
    Keistos, kunigui neprideramos mintys kartais ateidavo jam į galvą. 
    Kol dar buvo "švedas", regis, apie nieką negalvodavo; tik baigus seminariją  jam neduodavo ramybės ne tik mintys apie 
evangeliją, tikėjimą, jo paslaptis, bažnyčią... dažnai kamuodavo jį  ir "meilės problema". 
    Pirma netrukdavo atsikratyti panašiomis mintimis, pradėdamas mąstyti tai apie viešpaties kančias, tai apie pavyzdingą kurio 
nors šventojo gyvenimą... 
    Tapęs klieriku, jis jau ne tik jomis nebesikratydavo, bet, atvirkščiai, joms tartum pataikaudavo ir, pindamas savo svajones, 
nebelaikydavo jų nuodėme. 
    - Juk jų, moterų, yra pusė visos žmonijos, juk jas dievas leido mums, kad būtų mūsų gyvenimo draugės. Juk jei kiekvienas 
vyras išsirinktų sau moterimi tinkamą mylimąją mergelę, jei dvi sielos, du kūnai susilietų galingoj meilėj į vieną, koks gražus tada 
pasidarytų žmonių gyvenimas. Štai kada ateitų  jo karalija žemėn... - tokios mintys privesdavo Maldutį, dar klieriką, ligi to, jog 
paskui kamuodavo jį gražios nekaltos mergelės dieną bemąstant, naktimis sapnuojant. 
    Žiemą, būdamas seminarijos mūruose, laukdavo šventadienio, kai per sumą, einant apie bažnyčios šulus, jis galėdavo matyti 
vieną  simpatingą, labai jam tinkančią, į  Katriutę  panašią  mergaitę, kuri plačiai išskėstomis akimis visuomet į  jį  ilgai ilgai 
žiūrėdavo. Eidamas iškilmingoje procesijoje apie bažnyčią, klierikas nežiūrėdavo taip dievobaimingai į  didįjį  aukurą, kaip į  tą 
mergaitę. 
    Nors jie akimis ir daug vienas kitam pasisakydavo, bet kas ji tokia ir kodėl taip į  jį atsidėjusi žiūri, klierikas nežinojo. 
    Tiesa, rado jis kartą, parėjęs iš bažnyčios, sutanos kišenėje laiškelį  nuo kažin kokios Miliutės, kuri karštai prisipažino jį 
mylinti; bet nuo kokios Miliutės, ar nuo tos simpatingos mergelės, ar nuo kitos kokios, klierikas taip ir nesužinojo. 
    O vasarą, parvažiavęs iš seminarijos namo, šventadieniais pasislėpdavo klebono sode tarp liepų  ir iš ten žiūrėdavo, kaip 
eidavo į bažnyčią gražiai apsitaisiusių, žolynais pasipuošusių mergaičių būriai, kaip sustojusios ties klebono sodu mazgodavos 
upelyje kojas, audavos burlečiais ir linksmai šnekučiuodavos. 
    Žiūrėdavo tada klierikas, gėrėdavosi ir lygindavo jas su skaisčiomis masinančiomis, uždraustame darželyje augančiomis 
rožėmis, į kurias galima kiek nori žiūrėti, kuriomis galima kiek nori grožėtis, bet kurių neseka nei skinti, nei palytėti. 
    Jam tada rodės, kaip kad vienos gražina darželį, taip kitos - pasaulį. 
    Besvajodamas ir bežiūrėdamas į  banguojančius rugius, į  toli mėlynuojančią girelę, įsivaizdavo kunigas, kaip būtų malonu ir 
kokia didelė, neapsakoma būtų  laimė, prisiglaudus prie Katriutės ir primygus veidą prie jos karštos krūtinės taip, kaip jis 
kitados darydavo, kol dar buvo laisvas, suknelės nesuvaržytas žmogus. 



    Juo ilgiau svajojo ir nerimo kunigas, juo labiau ir ai škiau pradėjo suprasti, kad, palikęs kunigu, išsižadėjęs savo tikrosios 
laimės, išsižadėjęs brangiausios dievo dovanos - meilės. 
    Juk viskas žemėje, štai visi paukšteliai ir vabalėliai, gyvuliai ir augmenėliai, visi atvirai mylisi visi tąja meile gyvena, puošiasi - 
visi dėl meilės, visiems meilė... 
    - Tik aš... Žmogus!.. gamtos karalius!.. 
    - Dėl tėvų įnorio, dėl tamsuolių, fanatikų prietarų išsižadėjau gražiausio jausmo - meilės. 
    - Ir kam tas celibatas, kokia kam iš jo nauda?.. Dėl to mes dabar kenčiame, kankinamės, laužome savo įžadus, esame 
nenatūralūs vyrai ir veltui kovojame su prigimtimi, kad kažin kieno kada nesuprastas Kristus... 
    - Kad bent pašaukimą turėčiau arba dovaną dievo žodį skelbt, o dabar... nelaimingas žmogus! 
    - Ne veltui mokytų  žmonių yra pasakyta, kad vyras ar moteris gali būti laimingi, gali visiškai apreikšti savo gyvybę, savo 
jėgas, tik vienas su kitu susidraugavę, susijungę. 
    - O toji pati gamta! Negi kitaip viską sutvarkė?.. Ir kunigas Maldutis domėjos laukinių gėlių keru, apie kurį skraidė ūždamos 
bitelės ir gražūs drugeliai, nešiodami nuo vyriškojo žiedelio į moteriškąjį meilės dulkeles... 
    - Tik vienas žmogus, gamtos karalius, suteršė tą šventą prigimtį, tą pačią meilę subjaurojęs žemu gašlumu ir padalinęs savo 
harmoningai sutvertą kūną į gražias ir bjaurias dalis... - galvojo kunigas, akimis sekiodamas ratuotas biteles ir gražius drugelius. 
    - Ir jei žmogaus laimė pareina nuo jo paties nuovokos, nuo pasitenkinimo savimi, tai daug laimingesnis būčiau nesimokęs. 
Neskaitęs būčiau "Kwartalnik Teologiczny", nebūčiau turėjęs jokio supratimo nei apie Darvino teoriją, nei apie Hegelį, nei apie 
Kantą, kuriuos tik po truputį, apčiuopomis, kaip vaikas didelį obuolį, aplaižiau, apgraužiau, tepamėginęs skonio, ir tiek. 
    - Gyvenčiau dabar namie, ūkininkaučiau, būčiau vedęs Katriutę  ir jausčiaus ne tik laimingesnis esąs, bet ir žmonijai 
naudingesnis... Gal turėčiau jau ir vaikučių... O dabar niekam netikęs ilgaskvernis, iškreiptų idėjų skelbėjas, anot to naktigonio, 
pamačiusio mano praskustą viršugalvį, sušelmavotas žmogus. 
    - Štai šitie žolynai! Kaip jie iškėlė aikštėn, išskėtė, išplėtojo savo gražius žiedelius, kaip juos išmargino įvairiomis spalvomis, 
kad tik iš tolo priviliotų  bitelę, įkviestų  pasibučiuoti drugelį! O šitie vėl! Kaip gausiai paskleidė aplinkui gardų  žiedų  kvapą, 
ištryškino saldžias limpamas sultis! Kiek čia meilės!.. O čia!.. Kaip dailiai sutvarkė  viešpats pasaulį! Garbė  tau, pasaulio 
kūrėjau, garbė, - ir kunigas, kilstelėjęs aukštyn į dangų sunertas rankas, nuėjo tolyn. 

* * *  

    Prieš pat sekmines buvo jaunojo kamendoriaus vardadienis. 
    Į vardadienį susirinko nemaža žmonių: daktaras, vaistininkas, mokytojas, valsčiaus raštininkas, felčeris su dukterimis, dar keli 
tariamieji sodžiaus inteligentai, šiaip apsitrynusieji ir gudresni miestiečiai, kelios davatkos, kelios moterėlės, varduvininko 
išpažintojos ir jo kunigo stono didelės gerbėjos ir jaunikiai Girckus su Vildžiūnaite. 
    Buvo panelės siuvėjos Leliūnaitės su motina, galop vietinis bažnytinis choras su vargonininku. 
    Bet daug daugiau prisigrūdo į  klebonijos kiemą neprašytų svečių, kurie atėjo pažiopsot į  susirinkusius, pažiūrėt iš anksto 
panelių  Leliūnaičių  sutaisytos "leminacijos", paklausyti choro, gramofono, kuris seniai jau nuo pat piet ų  išstatytas lange 
užkimusiu balsu čirškė ir gargaliavo užsienietiškas melodijas. 
    Buvo nelinksma, bet ir nenuobodu: pasidalinę  į du būrius - vyrų  ir moterų - visi lyg ko gėdinosi, lyg ko varžėsi, liovėsi sėdę; 
prireikus ir be reikalo visai nenatūraliai juokėsi ir, siekdami nuo stalo riešutų ar saldainių, tarytum bijojo, kad kas nešertų per 
ranką. 
    Protarpiais degė nuodėgulį, ėjo našlio, aguonėlės ir gražiai dainavo. 
    Kunigas klebonas, progai pasitaikius, ko jis niekuomet nepamiršdavo, parinko tarp susirinkusiųjų pinigų, pasak jo, pagražinti 
bažnyčios vėliavoms. 
    Jo pavyzdžiu sekdama, davatka Zigmantaitė apėjo svečius su tam tikru lapu, rinkdama pinigus "labai važnoms amžinoms 
mišiomis". 
    Inteligentai. jau susėdę už žaliojo staliuko, vieni visai atsisakė, kiti pažadėjo paskiau įsirašyti, o dar kiti teisinosi, kad jau, 
regis, esą įsirašę į panašias mišias. 
    Įsirašė tik Jurgis Girckus, dvi dievobaimingos moterėlės ir kelios davatkos. 
    Zigmantaitės paaiškinimu, surinktus pinigus su aukotojų vardais ji siųsianti į Austriją vienam labai šventablyvam grafui, kuris 
paskiau pats įduosiąs tuos pinigus pačiam šventajam tėvui. 
    Visi susirašiusieji čia pat gavo nuo Zigmantaitės po paveikslėlį  su maldele vienoj pusėj, už kurios sukalbėjimą  suteikiami 
neapsakomai dideli atlaidai, o kitoj - gražiomis spalvomis nupieštu paveikslu, kaip sunkiai kenčia čyščiuje dūšelės, už kurias 
nelaikomos amžinos mišios. 
    Zigmantaitės mezliavai pasibaigus, kunigas Ignas rodė dviem kaškietais "štukas". 
    Po sočios vakarienės, kurios vieni svečiai per daug valgė, kiti tik paragavo, o kiti visai liko nevalgę (mat buvo četvergas, 
kada kai kurios moterėlės ir davatkos valgydavo tik su pienu, o čia lyg tyčia valgiai buvo mėsiški), jaunasis kamendorius 



atmušė momentiniu aparatu moterėlių ir kai kurių davatkų atvaizdus. 
    Neapsakomas klyksmas ir džiaugsmas kilo kunigo kambariuose, kai davatka Malvina išėjo ant "patrato" su ragučiais ir su 
uodegyte. 
    Juokėsi ne tik inteligentai, pa šokę  nuo žaliojo staliuko, ir panelės Leliūnaitės, kurios visą  laiką, maža su svečiais 
tesusipažinusios ir "blogai" lietuviškai šnekančios, laikėsi atskirai ir kuždėjosi lenkiškai tai su felčerio dukterimis, tai su kuriuo 
kunigu. 
    Galop visiems pasidarė linksma, gera, drąsu ir malonu. 
    Įsidrąsinęs Katrės Vildžiūnaitės kavalierius Jurgis Girckus vos nesuvartojo servetėlės nosinės vietoje, o kunigo cigarų 
apsvaigintas vargonininkais ne juokais buvo bepradedąs kibti prie vyresniosios Leliūnaitės ir tik valsčiaus raštininkui pamerkus 
susiprato per drąsus esąs. 
    Visai maža tevalgė, gėrė ir juokėsi kunigas Maldutis ir Vildžiūnaitė Katrė. 
    Chorui dainuojant, atsisėsdavo Maldutis kur kertėje ir iš ten klausydavosi dainų  ir domėdavosi Katriute, kuri nuo jo akių 
neatplėšdavo. 
    Ir regėjos jam, kad visa tai, ko jis negali suprasti, ai škiai atjausti gyvenime, pasakyti žodžiais, išreikšti mimika, visa tai 
pasako dainos melodija ir atskleidžia prieš jį bekraščius, paslaptingus, gražios melancholijos ir malonaus ilgesio žmogaus sielos 
plotus, į kuriuos veda tik muzika, graži mėnesiena ir meilė... 
    Degant nuodėgulį, kai kunigas Maldutis, pasivijęs Vildžiūnaitę už altankos ir įsigrūdęs su ja į  putinus, švelniai ją apglėbė ir 
ėmė glostyti jos plaukelius, glamonėti krūtinę  ir visu kūnu prie jos spaustis, Katriutė, nė kiek nesipriešindama, išlepo ant jo 
rankų. 
    Kad ne daugybė neprašytų matytojų, tai juodu amžių būtų taip pasilikę. 
    Stovėdamas greta Katriutės porose ir turėdamas jos ranką savo rankoje, kunigas Maldutis jautė jos širdies tvaksėjimą, jautė 
jos kvapą, sklindančią nuo jos šilimą, jautė ir matė jos krūtinės bangavimą, sielos virpėjimą... ir tik vieniems persekiojamiems 
įsimylėjusiems suprantamas jausmas glamžė jauną kunigėlį  ir liūdinčią Katriutę. 
    Kai Katriutė drąsiai žiūrėjo jam į  akis, jis jautėsi kaltas esąs už tai, kad kitados ją bučiavo, mylėjo, daug žadėjo ir nieko 
netesėjo. 
    Kartais norėjo jis čia pat, tuojau, pulti prieš ją ant kelių, pravirkt ir paaiškinti, kad ne jis čia kaltas, neištesėjęs savo pažadų, 
kad ne savo valia ją palikęs, bet kad čia kalti jo tėvai, dėdė, giminės ir toji pati dvasininkų seminarija, mokslas ir režimas, kuris 
išardė, bet visai neužgniaužė jo meilės, supainioję jo gyvenimą, jo mintis ir padarę "tarpininku" tarp žmonių ir dievo... 
    Pažvelgus į Katriutės jaunikį  Jurgį Girckų, kuris rudenį  ruošėsi ją vest ir dabar, mažiausios progos nepraleisdamas, kvatojo, 
rodydamas geltonus kaip puiris sutrūnijusius dantis, kiekvieną kartą kunigui Maldučiui darydavos šlykštu ir skaudu. 
    Pokylis pasibaigė apie dvyliktą, kai kunigams nebegalima jau nei gert, nei valgyt. 
    Neprašyti svečiai seniai jau išsinešdino iš klebonijos kiemo ir galbūt tik per sapną valgė gardžią kunigo vakarienę ir čiulpė 
saldainius. 
    O kviestieji tuojau po vakarienės ėmė dėkoti kunigui varduvininkui už valgį, už malonų priėmimą, vienas kitam už kompaniją, 
ir veikiai išsiskirstė bemaž visi vienu laiku. 
    Buvo pasilikęs nakvynės tik vienas kunigas Maldutis, bet ir jis, suradęs svarbią priežastį, pėsčias iškeliavo namo, į  savo 
sodžių, kuris buvo nuo miestelio penktame varste. 
    Kunigas Maldutis jauste jautė, kad šią naktį  turi atsitikti jo gyvenime kažkas be galo nepaprasto, įdomaus ir malonaus. 
    Kažin koks neaiškus patraukimas viliojo jį  iš trobos į mėnesienoje paskendusius laukus, į  tą vieškelį, kuriuo nuėjo namo, į  tą 
pat sodžių, ir Katriutė. 
    Naktis buvo tyli ir šilta. 
    Liūdnai spingsėdamas, bažnyčios languose švietė mėnulis ir klojo klebonijos kieme ilgą varpinės šešėlį. 
    Rytai balo, bet dar nešvito. 
    Nė vienas žmogaus balsas, nė vienas bildesys neprieštaravo nakties tylai. 
    Dargi šikšnosparniai tie nakties triūsėjai, tartum suprasdami visą  tylos iškilmingumą, pamažėl be jokio cypimo, be jokio 
šlamesio raižė orą. 
    Žvaigždžių  buvo taip maža ir taip jos neaiškiai danguje mirksėjo, jog rodėsi kunigui Maldučiui, kad ir jos savo smarkiu 
spingsėjimu galėtų sudarkyti nakties tylą. 
    Valandėlę pastovėjęs ir pasigėrėjęs nakties gražumu, perlipo kunigas per tvorą ir klebonijos daržais išėjo į  vieškelį, kuriuo 
turėjo eit ir Katriutė. 
    Čia taip pat buvo tylu, gražu ir melancholiškai paslaptinga. Ir miestelyje, ir sodžiuje nė žiburėlio. Viskas buvo apgaubta viena 
tamsia marška - medžių tankuma. 
    Anapus upelio mėnulio šviesos nudažytose miglose spingsėjo smėlynai. Tarp sodų bolavo dvaro mūrai. Snaudė sodžius už 
miško kalne, medžiuose paskendęs. 
    Iš abiejų  vieškelio pusių ėjo gilūs grioviai, iš kurių  gurksėjo dideli akmenys it susitraukę, susikūprinę pakeleivingi elgetos, 



snaudulio ir nuovargio apimti. 
    Pagrioviais ir ežiomis augo dideli baltųjų ramunių kerai, kurie iš tolo buvo panašūs į beslenkančius, belaukiančius šešėlius. 
    Kiek tik galėjo matyti kunigo akys, niekur nė gyvos dvasios. 
    - Nejaugi Katriutė būtų pasilikusi nakvoti pas Andrikonaitę? - ūmai buvo pakilęs klausimas kunigo galvoje, bet vėl kažin 
kokis neaiškus nujautimas tartum traukte patraukė jį  tolyn, ir kunigas, pasikėlęs sutaną ir nusiėmęs skrybėlę, dar greičiau ėmė 
eiti. 
    Praėjo varstą, kitą... niekur nieko. O pilkas vingiuotas vieškelis ir neaiškus nujautimas kvietė ir viliojo vis tolyn. 
    Leisdamasis nuo kalno į upelį, staiga įžiūrėjo, kaip už liepto miglose panėrė kažin koks intapas ir tartum oru pamažėl pradėjo 
plaukti į sodžių. 
    Kunigui Maldučiui ėmė tankiau plakti širdis, pakirto pakinkius, ėmė džiūti burnoje ir kaisti galva. 
    Sumažino žingsnį. Katriutė irgi lengviau pradėjo eit ir, nuleidusi galvą, neatsigręždama slinko tolyn. 
    Kunigas lyg nusigando, sumišo. 
    Nebežinojo, ką daryt: ar eit paskui ją šiek tiek atsilikus, aplenkt ar pavyt. Pavijęs Katriutę, Maldutis prabilo drebančiu balsu: 
    - Kaip tamsta pamažėl eini, aš ir pavijau, ir pralenksiu... 
    - Nėr ko skubėt, vis tiek neužmigsiu... - atsakė  nepakeldama galvos Katriutė  ir pagreitino žingsnį. kad neatsiliktų  nuo 
kunigo. 
    Abu nutilo. 
    - O ko gi tamstai skubėt, juk nereikės rytoj keltis šieno pjauti? - paklausė Katriutė ir pažvelgė kunigui į akis. 
    Kunigas Maldutis, nebežinodamas, ką sakyti, tyliai pratęsė: 
    - Nereikės tai nereikės, bet vis tik jau vėlus laikas... 
    Ir vėl abu nutilo, nes jautė, kad kalba visai ne tai, ką mano ir kas reikia. 
    Minutę patylėjęs, kunigas vėl paklausė: 
    - Na o kaip tamstai patiko pokylis? Katriutė nieko neatsakė, tik pamažėl, smulkindama žingsnį, nuleidusi galvą  ėjo greta 
kunigo. 
    - Jau švinta, - tarė kunigas, jausdamas didelį nesmagumą, ir apsidairė aplinkui. 
    - Antanėl, aš tave tebemyliu! - staiga, į  jį  atsigręžusi ir nutvėrusi jo ranką, ištarė Katriutė. - Aš tave myliu tik vieną  ir 
niekuomet tavęs nepamiršiu. Ar atmeni, kaip mudu ganėm arklius? 
    Kunigas, nelaukęs iš sodžiaus merginos tokio drąsumo, dar labiau sumišo, bet jausdamas, kad tylėti negalima, tartum 
nenoromis atsakė: 
    - Maža kas kada buvo; tuomet dar abu mudu buvome jauni, kvaili!.. 
    - Ne, Antanėl, ne tuomet buvom kvaili, bet dabar, girdi: dabar!.. - atrėžė jam Katriutė ir paleido ranką. 
    Niekuomet nesitikėjo Maldutis. kad Katriutė, toji pati visuomet liūdna, visuomet susimąsčiusi Katriutė, mokėtų taip karštai, 
drąsiai kalbėti. 
    - ...Myliu aš tave, Antanėl, taip myliu, jog ir apsakyti negaliu... Kol nematau, dar nieko, o kai pamatau, tai... - ir Katriutė 
nepabaigusi pravirko. 
    - Katriut, dėl dievo, nusiramink, kas tau, nusiramink! Maža kas kada buvo. Dabar aš jau kunigas, tu beveik jaunamartė. 
Viskas jau po laiko... 
    - Ne, Antanėl, mudu dar jauni, mudu dar tik pradedam gyventi, viskas mudviejų  valioj, mudviejų ateitis, ir niekas ne po 
laiko. Myliu aš tave, Antanėl, ir su tavimi eičiau nors ir dabar, tuojau, visur, kur tik tu vestum. Antanėl, jei išliko tavo širdy nors 
kibirkštėlė pirmosios meilės, mesk savo suknelę, mesk savo ilguosius... Aš visur su tavim... 
    - Katriut, Katriut, nusiramink, negalima taip, nusiramink, Katriut!.. - meldė ją kunigas Maldutis, stengdamasis atplėšti nuo 
jos veido delnus ir žvalgydamas, bene užeina kas vieškeliu. 
    - O už šito seno liurbio Girckaus aš neisiu. Neisiu ir gana! - karštai sušuko Katriutė. - Tegu man čia nors ir tuoj, neisiu!.. 
    - Matei, kaip jis šiandien su kaliošais ir už stalo sėdėjo ir kas dešimt minučių  į savo aukso laikrodėlį žiūrėjo... 
    - Neisiu aš už jo, Antanėl, neisiu!.. Geriau visą savo amžių mergausiu, bet už jo neisiu, - ir net uždususi apkabino Katriutė 
kunigą už kaklo ir padėjo ant jo krūtinės galvą. 
    - Katriut, nusiramink, nusiramink, negalima taip... dar kas užeis. - pats nesuprasdamas ką kalbėjo kunigas, stengdamasis 
ištrūkt iš jos glėbio. 
    Bet mergina, tartum ką atsiminusi, ūmai pati paleido jį  ir, užkišusi už jo sutanos pirštus, supykusi taip smarkiai patraukė, jog 
net sagutės pabiro žemėn. 
    - Mesk ją, Antanėl, sakau, mesk, dabar mesk, ir eikim drauge. Juk vis tiek tu nebūsi geras kunigas, vis tiek be meilės 
nepragyvensi ir draugausi su kokiomis miestietėmis, kaip kad mūsų kunigai su Leliūnaitėmis... 
    - Netiesa, Katriut, negalima taip kalbėti, kažin ką žmonės prasimano. 
    - Tiesa, tiesa! Aš viską žinau, ir žmonės žino, bet bijo nuodėmės ant kunigų kalbėti. Pernai miesčioniukai ir vyskupui rašė, 
bet vis ligi šiol neiškėlė nė vieno. 



    - Ir tu, būsi toks, Antanėl, būsi, aš žinau, nes tu toks gražus... - ir Katriutė dar labiau ėmė verkti. 
    - Katriut, nusiramink, dar pamatys kas... - tą patį kartojo kunigas, nebesurasdamas žodžių. 
    - Tegu mato, vis tiek man gyvenimo nebėra - jau balsu pro ašaras suriko Katriutė. 
    - Atsimeni, Antanėl, ką kitados man kalbėjai? Mesk dabar savo suknelę, ir eikim drauge. Žmonės tekalba ką nori. O kad 
kunigai neduos mudviem šliūbo, tai aš su tavim ir be šliūbo gyvensiu... 
    - Bėkim tuoj, dabar, abu. Aš moku gerai siūti, gerai pažįstu rankų  darbus... Tu stosi kur į  kontorą, prie geležinkelio ar į 
vaistinę, ir mudu laimingai gyvensim... - ir Katriutė vėl apsikabino kunigą už kaklo, suspaudė ir prisiglaudė visu kūnu... 

* * *  

    Kai kunigas Maldutis parėjo namo, buvo jau šviesu. 
    Nors žmonės dar tebemiegojo, tačiau gamta jau pabudo. 
    Sode čirškėjo žvirbliai, čiulbėjo miegūstos pečialandos. Gale klėties ant ilgų karčių pasistojusios čiauškėjo kregždės, ir dar 
nedrąsiai kartkartėmis taukšėjo baltuodegis. 
    Skrisdami į  lauką rėkčiojo juodvarniai, ir it susitarę mėgino balsus gaidžiai. 
    Rytai vis tvinko. Kaskart labiau balo mėnuo, ir baigė tirpti Grįžulo Ratai. 
    Trobos pašaly stovėjo aukštas baltų, vos pražydusių dykavidurių rožių keras, kuris iš sodo atrodė it stovinti palangėj baltu 
apsiaustu apsigaubusi, nusiminusi, savo mylimojo šelmio bernelio per visą naktelę nebesulaukusi mergelė. 
    Stovi ir nors ir gerai žino, kad nebeateis, tačiau laukia, tebelaukia. 
    Ilgai stovėjo kunigas sode po medžiais, negalėdamas savo minčių  surinkti: sukosi galva, raibo akys, drebėjo rankos, visai 
nusilpo kojos. 
    Suprato, kad jis tik ką pasielgęs negerai, ne kaip kunigas, ne kaip doras žmogus, ne kaip tvirtos valios jaunikaitis. 
    Pasielgė  taip, tartum netikru pinigu nupirko didelę  brangią  šventenybę, ir dabar, nebežinodamas, kaip ją paslėpus, kur 
padėjus, bijo ir dreba, kad neatrastų, nepamatytų žmonės... 
    Tik dabar suprato kunigas Maldutis, kaip sunku kartais esti žmogui kovoti su savo jausmais. 
    Baugu jam buvo ne dėl to, kas atsitiko, bet dėl to, kad meilės paragavo šventvagiškai ir kad savo pažado vis dėlto jis 
neištesės. 
    - Dieve, kokia naktis, koks painus žmogaus gyvenimas, - ir kunigas, atsisėdęs po obelim, sunėrė rankas ir padėjo ant jų 
nuvargusią galvą. 
    "...O kaip malonu bus mirštančiam atminti tai, jog tau, kol sveikas buvau, ištikimai ir rūpestingai tarnavau..." - balsu kalbėjo 
klėty dėdė Baltrus rytmetines maldas. 
    - Laimingas senis, jis visą savo amžių be svyravimų išgyveno, jis ir mirs laimingas, - sušnibždėjo kunigas, laužydamas rankas. 
    Valandikę parymojęs, kunigas Maldutis atsistojo, susiėmė už galvos ir, tartum kam nors teisindamasis, tyliai pratęsė: "Ne aš 
pirmas, ne aš ir paskutinis..." 

* * *  

    Pirmą  sekminių  dieną  buvo kunigo Maldučio primicija; kitą  dieną  pasakė  jis dailų  pamokslą  apie dvylikos apaštalų 
gyvenimą, o po pamokslo perskaitė pirmus užsakus - Katrės Vildžiūnaitės su Jurgiu Girckumi. 
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KŪČIŲ NAKTĮ 

    Vaistininko padėjėjas Martynas Gudelis kūčių  naktį  budėjo Kalpoko vaistinėje. Drauge su juo buvo panaktinis ir 
darbininkas Jonas. 
    Laikrodis jau rodė devintą valandą. Ore šalo. Gatvės ištuštėjo, tik retkarčiais pro užšalusius vaistinės langus pragirgždėdavo 
per sniegą  kokia susilenkusi žmogysta, prašvilpdavo rogutės, ir vėl viskas nutildavo. O vaistinėje buvo taip tylu, jog buvo 
girdėti, kaip principalo kabinete tiksėjo laikrodis ir kaip koktorijoje šnirpštė Jonas. 
    Gudelis sėdėjo prie stalelio ir, parėmęs delnu galvą, mąstė apie tai, kad kažin ar yra pasaulyje sunkesnė profesija, kaip 
farmaceuto... 
    - Ar tau kalėdos, ar velykos, ar kūčios, ar Nauji metai - galvojo jis, - o tu sėdėk, kaip šuo prie būdos pririštas, ir niekur nė 
minutei neatsitrauk. Štai kad ir dabar: juk kas šventą naktį eis vaistinėn... 
    Jo mąstymą pertraukė telefono skambutis. 
    - Še tau, Pišniau, kūčios! - pramurmėjo jis ir nenoromis nuėjo prie telefono. 



    - Klausau! Kalpoko vaistinė. Ko reikia? 
    - Kuo tamsta vardu? - išgirdo jis telefono ragelyje malonų moterišką balselį. 
    Gudelis nudžiugo, užkaito ir sumišęs atsakė: 
    - Aš?.. Jonas. 
    - Jonas?.. Dėkui... cha cha cha cha - saldžiai nusikvatojo tas balselis. 
    - O tamsta kuo vardu? - savo ruožtu paklausė ir Gudelis. 
    - Aš - Luiza. Cha cha cha cha... Luiza ir Jonas - tai graži pora, kaip Mataušas su Barbora!.. Cha cha cha cha!.. 
    Ragelyje kliokštelėjo, ir Gudelis daugiau nebeišgirdo nė žodžio. 
    "Iš tikrųjų malonus balselis: bene Aldonutė čia mane intriguoja; gaila tik, kad taip trumpai", - pagailėjo jis ir vėl sugrįžo prie 
stalelio svajoti... 
    Miesto bokšte laikrodis išmušė dešimtį, ir viršuj, pas principalą, svečiai ir vaikučiai, pritariant pianinui, sugiedojo kalėdų 
giesmę. 
    Gudelis atsistojo, porą kartų perstriegė per vaistinę  ir, susilaikęs ties užšalusiu langu, įsižiūrėjo į  šalčio nupieštus ant stiklo 
atogrąžų krūmus ir palmes. 

    Triūbelėmis triūbuokime, giesmeles giedokime - 
    Linksminkimės ir džiaukimės... - 

giedojo viršuj principalo bute svečiai ir vaikučiai. 
    Giesmei nutilus, Gudelis vėl susimąstė, tik jau ne apie savo profesijos sunkumą, bet apie tai, kaip kitados ir pats Kalpokas 
buvo toks pat kaip ir jis, tarnaująs provizoriaus padėjėjas, taip pat vargo panaktiniu, darbavos nuo ryto ligi vakaro, o dabar 
turi savo vaistinę, turi gražią žmoną, vaikučių, gražų butą... ir koks jis dabar yra laimingas... O kuo gi jis už Kalpoką prastesnis? 
Ir taip malonu ir gera pasidarė Gudeliui, jog jis pajuto savy begalinę jėgą  ir, priėjęs prie veidrodžio, ėmė gėrėtis pats savim. 
Ypač buvo malonu, kad tikėjos, jog šventą naktį  niekas neateisiąs į  vaistinę, kad jis gerai išsimiegosiąs, kad rytoj visą dieną 
laisvas, nueisiąs pas pažįstamus ir kad pasimatysiąs su panele Aldona, kuri seniai jau sužavėjo jo jausmus ir sielą... O kai jis, 
užsiraitęs ūsus ir apsisukęs ant vienos kojos, šyptelėjo pats sau ir pamatė veidrodyje savo gražius baltus dantis, jam pasidarė 
taip linksma, jog ir pats nepajuto, kaip visu balsu sugiedojo kalėdų giesmę ir taip paleido savo bosą, jog net bonkutės lentynoje 
suskambėjo... 
    - Jonai, Jonai! - ūmai suriko jis, pats savo balso nusigandęs, - metas jau uždaryti vaistinę. 
    Iš koktorijos įbrazdėjo su lova miegūstas Jonas. Užšovęs vaistinės duris ir paklojęs ponui padėjėjui kabinete, pats sau 
pasimetė čiužinį už indaujų ir tuojau ėmė knarkti. 
    Užrakinėjęs indaujas ir užgesinęs šviesą, atsigulė  ir Gudelis, bet svajonės ir džiaugsmas, tas lengvas nieku nepagr įstas 
džiaugsmas, kuris kartais apima žmogų prieš kokią nors nelaimę ar nemalonumą, ir atsigulusiam nedavė ramumo. Bet kas kūčių 
naktį  ir nesvajoja. O čia kaip tyčia žiūri pro langą į kabinetą didelė kalėdų žvaigždė, žiūri, mirksi, masina ir žada ateity ir meilės, 
ir laimės, ir turtų - ko tik žmogus nori... 
    Ir svajoja Gudelis, kad kažkur Užkaukazėje gyvenąs turtingas senas vaistininkais, nutautėjęs lietuvis, turįs vienatūrę dukterį... 
Šiaip taip pavyksta jam gauti pas tą vaistininką tarnybą, o čia jį  įsimylinti vaistininko duktė, ir jis netrukus tampąs ir laimingas 
šeimininkas, ir vaistinės savininkas. Nors jam dabar ir patinka panelė Aldona, bet kas toji Aldona: viena, kad ji, kaip ir visos 
šiek tiek pamokytos lietuvaitės, pilna puikybės, riečia nosį  ir svajoja tik apie daktarą ar inžinierių. Ištekėjusi už manęs, ji vien tik 
graužtųsi, kankintųsi ir būtų  ir pati nelaiminga, ir man sugadintų gyvenimą. Geriau jau aš pasiieškosiu sau kitos, kad ir netikros 
lietuvaitės, bet žmogui, ne daktarui ar inžinieriui augintos žmonos, mergaitės. Be to, dar ir dėl Aldonos kraičio labai neaišku. O 
čia viskas kaip reikia: ir inteligentė pati, ir vaistinė, ir įžymi vieta visuomenėje. Ir patys seniai būtų laimingi, ištekinę savo dukterį 
už tokio ištikimo vyro... Tiesa, tuo tarpu dar jis ne provizorius ir nieko netur įs, bet užtat jis jaunas, gražus, energingas ir 
moterims patinkąs... O su pinigais nesunku būtų ir provizoriaus vardą gauti... 
    Besvajodamas jis ir gultų  nuėjo, ir vos tik buvo įsisėdęs su jauna žmonele į  pirmosios klasės kupė važiuoti į  Maskvos 
universitetą paskaitų klausyti, kai staiga suskambėjo vaistinės varpelis. Gudelis įsiklausė. Nesikėlė ir Jonas. 
    Po minutės varpelis vėl sudrumstė nejaukią vaistinės tylą. Jonas atsiduso, piktai krunkštelėjo ir keikdamas basas nušlepsėjo 
atidaryti durų. Įleidęs kažką  į vidų  ir ištaręs jam keletą  šiurkščių  žodžių, iš lėto priėjo prie kabineto ir, padūzgenęs pirštų 
krumpliais į duris, šaltai pasakė: 
    - Kelkis: atėjo! 
    - Niekis... Palauks, - ne be apmaudo atsiliepė Gudelis ir, dar trupučiuką pagulėjęs, atsikėlė. 
    Įėjęs į  vaistinę, pamatė  jis nedrąsiai prie durų  stovintį  16 - 17 metų  apdriskusį  vaikiną, kuris laikė  atkišęs skarmalais 
apvyturiuotą ranką ir visas mugėjo. 
    - Ko tau reikia? - piktai paklausė Gudelis. 
    - Pone, - praverkšleno vaikinas, nedrąsiai žengdamas prie kontorkos, - prieš kelias dienas aš įsidūriau su yla pirštą, dabar ir 



pirštas, ir visa ranka ištino, galva labai sopa ir visą šaltis krečia... Pone, man kokių nors milčiukų nuo galvos ir dėl prakaito... 
    - Parodyk ranką! 
    Vaikinas išvyniojo iš skepetos ranką, ir Gudelis dar iš tolo pamatė, kad ji visa ligi alkūnės raudona ir ištinusi. 
    - Kurgi tu dieną buvai? Ko lig šiol nesikreipei pas gydytoją? 
    Vaikinas patylėjo, ilgai pažiūrėjo į ranką, pažvelgė Gudeliui į akis ir pasiteisino: 
    - Dieną reikėjo darbą baigti - šeimininkas neišleido, o dabar ligoninės uždarytos... daktaras nebepriims... 
    - Ligoninės uždarytos, daktaras nebepriims, - pamėgdžiojo atėjusįjį Gudelis, - o į  vaistinę beldies nors ir vidunaktį! Kad ir 
vaistinė naktimis uždaryta, to nežinai! Nėra ko po vaistines naktimis trankytis - tau reikia greičiau kreiptis pas gydytoją. 
    - Man tik milčiukų kokių nuo galvos ir dėl prakaito... Rytoj šventė - kalėdos... 
    - Kokių  tau milčiukų, - nedavė pabaigti sutrukdytas lotynų  virtuvės kulinaras, - tau ne milčiukų  reikia, bet operacijos: tau 
ranką reikia iki peties nupjauti; matai, kad jau prasidėjo gangreena. Greičiau eik pas daktarą, nes tuoj bus jau vėlu. 
    Vaikinas nustebo, ištempė akis ir, suėmęs sveikąja ranka sopamąją, balsu pravirko. 
    - Greičiau bėk pas daktarą, ko dar stovinėji! - rūsčiai sušneko Gudelis. 
    Nelaimingasis norėjo dar ką  pasakyti, bet pamatęs, kad prie jo artinasi piktas pasišiaušęs darbininkas, vyniodamas 
skarmalais ranką, išėjo. 
    Užrakinęs duris, Jonas vėl nuėjo už indaujų ir, kaip nieko nebūta, nuvirto ant savo čiužinio. 
    Gatvėje Gudelis išgirdo: lyg šuo sustaugė, lyg vėjas sušvilpė. Įsiklausė. Bet tuo metu dingtelėjo jam į širdį mintis, kad žmogus 
leistas grožiui ir pareigai, ir tas neišaiškinamas prigimties instinktas pervėrė  jam širdį: jis suprato negerai padaręs; suprato ne 
teisę apėjęs, o šventvagiškai sulaužęs didžiausią žmogaus pareigą; be to, dar jis pamatė, kad vaikinui iš tikrųjų gresia pavojus, 
kad vienintelis vaistas besulaikyti gangrenai - tai kuo veikiausiai aptepti ranką  jodu, pridėti kompresą  ir tuojau nugabenti 
nelaimingąjį  į ligoninę... 
    - Jonai!.. Jonai!.. - sušuko jis, išbėgęs iš kabineto, - bėk tu greičiau, pavyk šitą vaikiną ir sugrąžink jį atgal. 
    - Vaikiną?.. Kam?.. Kurį vaikiną?.. - nustebo Jonas. 
    - Jonel, broliuk! Ryt rublinę iš manęs gausi, tik pavyk man jį  ir sugrąžink! 
    Rublinės pažadėjimas labiau paveikė  Joną  negu broliavimasis su juo. Jis bematant i šsiblaivė, atsikėlė, basnirčias, tik 
užsimetęs kailiniais, greitai išbėgo iš vaistinės. Ties durimis apsidairė  ir patylomis nubėgo į  vieną  skersgatvį, ten apsižvalgė, 
paskum kita gatvės puse - ligi kito skersgatvio, ir tuoj sugrįžęs pareiškė, kad vaikino niekur nematyti. 
    - Jonel, rasit jis prie ligoninės durų tebeskambina, bėk, pažiūrėk ir atvesk... Juk daktaro nėra ligoninėj, o felčeris dar vakar 
išvažiavo su savo žmona į uošviją - kas jį priims. 
    Šį kartą paklusnus Jonas vėl tekinas nubėgo net iki ligoninės. 
    Pristigęs kantrybės ir didžiai susirūpinęs, išėjo į gatvę ir Gudelis. Lauke šalo. Į abu prospekto galus ėjo po dvi virtines lempų, 
visoje gatvėje nesimatė nė gyvos dvasios, tik toliese, už miesto žvygavo it paklydęs garvežys, ir iš dangaus žemėn žiūrėjo 
milijonai žvaigždžių. 
    - Ne, nėra, - tą patį pranešė sugrįžęs ir sunkiai alsuodamas Jonas, - ir panaktinio klausiau: mergina, sako, neseniai kažkokia 
praėjusi, bet vaikino nematęs. 
    Valandėlę pastovėję  ir apsidairę, abudu sugrįžo į  vaistinę. Tik kai Gudelis įėjo į  kabinetą, atsidusęs Jonas atsiliepė  iš už 
indaujų: 
    - O ir iš tikrųjų gaila vaikiščio: žinoma, kas jį  naktį priims... - Ir trupučiuką pagalvojęs pridūrė; - O mano vienas pažįstamas 
kurpius tai taip nuo piršto ir mirė. 
    Gudelis tikėjosi, kad vaikinas, niekur neprisiskambinęs daktaro, bus priverstas vėl sugrįžti į  vaistinę, ir todėl, paėmęs 
pirmosios medicinos pagalbos knygą, įsiskaitė apie gangreną ir kaip ją gydyti. 
    Bet praėjo valanda kita, o vaikinas neskambino. 
    Ir vos tik Gudelis buvo atsigulęs, kai ties vaistine sustojo rogutės, ir koktorijoje pravirko nakties varpelis. Šoko Gudelis iš 
lovos ir pirma, negu atsikėlė  Jonas, atidarė  duris. Į  vaistinę  įėjo kažkoks karininkas su dama. Jiedu pareikalavo visokių 
kvepalų, odekolono, muilo, pudros... Atsisakyt ir neduot Gudelis negal ėjo, kad karininkas rytojaus dieną  neapskųstų 
principalui, todėl kantriai tylėjo ir laukė, kol jo klastinga dama rinkosi parfumerijos; taip pat be jokio pasipriešinimo nusileido į 
pogrindį  ir iš tenai atnešė mineralinio vandenėlio. 
    Karininkui išėjus, vėl atsigulė. 
    Gudelis nors ir nebesulaukė vaikino, tačiau žinojo, jog vis tiek nebeužmigs, ir todėl gulėjo dargi nenusirengęs, tiktai užsimetęs 
apklotu ir paslėpęs po juo galva, kad ne taip girdėtų, kaip knarkia Jonas. 
    Girdėjo jis, kaip laikrodis išmušė tris ir keturias, kaip pro vaistinę kelis kartus pragirgždėjo per sniegą kažkieno žingsniai. 
Tačiau ilgainiui truputį užsnūdo. Nors negirdėjo varpelio, tačiau lyg išgirdo iš už kabineto durų Jono žodžius: "Kelkis: atėjo". 
    ...Tuoj Gudelis atsikėlė, skubotai apsirengė ir plakančia širdim išėjo į vaistinę: prie durų nedrąsiai stovėjo tas pats vaikinas ir, 
atkišęs apvyniotą sopamąją ranką, vivelėjo... 
    - Broliuk tu mano, broliuk! - pripuolė prie jo Gudelis ir apsikabinęs prisivedė prie kontorkos: - Visą naktį  nemiegojau - 



tavęs laukiau... Sušalai, privargai dėl mano kaltės... Broliuk tu... 
    - Man tik kokių milčiukų nuo galvos ir dėl prakaito, - verkšleno vaikinais. 
    - Visko duosiu, visko, tik nusiramink, sušilk; nedrebėk taip... Sėsk štai čia prie krosnies... Jonai, duok jodo, duok vatos... 
tik vatos daugiau, daugiau - matai, kaip jis sušalęs. 
    Gudelis tepa jam ranką jodu, tveria ją į vatą... Bet juo daugiau jis ją tepa, juo labiau ir labiau ji tinsta ir rausta... 
    - Jonai, greičiau daryk kompresą! Kompresą greičiau... Ko žiopsai!.. 
    Ir kol Jonas dirba kompresą, Gudelis bučiuoja vaikinui galvą, spaudžia jį prie savo krūtinės... 
    - Man tik nuo galvos ir dėl prakaito... - šnibžda pamėlynavusiomis lūpomis vaikinas. 
    - Visko duosiu, visko... Va tuojau paskambinsiu miesto ligoninei, pa šauksiu greitosios medicinos pagalbos vežimą... 
Atvažiuos daktaras... Ligoninėj tave apžiūrės, šiltai paguldys, pavalgydins. Ranką išgydys... Nedrebėk taip, nedrebėk... 
    - Man tik nuo galvos... - beištaria vaikinas ir išlėpsta ant jo rankų. 
    - Jonai, gi jis leidžias! - visomis galiomis šaukia Gudelis ir spaudžia prie savęs vaikiną... 
    - Jonai, bėk greičiau prie telefono ir skambink miesto ligoninei!.. 
    "Dzinnn... dzzz..." - net išsišiepęs skambino suko telefono rankenėlę Jonas... 
    "Dzinnn... dzzz... dzinnn..." 
    Gudelis krūptelėjo, atbudo ir tuo metu iššoko iš lovos. 
    "Dzinnn... dzzz... dzinnn..." - be paliovos skambėjo telefonas. 
    Gudelis patamsy sugraibė telefoną, pridėjo prie ausies ragelį  ir visas drebėdamas paklausė: 
    - Klausau... Kalpoko vaistinė! 
    - Kam vaistinė!.. Kokia vaistinė!.. Velniop vaistinę! Man reikalingas miesto klubas!.. 
    - Jonai, koks tu panaktinis, kad negirdi, kaip skambina į  vaistinę, - užpuolė  jis darbininką, - tu miegi, o publika negali 
prisiskambinti... 
    - Kaip aš miegu!.. Aš nemiegu! Telefonu tai skambino, o vaistinėn niekas neskambino. Kaip tai aš taip negirdžiu? O prie 
telefono ponas neliepia mums prieiti... 
    - Argi niekas nebuvo atėjęs? 
    - Žinoma, niekas. Pro vaistinę praėjo bent keli, bet į vaistinę niekas... Kaip tai aš miegu! Aš girdžiu. Ponaitis gal susapnavai. 
    Gudelis nutylėjo. Įžiebęs žiburėlį, jis taip ir išsėdėjo ligi pat ryto. 
    Kai atėję į vaistinę tarnautojai bei principalas sveikino jį su šventėmis ir linkėjo laimės, sveikatos ir viso gero, jis tik mikčiojo, 
kraipė akis į šalis ir jautė, kaip šie žodžiai degino jo širdį. 
    Išėjo jis iš vaistinės it sunkia našta nešinas. Jau nebelinksmino jo nei kalėdų  šventė, nei giedras žiemos rytas, nei vos 
patekėjusi iš už miško saulutė, nei jos spinduliuose kylą  į dangų  iš kaminų  lengvi dūmai, nebeviliojo jo akies ir šerkšnu 
aptraukti, it iš metalo nulieti medžiai... Žiūrėjo į žmones, ir žmonės atrodė jam nelinksmi, paniurę ir, kaip ir jis, nepatenkinti. 
    Parėjęs namo, jis dargi neapsidžiaugė savo išpuoštu kambariu ir neparagavo ant stalo gardžiai paruoštų valgių. Išgėręs stiklą 
arbatos, susirietė kanapoj ir pirmą kartą savo gyvenime giliai susimąstė... 

* * *  

    Dabar ponas Gudelis turi savo vaistinę, turi gražią  žmoną, vaikų, gražų  butą, bet ir krislo neturi tos laimės, kurios kitados 
pavydėjo savo principalui Kalpokui. 
    Kasmet, kada jo vaikai žaidžia apie eglutę, o graži, viskuo patenkinta žmona dalina jiems brangias dovanas, Gudelis 
atsimena tą nelemtą kūčių naktį. Nors jis ir dalyvauja savo šeimos iškilmėse, tačiau nesidžiaugia ir jaučiasi it svetimas ar ne savo 
vietoje. Gavęs progos, jis dingsta savo kabinete ir žiūri pro langą  į žibančią danguje kalėdų žvaigždę. Ir maga jam pasikviesti 
savo šeimynėlę į šitą jo skoniu papuoštą kabinetą, parodyt jai danguje kalėdų žvaigždę ir gimta kalba papasakot jai ką nors iš 
savo jaunų dienų, papasakoti ir tą atsitikimą kūčių naktį su vaikinu. Bet žino, kad nesupras jo nei vaikai, nei žmona, nei įpėdinis 
- motina pasekęs jo vyresnysis sūnus... 
    Naktį  jis blogai miega; tai sapnuoja tą vaikiną, tai seniai jau mirusį Joną, dūzgenantį  pirštų krumpliais į miegamojo duris, tai 
skambinant telefonu... Atsikėlęs jis vaikščioja po kambarius, sėdinėja kabinete, o žmona ramina, kad po daugelio prėskų valgių 
negalįs užmigti. 
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    Gabus notaro raštinės vedėjas, arba, kaip jį vadino bendradarbiai, "kontoros galva", Adomas Graužinis, pasijuto esąs didžiai 



įžeistas ir nuskaustas, kai po vienos didelės piniginės biuro operacijos jam teko tik viena šimtinė. Nors ir pirma per ilgus savo 
ištikimo tarnavimo metus patirdavo jis nuoskaudų iš savo principalo, tačiau paskutinioji nuoskauda buvo dveja tiek opi, nes šitą 
operaciją, kurios per visą mėnesį  negalėjo suvesti geriausieji didelio Užkaukazės miesto teisininkai, jis per savaitę  sutvarkė  į 
vieną bylą ir pristatė į apygardos teismą, kur ji tuojau buvo ir patvirtinta. 
    Visi gerai žinojo, ir pats principalas, jog tai jo vieno darbas, ir kad ne jis, tai kažin ar būtų biuras apsiėmęs surasti painios 
turtingojo kunigaikščio įpėdinių  bylos galus. Jis vienas darbavosi naktimis, sėdėjo ištisas dienas biure, kelis kartus važinėjo į 
apygardos teismą ir pas kunigaikščio įpėdinius, telegrafu susisiekė su įvairiais departamentais, ir štai galų gale padėka - šimtas 
rublių. 
    Kada Graužinis apskaitė, kiek už šią bylą gavo principalas, pasirodė, jog jam tik mažas nuošimtis tekliuvęs. 
    Taigi didžiai įžeistas ir susijaudinęs sėdėjo jis biure, savo dirbamajame kabinete ir, be pasigailėjimo pleškindamas cigarus, 
laukė penktosios valandos, kada galės sprukti namo. 
    Būdamas džentelmenas ir atsakomasis darbuotojas, nenorėjo Graužinis savo principalui nei keršyt, nei jam prikaišiot, nei 
savo darbo draugams pasiskųst, tik pasiryžo galutinai, be jokių aimanavimų ir nusileidimų, išsiskirt su savo darbdaviu ir palikt 
įkyrėjusį biurą. 
    Graužinis buvo nevedęs, nors jau pradėjo šeštą dešimtį. Iš pradžių, kol dar buvo jaunas, tuo klausimu nesuko sau galvos: 
maža alga, neaprūpintas rytojus neleido jam ilgai apie tai svajot. O kai medžiaginė padėtis šiek tiek pagerėjo ir jam pasisekė 
tarnyboj, vėl ilgai nebuvo laiko, tai nebuvo meilės, dar paskiau susirgo, ilgai gydės, ilgai aimanavo, galop gavo reumatizmą ir 
dusulį. O kai prisitarnavo ligi. trijų tūkstančių rublių 4 algas ir turėjo patikrintą vietą, vest jau buvo vėlu: per senas bebuvo. 
    Nusisamdęs netoli biuro sausą, patogų, nedidelį  butą, jis gyveno vienui vienas; turėjo tik seną kvailą virėją kuri, be riebių 
barščių, kapotų  kotletų  ir dar be vienoj kito valgio, daugiau nieko ir nemokėjo pagaminti. O Graužinis buvo ne smagurius, 
baisiai nemėgo kaitelioti tarnų ir į meniu maža tekreipė dėmesio. 
    Plačių pažinčių taip pat neturėjo, net nė vieno gero draugo. Su savo bendradarbiais nesutikdavo ir žiūrėdavo į  juos iš aukšto. 
Su kitų notarų tarnautojais, kaip ir jų principalai, irgi buvo contra. 
    Tarp ko kita Graužinis buvo gan sunkus žmogus: persisunkęs pesimistas, ūmus, nervingas ir supykęs buvo atkaklus. Su savo 
principalu irgi nesutikdavo, ir nors Graužinis krikštijo jo pirmąją  dukterį  ir vadindavo vienas antrą  tu, tačiau jo namuose 
buvodavo tik du tris kartus per metus ir darydavo tai veikiau oficiališkai, iš mandagumo, negu draugiškai. Labiausiai Graužinis 
nekentė ponios principalienės, kuri laikė jį vien melžiama karve. O jų vaikai kitaip ir nevadindavo kaip "dėdė Adomas". 
    Kontora visai buvo atiduota į  jo rankas ir pavesta jo sąžinei. Atsitikdavo kartais, kad apie tas painias bylas ir dideles 
operacijas, kurios pereidavo per jo rankas, principalas ir supratimo neturėdavo ir ne kartą, priimdamas iš Graužinio pinigus ir 
glėbius popierių, sakydavo: "Viršuje, savo kambary, aš dar patikrinsiu". Jo patikrinimas pasibaigdavo tuo, kad, palaikęs 
dvejetą valandų savo kabinete bylas bei sąskaitas ir kur reikia pasirašęs, grąžindavo atgal savo sumaniajam padėjėjui. 
    Mieste buvo keli notarai, tačiau Adomo Graužinio vedamas biuras varė svarbiausias bylas, darė didžiausią apyvartą ir buvo 
garsus visoje Užkaukazėje. Jo patvarumas ir nepaperkamumas kėlė vaidus ir pavydą tarp miesto notarų  ir jų patronų. Ir kad 
tik Graužinis būtų  turėjęs universiteto diplomą, be abejojimo, savo gabumu ir teisių žinojimu būtų pasiekęs vyriausiojo notaro 
vardo ir teisių. 
    Parėjęs namo, ilgai valgė Graužinis riebius negardžius barščius, kramtė, užsigerdamas vynu, kotletus ir klausė kvailų virėjos 
pasakojimų. Daug bendra turėjo su ja Graužinis: ir jai kartais reumatizmas sukdavo kojas, laužydavo kryžių  ir neduodavo per 
naktis užmigti. 
    Pavalgęs Graužinis nusitaisė, apsivilko naktiniais, užsimovė  šliurėmis ir, susupęs paklotaite kojas, atsigulė  ant kanapos. 
Atsigulęs ėmė galvoti, kuriuo keliu galėtų išsivaduoti iš principalo išnaudojimų ir kaip kitaip susitvarkyti. 
    Seniai jau atėjo jam į galvą mintis įsteigti mieste nuosavą notaro kontorą, ir seniai jau ją būtų  įvykdęs, jei tik būtų panorėjęs 
konkuruot su savo principalu. 
    Paėmęs visos Rusijos notarų sąrašą, Graužinis pastebėjo, kad N. mieste, į  kurį  jis jaunatvės laikais, išvytas iš universiteto, 
buvo ištremtas ir kur išgyveno penkerius metus, esama vietos dar vienam notarui. 
    Kiek vartė  nevartęs Graužinis sąrašą, kiek galvojo negalvojęs, tačiau patogesnės ir tinkamesnės vietos niekur negalėjo 
surasti. 
    Tiesa, buvo kai kurių gan svarbių priežasčių, dėl kurių  ir po dvidešimties metų nebuvo jam noro grįžt į  tą miestą, tačiau per 
tiek laiko galėjo daug kas ir pakitėt... 
    - Kas žino, ar ir berasčiau aš tuos žmones, .su kuriais dar ir dabar sunku būtų susitikti, - pusbalsiu ištarė Graužinis, padėjo 
ant stalo knygą ir pasitempęs smarkiai užsitraukė cigarą. 
    Seniai, gal prieš 30 metų, rasit ir daugiau, jis tame mieste pradėjo pirmuosius savo sunkios karjeros žingsnius, pirmąją savo 
tarnybą nuo penkiolikos rublių; paskiau ją kelis sykius keitė, priėjo ligi šimto rublių  ir daugiau; vėliau įgijo pažinčių, draugių  ir 
draugų; ten praėjo laimingiausios jo dienos, ten jis dalyvavo visuomenės gyvenime, mylėjo, buvo mylimas ir galop dėl kai kurių 
nemaloniai susidėjusių aplinkybių persikėlė į didelį Užkaukazės miestą, kur ir išgyveno ligi šiol. 
    Gerai atmena Adomas Graužinis, kaip jiedu tada su draugu studentu Viburiu, išmestu iš universiteto ir nublokštu į  šiaurės 



Kaukazą apsigyventi ilgesniam laikui, išlipo iš traukinio ir pėsti, ryšuliais nešini, nuėjo į miestą. 
    Mieste neturėjo nei vieno draugo, nei pažįstamųjų, nei apskritai žmogaus, į kurį galėtų kreiptis savo sunkioj padėty. 
    Miestas pasirodė jiems kažkoks keistas, nepanašus nei į miestą, nei į sodžių, nei į priemiestį: išsidraikęs, išsisklaistęs, nutūpęs 
Tereko upės krantus, medžiuose paskendęs it tankūs viensėdžiai. Namai be langų, skliausčiais stogais; kiekvienas aptvertas 
aukšta akmenine tvora. Apie miestą kareivinės, sargyba, į kalnus nukreiptos patrankos. 
    Žmonės, be kariuomenės, daugiausia tenykščiai gyventojai kalnėnai, visi ginkluoti, visi įtariami žmogžudžiai ir plėšikai, - tikra 
Azija. 
    Vidury miesto į vieną gatvę susispietę Europos architektūros namai atrodė svetimi, nepastovūs, it trumpam laikui pastatyti. 
    Dar labiau gadino šį  reginį  ir tremtinių nuotaiką ūkanota diena, tamsūs, pilki, vietomis it purvini debesys, žemai, kaip jiems 
pasirodė, šliaužiantieji per uolas. 
    Pietuose iš žemės kilo ir tuojau debesyse slėpė savo viršūnes statūs, miškais pasišiaušę kalnai. 
    Per ilgą kelionę abiem apsisuko galva: kur, regėjos, turėjo būti šiaurė, ten buvo pietūs, o kur rytai - ten vakarai, ir atvirkščiai. 
    Tad ėjo jiedu nusiminę miesto viduriu, naujai iškeptu prospektu, ir galvojo, kaip čia reiks be pažinties ir rekomendacijos 
susirasti nors kokią vietelę, kad galėtų  išmisti. Pamokų  ar kitokio privatiniuose namuose darbo jie šiame mieste, kur naktimis 
plėšrūs ingušai plėšikavo, o dieną kulkomis daužė langus, nė nemanė surasti. 
    Nusiminę, sunkių minčių prislėgti, priėjo jiedu Tereką  ir užsuko į  neturtingą viešbutėlį, kur, be šašliko, rūgštaus tenykščio 
vyno ir nerūginto prėsko čiureko, daugiau nieko negalėjo gauti. 
    Tuojau aplankė juodu vietinė kazokų policija, atėmė pasus ir, prigrasiusi kasdien lankytis nuovadoje ir niekur be jos žinios 
neiti, dargi už miesto, išsinešino. 
    Šiek tiek užkandę atsigulė jiedu ant paprasto, rytiečių papročiu žemėje pakloto kilimo ir iš didelio nuovargio tuojau užmigo. 
Nubudo tik anksti rytą, saulei tekant. Pirmas nubudo jis, Graužinis, ir, pribėgęs prie lango, riktelėjo draugui. Pribėgo ir Viburys, 
ir taip, kaip buvo abudu vienmarškiniai, pribėgę prie lango, kurį  laiką ir pasiliko, tarytum bijodami pakrutėti ir pratarti žodį, kad 
neišblaškytų to reginio, tos fata morganos, kurią jie it sapne, it pasakoj pamatė. 
    Kažkur tekėjo saulė. Ten, kur vakar iš žemės kilo miškais pasišiaušę kalnai, per kuriuos šliaužė  purvini debesys ir nuo 
žmonių  akių  slėpė visą  pietų  šalį  - ten dabar, nušviestas pirmutiniais saulės spinduliais, didingai kilo stebuklingas didžiųjų, 
amžinai snieguotų Kaukazo kalnų  vaizdas. Mėlynojo dangaus dugne kaip. milžiniškoj drobėj, uždengę  visą  pietų  akiratį  ir 
parėmę dangaus skliautą, stovėjo kyšojo eilės už eilių aukštų, įvairių spalvų ir pavidalų kalnų. Vieni įsipuikinę siekė dangun savo 
smyliomis viršūnėmis, kiti it amžinai nusižeminę šliaužė prieš juos gulsti, nešdami ant savo paviršiaus išputusius pamėlynavusius 
ledynus ir nesugraibomomis spalvomis spindinčius amžinojo sniego laukus; dar kiti, tarytum kadaise sugriuvusi siena - tęsėsi, 
dalijosi į  eilių eiles, trupėjo į  uolas, vieni ant kitų  grūdos ledų sukaustytomis piramidėmis, narstėsi į  bedugnes ir, vėl išlindę ir 
išlaikę tą patį  pavidalą bei linkmę, gražiai it susisiekiančiomis priekalnėmis ir viršūnėmis ėjo į  vakarus bei rytus ir nyko mėlyna 
migla aptrauktose pasakų  šalyse. Už visus gražiau, už visus stebuklingiau atrodė  iš tų  pačių  kalnų, iš pasakų  šalies bėgąs 
greitasis putotas Terekas ir savo aukštybe visus pranešąs Kazbekas, it koksai garbingas Kaukazo hadži imamas, ant galvos 
užsidėjęs baltą, dar niekieno nesuteptą amžinojo sniego čalmą... 
    Šiandien jau nebeatmena Graužinis, kaip jis kada kur gardžiai valgė, saldžiai gėrė, kur daug pinigų  uždirbo, įgijo aukštų 
garbingų  pažinčių, linksminos gražioj jaunimo draugijoj, o tą  kalnų  vaizdą, tą valandėlę, tą  sielos pakilimą  ligi dievo, su ta 
amžinai jaunos Gamtos gražybe susijungimą tai ir šiandien gerai atmena ir atmins jas iki mirdamas. Tas vaizdas, tas jo sukeltas 
įspūdis ir pagyventos jame kelios minutės įsiskverbė  į jo protą, širdį  ir sunėrė  jo smegenų  labirinte kilpas, kurios kaip sena 
neužgydoma žaizda išsiliks per visą gyvenimą. 
    Skubotai apsitaisę, išbėgo jiedu iš kambario ir jau sustoję ant aukšto Tereko kranto gėrėjos ir stebėjos kalnų gražybe. Oras 
buvo toks gaivinantis, toks lengvas ir saldus kvėpuoti, regėjos, pati dangaus mėlynė jame sutirpinta... Žiūrėjo jiedu ir negalėjo 
nei atsitraukti, nei ties bet kuo apsistoti: viskas buvo taip gražu, taip nauja, nepaprasta ir nepanašu į  vakarykščią, jog, regėjos, 
jiedu atskridę naktį čionai, šiton stebuklų šalin, kaip toj pasakoj, tuo skraiduoliu kilimu. 
    Ir miestas kitaip atrodė, ir žmonės kitoniški, jau nebe žmogžudžiai ir plėšikai, kaip jiems vakar pasirodė, tik garbingi riteriai, 
narsūs savo gražios šalies gynėjai. Dabar jau aišku buvo, dėl ko jie taip mėgsta laisvę, tokie nepaprastai puikūs, dėl ko jie taip 
brangina ,savo gyvenimą, vaikščioja ginkluoti ir myli kalnus. Aišku buvo, kad ne kas kitas, tiktai jie, tie laukiniai gamtos sūnūs, 
tikrai įvertino laisvę, suprato žmogaus gyvenimo gražybę ir teisingai keršija mirtimi už mirtį. 
    - Dieve, kokie plotai, kokios bedugnės, kiek daug visiems vietos. - šnabždėjo Graužinis, žiūrėdamas į neišmatuojamus kalnų 
ledynus ir sniego laukus. 
    Greta stovėjo ir Viburys ir taip pat negalėjo nei savo minčių išreikšti, nei savo įspūdžiais su juo pasidalyti. 
    Keista ir neaišku jau buvo Graužiniui, kaip jie dvokiančioj atmosferoj kėlė triukšmą, reikalavo kažkokios laisvės, kažkokių 
valstybei tobulesnių  įstatymų ir valdžios pakeitimo, tuo tarpu patys būdami pagrimzdę pačioj pilkoj kasdieninėj prozoj. Keista 
buvo, kad žmonės, beieškodami laimės, mušas, pliekias, krauna turtus ir galop miršta, jos ir akių  nepamatę. Suprato dabar 
Graužinis, jog galima būti išmestam iš universiteto, administratyviu būdu išsiųstam į  svetimą  šalį, galima maitintis vien prėsku 
čiureku ir gerti drumstą, Tereko vandeniu atmieštą vyną ir vis dėlto būti laimingam. 



    Besigėrint kalnais praėjo pirmosios dienos. Kadangi už čiureką ir Tereko vandeniu atmieštą vyną ir reikėjo mokėti pinigus, 
kurių  jiems taip maža buvo, tai jiedu, kad nenustotų  tos laimės, pradėjo ieškoti nors kokio darbo. Tam tikslui apėjo visas 
miesto įstaigas, visas raštines, buvo kai kuriuose privačiuose namuose, pas žymesnius advokatus ir šiaip turtingesnius 
miestiečius, bet visur, kai tik sužinodavo, kas jiedu yra ir kaip čionai patekę, duodavo nepalankų atsakymą. Vienuose namuose 
palaikė juodu dargi persirengusiais plėšikais, ir išėjo nemalonus su policija pasiaiškinimas. 
    O čia kaip tyčia juodi, purvini debesys aptraukdavo kalnus, paslėpdavo saulę. Pasinaudodami tamsiomis naktimis, 
nušliauždavo nuo kalnų  ginkluoti ingušai ir puldavo miestą. Naktimis be paliovos dundėdavo kalnuose patrankos, mieste 
poškėdavo šūviai, nesavo balsu rėkdavo už Tereko skerdžiami žmonės. Miestas irgi paskęsdavo tamsoje; visi bijodavo žiburį 
įdegti. Kartais miestą  galvotrūkčiais užlėkdavo raiteliai ir patamsėj, nieko nematydami. pliekdavo ir savus, ir kaln ėnus. 
Nejauku, baugu darydavos ištremtiesiems. 
    Vieną kartą sėdėjo jiedu ant Tereko kranto ir nusiminę galvojo apie savo taip prastai susidėjusį gyvenimą. Staiga priėjo prie 
suolo kažkokia graži jauna inteligentė mergaitė ir atsisėdo. Viburys ją prakalbino. Nežinodami, kas ji tokia, klausinėjo jos labai 
atsargiai. Mergina buvo irgi taip mandagiai atsargi ir taip, matyt, aristokratiškai išauklėta, jog jiedu ir patys nepastebėjo, kaip 
pasisakė  jai, kas esą  ir kuriuo būdu čionai pakliuvę. Mergina klausėsi jų  atsidėjusi ir, matyt, labai juos u žjautė. Kada 
besikalbėdami įsitikino, kad ir ji yra gyvenusi ir mokiusis tame pat universiteto mieste, ir surado bendr ų pažįstamų  studentų, 
jiedu visai įsidrąsino ir paprašė merginą padėt jiems surasti kokio nors darbo. Mergina užsirašė  jų  adresą, pasisakė, kad ji 
esanti dabar nuolatinė čionykštė gyventoja, ir pažadėjo parūpinti jiems darbo. 
    Jau tą dieną nebe vien kalnais ir Kaukazo gražybėmis jiedu domėjos, parūpo jiems ir nepažįstamoji. 
    Ryto metą, dar jiems besiruošiant savo kambarėly, kažkas padūzgeno pirštų krumpliais į  duris. Nesuskubo jiedu nė  ištarti 
"prašom", kai įėjo vidun aukštas, gražus, ginkluotas kazokų karininkas. 
    - Štai kada prasidės mūsų  kankynės, štai kada paims mus nagan, - tuo metu dilgtelėjo abiejų  širdyse. Tačiau ginkluotasis 
karininkas represijų  ir šiurkščių  klausinėjimų  vietoj, priėjęs prie jų, tarkštelėjo pentinais ir, paduodamas rank ą, 
užsirekomendavo ir pasakė, kad Marija Petrovna, vakarykščia jų pažįstamoji, laukianti jų už durų. Nesuskubo jiedu nieko jam 
ir atsakyti, kai prieangy pasigirdo plonas malonus Marijos Petrovnos balselis: "Ponai katorgininkai, galima įeiti?" - ir po 
valandėlės it kita Kaukazo saulė įėjo į prastą jų kambarėlį. 
    Nematė Marija Petrovna nei jų neturto ir šio kambarėlio skurdo, nei didžiausios netvarkos: jos akys matė tik tai, kas buvo 
gražu bei švelnu ir žiūrėjo ji tik ten, kur galima buvo žiūrėti. 
    - Na, ponai katorgininkai, - tarė Marija, dvejetą kartų  apsisukusi po kambarį, tarytum jokios netvarkos nepastebėjusi, - 
turiu garbės jums pranešti ir pasveikinti su darbu. Ir tai vis šito pono dėka, - ir Marija Petrovna, maloniai šypsodamasi, gražiu 
rankos gestu parodė karininką. 
    - Ką jūs, Marija Petrovna, aš čia nieko nedėtas, aš tik.. - net užkaitęs pradėjo teisintis karininkas, tačiau Marija Petrovna, 
nedavusi jam pasiteisinti, savo taktika ir mostu nubaigė taip, jog Viburiui ir Graužiniui neteko dėkoti nei jai, nei karininkui. 
    Po kelių minučių  visi jau ėjo prospektu šnekučiuodamies kaip geri pažįstami. Pasirodė, Marijos Petrovnos turėta daugybė 
pažįstamų, nes visą  laiką, einant prospektu, vis jai kilnojo kepures ir sveikino - ir valdininkai, ir karininkai, ir kita miesto 
diduomenė. Tie žmonės, kurie juos taip nemandagiai buvo priėmę ir sutikę, beieškant jiems vietos, dabar, pamatę juos Marijos 
Petrovnos draugijoj, praeidami pro šalį net raudonuodavo. 
    Rytojaus dieną jiedu jau tarnavo: Viburys banke, o jis notaro kontoroje. O vakare viešėjo Marijos Petrovnos tėvų salone, 
kur susirinkdavo visa miesto šviesuomenė. 
    Ir vėl stebėjosi Graužinis, kaip tai kartais žmogaus gyvenime esti, kad vakarykštė diena nepanaši į  šią dieną. Ir vėl regėjosi, 
kad jie tuo pačiu skraiduoliu kilimu atsidūrę jau kitoj - pasakų šaly. 
    Kartais, kada Marija Petrovna bent valandėlei pranykdavo iš salono, o jie pasilikdavo vieni tarp svetimų žmonių, su kuriais 
tik susipažino, darydavos nejauku ir regėdavos, kad kas nors iš blizgančiųjų  karininkų  ir lipšniųjų  valdininkų atidarys salono 
duris, tryptelės koja ir suriks: "O jūs, maištininkai, ko čia sėdite, eikite laukan!" Tačiau ir jaunuomenė, ir senesnieji taip 
mandagiai su jais elgėsi, tarytum jiems savo užuojauta ir dėmesiu stengdavosi vieni kitus pranešti. 
    Po savaitės kitos jiedu jau šiek tiek apsiprato ir su savo padėtim, ir su žmonėmis. Nuovadai jau ir akių  neberodė. 
Policininkai jiems gatvėse atiduodavo pagarbą; susitikę  su policmeisteriu ir su kazokijos atamanu, kratydavos už rankų. Tas 
pats didžturtis pirklys, kuris juos buvo manęs persirengusius plėšikus esant ir sukėlęs didelį  triukšmą, atvažiavo jų atsiprašyt. 
Tos pačios Marijos Petrovnos ir jos plačios pažinties dėka apsigyveno jie privačiuose namuose, inteligentiškoj šeimoj. Žodžiu - 
niekas jau jų nei persekiojo, nei pirštais badė. 
    Netrukus prasidėjo didelėj Marijos Petrovnos kompanijoj ekskursijos į  kalnus, kopimas į  jų viršūnes. Dar tik įjojus į kalnus, 
Graužinį, apskritai jausmingą  ir gamtą mylintį  žmogų, sužavėjo Redanto lygumos gražumas, išraižytos Tereko ir daugybės 
bevardžių  upelių, iš visų  pusių  suspaustos aukštais miškais apaugusiais kalnais, kurių  viršūnėse kyšojo plikos į  lygumą 
nusvirusios uolos, tarytum tyčia kieno pabarstytos sniegu. Atmetęs galvą Graužinis ilgai žiūrėjo į  lyg nupieštą  Stalo kalno 
viršūnę, į  jo užkliuvusį  ir laikinai viršum Redanto lygumos susilaikiusį debesėlį. Gėrėjos ir stebėjos, kaip neplasnodami sparnais 
suko ratus apie kalnų viršūnes ereliai ir kaip, įžiūrėję auką, žaibo greitumu narstėsi į bedugnes ir nyko mėlyno ūko pripildytose 



tarpukalnėse. Vedžiodamas po kalnų  apylinkes žiūronu, ieškojo kalnėnų  aūlų, kurie kur ne kur buvo prilipę prie uolų  kaip 
kregždžių  gūžtos. Darjalo tarpukalnėj, kur iš abiejų  pusių  buvo matyti vien pilkos, suskilusios, keleto varstų  aukštumo iš 
apačios Tereko plaunamos uolos, o viršum mėlynavo dangaus siaurutė  juostelė, jam pritrūko oro, sunku buvo kvėpuot. O 
užjojus ant permesto per tarpukalnę Velnio tilto ir pažvelgus apačion, kur pasiutęs, pasišiaušęs Terekas kramtė  akmenis, 
graužė  kalnus ir keliais sieksniais aukštumo taškėsi vandeniu, jam apsvaigo galva, apkurto ausys. Surikęs čia pat stovinčiai 
Marijai Petrovnai ir neišgirdęs pats savo balso, užšoko jis ant arklio ir, amžinai sužavėtas gamtos stebuklų, pamiršęs visokį 
pavojų, šuoliu nutrenkė vienas Darjalo tarpukalne. Paskiau visą  savaitę  jam ūžė  ausyse, gyvais paveikslais stovėjo akyse 
kalnai, ir ilgai negalėjo atsipeikėti nuo pirmųjų įspūdžių. 
    Pirmąją  žiemą  irgi gan linksmai praleido: kėlė  vakarus, šokius, koncertus, rengė  literatūros vakarėlius. Abu įsiterpė  į 
aristokratiškiausią, o kartu ir inteligentiškiausią kuopelę, įsirašė  į medžiotojų draugiją. Šiek tiek prasigyvenę, nusipirko po arklį, 
įsigijo sau gerus šautuvus ir kitus reikalingus medžioklei įrankius. Žodžiu, prasidėjo toks gyvenimas, kokio jie nesvajojo turėti ir 
baigę universitetą. 
    Po dvejeto metų Marijos Petrovnos tėvas, žymus Kaukazo valdininkas, išgavo jiems ištikimybės pažymėjimus ir teisę grįžti 
ne tik į Rusiją, bet ir į  universitetą, tačiau ir Graužinis, ir Viburys atsisakė ir pasiliko savo laisvose tarnybose. Atsisakė, nes, 
seniai nustoję namiškių pašalpos, nebenorėjo grįžti prie vargingo, pamokomis palaikomo studentų gyvenimo. 
    Po trejeto metų Vaburys, jau būdamas banko vicedirektorium, mirė, o Graužinis, kai kurį  laiką dar patarnavęs notaro biure, 
persikėlė  į Užkaukazės didelį  miestą. Persikėlė  dėl kai kurių  negeistinai susidėjusių  aplinkybių, o daugiausia dėl Marijos 
Petrovnos, tos pačios Marijos Petrovnos, kuri kitados surado jį  bulvare, pastatė ant kojų ir kaip kokia pasakų šalies burtininkė 
įvedė jį  į kitą gyvenimą  ir parodė visas gamtos gražybes bei žmonių santykių prakilnybes. Dėl tos pačios Marijos Petrovnos 
dabar kaip tik ir svyravo Graužinis, ar grįžt į N. miestą, ar ne. 

GYVENIMO NIEKNIEKIAI 
II 

    Sulaukęs pirmųjų dvišvenčių ir dar dvejetui dienų pasiliuosavęs išvažiavo Graužinis į N. miestą pirma apsidairyt, o jei nerastų 
jokių kliūčių, tai ir tuojau įsteigt savo biurą. 
    Prieš išvažiuodamas ilgai galvojo, kuriais keliais keliauti, ar Gruzinų  karo keliu per Didžiuosius Kaukazo kalnus, kur tiek 
daug paliko malonių jaunystės atsiminimų, ar aplinkui - geležinkeliu. 
    Principalas ir principalienė, kurie nesuvokė, kuriam tikslui jis važiuoja, patarė jam keliauti per kalnus, o virėja - geležinkeliu. 
Gal ir būtų Graužinis palinkęs savo principalų pusėn, bet čia kaip tyčia pasipainiojo vienas pažįstamas, kuris papasakojo apie 
didelę žmogžudystę kalnuose, o dienrašty jis surado žinutę, kad nuo Kryžkalnio seniai nebuvę  sniego griūčių, kad prie Kobi 
stoties patvinusi Baidara, ir Graužinis palinko virėjos pusėn. Pasiėmęs pinigų, pledą, įsidėjęs mėnesiui skalbinių, išvažiavo 
geležinkeliu. 
    Pravažiavus keletą stočių nuo miesto, veikiai ėmė temti, užėjo didelis juodas debesys. Kaip ugninių bičių spiečiai ėmė lakioti 
pro langą kibirkštys. Nejauku pasidarė Graužiniui. Buvo norėjęs atsigult ir užmigt, bet jam vis rodėsi, tai vagonas krypstąs į 
kurią pusę, tai smarkiai pradedą trinksėti ratai; be to, gretimame kupė  įsisėdo kažkoks įtartinas keleivis, ir jau baisu buvo ir 
akis sudėti, kad kas nenukautų  ar neapvogtų. Kaip tyčia ilgai nėjo kontrolis, o čia koridoriuj kažkas atidarė  langą, kiaurai 
pradėjo vaikščioti vėjas, ir Graužinis vėl turėjo keltis ir vystyti apklotu kojas. 
    Nuo pusės kelio, reumatizmui pradėjus sukti kojas, buvo jau begrįžtąs atgal, ką būtų ir įvykdęs, jei iš kelionės draugų nebūtų 
sužinojęs, jog stoty, kur nėra nei bufeto, nei patogaus kambario, teksią laukti traukinio net aštuonias valandas. 
    Taip kankinos beveik visą kelionę, ir tik baigiant važiuot į galą, iš tolo, dar už dvejeto šimtų varstų, pamatęs Kazbeką ir kitus 
žinomus kalnus, po kuriuos kitados karstėsi, kopdamas į  jų viršūnes, Graužinis tarytum atsipeikėjo iš sunkaus slėgusio miego ir, 
praplėšęs akis, pažvelgė  į platų pasaulį, nuo kurio buvo užsidaręs daugiau kaip dvidešimt metų. Vagone restorane, sėdėdamas 
už bendro stalo, susipažino su kai kuriais keleiviais, įsikalbėjo su savo įtariamuoju kaimynu ir visu kuo, ir kelione bei žmonėmis, 
visai pasitenkino. Iš vagono išlipo gausingiausio ūpo, su cigaru dantyse, tarytum koks bankininkas, kurio akcijos žymiai pakilo. 
Pirmųjų įspūdžių  ir nuotaikos nė pėdsako nebeliko. Atrodė, kad ir reumatizmu niekados nesirgęs. Nusisamdęs geriausią vežėją 
ir rublinę išmetęs nešėjui, nuvažiavo į geriausiąjį viešbutį. 

* * *  

    ...Viena ranka Graužinis įsistvėrė kietos azalijos šaknies, kita apsikabino Mariją Petrovną už liemens, kojomis atsispyrė 
priešais stirksančios uolos ir buvo jau besidairąs, kur kopti, tik staiga šaknis patrioškėjo, ir Graužinis, paleidęs Mariją 
Petrovną, pats ėmė smukt į bedugnę... Šmėstelėjo trupančios uolos dulkėse Marija Petrovna, šmėstelėjo jos suknelė, skrybėlė, 
ir visa išnyko... 
    - Gelbėkit, gelbėkit! - suriko Graužinis ir, tuo metu nubudęs, šoko iš lovos. Smarkiai plakė širdis, sunkiai alsavo krūtinė ir 



smaugė dusulys. Skubotai sugriebęs stiklinę, atsisėdo prie lango ir ėmė mažais gurkšneliais gurkšnoti vandenį.  
    - Tfu, tfu! - spjaudė Graužinis vos atgaudamas kvapą, - ir koksai kvailas sapnas! Bet koks aiškus ir koks gyvas... - ir 
Graužinis net pažvelgė į savo rankas, kuriomis, regėjos, ką tik graibė azalijos šaknis. 
    - Bet kaip meldžiamai, kokiomis baisiomis akimis į mane žiūrėjo Marija Petrovna. Tarytum ji nusigando ne to, kad į bedugnę 
krinta, bet kad aš ją paleidau iš rankų... Bet koks gyvas, koks vaizdus sapnas, - šnabždėjo susimąstęs Graužinis. - Pilkas 
sijonėlis, balta liemenėlė, ta pati plati skrybėlė  su baltu sparnu ant plataus žemyn palinkusio lankelio... Tokie patys plaukai, 
kaspiniukas. O kokios gilios akys, akys! Bet taigi sapnas! - susigriebė Graužinis ir, pašokęs nuo lango, ėmė  žingsniuoti po 
kambarį. 
    Šiek tiek nusiraminęs, paskambino tarnui, užsakė virtuvą ir pradėjo klausinėti, kiek yra mieste notarų biurų, kas juos veda, 
kuris didesnę  apyvartą  daro... Tarnas jam atsakinėjo, aiškino su savo išvadomis. Nejučiomis buvo nusukęs kalbą  ir apie 
Mariją Petrovną, bet, nieko nesužinojęs, tarną atleido. 
    Po arbatos išėjo miestan pasivaikščioti, pasižiūrėti, buto būsimajai kontorai pasiteirauti. 
    Miestas per tuos dvidešimt metų taip atsimainė ir išaugo, jog ne tik prospekto ir didžiųjų gatvių nebegalėjo Graužinis pažinti, 
bet ir mažesniųjų  gatvelių. Iš tikrųjų  jiedu tada su Viburiu neapsiriko, spėliodami, kad tie pirmieji akmeniniai namai buvę 
nepastovūs ir tik trumpam laikui pastatyti. Dabar j ų  ir plytgalių  nebeliko. Iš senobinės rusų  armotų  apdaužytos Šamilio 
tvirtovės, po kuria kitados Jermolovas paguldė visą diviziją, dabar įtaisyta dengta prekyvietė su didele arbatine; o prie senosios 
mečetės sienų  ir keistais arabų hieroglifais rašyto minareto - primūrytas, pridurtas gaisrininkų bokštas su plevėsuojančia ant 
viršaus rusų  vėliava, vietoj kitados blizgėjusios musulmonų  emblemos - sidabrinio mėnulio pjautuvo. Užtat tenai, kur pirma 
pusnuogiai vaikinai rinkdavo vėžlių kiaušinius ir iš kur kildavo baisūs maliarijos mikrobai, dabar buvo įrengtas gražus miesto 
sodas; priešais jį  - miesto taryba ir dailus teatras. Taip pat žymiai pakilusi ir įsiskiepijusi rusų  kultūra. Kalnėnų  jau daugiau 
matėsi švarkuotų  negu ginkluotų. Visur rusų  kalba, papročiai, parašai. Armotos tik prie gubernatoriaus namų  išsilikusios - 
tolimos praeities paminklas. O Terekas kad ir tebedūko ir tebesiputojo, tačiau jau nebe laisvas, jau akmenimis ir cementu 
sukaustytas. Tik vieni kalnai ir dangus i šliko be permainų. Taip pat kaip ir kitados debesiais teberūko amžinai kažkuo 
nepatenkintas rūstusis Kazbekas, iš bedugnių  kilo padangėn Kuru ir Kistyno ledynai, viliojo į  pasakų  šalis baltas kuprotas 
Azarai Kochas ir viršuj miesto budėjo, it sargybą eidamas, Stalo kalnas. 
    Ilgai sėdėjo Graužinis ant suolelio ties prospektu ir, rūkydamas stiprius cigarus, žiūrėjo į pro šalį  praeinančius gimnazistus, 
gimnazistes, karininkus, valdininkus ir kitus. Galop atsistojęs ir pats įsibruko minion; stumdomas iš visų pusių, įplaukė miesto 
sodan, kur griežė  kareivių  orkestras ir siuvo publikos daugybė. Čia vėl Graužinis atsisėdo nuošaliai, taip, kad matytųs 
paskutinių saulės spindulių nušviesti kalnai, orkestras ir visa pro šalį praeinanti publika. 
    - Koksai gyvas miestas ir kokie linksmi žmonės, - galvojo Graužinis, žiūrėdamas į pasipuošusius n-čius, - visi jie štai - seni ir 
jauni, turtuoliai ir beturčiai, visi jie drauge stumdosi, zuja po šitą sodą, kvėpuoja grynu kalnų oru, klausos muzikos; visi turi savo 
pažįstamų, giminių, draugų, bičiulių. Visi jie atrodo sveiki, linksmi, patenkinti savo gyvenimu ir tarytum jiems čia vaikštant 
kasdieniniai reikalai nė nerūpi. 
    Ir keista pasirodė Graužiniui, kad jo gyvenimas nė kiek nepanašus nė į vieno čia vaikštančiųjų... 
    - ...Aš nesutikau savo gyvenime žmogaus, kuris pats būtų ėjęs tiesiu keliu ir kuris atvira širdimi būtų  ir man jį parodęs... - 
ilgai galvojęs nutarė Graužinis ir atsiminė, kaip jis dar mažas būdamas kortuodavo su sodžiaus piemenimis iš degtukų. Visuomet 
jį, būdavo, piemenys nustumdo, nuskriaudžia, nukortuoja; niekaip jis netikdavo jų  kompanijai ir vis likdavo paskutinis. O 
pirmieji ir visų  pagirtieji būdavo tie, kurie turėdavo ilgą  liežuvį, smagią  ranką  ir visus prie pikto bei nedoro palinkimus. Kai 
kartais parėjęs namo skųsdavosi jais savo motutei, ji ramindama sakydavo: "Cit, vaikel, neverk, tuoj tave i švešma miestan 
mokytųs, ten tu gyvensi tarp išrinktųjų, tarp ponų  ir pats būsi ponas. Ten tu atrasi sau ir draugų, ir kompaniją". Ir tik būdamas 
penktoj ar šeštoj klasėj pamatė Graužinis, kokios būta naivios motutės: čia kad ir kortuodavo jau nebe iš degtukų, o statė 
auksinus ir ketverges, tačiau kortininkų  filosofijos pagrindas buvo tas pats kaip ir piemenų. Paskiau įsitikino Graužinis, kad ir 
tenai, ir jų toji pati filosofija, kur brauko nuo žaliojo staliuko auksinus ir vilki juodais švarkais. 
    - ...Štai kad ir šitas mano metų  seniukas, jau išsitarnavęs kapitonas. Žiūrėk, nors jis gal ir šeštoj dešimty ir lazdele 
ramsčiuojasi, tačiau vaikšto šnekučiuodamas su jaunomis gražiomis poniomis ir, matyt, jos j į  užjaučia, juo interesuojasi ir 
nenuobodžiauja... O aš kaip koksai neišrūgėlis visą  dvidešimtį  metų  išgyvenau vienas kaip garnys, be jokios artimos 
draugijos... O kadaise ir aš tikėjaus, svajojau. Kitados ir aš juk mėgau ir draugiją, ir gyvenimą. Ne gyvenimas gi mane 
sulaužė!.. - Ir Graužinis, pamiršęs čia pat niršančią publiką bei kalnus, ant kurių  taikinos nakvot iš kažkur atplaukęs debesėlis, 
nuleidęs galvą susimąstė. 
    - ...Gal čia kaltas mano išauklėjimas, mano pirmieji įspūdžiai, įkvėpti sodiečių tėvų?! 
    Savo tėvų  jis irgi nemylėjo niekuomet, dargi kūdikystės dienomis prie jų nesimalonėdavo, nesikabinėdavo, nevadindavo jų 
tėveliu, mamyte. Neatskleisdavo jiems savo paslap čių  ir širdies. Bučiuodavo jiems ranką, klausydavo jų, jiems 
neprieštaraudavo daugiau dėl papročio, mados, dėl to, kad jį  taip mokė. Taip pat niekada jų nepasiilgo. O eidamas gimnaziją ir 
būdamas universiteto studentas su tėvais elgdavos taip šiurkščiai, jog jie nebežinodavo, kaip, iš kurios pusės prie savo sūnelio 
ir beprieiti. Išguitas iš universiteto ir ištremtas Kaukazan, retai kada ir laišką  tėvams beparašydavo. O jiems mirus, savaitei 



pasileido iš tarnybos, parvažiavo namo, pasidalino pusiau su broliu tėvų žemę bei turtus ir, savo dalį  tuoj pardavęs, galutinai 
išsikraustė  iš tėvynės. Išvažiuodamas jei ko ir gailėjo, tai tik ne giminių  ir žmonių, bet tik tų kalnų kalnelių, miškų, upės, ežero, 
su kuriais buvo susiję pirmieji vaiko įspūdžiai. Tėvynės meilė  ir idėjos išnyko taip veikiai, kaip veikiai pasisekė karjera. Jei 
nebūtų sutikęs savo gyvenime Marijos Petrovnos, tai dabar Graužinis galėtų tikrai pasakyti, kad kaip jis nieko nemylėjęs, taip ir 
jo niekas. 
    Nutilus muzikai ir pasipylus po visas alėjas žmonėms, Graužinis atsistojo ir vienas nuėjo pustamsiu takeliu sodo galan ir 
sustojo ant aukšto Tereko kranto. Čia negirdėjo nei muzikos, nei žmonių  balsų, - tik šniokštė  Terekas ir snaudė  ant jo 
užgulusios šimtametės činaros bei baltosios akacijos. Saulė jau nusileido. Kur ne kur už upės languose sužibo žiburiukai. Iš 
abiejų Tereko šonų viena paskui kitą, tarytum ore pakabintos, pradėjo žiebtis lempos. Nušvito tiltas. Nuo upės skubėjo namo 
pavėlavusios kalnietės, ant galvos aukštais, dukart smaugtais ąsočiais nešinos. Sniego kalnai it pilku apsiaustu apsigaubė. Iš 
Redanto lygumos pakilo lengvas ūkas. Veikiai ėmė temti. Vis dar nesurasdamas patogios vietos ir niekur neprisitaikindamas, 
ropinėjo ir karstėsi po Stalo kalną nedidelis debesėlis. 
    Pastovėjęs valandėlę  ir pasižiūrėjęs į  gęstančius kalnus, Graužinis išėjo pro mažuosius sodo vartelius prospektan ir 
nedideliais skersgatviais, dairydamasis ir prisimindamas senus laikus, nuki ūtino kalnų  kryptimi. Vakaras buvo tylus. Oras 
skardus. Be paliovos kažkur už miesto, kalnų  pusėj, pokšėjo šūviai. Gruzijos karo keliu smarkiai tarškėjo brazdąs vežimas. 
Šunes lojo. Perėjęs kalnėnų neturtėlių miesto dalį, Graužinis atsidūrė laukuose, pakapėj. Čia jau nebegirdėjo miesto triukšmo, 
nebematė  jo žiburių. Aukštuos tankiuos kukurūzuos kaip krūmuos cirpė  svirpliai ir švilpavo iš savo urvelių  išlindę  ir ant 
paskutinių  kojelių  pasistiebę  suslikai. Tarškąs vežimas nudundėjo kažkur už kalno. Kvepėjo kalnų  drėgme, azalijomis, 
rododendrais ir žydinčiomis baltomis akacijomis. 
    Pamatęs pakapėj, sargo pirkaitėj, žiburėlį, Graužinis neiškentė  neužsukęs ir į  kapines, kur gulėjo palaidotas Viburys. 
Niekieno nepastebėtas perlipo Graužinis žemą  akmeninę  tvorelę, pralindo pro azalijų  krūmus ir, išgąsdinęs aukštuose 
medžiuose nakvynėn sutūpusias kažin kokias dideles paukštes, išėjo didžiojon alėjon. Kapinės taip išsiplėtė  ir taip užaugo 
medžiais ir krūmais, jog Graužinis ilgai klaidžiojo, kolei surado koplytėlę  paminklą, kurioj buvo įmūrytas garsais alpinisto, 
žuvusio Araratan bekopiant, provizoriaus lietuvio Štebero lavonas. Netoliese šitos koplytėlės, dešinėj, turėjo būt ir Viburio 
kapas, kuriam jis tada pastatė žemutį ketaus kryžių su lietuvišku parašu greta rusiško, ir drauge su Marija Petrovna pasodinta 
činara. Dairės sukinėjos Graužinis aplinkui, landžiojo tarp medžių, matavo skaitė žingsnius į dešinę nuo koplytėlės, tačiau nei 
kapo, nei kryžiaus nebegalėjo surasti. Ir tik tada, kai įdegęs degtuką vėl norėjo lįsti pro medžius, staiga pastebėjo čia pat po 
kojų žemutį, surūdijusį, į  žemes ligi skersinio įaugusį kryžių. Kai Graužinis, praskyręs trąšią žolę, užsižibino degtuką, dar įžiūrėjo 
liekanas lietuviškų raidžių  ir perskaitė "...atilsį  duok jam, Viešpatie". Pavardės ir vardo bei dailaus metalinio vainiko, kurį  buvo 
uždėję banko bendradarbiai, ir pėdsako nebeliko. O činarų aplinkui augo tokia daugybė, jog Graužinis pripažino savąja tik tą, 
kuri visų  arčiausia buvo prie kapo ir kuri, matyt, dabar turėjo apkėtusi savo kietomis šaknimis kaulus to, kuris kitados prieš 
mirdamas taip veržėsi Lietuvon ir taip troško būti palaidotas Kupiškio kapinėse. 
    - Ilsiesi, drauge? - balsu tarė Graužinis ir, rydamas gale gerklės atsistojusį  gurkšnelį, nusiėmė skrybėlę. Nieko neatsakė jam 
buvusis draugas. Tylėjo į  žemes pusiau įaugęs kryžius, tylėjo ant suslūgusio kapo užgulusi činara. Tylėjo aplinkui ir gražūs, 
atidžiai prižiūrimi marmuro paminklai, ir samanoti, seniai pamiršti ketaus kryžiai... 
    Seniai jau Kizliaro tyrlaukiuose patekėjęs mėnuo nušvietė kalnus, žydinčias akacijų  viršūnes. Baltos koplytėlės paminklo 
sienoj gedulingai atsimušė medžių  ir kryžių šešėliai... O susimąstęs Graužinis vis dar tebestovėjo gale draugo kapo ir nuleidęs 
galvą galvojo, kaip jiedu su Viburiu kartu augo, kartu mokės, kaip pirmą kartą  atvyko šitan miestan, kaip iš pradžių  abu 
nusiminė, kaip rytą, netikėdami savo akimis, gėrėjos grožėjos kalnais, kaip su Marija Petrovna susitiko... Jo vaizduotė ūmai 
išaudė  gyvus vaizdus: kaip maliarijos nukamuotas Viburys mirties agonijoj Lietuva klied ėjo - prašės palaidot jį  tėviškės 
kapinėse... Atminė, kaip Viburys trys dienos prieš mirdamas, sopuliams nurimus, visai nutilo ir tiktai pra šė plačiau atidaryt 
duris, atvert visus langus ir leist jam ramiai žiūrėt į kalnus. Lyg tyčia buvo tada labai gražus oras, kaip paverti buvo matyt kalnai 
ir visi miesto sodai, o kalnuose miškai net geltonavo nuo sužydusių azalijų. Dieną ir naktį sėdom gulėjo Viburys verandoj. Taip 
ir mirė  įsmeigęs žvilgsnį  į geltonomis azalijomis ir baltais rododendrais pasipuošusius kalnus... Ir pasirodė dabar Graužiniui, kad 
Viburys nors prieš mirtį, bet vis dėlto išrišo žmogaus gyvenimo rebusą, pasiekė  kažkokią ne visiems prieinamą  gudrybę, 
suprato visų šio pasaulio ieškojimų niekybę, bet, su nieku nepasidalijęs, nusinešė visa tai draug su savim į kapą. O jis išgyveno 
žemėje per penkiasdešimt metų - ir dar vis nežino, kam jis gimęs, kam gyvena ir kuo mirs... 
    Kai Graužinis išėjo iš kapinių, buvo jau gan vėlu. Nei sargo pirkaitėj, nei priemiesty nebematė žiburių. Ir kalnuose, ir tyruose 
- visur buvo tylu, tik nerimo svirpliai, švilpavo suslikai ir mėnesienoj švaistėsi naktiniai vabzdžiai. Tariamai apsinakvojęs Stalo 
kalno viršūnėj debesėlis staiga, gamtai sumigus, visas sujudo, suliūliavo ir, per uolas nusileidęs į  tarpukalnę, pagūžomis kaip 
žmogžudys kalnėnas nuropojo per sniegą. Žiūrint į  jį, sunku buvo atspėt, ar jis nori pulti Kupr į  ir Majorša, ar jų  nelietęs 
peršliaužti per Kistyno ledyną ir netikėtai, iš pasalų, užklupti snaudžiantį Kazbeką. 
    Nenorėdamas grįžt tuo pačiu keliu, Graužinis pasuko dešinėn, aplenkė kareivines ir plačia, matyt, neseniai ištiesta gatve įėjo 
miestan. Eidamas tyliomis, retai apstatytomis ir dėl mėnesienos neapšviestomis gatvėmis, Graužinis be paliovos trukdė medžių 
šešėliuose susiglaudusias poreles, gąsdino gimnazistus su gimnazistėmis, kurie, iš tolo pamatę jo įtariamą stuomenį, puldavo į 



kitą gatvės pusę arba, jei tat jau būdavo vėlu, atokiau atsitolinę nuo vienas antro, eidavo sau rimtai šnekučiuodamies. 
    Pusvalandį pasėdėjęs sode prie gubernatoriaus namų  ir surūkęs porą  cigarų, Graužinis nuėjo labai gerai jam atmenamąja 
gatve, kurioje kitados gyveno savo namuose Marija Petrovna. Ilgai neteko jam šių  namų  ieškoti. Šit pasirodė medžiuose ir 
mėnesienoj paskendę baltomis sienomis bežibą namai. Nuo jų  į gatvę šešėlis. Eilė  tamsių  langų. Eilė aukštų  tuopų  ir činarų. 
Baltas žemas prieangis. Du suolai iš abiejų jo pusių... Kaip tik taip kaip ir prieš dvidešimt metų. 
    Graužiniui ėmė tankiau plakti širdis. Apėmė neramumas ir kažkokia baimė, labai panaši į  tą, kurią jis jautė pirmą kartą į tuos 
namus įeidamas. 
    Apie Mariją Petrovną ir jos gimines Graužinis seniai jau pametė pėdsaką, ir dabar, stovėdamas priešais namus, nežinojo, 
kas juose šeimininkauja. Tiesa, buvo skaitęs laikraščiuose apie Marijos Petrovnos tėvo mirtį, apie jo iškilmingas, aukštam 
valdininkui pritinkančias laidotuves, tačiau apie pačią Mariją Petrovną nieko nebuvo girdėjęs. - Gal ji ištekėjo? Gal ji dabar 
laiminga motina ir šeimininkė? O gal jos visai nebėra ne tik šitame mieste, bet ir šitame krašte? Gal... 
    Trečią ar ketvirtą kartą praeidamas pro šalį pastebėjo Graužinis, kaip buvusiame Marijos Petrovnos kambary ūmai nušvito 
langai, krūptelėjo sienose šešėliai, ir sunkios tamsios skraistės užtiesė  langus. Pro tamsius salono langus buvo matyt pusiau 
pravertos valgomojo kambario durys ir ant stalo garuojąs virtuvas. Nesuskubo Graužinis pataisyt ant nosies akinių, kai plačiai 
atsidarė  valgomojo durys ir salonan įėjo žmogysta, nešdama priešais save atkišusi didelį, raudonu vožtu užvožtą  žibintą. 
Krūptelėjo, perbėgo sienomis bailūs šešėliai, blykstelėjo brangūs paauksinti portretų  rėmai, ir raudona šviesa užlietame 
kambary paskui kits kitą  ėmė dribt ant langų uždangalai. Paskui per saloną perėjo toji pati žmogysta, nuo jos ant uždangalų 
kaip ant ekrano atsimušė šešėlis, ir vėl viskas paskendo raudonoj šviesoj. Graužiniui bežiūrint, Marijos Petrovnos kambary du 
kartus mirktelėjo ir užgeso žiburys, viename salono uždangale valandėlei atsimušė supintomis kasomis moteriška galva ir, kelis 
sykius panirusi žemyn, šmėstelėjo per visus uždangalus ir išnyko... 
    Graužinis priėjo ligi gatvės galo, stabtelėjo kampe ir, valandėlytę pagalvojęs, kita gatvės puse sugrįžo atgal. Eidamas sodo 
patvoriu ir užvertęs galvą žiūrėdamas į už tvoros dangun siekiančias činaras, Graužinis priėjo sodo vartelius. Staiga krūptelėjo ir 
visu liemeniu atsilošė atgal: ant vartelių užgulusi ir žiūrėdama gatvėn rymojo mėnulio apšviesta vienplaukė Marija Petrovna... 
    - Marija Petrovna! - pusbalsiu šūktelėjo Graužinis, iš karto ją pažinęs ir atšokdamas žingsnį atgal. 
    - Graužinis? - po minutės tuo pačiu nustebimo balsu prabilo ir Marija Petrovna, dargi nepakrutėjusi iš vietos. 
    Sumišęs Graužinis buvo nusiėmęs skrybėlę, bet, nežinodamas, kas su ja daryti, vėl užsidėjo ant galvos. 
    - O aš ir nežinojau, kad tamsta... Kiek metų!.. - lyg teisindamasis pradėjo Graužinis. - Aš maniau, kad visai... kad tamsta... 
    - Taip, Graužini, seniai... Daug metų, - gal vien tik dėl to, kad netylėtų, pradėjo ir Marija Petrovna. 
    Graužinis jautė, kad ne taip jis pradėjo kalbėti ir kad ne taip reikėjo susitikt, bet dėl gausybės minčių  ir didelio įspūdžio 
žodžių  nebeteko. Taip pat nežinojo, kaip jam toliau laikytis. Ūmai susigriebęs, kad jis dargi nepasisveikino, pats nepamatė, 
kaip pasakė: 
    - Man labai malonu, kad po tiekos metų tamstą matau gyvą sveiką ir... man labai džiugu, kad, kad... 
    - Ir man labai džiugu tamstą gyvą ir sveiką matyt, - ir Marija Petrovna per vartelius ištiesė jam ranką. 
    Graužinis vėl pamažėl nusiėmė skrybėlę ir, bučiuodamas jai ranką, ilgai prisimygo lūpomis. 
    - Sakyk, Graužini, - jau gyviau, truputį drebančiu ir neramiu balsu prabilo Marija Petrovna, - sakyk man, kuriuo būdu čia 
atvykai? Niekuomet nesitikėjau, kad kada nors, bent pravažiuojant, užsuktum į mūsų miestą. 
    - Savais reikalais, Marija Petrovna. Noriu čia savo notaro biurą įsteigti. Tačiau jei ir nieko nelaimėčiau, tai jau vis tiek visai 
liksiu patenkintas ir laimėjęs, kad sveiką ir gyvą pamačiau tamstą, - atvirai atsakė Graužinis ir vos vos susilaikė neprikergęs prie 
žodžių "sveiką ir gyvą" - "laimingą". 
    - Prašau sodan, aš nebegaliu taip ilgiau, - visa susijaudinusi ištarė Marija Petrovna ir pravėrė vartelius. 
    Graužinis tik dabar pastebėjo, jog ji visa drebėjo ir sunku buvo save suvaldyti. Tačiau jos susijaudinimas ūmai praėjo, o 
Graužinis, visai nusilpęs, atsisėdo greta Marijos Petrovnos. Atsisėdęs irgi nežinojo, kaip elgtis, kas kalbėti ir kas daryti. Mėnuo 
švietė tiesiai jam į akis, tuo tarpu Marija Petrovna sėdėjo činaros šešėly, ir jos veidas nebuvo matomas. 
    - Taip, Marija Petrovna, - prabilo atsisukęs į  ją Graužinis ir po suolu parietęs vieną  koją, - sako, tik kalnas su kalnu 
nesusieina, o žmogus su žmogumi - visada. Štai kad ir mudu dabar! 
    Marija Petrovna, nieko neatsakiusi, visa sujudėjo, atsirėmė į suolo atlošą ir, užsidėjusi ant akių ranką, lyg susimąstė. 
    Graužinis neramiai grįžtelėjo atgal, pažvelgė  į tiesią  skersai medžių  šešėliais nuklotą  alėją, į  čia pat stūksančią gerai jam 
atmenamą palapinę ir tęsė toliau: - Taip, greit dienos mūsų bėga ir greit viskas pasauly kitėja. Seniai čia aš, regis, buvau jaunas, 
linksmas - ir atsigrįžt nesuskubau, kaip pasenau. Šit dabar, kolei užlipau į  jūsų kalną, jau ir pridusau. 
    Marija Petrovna ir į  tai nieko neatsakė; neatplėšdama nuo akių rankos ir nepakrutėdama iš vietos, tylėjo. Graužinis tik matė, 
kaip nuo jos gilaus kvėpavimo krutėjo marguliavo ant jos krūtinės raibi šešėliai. Jam baisiai pasidarė  nesmagu, neramu ir 
neapsakomai pagailo jos ir paties savęs. Taip pat labai parūpo paklausti, kaip ji gyvena. Jautėsi didžiai esąs jai kaltas, jautėsi 
kadaise ją suvedžiojęs, apvylęs ir pats apsivylęs. 
    - Marija Petrovna, - tarė kiek patylėjęs ir didžiai susigraudinęs Graužinis, - atleisk man, aš tuojau išeisiu, aš matau, kokį 
nemalonumą suteikiau tamstai savo atsilankymu. - Ir Graužinis, pamažėl pasikėlęs nuo suolo, nusiėmė skrybėlę. 



Tuo tarpu kambariuose kažkas lengvai perbėgo pirštais per pianino mygtukus, ir iš salono pasipylė sodan skambūs, įpratusios 
ir miklios rankos sukelti akordai. 
    - Marija Petrovna, - pakartojo Graužinis, praskambėjus pirmiesiems akordams, - atleisk man tamsta. Aš pats esu 
nelaimingas, gal dar šimtą kartų nelaimingesnis negu tamsta. Atleisk man ir neteisk manęs dėl jaunystės prasikaltimų. Štai dabar 
aš gyvenimo pavergtas, sulaužytas, senas, vienas, vienas ir nelaimingas. Kaip nevertas aš tada buvau tamstos meilės, taip dabar 
- pasigailėjimo. Tikėkit, Marija Petrovna, kad niekas daugiau manęs nebemylėjo, kaip ir aš nieko, ir kad ne tamsta, tai neverta 
buvo man ir gimti. O tamstą aš ir mirdamas atminsiu. Sudiev! - ir Graužinis buvo beeinąs. 
    - Neskubėk tamsta, - tarė Marija Petrovna, nekrutėdama iš vietos. - Tamsta man apsakei savo trumpą biografiją - nejaugi 
neįdomu išgirst ir manąją? Mano biografija dar trumpesnė: aš senmergė! - ir tai tarusi, nuėmė nuo akių ranką. 
    Nelaukęs tokio kartaus atsakymo, Graužinis sumišo ir vėl pristigo žodžių. 
    - Aš netikiu, kad tamsta vien dėl biuro būtum atvažiavęs. Tada nebūtum tamsta aplankęs nei manęs, nei savo draugo kapo. 
Sakyk, Graužini, - jau gyviau pradėjo Marija Petrovna, - ar jau nebevilioja tamstos tie kalnai, kuriuos kitados taip mėgdavai, 
kuriuose ieškodavai įspūdžių, gamtos stebuklų, - ar jau nebesikarstai sapnuose po jų viršūnes, bedugnes?.. 
    - Ne, Marija Petrovna, dabar mano galva susirūpinus visai kuo kitu. Neberūpi man nei kalnai, nei gamta. Dabar aš sapnuoju 
kitus sapnus - klientus, pelningas bylas... Tarp ko kita, aš esu ne visai sveikas, šiandien ryt galiu visai nusilpt ir nugri ūt - 
norėčiau nors senatvės paskutines dienas ramiai aprūpintas pabaigt. 
    Marija Petrovna atsikosėjo ir ištiesė ant suolo ranką, tarytum darydama išvadas iš Graužinio prisipažinimo. Valandėlę abu 
tylėjo. 
    - Šiandien, Marija Petrovna, vaikščiodamas po miestą, išgirdau sode muziką ir įėjau paklausyti. Orkestras griežė kažkokį 
valsą, dargi pavadinimo nesužinojau, tačiau ši melodija taip man įsmego širdin ir taip visą laiką virpino jausmus, jog atrodė, lyg 
kas verkte verkė apgailestaudamas mano taip menkai susidėjusį  gyvenimą. Jos klausant prieš mane vėl atsivėrė senas, seniai 
pamirštas svajonių  pasaulis, ir vėl panorau būt jaunas - svajot, mylėt. Parūpo pamėgint laimės, kovot, kopt aukštyn, slyst 
žemyn ir vėl kopt... Ir tamstą pamatyti! 
    - Palauk, Graužini! - pertraukė jį  Marija, - juk tamsta buvai toks karštas patriotas lietuvis, gyvenai tokiomis prakilniomis 
svajonėmis, skelbei idėjas! Tikėjais pažadinsiąs iš ilgo miego savo tėvynę Lietuvą, norėjai ją  išvaduot iš svetimųjų  globos. 
Atmenu, su velioniu Viburiu net ka žkokią  lietuvišką  gramatiką  rašėte. Kurgi visa tat dingo? Per tuos dvidešimt metų  aš 
nepraleidau neperskaičiusi nė vienos žinutės, nė vienos telegramos iš Kauno ir Vilniaus: vis tikėjaus, kad išgirsiu apie tamstą, 
apie tamstos prakilnius darbus. Galop maniau sužinosiu nors apie mirtį  karšto laisvės kovotojo, rašytojo ar publicisto. Bet 
veltui. Niekur net tamstos vardo neišskaičiau... 
    - Tokia jau mano laimė, Marija Petrovna: viskas virto kitaip, ne pagal svajones. O antra - taip gyvenimas susidėjo. 
    - Na, o tie gi tamstos vargšai žmoneliai, kuriais seniau taip daug rūpinais, nejaugi ir juos užmiršai? 
    - Žmoneliai! Ne, Marija Petrovna, kam veidmainiauti, nuo savo sąžinės nepabėgsi: niekuomet netraukė jie manęs, o dabar ir 
dar labiau. Jei apie juos kadaise daug ir kalbėjau, tai vien tik tų  laikų  tokia mada apsikrėtęs. Mano supratimu, buvo reikėję 
imtis pirma Lietuvos inteligentijos, ne žmonelių. Nieko gera man savieji žmoneliai nedavė, dargi atvirkščiai - išdildė jie iš manęs 
visus prigimties suteiktus prakilnius pajautimus, padarė mane plokščią kaip lenta, bailų, aklą  fanatiką ir dar pačioj jaunystėj, 
pačiame proto veiklume ir dvasios jausmingume i šnaikino manyje visą  žmogaus savimylą... Paskiau daug dvasios pajėgų 
padėjau, kol visa tai užkalėjau, o šaknys užsiliko ir iki šios dienos... Jei kas ir trauktų dabar mane Lietuvon, tai vien tie kalnai 
kalneliai, pievos, tamsūs šilai, mėlynuojančios girelės, upės, žodžiu, tik Lietuvos gamta, kuri sukrovė mano sieloje gražų 
krištolą, bet kurį  aptemdė  ir apnešė  dumblu tautiečių  būdas... Iš mokyklos ir maža teišnešiau; daugiau man davė  gamta, 
knygos, pirmosios pažintys su gražiai išauklėtomis mergaitėmis, o ne pedagogai... Keista, Marija Petrovna, kada suaugęs, 
pasenęs žmogus skundžiasi savo auklėtojais... Bet taip yra... Gerai kažkas pasakė, jog niekas veltui nepraeina... 
    Ir vėl abu ilgai tylėjo. Mėnuo jau ir ant jo užmetė činaros šešėlį; prie vartelių  įsidegė  stiklo gurinėlis; nušvito galas ilgosios 
alėjos. Salone jau nebe gamas mėgino ir nebe ilgesio valsai skambėjo, tik tarytum kas įpykęs daužė abiem rankomis mygtukus, 
darydamas įspūdžio, it kažkas didelius skaldytus akmenis nuo kalno ridena. 
    - Taip, pone Adomai, - ilgai tylėjusi prabilo Marija Petrovna, - dabar abu mudu seni ir nelaimingi. O buvo kitokie laikai. 
Atvirai pasakyk man dabar, Graužini, dabar jau abiem vis tiek: dėl ko tamsta manęs tada nevedei, bet diplomatiškai pabėgai, 
kada aš tamstą pamilau visa savo širdimi? Dėl ko? Juk aš buvau ir turtinga, ir protinga, ir išauklėta, ką tamsta labai branginai, 
ne taip jau ir iš veido prasta?.. 
    - Nekalbėk apie tai, Marija Petrovna, nereikia! - ir Graužinis, pusiau nuo jos nusigręžęs, viena ranka atsirėmė  į suolą  ir 
nulenkė  galvą. - Man širdį  skauda, aš negaliu to prisiminti. Aš pats tada kaip meška sulaužiau savo laimę, sulaužiau, nes 
nebuvau jos vertas. Aš ne meilės tada troškau, ne tamstos, ne žmonos draugės ieškojau, bet norėjau vien tuščios garbės, 
norėjau įsiskverbt į  tamstų namus, norėjau susiartinti su miesto didikais ir turtuoliais. Ir vis tai dariau dėl savo tuščios garbės. 
Kai visa tai pasiekiau ir atsigr įžau atgal, pamačiau, jog ne tuo keliu nuėjau, jog daug ką  svarbesnio ir brangesnio palikau 
užpakaly aplenkęs. O ateitis man atrodė tokia plati ir tokia šviesi, jog tikėjaus surasiąs tiesųjį  kelią ir pasidarbuoti. Niekuomet 



aš nepamiršiu, Marija Petrovna, to vakaro, kada turėjau su tamsta paskutinį pasikalbėjimą. Kaip šiandien atmenu didelį, gražiai 
išpuoštą  saloną, parkete paklotus brangius patiesalus, tigrų  kailius. Atmenu ant sienų  brangiuose rėmuose įstatytus tamstos 
giminės portretus, aukštas palmes, žydinčias gėles, brangios veislės šunį, išsitiesusį ant gražaus kilimo, brangų pianiną ir ant jo 
pasirėmusią apsiašarojusią tamstą... Atmeni, apsižvalgiau aš tada aplinkui ir nustebau: viskas buvo, ko aš taip troškau ir ko ilgą 
laiką siekiau - ir pinigai, ir turtas, ir garbė, ir puiki karjera, ir graži turtinga sužadėtinė; tik sumeluok vieną žodį, pasakyk "myliu", 
ir viskas būtų  buvę mano. Bet mane tada prakaitas išmušė, širdis krauju apsipylė, kai pamačiau savo idealo tuščią aukso 
dugną. Ir aš pabėgau. Pabėgau, Marija Petrovna, kad iš naujo pradėčiau gyventi, kad vėl siekčiau tų nepasiekiamų  laimingos 
jaunystės idealų, bet pabėgęs įklimpau purvynan, kuriame ir išsikepurnėjau iki šios dienos... 
    Ir vėl abu ilgai tylėjo. Mėnuo jau iš tyrlaukių persikraustė kalnų pusėn ir švietė įstrižai alėjos. Žiūrint į vartelius regėjos, jogei 
ten, patvory, kas sidabro karoliukus pabėrė arba tyčia primėtė  prikaišiojo krištolo tevučių. O tie baltųjų  akacijų  ir činarų 
liemenys, kuriuos lytėjo mėnulio spinduliai, atrodė it būtų baltomis kalkėmis nutepti. 
    - Apskritai, Marija Petrovna, - tęsė toliau Graužinis, kai salone kažkas it padūkęs ėmė kaip kūju per mygtukus daužyti, - 
išgyvenau aš pasauly per penkias dešimtis metų  ir nežinau, kam aš gyvenau, ko ieškojau ir kuri šiame pasauly mano misija. 
Jaunystės dienomis degiau visokiomis idėjomis, kai buvau vienas - traukė draugijon, troškau meilės. Draugijoj nuobodavau, o 
pasiekęs meilę, tik trumpą laiką, bet ir tai ne visai buvau. laimingas: veikiai ėmiau aimanuot, analizuot, pradėjo mane stumt toliau 
nuo draugijos, nuo žmonių  atskiran kambarėlin, prie knygomis ir popieriais u žversto staliuko, prie nepabaigtos lietuvių 
gramatikos; galop ir pats nepamačiau, kaip, meilės nustojęs, vėl ėmiau kankintis ir gailėtis, ir vėl mano siela ėmė nerimti ir 
instinktyviškai kažko ieškot. Ir tada tik, Marija Petrovna, pamačiau, kad ne tuomet buvau laimingas, kai mylėjau ir buvau 
mylimas, bet tada, kai meilės siekiau. Paragavęs meilės, kurį  laiką buvau nurimęs dėl prigimties - josios tobulybių, maniau, kad 
tik joje žmogus visai tegali atsiekti savo uždavinį. Paskiau vėl nei iš šio, nei iš to pasileidau į  platų, kultūra užnuodytą pasaulį  - 
visuomenę, ieškojau vien tuštybių, norėjau per kitų sprandus pasiekti kitokios laimės sostą; o jį  pasiekęs pamačiau, kad ir čia 
ne tai, kad ir čia yra niekniekių  niekniekis, - ir tada jau, kaip sraigė  įsitraukęs savo kevalan, išgyvenau dvidešimt metų. 
Paskutiniu laiku buvau vien tos nuomonės, kad visa žmogaus laimė tegali būti tiktai ramybėj, bet šiandien, išgirdęs sode muziką 
ir aplankęs Viburio kapą, vėl palikau be nuomonės ir vėl nebežinau, ko stvertis... Dargi jokia nelaimė mane per tą laiką nebuvo 
aplankiusi, kuri dažnai priverčia žmogų susimąstyti, pataisyti savo gyvenimą, sugrįžt į  tikresnį  kelią. Baisu man dabar, Marija 
Petrovna, kai pagalvoju, kad... 
    - Per anksti mudu gimę, pone Adomai, mums reikėjo ateiti į  šį pasaulį  kokiais dviem trimis šimtais metų paskiau... tada tai 
mes gal visai būtume atlikę savo misiją ir mirę laimingi. Dabar ne mes čia šeimininkaujam, ne mes patys save valdome, tik mus 
laimė blaško taip kaip jūra skiedrą. Mes nesame leisti tai kovai, kuri dabar verda visame pasauly, o tik tai gyvenimo ramybei, 
kuri ateis žemėn tik po kokio keleto šimtų metų. Ir juo arčiau bus žmonija prie siekiamojo tikslo, juo mažiau rasis į mus panašių 
nepavykėlių. Ir man, pone Adomai, regis, kad visos žmonijos laimė bus ramybėj. Juk visi šie karai, judėjimai, sukilimai, galop 
visi mokslo vyrų ir genijų  išradiniai ar ne to siekia, kad toliau taip nebevargtų, taip nebesikankintų žmogus. Išeik, pone Adomai, 
kada nors saulei leidžiantis į  didelį kalną, pamiršk visus kasdieninius rūpesčius ir nuo jo pažvelk į dūmuose rūkstančius miestus, 
į  plačius sodžius ir žmonių gyvenimukais nustatytus laukus - ar ne viskas tau sakys apie tą ramybę, kuri įsiviešpataus rasit dar 
tik tolimoj ateity, kada žmogus savo išradiniais atsipalaiduos nuo sunkaus fizinio darbo, nukariaus gamtą, o pats paliks tikras 
jos karalius. Galop pasakys tau tai kiekvienas paukštelis, kiekvienas dangum plaukiąs debesėlis. Ar ne ramybės instinktu 
babiloniečiai statė savo bokštą, o Egipto faraonai piramides, ar ne tam tikslui krauna rifus okeanuose koralai? Kaip menkų 
menkiausias koralas, glausdamas savo kūnelį  prie milijonų  į jį panašių, nežino, kad ilgainiui ant jų milijardų milijardo sušlamės 
viršūnėmis žmogui naudingos palmės, taip ir mūsų  pats prasčiausias nors instinktyviškai, bet vis dėlto prisideda prie statymo 
žmonijai laimės sosto... 
    - Tai kas gi daryti, Marija Petrovna, ko gi gal ų  gale stvertis? Argi palikti tuo mikroskopi šku koralu, kuris, pats 
nenutuokdamas, deda savo kūnelį pagrindan palmėms augti? 
    - Kas daryti? Užeik, sakau, pone Adomai, saulei leidžiantis ant aukšto kalno ir paklausyk gamtos, ji pati pasakys tau, kas 
daryti. O jei tu jau tiek atbukęs ir prisivaręs, jog nebesuprasi jos kalbos, tai štai mano patarimas: gulk pagrindan "palmėms" 
augti; gulk, bet taip išsitiesk, taip prisitaikink, kad vienas užimtum dviejų  trijų  vietą, kad ant tavęs dar milijonai guls, bet be 
dviejų trijų žmonių. Tada tai ir tu nebūsi be naudos žemėj gyvenęs. 
    Graužinis vis dar nesisėdo, o įsitvėręs viena ranka į  suolą ir nulenkęs galvą tebegalvojo. Salone nutilo ir pianino akordai, ir 
tokia tyla užviešpatavo aplinkui, jog regėjos, ir pati gamta susimąstė dėl šio klausimo. Mieste irgi buvo tylu, tik ūžė ir akmenimis 
trankėsi it anapus kalnų audra niekuomet nežinąs poilsio uolų suspaustas Terekas. 
    - Marija Petrovna, - tyliai prabilo ilgai tylėjęs Graužinis, eidamas į  ją artyn, - Marija Petrovna, - dar maldingiau pakartojo jis 
ir pridėjo prie krūtinės ranką, - aš noriu... aš norėjau paklausti tamstą vieno dalyko... Aš noriu tamstą paklausti, kad, kad... 
ar... negalima būtų grąžinti... 
    - Nereikia, nereikia, - visa net kratydamasi per ašaras suriko jam Marija Petrovna ir, pasitraukdama į  suolo galą, pridėjo: - 
aš žinau, ką tamsta nori pasakyti. 
    Graužinis pridengė ranka akis ir, nuleidęs galvą, susmuko ant suolo. 



    Susimąstęs Graužinis ir nepamatė, kaip prie jų priėjo mergaitė ar moteriškė ir už keleto žingsnių nuo suolo sustojo. 
    - Ona, Graužinis sugrįžo! - visa sujudusi, tampydama rankose nosinę, ištarė Marija Petrovna ir, visu liemeniu užgulusi ant 
suolo atlošos, balsu pravirko. 
    Nepažįstamoji, pavadinta Ona, pripuolė prie Marijos Petrovnos, apsikabino ją abiem rankomis ir, atgrįžusi galvą  į Graužinį, 
rūsčiai tarė: 
    - Išeik, ko tamsta čionai atėjai! Tamsta nori paskutinę iš jos ramybę išplėšti! 
    Tai tarusi, glamonėdama nusivedė Mariją Petrovną į namus. Sverdėdamas išėjo Graužinis pro vartelius iš sodo ir, sekdamas 
savo šešėlį, numoklino gatve. Susisuko galva, susipainiojo mintys, ir visai nebenor ėjo tarnauti kojos. Ėjo kaip girtas: 
sverdėdamas, knapsėdamas, nardydamas į medžių šešėlius. Be paliovos krito jam iš rankų  lazdelė, linko keliai ir slūgte slūgo 
po kojų  žemė. Ėjo ir nervingai dairėsi, bene pamatys kur snaudžiantį  vežėją, bene užeis kur patamsėj suolą. Visos gatvės ir 
šaligatviai buvo kaip nušluoti. Kartais, kada Graužinio šešėlis įsibesdavo tvoron arba pradėdavo lipt ant sienos, jis 
stabtelėdavo, pakeldavo galvą  ir sukdavo šalin. Nei mėnesienos prieblanda, nei kalnų  reginys nebedarė  jau jam įspūdžio ir 
nebeviliojo akių... "O jeigu jau taip prisivarei ir nusilpai, tai gulk pagrindan "palmėms" augti, bet taip išsitiesk, taip prisitaikink..." 
- staiga prašnabždėjo Graužinis ir, perbraukęs ranka per sukaitusią galvą, sustojo vietoj. Aplinkui buvo tylu, visas miestas jau 
miegojo. 
    - ...Išsitiesk, prisitaikink, - kaip ką burdamas šnabždėjo Graužinis. - Kaip beišsitiesiu, kaip besitaikinsiu, vis tiek nebeužimsiu 
jau vietos tų, kuriuos pats iš to pagrindo išbloškiau... 
    Ir vėl ėjo Graužinis, kol atsidūrė ant šniokščiančio Tereko kranto. 
    Mėnuo jau nuslinko už Čečėnų kalnų; iš Tarso tarpukalnės ištryško baltas ūkas. Miestas kad ir tebeskendo mėnulio miglose, 
tačiau kalnuose, ypač  jų  viršūnėse, jau pradėjo brėkšti. O tas įtartinas neramus debesėlis, kuris iš vakaro buvo norėjęs 
apsinakvoti Stalo kalne, dabar užšliaužė ant Kuru ledynų  ir it pavargęs taip prie uolų prilipo, jog reikėjo labai įtempti akis, kad 
jį atskirtum nuo kalnų sniego. 
    Veikiai, kaip paprastai esti pietų šalyse, ėmė švist ir raust rytai. Graužinis vis dar tebestovėjo ant Tereko kranto ir, alkūne 
atsirėmęs į činarą, bukai žiūrėjo į putotas bangas. Bėgo dūko apačioj vanduo, virė putojo jo bangos. Ūmai pasirodė Graužiniui, 
kad vanduo ir bangos - visa stovį  vietoje, o jis greit greit, pasistojęs ant žemės sklypelio kaip ant laivo, bėgąs atgal, atgal, į 
kalnus, į pasakų  ir svajonių šalis. Bėgąs ten, kur niekieno nesutepti padangėn kalnai kyla, kur su sniegu žaidžia pirmieji saulės 
spinduliai, bėga ten, kur niekuomet nuo laiko ir audrų  nevysta sniego skaistybė, nesensta gamtos gražybė - kur viskas nuo 
amžių sena ir kartu nauja. 
    Pasirodžius pirmajam vežėjui, Graužinis įlipo į  ratus ir skubotai, kol dar nepatekėjo saulė, nuvažiavo į  tą viešbutėlį, kur 
kitados, pirmąkart atvykęs į  šį miestą, nakvojo su draugu Viburiu. 
    Rūpino Graužinis vežėją, neramiai dairės į  rytus ir skubėjo, kad nepavėluotų  pažiūrėt iš to paties kambarėlio į  kalnus, į 
pirmutinius saulės spindulius ir kad vėl nors valandėlei pajustų ir pergyventų tai, ko jis per visą gyvenimą negalėjo pamiršti... Ir 
regėjos jam, kad jei tik pamatys tą patį reginį, tuos pačius kalnus, tuojau nubus jame pirmutinė jaunatvės jėga, pakils iš sielos 
gelmių visos seniai pamirštos ir purvynan sumintos svajonės, idėjos, ir vėl jis paliks toks pat dvasios ir sąžinės jaunas bei tvirtas, 
kaip tada buvęs. 
    - Kad tik bent nepavėluočiau, kad tik bent būtų  neužimtas tas kambarėlis, - kaip beprotis šnabždėjo Graužinis, neramiai 
žvalgydamasis aplinkui. - O jei jis užimtas, jei jame gyvena, tai duosiu jo savininkui nors šimtą rublių, kad tiktai jį man užleistų 
nors tai valandai. 
    Kambarėlis buvo laisvas, bet taip perdirbtas ir ištaisytas, jog Graužinis ir įsivaizduoti nebegalėjo, kur kada stovėjo stalas, 
kuriame pasieny buvo paklotas kilimas. Visa buvo perdirbta, atnaujinta ir pagražinta. Dargi langai padidinti. 
    Viešbutėlio savininkas, senas, didžiai apsukrus osetinas, labai nustebo, kai Grau žinis, išmetęs jam auksinį  ir nieko 
nepareikalavęs, užsidarė duris ir užsirakino. Stengdamasis nežiūrėti pro langus, kurie buvo užtiesti ne visai švariais uždangalais, 
Graužinis nenusirengęs prigulė  ant lovos ir po valandėlės, pribėgęs prie lango, pastūmėjo į  šalį  uždangalą: priešais stovėjo 
aukšta raudonų  plytų  siena ir savimi slėpė  ne tik visą  gražiąją miesto dalį  su Tereku viduryje, bet ir aukštuosius amžinai 
snieguotus kalnus, o ten, kur dešinėj viliojo į pasakų  ir svajonių šalis kuprotas Azarai Kochas su daugybe bevardžių viršūnių - 
rūko keliolikos dirbtuvių aukšti kaminai, o juodi it purvini dūmai apsupo visus kalnus... 
    Susikosėjo Graužinis, parimo ant stalo; ir už durų  stovėjęs osetinas niekaip negalėjo suprast, ar jis taip verkė, ar taip 
juokėsi... 
    Sugrįžęs savo viešbutin, tuojau paskambino tarnui ir dargi nenusivilkęs liepė dėlioti daiktus ir skubėti stotin. 
    Kolei tarnas raišiojo daiktus, lazda pasirėmęs Graužinis sėdėjo prie lango ir nuleidęs galvą šnabždėjo: 
    "Šios žemės niekniekių  niekniekiai, niekniekių  niekniekiai: ir pinigai, ir garbė, ir pasisekimas - viskas niekniekiai. O yra 
gyvenime kažkas tokio dar nesukoncentruoto, nepaprasto, švento, be galo svarbaus ir gražaus, ko nepasiekė nei jis, nei 
milijonai į  jį panašių; yra kažkokia per amžius prakilni, kaip radijo spinduliai žmonių sielose ištirpusi Tiesa, kurios ieškodami 
suko galvą graikų  filosofai, klaidžiojo po tyrlaukius iš Egipto išėję žydai, statė piramides faraonai, ko iki senų dienų negalėjo 
suvokti nei jis, nei Marija Petrovna ir ko siekdama vargsta kankinas žmonija. 



    - Juk ar ne Ji gi skiria žmogų nuo kitų pasaulio būtybių? Juk ar ne Ji šviečia vaikelio akyse, tūno mėlyno dangaus erdvėse, 
šiąnakt skambėjo Marijos Petrovnos intonacijoj, jos balso tembre? - galvojo Graužinis, trenkdamas draug su viešbučio tarnu 
miesto gatvėmis. 
    Stotin įėjo Graužinis jau ne kaip bankininkas, kuriam žymiai pakilo akcijos, veikiau - kaip vienuolis, šio gyvenimo niekniekių 
nusikratęs. Čia vėl, kolei tarnas pirkinėjo bilietą  ir atidavinėjo į  bagažą  daiktus, Graužinis sėdėjo nuošaliai ir nuleidęs galvą 
žiūrėjo žemėn. 
    Kai tarnas įteikė Graužiniui bilietą ir vedė per pirmąją klasę parodyti traukiny vietą, staiga kažkas nuo bufeto šūktelėjo: 
    - Pone Adomai, kuriais keliais? - ir drūtas linksmas juodbruvys nustvėrė Graužinį už rankos. 
    - Šios žemės niekniekių niekniekiai... niekniekių niekniekiai... - galvojo Graužinis, kalbėdamas su pažįstamu pirkliu. 
    - Pone Graužini, - pribėgo ir kitas, - ar seniai? Kuriais keliais? Gal drauge rytoj grįšime?.. Bet kas tamstai? Toks nusiminęs! 
    - Iš tikrųjų, kas tamstai? Tamstos negalima pažinti! Tamsta sergi?.. Prašome prie stalo, - susirūpino ir kitas, ir abu brunetai, 
turtingi Užkaukazės pirkliai, nutempė Graužinį  į bufetą ir pasodino už didelio, brangiais gėrimais ir užkandžiais nustatyto stalo. 
    - Ačiū, ačiū, - dėkojo jiems Graužinis, stengdamasis greičiau jais nusikratyti ir nueiti nuo stalo. 
    - Tai nors užkąsk ką, iki traukinio dar dvidešimt minučių. 
    - Girdėjai tamsta, tik ką sutartį pasirašėme: dabar visa Šiaurės Kaukazo gyvulių prekyba mūsų rankose. 
    - Nė vieno raguočio galva nepereis per svetimas rankas... 
    - Tik notarui keturis tūkstančius sumokėjome. 
    - Kokia prekyba? - į nieką nežiūrėdamas paklausė Graužinis. 
    - Ar tamsta dienraščio šiandien neskaitei: juk mes supirkom visos Osetijos avių  kaimenes. Jau ir penkiolika tūkstančių 
rankpinigių davėme. 
    - Ot, pone Graužini, prisidėk į mūsų bendrovę ir tamsta. Tai pasidarbuotume: savas juriskonsultas... prekyba... 
    - Iš tikrųjų prisidėk. Galėsim užmegzti ryšius ir su Užkaukaze. 
    - Savas biuras ir prekyba? - it pakirdęs paklausė Graužinis ir tuojau vėl nuleido galvą. 
    - Tai žinoma! Viskas savo! Ilgainiui galima ir akcijas... 
    - Bet kaipgi, kaipgi? - prašnibždėjo sau Graužinis, - juk niekniekių niekniekiai... 
    - Kokie čia niekniekiai: jau ir su geležinkeliu eina derybos - ryt poryt antrą sutartį rašysim... 
    - Taip taip. Gerai. Savas biuras... Akcijos... Pagrindan taip prisitaikinti... 
    - Kokio geresnio pagrindo bereikia: 80 tūkstančių rublių geležinio kapitalo jau sudėta! 
    - Aš ne apie tai, - sujudo Graužinis ir atsistojo. 
    - Pinigus galima paskiau - banku arba vekseliais. 
    - Galima per mėnesį, per du - šiandien tik pasirašyk... 
    - Ne dabar ir ne šiandien... 
    Suskambėjo antras skambutis, ir Graužinis, skubiai atsisveikinęs, nuėjo nuo stalo. 
    - Hm! Akcijos... Ir kaip tai jam ir į  galvą neatėjo?! Kvailiai jūs, kvailiai: visos Osetijos kaimenes! Čia ne penkiolika, čia 
šimtais tūkstančių kvepia! Čia ne niekniekiai, o gyvi pinigai. Čia galima iš neturtingų kunigaikščių  išnuomoti visos Gruzijos karo 
pakelės ganyklas, ir tada nė viena raguočio galva nepereitų per mūsų kontorą neapmokėta... 
    - Pirma reikia pasmaugti silpnesnius konkurentus... Čia šimtais tūkstančių  kvepia... Galima papirkti redaktorių  ir paleisti 
gandą  apie gyvulių  maro atsiradimą Užkaukazėje, o kolei viskas paaiškės, galima per vieną  mėnesį  uždirbti bent šimtą 
tūkstančių... 
    - Pone, tuoj bus trečias skambutis, - nerimo viešbučio tarnas. 
    - Šiandien galima pasirašyt, įteikti vekselius, o po dviejų trijų savaičių galima jau pradėt ir darbuotis... 
    - Pone viršininke! - riktelėjo Graužinis, pamatęs platformoje raudona kepuraite stoties valdininką. - Pone viršininke! - 
pakartojo pribėgęs Graužinis, - pridėkite man biliete antspaudą: aš noriu dar dvi dienas pasilikti. 
    - Prašau kason, - mandagiai atsakė valdininkas ir, padaręs ranka gražų mostą, įsivedė Graužinį vidun. 

[1913] 

DIDYSIS KARAS 

    1914 metų  liepos mėnesio aštuonioliktą  dieną  anksti rytą  atsikėlė  Jonas Dėdelė  iš svirno ir žiovaudamas, išėjęs ant 
prieklėčio, saldžiai pasirąžė. 
    Saulė dar netekėjo, bet jau pritvinko dangus ir dar nejuntamo speigo pašvaistė veržėsi iš rytų. Po kiemą čirškė striksėdami 
žvirbliai, gale klėties, pasistojusios ant grebėstų, čiauškėjo kregždės ir sodely čiulbėjo kitos budrios paukštytės. Tvartuose 
nerimavo galvijai, ir iš paviečio viena paskui kitą, plumpsėdamos sparnais, pradėjo skristi nuo laktų miegūstos vištos. Sodžius 
dar tebemiegojo. 



    - Graži bus diena, - prašnibždėjo Dėdelė  ir tuojau susirūpino, kurio darbo pirma stvertis. O darbo buvo daug: reikėjo 
suvežti rugius, Žydbaloj išsukti panuovalį, kad važiuodami pievosna Svileliai neišmindžiotų  pakinio. Namie reikėjo išvalyti 
rugiams aruodus, suvežti žardui reštokus, sutraukti ant užlų neparduotus linus. Be to, pati vakar pranešė, kad metas jau pjauti 
avižas, kad byrą vasariniai kviečiai... Darbų buvo tiek daug ir visi tokie svarbūs ir neatidėtini, jog Dėdelei regėjos: nepadarysi 
šiandien - perniek nueis visas jo ūkis. Ir Dėdelė susirūpino. Kasydamasis nuėjo rasotu takeliu daržinėn pusbernio keltų. Bet vos 
tik jis perlipo per tvorelę, jo ausį  pasiekė  tolimas varpelio aidas ir ratų  tarškimas. Truko kelios minutės, ir už ežero pamatė 
Dėdelė atvažiuojantį keleliu vežimą. Jis tuojau pažino uriadniko arklį  ir įžiūrėjo jį patį sėdintį greta sargybinio. 
    - Va kad tau devynios! Bene vėl bus apskundęs Adomas už lentas? - ūmai dilgtelėjo Dėdelei. Bet sumetė, kad dėl tokių 
niekų uriadnikas taip anksti nevažinės, ir sugrįžo atgal. 
    Įėjęs svirnelin, pakėlė pačią. 
    - Maryte, kelkis, - uriadnikas atvažiuoja. 
    - Kas?.. Kas atvažiuoja? - nieko nenuvokdama paklausė pati ir, pramerkusi akis, pamatė nugedusį  vyro veidą. Tuojau 
užsimetė sijoną ir išėjo ant prieklėčio. 
    Uriadnikas zovada prieš kalną įtilindžiavo sodžiun. 
    - Maryte, toks darbymetis, šitaip brangus laikas: bene vėl bus brolis Adomas apskundęs mus už lentas? 
    - Kad tu, Joneli, tuoj ir nusigąsti. Tik kas kiek, jau tu ir drebi. Tai kas gi, kad ir apskundė? Tesižino sau su savo lentomis! O 
mes ir teisman nestosim. Šitaip brangus laikas... - ramino jį žmona. 
    Tuo tarpu jos jautri moteriška širdis jautė daug didesnį pavojų. Ne veltui anądien klebonijoje kunigas kalbėjo, kad kažkur 
užmušę labai dievobaimingą katalikų karalaitį, kad austras seniai ant rusų karaliaus dantį griežiąs ir tik priekabių ieškąs... 
    O sekmadienį  labai nerimavo miestelio žydai. 
    Uriadnikas sustojo ties seniūno kiemu. Dėdelė su pačia nuo prieklėčio matė, kaip sargybinis įdavė  seniūnui kažin kokius 
popierius, kažin ką pasakė, paskui įšoko ratuosna ir zovada nutrenkė toliau. 
    Tada subruzdo visas sodžius. Subėgo vyrai, moterys, sukilo vaikai; atklibičiavo ir nuo japonų karo šlubas Anupras, ir naują 
baisų žodį  "bilizacija" kartojo visų  lūpos. Visi buvo nusigandę. Seniūnas skaitė uriadniko atvežtą popierių  apie vyrų, arklių  ir 
vežimų mobilizaciją. Dalijo šaukimus. Šaukimą gavo ir Dėdelė su broliu, ir daugelis kitų vyrų, kurie, iš vakaro aštriai išsiplakę 
dalgius, atsikėlė su rasa šieno pjautų... 
    Paliepime buvo parašyta, kad visi atsarginiai tuojau su bilietais vyktų valsčiun, o arklius vestų apskritin... 
    Vieškeliu trejetu arklių nutrenkė kažin koks saguotas valdininkas, paskui zovada nujojo du kazokai. Valstiečiai visai sumišo 
ir nebežinojo, ko stvertis. Anupras užsėdo kumelę  ir išjojo miestelin sužinotų, kas čia pasidarė. Sugrįžęs pusryčiais pranešė, 
kad miestelyje uždarytas monopolis ir visos aludės, kad valsčiuje per naktį visi ponai ir akių nesudėję ir kad žmonės pasakoję, 
esą prūsas su austru einąs ant rusų... 
    Netrukus ilgos virtinės vežimų ir žmonių traukė vieškeliu iš visų sodžių miestelin... 
    Laukuose nebesimatė žmonių. 
    Kai Dėdelė nuvažiavo miestelin, žmonių jau buvo pilna rinka ir pilnas šventorius. Vyrai stovėjo apgulę valsčių kaip bitės avilį. 
Privažiavo daugybė ir moterų su vaikais, ir senių. Visi nerimavo, balsiai šnekėjo ir puldinėjo prie kiekvieno naujai pasimaišiusio 
žmogaus. 
    Pavakary iššaukė valsčiun ir Dėdelę. Raštinėje darbavosi kažkokie valdininkai, bėgiojo sušilę seniūnai, atiminėjo iš atsarginių 
bilietus, jų  vieton dalino ženklelius. Artimųjų sodžių  atsarginius dar paleido namo, o kitiems paliepė stačiai važiuoti apskrities 
miestan pas karo viršininką... 

* * *  

    Dar atsarginiai nebuvo išsiruošę tolimon nežinomon kelionėn, kaip kitą dieną vėl anksti rytą atitilindžiavo sodžiun uriadnikas 
su dar baisesniu ir negirdėtu paliepimu - kad visi valstiečiai kuo greičiausiai varytų  savo gyvulius: karves, kiaules ir avis 
geležinkelio stotin. Tiems, kurie nevykdytų šio įsakymo, vyresnybė grūmojo sunkia bausme. 
    Sodžiuj pakilo tikra suirutė... Tuojau paskui uriadniką zovada atjojo kazokas ir išvarė valsčiun seniūną. 
    Iš miestelio .atėjo žinia, kad prūsas užpuolęs Lietuvą, kad mušąs, šaudąs žmones, deginąs trobas ir varąs į Vokietiją visus 
gyvulius... 
    Jau išleidusios vyrus moterys rėkė nesavo balsu ir nežinojo ką daryti. O pasilikusieji kasė klojimuose ir po grindimis klėtyse 
duobes ir slėpė rūbus, mėsą ir visą savo lobį. Paskui Anupro patarimu pradėjo ir sau duobes kastis, kad vokiečiams užeinant 
būtų kur nuo patrankų šūvių pasislėpti. 
    Apie nesuvežtus lauke rugius, byrančius kviečius ir kitus darbus niekas ir nebeužsiminė... 

* * *  



    Buvo jau geri pusryčiai, kai, lydimas apsiašarojusios pačios, Dėdelė  išėjo iš gryčios. Kieme palei klėtį  vežėčiose spurdėjo 
pakinkytas bėrasis ir kramtė žabokles iš dešinės pusės prie jo pridvailintas žmonos pasoginis sartokas. Ratuose buvo kažkieno 
įsodintas šeimininko sūnelis Jonukas, kuris, gerai neatsverdamas botago, kemėravo botkočiu ir net susilenkdamas rikčiojo ant 
arklių: "No no no!" 
    Dėdelė  iškėlė  sūnų  iš ratų, pabučiavo, peržegnojo ir, nubraukęs ašarą, atidavė  pačiai. Marytė  sukliko nesavu balsu ir 
apkabino vyrą... 
    Kai Dėdelė norėjo jau sėsti vežėčiosna, staiga į kiemą įėjo su pačia jo vyresnysis brolis Adomas. Broliai buvo piktuoju. Ilgus 
metus tąsėsi po teismus ir nesikalbėjo. 
    - Dovanok, brolau! - drebančiu balsu tarė Adomas: - Ryt poryt... 
    - Ir tu, brolau, man dovanok, gal nebegr įšiu. Globok mano šeimyną  ir namus... - ir, suklikus pačioms, abu broliai 
apsikabino. 
    - Lentas aš tau parvešiu - jos tavo... - pridėjo sumišusiu balsu Adomas ir marškinių rankove perbraukė per akis... 
    Užbėgęs atsisveikintų  pas Janulius, rado Dėdelė visus keturis brolius besėdinčius už stalo ir sąžiningai besidalijančius tarp 
savęs tėvų  paliktą turtą. Atsarginiai, jaunasis Kazys ir trečiasis Adomas, Dėdelės akivaizdoje suplėšė per teismą  išgautus iš 
brolių  vekselius, o vyresnysis Jonas čia pat sunaikino neteisingus raštus... Senis Sutkus su žmona viską  dovanojo savo 
nepaklusniam sūnui, kuris prieš tėvų  valią  buvo vedęs beturtę  pačią  ir kelis metus bernavo svetimiems žmonėms. O visų 
didžiausioji kaltininkė marti, kuri, anot Sutkuvienės betariant, peržengsianti jos namų  slenkstį  tik per jos lavoną, dabar liejo 
ašaras anytos glėbyje ir išbučiavo visus motušės pirštelius. O šešuras mirkčiojo ir glamonėjo savo mažučius anūkus... 
    Kaziuliai palaimino tą vieną savo dukterį užkurinę su jų pačių samdininku bernu, kuris taip pat buvo mobilizuojamas. 
    Atsisveikindami atsarginiai berneliai nesislėpdami atvirai bučiavosi su savo paliekamomis mylimosiomis mergelėmis, ir niekas 
tame nematė nei nuodėmės, nei gėdos, nei pasipiktinimo... 
    - ...Dieve padėk tau, Jonai, laimingai sugrįžti, - ramino jį  lydėdami vyrai. 
    - Tavo avižas ryt poryt aš nukirsiu, juk gretimai ežios... 
    - O aš kartu su savo ir tavo pakinį  iškaposiu, tasia nuėjimas; pati susigrėbs... 
    - Jei reikės bėgti, tai bėgsim visi ir tavosios su vaikeliu nepaliksime, tik nesirūpink - dievo valia... - žadėjo kiti. 

* * * 

    Nerami buvo Dėdelės kelionė  į apskrities miestą. Gėlė  širdį, kad dideliame pavojuje palikta pati su sūneliu, gailėjo 
išdraskyto ūkio, baugino ir baisi mirtis karo lauke... Seniai jis čia, regis, sugrįžo iš kariuomenės, pasidalino perpus su savo 
broliu žemę, vedė  žmoną, išsistatė  trobas, įsiveisė  gerų  gyvulių, įsikūrė  ūkį, bet - štai atėjo baisi netikėta audra ir viską 
išdraskys... Gyvais paveikslais atsistojo jo akyse, kaip vokiečiai išpustys jo ūkį, sudegins trobas, nuskriaus pačią, ir baisi 
neapykanta kilo Dėdelės širdyje ant germanų karaliaus Vilhelmo, kuris, pasak žmonių, pradėjęs šitą baisų karą vien dėl tuščios 
garbės ir pasirodymo, koks jis esąs galingas... 
    - Tuštybės, tuštybės, vien svieto tuštybės, - šnibždėjo Dėdelė, stengdamasis prisiminti šv. rašto žodžius apie šio svieto 
niekniekius ir tuštybes. 
    Pusiaukelėje, baigiant važiuoti į  Plytkiemį, gerai apšilo bėrasis, o pavargęs nustojo į  visas puses mėtęsis bei žvairavęs ir 
sartokas. Visu vieškeliu, kiek tik siekė akys, ėjo, važiavo žmonės, vedė arklius, varė galvijų kaimenes, ir kur ne kur pagrioviais 
gulėjo jau pailsusios paliktos karvės, nutukę meitėliai... Prieš pat Plytkiemį  pasivijo Dėdelė Barškučių  dvaro kaimenę, kurią 
varė pats ponas su savo šėrikais. Riebios, aukštos belgų veislės dideliais tešmenimis karvės ir kaip klaimeliai apsiputoję jaučiai, 
nuleidę galvas, ėjo liūliavo vieškeliu, ir aišku buvo, kad ir pusė jų nepasieks geležinkelio stoties, o suklups kur nors kelyje. 
    Juo toliau, juo labiau ir labiau pyko ir murmėjo Dėdelė ant germanų karaliaus Vilhelmo. Ir įsivaizdavo jis, kaip sėdi karalius 
savo auksiniame krauju patvinusiame soste, sėdi, mojuoja lazdele, gėrisi, kai vokiečiai žudo rusus, ir raukosi, kai rusai muša 
vokiečius... O aplinkui jį pasostėj sėdi pikti, susiraukę kaip šunys jo generolai ir taipogi mostais vadovauja žmonių žudymui... 

* * * 

    Plytkiemy Dėdelė  sustojo pasiganytų. Padavęs arkliams abrako ir palikęs ratuose pusbernį, pats nuėjo pasiklausytų, ką 
kalba žmonės. Žmonių  buvo pilnas turgus ir pilnos gatv ės. Nors monopolis ir visos alud ės buvo uždarytos, tačiau 
pasimaišydavo ir girtų. Bet nei triukšmo, nei muštynių, nei jokių blevyzgojimų niekur nebuvo girdėti. Vieni būreliais sėdėjo ant 
ratų  ir ramiai ką turėdami kando, kiti, susispietę  į būrius, šnekučiavo ir ginčijosi. Dar kiti triūsė apie savo vežimus, pulkavosi 
apie šulinį, girdė  arklius. Buvo ir tokių, kurie, į  viską numoję  ranka, gulėjo vežėčiose, įlindę šienan, ir miegojo. Kalbų  buvo 
daugybė. Pasakojo, kad Paberžių berniokai išplėšę monopolį  ir kad juos visus areštavę; kiti kalbėjo apie prūsus. Nežinia iš kur 
atėjo žinia, esą rusų kazokai suganūbiję visą vokiečių pulką, ir padegę Prūsus. O kiti tvirtino, kad rusų raitelius užpuolę šarvuoti 
vokiečių automobiliai ir iš viso pulko vos keli žmonės beišlikę. Kažkoks saguotas valdininkas, atsistojęs ant monopolio gonkų, 



kalbėjo, kad ant vokiečių užpuolę ir anglai, ir prancūzai, ir belgai, ir kad nusigandęs vokietis jau prašąs taikos ir rusų karaliui 
atiduodąs visą Prūsiją. 

    Sudiev, Lietuva! 
    Man linksma buvo  
    Gyvent tavo šalelėj... -  

staiga viename vežime, išvažiuodami iš miestelio, uždainavo keli vyrukai; tuojau jiems pritarė kiti, ir bent kelios dešimtys vežimų 
ėmė paskui juos traukti atsisveikinimo dainą... 
    Dėdelę pakratė šiurpulys, pradėjo springti ašaromis ir, greit sugrįžęs prie ratų, ėmė kinkyti arklius. 

* * *  

    Už Plytkiemio įsibauginę žmonės, palikę namus ir turtus, pradėjo bėgti į miškus ir miestelius. Vieni vežė  su savimi didelius 
vežimus, kiti vilko, ant pečių užsidėję, sunkiai panešamus ryšulius. Nebegalėdamos vieškelyje sutilpti, galvijų kaimenės moklino 
per dirvas, brido vasarojais. Atsarginiai, privažiavę kur nors nupjautus dobilus arba šieno kupetas, glėbiais nešė juos ir kimšo 
ratuosna. Ir niekas nieko nei sakė, nei barėsi. 
    Juo toliau, juo didesnis matėsi žmonių sumišimas, juo tankiau pasipainiodavo puolusių karvių, kiaulių, avių. O laukuose prie 
boluojančių  avižų  ir byrančių  kviečių  nesimatė nei gyvos dvasios. Varėsi Dėdelė  žingsniu, gūžčiojo pečiais ir dairėsi, bene 
atvažiuoja pats antikristas su gariniu pečiumi. Kaip tik lyg prieš "sūdną dieną"... 
    Ir tik vakare, jau gerai sutemus, pasiekė Dėdelė  apskrities miestelį, bet, negalėdamas prasimušti vidun, išsuko iš kelio ir 
apsinakvojo lauke. Per visą naktį  vieškeliu trenkė, klykė žmonės, žvengė arkliai, bliovė galvijai, ir Dėdelė visą naktį  nė akių 
nesudėjo. O rytą pamatė tokį  reginį, kad jį  iš pradžių net šiurpas nukrėtė: aplink miestelį  ir iš abiejų vieškelio pusių ganėsi po 
vasarojų  galvijų kaimenės, bulvėse knisosi kiaulės; arkliai draskė kviečių  gubas. Pažiūrėjo, pažiūrėjo Dėdelė  ir, ištaręs "kad 
karas - tai karas", atrišo nuo ratų bėrąjį su sartoku ir paleido čia pat ganytis kažkieno avižose. 
    Ant rytojaus Dėdelės sartoką ir vežėčias priėmė, o bėrąjį grąžino atgal. 
    Atsisveikinęs su savo pusberniu ir šį tą įdavęs pačiai, Dėdelė nuėjo į  kareivines, kur jam išdavė bilietą, aprėdė ir įdavė naują 
šautuvą, kokio jis dar nebuvo matęs. 
    Miestelin prigrūdo gyvulių  ir žmonių  begales. Beveik kas pusvalandis vaikščiojo sausakimšai kareivių  prikimšti traukiniai ir 
tiek pat jų  grįžo tuščių  atgal. Stotyje Dėdelė  pamatė  jau atvežtų  sužeistų  rusų  kareivių  ir vokiečių  belaisvių; pamatė  ir du 
šarvuotus vokiečių automobilius, kurie išskynę kažin kiek rusų kareivių. 
    Vokiečiai - žmonės kaip žmonės; sėdėjo jie vagonuose apraišiotomis galvomis, subintuotomis rankomis ir, nekreipdami 
dėmesio į susirinkusius, vieni ramiai, nors truputį nusiminę, žiūrėjo pro langą, kiti pamažėl kramtė sausainius. Ypač Dėdelei krito 
į  akis vokiečių  iš plieno nulieti automobiliai ir du pagauti šunys. Ir jie, kaip ir vokiečiai kareiviai, tarytum buvo pilni puikybės, 
ramiai gulėjo pririšti prie automobilių ir, nekreipdami dėmesio į žmones, žiūrėjo priešpriešiais. 
    Nors miestelyje, stotyje ir aplink vagonus buvo didelis judėjimas, tačiau visur buvo tvarka; dargi kareiviai, be paliovos 
bėgiodami su imbrikais stotin ir atgal į  vagonus, nekėlė triukšmo ir nedarė jokios suirutės. Ir regėjo Dėdelė, kad kaip kareiviai, 
taip ir atsarginiai - paprasti vargšai žmoneliai, ką tik atitraukti nuo arklių, nuo žemės, nuo šeimų. 
    Ypač  stebino Dėdelę  daugybė vyrus atlydėjusių  moterų: vaikščiojo jos vaikais apskerusios po platformą, su mažučiais 
rankose landžiojo po vagonus, poromis sėdėjo su vyrais nuošaliai patvoriais. Niekur nesimatė nei ašarų, nei klyksmo, nei 
dejavimų. Kalbėjosi taip pat maža. Matyt, per ilgą  kelionę  viską  išsikalbėjo, išsipasakojo, paliko tik menki niekniekiai ir 
graudus, o gal ir paskutinis ant visados atsisveikinimas. Ir tai keista pasirodė Dėdelei, kad nei karininkai, nei stoties vyresnybė, 
nei geležinkelio tarnai ne tik nedarė joms jokių kliūčių, o priešingai, tarytum dargi pataikavo. Sužeistieji - ir tie buvo ramūs ir 
kantriai laukė, kol juos apdalino arbata. 
    - Kur tave sužeidė? - paklausė karininkas sužeistą kareivį, kuris, sėdėdamas stoties palangėj, visą laiką vivelėjo ir supo 
subintuotą ranką. 
    - Palei Virbalį, jūsų kilnybe, - atsakė stodamas kareivis. 
    - Aš klausiu, ne kame tave sužeidė, o į kur, - paaiškino karininkas, nedavęs jam atsistoti. 
    - Tris pirštus šrapnelė nukirto ir alkūnės kaulą sutrupino. Namie pati, vaikai, ūkis... Koks iš manęs... 
    - O ko raukais, juk ne peštynėse su girtuokliais praradai ranką, tu ją atidavei už tėvynę, už tėvynę atidavei! Didžiuokis! - 
balsiai tarė karininkas. 
    Sužeistasis nieko neatsakė, tik pažiūrėjo karininkui tiesiai į akis. 
    Pagaliau suskambėjo trečias skambutis, sujudo ant platformos atsarginiai, neskubėdamos išlipo iš vagonų jų motinos, pačios; 
vyrai padavė joms pro langus mažučius; pasigirdo verksmas, pasibučiavimai, ir, ligi sužviegė garvežys ir sudundėjo ratai, iš visų 
keturių dešimtų vagonų uždainavo: vieni - "Poslednij nynešnij denioček...", kiti - "Sudiev, Lietuva, man linksma buvo..." 



    Sukliko moterys, jas sekdami pravirko vaikai, išsitraukė nosines pašaliečiai, ir šimtai moteriškų  ir vyriškų  rankų mosavo 
nykstantiems tolumoje vagonams. 

* * *  

    Nakčia Dėdelę su visu pulku pasodino į vagonus ir nuvežė sienos pusėn. Važiuojant visą laiką bėgo švilpė atgal traukiniai ir 
stotyse girdėjosi toliese patrankų šūviai. 
    Anksti rytą išsodino juos dar toli nuo sienos ir visą pulką nuvedė ten, kur be paliovos gaudė patrankos. 
    Kareivių  ir šiaip vyrų buvo pilni laukai. Vieni kasė kažkokius griovius, kiti pylė  fortus. Bet daugumas pulkų greita eisena 
skubotai traukė sienos pusėn. 
    Už 15 - 20 varstų nuo stoties staiga išgirdo ir pamatė Dėdelė, kaip netoliese vienoje ir kitoje vietoje supoškėjo iš patrankų, 
ir tūkstantis smulkių  šūvių  pradėjo tratėti po laukus. Nesuprato dar Dėdelė, kas pasidarė, kaip staiga pirma jų  ėjęs pulkas 
pasipylė ir išsiskirstė po lauką. Padebesėmis gi pasirodė pilkas paukštis. Ir tuoj dešiniajame pulko sparne kažkas taip smarkiai 
padrioksėjo, kad net žemė sudrebėjo ir keli arkliai parpuolė. Pasikėlę nuo žemės kareiviai pradėjo šaudyti į  dangų ir blaškytis 
po lauką. Baisusis gi paukštis atsistojo piestu ir, blykstelėjęs prieš saulę metaliniais sparnais, pasikėlė vėl aukštyn. 
    O ten, kur kažin kas baisiai padrioksėjo, kur rūko lengvas dūmelis, pamatė Dėdelė  išdraskytas žemes, keliolika suplėšytų 
žmonių ir išgirdo sužeistųjų vaitojimą. 
    Toliese už miško baubė ir dundėjo patrankos... 
    Praėjo ir vieną miškelį, ir kitą; aplenkė keletą tuščių sodžių, o patrankų vis dar nematyt. 
    Pačiame pasienyje užėjo sudegintą miestelį  su nugriauta bažnyčios varpine; už miestelio tuojau prasidėjo vokiečių  ir rusų 
apleistieji apkasai. Žemė čia buvo sukasta, išdrakysta granatų  ir primėtyta visokių sulaužytų karo įrankių. Laukuose šen ir ten 
buvo matyti kupstų  - ką  tik supiltų  brolių  kapų, ant kurių  stirksojo netaurūs mediniai kryžiai, ant greitųjų  pagražinti eglių  ir 
žalumynų vainikais. Mūšių vietose drybsojo arklių  lavonai, sulaužyti, žemėsna įsirausę automobiliai, sudaužyti ratai. Prieš saulę 
blizgėjo šrapnelių makštys. Žemėje vietomis buvo kaip išgręžtos duobės. Medžiai lyg dūmais aprūkę, lyg purvais apdrabstyti... 
O tie apkasai! - nežinia nei kur jie prasideda, nei kur pasibaigia, kurie priešininkų, kurie savų. Rodėsi, ištisus metus turėjo čia 
dirbti tūkstančiai iš visur suvarytų  žmonių. Užsilikusiuose nesudegintuose sodžiuose ramių  gyventojų  visai nebematyti, tik 
retkarčiais pasipainioja koks senukas ar nuskurdęs, išgąsčio perimtas elgeta. Trobos be langų, be durų; kitų nugriauti stogai, 
patrankų šūviais pramuštos sienos, išdraskyti sienojai, tvorų nė žymės nebeliko. 
    Pagaliau pasirodė artilerijos pozicijos. Netrukus aiškiai pasigirdo ir šautuvų pokšėjimai. 
    Vos tik viename apleistame sodžiuje pulkas buvo sustojęs pailsėtų  ir pasistiprintų, nes kareiviai nuo ryto nieko nebuvo ir 
burnoj turėję, kai nuo miško, už kurio rūko dūmai ir trenkė  patrankos, atšvilpė  automobilis. Iš automobilio iššoko vikrus 
karininkėlis ir paliepė  pulko vadui tuojau traukti iš sodžiaus. Ir nuvargę  žmonės, palikę katiluose beverdančius barščius ir 
atplėštas konservų  dėžutes, visu būriu tekini nubėgo miškan. Nespėjo paskutiniai kareiviai išeiti iš sodžiaus, kai pro ausis 
pradėjo zvembti. giedoti kulkos ir urgzdama bei šniokšdama atskrido granata, viena, kita, trečia... Ir ten, kur prieš valandą 
gardžiai plepėjo barsčiai ir ilsėjosi žmonės, ėmė liepsnoti trobos, ir nė vieno sveiko medžio nebeliko. 
    Pamiškėj krūmokšniuose ant greitųjų apsikasė pulkas, išstatė kulkosvaidžius ir išleido žvalgus. 
    Praėjo kelios valandėlės, ir lapuose vėl nežinia iš kur pradėjo zvembti ir dzapsėti kulkos; čiupinėdamos vietą, nukrito ties 
apkasais ir kelios granatos. 
    Po pusvalandžio atėjo kitas paliepimas, ir pulkas, nesulaukęs žvalgų, turėjo trauktis į naują poziciją. 
    Ėjo greit ir ilgai. Po visą  liniją  toli ir arti gaudė patrankos, aiškiai poškėjo šūviai, tarškėjo kulkosvaidžiai, ir kartkartėmis 
girdėjosi, kaip gausingos minios šaukė  "ura!". Retkarčiais padangėje pasirodydavo lėktuvai ir, išmetę kažkokius kaspinus, 
išnykdavo vakarų  pusėje. Greitai eiti trukdė ilgi apkasai, pakelėje pasipainioję keli upeliai. Ilgai teko klampoti po balas. Visi 
privargo, sušilo, sušlapo. 
    Iš pozicijų  ir į  pozicijas plačiai išvažinėtais keliais traukė gurguolės, gleternavo purvą  automobiliai... Iš mūšių  lauko vežė 
pilnus vežimus sužeistų. Kiti, netekę vietos vežimuose ir šiek tiek galėdami paeiti patys, klibičiavo, šautuvais pasiremdami, į 
sanitarinį  punktą. Po visą  lauką  ir pirmųjų  mūšių  vietose pumpsojo arklių  lavonai. Po kojų  painiojosi sulaužyti šautuvai, 
veršenikės, kaškietai, kruvinos skepetos, šrapnelių  makštys... Šen ir ten, tarp sodžių  degėsių, stirksojo krūvos sugriautų 
krosnių, ir aukšti kaminai tarytum šaukė  į dangų  atpildo; dievas žino kokia galybe ar laime užsilikusios nesudegintos trobos 
atrodė lyg užburtos. O patrankos vis gaudė ir gaudė, ir visas oras dvokė degėsiais, paraku ir krauju… 
    Pavakariais pulkas vėl atsidūrė ugnies ir kulkų srityje. 
    Priešais sėdančios saulės spinduliuose ir dūmuose bolavo kažkokio dvaro mūrai, už kurių gaudė vokiečių patrankos; šalia 
degė, matyt, dvaro klojimai, ir juodi dūmai apsupo rusų  tranšėjas. Sutemus granatos numušė  rūmų  stogą, ir visas dvaras 
suliepsnojo. Vokiečių  haubicų  gausmas kaskart stiprėjo. Pora gerai pataikiusių  šrapnelių  išrovė  iš pulko kelis žmones, ir 
žvygaudamos kulkos pradėjo gaudyti kareivius. 
    Užtrimitavo atakon, ir gausingos kareivių minios, nepaisydamos vokiečių ugnies, puolė pirmyn. 



    Ir Dėdelė, šaukdamas "ura", įpuolė dvaro parkan ir tuojau atsidūrė palei akstinuotą vielų tvorą. Kol pionieriai perkirpo vielas 
ir išardė minas, vokiečių granatos ir šrapneliai skynė parke medžius, žmones, tas pačias vielų  tvoras. Pasidarė tikras pragaras: 
rodėsi, iš paties dangaus krito į  kareivių būrius granatos, šrapneliai, sprogo bombos, sviediniai, tamsoje neįžiūrimos pajėgos 
draskė  žemes, griovė  trobas... Po kojų  painiojosi lavonai, vaitojo sužeistieji... Bėgiojo ir mindė  žmones išgąsčio apimti be 
raitelių arkliai. Bematant vienam kareiviui šrapnelė nutraukė galvą, kitam išplėšė visą pažiaunę, ir draugo kraujas net apšvirkštė 
Dėdelės veidą... Matė Dėdelė, kaip pataikiusi bomba išvertė tvartų sieną ir kaip iš vidaus pradėjo šokti avys ir bėgti vokiečių 
pusėn - ten, iš kur švietė prožektoriai. Vokiečiai tamsoje palaikė tai žmonėmis ir paleido į  jas tokią ugnį, kad ant rytojaus ten, 
kur bėgo avys, pamatė Dėdelė  iš žemės, kraujo ir mėsos padarytą košę... Bet priešininko vokiečio niekur nesimatė, ir tik 
aiškiai girdėjosi, kaip už dvaro rūmų tūkstančiai balsų šaukė trumpą "hoch", "hoch", "hoch"... 
    Kitą  dieną  durtuvais išgrūsti iš dvaro vokiečiai pasitraukė  miškan ir ten apsikasė. Ir vėl visą  naktį  gaudė  artilerija, 
parengdama naują ataką. 
    Nors ir dideli buvo nuostoliai ir baisi priešininko ugnis, tačiau anksti rytą rusai įsibrovė  į mišką ir priešpriešiais vokiečius 
apsikasė. 
    Miške įpuolė Dėdelė  apkasuosna, susimaišė  su kitų  pulkų  kareiviais ir niekaip negalėjo suprasti, kur savieji, kur priešai. 
Mirties laukas dieną atrodė daug baisesnis negu naktį. Užpakalyje ir priešais dundėjo patrankos, po mišką pokšėjo šautuvų 
šūviai, visur zvembė ir džiupsėjo kulkos; kaip gyva raitėsi, čiužėjo beržų tošis, traškėjo medžių šakos, lūžo viršūnės, į  šipulius 
skilo drūčiausių medžių  liemenys... Apkasuose gulėjo ir gyvieji ir sužeistieji, ir rusų ir vokiečių lavonai. Visur mėtėsi sumindžioti, 
sulaužyti šautuvai, kaškietai, sudraskytos veršenikės, milinės. Iš žemių  stirksojo tai žmonių  rankos, tai kojos, tai netoliese 
apkasų  atskirai gulėjo nutrauktos žmonių  kūno dalys. Ir miškas nebepanašus į  mišką: kelmai vieni aukštesni už žmogų, kiti 
sudakanoti, įstrižai nuskelti, su žemėmis išrauti... Medžiai vieni be viršūnių, be šakų, iš liemenų  išskeltos skeveldros. Balti 
berželiai krauju aptaškyti... 
    Gulėjo Dėdelė  apkasuose, gūžčiojo nuo kulkų  zvimbimo, dairėsi į  tarytum savaime traškančius medžius ir bijojo iškišti 
galvos pažiūrėti, kur priešai... 
    - Dzap, dzap, du du, dzap, - džiupsėjo kulkos į apkasus, barbė  į pušų liemenis, čiužėjo per žievę, švilpavo dzimbė pro ausis 
ir linksmai giedojo po mišką... 
    Tik štai Dėdelės akyse persprogo, sutrupėjo šimtametė pušis ir žemėmis užpylė apkasuose kareivius. Praėjo valandėlė; vėl 
viršum medžių suurkštė granata ir sprogdama vienoje ir kitoje vietoje išnešė žemes. 
    - Bratcy, Christa radi! - suriko gretimai Dėdelės šaudęs kareivis ir, metęs šautuvą, iššoko iš apkasų; bet iššokęs žnektelėjo 
žemėn ir nutilo. Liovėsi šaudę viso būrio kareiviai. Sunkiai atsikvošėdami, jie lyg stengėsi suvokti, ką padarė amžinai nutilęs 
draugas, ir žiūrėjo, kaip iš jo nugaros per milinę sunkėsi juodas kraujas... 
    Netrukus atėjo pagalbon dar keli mūsų pulkai, ir netoliese užpakalyje sujudino žemę rusų  baterija. Vokiečių artilerija greit 
nutilo, ir tiktai po mišką iš apkasų pokšėjo šūviai ir zvembė, giedojo kulkos. 
    - Uraaa!.. - riktelėjo karininkas. 
    Jam atsiliepė artimieji kareiviai ir, iššokę iš apkasų, šaukdami "ura", puolė vokiečius. 
    - Uraaa! - pritarė ir Dėdelė ir vienas pirmųjų puolė į priešininkų apkasus. 
    Miške pokšėjo šūviai, iš visur rūko dūmai, medžiai, retkarčiais tarytum svaidėsi skeveldromis, šipuliais, šakomis. Apkasuose 
šmėstelėjo metalinės priešininkų galvos... Po kojų  pasipainiojo keli vokiečių  lavonai... Dėdelė durtuvu parvertė vieną vokietį, 
kitam iššovė  krūtinėn... Neišturėjo priešininkai ir, perbėgę  į kitus apkasus, paleido į  niekuo neprisidengusius rusus iš 
kulkosvaidžių ugnį. Vienu metu rusai sugulė  ir pradėjo raustis priešininko paliktuose apkasuose, bet vėl kažkas suriko "ura", 
jam pritarė tūkstančiai balsų, ir vėl visi puolė pirmyn. Kol vokiečiai bėgo per pievą į trečius apkasus, rusai iš savo kulkosvaidžių 
nuklojo jiems kelią jų pačių  lavonais, ir Dėdelė niekuomet nebuvo matęs kad ir derlingiausioj dirvoj tiek pėdų, kiek čia buvo 
kritusių kareivių. 
    Vieni nušautųjų gulėjo pasliki, kiti dar raitėsi mirties agonijoje, dar kiti sunkiai sužeisti vaitojo ir, varvėdami krauju, mėgino 
rėplioti į mišką pas savuosius, bet mirė ir stingo čia pat vietoje įvairiose ir keistose pozose. 
    Kai vokiečiai išbėgo iš miško ir juos išsivijo rusai, staiga iš ketvirtų priešo apkasų, kurie buvo paslėpti už miško, sububėjo 
patrankų ir kulkosvaidžių salvė ir daugybė aukų išrovė iš rusų tarpo. Likusieji pirmutiniai puolė atgal, bet ant jų šaukdami "ura" 
užgulė užpakaliniai, ir Dėdelė pro dūmus matė, kaip kaskart tirpstanti minia, nežiūrėdama į patrankų  ir kulkosvaidžių salves, 
lipdama ir griūdama per savųjų lavonus, vis bėgo pirmyn. 
    - Ura! - surėkė ir Dėdelė ir, šokinėdamas per lavonus ir sužeistuosius, drauge su kitais pasileido bėgti ten, kur iš žemių plyšo 
ugnis. 
    Bet, nepasiekus priešininko apkasų, vėl sububėjo vokiečių  patrankos, kažin kas lyg šmaikščiu botagu sušėrė Dėdelei per 
nugarą, ir jis sukniubo... 
    Šmėkštelėjo jo akyse žmona, Jonukas... šmėstelėjo gimtinė, ir jis žnektelėjo žemėn... 
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MIRTINAI SUŽEISTAS 

    Prieš kelerius metus, išėjęs istorijos-filosofijos fakultetą ir paliktas prie universiteto, Jonas Balys baigė rašyti savo disertaciją 
"Žmonijos idealai". 
    Pradėjo ją  rašyti dar būdamas ketvirto kurso studentas. Per tą  laiką  išvartė  jis universiteto biblioteką, peržiūrėjo visus 
sostinės knygynus ir džiaugdavos, kasdien įtraukęs savo disertacijon nors kelias eilutes. Ir tik po daugelio metų uolaus darbo 
įsitikino Balys, kad vis dėlto, gerai nesusipažinus su vokiečių literatūra, - vienais vertimais toli su savo disertacija nenuvažiuosi. 
    Atidėjęs knygynų  lankymą  ir kuriam laikui metęs disertaciją  griebėsi Balys vokiečių  kalbos. Per mėnesį  pakartojo jis 
gramatiką, įveikė visas taisykles, išimtis ir nustebino savo mokytoją, atmintinai išmokęs keletą stambių Gėtės eilėraščių. 
    Po pusmečio jam jau buvo vis viena, kaip skaityti - rusiškai ar vokiškai. 
    - Taip, teisybė, gerbiamasis, jau be klaidų skaitote ir rašote vokiškai ir, galima sakyti, išstudijavote mūsų literatūrą, - kalbėjo 
jam atsisveikindamas vokietis mokytojas. - Bet vis dėlto, kad suprastumėte vokiečių dvasią, jums patiems reikėtų prisigerti tos 
dvasios ir pakvėpuoti tuo oru, kuriuo kvėpavo Gėtė, Šileris, Heinė... 
    Be to, dar pravartu būtų susipažinti ir su Vokietijos kultūra... 
    Apie užsienį Balys jau seniai svajojo. Bene tas mokytas žmogus, kuris kartą kitą nepavažiuoja užsienin. Tai net madon įėjo. 
Bet kadangi Baliui trūko pinigų  ir laiko, tai tas sumanymas taip ir palikdavo sumanymu. O dabar, pasteb ėjęs spragą 
disertacijoje, paklausė savo mokytojo. 
    Pasiskolinęs iš vieno pažįstamo privatdocento pinigų ir paėmęs rekomendacijos laiškų, išvažiavo Vokietijon. 

* * *  

    Iš pradžių  aplankė  Tilžę, susipažino su Mažosios Lietuvos veikėjais. O šie suvedė Balį  su vokiečių  garsenybėmis - jų 
kultūros vadais - ir palydėjo net į Berlyną. 
    Berlyne Balys tuojau pasinėrė knygynuose, įgijo sau bičiulių ir net surado bendraminčių. 
    Karas užklupo jį Heidelberge, kur dėl privatdocento rekomendacijos jį maloniai priėmė universiteto bibliotekos magistras ir 
leido jam darbuotis knygyne. Be to, dar mokslininkas pats išvedžiojo jį  po biblioteką, išrodė jam visas spintas ir suteikė daug 
naudingų patarimų, kaip reikia darbuotis, kad greičiau būtų pasiektas tikslas. 
    Per ištisas dienas sėdėjo Balys knygyne ir vis gailėjos čia anksčiau neatsilankęs. Vienas savo disertacijos vietas jis visai 
išbraukė, kitas perdirbo, dar kitas papildė. Taip pat daugelyje vietų  turėjo visai kitaip pakreipti ir pačią mintį... Užmiršo jis ir 
savo mokytojo patarimus susipažinti su Reino grožybėmis, su Vokietijos kultūra... Taip pat neatkreipė  dėmesio, kai jo 
šeimininkas, pas kurį  jis samdė kambarį, klausė jo nuomonės apie Serbijos santykius su Austrija, apie gresiantį karo pavojų, o 
tiktai rašė į savo sąsiuvinius visokias ištraukas ir vis gailėjosi anksčiau neatsilankęs į šitą žmonijos idealų židinį. 

* * *  

    - Dieser ist ein Russe, - vieną rytą parodė pirštu į Balį įėjęs vidun su dviem policininkais knygyno prievaizdas. 
    Balys, gerai nenuklausęs, atsistojo ir jau buvo ištiesęs ranką  susipažinti su nauju vokiečių  mokslininku, bet policininkas 
šiurkščiai suėmė  jį  už alkūnės ir ištempė pro duris. Balys nustebo, pabalo; iškrito jam iš rankų  pieštukas ir sąsiuvinis; buvo 
benorįs užprotestuoti ir atsikirsti, bet policininkai nutempė jį  į raštinę. 
    - Herr Magister, Herr Magister! - puolė prie direktoriaus Balys, įsitikinęs, kad tuojau išeis aikštėn visas nesusipratimas ir 
viskas paaiškės. Bet Herr Magister nuo jo nusigręžė  ir, priėjęs prie lango, tylomis pradėjo trinti akinius. Tada Balys sudavė 
kumščiu sau į krūtinę, išbėgo į raštinės vidurį  ir net visas pajuodęs suriko: 
    - Tai nesusipratimas, bjaurus nesusipratimas! Aš prašau, aš reikalauju, tuojau, dabar čia... kratykite mano kišenes! Štai 
mano sąsiuviniai... Kratykite mane... mano butą, dabar tuojau važiuojam... 
    Kai Balį  išvedė  iš universiteto, gatvėje patiko jį  heidelbergiečiai - vyrai, moterys, seniai, vaikai, ir beveik visi grūmojo jam 
lazdomis, kumščiais, keikė jį  ir pravardžiavo rusų šnipu. 
    Ir tik nuovadoje, kur Balį  įstūmė  į tvartą, kuriame prieš porą valandų  penėjo kiaules ir kur dabar aimanavo suimti rusai ir 
prancūzai, jis sužinojo, kas čia dedas, ir, atsisėdęs ant lovio, ilgai negalėjo atsipeikėti. 

* * *  

    Po dviejų mėnesių  nelaisvės, varinėjimo po miestus, nakvojimo tvartuose Balys pagaliau atsidūrė Švedijoje, o iš ten per 
Torniją pasiekė ir Rusiją. 
    Sugrįžo jis taip atsimainęs, kad iš karto vos vos pažino jį  patys artimieji žmonės. Jis suliesėjo, susitraukė, apšepo barzda ir 



atrodė lyg žmonių bijąs. 
    Kai bendradarbiai ir pažįstami klausinėjo Balį, kaip jis praleidęs nelaisvėje laiką, jis tik modavo ranka ir greit ką susakęs 
smukdavo šalin. 
    Palaukęs keletą  dienų, nuėjo jis pas savo buvus į  bičiulį  privatdocentą, kurio rekomendacija jį  taip maloniai priėmė 
Heidelberge. Žinodamas privatdocento jautrumą ir jo įsitikinimą, kad teisė turi valdyti jėgą, jis iš anksto prisirengė, ką kalbėti, 
kad neuždarytų jam širdies. 
    - Privatdocentas, - pasakė tarnaitė, - nuo pat karo pradžios persikraustęs su žmona į  klinikas ir ten apsigyvenęs, savąjį  gi 
butą užleidęs sužeistųjų ligoninei. 
    Taip pat nebesurado Balys daugelio ir kitų savo pažįstamų: vieni buvo pašaukti karan, kiti išvažiavo savanoriais; visi medikai 
darbavosi ligoninėse. Studentų taip pat žymiai sumažėta. 
    Neradęs privatdocento ir klinikose, Balys pasuko Didžiąja gatve ir susilaikė prie redakcijos; žmonių minios stovinėjo prieš 
spaustuvės langus ir laukė telegramų. Visi judėjo, krutėjo, kalbėjosi, ginčijos. Susispietę į būrius, dalijosi savo nuomonėmis... 
    Pastovėjęs prie vieno kito būrelio ir paklausęs įvairių  įvairiausių  nuomonių  ir gandų, Balys jau buvo beeinąs namo, tik štai 
krustelėjo, sujudo minia, ir visi suvirto į  skersgatvį, kur sustojo "Raudonojo kryžiaus" automobilis. Balys atsidūrė prieš pat 
ligoninės vartus. Minia apmirė, nutilo ir lyg užhipnotizuota žiūrėjo į  sužeistus vokiečius, kai juos sanitarai kraustė iš automobilio 
ir nešiojo ligoninėn. Balys krūptelėjo, pratrynė akis ir alkūnėmis prasistūmė priekin. Ant neštuvų sanitarai išnešė iš automobilio 
Heidelbergo universiteto bibliotekos direktorių amputuotomis kojomis. Jųdviejų akys susitiko. Magistras nušvito, sučiaupsėjo 
lūpomis ir, kad nesmagumo išvengus, kad nepasisveikinus su rusu, abiem rankom įsitvėrė neštuvų. Sanitarai įnešė jį vidun... 
    Balį paėmė šaltis; jis pasistatė apikaklę; ne skausmą, ne mirtį  jis išskaitė magistro akyse ir veide - jis pamatė ramią sąžinę ir 
pasitenkinimą, koks žiba tik akyse pasenusio žmogaus, atlikusio savo pareigą ir ramiai laukiančio mirties. 
    Ir pats Balys nepamatė, kaip skersgatviu išlindo į  viešą  aikštę. Pasilipęs ant paminklo laiptų, kažkoks studentas sakė 
prakalbą. Šaligatviuose stovinėjo mažesni žmonių būreliai. 
    - ...Išgama, išdavikas! Turėkit jį, muškit jį! - išgirdo Balys užpakaly riksmą  ir atsigręžęs pamatė, kaip jo bendramintis 
privatdocentas lazdele užsimojo ant vieno piliečio. Ant nelaimingo vyro galvos papliupo lazdos, kumščiai, ridikiuliai. Mušdami 
pilietį  ir klykdami įdavė jį miestsargiui nuvesti nuovadon. 
    - Jūs girdėjot, jūs girdėjot? - visas paraudęs kreipėsi į minią privatdocentas. - Kažin koks valkata, šunsnukis, drįsta tvirtinti, 
kad vokiečių artilerija geresnė už mūsiškę... - šaukė jis ir, pamatęs Balį, nusigręžė, paėmė už rankos savo žmoną ir nuėjo šalin. 
    - Atsiprašau, man vis dėlto neaišku, aš nesuprantu... - pats nepažindamas savo balso, įsimaišė kalbon ir Balys. - Atsiprašau, 
man vis dėlto neaišku, kuriuo gi geležinkeliu mes galėtumėm sutraukti prie Austrų - Vengrų sienos dvimilijoninę armiją, kad... 
    - O jums kam reikia žinoti, kokie geležinkeliai veda prie Austrų - Vengrų sienos? - pagavo jį  iš užpakalio įtartinas pilietis. 
    Balys sumišo, nubalo, pradėjo teisintis... Kadangi jis su savimi turėjo dokumentus ir galėjo įrodyti savo ištikimybę, tai 
policija, pasikalbėjusi su universiteto rektorium, nakčia jį paleido iš nuovados. 

* * *  

    Po tų  visų  įspūdžių Balys visai užsidarė  savo kambary ir tik išeidavo rytais dienraščio nusipirkti. Tarnaitei paliepė nieko 
nepriimti ir visiems sakyti, kad jo nesą namie. 
    Tarnaitę nustebino ypač tai, kad ponas pirmiau liepdavo kūrenti krosnį  rytais ir tada, kai jo nėra namie, dabar gi kaip tik 
priešingai. Pakrovus krosnį, ponas liepdavo jai išeiti, o pats pasikūrendavo, pats ir orlaidę  uždarydavo... Naktimis ilgai 
žiburiuodavo. Dieną arba žingsniuodavo po kambarį, arba, sunėręs už galvos rankas, gulėdavo ant kanapos ir ilgas valandas 
žiūrėdavo į  žemėlapį, kurį  pasikabino ant sienos. Knygos ir plunksnos nė  į rankas neimdavo. Dienraščius skaitydavo taip pat 
gan keistai: vieną dieną pirkdavo vieną, kitą - kitą, tai vieno didumo, tai kito; kartais nusipirkdavo bent kelis iš karto ir visus 
pavartęs kišdavo krosnin, guldavo ant kanapos ir vėl, žiūrėdamas į žemėlapį, galvodavo, galvodavo... 
    Vieną  vakarą  pažvelgė  tarnaitė  per rakto skylutę  pono kambarin; gerai kūrenos krosnis, spragsėjo malkos, ant sienų 
drebėjo ilgi baikštūs šešėliai... Ponas, atsisėdęs ant grindų, kaitinos prieš ugnį  ir, liūdnas ir susimąstęs, ranka pasirėmęs galvą, 
žiūrėjo krosnin. 
    - Mat gal ir jį, nabagą, greit paims karan, kad taip nusiminęs. Nors nei pati, nei vaikai, bet vis mat ne tam mokytas žmogus, - 
savotiškai išsprendė Marijona ir dūsaudama sugrįžo virtuvėn. 
    Praėjo kelios dienos. Ponas lindėdavo savo kambaryje, nieko nepriimdavo ir pats niekur neišeidavo. Vis dar buvo niekis, 
bet vieną vakarą išgirdo ji, kad ponas savo kambaryje su kažin kuo garsiai kalbasi ir net barasi. 
    - Kas tai gali būti?!. - nustebo Marijona, - nejaugi kas be manęs būtų įleidęs pas poną kokį  žmogų?! Pone dieve tu šventas 
- ir kaip aš pražiopsojau! 
    - ...Netiesa! Netiesa!.. Aš protestuoju! Protestuoju, - staiga suriko savo kambaryje ponas ir trenkė kėdę į grindis. 
    - Ki ki ki ki! Protestuok! Protestuok!.. Nors ir galva sieną daužyk! - juokdamasis atsakė jam kažkas kitas, nors ir ne taip 
garsiai, bet, nuostabu, balsu, panašiu į pono balsą. 



    Neiškentė Marijona ir, priėjusi ant galų  pirštų  prie durų, pažvelgė pro rakto skylutę  pono kambarin. Krosnis jau buvo 
pasikūrenusi, bet durelės dar neuždarytos. Prieš atokaitą  stovėjo dvi kėdės. Vienoje jų  sėdėjo ponas ir, skeryčiodamas 
rankomis, kalbėjo į priešpriešiais pastatytą tuščią kėdę. 
    - Kitaip sakant, jūs reikalaujate iš manęs, kad aš, keliolika metų  vargęs su savo disertacija, dabar sudeginčiau ją  ir 
atsisakyčiau nuo visų  joje išreikštų  idėjų  ir įsitikinimų, kaip?!. Taigi ne! Šimtą kartų  ne! Niekuomet! - ir pašokęs sugriebė 
žarsteklį  ir taip smarkiai pamaišė  krosnyje žarijas, kad net kibirkštys ištiško. Metęs žarsteklį, atsisėdo į  kitą  kėdę  ir kiek 
pagalvojęs, žiūrėdamas į  tuščią kėdę, iš kurios ką tik pasikėlė, paklausė: 
    - Tai nesutinki? 
    - Ne! Niekuomet! - atšovė  ponas, šastelėjęs į  pirmutinę  kėdę  ir, sugniaužęs abu kumščius, pakartojo: "Niekuomet, 
niekuomet!" ir pabrėžė: - Tas pačias idėjas skelbė Gėtė, Šileris, Heinė... Jas ugdė visi devynioliktojo amžiaus pažangieji mūsų 
rašytojai, mąstytojai, apie jas sukosi visų  vokie... vokie... vakarų didvyrių mintys... Pagaliau tai priešinga būtų man pačiam, 
mano smegenims, mano... mano visam gyvenimui... 
    Marijona persigando, peržegnojo per duris poną  ir pati persižegnojo. Norėjo pakviesti ką nors iš namo gyventojų, bet, 
išgirdusi už durų vėl tą patį klaikų ki ki ki ki, vėl pripuolė prie rakto skylutės. Ponas sėdėjo jau kitoje kėdėje ir vėl kalbėjo: 
    - Gėte ir Šileriu visi tavo auklėtojai tik dangstėsi, o buvo jie paprasti sotūs buržujai. O mes ar maža turėjome tokių, kurie 
mielai mėgdavę vaidinti gėtes, šilerius?.. Bet kur jie visi dabar dingo? Surask dabar juos. Vieni sėdi apkasuose, kiti naudojasi 
proga - uždarbiauja, kiti pakeitė savo kailį  ir purvais drebia į  savo vakarykščius mokytojus, savo dievaičius, kursto keršto ir 
artimo neapykantos ugnį... 
    - Netiesa, ne visi! - suriko Balys, šokdamas į  kitą  kėdę, - persikeisti ir veidmainiauti gali tik niek šai, melagiai, 
brošiūrininkai!.. Niekuomet jie mūsų  guolyje nebuvo! Garbės žmogus, žmogus, nešiojąs širdyje šventos tiesos ugnį, greičiau 
mirs, negu taikysis prie gadynės arba peržengs savo idealų slenkstį! 
    Patylėjęs žiauriai nusišypsojo ir, persėdęs į kitą kėdę, kalbėjo kiek ramiau: 
    - Ne visi, ne visi. Teisybė, ne visi. Bet prieš - nė vienas! Kurgi jie dingo, tie visi nevisi? Vartyk laikraščius, žurnalus, lankyk 
auditorijas, skaityk atsišaukimus, brošiūras - niekur nė kvapo jų nerasi... Jie, kaip Gėtė ir Šileris, jau mirė, sužeisti mirė ir vargu 
kuomet jie beatsikels ir viešai bepasirodys. Jei tik vėl viskas pasikeis po senovei. 
    - Skausmas ir gailestis tik laikinai sukaustė jų širdis, - suvaitojo Balys jau iš kitos kėdės, - pagaliau jėga apkaustė jų protą ir 
prislėgė jų  tiesos žodį... Karas dar tik prasidėjo. Žiūrėk, ryt poryt susipras žmonės ką darą ir su ašaromis puls vienas kitam į 
glėbį. 
    Patylėjęs ponas paglostė savo galvą, pagalvojo, pagalvojo, pamažėl persėdo ir dar tyliau pradėjo: 
    - E, drauge tu mano, tu ir iš tikrųjų esi naivus ir dar istoriją pamiršai. O žmonės, dalyvavę pirmojoje Prancūzų revoliucijoje ir 
sujudinę  visą Europą, ar paskui paliko tokie pat taurūs? Jie išsikraustė  į Ameriką, Afriką, Australiją  ir ten, pardavę  savo 
plunksnas ir žodžio dovaną, virto pirkliais, vertelgomis, plantatoriais. Kiti gavo parlamente šiltas vieteles. Tai dabartinių 
milijardierių ir stambiosios buržuazijos proseneliai... 
    - Ki ki ki ki, - ūmai purkštelėjo jis: - puls vienas kitam į glėbį?! Visos valstybės mobilizuoja savo rezervus, Anglija pavasariui 
rengia trijų milijonų armiją... 
    Marijona priklaupė  ant grindų  ir, jau nebežiūrėdama pro rakto skylutę, tik klausė, ką kalbėjo už durų  ponas. O ponas 
kalbėjo: 
    - Liaukis, seni, tu iš proto išėjai? Amerika viena sulaikys įsiutusias valstybes. Tai sveikos kultūros ir progreso šalis. Išeivių 
prosenelių balsas atsilieps ainiuose, ir, jei nepaveiks tiesos žodis, ji uždės savo leteną. 
    Subrazdėjo kėdė, ir ponas kalbėjo toliau, bet vėl kiek pakeitęs balsą: 
    - Neabejoju, teisybė, tars savo žodį  ir uždės leteną, bet tik tada, kai jai pačiai bus iš to kokia nauda; tik tada, filosofe, kai 
jos dirbtuvės privers kalnus konservų, pristatys pakankamai kulkosvaidžių, šautuvų, batų, kastuvų... Tada, kai prisisotins 
milijardieriai, kai bus pilnas aukso Jungtinių Valstybių pinigynas... Tada tai madnios filantropijos dėlei ištars ji dėl taikos savo 
žodį... 
    - Tegu taip... gerai... Aš sutinku... aš sutinku, - po valandėlės, lyg kam nusileisdamas, pradėjo mikčioti ponas, bet, ūmai 
subrazdėjęs kėde, griežtai užprotestavo: - Bet tai tik mažumos išdykimas, tik mažutės saujelės degeneratų žmonių produktas... 
O visa žmonija čia nekalta - ji nešė ir neš per amžius savo širdyje šventos tiesos ugnį  ir jokios 42 centimetrų patrankos, jokios 
"Bertos", jokios... jokios... jokios kraujo upės nesulaikys to švento progreso... Ateitis ne kieno kito, o jos - mūsų, - 
springdamas užbaigė Balys ir atsistojęs porą kartų perėjo per kambarį. 
    Sugrįžęs prie krosnies ir atsisėdęs į kėdę, vėl kalbėjo, bet jau ramesniu balsu: 
    - Kad taip manai, filosofe, tai atsisakyk savo chimeros ir sudegink disertaciją. Kol jūs rašėte savo disertacijas ir plėtojote 
aukštas mintis, kiti suko galvas ir dirbo žmonėms baisius įrankius. Visos jūsų  idėjos, visi moralės nuostatai tolygūs nesveiko 
žmogaus kliedėjimui. Tiesa per amžius eina drauge su melu. Mokslas kurti broliuojasi su mokslu griauti ir skirias tik tuo, kad 
kuriama amžiais, griaunama gi momentais... Žmonės jau buvo laimingi ir jau perėjo savo žydėjimo epochą  tada, kai gyveno 
gamtos užbrėžtose ribose, kai neturėjo nuosavybės, kai neturėjo prisirišimo prie turtų, kai nesirūpino rytojumi ir neragavo 



civilizacijos vaisių. Tada jie buvo natūralūs ir laimingi taip kaip ir kiti dievo padarai, kurie kovoja tik dėl savo buities. Nejaugi 
manai, kad mūsų  dienų  civilizacija tik kūną  sužeidžia, o sielą  palieka sveiką? Nejaugi manai, kad kieno išblyškęs veidas, 
užgesusios akys, tas tik fiziškai nesveikas?.. Siela daug jautresnė  už kūną, ir jei kūnas neišlaikė, tai kaip galėjo likti sveika 
dvasia! Tiesa, žmonija, sakai, kaskart tobulėja; kaipgi ne: mūsų bočiai padangėmis neskraidžiojo ir nei telefonų, nei automobilių 
neturėjo, bet ir tokie lepūs nebuvo, ir tokia daugybe įvairių  ligų  nesirgo, o tu, kultūringasis filosofe, parašęs savo kelių  tomų 
disertaciją, štai atsitrauk nuo krosnies, iškišk pro langą galvą ir patrauk į plaučius šalto oro, ir pamatysi, arba visai nusidanginsi į 
kitą pasaulį, arba, porą mėnesių  išsivoliojęs su kompresais skausmuose, turėsi laimės pasveikti. Štai koks tobulas civilizuotas 
žmogus!.. 
    Ponas atsakė pats sau negreit. Jis sunkiai dūsavo, kaip žuvis burna gaudė orą ir žiūrėjo į  tuščią kėdę taip, tarytum ten sėdėtų 
gyvas žmogus. 
    Kai tarnaitė po valandėlės pažvelgė pro rakto skylutę trečią kartą, ji pamatė tokį  reginį: seniai pasikūrenusi krosnis užgeso, 
išsiplaukiojo žarijos, ir tik tebesproginėjo įkaitusios geležinės durelės. Pasišiaušęs ponas kraustė nuo lentynos savo knygas ir 
rankraščius, mėtė  jas žemėn, kitas dėliojo atgal ir vaitodamas it kažko maldavo. Pagaliau lyg ką prispyręs kertėje pradėjo 
maldauti: 
    - Pasigailėk, žmogau, pasigailėk. Tu nori man gyvastį  atimti, nori išplėšti mano širdį, mano turtą, mano paskutinį  turtą, juk aš 
tiek metų vargau su savo disertacija, tiek metų neprivalgiau, nepamiegojau, naktis išsėdėjau begalvodamas. Čia palaidota mano 
meilė, čia sudėta mano jaunystė  - mano geriausios dienos. Juk tai mano gyvenimas, mano maistas. Žmogau, susimilk! Aš 
palikau vienas, kaip matai, be draugų, be šeimos, vienas su savo disertacija. Viltį  nors palik. Jei nebaigsiu jos aš, baigs kiti. Jei 
nepasinaudosime mes, pasinaudos mūsų  vaikai. Juk mano knyga niekuomet nepasens: jos pradžia - amžių  pradžioje, jos 
pabaiga - kol gyvens žmonės. Ji suprantama tiek profesoriui, tiek ir artojui; ji kaip saulė visus vienodai apsvies. Aš ne dėl 
užmokesčio, ne dėl garbės ją rašiau; ne profesoriaus laipsnio tikėjaus. Ne ne! Aš tik troškau suvesti iškraipytus žmonijos kelius 
į vieną tiesų vieškelį... nurodyt... 
    - Ki ki ki ki, - staiga tyliai tyliai nusijuokė Balys ir iškreiptomis lūpomis, kratydamas galvą, prašnibždėjo: - niekuomet to 
nebus, niekuomet tai neįvyks!.. 
    - Bus! - vėl suriko pats ant savęs Balys ir, kaip įgeltas pašokęs nuo žemės, pradėjo šaukti: 
    - Egoiste, kol tu čia šliaužioji ir maldauji, ten, - ponas parodė  ranka į  vakarus, - ten broliai Kainais pavirto, kraujo upės 
teka, žmonės ašaromis plūsta, žaizdose vartosi... Ten kas valanda, kas minutė šimtai gyvybių nutrūksta, šimtai vilčių, pasaulių 
žūsta; motinos netenka sūnų, žmonos vyrų, vaikai našlaičiais palieka... 
    - Gana, gana! - susiėmė už galvos ponas ir kitu balsu pradėjo šaukti: - Aš neištversiu! Neištversiu! Gana! Gana!.. Krauju ir 
ašaromis patvins pasaulis... Badas... maras... ligos... 
    Iš kambarių  išbėgo koridoriun šeimininkas, šeimininkė, iškišo galvas gyventojai, jų  svečiai... Tuo metu Marijona atidarė 
pono kambario duris. Pamatęs ją, ponas sušuko: 
    - Žmonės! Piliečiai! Turėkit ją, muškit ją: tai išgama, tai išdavikė... - ir puolė Marijoną. Rytojaus dieną jį nuvežė psichiatrinėn 
ligoninėn. 
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    Dešimt dienų  sunkios po nukariautąją šalį  kelionės taip nuvargino pulko batalioną, jog iš 700 žmonių pozicijas pasiekė tik 
apie 500. 
    Vieni pabėgo dar iš traukinio - neva atsisveikinti su arti gyvenančiais giminėmis, davę  garbės žodį  pavyti batalioną; kiti 
susirgo kelyje ir atsilikę išsimėtė po Galicijos karčemas ir sodžius. 
    Ir nepaisant to, jog praporščikas Adomas Skuba stengėsi kur galėdamas ilgiau užtrukti, kad jį  pasivytų atsilikusieji, bet vis 
dėlto daug kareivių visai neatvyko ir nežinia kur dingo. 
    Armijos štabas, gavęs pranešimą, kad toks ir toks praporščikas atėjęs į  pozicijas su mažute žmonių  saujele, pasiuntė 
adjutantą sužinoti, kas atsitiko. Adjutantas tris dienas ieškojo bataliono, batalionas - štabo, ir tik dėl taip susidėjusių aplinkybių 
susirado vienį kitus, ir viskas pasibaigė geruoju. 
    Štabas tuojau prirašė batalioną prie pulko, papildė jį  ir, davęs dieną pasilsėti, išsiuntė į pozicijas. 
    Nors batalionas kovoj dar ir nebuvo buvęs, tačiau kareiviai per ilgą vargingą kelionę taip prie visa ko priprato, jog, susikėlę 
anksti rytą, žiovaudami ir kasydamies nukėblino į apkasus, kur kas minutė mirė ir žudėsi žmonės. 
    - Jūsų viršenybe!.. Jūsų viršenybe!.. - pasivijo Skubą gale sodžiaus uždusęs kareivis, jo tarnas, - laiškus pamiršot atiduoti. 
    Skuba susilaikė ir išsiėmė iš kišenės tris vakar parašytus laiškus. 
    - Šitus du išsiųsk, jei aš nebegrįšiu, - padavė jis kareiviui du laiškus, - o šitą - jei būsiu sužeistas; tik prirašyk čia šit, - Skuba 
parodė pirštu, - kur, į kokį miestą mane nuveš... Supranti? 



    - Suprantu, jūsų viršenybe!.. O užrašų knygutę irgi išsiųsti? 
    - Išsiųsk ir knygutę, - pridūrė praporščikas ir, nervingai pridėjęs prie smilkinio pirštus, susimaišė su savo kareiviais. 
    - Laimingos kelionės, jūsų viršenybe, duok dieve... - dar išgirdo jis savo tarno nepabaigtus linkėjimus. 
    Pozicijose susikraustė Skuba su savo kareiviais į  jau iš anksto iškastus apkasus nedideliame miškelyje, už keleto šimtų 
žingsnių  nuo upės. Tuojau juos išvalė, įsitaisė  tranšėjas, pritaikė kulkosvaidžius. Kareiviai prinešė  šiaudų, pasidirbo stalus, 
kėdes. 
    Kairėje buvo narsaus kaukaziečio, perėjusio su visa armija per Galiciją ir jau pasižymėjusio keliuose mūšiuose, poručiko 
Nanašvilio apkasai. Dešinėje, pačia pamiške ir kalnu, ėjo Georgijaus kavalieriaus štabskapitono Ivanovo tranšėjos. Ivanovas 
jau antrą kartą pozicijose ir jau buvo sužeistas ties Lvovu. 
    Visu paupiu ir palei griovius irgi tęsėsi tranšėjos, apkasai, ir visur kaip skruzdės krutėjo ir rausėsi žemėse žmonės. 
    Upėje iš vandens stirksojo vielų  pertvarų basliai. Užpakalyje, paslėpta krūmokšniuose, ilsėjosi baterija, o už miško buvo 
gurguolės ir sanitarinis punktas. 
    Pulko uždavinys buvo neleisti austrams persikelti per upę, ypač permesti tilto, ir, kol rusai atliks kažkur kažkokią svarbią 
operaciją, pridengti vietas, kur kasdien laukė atvežant sunkiosios artilerijos. 
    Toliese šonais gaudė rusų patrankos; kalnuose joms atsiliepdavo priešininkų. Šiaip Skubos ir kaimynų pozicijose buvo ramu, 
ir tik retkarčiais austrai paleisdavo iš už upės keletą sviedinių ir kiek pašaudydavo; atžviegusios kulkos čiužėdavo pušų žievėje, 
dzapsėdamos į apkasų brustverus, o kai kada ir nudobdavo užsižiopsojusį kareivį. 
    Dienos buvo saulėtos. Pageltę medžiai jau metė  lapus. Naktimis po trupučiuką  šalnojo. Kareiviai per dieną  gerdavo 
apkasuose arbatą, rūkydavo pypkes. Naktimis drąsuoliai pasimedžiodavo žąsų, vištų, pasikasdavo vietinių gyventojų  bulvių. 
Šiauduose nešalta buvo ir miegoti. Kai kurie, ypač  žvalgai, ir patys pašaudydavo į  priešo pozicijas; ir darydavo tai ne dėl 
reikalo, tik taip sau, nelyginant saulėgrąžas gliaudyti ir spjaudyti. 
    Karininkai, susirinkę  į didesnį  blindažą, keldavo pokylius, šnekučiuodavo, žaisdavo, juokaudavo, ginčydavos, kam į 
laipsnius, kam į paaukštinimus, kam Georgijų, kam Oną ant kaklo. Žodžiu, kad ne sviediniai ir žvygaujančios po mišką kulkos, 
kurios nė gyvai dūšiai neleisdavo iš apkasų pasirodyti, tai gyvenimas apkasuose niekuo nesiskirtų nuo stovyklų gyvenimo. 
    Tuo tarpu kai Nanašvilis sutiko Skubą, kaip praporščiką, iš aukšto, Ivanovas gi labai juo nudžiugo ir iš pirmos dienos su juo 
susidraugavo. Tačiau Skuba kaip nenudžiugo Ivanovo palanka, taip nenusiminė ir kaukaziečio panieka. Apskritai jis vengė jų 
kompanijos ir laikėsi toliau nuo visų tų ginčų ir kalbų. 
    - Kaip galima taip ramiai ir šaltai kalbėti apie laipsnius ir paaukštinimus, kai tie, kurių  krauju jie pagriebti, dabar rangosi, 
vaitoja ligoninėse arba be laiko ilsisi svetimoje žemelėje ir niekuomet jau jie nebepamatys nei savo krauju palietosios žemės, nei 
pasinaudos pažadėtomis po pergalės gėrybėmis, - galvojo jis, su panieka žiūrėdamas į  panašius tuštuolius. Jis jautėsi taip 
vienišas, taip apgautas ir pats apsigavęs, jog žiūrėjo į  žmonių minias kaip į  apakėlių  gaujas, ir regėjosi jam, kad po tiekos 
nekaltai pralieto kraujo, po tiekos nuoskaudų  ir žiaurumų  žmonės nebeturi teisės nei laukti, nei svajoti apie tai, kas vakar 
kiekvieno buvo siekiamas idealas. Ir jam sunku buvo įsivaizduoti, kad ten, kur perėjo šitų apakėlių gaujos, kada nors būtų taip, 
kaip kad ligi karo buvę, ir kad kada nors susigertų žemėse taip gausiai pralietas nekaltas kraujas ir ašaros. 
    Neerzino jo ir ta netvarka, kuri viešpatavo armijoje, nė tie viens kitam priešingi įsakymai. Pamatė jis, kad nereikalingi prie 
tokios tvarkos nei mokslas, nei praktika, nei patyrimas, o kad visa maišos ir vartosi kaip atovare skiedros. O jei kas kartais ir 
nusisekdavo ir turėdavo geistinų padarinių, tai vien tik dėl palankiai susidėjusių aplinkybių, bet ne dėl iš anksto nustatyto plano. 
    Apimtas pesimizmo ir apatijos slegiamas, šalinos jis šitų  tuštuolių draugijos, pats vienas gėrėjosi rudens gamta ir skendo 
praeities mintyse. 

* * *  

    Vieną vakarą buvo gautas iš štabo įsakymas, kad rytoj anksti rytą kelios kuopos persikeltų per upę ir atakuotų priešininko 
apkasus. Įsakymas buvo toks keistas ir taip nereikalingas, kad tiek karininkai, tiek kareiviai aiktelėjo. Kilo kalbų. Vieni kaltino 
pulkininką už tai, kad jis neaiškiai raportavęs štabui dėl fronto padėties; kiti sakė, kad reikią  tokį  įsakymą patikrinti telefonu. 
Nanašvilis nors ir abejojo, bet prašėsi leisti j į  su savo kuopa. Tik viena visiems buvo ai šku: ta ataka, kaip neturi jokios 
prasmės, taip negalės turėti ir jokios naudos, nors ji ir pasisektų; o žmonių  žus daugybė. Naktį  pionieriai keliose vietose 
perkirpo upėje vielų pertvaras, ir anksti rytą kelios kuopos, jų tarpe Skubos ir Nanašvilio, išbėgo iš apkasų. Nors išbėgusios ir 
išsiskleidė, bet prie upės, norėdamos prasiskverbti pro pertvaros spragas, vėl susispietė. Priešas iš karto papoškėjo iš šautuvų, 
bet tuo metu suterškė ir kulkosvaidžiai, ir palei upę ir vandenyje ėmė sprogti šrapneliai. 
    - Nejaugi?! Nejaugi?! - šnibždėjo Skuba, bėgdamas prie upės. 
    Kai jis valandėlei prigulė, staiga visai netoliese sprogo sviedinys, ir Skuba pamatė, kaip keli jo kareiviai it patys savaime 
pašokėjo nuo žemės ir vieno net kuprinė už pečių sudrisko... 
    - Nejaugi?! Nejaugi?!. - šnibždėjo Skuba, kas minutė pasiryžęs keltis ir vėl bėgt į upę. 
    - Tra tra tra tra... - tarškė tuksėjo už upės krūmokšniuose kulkosvaidžiai, ir vienas paskui kitą bumbsėjo už kalno pabūklai. 



    Vieni jo kareiviai jau subrido į  upę; poručikas Nanašvilis žymiai pasidavė  į kairę ir pats pradėjo atsišaudyti. Norėjo tą pat 
paliept ir Skuba, bet kažkas it prilipdė prie žemės; jam pradėjo raibti akyse ir regėjos, kad jei tik jis pasikels, tai tuojau bus 
sužeistas į galvą... Pakalnėje jau gulėjo lavonai ir raitėsi sužeistieji... Vėl netoliese sprogęs sviedinys apnešė jį dūmais ir apdaužė 
žemės grumstais. 
    - Jūsų viršenybe! Jums reikia atgal: jūsų visa galva kruvina, - prašneko į  jį prišliaužęs su šautuvu kareivis. 
    - Šaudykite, šaudykite, - prašnibždėjo Skuba ir norėjo atsistoti, bet ir pats nepajuto, kaip vėl atsisėdo. 
    - Gulkit, gulkit, jūsų  viršenybe, - suurzgė  jam kareivis, tuo tarpu kai Skubą  vėl apnešė  žemėmis ir apdaužė  žemės 
grumstais... Greta jo gulėjo nebegyvas tas pats kareivis... 

* * *  

    - Ar gali pats paeiti? - paklausė Skubos baltu apsiaustu apsivilkęs žmogus. 
    - Galiu, - dar nieko nenuvokdamas atsakė Skuba ir mėgino eiti, bet vos tik žengė vieną žingsnį, kai galva atsvėrė visą kūną ir 
jis pamatė besėdįs. Drauge pajuto ir skausmą viršugalvyje. 
    Skuba atsipeikėjo važiuojąs... važiuojąs... važiuojąs... 
    - Viešpatie, kad bent greičiau, kad bent greičiau koks galas... Dėl dievo meilės... nors trupučiuką sustok... nors valandėlei, - 
gulėdamas vežėčiose maldavo jis kareivį, kuris, nekreipdamas į  jį  jokio dėmesio, rūkė pypkę ir raižė botagu arklius. 
    - Da da da da, - dundėjo ratai; drebėjo viršuje jo baltas baldakimas, ir tartum kažkas adatomis badė  į galvą, tai degino 
karšta geležimi. 
    - Drauge, tu irgi sužeistas, - po valandėlės pramerkęs akis, atsikreipė Skuba į  savo kaimyną, kurio matė  tik apsiaustu 
apklotas kojas ir vieną krauju apskretusią ranką, kuria jis laikėsi baldakimo lanko įsitvėręs. 
    Draugas jam nieko neatsakė, tiktai taip sudejavo, nelyginant kažkur toli toli šuva sustaugė... 
    Kai Skubą, išėmę iš ratų, dėjo ant neštuvų  ir kai sanitarai, nešdami jį  į kažkokią trobą. lipo aukštyn, - jis pamatė, kaip greta 
jo gulėjusį "draugą" išvertė iš vežimo ir be jokio atsargumo nuleido žemėn. 
    Ligoninėje daktaras jam davė  išgerti vaistų, perrišo žaizdą, gailestingoji seselė padrąsino, kad tuoj išgysiąs. Sanitarai jį 
nuvilko ir, švariai aprengę, paguldė baltoje lovoje. Paskiau gailestingoji jį papenėjo... Jis užmigo... Nubudęs sužinojo. kad jis 
esąs Lvove, kad drauge su juo esą  ir keletas jo kuopos "irgi lengvai su žeistų" kareivių... Daugiau gailestingoji jam nieko 
nepasakė, tik atsargiai, suėmusi abiem švelniom rankom už smilkinių, paguldė ant priegalvio ir įsakė nejudėti ir nekalbėti. Skuba 
užmerkė akis ir po minutės vėl pažiūrėjo: prie jo lovos tebestovėjo graži, balta, skaisti gailestingoji. Jam apsalo širdis; jis lyg ką 
atsiminė, lyg kuo apsidžiaugė... ir iš akių nuriedėjo keletas ašarų. Seselė pasitraukė. Skuba vėl užsimerkė ir, patogiai susmukęs 
į patalą, nebejausdamas skausmo, klausėsi, kaip ūžė kaituliavo galvoje... ir vis lyg kur grimzdo, grimzdo... 

* * *  

    Kambarin tai šviesdavo skaisti saulė, tai būdavo tamsu, tai ant stalo degdavo žalias žibintėlis. Skausmų  jau nebejautė, tiktai 
vis kaituliavo galvoje ir labai norėjosi miego. O miegas buvo toks saldus, patalas toks šiltas ir patogus, jog nesinorėjo nei 
prasimerkti, nei mąstyti, nei kalbėti, ir pyko, kai jį  judino sanitarai. 
    Retkarčiais prieidavo prie jo graži gailestingoji seselė  ir, savo švelnia ranka palytėjusi jo kaktą, paklausdavo jį  ko nors, 
prisėsdavo ant jo lovos krašto. Skuba pramerkdavo akis ir ūmai pajusdavo, kaip ūžiančioj galvoj gema mintys, šviečiasi 
protas, ir nors trumpam žodžiui atsiverdavo lūpos. Seselė  iš pradžių neduodavo jam kalbėt ir viską atjausdavo ir suprasdavo ir 
be žodžių. Ir tik reikėdavo Skubai sučiupti mintį, kad jis nori gerti arba gera būtų  pakeitus kompresą, kai bematant 
brakštelėdavo lovos kraštas ir žiūri - jau pasilenkusi gailestingoji laiko rankoje vandens stiklinę arba taiko ant galvos kompresą. 
Ir tokia maloni ir reikalinga jam buvo seselės priežiūra, jog užtekdavo vieno jos pamatymo, jos vieno žodžio, kad suteiktų jam 
energijos ir gyvumo. Kartais, perrišant jam žaizdą arba dedant ant galvos kompresą, jis jausdavos esąs toks laimingas, jog kaip 
vaikas glausdavos prie jos ir leipdavo ant jos rankų; paskui, susmukęs į  patalą, klausydavo tik, kaip ūžia kaitulioja galvoje ir 
kaip sveika širdis gaivina jėgas ir varo gyslomis kraują... 
    Po keleto savaičių, vos užsitraukė  žaizda, jis, seselės įsitvėręs, jau pereidavo per kambarį, aplankydavo kitoje palatoje 
gulinčius savo kuopos kareivius... 
    Dar po dvejeto savaičių jam jau nebereikėjo nei gydymo, nei priežiūros, tiktai ramumo ir poilsio. 

* * *  

    Tuo tarpu rusų armijos daužė austrus, apsiautė Peremyšlį, laužėsi per Karpatas į Vengriją ir visomis jėgomis stengėsi atmušti 
nuo Varšuvos vokiečius. Fronte vienos greta kitų  dygo kapinės; ligoninės buvo prigrūstos sužeistųjų; visi pafrontės miestai, 
miesteliai ir sodžiai pripildyti kareivių, ir vis dar sausakimšai prikimšti traukiniai dūmė vyrus į  pozicijas. Rusų ginklo laimėjimo 



garsas griaudė po visą pasaulį, o paprasto kareivio pergale pasinaudoti skubėjo įvairūs lengvo pasipelnymo mėgėjai. Atsivėrė 
plati dirva visokiai spekuliacijai ir ažiotažui. Į pusiau sugriautus miestus privažiavo visokių  vertelgų, popų, vienuolių, šnipų, ir 
šalis patvino cerkvėse, vienuolynuose, pasilinksminimo namuose ir žmonių ašarose. 
    Tik štai pasklido gandas, kad rusų armijos pristigusios šautuvų, šovinių  ir kad apskritai ne viskas gerai... Iš pradžių niekas 
tuo nenorėjo tikėti, ir tik kai vyriausias štabas paskelbė, jog strateginiais sumetimais rusų armijos turėjusios pasitraukti atgal į  iš 
anksto paruoštas pozicijas, - visi suprato, kad blogai... ir pirmutiniai pradėjo bėgti lengvo pasipelnymo mėgėjai, bet ne 
tuščiomis, o su "karo" laimikiais. 
    Nors gydytojų  komisija, išbraukusi Skubą  iš ligonių  skaičiaus, davė  jam dar dvejetą  savaičių  pasilsėti, tačiau, fronte 
pablogėjus reikalams, tas laikas buvo sutrumpintas, ir Skuba vėl pradėjo ruoštis į  savo pulką, kuris dar tebebuvo toje pačioje 
vietoje. 
    Jis kasdien matydavosi su sesele, ilgai su ja kalbėdavosi, lydėdavo ją namo iš ligoninės ir į  ligoninę. Pagaliau pasidarė ji jam 
visų brangiausias asmuo pasaulyje. 
    - Nurimki, nesikrimski, mano karžygy, - vieną vakarą prieš išvykstant į pozicijas kalbėjo ji Skubai. - Šis karas - nepaprastas 
karas: jis paskutinis karas; jis - slenkstis tarp žiaurios klaidingos praeities ir naujos skaisčios ateities, apie kurią nuo amžių 
dainavo poetai, svajojo kovotojai ir guodėsi visi šviesieji protai. Jis - paskutinė šiame pasauly kruvinojo pragaro pašvaistė... 
Tikėki, Adomėli, kad, nutilus patrankoms, patekės naujoji saulė, skaisčioji saulė, ji nušvies savo spinduliais tolesnį  tikrąjį 
žmonijos kelią ir uždegs tautų širdyse laisvės ir tiesos ugnį... O! koksai gražus bus tada visų, o kartu ir mudviejų gyvenimas! 

* * *  

    Nors ir ne visai ramus, bet ir nenusiminęs, vėl traukė Skuba į karą. Jau nebebaugino jo taip nei baisi beprasmė mirtis karo 
lauke, nei būti sužeistam... 
    - Vis dėlto yra žmogus, kuris mane myli, manimi rūpinas, manęs ilgis ir ilgai atmins, jei aš ir žūčiau, - galvojo jis, artindamasis 
į kruvinus laukus. 
    Vakarais ant naktigultų statydavo jis savo mylimosios paveikslėlį ant stalo, rašydavo dienos įspūdžius ir prieš guldamas ilgai 
gėrėdavos ir maustydavo ant piršto žiedą. Atvykęs į  pozicijas, pirmiausia parašė  laišką  jai, o paskui jau savo vyresnybei 
raportą. 
    Apkasuose atrado viską senobiškai; nei rusai, nei austrai vieni kitų nepuldinėjo, tiktai kartais pašaudydavo, pačiupinėdavo 
pozicijas, ir abi pusės saugojo upę. Pulko karininkai sutiko jį  džiaugsmingai; net ir Nanašvilis spaudė  jam ranką, gyrė  jo 
drąsumą ir pranašavo aukštesnį  laipsnį. Visi teiravosi naujienų, klausė, kas darosi mieste, kaime. Iš jų sužinojo Skuba, kad toji 
nereikalinga ataka nedavusi rusams jokios naudos, tiktai paretinusi dvi kuopas ir padariusi austrus atsargesnius. Did žiųjų 
pabūklų  dar neatvežę  ir vargu kada ir sulauksią. Tarp kita ko, visi piktinosi vienu didžiųjų  kunigaikščių, kuris į  jų  pozicijas 
atsilankęs su viena gan įtartina princese. 
    Tik vieną didelę permainą rado fronte Skuba, tai kad rusų ir austrų kareiviai tam tikru aprėžtu laiku susitikdavo prie vandens 
ir kalbėdavosi per upės plota. Bet praeidavo tas laikas, ir vėl niekas negalėdavo iš apkasų ir galvos iškišti. 
    Dabar jau nebevengė Skuba karininkų draugijos ir nors su jais ir nesiginčydavo apie laipsnius bei paaukštinimus, bet mielai 
dalyvaudavo jų puotose. Jis ypač susidraugavo su Ivanovu ir nepabaigdavo su juo kalbos. 
    - ...Taip, kapitone, man regis, kad mudu vienodai žiūrime į  karą, tik iš kitokių  vietų, - vieną  rytmetį  karščiavosi Skuba, 
įsišnekėjęs su Ivanovu. - Man regis, - kalbėjo jis, - kad taip aš, taip jūs žiūrim į karą kaip į  užkrautą žmonijai nelaimę... Tik 
pagalvokite, kiek žūsta šitame kare talentų, rašytojų. dailininkų, genijų, kurie ir pasireikšti nesuspėjo!.. 
    - Taip tai taip, - sutiko ir nesutiko su juo Ivanovas, - bet vis dėlto turite pripažinti, kad, nepaisant visų  karo žiaurumų, 
mokslas ir technika vis dėlto per tą laiką padarė didelį žingsnį pirmyn... 
    - Mokslas ir technika žmonėms žudyti, - pertarė  jį  Skuba, - technika miestams griauti, apkasams arti; mechanika i š 
padangės bomboms mėtyti... Kiek yra tų paskutinių  laikų civilizuotųjų genijų, suskaityk man, kapitone, kurių  išradimai nebūtų 
pritaikyti griovimui... Atmenu, kai pirmą kartą orlaivis pasikėlė  šimtą metrų  nuo žemės, Berlyne jau subruzdo lakstytuvams 
šaudyti pabūklus lieti, laikraščiai suskubo rašyti apie konferencijos sušaukimą  padangėms aprėžti... visų  šių  dienų  technika 
daugiau pritaikoma griovimui negu kūrimui... 
    Skuba įsiklausė į toli urkščiantį sviedinį  ir po minutės kalbėjo toliau: 
    - O kaip visa tai atsiliepė  literatūrai, dailei, muzikai? Gal užstosite šių  dienų  mados rašytojus, tapytojus, modernistus, 
kubistus, futuristus ir kitus "istus"?.. Bet ar tai talentai, ar tai genijai?!. Parašys žmogelis vieną kitą šiek tiek nusisekusį veikalėlį, 
pagarsės, pasižymės. praturtės, - žiūri, jau pasipūtęs ir pats savimi įsitikinęs, nerias iš kailio ir velia dramas ir tragedijas, kurių 
tipai it nuo planetų  paimti. O publika, mados publika, laužiasi į  teatrus, paskubom išperka bilietus ir nors nieko ypatinga 
neranda, tačiau dėl mados kelia triukšmą, ploja delnais ir tol su i šsipūtusiu autorium nešiojasi, kol atsiranda kitas dar 
gudresnis... O tie buvę kumyrai, nebesugebėdami sudveiluoti angelo dorybių su velnio žiaurumais, nusivylę gyvenimu ir savimi, 
leidžia sau į kaktą kulką ir keliauja į kitą pasaulį, kur nėra nei kubistų, nei futuristų, nei kitų "istų"!.. 



    - Dziun dzap! - suzvembė kulka ir, išmušusi iš žemės dulkes, parodė vietą, kur pakliudė. 
    Abu karininkai instinktyviai gūžtelėjo, prisilenkė, ir Ivanovas, pakrapštęs kardu žemę, išvertė susiplojusią kulką. 
    - Buka? - paklausė Skuba. 
    - Ne, pati susiplojo - gal į akmenį pakliudė, - atsakė Ivanovas, apžiūrėjęs kulką, ir susimąstė. 
    - Apie ką čia kalbėjau? Aa, apie šituos "istus". Juk tai meno profanacija, visų dailės idėjų pajuoka... 
    - Bet jūs pamiršote, praporščike, - pertarė jį  kapitonas, - kad visi šitie, jūsų  išsitarimu, "istai" dar tik tebeklaidžioja naujų 
ieškojimų  ūkanose, dar jie nenusistovėjo ir nesukūrė net savo mokyklos. Žmonės kitados nesuprato daugelio naujų meno 
ieškotojų, bet ilgainiui jie išaugo, išbujojo, įgijo daug sekėjų, susilaukė genijų  ir sukūrė  ištisas sroves, mokyklas ir net meno 
šakas. Istorija pripažino juos genijais ir atidavė jiems prideramą pagarbą. 
    - Tegu jie sau ieško naujų  kelių  ir kuria naujas mokyklas, - nutilus Ivanovui. vėl suspirgo Skuba, - bet tuo tarpu nutepti 
manekeną... 
    Viršum galvų  suzvembė kulka ir šiužtelėjo pušies liemenyje; nudaužti žievės skrituliukai, sukdamies ir skrituliuodami, kaip 
pageltę lapeliai pabiro žemėn... 
    - Bet tuo tarpu nutepti manekeną, - pertrauktas pusiau žodžio, kalbėjo toliau Skuba, - veido vietoje ištekinti skrylį  su 
trikampe nosimi ir statyti parodai, vapalioti kažką ir kritikuoti Repiną - tai jau per daug, tai jau ištvirkimas... 
    - Z-ž-ž-koh... - vėl suurkštė sukosėjo netoliese sprogdamas šrapnelis, ir sanitarai nubėgo su neštuvais poručiko Nanašvilio 
kuopon, iš kur padavė ženklą paimti sužeistuosius. 
    - Kur jūs, kur jūs!.. Atgal! - iš visų jėgų suriko Ivanovas savo kareiviams, kurie išropojo iš tranšėjos pažvelgti, kur nubėgo 
sanitarai. 
    - Čiupinėja po truputį, - vėl prabilo susimąstęs Ivanovas ir ilgai žiūrinėjo per žiūronus po austrų pozicijas. 
    - Žiūrėk, duos mums naktį garo, - susimąstė ir Skuba. Ir abu karininkai nutilo. 
    Tranšėjomis nunešė pro šalį kelis sužeistus dejuojančius kareivius. 
    - Na praporščike, gana filosofuoti - jau ir pietauti metas, - tarė Ivanovas ir dar pridėjo: - Pakalbėsime po pietų. Nors mes ir 
ginčijamės įvairiais klausimais, bet aišku viena: tarp visų  šitos žudynės baisenybių  ir žiaurumų  matome ir tikruosius jos 
kaltininkus, kurie daugeliui dar vis lieka nepastebimi. 
    - Taip, tai svarbiausia. 
    - Bet ar jums nenusibodau? 
    - O ne - aš tik dabar pradėjau jus pažinti. 
    - Matot, kapitone, - susimąstęs kalbėjo Skuba, aš tikiu, kad po šito baisaus karo kaip po tvano visai pasikeis žmonės ir jų 
širdyse nebesuras sau vietos niekšybė. Piktoji sėkla bus su šaknimis išrauta. Ir žmonės susipras. Kaip mūsų poetas Maironis 
sako: "Per skausmus į garbę". O aš dar pridėsiu - per skausmus ir kraują į garbę! 
    - Ir ypatinga gi mergaitė  toji jūsų  sužadėtinė, kad tokiu trumpu laiku įkvėpė  jums tiek daug optimizmo, - nusišypsojo 
Ivanovas. 
    - Visai neperdėsiu, jei pasakysiu, kad kiek ji graži ir simpatinga, tiek ir protinga. O gražuolė ji... 
    - Atsiprašau, - atkirto jam juokdamasis Ivanovas, - vis jau ne gražesnė už manąją. Jūsų gražuolė visame Lvove, o manoji - 
pirmoji gražuolė visoj Galicijoj; ligoninėje visi karininkai ir daktarai ją įsimylėję. 
    Abu smagiai nusikvatojo. 
    - Be juokų, kapitone, labai būtų įdomu nors paveikslėlį  pamatyti. Turite? Abi gailestingosios seserys. Vardas, sakote, Ona. 
Manoji irgi Ona. 
    - Vieną dieną ir vardadienius švęsime, - vėl nusišypsojo Ivanovas ir tuojau susiraukė, išgirdęs aturkščiantį sviedinį. Sviedinys 
krito toli, ir Ivanovas su Skuba matė, kaip pasibaidę  iš gurguolės arkliai, tęsdami ant šono paverstą vežimą, nutrenkė nurūko 
per laukus. 
    - Mudviejų  ne tik būdas ir pažiūros dabar vienodos, bet ir iš veido yra šiokio tokio panašumo... Jos protėvis kilęs iš 
Lietuvos ir laikė save lietuviu, - dar pasigyrė Skuba ir paklausė: 
    - O jūsų sužadėtinė kas tokia? 
    - Tas ir yra, kad ji man dar ne sužadėtinė. 
    - Bet ji tamstą myli? 
    - Teisybę pasakius - nežinau. Atrodo, kad dar ne. Bet aš ją myliu ir tikiuosi jos širdelę palaužti. Aš nebūčiau taip veikiai 
įsimylėjęs, jei mudviejų būdai ar pažiūros būtų skirtingos, - dar atsiteisė atvirumu Ivanovas, ir abu kariškiai, kaip du jaunuoliai 
moksleiviai, laimingi ir linksmi, atvėrė vienas kitam širdis ir suskubo atidengti savo paslaptis. 
    - Na, kapitone, parodykite paveikslėlį; žinau, kad širdužę prie širdies nešiojate. Viens, du, trys, - ir Skuba, atsegęs frenčių, 
išėmė ir parodė savo sužadėtinės paveikslėlį. Ivanovas irgi kišo ranką į užantį, bet, žvilgterėjęs į Skubos sužadėtinės paveikslėlį, 
krūptelėjo, nustebo ir, neprašęs leidimo perskaitęs antroj pusėj parašą, atidavė atgal. 
    - Kaip? Ji jūsų  sužadėtinė?.. Ji?.. - ir kapitonas, visas nustebęs, pamiršęs pavojų  atsistojo. Sužviegė  suplerpė  kulka. 
Ivanovas pasverdėjo, atsilošė ir tuojau susmuko ant kojų: iš jo sprando, nebetilpdamas už apikaklės, kraujas ėmė muštis į viršų 



ir čiurkšlėmis bėgti per nugarą... 
    Skuba puolė jį gelbėti... 
    Kai atbėgo su neštuvais sanitarai, Ivanovas jau buvo negyvas. 
    O kai prieš laidosiant sanitarai, tarp kita ko, išėmė  iš velionio švarko kišenės ir gailestingosios sesers paveikslėlį  - Skuba 
sumišo, išskėtė rankas ir sverdėdamas nuėjo į savo apkasus. 

* * * 

    Po pietų atparpė  iš vakarų austrų  lėktuvas, apskraidė pozicijas, o pavakary priešininko sviediniai ir šrapneliai pilte apipylė 
rusų apkasus. Prie upės sutarškė kulkosvaidžiai, krūmokšniuose pasirodė priešininko inžinerijos kareiviai, ir pionieriai keliose 
vietose pradėjo tiesti per upę tiltus. 
    Rusai pareikalavo pagalbos. 
    Nakčia smarkiai palijo, atšalo oras, suzmeko žemė. Į apkasus prilijo vandens. Priešininkų ugnis buvo tokia aštri ir taikli, jog 
rusai turėjo pereiti į kitus apkasus. 
    Baisiai prasidėjo diena: tučtuojau nukovė du karininkus ir mirtinai sužeidė  į pilvą pulko vadą. O Nanašvilio kuopos vos 
keletas kareivių  tepaliko. Skubėjusi pagelbėt rusų artilerija kažin kur įklimpo, išmušė baterijos arklius, ir, keisdami pozicijas, 
artileristai patys turėjo risti pabūklus. Po lauką  ir vandens prilytuose apkasuose t įsojo nepalaidoti lavonai ir neperraišioti 
sužeistieji. 
    O austrai uoliai darbavosi prie upės ir tiesė tiltus. Pamatę rusų  pozicijose sumišimą, dar labiau sustiprino artilerijos ugnį, ir 
kareiviai vienas paskui kitą pradėjo bėgti per tiltą; kai pirmutiniai buvo jau ant tilto ir jau krito nuo rusų šūvių, paskutiniai dar tik 
lipo iš apkasų; o kol užbėgo ant tilto ir jie, ten jau gulėjo krūvos lavonų ir raitėsi sužeistieji. 
    Rusai kaip žirniais bėrė  į tiltą kulkomis, ir tie negausingi laimingieji, kurie perbėgo į  kitą pusę, rausėsi žemėn ir nežinojo ką 
daryti tol, kol ir jų nepakirto šrapneliai. 
    Atvykus į  pagalbą  rusų artilerijai ir suardžius tiltą, priešas pasitraukė  į kalnus ir iš ten pradėjo šaudyt į  paupį, kad ir rusai 
nesikeltų per upę. Tada ne tik karininkai, bet ir kareiviai suprato, kad austrai naktį  vėl mėgins keltis per upę, ir jei nesuskubs 
ateiti pagalba, tai reiks arba pasitraukti, arba visiems mirti. 
    Kol austrai ginė savo priešus tik nuo upės, rusai su dvigubu uolumu kasė naujus apkasus, tranšėjomis rausėsi arčiau tilto ir 
privežė sprogstamosios medžiagos. 
    Atvykęs generolas, apžiūrėdamas pozicijas, drąsino kareivius, pasižymėjusius apdalino Georgijaus kryžiais, paaukštinimais ir 
pažadėjo visiems, jei iki ryto sulaikysią priešą, poilsio ir dovanų. 
    Į pavakarį austrai liovėsi šaudę. Nustojo tarškėję ir rusų kulkosvaidžiai. 
    Kareiviai kas valė šautuvą, kas tvarkė tranšėją, stiprinosi sausainiais; kiti niūniavo savo tėviškės daineles, ir tik vienas dievas 
težinojo, kas darėsi jų širdyse. 
    Dar prieš naktį  juodu debesiu apsiniaukė dangus; ėmė laščioti... Kalnuose girdėjosi, kaip austrai vežiojo prie upės tilto dalis, 
skirstė žmones... Ir niekur nė šūvio. 
    Tik štai sušniokštė padangėj iš austrų pozicijų  raketa ir, ištiškusi viršuj upės, nušvietė tiltą. Krūptelėjo rusai, griebėsi ginklų: 
kiekvienas pamanė, kad tai priešininko ženklas visa mase keltis per upę, bet tąsyk visi pamatė, kaip ant tilto užbėgo 
praporščikas Skuba ir, kažką vikriai padaręs, vienu akies mirksniu išnyko piroksilino liepsnoje ir dūmuose. Sudrebėjo žemė; 
austrai papoškėjo iš daugelio pabūklų, sutarškė jų kulkosvaidžiai, bet buvo jau po laiko: kai nušvietė prožektoriais upę - tilto 
vietoje stirksojo iš vandens tik keli iškraipyti tilto stulpai ir kaip jūros bangos pliuškavo, putojo ir į krantus siautė upės vanduo... 
    Austrai jau nebemanė tiesti naujo tilto. O rusams naktį atvyko pagalbos, ir rytojaus dieną jie gavo įsakymą keltis per upę ir 
atakuoti priešą. 
    Prie išsprogdintojo tilto štabas paliepė  įkasti geležinį  stulpą  ir pritvirtinti lentelę  su užrašu: "Be gražių  žodžių, be įsakymo, 
tylomis jis atidavė savo gyvybę už carą ir tėvynę. Kareiviai, atiduokite jam garbę!" 
    Praeidami pro šalį, korpusai ir divizijos skaito šitą įrašą, bet jie nežino, dėl kokios priežasties Skuba žuvo. 
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AUKA 

    - Ponas, jau būk toks malonus - nuo vakar dienos laukiu. Visa šeimyna serga... Du visiškai silpni... 
    - Aš taip pat seniai laukiu... 
    - Gerai gerai, sakiau gi, kad važiuosiu, tik duokit jūs man nors trupučiuką sušilti: vos nuo Troškūnų pargrįžau... 
    - Kai pas mus, ponas, tai ir netoli: koks septynetas aštuonetas varstų. 
    - O iš jų pas mus tai ir tiekos nėra: iš pradžių vieškeliu, paskiau per mišką, pro dvarą - ir Danišiūnai. 



    - Žinau aš jūsų "netoli", - tarytum susirūstino daktaras: - netoli netoli, o kai išvažiuoji, tad šitie septyni aštuoni varstai dviem 
myliom pavirsta... Verut! Greičiau duok pietų! 
    - Tuojau!.. Prašom į valgomąjį, - atsiliepė iš virtuvės daktaro tarnaitė. 
    - Ponaitis dar mane apžiūrėk - nuo ryto laukiu... kažkas šit akys ašaroja ir merkias... Vis maniau, kad pereisią, bet dabar... 
    Daktaras pažvelgė  į pacientę  ir vienu metu pamiršo ir pietus, ir nuovarg į, ir abu laukiančius valstiečius: jo akis atkreipė 
aiškiausios trachomos reiškinys. 
    Verutė kelis kartus dūzgeno į  daktaro priimamojo kambario duris, valgomajame užvožė  lėkšte šiltą sriubą, o daktaras vis 
rėkdė  kabinete pacientę, skambino stiklines, iešmus ir į  visus tarnaitės dūzgenimus ir prašymus atsakinėjo: "Gerai gerai - 
tuojau!.." 
    Skubotai pavalgęs pietų, buvo jau beišvažiuojąs, bet jį  sulaikė vietinio dramos būrelio iždininkas ir pakišo jam praėjusio 
vakaro apyskaitą. Paskiau, abu sugrįžę  į kabinetą, pasikalbėjo apie savo tolesnę teatrinę darbuotę, apsvarstė vieną nemalonų 
atsitikimą ir pasirašė namų savininko sutartį su būreliu. Daugiau jau niekas nebetrukdė daktaro. Jam važiuojant per miestelį, visi 
kėlė kepures ir spėliojo, kur veža. Paskui pirmąjį vežimą sekė antrasis, kad, perėmęs daktarą, vežtųs pas save. 
    Tik naktį  lovoje ir dieną, važinėdamas pas ligonius, siela ir kūnu pasilsėdavo daktaras; jis mylėjo žmones, jautė jų vargus, 
bėdas, bet labai mėgo ir gamtą. Štai jau septyni mėnesiai, kai jis gyvena naujoje vietoje ir vis dar negali ramiai, be pasigėrėjimo, 
žiūrėt į Piliakalnį  ir į kalnus kelmuotus, pakalnes nuplikusias, kurių senobiniu grožiu tik jis betikėjo. 
    - Iš tikrųjų, kokie gražūs šitie kalnai! - prašnibždėjo daktaras, privažiavęs Piliakalnį. - Iš tolo regėt tarytum smėlio kupsteliai, 
o prisiartinus - tiesiog mažytė Sachara. - Ir daktaras suniūniavo: 

    Ant Piliakalnio ant Storių kalno,  
    Ąžuolai šventi kerėjo... 

    Nuo Linksmakalnio neiškentė daktaras neatsigręžęs atgal ir nepasigėrėjęs miestelio reginiu: apačioje kaip duobėje buvo 
matyti miestelis, kalnais apriestas, kurio vidury Šventoji upelė  teka; stirksojo apgriauti milžiniški bažnyčios bokštai, keletas 
išlikusių  nuo gaisro didesnių  namų  ir aptriušę, sukiužę  namukai, kurie, anot daktaro, geriau būtų  sudegę; o ten, iš miškų 
mėlynųjų, kyšojo penkių  bažnyčių  varpinės, ir dangus siekėsi su žeme. Iš Aruodėlių  padvelkė  šaltas vėjelis, ir daktaras, 
atsiminęs, kad šituose kalnuose visuomet pora laipsnių šalčiau, pastatė apikaklę. 
    Šitie Aruodėliai nuo seno neturėjo geros šlovės. Kitados čia ir žmonės meškas gaudė ir smaugė. Ir meškos žmones gaudė ir 
smaugė... Čia turėdavo sau prieglaudos visokie vagys ir plėšikai, puldavo keleivius, apgrobdavo pirklius, atimdavo pinigus, 
arklius. Daug daug čia žmonių  nuskausta ir kraujo pralieta. Naktį  ar pavakarį, važiuotas ir pėsčias skubėdavo pro šituos 
Aruodėlius. 
    - Ir iš tikrųjų  kokia paranki vagiliams vieta, - apsidairė daktaras: - puolei, apgrobei - ir į  girelę, o ten tokie grioviai ir 
pagrioviai, jog ir su kurtais nesuvaikysi. 
    Ilgi buvo šitie septyni aštuoni varstai, bet vis dėlto daktaras suskubo apsiverst ir pabūt abiejuose sodžiuose. Kai daktaras 
išvažiavo iš Danišiūnų, buvo jau pavakarys. Saulė leidos į Troškūnų girias ir savo paskutiniais spinduliais glostė Linksmakalnio 
ir Aruodėlių  viršūnes. Už Šventosios, raudonai nudažytame akiračio dugne, stirksojo kelios pakrypusios, vokiečių  paliktos 
sėklai pušys ir iš tolo darė įspūdžio it lapotos palmės Afrikos dykumose. 
    - Kaip gražu... kaip gražu, - šnibždėjo daktaras, žiūrėdamas į  vakarus, - Kad čia taip būtų  ir Adeliutė... - Ir daktaras 
susimąstė... 
    Tik štai pamatė jis žmogų, vidury kelio stovintį. 
    - Kas ten stovi? - susidomėjęs paklausė daktaras savo vežėją. 
    - Taigi ir aš žiūriu: pirma sėdėjo, o kai pamatė mus atvažiuojant, tai kelią pastojo, - susirūpinęs ir akylai žiūrėdamas į žmogų, 
atsakė vežėjas. 
    - Gal koks keleivis? Gal paklydo, - nuramino jį daktaras ir pats paabejojo. 
    - Ar neturi ponas revolverio? Nors iššautumei: maža dabar visokių po pasaulį bastosi. Tpruu! 
    Bet tąsyk žmogus iš tolo nusiėmė kepurę ir žengė priešais. Daktaras buvo jau besiekiąs į  kišenę pinigų, kai nežinomasis 
priėjęs stvėrė jį už rankos ir be kepurės pradėjo prašyti užvažiuoti pas sergančią jo žmoną. 
    - Visai be žado guli ir visa kaip ugny, - maldavo jis, bučiuodamas daktaro alkūnę. 
    - Ar toli? 
    - Ne, visai netoli: čia, šit tuoj už miško... 
    - Tai sėskis ir rodyk kelią. - Ir daktaras pasitraukė, padarydamas jam važely vietos. 
    Bet nepažįstamasis nesisėdo, jis vis bėgo šalia važelio ir atsigręždamas rodė kelią. 
    Štai ir trobelė. Daugelyje trobų  ir trobelių  teko būti daktarui, bet tokio skurdo, tokio nešvarumo ir apsileidimo daktaras dar 
nebuvo matęs. Miško sargo trobelė buvo dūminė, mažučiukais langeliais, išpuvusiomis palangėmis, sienos šlapios, pelėsiais 
aptrauktos, apšerkšnijusios durys. Viename pasienyje, prie drapana užkišto langelio, keistoje lovoje gulėjo skarmalais apklota 



ligonė, o palovy buvo užtvertas paršiukas ir avelė su dviem ėriukais. 
    Oras trobelėje buvo nepaprastai tvankus ir drėgnas, net rūgštus. Ant krosnies kugždėjo keletas baltagalvių  vaikučių  ir 
nustebę, su pasibaisėjimu žiūrėjo į daktarą. Šeimininkas įdegė  skalą, ir tik tada pamatė daktaras, kad ligonė buvo virvėmis 
pririšta prie lovos ir prisukta prie suolo. 
    - Kitos rodos nėra, - pasiteisino šeimininkas; - ir vaikus muša, ir pro duris veržias. 
    Daktaras pačiupinėjo pulsą ir liepė atrišti virves. Ligonė iš tikrųjų degė kaip ugnyje ir vartė baisias akis. 
    Marškiniais ir priegalviu ropinėjo balti gyvūnėliai, o ant krūtinės susipainiojusiose brostvose jų  net knibždėte knibždėjo. 
Daktarui susisuko galva, pritrūko oro: jis tuojau pripažino dėmėtąją  šiltinę  ir smegenų  uždegimą. Atsargiai, kad nepaliestų 
patalo, jis perkirpo ant krūtinės brostvas ir su šeimininku įleido ligonei po oda kamforo; bet nesuskubo ištraukti adatos atgal, 
kai ligonė  išmušė jam iš rankų švirkštuką ir, įsikabinusi į krūtinę, patraukė daktarą ant patalo. Daktaras sugriebė ją už rankų, 
atsispyrė  lovos, bet tąsyk, kai šeimininkas jau buvo atgniaužęs jos kumščius, ligonė  šėrė  daktarui pėr smakrą  ir aptėškė 
seilėmis jo veidą. Daktaras pašoko nuo lovos, apsibraukė  ranka ir paprašė vandens. Kadangi šeimininkas neturėjo muilo ir 
padavė ne visai švarų rankšluostį, daktaras nusišluostė vata. Tik dėl mados, papročių ir kad šiek tiek nuramintų šeimynos tėvą, 
daktaras parašė receptą ir savo širdyje pasiuntė tūkstantį prakeikimų parapijiečiams, kurie pastatė milžinišką bažnyčią, išpuošė 
altorius, bet nepasirūpino varguoliams nors mažutės ligoninės... 
    Perverta širdimi ir nebetekęs ūpo paliko daktaras miško sargo trobelę. Joks mokslas, joks patyrimas, jokie vaistai čia jau 
nebegalėjo pagelbėti. Susisupęs kailiniais, sukando dant į. Išvažiavęs į  vieškelį, pasiekė  sniego ir, patrynęs jį  tarp rankų, 
perbraukė kelissyk per smakrą ir veidą. 
    Parvažiavęs namo, daktaras tuojau persivilko marškinius, atsidėjęs su muilu nusiplovė  rankas ir, priėmęs ligonius, po 
vakarienės nuėjo į  repeticiją  režisuoti, o iš repeticijos - pas savo sužadėtinę; su jos broliu gydytoju draugavo dar nuo 
gimnazijos laikų. Pas sužadėtinę, kaip ir visuomet, buvo linksma, ramu ir malonu. Kaip paprastai, buvo svečių. 
    Ilgai valgė vakarienę, ilgai gėrė arbatą ir ilgai šnekučiavo. 
    - Su kuo tu, Petrai, šiandien susikovei, kad tavo rankos sudraskytos? - staiga vakarienės metu paklausė jį sužadėtinė. 
    Ir tik dabar pamatė daktaras dešinės rankos rieše nedidelį  randą. Įėjęs į  draugo gydytojo priimamąjį, jis atidžiai apžiūrėjo 
randą ir perbraukė pragaro akmenėliu. Paskiau, sugrįžęs prie stalo, papasakojo savo įspūdžius. Nors pasakodamas daktaras 
daugiau kreipė klausytojų akis į mūsų žmonelių skurdą ir tamsumą, tačiau visi suprato, kad daktaras neramus ir kad jam gresia 
pavojus. 
    - Tai niekis, Petrai, - nuramino jį po vakarienės draugas gydytojas: - aš vieną kartą ta pačia adata, kuria vos įleidau po oda 
šiltine sergančiam ligoniui vaistų, iki kraujo persidrėskiau ranką, ir tai nieko, o tau čia tik per odą slystelėjo, dargi epidermio 
nenubraukė. 
    Parėjęs namo, daktaras dar kartą pridegė įdrėkstą vietą pragaro akmenėliu; atsigulęs ilgai negalėjo įmigti. 
    Rytojaus dieną vėl buvo daug pacientų, vėl teko važiuoti už keliolikos varstų  pas ligonius. Be to, dar ir taip turėjo daug 
rūpesčio: vis niekaip negalėjo išskirstyti vaidiloms vaidmenų, o per užgavėnes jau turėjo būti vakaras; po dviejų savaičių buvo 
paskirtos vestuvės; reikėjo dar suvažinėt į  apskrities miestą dėl daugelio pirkinių, suvažinėti už 12 mylių  į tėviškę paprašyt į 
savo vestuves giminių ir artimųjų... ir daktaras paskendo rūpesčiuose. 
    Savaitė prieš vestuves išvažiavo jis į  tėviškę. Išvažiavo arkliais ir vienas. Per ilgą kelionę pavargo, nušalo ir net slogą gavo. 
Vieną dieną pabuvęs namie, apsilankė pas savo gimines bei artimuosius pažįstamus ir suprašė  į vestuves. Prieš išvažiuojant iš 
tėviškės, daktarui taip pasidarė negera, jog jis, išgėręs gerokai chinino, net atsigulė. Kitą dieną, pasijutęs geriau, išskubėjo 
atgal. Tik pavažiavus keletą varstų, vėl daktarui pasidarė negera ir labai pradėjo skaudėti galvą. Latavėnuose, pasiganydamas 
arklį, išgėrė šiltos arbatos su vynu ir valandėlę pagulėjo. Baigiant važiuoti į Troškūnus, jam taip pasidarė negera, jog nors imk ir 
grįžk namo. Troškūnuose vėl išgėrė arbatos su vynu ir, ilgai negaišuodamas, kad iki sutemos būtų namie, išvažiavo. Vieškeliu 
vietomis nebekoks jau buvo rogėmis kelias, ir daktaras varėsi kone žingsniu. Kartais lyg apsnūsdavo, lyg pasimiršdavo, tai 
šaltis nukrėsdavo, tai kartais visą  it kas šiltu vandeniu apipildavo... O iš abiejų  vieškelio pusių  tai be galo traukėsi pilni balto 
sniego laukai, tai siūbavo eglės, pušys, vienu balsu gaudė telegrafo vielos... Regėjos, niekuomet daktaras nei namų privažiuos, 
nei pasieks galo šitos kelionės... 
    ...Ututa šalta, pyragai nemalta - šaltata, šaltata... - Daktaras pramerkė akis. 
    - Uuuu, - tebesiskundė telegrafo vielos, žingsniu ėjo arklys; abiem vieškelio pusėm tebesitraukė  laukai, pilni balto sniego. 
Daktaras apvyniojo apie rankoves vadeles, susmuko į  važelio vidurį  ir atsidavė arklio valiai... Ir vėl čiaužė važelis per sniegą, 
brazdėjo per grumstus, ir kartais regėjos daktarui, kad ne į priekį  jis važiuoja, bet traukiasi atgal. 
    ...Ututa šalta, pyragai nemalta - šaltata šaltata... 
    - O kur daktaras? Namo važiuoji?.. A?.. Namo, sakau, daktaras važiuoji?.. - staiga kažin kas arti arti į  ausį  paklausė 
daktarą. 
    - Namo, namo... Ututa šalta... - atsakė daktaras ir norėjo atsigręžti ir pažvelgt, kas su juo kalbasi, bet neatsigręžė. 
    - ...Ba ba ba ba, a a a a, - kažin ką kalbėjo eidamas paskui vežimą  žmogus, - ...aš Miškinis... ba ba ba ba... aš Domą 
pažįstu... maža mušiau... aš miškas... Miškinis... a a a a... 



    - Ar dar toli iki tilto? - nepakeldamas galvos paklausė daktaras. 
    - Ba ba ba ba, a a a a... - atsakė lyg miškas, lyg Miškinis, ir daktaras suragino arklį. 
    Arklys pabėgėjo risčia, bet, brūkštelėjus pavažom į žemę, vėl ėjo žingsniu. 
    Ir vėl gaudžia, skundžiasi kažkam telegrafo vielos, vėl maudžia daktaro viduriuos... ir galo nėra šitos kelionės. 
    ...Ututa šalta, pyragai nemalta - šaltata, šaltata... 
    - ...U u u u, kaip šaltata! - skundžiasi telegrafo vielos. 
    - Bet kurgi aš važiuoju? - kad sirgti, tai namie sirgti! - ir daktaras apgręžė arklį. 
    - Ba ba ba ba, a a a a, - vėl kalba lyg miškas, lyg Miškinis, ir šaltas vėjas graibo apie kaklą ir degina skruostus... Nuleidęs 
galvą, arklys suka iš kelio į pagriovį, prunkščia ir vos krutina šlaunis... 
    - Ututa šalta, pyragai nemalta -šaltata, šaltata, - lyg miškas Miškinis dainuoja, lyg skundžiasi telegrafo vielos. 
    - Bet kurgi aš važiuoju? - kad sirgti, tai namie sirgti, - ir vėl daktaras apgręžė arklį. 
    Vidunaktį  parvežė arklys daktarą ir sustojo ties prieangiu. Vos vos išlipo daktaras iš važelio ir padūzgeno pirštais į  langą. 
Kai įleido daktarą  į vidų, jis tiek buvo sušalęs, jog nebegalėjo pats ir nusirengti. Tuojau nurengė jį, paguldė  į lovą ir padarė visa 
tai, ką tokiais atsitikimais reikia daryti. Rytojaus dieną karštis nuslūgo, o į vakarą vėl padidėjo, ir pasirodė pirmieji dėmėtosios 
šiltinės ženklai. 

* * * 

    Savo vestuvių  dieną  daktaras labai kliedėjo, veržės iš lovos, kumščiavos ir kovojo su velniais, liuciperiais ir kitomis 
šmėklomis. 
    Nuo jo neatsitraukdami, sergėjo sužadėtinė, jos brolis gydytojas ir dar vienas gydytojas, atvažiavęs į  ligonio vestuves. Kiti 
tolimesni svečiai išsiskirstė ir nusiminę išvažinėjo namo. 
    Visi nekantriai laukė ligos krizės. Ligonio pacientai ir šiaip žmonės lūkinėjo prie durų, teiravosi vaistinėje ir troško išgirsti 
viltingos žinutės. Bet ligonis geryn nėjo - jis kliedėjo, blaškėsi po lovą ir kovojo su vien jam tematomomis šmėklomis. 
    - Cha cha cha cha! - vieną kartą saldžiai nusikvatojo daktaras ir parodė sužadėtinei pirštu į sieną: - žiūrėk, Adeliut, aš tariau, 
kad tai žandaro šautuvas iš už peties kyšo, o čia, pasirodo, liucipierio uodega, - ir daktaras net kratydamasis ėmė kvatotis. 
    - Ten nieko nėra, Petrai, ką tu ten matai: tai mano šešėlis, - nuramino jį sužadėtinė. 
    - Cha cha cha cha! - kvatojo daktaras: - geras šešėlis, nėr ko sakyt: žiūrėk, kad prilipo prie sienos... Ir su ragučiais... Cha 
cha cha cha... Na, eik čion, pragaro valdove, eikš - pasikalbėsim... 
    - Atsiprašau! - staiga suriko daktaras, - tu dabar ne tik pragaro valdovas, bet ir viso pasaulio valdovas: visi dabar tau aukas 
degina ir krauju šlaksto... Tai eikš arčiau, garbingasis pasaulio valdove. 
    Šmėkla sudrebėjo, nušliaužė per sieną į aslą ir vienu matu atsidūrė prie daktaro lovos. 
    - Sėskis, valdove, būsi svečias. Nesuskubo baidyklė atsisėsti, kai daktaras vėl net kratydamasis pradėjo kvatotis. 
    - Cha cha cha cha cha cha cha, tavo tik keturi pirštai! 
    - Tai kas, kad mano tik keturi pirštai! - rimtai, nė kiek nepažeistas, prabilo pasaulio valdovas. - Kas iš to, kad tu, daktare, 
turi penkis pirštus, bet dėl to teturi ir penkis kūno jutimus, o aš - penkiolika! 
    - Oo - sušuko daktaras. - Penkiolika!.. o aš medicinos fakultete mokiaus tik apie penkis. įdomu būtų  žinoti, kokie dar 
dešimt. 
    Šmėkla pradėjo skaityti: "…ketvirtasis - paragavimas, penktasis - palytėjimas, šeštasis - patraukimas, septintasis - 
atspėjimas, aštuntas..." 
    - Še tau!.. Še tau!.. Atspėjimas!.. - pašoko daktaras ir norėjo atsikelti, bet baidyklė  ištiesė prieš jį keturiais pirštais ranką, ir 
jis nurimo. 
    - Atspėjimas, sakai!.. Hm... - susimąstė daktaras, - tai tą kitas ir žmogus gali. Aš pažinojau vieną tokį žmogų... - ir daktaras 
nusišypsojo ir nutilo. 
    - Tu juokiesi, - nusišypsojo ir šmėkla, - visai kas kita spėliot ir atspėt, ir visai kas kita atspėjamasis jutimas... Sakysim, 
dabar visi tavo karšintojai - ir daktarai, ir draugai, ir pažįstami - visaip spėlioja: vieni - kad pagysi, kiti - kad mirsi... O aš 
matau, kad tu, daktare, mirsi! 
    - Ką? - vienu matu atsisėdo daktaras: - aš mirsiu!.. Aš? Aš mirsiu?!. Aš... Aš... Žiūrėk, pragaro valdove, aš jaunas, sveikas, 
tvirto sudėjimo, mane taip prižiūri: trys daktarai, sužadėtinė, tiek vaistų... Širdis mano kaip kūjis! Vėjais tavo atspėjimas!.. 
Juoko vertas tavo pranašavimas! Šalin!.. Šalin!.. Cha cha cha cha! Kiekvienas žino, kad aš pasveiksiu... Cha! 
    - Žino?.. Taip? - įbedęs į daktarą akis, pradėjo linksėti galva pragaro valdovas. - O tu daug žinojai, kai tavo viena pacientė 
senutė, kurią tu net ir gydyti atsisakei, pasitaisė, o tas vaikinas, apie kurį  tu ir neabejojai, mirė?.. 
    - Bet tai nepaprastas atsitikimas: čia tai jau ir didžiausia medicinos garsenybė nieko nesuvoks... Afeliute, duok vandens! 
    - Medicinos garsenybė nesuvoks, o paskutinis mano valdinių, vieną  kartą  žvilgterėjęs į  tave, pasakys, kad tu, daktare, 
mirsi!.. Mirsi!.. 



    Sužadėtinė  įpylė  jam į  burną  šaukštelį  gėrimėlio ir pakeitė galvos ledus. Daktaras sunkiai alsavo ir net susiraukęs kažką 
galvojo. 
    - Tau bloga, Petreli? - pridėjo ji prie sužadėtinio kaktos ranką. Daktaras švelniai palytėjo jos ranką ir užsimerkė. 
    - Ko taip nusiminei? - nuėjus nuo lovos sužadėtinei, vėl paklausė daktarą pragaro valdovas ir dar arčiau prisitraukė su kėde. 
- Rasit gaila jaunystės, savo svajonių? Ar gaila šviesios ateities, gražios sužadėtinės? A?.. 
    - Taip, pragaro valdove, gaila, - per skausmą ištarė daktaras ir norėjo sugriebti šmėklą už rankos, bet nepasiekė - Aš noriu 
gyvent; aš noriu gyvent sau, kitiems ir noriu jei ne visko pasiekt, tai nors kitiems kelią parodyt! Aš noriu dar su savo draugu 
gydytoju čia pastatyti tokią  ligoninę, kurioj rastų  sau vietos visi neturtėliai! - ir daktaras taip pažvelgė į šmėklą, tarytum būtų 
laukęs iš jos gyvenimui vaistų. 
    - Pastatysi, na ir kas?! - atkirto jam šmėkla. - Tu pastatysi, o kiti atėję visą tavo darbą išgriaus... Tu pastatęs, manai, tapsi 
pats laimingas arba žmonėms duosi laimės, padarysi juos laimingesnius? Ne, daktare, klysti: kaip tu žmonėms laimės neduosi, 
taip ir jie tau... Kaip ir dabar vieni tave myli, giria, gerbia, kiti peikia, taip bus ir toliau, nors ir de šimtį  ligoninių pastatytum. O 
kai dėl vedimo, tai nesigailėk, daktare: kaip niekas vaistais dar neįgyja sau sveikatos, taip vestuvėmis - laimės. Žmonių atmintis 
taip pat kaip pavasario sniegas: nesuskubs ant tavo kapo pasodintos ir g ėlės pražysti, kai kita ranka nuo gražių  akių 
vakarykščias ašaras nušluostys. Tik motinų ašaros niekuomet neišsenka! 
    - Taip... gerai... Tegu ir taip... Gerai... Aš sutinku... aš sutinku... - kažką galvodamas, pradėjo mikčioti daktaras. - Bet, 
valdove, aš mirsiu ir pūsiu žemėje, o čia, pasaulyje, dieną  iš dangaus saulė  spindės, naktį  liūdnas mėnuo švies, aukštybėse 
žvaigždės žibės. ...Ar žinai tu, ar jauti, ar supranti tą malonumą, tą  laimę, kai vasarą  sužysta mergaičių  darželiai, kai vakare 
girdėt už upės skambi daina, kai pavasarį  ievos žydi, krūmuose lakstutė suokia? O tie akordai, kurie viena akimirka nuneša 
tave į  kitą  skambių  harmonijų  pasaulį... Arba tas kartą  šmėstelėjęs malonus mergaitės veidelis... Valdove, beširdi valdove, 
gyvent aš noriu... Gyvent... Dėl šito vieno aš noriu gyvent... Kvėpuot aš noriu... Kvėpuot... Kvėpuot... Kvėpuot... - ir daktaras 
pradėjo šaukt. 
    Pribėgo sužadėtinė, pašaukė brolį  daktarą. Ligonis visas drebėjo, vartė baisias akis ir žvalgės į  visas šalis. Sužadėtinė jam 
davė lašų, pataisė priegalvį, uždėjo ant galvos naujų ledų. Daktaras pačiupinėjo pulsą. Ligonis nurimo ir vėl sumerkė akis. 
    - Sakai - saulė, žvaigždės, gėlės, žmonės, - vėl ėmė  jam kuždėti jau visai arti prisitraukusi šmėkla. - Žmonės yra tokie 
netobuli padarai, tokie gobšai, veidmainiai ir klastingi, jog ko kito, bet jau j ų  tai nėra ko gailėti: šiandien jie tavo artimieji 
draugai, rytoj - bjaurieji priešininkai, šiandien jie tave glamonėja, bučiuoja, rytoj - tave spjaudo... Kad ir ši pasaulio skerdynė - 
argi neparodo begalinės žmogaus niekšybės: kam ir dėl ko milijonus nukovė ir upes kraujo ištekino?! Arba šitas badas. Visos 
pasaulio gyvybės nei sėja, nei pjauna, ir dėlto nė viena nebadauja, o jūs, gamtos karaliai, vieni persivalgote, kiti badu mirštate... 
Gamta, sakai. Tiesa, kol buvau nenusidėjęs dievui ir žmonėms, ir pats gėrėjaus ir jos kūrėją garbinau. Bet jums, pasaulio 
karaliai, jums dargi pavydėti nėra ko: kaunatės, pliekiatės per visą trumpą gyvenimą, norite aukse ir turtuose sau laimės rasti, o 
surandate nuodų... Ir taip, nieko gero nepatyrę, keliaujate į  ten, iš kur atkeliavę. Kad ir tu, daktare, ar turėjai kada nors laiko 
gėrėtis gamta? Visuomet prie darbo, visuomet susirūpinęs, visuomet skubi, bėgi, puoli ir kad bepuldamas išgirsti lakštutę, 
pauostai baltą radastą, paklausai dainelės, tai tuoj ir vėl bėgi. Arba kad ir kare - ką tu, daktare, dirbai? Tu gydei sužeistuosius 
žmones tik tam, kad juos išgydžius vėl siųstų  į ugnį, kur vėl juos plėšo arba ir visai nukauja... Na pagalvok tik, daktare, ar yra 
kas nors neprasmingesnis už žmogaus "tobulybę"? 
    Daktaras ilgai nieko neatsakė. Jis jau nebedrebėjo, nebesižvalgė, tiktai sunkiai alsavo, šnirpštė nosimi ir, kaskart labiau 
raukdamas kaktą, į priegalvį  smego. O kai prie jo priėjo sužadėtinė ir norėjo pakelt aukščiau jo galvą, jis tylomis atstūmė jos 
ranką ir, nukreipęs akis, suprasdino ją, kad paliktų jį vieną. 
    - O tau kas iš to, kad aš nustosiu kvėpavęs? - paskubomis traukdamas oro, prašvokštė daktaras ir dargi nepažvelgė  į 
baidyklę. 
    - Man?.. Kas man! Man nieko... Man visai pakaks ir to, kad tu, daktare, nors prieš mirdamas išsižadėsi savo teisių  laimei, 
sutiksi, kad gamtos karalius - ne žmogus, tik žvirblis, ir paniekinsi visa tai, ką per savo trumpą gyvenimą taip mėgai ir mylėjai. 
    Daktaras dar tankiau ėmė kvėpuoti. Ir tik kai šmėkla norėjo jam dar kažką pasakyti, jis šūktelėjo sužadėtinę ir paprašė 
pasodinti jį  ir atskleisti nuo langų drobules. 
    - Žiūrėk, Petrai, jau ir pavasaris artinasi: štai, kokios žalios pušys... Ir sniego jau mažiau. Ir žvirbliai linksmesni... 
    - Žvirbliai? - krustelėjo daktaras. 
    - Taip, žvirbliai. Kad daug prisileido pušyse... Girdi, kaip čirškia? Linksmučiai tokie... Vienas toks pasipūtęs kaip 
profesorius. 
    Daktaras pažvelgė į ją, pažvelgė į langą, apsidairė po kambarį  ir, žiūrėdamas į paklodę, paklausė: 
    - Tu sakai - pušys... O kelios pušys? 
    - Kelios?.. Viena, dvi, trys... penkios... septynios... aštuonios, - aštuonios pušys ir viena mažytė, - sučiauško nudžiugusi 
sužadėtinė. 
    - Tu tik dabar pamatei, kad aštuonios? - nepasukęs į  ją galvos, vėl paklausė daktaras. 
    - Tik dabar... O kas? 



    - Paguldyk mane ir paklok... - Ir daktaras sumerkė akis. 

* * *  

    Pernakt dūko vėjas, pernakt palangėj ošė siūbavo pušys, brazdėjo cypavo langinės, ir lyg lietus lijo, lyg snigo. 
    Visur buvo tamsu, visi miegojo, tik nemiegojo ir pernakt žiburiavo ligonio kambaryje... O šimtai ir tūkstančiai baltų 
sniegulėlių  skrido, skubėjo į  nušviestą  langą  ir priskridusios prilipdavo prie stiklo, bet, valandėlę  pažiūrėjusios į  mirštantį 
daktarą, apsiverkdavo ir, iš didelio gailesčio pavirtusios ašaromis, riedėdavo stiklu žemyn... 
    Pernakt dūko vėjas, pernakt palangėje liemenimis plakės pušys, pernakt Šventaragio kalne siūbavo, tarės ir negalėjo susitart 
du ėgliai, kaip du atsiskyrėliai, o į  rytą  išsiblaivė ir patekėjo skaisti saulė. Ore čirškė žvirbliai, triūsė žmonės; už upės, pernakt 
nusivalę nuo daugumos sniego, marguliavo margi Aruodėliai, saulės spinduliuose Piliakalnis maudės... O daktaras gulėjo lentoj 
ir nieko negailėjo. Kieme jo laukė  gražiai eglėmis ir kilimais papuoštas vežimas, kad gabentų  velionį  į  tėviškę, o drauge į 
paskutinę  amžinojo atilsio vietelę. Ir niekas jo nebegraudino: nei motinos skausmas, nei su žadėtinės ašaros, nei pašaliečių 
atodūsiai, nei draugo daktaro ištarti į  jį  graudūs paskutiniai atsisveikinimo žodžiai. Gulėjo jis rimtas, ramus. Iš jo veido sekės 
išskaityti ne paniekinimą, ne nusiminimą, tik malonų atsiminimą viso to, ką jis savo gyvenime taip mėgo ir mylėjo. Tiesiu skyrimu 
sušukuoti jo ilgi plaukai ir sužadėtinės ranka dailiai parištas juodas kaklaraištis darė jį  tiek patraukiamą, jog atrodė, tarytum 
daktaras pirma gražiai apsirengęs į karstą atgulęs ir paskiau jau miręs. 
    Ir niekas nežinojo, iš kur jo ta šventoji ramybė ir iš kur tas malonus atsiminimų atspindys veide, - tik ošė šnibždėjos apie tai 
palangėje devynios pušys, ir kuždėjo Šventaragio kalne du ėgliai, kaip du atsiskyrėliai... 
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ĄŽUOLAS 

I 

    Vieno didelio dvaro lauko gale buvo nedidelis pono miškelis. Miškelyje augo įvairių  įvairiausių  augalų, ir buvo jis labiau 
panašus į  sodą negu į  mišką. Be paprastų miško medžių, čia buvo retos rūšies spyglinių, papartinių, samanų, kimsų, įvairių 
gaubiagrūdžių, plikagrūdžių, sporinių  ir kitų  didesnių  ir mažesnių augalų  karalijos atstovų, kuriuos mokyti botanikai suskirsto 
ardais, eilėmis skiltimis, dalija giminėmis ir padermėmis. 
    Miškelio vidury buvo nedidelis liūnas. Iš liūno grioviu sroveno upelis. Ir vandenyje, kaip ir žemėje, taip pat gyveno įvairių 
augalų ir maurų. Vieni jų žaliavo, iškilę  iš vandens, ir turėjo liemenį  ir lapus, kiti dygo ir augo dugne ir buvo panašūs į virkščias. 
Vieni standūs, kiti šiurkštūs, o tie glitūs paplavūnai lankstėsi liūno paviršium. Gyveno milijonai ir tokių, kurie susidėjo tik iš vieno 
narvelio ir tam tikrais plaukeliais yrės ir plaukiojo vandenyje kaip kokie gyviai. 
    Vasarą, kai liūnas nusekdavo, upelis visai išdžiūdavo, ir tik kur ne kur pavėsyje ir duburiuose žibėdavo žole apaugusios, 
varlėmis ir kūjagalviais vizgančios vandens duobės. 
    Srovėje tarp kyšančių  nuplautų  akmenaičių  tuojau išaugdavo iš smėlio šiurkščių  šalpusnių, dagių, usnių, varnalėšų  ir kitų 
daugiau kenksmingų  negu reikalingų  augalų  karalijos atstovų, nesidrovinčių  nei ankštumu, nei bloga dirva, nei nelygia 
kaimynyste, o visur augančių ir gražiai žaliuojančių, kur tik bent kiek gali įsikabinti šaknelėmis. Bet užtekdavo vieno smarkesnio 
lietaus, ir atsivėręs upelis vėl užversdavo smėliu ir žvirgždais tokius neprašytus ateivius. 
    Miškelyje retai kas lankydavosi: vasarą artimųjų sodžių moterys ateidavo uogauti, pušinių pasilaužti; rudenį vyrai vogdavo iš 
pono miškelio ašis, grėbliakočius, buožes, o kartais nakčia parsigabendavo namo ir pušelę skaloms pasidaryti. 
    Ponas buvo geras daugiau iš tinginio, kaip iš širdies, ir viską pavesdavo savo prievaizdui. Prievaizdas - taip pat netoli 
atsilikęs nuo savo pono ir nelabai rūpindavosi savo pareigomis. Retkarčiais parvažiuodavo dvaran vyresnysis pono sūnus, einąs 
Varšuvoje didelius mokslus, ir su mikroskopu lankydavosi miškelyje. Ir kiekvienas jo toks atsilankymas duodavo prievaizdui 
daug darbo ir galvos sukimo. Taip antai ponaičio sumanymu liko apgenėtos liepos, lotoms praretintas pušynėlis, iš liūno per 
pievą  išburbintas gilus griovys... Buvo bandoma ir sodinti, ir skiepyti, bet vis tiek mi ško našumas nėjo geryn. Prievaizdas 
kaltino tuo vagilius valstiečius ir kiškius, kurie per žiemą  taip apgrauždavo ponaičio skiepus, jog pavasarį  jų  nė  žymės 
nebelikdavo. 
    Šiaip iš šeimininkų, ponaičiui išvažiavus, miškelin niekas nevaikščiodavo: nei ponas, nei prievaizdas. Ir miškelis augo pats 
savaime, be sargų, be globėjų. 
    Nors, tiesą  pasakius, ir ponaitis miškelyje bastydavos dažniau tada, kai išsirpdavo žemuogės, kai liūno pagrioviais 
atsirasdavo aviečių ir kai pogulio laiku sekdavos užklupti ten beuogaujančių mergaičių... 

II 



    Vidury miškelio, griovyje, išaugo Ąžuoliukas. Kada jis čia atsirado ir kas jį čionai atnešė, niekas nežinojo. Pamatė  jį  tik 
tuomet, kai jis, peraugęs alksnius, ėmė stieptis aukštyn ir siekti medžių viršūnes. 
    - Žiūrėk, ponaiti, kokių  lieknų medžių yra mūsų miškelyje, - tarė vieną kartą pono sūnui bemedžiodamas su juo prievaizdas. 
- Aš neabejoju, kad mes ir be jokių  išsodinimų  ir skiepijimų  susilauktume gražaus miško, jei tik ponas nepagailėtų  išlaidų 
sargams arba lieptų miškelį aptverti tvora. 
    - Klysti, geradari, - atsakė prievaizdui mokytas ponaitis, palytėjęs Ąžuoliuko liemenį, - jis čia ne savo vietoje ir išdygo 
netyčiom kieno nors atneštas. Lotyniškai jo vardas "Quercus pedunculata", jo tėvynė - pietų Europa, o priklauso jis papinčių 
padermei; nors ir auga mūsų  šaly, bet tik tam tikrose vietose: molynėse ir prie juodžemio, kalneliuose, kur daug saulės ir 
šviesos, bet ne mūsų žvirgždyne ir dar griovy, - ir ponaitis rimtai ir moksliškai paaiškino prievaizdui, kaip sąmoningai veisias ir 
plinta augalų karalija ir kaip kartais reikia būti atsargiam, kad nesuklystum. 
    - Pamatysite, - pridėjo ponaitis, sėsdamas ant arklio, - kad po keleto metų, pristigęs tinkamo maisto, jis pradės trūnyti ir 
džiūti. Kaip kiekvienas augalas tegali linksmai augti ir duoti vaisių tik savo tėvynėje, taip ir tam tikroje tinkamoje vietoje. 
    Praėjo metai ir kiti. Daug žuvo pono miškelyje jaunųjų  medelių: vienus vėtra išlaužė, kitus kirmėlės apipuolė, kiškiai 
pagraužė, dar kitus gremėzdai galvijai išmindžiojo; užvis daugiausia vogčia iškirto valstiečiai basliams, lotoms, akėčių  ir rezginių 
lankams... O stebuklu išlikęs Ąžuoliukas ne tik, ponaičio pranašavimu, nedžiūvo ir netrūnijo, bet, atvirkščiai, vis siekė aukštyn 
ir aukštyn ir jau, praaugęs juodalksnius, susilygino su daug vyresniais kalne išaugusiais berželiais. 
    - Žiūrėkite, sesulės, kaip stiebias Ąžuoliukas: dar ir alksnių  neperaugo, o jau berželiams nori prilygti, - vieną vakarą po 
lietaus tarė šakota Sedulė savo apgenėtoms kaimynėms liepoms. 
    - Tesistiebia, tesistiebia, - su pavydu atsiliepė liepos, - jei per vasarą nepateko į  grėbliakočius, tai rudenį  neišvengs buožės 
laimės. 
    - Didelis daiktas, kad jis stiebias, o kad jis galėtų taip šakotis kaip maniškiai! - įsikišo kalbon išsiplėtojusi laukinė Kriaušė. - 
Vos devintus tepradėjo, o jau jie bet kuriam vėjui gali atsispirti. 
    - Žinote, kaimynai, kokius jis niekus tauškia? - neiškentė ir senas Žilvitis. - Jis kalba apie meilę  ir lygybę, jis kviečia visus 
griovio augalus ir medelius keltis iš dugno ir siekti aukštyn - į  saulę, šviesą ir laisvę... Jis draudžia mums kalėti ne tik prastus 
medelius, bet ir žoles... 
    - Teisybė, kaimyne, teisybė, - sušlamo viršūne Beržas, - aš pats vieną  vakarą  girdėjau, ką  jis šnibždėjo jauniesiems 
medeliams. 
    - O pažiūrėkite, ką jis padarė pagriovy, - atsiliepė nuo kalno ir senas tankiašakis Klevas. - Jis sužadino visą paliūnę ir visą 
griovį; jis sujudino ne tik karklus ir alksnius, bet sukėlė prieš mus ir šermukšnius, ir jaunąjį Uoselį; net ir mūsų skaisčioji ieva 
apsikrėtė jo nuodais. Jis ir visų gerbiamo Šermukšnio nesilenkia, putinų neklauso... 
    Čia neiškentė  pušys, laukinės obelys, juodalksniai, alksniai ir kiti mažesnieji ir didesnieji medžiai. Visi jie ošė  skambėjo 
viršūnėmis, šaukė vienu balsu ir sunku buvo suprasti, ko jie nori ir ko jie reikalauja. 
    Tylėjo tik vidury miško senas, samanomis apaugęs Ąžuolas. Jis ir dar keletas daug savo gyvenime mačiusių  storažievių 
neužjautė Ąžuoliuko siekimų  ir niekino jaunąjį miškelį. Kaip nieko gera nelaukė jie iš visų šių skiepijimų, sodinimų, genėjimų  ir 
kitų jaunojo ponaičio prasimanymų, lygiai taip pat matė vien tik miškui pavojų ir jaunojo miškelio bruzdėjime... 
    - ...Niekas mūsų senovėje nei skiepydavo. nei genėdavo, nei sodindavo, tačiau kokie gražūs augo miškai, - kalbėjo senas 
Ąžuolas savo bendraminčiams storažieviams, sumigus jaunajam miškeliui. - Kito Ąžuolo ir dešimt vyrų neapimdavo, joks vėjas 
nenugalėdavo, pačiam perkūnui pasipriešindavo... Ir nebūdavo tada nei tų džiovininkų, nei tiek daug aplūžėlių, nei tų amalų kas 
bijodavo. Kas silpnas, tas miške arba visai nedygdavo, arba išdygęs tuojau išnykdavo, užleidęs vietą  stipresniam žaliūkui. O 
dabar kiekvienas karklas, kiekviena vytelė nori dangun siekti, laisvės trokšta, su tavimi susilyginti nori... O pūkštelės vėjas - 
kaip nendrė nulūžo, šiuptelės šalna - jis jau ir pagelto. Nei jėgų, nei drąsos, nei kantrybės. Tik ir tegali augti tarp apgenėtų 
kaimynų  arba kitų užuovėjoj pasislėpęs. O kad tau atsispirtų  ar pasipriešintų, ar per kitų  šakas į  padangę prasimuštų, tai ir 
papročio nebeliko. Tu jį  pasodink, tu jam kitus apgenėk, tu jam dirvą  įtręšk, tu jį  įskiepyk, palaistyk, žiemai šiaudais aprišk, - 
tfu! Dievui tik garbė iš tokio jaunimo. 
    - Arba šis mūsų ponaičio prasimanymas skiepyti vienos giminės augalus kita, - trupučiuką atsikvėpęs kalbėjo senelis toliau. - 
Ir kas iš viso to išeis? Štai pernai sudveilavo jis mūsų  dobiliukus su svečios žemės smilgomis. Ir kas gi: tėvai dar šiaip taip 
laikosi, o jau vaikai tai nei žmogui nauda, nei galvijui ėdesys, nei mūsų parama... Tiesa, sudygo, regis, ir gražučiai, ir linksmučiai, 
ir spalvos gražios pažiūrėti, bet paūgėję  ištižo, išlepo, išdribo... Ir vargu jie čia beįsivaisys... Nei jiems mūsų  žemės sultys 
gardžios, nei jiems mūsų padangė maloni, nei su mumis ką bendra turi, - ir smilksta vienui vieni: nei savi, nei svetimi, nei svečiai. 
    - Teisybė, seneli, teisybė. Ką ir bekalbėti! - pritarė jam giliai dūsaudami kaimynai. 
    Iš patyrimo jie žinojo, kad kovoti reikia pratintis iš mažens ir kad juo daugiau iškentėsi mažmožiuose, juo stipresnis būsi 
audrose. O gyvenimas yra kova dėl būvio; gyventi ir gėrėtis gyvenimu turi teisę tik sveiki ir stiprūs žaliūkai, sugebą kovoti su 
gamta ir visokiomis aplinkybėmis. O kiti visi, silpnuoliai ir neprisitaikėliai, turi arba visai išnykti, arba dygti tik stipriųjų naudai. 
    Dėl to jie, nuglemžę savyje pasigailėjimo jausmą, gryna sąžine kalbėjo ir iš miško spaudė visus silpnuosius ir mažiukus. 



    Tylėjo užuovėjoj ir gerbiamieji putinai, ir senasis dvišakis Šermukšnis. Nors jie ir turėjo paviršiuj panašių uogų, tačiau buvo 
kitokios giminės ir tiek lapais, tiek žiedais ir augumu griežtai skyrėsi nuo vieni antrų. Bet už ką gi juos gerbė? Visi matė, kad 
Šermukšnis kali visus didesnius ir mažesnius augalus, kad čiulpia iš po jų sultis; žinojo, kad jo drevėje perisi pelėda. Taip pat 
visi žinojo, kad po putinais turi urvelius ir šliaužioja visokie nešvarūs gyvulėliai. Žinoti žinojo, tačiau gerbė juos gal senu įpročiu. 
Gerbė gal ir dėl to, kad kitados putinais dvaro akmistrinė išsigydė nuo gumbo, kad iš Šermukšnio uogų prievaizdas taiso savo 
ponui gardų svaiginamą gėrimėlį... 
    Kaip neaišku buvo, dėl ko augalai gerbia putinus ir šermukšnius, taip nesuprantama, dėl ko neapkentė padangėn iškilusios 
Ievos. Visi atminė, kaip jos tėvai, seneliai ir proseneliai - visi augo kerojo liūno pagrioviais ir dar jauni būdami pateko į  tvoras, 
lotas, lankus ir tik retas jų giminės susilaukė žilos senatvės. Bet ir tų nekoks buvo gyvenimas. Pavasarį, vos tik jos išsprogdavo 
ir, kaip jaunamartės prieš sutuoktuves, apsitaisiusios baltais žiedais, sužiurdavo liūnan, tuojau atgimę piemenys sulipdavo į  jas 
purvinomis kojomis, begėdiškai nuplėšdavo jų apdarus, aplaužydavo šakas, išlankstydavo liemenis... Ir stovėdavo paskui jos 
per vasarą  liūdnos, ligotos, apsileidusios; stovėdavo, laukdavo kito pavasario ir sirpindavo kelias vir šūnėje užsilikusias 
uogeles... O šitoji šelmė Ieva iš pagriovio iškilo padangėn, iškilo, sulaužiusi senolių papročius, ir laisva, ir laiminga ūžia šlama 
viršūne, vėjo bangose, saulės spinduliuose maudos, gėrisi savimi, žiūrėdama į  liūną kaip į  veidrodį. Per dieną joje ūžia bitės, 
žaidžia drugeliai, tai supas kukuoja gegutė raiboji, tai švilpauja volungė. O nakčia, rytais ir vakarais skardenas nuo jos šakučių 
lakštutė budrioji ir beria po krūmus savo skalsią, devynbalsę dainą dainelę. 
    Netoli Ąžuoliuko, kriaušyje, augo vienmetis Uoselis. Iš mažens juodu žaidė, draugavo, svajojo, veržės į šviesą ir laisvę, bet 
truputį  paūgėjus ir abiem pradėjus dėti luobas, staiga tarp jų  išvirto senoji Pušis ir, aplaužiusi Uoselio šakeles, perskyrė du 
draugus ilgesniam laikui. Kai Pušis liko supjaustyta malkoms, du draugai vėl pasimatė. Ąžuoliukas jau buvo nebe Ąžuoliukas, 
bet tikras Ąžuolas; Uoselis irgi sutvirtėjo, sustambėjo, išplėtė  šakas ir jau pradėjo kalėti alksnius, lazdynus ir skausti kitus 
žemesnius medelius. Be to, jis jau atrodė visiškai susidėjęs, truputį pakrypęs, truputį  pavargęs. Ir siekė jis jau nebe aukštyn, tik 
plėtės ir linko ten, kur vėjas pūtė. 
    Stebėjos Ąžuolas, kad iš tokio gražaus liekno medelio pasidarė toks paprastas, audrų ir laiko apmalšintas miško Uosis. 
    - Nesuprantu aš, Uoseli, kaip iš tavęs, kitados liekno ir tvirto medelio, pasidarė toks nuolankus miško medis? - tarė vieną 
kartą  darbštusis Ąžuolas savo buvusiam draugui. - Kur dingo tavo jaunystės svajonės, sapnai, siekimai? Atmenu, kaip tu 
kitados karščiuodavais, skambėdavai viršūne, smelkdavais visomis savo jėgomis į  šviesą, į  saulę ir laisvę, o dabar pats keži ir 
neleidi nė kitiems iš po savo šakų pakilti. 
    - Atleisk man, kaimyne, - nustebo puikuolis Uoselis, - bet man regis, kad kiekvienas medis turi teisę  gyventi kaip jam 
patinka. - Ir Uoselis, sušlamėjęs visais lapais, nekantriai apsižvalgė aplinkui. 
    - Irgi keistas klausimas: "Kodėl tu taip pakitėjai?" - nieko neatsakius Ąžuolui, pradėjo gerintis puikuolis, - juk ir sveikas 
atmeni, kaip toji nelaboji Pušis aplaužė mano šakutes ir sulaikė mano augimą... Dabar aš tik noriu būti sveikas, sotus - ir čia 
atrandu savo laimę. 
    - Uoseli, Uoseli! - sušuko Ąžuolas.- Ar verta buvo tau ir i š žemės dygti dėl tokios laimės! Teisybė, sveikata visų 
svarbiausias dalykas gyvenime, bet gyventi tik dėl jos ir ja gėrėtis - pražūtis, ne laimė. Atmink, Uoseli, prieš keletą metų ar 
būtumei tu pasitenkinęs šitokia laime? 
    - Tai ką gi man daryti, kad galėčiau pasiekti tikrąją laimę, ir kas ji yra? - giliai susijaudinęs, palinko prie jaunatvės draugo 
Uoselis. 
    - Drauguži, - nudžiugo Ąžuolas, - kas laisvės spindulį nors kartą regėjo, kas gamtos grožybes mintimi bučiavo, kas skraidė 
svajone padangės takais, - tikėk manimi, drauguži, tas laimę regėjo, be josios to širdis nebrims! 
    Ir jiedu sukruto savo viršūnėmis... 

III 

    Buvo pavakarys. Vos perėjo smarkus lietus. Dangaus rasa atsigavę, medžiai ir žolės net akį vėrė savo žalumu. 
    Pievose žydėjo čiobreliai, žydėjo visa giminė bendražiedžių, liūne žydėjo vanduo. Toli už miško, perrišusi juodą debesį, 
laumės juosta traukė iš upės vandenį. 
    - Lygybė, tauškiate, lygybė! - karščiavosi Putinas, įrodinėdamas mažesnės kilmės medeliams Ąžuolo mokslo nepastovumą, 
- ne, karkleliai, lygybės pasaulyje nėra, nebuvo ir nebus tol, kol žemėje gyvuos nors du augalai... Paimsim kad ir jus, karklus. 
Visi jūs užaugote vienoje žemėje, visi mintate ta pačia paliūnės drėgme, čiulpiate tas pačias sultis, tačiau ne visi lygūs: vieni 
mažesni - kiti didesni, vieni kreivi - kiti šleivi, vieni tinkate ir rezginių lankams, o su kitais ir pintinės nė neužraizgysi... O dėl ko 
visa tai? Dėl to, mano vargšai augmenėliai, kad taip ir kiekvienai giminei bei kiekvienam augalui skirta ir apibr ėžta tam tikra 
vieta bei tam tikra laimės anga. Taip antai varnalėšos turi plačius gyslotus lapus, o stiebą - laibą ir kriušnų. Arkliadančiai turi 
drūtą stiebą ir didelius lapus, bet juoko verti jų žiedai. Gludišiai, ožkabarzdžiai, kai žydi, sakysim, tik šypsos, bet trumpam jų 
grožybė... 
    - Pušys ir eglės apdovanotos gražučiu ūgiu ir lieknais liemenimis, o lapų vietoje turi amžinai žaliuojančius spyglius. Žirginiams 



nepagailėjo lapų, ūgio ir ilgo amžiaus, bet kad jie per daug neiškiltų puikybėn, nuskaudė juos žiedais. Per daug vaisingai ir gajai 
bendražiedžių  giminei apibrėžė  ir amžių  trumpesnį, priešingai, ji paveržtų  visus augalus. Druginius tarytum nuskriaud ė 
virkščiomis, bet, vėla, juos aprūpino vijonais kabiais, ir jais jie lipa į  aukštį. Na o kuo nuskriausti džiugminiai, braginiai, 
kryžminiai, kokio gyvenimo bereikia vaisingajai javų giminei? Tiesa, ji silpna ir per daug opi, bet dėlto, žmogaus globojama, ir ji 
lengvai, be kovos dėl būvio, užauga. Antra vertus, vėl, pasirodo, ne visi griaudžiasi ar džiaugiasi vieta, patogumais ir kitomis 
gyvenimo aplinkybėmis: šalpusniai sutupdyti smiltynuose ir žvirgždynuose, ir jie turėtų vargti dėl maisto, o žiūrėkite, jie dargi 
kaitros nepaiso: sutupdžiusi smiltynuose, gamta kartu aprūpino juos ir dideliais su daugybe plėvelių, skylučių lapais, ir jie lengvai 
tiekiasi sau peno iš oro. O kad jų niekas neskaustų, davė jiems ir ginklą - būdo šiurkštumą - ir jų joks žvėris neėda. Be to dar, 
jie ir vaistų  tarpe turi toli ne paskutinę vietą  ir yra žinomi visai ligomis vaitojančiai žmonijai. O pupalaiškės auga balomis ir 
paliūnėmis, ir joms, regis, turėtų būti ne gyvenimas, o tik dausa žemėje, bet kas nemato, kiek jos prikenčia paliūtėmis ir sausą 
vasarą, o kiek jų duburiuose su šaknimis iššunta... 
    - Taigi, mano mieli augmenėliai, matote kad kaip nėra pasauly grynos tobulybės, taip ir silpnybės, kaip nėra be bėdos 
žmogaus, taip be ydos augalo. Kiekvienas savaip vargsta, savaip džiaugiasi ir atlieka savo uždavinį, prisitaiko prie vietos, prie 
gyvenimo aplinkybių. Ir nė vienas nepamirštas, nė vienas nenuskaustas ir per daug neapdovanotas: kas vaisingesnis - to amžius 
trumpesnis, kas silpnas - tuo kiti rūpinas, kas per daug galingas - tas daug turi priešų  ir sunkiau prigyja... Vienus šiame 
margajame pasaulyje vėjas barškina, kitus saulė kepina; vieni kenčia nuo šalčio, nuo audrų, o kitus visokios kirmėlės apninka, 
amalai kankina. Kitiems visą gyvenimą neduoda ramumo visokie grybai grybeliai, arba tie patys kaimynai be laiko malkomis 
paverčia... Ir visur taip, visur. Paimsim kad ir g ėlių  karalaites radastas-juk nepalyginsi su grybais! Ir gražios, ir meilios, ir 
gardžiai kvepia, ir širdį ramina, tačiau ar jas kas pavadins laimingomis? Kelios jų  teužsimezga: dauguma nepražydusios peržydi 
geresnėmis savo gyvenimo dienomis... Taip, mano vargšai, taip... o aš, menkas Putinėlis, turiu lapus, šiokį  tokį ūgį  ir pusės 
bėdos liemenį, bet kas nemato, kaip aš per vasarą vargstu, sirpindamas žmogui naudingas uogas, už kurias ne tik kad man 
niekas nedėkoja, bet net kiekvienas valgydamas raukosi... Kaip, kaip? - staiga susigriebia Putinas, užgirdęs murmėjimą alksnių 
tarpe. - Kaip?.. Sakote: visi už vieną, vienas už visus?.. Taip? Gerai! 
    - Tegu dabar kas jus visus ir apkirptų, sulygintų kaip dvaro klombas. Po kurio laiko vienas kitas jūsų apsirgtų  ir imtų džiūti. 
Tie, kurie augs arčiau, jūsų protavimu, pradės jus globoti ir savąjį  geresnį maistą užleisti ligoniams. Bet vėl po kurio laiko jie ir 
patys nepamatys, kaip, besirūpindami kitais, nusilpnės ir atsiliks nuo laisvųjų. O laisvieji iškils, išsiplės ir noromis nenoromis 
pradės kalėti globėjus. O kas nežino, kad kas didesnis ir galingesnis, tas daugiau ir reikalauja... Ir vėl lygybės nebėra... Galop 
jei visi augalai būtų  lygūs, tai kas gi juos apgintų nuo kaitros, nuo audros, nuo šiaurės vėjo?.. O kiek per tą lyginimą pražūtų 
didžiųjų ir jūsų, mažiukų, to nė atspėti negalima. 
    Putinui nutilus, ilgai niekas neatsiliepė. Kaip vergai moksojo karklai, alksniai, paparčiai. Tylėjo arčiau ir toliau augą didesnės 
kilmės medžiai; tylėjo ir didieji. Jie visi žinojo, kur kreipia Putinas, ir dėl akių mažesniųjų neva atsidėję jo klausėsi. Nerimo tik 
jaunasis miškelis. Visiems buvo aišku, jog jie nors ir tyli, tačiau jų mintys ir širdys pasilieka laisvos ir nesuvaržytos... 
    Bet kaip subruzdo pievose žolės! Visi bendražiedžiai vienu balsu šaukė, kad jų giminė visų gausingiausia ir galingiausia, ir jei 
tik ateitų  kokia lygybė, tai kam kam, o jau jiems tai turi būti užleista augalų  tarpe pirmoji vieta. Prakilni kryžminių  giminė 
nenorėjo nusileisti bendražiedžiams ir rodė, kad jie visų naudingiausi ir kad be jų  ir pasaulis nestovėtų. Braginiai lindo į akis su 
savo teisėmis. Paliūnėj ajerai susikirto su nendrėmis, asiūkliai su samanomis, maurai su grybais... Koks kilo triukšmas, kokia 
suirutė! Visi karščiavosi, pešėsi, siūbavo, ir jų barniai nieko bendra neturėjo nei su Ąžuolo mokslu, nei su Putino teigimais. 
    - ...Nenaudėliai jūs, sutriai, - šaukė  nuo kalno braginių  giminės atstovas Kmynas, rodydamas į  pakalnėje ankštumoje 
suaugusius bendražiedžius, - visus šuntakius apaugote, visas dirvas nukalėjote. Niekur žmogus negali nuo jūsų atsiginti. Jus ir 
ravi, ir skina, ir pjauna, ir kojomis mind žioja, o jūs, kaip tinka sutriams ir nenaudėliams, visur puikiai vešit ir žaliuojat bet 
kokioje dirvoje ir bet kurioje vietoje... 
    - Užtat mūsų giminė nukariavo visą pasaulį, - atsikirto bendražiedžiai. 
    - Visur mūsų  pilna, - sučiauško ramunės, - mes ir Europoje, ir Amerikoje, ir šaltajame Sibire, ir karštoje Afrikoje. Mes 
perplaukėme jūras, vandenynus, perlipome didžiausius sniego kalnus, perėjome plačiausias smėlio tyrumas. Mūsų  sėklą  ir 
žmonės, ir paukščiai po žemę išbarsto, vėjas išsėja, vanduo išnešioja... 
    - Ten, kur mes kartą įsiėmėm, daugiau niekas mūsų nebepaveržia, - pasigyrė dagiai. 
    - Mes nukalėjome daugumą augalų Australijos, Zelandijos ir kitų  tolimųjų šalių, kur pirma mūsų nė šaknies nebuvo, - pritarė 
jiems čižmės. 
    - Tai yra kuo girtis! Tai gajus padarėlis! - tyčiojos iš bendražiedžių  javai su kryžminiais. - Kai mus ir laukuose sėja, ir 
daržuose sodina, jūsų nė šaknies į dirvą neįsileidžia. 
    - Didelis čia daiktas, kad jus sėja ar sodina įtręštoje dirvoje, - rimtai atsiliepė  iš rugių Usnis, - užtat jus rudenį  žmonės ir 
sunaudoja kaip jiems patinka, ir kitais metais toje vietoje jūsų nė žymės nebelieka. O jūs įsiskverbkit į dirvą taip, kaip mes kad 
per vasarą naudojamės vienodai su jumis globa, trąšomis, drėgme, o rudenį ne tik savo sveikas šaknis žemėje paliekame, bet ir 
savo sėklą sumaišome su jūsų dulkelėmis taip, kad kitais metais dar plačiau pasklistume. Įsiskverbkite taip, kad nei pjautuvas 
jus atskirtų, nei grėblys atgrėbtų!.. 



    - Nors mes ir ne tokios didelės kaip jūs, užtat mes laisvos ir niekas mums neponauja, - prašvepleno iš bulvienojų ir nutukusi 
Pienė. 
    Čia susikirto jau nebe giminės ir padermės, tik ardai ir eilės, skiltys ir kuopos. Žyduoliai susikabino su bežiedžiais, 
gaubiagrūdžiai su plikagrūdžiais. Vieni užstojo javus ir kryžminius, kiti - bendražiedžius. Atsirado ir tokių, kurie peikė ir mirtimi 
smerkė ne tik atskirus augalus ir padermes, bet ir ištisus ardus. 
    Ginčai taip įšilo, jog nebeiškentė  į juos neįsikišęs ir dainius Karčiuška. Pasinaudodamas gera proga, jis ėmė jiems kalbėti, 
kad ne vien žemės sultimis ir syvais turi augalai gyventi, bet taip pat gaminti sau maisto iš oro, iš šviesos ir saulės spindulių, kad 
ne vieta gražinanti augalus, bet augalai vietą, kad gyvenimas turįs būti gražus, pilnas, prakilnus, kad visokie barniai ir nesutikimai 
- tai vien gyvenimo nuodai ir taip toliau, ir taip toliau... Tačiau tokią opią valandą, kai kiekvienos žolelės buvo paliesta kilmė ir 
ypatybė, maža kas į  jį  tekreipė  akis. Apskritai ir jis, kaip daugumas dainių, buvo labai nerimtas gyvenime, ir jo paties 
pasielgimai toli gražu nesiderino su pamokymais. Ypač gi jis buvo nepastovus mylėti. Išlepintas našlaičių, žibuoklių, naktibaldų 
ir kitų savo talento gerbėjų, jis beveik kiekvieną saulėtą dieną dainavo vis kitai vos pražydusiai širdužei. Iš pavasario jis mylėjo 
daug už save vyresnę  Baltažiedę, gegužės mėnesio pradžioje jau garbino mėlynas Žibuoklės akeles, apie sekmines ėjo 
rungtynių su Skudučiu dėl Turko Lelijos. Viduvasarį  ko tik nepražuvo, įsimylėjęs gražią, bet nuodingą Vilko Vyšnią... O kas 
neatmena, kaip jis rovė nuo galvos paskutinius plaukelius ir gąsdino nusiskandinsiąs pirmojoj paliūtėj, kai paniekinusi jį  rimta 
Naktinytė susidėjo su rumbiu Debesylu... 
    Užtat jis visuomet turėdavo didelės įtakos ir sėkmės gražiesiems žyduoliams palaimintame pievos kampelyje, kur visiems 
užtekdavo ir vietos, ir saulės, ir nereikėdavo kasdien kovoti su vagiliais kaimynais už būvį. 
    Nedalyvavo ginčuose tik puiki ir didžiai žmogui naudinga druginių  giminė. Jie visuomet vengė  ne tik svetimų  nelygių 
giminysčių, bet kėlė nosį  viens prieš kitą ir savųjų tarpe. Ir dėl to skaldėsi jie bent į  kelis nelygius būrius. Taip antai perluotinių 
būrys nenorėjo prisipažinti esąs giminė požirniams; o pelėžirniai visa virkščia kratėsi nuo perluotinių  bei dobilinių  ir laikėsi jų 
nuošaliai - arčiau dirvų  ir panuovalių. Besipaikindami perlaik, daugumas jų nustojo standumo ir viršutinių  lapų  ir palaikė savo 
virkščią  tik vijonų  kabiu dėka. Be to, dar jie tuomet kėlė vaidus ir ginčus dėl kilmės vaistingų  atstovų, kurių  priskaitė  savo 
giminėje ištisą eilę. 
    Kaip ir visuomet, laikėsi nuošaly ir laimingasis dvejetas: Dagilis su Viksva. Abu, aukščiausio laipsnio egoistai ir materialistai, 
nepažino svajonių saldybės, ir jų idėja baigdavosi savo gyvenimo patogumų aprūpinimu. Dagilis ne tiek mylėjo, kiek gerbė savo 
pačiutę už jos staigumą ir mokėjimą  išsiversti visokiomis aplinkybėmis. O Viksva taip buvo prisirišusi prie savo draugo, jog 
laikė  jį  išmintingiausiu vyru visame miškelyje, ir jo ištartas žodis, kad ir kvailiausias, buvo jai šventa, neginčijama tiesa. 
Susisiekdavo ir neva draugaudavo jie tik su tais, kurie jiems buvo šiaip ar taip naudingi ar reikalingi. Tiesa, ne visai Viksva 
buvo patenkinta savo vyro kilme ir jo savumais: kas pavasaris įkalbinėdavo jam ir spirdavo jį pražysti jurginu, kad tuo būdu 
aprūpintų  ir savo vaikų ateitį, ir jų garbingą kilmę, ir patys įsiskverbtų  į palaimintųjų žyduolių draugiją. Dėl to jie ir neturėjo nei 
didelių draugų, nei priešų ir iš kiaulių suknisto kupstelio aukštybės su panieka žiūrėjo į visus tuos, kurie žemiau už juos augo... ir 
lenkėsi prieš aukštesnius. Bet vargas būdavo ir jiems, ir tiems, kurie paliesdavo jų ramią vietelę. 
    Netrukus barniai pasiekė ir antrąją liūno pusę, kur džiugminiai pradėjo dulkinti nieko nekaltas driekanas ir paparčius... 
    - O jūs kas, jūs? - užpuolė papartinius putekšlė Durnaropė. - Kada kas matė jus žydinčius arba žiedus kraunančius? Jūsų 
vaisymosi nei žmogus, nei velnias negali permanyti. Visi moksleiviai jus keikia. Slapukai jūs; šviesos bijote - gal su varlėmis 
pavienėse kabinėjatės... 
    Tuo tarpu, kai dauguma susnių  ir maurų, pritardami Durnaropei, juokėsi ir šmeižė  paparčius, Šventagaršvis ir kiti 
stambesniųjų nė akies nekreipė į gašlią Putekšlę. 
    - Mes tai mes, - atsikirto ilgaliežuvei bobai papartiniai, - o mūsų proseniai prieš tvaną karaliavo visame pasauly: jų ūksmėje 
ilsėjosi mamutai ir brachiozaurai. Ir tuo tarpu, kai dabar šitų milžinų  tik kaulai žemės sluoksniuose tepūva, mūsų  giminės ir 
šiandien dausų miškuose viešpatauja... 
    - Žiūrėkite, sesulės, kokia begėdė: jai seniai jau metas megzti, o ji dar tebe žydi, - kuždėjo tarp savęs durnažolės, 
žvairuodamos į paliūnėj tebežydinčią Turko Leliją. 
    - O ar matėte, kaip ji akis kreipia į  Debesylą, kaip rytais užkabinėja Šventagaršvį? Vargšas Skudutis iš meilės ir džiovą 
gavo, o ji dabar jo ir žiūrėt nenori, - pasigailėjo Skudučio Rusmenė aptiekinė. 
    Tai nugirdusios dvi draugės, Naktinytė su Vingirykšte, net pagelto abi iš pavydo ir širdies skausmo. Rimta Vingirykštė iš pat 
pavasario pamilo vėjavaikį Skudutį  ir atidavė ranką ir širdį. 
    O Naktinytė susidraugavo su Debesylu ir pažadėjo jį mylėti ir jam skaisčiai žydėti visą vasarą. 
    Debesylas, žinoma, kaip ir visi vyrai, mokėjo pažadėti jai ir meilę, ir laimę, ir iki mirties ištikimybę. Mokėjo pažadėti gerbti 
jos jausmus, jos valią. Žadėti pažadėjo, bet neilgai savo pažadus tesėjo. Nesuskubo skaisti draugė ir pražysti, kaip malonusis 
draugas ėmė jai šnibždėti apie kitokią  laimę, apie kitokią meilę. Priešinosi skaisti draugė, prašėsi, maldavo, bet kai draugas 
atsiuntė  į ją  su meilės dulkelėmis pirmą  ratuotą bitelę, paskiau gražų  ir dar gražesnį  drugelį, neištvėrė gražioji Naktinytė  ir, 
pusiau apalpusi, pusiau užmirusi, praskleidė maloniam pasiuntiniui savo žiedelių lapelius... 
    Rytojaus dieną pamatė Naktinytė, kad Debesylo palytėti žiedeliai ėmė raukšlėtis ir vysti. Savo širdyje pajuto kažkokį  lig šiol 



nežinotą  neramumą, pajuto nuodus. Netrukus pastebėjo, kad kasdien rečiau belanko ją Debesylo pasiuntiniai. Naktinytė 
nustojo miego, nustojo ramumo. Širdin įsiskverbė įtarimas. 
    Po krūmus butonai su kolialiežuviais ėmė pliaukšti, kad Debesylas sėbraująs su Vilko Vyšnia, kad siuntinėjąs drugelius ir į 
paraistę, kad savo žieduose ir stiebe laikąs nuodų. Kai ji pareikalavo pasiaiškinti, tai malonus draugas prikalbėjo jai tiek gražių 
žodelių ir taip ją įtikinėjo, jog Naktinytė vėl atgijo ir vėl ėmė aklai juo tikėti ir iš paskutiniųjų stengėsi jam visą vasarą žydėti. 
    Bet vieną  rytmetį, pamačiusi, kaip nuo Debesylo nuskrido drugelis į  Vilko Vyšnią, Naktinytė  suprato esanti apgauta, 
suklastinta, paniekinta ir niekam nereikalinga. Pamatė tada, kai nustojo skaistybės, kai praėjo vasara. Pamatė, bet kadangi jos 
meilė buvo tikra ir už ją galingesnė, tai, kaip dera moteriai, tebemylėjo Debesylą su visais jo nuodais ir ištvirkimais. Ir niekam 
nesiskundė, tik retkarčiais dalijosi savo nelaime su drauge Vingirykšte. 
    Ir Skudutis neilgai skudučiavo savo Vingirykštei: jiedu laimingi buvo tol, kol paliūnėj pražydo šviteliukė Turko Lelija. 
    Apskritai, nuo to laiko, kai paaugo Ąžuoliukas, ne tik dauguma žolių nustojo ramumo, bet ir didžiųjų  tarpe daug kas kitaip 
virto. Netgi senasis visų gerbiamas Šermukšnis pabūgo Ąžuoliuko ir dėl visa ko, atgaivinęs požievį, ėmė dėti trečiąją luobą. 
    O po mišką vis plūdo įvairūs gandai ir naujienos. Pakakdavo, kad ką nors pašvokštų senosios liepos, kai tuojau butonai su 
kolialiežuviais papliukštaudavo tokių  baisenybių, jog pabūgdavo ne tik putinai bei šermukšniai, bet subruzdavo ir patys 
storažieviai. 
    Ir dieną, ir naktį tada drebėdavo Epušė, gūžčiodavo liūne sargyboje stovinčios nendrės ir neberimdavo žolės. O Ąžuoliukas 
ir visas jaunasis miškelis darbavos išsijuosęs ir siekė vis aukštyn ir aukštyn. 
    Net ir kai kurios silpnosios žolės lipo vyniojos apie jų liemenis ir nenorėjo atsilikti nuo savo mokytojų. 
    Ypač visi domėjosi, kuo pasibaigs Ąžuolo kova su Šermukšniu. Jau nuo pat pavasario augalai pastebėjo, kaip iškilęs 
Ąžuolas taikėsi pagriebti drūtąją Šermukšnio šaką ir iš po jos paleisti nukalėtus medelius. Jų padėtis buvo nelygi: Šermukšnis - 
dvišakis, drūtas ir kiekvieną minutę galėjo atsispirti čia pat augančiais putinais, o Ąžuolas - lieknas, aukštas ir viršūne bei 
visomis šakomis siekiąs aukštyn. Svarbiausia tai, kad jo niekur nesekė įkabinti. 
    Visi beskilčiaveisliai ir miško storažieviai didikai stojo už Šermukšnį; žyduoliai, išskiriant tik kai kurias susnių  padermes, 
tikėjo Ąžuolo galybe. Bendražiedžiai visą vasarą  svyravo, kaip pūtė  vėjas, ir pataikavo tai Ąžuolui, tai Šermukšniui. O jų 
atstovas Saulažolis viešai pranešė, kad jei įvyktų  koks malonus ar liūdnas įvykis, tai jo giminei, vis ų  gausingiausiai ir 
slėgiamiausiai, turi būti leista apsigyventi pasilikusiose vietose. 
    Vieną  vakarą, audros metu, juodu susikovė. Šermukšnis atsirėmė  putinais, pasišiaušė, išvertė  lapus, išskleidė  šakas ir 
pavėjui užgulė Ąžuolą. Sis parėmė jį savo liemeniu: jų šakos susipynė. Abu pasiryžo nugalėti, nes susikovė žūt ar būt... Tik štai 
Ąžuolas sugriebė savo priešininką iš apačios ir net su karnomis atplėšė jam drūtąją šaką... 
    Tai pamatę, gausingi Ąžuolo priešininkai pabūgo ne juokais, ir visi susitarę pradėjo dėti trečiąsias luobas ir rengtis į bendrą 
kovą. 
    Džiaugėsi skambėjo viršūnėmis jaunasis miškelis; gavę laisvės, subruzdo augti nuskaustieji medeliai. 
    Saulažolis gudriai išvedė savo politiką, ir apie Šermukšnį ėmė kurtis čižmės. 

IV 

    Praėjo dar kiek laiko. Dar kelis kartus buvo susiginčiję augalai. 
    Šermukšnis storai užklojo savo žaizdą  sakais, jau buvo ir žievę beraukiąs, bet vieną rytą net apmirė visas, pamatęs, kad 
Ąžuolas siekiąs artyn ir norįs jį  perskrosti pusiau. Čia tik jis suprato, kad Ąžuolas kovoja ne dėl savo buities, bet dėl idėjos. 
Suprato ir pabūgo. 
    Nustojęs didžiosios šakos, kuria visų daugiausia sugriebdavo maisto, jis jau nebemanė grumtis su Ąžuolu, tiktai blaškės į 
putinus, žilvičius ir kitus savo sėbrus ir meldė pagalbos. Bet putinai, išvydę pavojų, patys ėmė svyruoti politikoje ir per vasarą 
taip paaugo į  kairę, jog atleido vietos net ir alksniams. Žilvičius tais metais buvo užpuolusios gražiažievės, ir jie patys drebėjo 
dėl savo likimo. Kiti sėbrai sakė  politika nebesiverčią  ir norį  santaikoje su visais gyventi. Nenorėjo nusileisti tik miško 
storažieviai ir jų  sultimis mintą  amalai. Nebesuradęs pagalbos ir užtarimo, vieną  vakarą  atsikreipė  jis į  savo didžiausią 
priešininką: 
    - Tamsta Ąžuole, nekalbėsime, kas kada buvo, pamiršime senus santykius ir pradėsime... 
    Bet Ąžuolas, neleidęs jam pabaigti, taip į  jį pažvelgė, tokiu paniekinimu jį apipylė, jog Šermukšnis net visas į žievę perėjo. 
    Buvo naktis. Užmigo miškas, sugulė  žolės. Susnūdo į  liūną palinkę  žilvičiai. Patekėjo mėnuo. Tylu miške, tik retkarčiais 
sudejuoja džiovininkas Beržas, sucypia tamsoje pelėda ir iš netyčių  atbėgęs vėjelis patikrina sargyboje stovinčias nendres, 
pažadina budrias epušes... Ir vėl tylu. 
    - Taip, mano mieli, - kužda Ąžuolas jaunajam miškeliui, - šimtą kartų  laimingesni mes, gimę pagriovyje. Užaugę  į padangę, 
žinosime, kas darosi čia, dugne, ir aukštesnėse erdvėse. Gyvenimas turi būti kupinas ir įvairus. Turime gyventi taip, kad, eidami 
savo pareigas, kartu matytume, kas darosi čia apie mus ir toli aplinkui. Turime gyvent ir visą gyvenimą stieptis į  saulę, į šviesą ir 
amžinąją grožybę. Mes siekiam grožio, sveikatos, linksmybės, nenorime matyti nei vargo, nei kančių, nei nusižeminimo. 



    O liūno brastoje tuo tarpu vyresnioji Nendrė jau nebe pirmą kartą pasakojo ajerams, kaip kitados rūsti karalienė Krūminė 
prakeikė  ir pavertė  jas, savo tarnaites, nendrėmis dėl to, kad jos neišsaugojusios ir leidusios ežere nuskęsti jos mylimai 
dukraitei Nijolei. 
    - ...Žiūrėkite, jūs kvailės, - kalbėjo, mums išeinant iš namų, rūsti karalienė Krūminė, - globokite ir saugokite mano dukrelę 
Nijolę  nuo nuodų, sergėkite nuo negerų  žmonių  akių. Ežere saugokite nuo paskenduolių  žavėjimo, nuo žabangų  dievaičio 
Pykulio... 
    Ajeruose sušlamėjus vėjeliui, Nendrė nutilo, bet tuo metu kitos jos draugės krūptelėjo ir sulingavo: 
    - Lingu lingu, lingutėlės, mes tarnaitės varguolėlės, mes vargstam linguojam, vis laukiam dejuojam i šplaukiant Nijolės 
karalaitės, Krūminės dukraitės. 
    Vėjelis nušlamėjo per krūmus, nuošė per pušyną ir nutilo už miško. Pamažėl nurimo ir nendrės. Tada vyresnioji pasakojo 
toliau: 
    - Išėjom mes visos iš Krūminės iškilniųjų rūmų; išėjom dainuodamos, juokaudamos, šokdamos; vidury ėjo skaisčioji Nijolė. 
Jos gelsvas kasas pamiškėj išpynėm... Perėjom žaliąją  giružę  ir žydrą  ežerėlį  išvydom... Tik žiūrim, staiga subjuro ramus 
ežerėlio plotas; pakilo vėjas, pasišiaušė vandenys, putotos vilnys ėmė  į kraštą plakti... Nusigandome visos, buvom jau namo 
begrįžtančios, bet pradėjo prašyti skaisčioji Nijolė: 
    "Leiskit ir leiskit jūs, kvailės, mane į  žydrąjį  ežerėlį  pasiplaukyti, vandens lelijų  pasiraškyti..." Ir vos įbrido vandenin, kai 
tuojau nugrimzdo, pasinėrė ir daugiau nebeišsikėlė... Ilgai mes šaukėm ir verkėm, sustojusios ant ežero kranto... 
    - O kolgi į vandenį nepuolėt, ko negelbėjot savo karalaitės? - pertraukė ją ajerai. 
    - Ar mes? - sucypė Nendrė. 
    - Žinoma, jūs! Apie ką gi kalbame? 
    - Aš nežinau, aš abrūsus rankoje laikiau. 
    - O kitos? 
    - Kitos?.. Kitos karalaitės sukneles saugojo. 
    - O dar kitos? - prispyrė ajerai. 
    - Dar kitos?.. Aš nežinau, aš abrūsus rankoje laikiau. 
    - Viešpatie, gi mergos kvailumas, - nustebo ant kranto Čemeryčia: - jau kad vyresnioji tokia vėpla, tai kiek gi proto turėjo 
kitos! 
    - Žinoma, ilgas stiebas - trumpas protas, - pritarė jai Debesylas. 
    - Na, ar atmenate, kurioje vietoje nugrimzdo karalaitė? - nesiliovė ajerai. 
    - Ar aš? 
    - Na kad ir tu? 
    - Ties mumis tada Rasos upė tekėjo. 
    - O tu sakai - ežere nugrimzdo. 
    - Buvo ir ežeras. 
    - Koksai? 
    - Lašas. 
    - Na tai kurgi, ar ežere Laše, ar upėje Rasoje karalaitė nuskendo? 
    - Aš nežinau, aš abrūsus rankoje laikiau, - pravirko Nendrė. 
    Ne tik visa paliūnė, bet ir Mėnuo iš Nendrės kvailumo nusišypsojo. Ją užstojo Vandens Lelija. 
    - Matote, - paaiškino ji kaimynams: - paskiau karalienė Krūminė, savo dukroms ieškodama, apėjo visus pasaulio ežerus, 
visas upes ir visur paliko savo tarnaites laukti ir saugoti, ar nepasirodys kur iš vandens jos mylimoji Nijolė. O jai su draugėmis 
liepė čia būt ir čia per amžius linguot... 
    - Lingu lingu, lingutėlės, mes tarnaitės varguolėlės, mes vargstam linguojam vis laukiam dejuojam i šplaukiant Nijolės 
karalaitės, Krūminės dukraitės, - susigraudinusios sulingavo nendrės ir dar labiau atsidėjusios sužiuro į vandenį. 
    - Matote, ką jos težino, - susimąstė ir Vandens Lelija, 
    - Verksminga laimė, - atsiduso ajerynėje Skudutis. 
    - Gerai, kad dar už savo kvailas galvas gyvybės neprarado, - vėl pašiepė nelaimingąsias Debesylas. 
    - Taip tai taip, - atkreipė  visų  akis Karčiuška ir, valandikę  pamąstęs, pridūrė: - bet vis dėlto jos nemirtingos tapo, ir 
kiekvienas jų pasigaili. 

    O jūs išgyvensit čia žemėj, 
    Kaip kirmės gyvena purvuos, - 
    Nei pasakoj nieks neminės jūs, 
    Nei niekas dainoj apdainuos! 



V 

    Taip jiems bešnekučiuojant, ėmė brėkšti. Pirmutiniai atbudo karklai ir skarotieji žilvičiai. Paskiau pradėjo rasotis žolės... 
    - Broliukai, neišturėsiu, neišturėsiu: užkliudys, užkliudys, - staiga visam miškui sudejavo prie kelio stovįs džiovininkas Beržas 
ir pažadino visus savo kaimynus. 
    - Gana, kaimyne, ką čia aimanuoji, kas čia beužkliudys - jau visi barškuliai iš turgaus parvažiavo, - ramino jį kaimynė Liepa. 
    - Kur, kaimynėle, visi, kur visi, nepargrįžo dar girtuoklis Taluba. 
    - Gertum iš šaltinio daugiau vandens, tai ir būtum stipresnis, o dabar - brūkštelės kas ašimi, jis jau ir apmirė visas. 
    - Iki šerdies, kaimynėle, pasiekia, iki šerdies; ak, žievės nebėra... Nei vasarą, nei žiemą  neturiu ramumo: vasarą  ratais 
tranko, žiemą rogėmis brūžuoja. Neišturėsiu, broliukai seselės, neišturėsiu! 
    - Ak tu pasaulio pabaiga! Ir nebenurimsta gi šitas senis, ir vėl pažadins mano dukrelę Drebulę, - susirūpino atbudusi Eglė, 
žalčių karalienė, - nė minutės vargšė neturi poilsio: dieną vėjas purtina, nakčia jis dejuoja, čia šitoji kvailė Nendrė verkšlena. 
    - Ta ta ta ta, pieno puta, ta ta ta ta, kraujo puta, ta ta ta ta...- pašoko iš miego persigandusi Žaltyčia Drebulėlė. 
    - Nurimki, nurimki, dukrele mieloji, - pradėjo ją raminti motina. 
    - Man klaiku, man klaiku, mamyte brangioji! 
    - Tai ko gi tau klaiku, tu mano dukrele, vargše Drebulėle? 
    - Motute, man regis, man matos, kad laukeliu joja mano dėdelės, tavo broleliai nevidonėliai, mūsų tėvelio žudytojėliai. 
    - Nurimk, dukrele, vagše Drebulėle, tai ne tavo broleliai, ne tavo dėdelės joja, tai naktigoniai pievose žirgelius daboja. 
    Patintėjusi Drebulė nutilo ir vėl ėmė snausti. Sumigo ir nendrės. Vėl tyla įsiviešpatavo miške, tik liūdnai ošdama pravirko 
nelaimingoji Eglė, žalčių karalienė: 
    - Aš miško vienuolė, aš našlė Žaltienė, nei puikiais rūbais aš puošiuos, nei aš didžiuojuos: aš vasarą ir žiemą gedulą dėviu; aš 
ošiu verkiu savo vyro vyrelio, žalčio žaltelio... Vienas mano sūnus Uoselis, antras Ąžuolėlis, o trečia dukrelė  - vargšė 
Drebulėlė. 
    - Gan, kaimynėle, ką vieną tą patį per amžius kartoji, - suūdijo ją kaimynas Klevas: - savo dukterį ramini, o pati plūsti... Kas 
miręs, to jau nebeprisišauksi... Nusiramink, atsipeikėk... Štai žiūrėk, jau brėkšta. Veikiai saulutė  skaisti patekės. Pragys 
paukšteliai, pakirs žvėreliai. Gaili raselė gražiai sužibės. Padvelks vėjelis, pakvips gėlelės, sakai, lapeliai; pakils į dangų gardus 
mišinys. Garbinsim dievą miškai ir pievos, ir čiulpsim sultis iš žemės drėgnos... Nurimki, kaimynėle, nurimki... ką čia beišverksi, 
ką beišgailėsi... 
    - Kaip aš jo neverksiu, kaip jo negailėsiu! - dar pikčiau suošė pravirko Eglė. - Nuo to karto, kai kraujo puta pieno putos 
vietoj... 
    - Ta ta ta ta, - vėl pašoko iš miego Drebulė, - mamyte, ta ta ta ta, mamyte, ta ta ta, žiūrėki regėki, aure pieno,ne kraujo puta 
liūne plauko. 
    - Nurimki, dukrele, vargše Drebulėle: nei pieno, nei kraujo puta tenai plauko, tai ūką gena vėjelis iš lauko. 
    - Na kad pradėjo dabar, tai jau abi iki aušros... - atsiduso senasis Klevas ir pats sulingavo savo viršūne. 
    - Lingu lingu, lingutėlės, mes tarnaitės varguolėlės... - atbudusios paskui viena kitą sulinksėjo liūne ir nendrės. 
    - Mano irgi ne geresnė  laimė - visą gyvenimą kaip dieglys pašonėj; bent išsibaigtų veikiau, - skundėsi Klevui džiovininku 
Beržu ir senoji Pušis. 
    Išgirdęs bylą, prašneko ir Lazdynas: 
    - O tu, dėde, daugiau samanų ant žievės krautumei, tai ir užgytų žaizda; arba naują požievį užsidėtumei... 
    - Ar žiemą, klausi? - prastenėjo nenugirdęs džiovininkas Beržas. 
    - Požievį, sakau, kitą požievį užsidėtumei: žievę storesnę, žievę. 
    - Ir žiemą, sūnel, ir žiemą brauko, - nukalbėjo senukas ir nutilo. 
    - Nebenugirdi mūsų dėdukas, - kurčiai atsiliepė iš už griovio Uosis. 
    - Ak, jau ir senatvė, žiūrėk, kelintą šimtmetį varo, visai ir apkvaišo: viduvasaris, o jis dar sprogsta. 
    - Gerai, kad dar trauks iki kitos vasaros, o kad kaip, tai dar ir šią žiemą atiteks malkoms. 
    - Aš tik stebiuos, kaip jis dar sultis patraukia: šaknys sutrūkusios, žievė atšokusi, lapais irgi nieko nebesugraibo... 
    Taip jiems bešnekučiuojant, staiga nuo dvaro atskrido viesulas ir pasigyrė parvertęs pono kluone žardą. Nesuskubo miškas 
nei apsidžiaugt, nei nusimint, kai medžių viršūnėmis atėjo kita žinia, kad Ąžuolas sutrioškinęs Šermukšnį. 
    Koks pakilo miške triukšmas, kokia suirutė: kaip pašėlusi drebėjo Drebulė, liemenimis plakės pušys, o liūne nendrės net iki 
vandens lingavo... 
    - Didvyriai broliai, čionai, čionai, į kovą, į kovą, - šaukė miško storažieviai. 
    O įtūžęs vėjas dūko medžių viršūnėmis, laužė šakas ir blaškė žoles tol, kol viršum miško prapliupo debesis. 
    Patekėjusi anksti rytą Saulė didžiai nustebo, pamačiusi dvare sugriautą žardą, sutrioškintą Šermukšnio galybę ir visą pamiškę 
nuklotą medžių lapais ir šakomis. 
    Neišsimiegojęs, išblyškęs Mėnuo ilgai jai pasakojo, kas nakčia dūko, kas tvirko, kas nedavė žmonėms miego; įskundė vėją, 



pagyrė debesį, pagyrė ištikimas nendres... 
    Tą pačią  naktį  mirė  Skudutis ir iš išgąsčio nupliko dainius Karčiuška. Laidotuvėse buvo muzikiniai barškuliai, tas pats 
Karčiuška su dideliu būriu savo talento garbintojų. Jo draugės našlaitės ir naktibaldos gražiai apdėstė Skudučio lavoną gėlėmis. 
Kelis lapelius atsiuntė  ir Turko Lelija. Skudutį  gailiai apraudojo Gegutės Ašarėlės, paverkšleno Rasakiliai; Karčiuška pasakė 
gražią prakalbą; pakėlusios į dangų mėlynas akeles, pasimeldė žibuoklės... ir Skudučio nebeliko... 
    Iš širdies skausmo įlūžusi Vingirykštė mirtimi vadavos; ją karšino nelaimės draugė Naktinytė. 
    Palaidojus Skudutį, pagaliau užsimezgė Turko Lelija, antrą kartą pražydo Debesylas, ir ruduo prisiartino. 
    - Broliukai, gi žiema prieš akis! - vieną rytmetį, pažvelgęs į  liūną, sušuko Karčiuška ir, graibydamas už plikės, ilgai blaškės ir 
stebėjos, kad taip greit prabėgus jaunystė. 

VI 

    Prieš pat žirniavežtį  dvaro prievaizdas suskato statyti naują  žardą. Išmatavo senąjį, suskaitė, kiek reikės geležies, kiek 
sienojų, kokio drūtumo, kokio ilgumo. ir, padaręs sąmatą, nuėjo pas poną. Ponas, vėlai sugrįžęs iš klebono vardadienio, dar 
tebeilsėjos ir priėmė prievaizdą gulėdamas lovoje. Ilgai jiedu tarėsi ir galvojo, iš kur gauti medžių: visi apylinkės dvarininkai, 
kaip ir jis pats, seniai jau buvo išpardavę ne tik miškus, bet ir degučiams lydimus; o kreiptis į valstiečius neleido "unoras". Tarp 
kita ko, ponui trūko ir pinigų dar ir savo vaikams nebuvo išsiuntęs į Varšuvą paskutiniam mėnesiui... Ir jiedu nukeliavo į miškelį. 
Miškelyje irgi ilgai tarėsi, dairėsi, galvojo. Išmatavo visas pušis, egles, beržus, apėjo ir žilvičius. Abu sušilo, prisikamavo. 
Atsisėdus pasilsėti, ponas buvo bepasakojąs prievaizdui, kad užsieniuose visai jokių  žardų  nesą, o tiek valstiečiai, tiek 
dvarininkai džioviną ir kulią žirnius tiesiog lauke, tai ar nevertėtų  ir jiems ta kultūringąja mada pasekti... Tik štai ponas įverpė 
akis į Ąžuolą ir, sugriebęs prievaizdą už alkūnės, sušuko: 
    - Idėja! Aš buvau ir pražiopsojęs: o jis ko čia riogso, tik Šermukšnius kali? Ar nepadarytume mes iš jo senajam žardui 
pėdžios? Žiūrėk, koks lieknas ir aukštas, - ir ponas, net atmetęs galvą, įsigėrėjo Ąžuolu. 
    - Racija! - sušuko prievaizdas, ir per minutę tapo nulemtas milžino likimas. 
    Nesuskubo ponas su prievaizdu atsitraukti nuo Ąžuolo, kai miškelyje kilo tikras pragaras. Išgirdusi baisų  nutarimą, 
pirmučiausia apalpo Ieva ir liūne įlūžo keletas nendrių. O persigandusi Drebulė  nebe tik visais lapais, bet, regėt, ir pačiu 
liemeniu tintėjo. Nustojo galvos ne tik galingieji Ąžuolo priešininkai, bet apkvaišo ir patys putinai, pasidarė tikras sambrūzdis. 
    Kiekvienas pabūgo dėl savęs. Vieni bijojo, kad griūdamas Ąžuolas ir jų nepakliudytų, kiti, sakysim, papartiniai, persigando, 
netekę Ąžuolo pavėnės, patys iškepsią nuo saulės, dar kitiems grėsė šiaurės vėjo pavojus. Gluosniai, beržai ir kiti žirginių bei 
beržinių  giminės didikai pabūgo, kad, nukirtus Ąžuolą, neateitų  eilė  ir jiems. Atsirado ir tokių, kurie tarėsi įduot Ąžuolui 
skundikus ir viską suverst ant putinų. Daugumas norėjo atsiprašyti. O putinai viso miško akivaizdoje nuplovė savo šakas ir 
teisinos, kad jie politika niekuomet nė nesidomėję, galvos niekam nekvaršinę ir per vasarą sirpinę žmogui naudingas uogas. 
    Vėjas dūko medžių viršūnėmis ir nešiojo po mišką įvairiausius gandus. 
    Sunku ir apsakyti, kas dėjosi griovyje ir jaunajame miškelyje: visi juodalksniai, alksniai, lazdynai, jaunieji berželiai ir kiti 
nutarė  susisiekti viršūnėmis, susipinti šakelėmis ir neduoti Ąžuolui griūti. Erškėčiai viso miško akivaizdoje prisiekė, kad be 
pasigailėjimo subadysią kiekvieną, kas tik prie mokytojo prisiartinsiąs. Vardu nežymėtas medelis šaukė, kad kirvis ar pjūklas 
pasieksiąs milžino liemenį  tik per jo lavoną. Visokie vijokliai ir paplavūnės apkabino savo užtarytojo ir globėjo kamieną ir su 
juo sakė drauge mirsią. Dargi čižmės pasiryžo ginti Ąžuolą. 
    Pavakary senos liepos pašvokštė, kad Ąžuolas nakčiai sušauksiąs į mišką visus kiškius ir liepsiąs pagraužti savo priešininkų 
kamienus. Pakalnės blendys nežinia iš kurių šaltinių sužinojusios, kad griūdamas milžinas sutraiškysiąs po savimi žilvičius, o kad 
kaip, tai dar užgriebsiąs ir liepas. 
    Koks pasidarė triukšmas, koks ūžesys! 
    - Dievo tik garbei, sakau, ir kas čia įsimanė skųstis, - dejavo drikni Blendis. - Gyvenome gražiai, santaikoj, ramybėj. 
    - Tau tai kas per pavojus? Tu stovi už beržų, o man - paskutinė naktelė paliko gyventi, - verkšleno kaimynė Sedulė. 
    - Ta ta ta ta, - kažin ką norėjo pasakyti merdėdama Drebulė. 
    Atėjo ir baisioji naktis. Niekas nė nemanė migti. Visais lapais drebėjo Drebulė, liūne lingavo nendrės. 
    Įsisiūbavusi Eglė nulaužė jaunajam Šermukšniui viršūnę, žilvičiai iš didelio susikrimtimo ėmė barstyti lapus. Pagelto beržai. 
    Niekas nesumerkė akių  ir jaunajame miškelyje. Per naktį  išverkė Ieva, per naktį  tarėsi jaunieji medeliai. Iš vakaro su jais 
atsisveikinęs, Ąžuolas tylomis žiūrėjo į  žvaigždėtąjį  dangų  ir kažką galvojo. Vidunakty atsisveikino jis ir su savo tolimesniais 
kaimynais, pavedė Uosio globai savo silpnučius augmenėlius ir prašė  apginti juos nuo audrų, nuo šalčio, užstoti nuo šiaurės 
vėjo. 
    Prieš dienelę jis vėl atsikreipė  į jaunąjį  miškelį  ir mokė  jį, kaip gyventi, prašė dirbti toliau jo pradėtąjį darbą... o pradėjus 
merdėt ir prie jo siekt Ievai, jis pats susigraudino. 
    - Neverk, nusiramink, mano ištikima drauge, - ramino ją Ąžuolas, - nebijau aš mirti: Ąžuolu aš gimiau, Ąžuolu ir mirsiu, ir nė 
viena ašara nesužibės mano akyse, joks skausmas neišsiverš iš mano krūtinės. Na. jei tik jau per daug būtų atšipęs kirvis arba 



neaštrus pjūklas... Gimiau aš, Ieva, griovyje ir, kol pakilau į  padangę, ištyriau gyvenimą  tiek čia apačioje, dugne, tiek ir 
aukštesnėse erdvėse. Tiesa, nedaug aš suskubau nudirbti, nedaug tepadariau naudos, bet vis dėlto tikiuos, kad mano sėkla 
nepaliks be vaisių. Dabar, kai po keleto valandų  reiks man skirtis su šiuo gražiu pasauliu, gyvais paveikslais stovi mano akyse 
praeities dienos, ir viena tegaliu pasakyti, kad tas gražus gyvenimas - tai yra kova dėl laisvės, ir kad nėra pasaulyje nieko 
skaistesnio ir prakilnesnio, kaip ta laisvė ir meilė viskam, kas gražu... 
    - Ar atmeni, Ieva, tą naktį, kai saldžiai miegojo visas miškas, o mudu su tavimi gėrėjomės nakties tyla, žiūrėjom į  liūną ir 
skaitėme vandenyje žvaigždes?.. O ar atmeni tą pavasarį, kai tu pirmą kartą pražydai ir ant tavo šakučių pirmą kartą sukukavo 
gegutė, o mėnesienoj pabėrė virtinę  balsų  lakštingala; tu, atmenu, kaip jaunamartė  prieš sutuoktuves, siūbavai žaidei savo 
viršūne, skleidei aplinkui malonę ir, kartkarčiais juokaudama, barstei į mane savo žiedelius?.. O Ieva, Ieva! koks gražus ir koks 
malonus buvo tada tavo linksmumas, tokios gražios ir tokios malonios dabar tavo ašaros... O ar atmeni, Ievuže, tą naktį, kai aš 
vienas kovojau su tamsos jėgomis, o po mišką  staugė  vėjas, trankėsi perkūnai ir visi mano priešininkai džiaugėsi, kad aš 
neištūrėsiąs? O tu pačią sunkiąją minutę metei man savo lapelį  ir surikai: "Stiprinkis, drauge, - aš su tavim!" Drauge, kai kirvio 
ašmuo įsisiurbs į mano kūną, o bukas pjūklas pradės braižyti mano žievę, - aš suriksiu: "Ieva, tas tavo lapelis dvigubai pridėjo 
man galybės, suteikė nugalėjimą ir iki mirties pagražino mudviejų gyvenimą..." 
    - Tėve, didvyri, kas gi mums daryti, kurgi mums pasidėti? - verkšleno, siekė prie Ąžuolo jauni augmenėliai. 
    - Ta ta ta ta, - kažką tebenorėjo pasakyti Drebulė. Kaip mūras tvirtas ir rimtas stovėjo jaunasis miškelis... 

VII 

    Anksti rytą atvažiavo dvaro bernai. Tuojau išmindžiojo čižmes, išskynė erškėčius; kad nesipainiotų po kojų, išrovė vijoklius 
ir prisiartino prie Ąžuolo. 
    Kad griūdamas milžinas neišlaužytų jaunų šermukšniukų, nutarė jį verst į griovį... 
    Įsisriaubė kirvis į milžino liemenį vieną kartą, kitą... Iš antrosios pusės pradėjo jį braižyti pjūklas... 
    Vėl apalpo Ieva. Apmirė nendrės, užkando žadą visi storažieviai... Ilgai darbavosi bernai: sušilo, prisikamavo... 
    - Bet ir drūtumas gi, niekuomet nesitikėjau: kerti, kerti - vis vietoje, - atsikvėpė vienas. 
    - Žiūrėk, kas jo per kietumas, kaip akmuo, net kirvis atšipo, - pritarė kitas, ir abu, pasispjaudę delnus, ėmė vėl kirsti toliau 
net žnioksėdami. 
    Ąžuolas per visą laiką nė nekrustelėjo. Ir tik kai kirvis pasiekė jo šerdį, milžinas triokštelėjo ir iš didelio sopulio prispaudė 
pjūklą; minutėlę pakentėjęs, jis jį  atleido ir pamažėl pradėjo svirti į  jaunojo miškelio pusę: nesuskubo bernai jo ir paremti, kai 
milžinas su didžiu trenksmu ir ūžesiu, laužydamas medžių šakas ir užgriebdamas viršūnes, padrioksėjo prie pat Ievos kojų. 
    - Šaknis gobkite, šaknis! - visam miškui suriko vardu nežymėtas medelis. 
    - Jis atžels, jis atžels... - šnibždėjo jaunasis miškelis. 
    O samanoti storažieviai nusiminė, susimąstė ir, užkandę žadą, sužiuro neaiškion rudens dangaus balzganon... 

1919 

BERMONTININKAI 

    Žemaitija jau buvo paraližuota. Jos gyventojai, kaip ir vokiečių  okupantų  laikais, suvaržyti ir nuo viso pasaulio atskirti. 
Susisukę sau Kuršėnuose lizdą, bermontininkai kaip kokia gangrena kasdien vis plėtėsi plačiau ir giliau ir, kaskart organizuotais 
ir palaidais būriais užgriebdami vis naujus miestelius ir kaimus, skverbėsi į Aukštaičius. 
    Kartais tokių atėjūnų būrys, paklydęs kur nors miškuose, netikėtai pasiekdavo ir tolimesnius kaimus bei vienkiemius ir taip 
juos apgrobdavo, kad vien plikas sienas ir tuščius tvartus tepalikdavo. Ir žmonės neturėjo nei kam pasiskųsti, nei iš ko 
atlyginimo reikalauti. Apie organizuotą pasipriešinimą ginklu ir kalbos nebuvo, nors jau šen ten, girdėjos, apiplėšti žemdirbiai ir 
išjudinti miestelėnai pradėjo ginkluotis, telktis į partizanų būrius ir gintis, iš pasalų užpuldinėti grobikus. 
    Bermontininkai pasidarė atsargesni ir beužpuldinėjo gausesniais būriais. 

* * *  

    Buvo šviesi lapkričio mėnesio naktis. Nors vėjo ir nebuvo, tačiau. dangumi greit bėgo ploni, gauruoti it iškedentos vilnos 
debesėliai ir, pridengdami mėnulį, regėjos, darėsi dar plonesni. Nors miškuose žiema jau ir įsigalėjo, tačiau dirvos dar buvo 
plikos, ir tik kur ne kur paežiuose ir pagrioviuose matėsi molėto, smėliu apnešto sniego sklypeliai. Pelkės buvo užšalusios, žemė 
gruodo sutraukta, ir, kaip iš balto metalo atlieti, stūksojo šerkšnu aptraukti medžiai. 
    Du Antarožės kaimo valstiečiai, Petras Baltušis ir Antanas Gliaudelis, važiavo vieškeliu iš Radviliškio Šiaulių  link. Važiavo 
ratais. Jie nuvežė  į Linkaičius pasitraukusius nuo bermontininkų milicininkus ir dabar grįžo namo. Kelias buvo prastas: laukais 



duobės ir gruodas, o miškais slidinėjo .seniai nekaustyti arkliai, ir ratai čiaužė per sušalusį sniegą kaip pavažos per ledą. 
    Kai jie išvažiavo iš Linkaičių, buvo dar gan anksti, ir manė su nakčia parsikasią namo. Bet išvažiavus vieškelin, Gliaudelio 
ratų nusmuko apsagas, ir reikėjo sugaišti daug laiko, kol jį vėl uždėjo. Uždėjus apsagą, išsiklebetavo stipinai, reikėjo vėl gaišti, 
kalinėti, taikinti, ir pagaliau bevažiuojant vieškeliu nusėdo saulė ir pradėjo temti. Iki namų dar buvo gabalas kelio, dar reikėjo 
pervažiuoti baisią Prapulties girią, Vagilkų nausėdijas... 
    Visą  laiką važiuodami vieškeliu, nesutiko nė vieno pėsčio ar važiuoto žmogaus: niekur nesimatė džiuginančio žmogaus akį 
žiburėlio, nesigirdėjo lojant šunų, tik kažin ką, lyg negera pranašaudamos, klaikiai gaudė telegrafo vielos ir, lyg tuo gaudimu 
susirūpinę, bėgo priekin ir atgal telegrafo stulpai. 
    Abu važiavo tylomis pridūrę vienas paskui kitą ir, niuksėdami savo pavargusius arklius, dairėsi į šalis. 
    Kartais, prakedenęs debesėlius, mėnulis nušviesdavo didesnius ir mažesnius tuščio lauko plotus, ir toji šviesi mirganti pleiskė, 
regėjos, pati bėgo per laukus, per miškus, per kalnus, budino sniego sklypus ir kaip nesugaunama svajonė nyko prieblandos 
ūkanose. Kaip baltas aksomas spindėjo šerkšnu aptrauktos pievos. 
    Ypač  jiems nejauku buvo važiuoti tyliais miškais, kur už kiekvieno krūmo laukė  užpuolimo. Perdien neėdę  bėriukas su 
sartoku pavargo, nenoromis bėgo risčia ir kiekviena proga griebėsi žingsniu. 
    Abu valstiečiai, nuo ryto nieko šilto burnoje neturėję, taip pat jautėsi alkani ir pavargę. Gliaudelis vis žiūrėjo į  savo 
išsiklebetavusį ratą ir bijojo, kad jis ir visai nesubyrėtų. 
    - Ar žinai, kūmai, - tarė, sustabdęs savo bėriuką, Baltušis ir, priėjęs prie pasinėrusio kailinių apikaklėje Gliaudelio, pasiūlė: - 
Ar ne geriau būtų mums kur nors išsukus iš kelio ir pernakvojus: naktis, namai dar toli, per girią bus ir kelias blogas. Ir arklius 
pašertumėm. Čia va netoli už miško gyvena vienas mano pažįstamas. Užsukim, kūmai, a? 
    - Gerai būtų tai gerai, - atsiliepė iš kailinių kūmas, - bet kad važiuok, belskis... 
    Valandėlę  pagalvojęs, išlipo iš vežėčių, nusimovė pirštines, nusišniurkštė, paklebetavo ratą  ir susilenkęs ėmė  trypti apie 
vežimą ir daužyti koja į koją. 
    - Vis kaip nors įsibelsime ir įsiprašysime, - įtikinėjo kūmą Baltušis, šerdamas iš rankos savo bėriuką. 
    Valandėlę abu tylėjo. Keletu saujų šieno pašėrė savo arklį  ir Gliaudelis. 
    - Kad pagirdžius dabar juos, - tarytum pats sau tarė Gliaudelis, pabraukęs ranka savo sartokui per karčius. 
    - Taigi ir pagirdysim, ir patys sušilsim, o rytoj su patamsėliu... Važiuojam, kūmai. Žmogus geras, vaišingas... 
    - O ką namie pamanys pernakt nesulaukę? Geriau, kūmai, važiuojam namo, ir gan. Kaip bus, taip bus. Dievo valia. Juk ir 
namiškiai be mūsų dreba. 
    Susėdę važiavo toliau. Bet nepravažiavo ir pusvarsčio, kai priešais lauke blikstelėjo keliose vietose ugnelė  ir lyg pasigirdo 
šūviai. Abu valstiečiai bematant sulaikė arklius, įsiklausė ir įsižiūrėjo į priekį. Netrukus beveik toje pačioje vietoje vėl blikstelėjo 
ugnelės, ir šūvių atbalsiai nudundėjo per laukus ir skardžiai nuošė per mišką. 
    Abu suprato, kad kažkas nebegerai. Nepratarę vienas kitam nė  žodžio, peršokdino arklius per griovį  ir, ragindami juos 
botagais per strėnas, paskubomis nusivedė toliau nuo kelio. Tik štai pamatė Gliaudelis, kaip prieky jo vedęsis su arkliu Baltušis 
kažkur dingo, kaip į duobę įkrito, ir tik pasigirdo ratų dardėjimas. Nesuskubo Gliaudelis pasukti į šoną, kaip ir jis nusmuko nuo 
kriaušio, o paskui jį, knapsėdamas ir dardėdamas ratais, ir jo sartokas. Pagriovy abu valstiečiai susirado ir laikydami už nasrų 
arklius, tylomis įsiklausė: niekur nieko, tik prunkštavo susimušęs sau į  žemę  snukį  Baltušio arklys ir nenustovėjo vietoje 
Gliaudelio sartokas. 
    Įsitikinę, kad arti jokio pavojaus nėra, surankiojo išsimėčiusias iš ratų  lenteles ir sutvarkė pasėdas, bet grįžti į  vieškelį bijojo. 
Praėjo dar valandėlė. 
    Per lauką nubėgo nauja šviesi mėnulio spindulių  pleiskė, ir abu valstiečiai įžiūrėjo netoliese kažkokius judančius šešėlius. 
Abiem pasidarė baisu. Gliaudelis ėmė šnibždėti maldą... 
    Tik štai Baltušio arklys pakėlė galvą ir, įsižiūrėjęs į  prieblandą, sužvengė. Nepraėjo nė minutė, kaip abu valstiečiai išgirdo 
pasagų  į akmenis taukšėjimą ir pamatė stačiai į  juos per lauką jojančius raitelius. Abu valstiečiai kaip užmirę stovėjo vietoje ir 
laikė už nasrų arklius, kad vėl kuris nesužvengtų. 
    Per lauką vėl nusidriekė šviesus naujas debesėlis ir nušvietė abu valstiečius ir besiartinančius prie jų raitelius. 
    Pirmutinis raitelis, matyt, juos pamatė ir, kažką suerzėjęs saviesiems, sulaikė savo arklį. 
    - Wer da? - riktelėjo jis iš vietos, ir jo rankose blikstelėjo ginklas. Tuo metu sustojo ir kiti raiteliai ir, nušvietę valstiečius 
kišeninėmis elektros lemputėmis. pradėjo artintis. 
    - Tai mes, ponai, - nesavu balsu atsiliepė Gliaudelis. 
    - Wer ist das? - pakartojo savo klausimą pirmutinis raitelis ir, prijojęs visai arti, pašvietė į akis pirma vienam, paskui kitam. 
    Abu valstiečiai, nežinodami ką daryti ir ką sakyti, nusiėmė kepures. Keli raiteliai nusėdo nuo arklių  ir, šviesdami elektros 
lemputėmis, apžiūrėjo ratus, iškratė pasėdas, o paskui apčiupinėjo abiejų valstiečių kišenes ir užančius. 
    - Mes nieko, ponai... Mes grįžtam namo iš Linkaičių, - pirmutinis pradėjo aiškintis Gliaudelis, iškėlęs aukštyn abi rankas ir 
leisdamasis vokiečiui graibyti sau užantyje ir po kišenes. 
    - Štai, ponai, ir korčiukė: mes nuvežėm į Linkaičius miliciją ir dabar grįžtame namo... Mes pastotininkai... Mus išvarė, štai ir 



viskas. - Ir Baltušis parodė milicijos jiems išduotą raštelį. 
    Prijojo ir daugiau raitelių. 
    - Linkaici... Linkaici... her her her her, - klausė Baltušio kitas raitelis ir dar kažin ką saviškai suerzėjo. 
    - Taip, ponai, nuvežėm į Linkaičius ir grįžtam namo iš Linkaičių. Mes čia vietiniai, mus visi žino, - aiškinosi Baltušis. 
    Pažiūrėjęs į raštelį, raitelis kažin ką susakė, matyt, savo vyresniajam. 
    Vyresnysis vėl kažin ką suerzėjo ir parodė ranka pirma į vieškelį, paskui čia pat į pagriovį. 
    - Mes, ponai, išgirdome šaudant, nusigandome ir pasukome iš kelio čia, va, no trpu, - pasiaiškino jam Gliaudelis ir taip pat 
parodė ranka pirma į vieškelį, paskui į griovį. 
    - A po ruski umeješ? - paklausė vienas iš būrio raitelių. 
    - Umieješ, barin, umieješ: jekali mi vieškeliu iz Linkaiči do domu.... 
    Vokietis vėl kažin ką suerzėjo, atidavė raščiuką ir nujojo. Paskui jį nujojo ir kiti raiteliai. 
    - A, ir ponas Kavaliauskas čia! - prakalbino Gliaudelis paskutinį raitelį, kuris visą laiką stovėjo nuošaliau. 
    Raitelis, pavadintas ponu Kavaliausku, lyg sumišo, bet nieko neatsakęs paspaudė pentinais arklį  ir iš vietos paėmė risčia. 
    - Dėkui ponui dievui ir panelei švenčiausiai, - atsiduso Gliaudelis, nujojus paskutiniam raiteliui, ir pridėjo: - Ar žinai, kūmai, 
taip buvau nusigandęs, kad jei kas būtų pjovęs, tai ir kraujas nebūtų tekėjęs. 
    - Tik be reikalo tu jį prakalbinai, - pašnibždomis pastebėjo jam Baltušis. 
    - O kas? - nesuprato Gliaudelis. 
    - Niekis, bet nereikėjo. Ir aš jį pažinau, bet apsimečiau, kad nepažįstu. O tai neramus žmogus: ir seniau visi jam kliuvo, o 
prie vokiečių visus įdavinėjo, ir dabar dar ne vieną suės... Ir vedžioja būrį! 
    - Gal jis mūsų ir nepažino? 
    - Palauk, nepažino jis: o kodėl gi jis taip greit nujojo, jei nepažino... Na, važiuojam, kūmai, kad tik greičiau iš šito vieškelio. 
- Ir abu valstiečiai, paėmę už apinasrių arklius, nusivedė į vieškelį. 
    Važiavo toliau. 
    Bet nepravažiavo nė šimto sieksnių, kai užpakaly išgirdo žemės dundėjimą. Atsigręžę pamatė vejančius juos kelis raitelius ir 
išgirdo šauksmą: "Halt! halt.." 
    Valstiečiai sustojo. 
    Sustojo ir raiteliai. Du pasiliko toliau, o trys nusėdo nuo arklių. Du iš trijų nusėdusiųjų padavė savo arklius paturėti trečiajam, 
o patys, nusikabinę nuo pečių šautuvus, priėjo prie valstiečių ir saviškai erzėdami, ženklais parodė, kad jie išliptų iš ratų. 
    - Kūmai, jie nori iš mūsų arklius atimti! - nusiminusiu balsu prašneko į Baltušį Gliaudelis ir nelipo iš ratų. 
    - Her her her her, - erzėjo vokietis, tempdamas jį  iš ratų. 
    - Ponai, jau susimilkit, - pradėjo maldauti Gliaudelis, priešindamasis vokiečiui. 
    - Kur tamstos tokius kuinus dėsite, - juk vos kojas tepavelka, o mum be arklių niekaip negalima... 
    - Geriau mes ponams šiek tiek pamokėsime, - ėmė derėtis su vokiečiu ir Baltušis, krapštydamas užantyje pinigų. 
    Bet vokiečiai buvo nepermaldaujami: laikydami dešinėse rankose šautuvus, kairiosiomis tempė valstiečius iš ratų  ir vis kažin 
ką erzėjo. 
    - Ponai, gerieji, susimilkit, - jau verkė iš ratų  ištrauktas Gliaudelis ir, stumiamas atatupstas į  pagriovį, aiškino: - Kur mes be 
arklių dėsimės? Mes po vieną tik ir turime. Ponas Kavaliauskas žino... 
    - Her her her her. - balsiai sušneko sėdįs ant arklio vienas iš dviejų toliau pasilikusiųjų vokiečių. 
    - Kūmai!.. kūmai!.. Jėzus Marija, jie mus sušaudyt veda! Už ką?! - nesavo balsu suriko Baltušis, bet tąsyk vokietis kairiąja 
pastūmėjo jį  nuo savęs ir iššovė  jam stačiai į  krūtinę. Tą patį  padarė  kitas su Gliaudeliu. Baltušis nugriuvo aukštielninkas. 
Gliaudelis pasverdėjo, parpuolė, bet tuo metu pašokęs pasileido bėgti; į  jį  vokietis paleido dar du šūvius. Gliaudelis sukniubo ir 
pradėjo balsiai kriokti. Pribėgęs vokietis šovė  jam į  galvą  iš revolverio ir, primygęs jį  koja už sprando, valandėlę palaikė. 
Įvykdę  įsakymą, abu vokiečiai užsikabino šautuvus, užsėdo ant arklių  ir tylomis nujojo, iš kur buvo atjoję. Du raiteliai pasiliko 
ilgiau. Po valandėlės vienas iš jų nusėdo nuo arklio ir, priėjęs prie lavonų, apšvietė elektros lempele pirma vieną, paskui kitą. 
Įsitikinęs, kad abu valstiečiai iš tikrųjų nebegyvi, sugrįžo atgal. 
    Kai nujojo ir jiedu, vėl visur pasidarė tylu. Tik vis, kažin ką negera pranašaudamos, gaudė telegrafo vielos, dirvoje šlamėjo 
sušalusios rugienos, ir, užuodę kraują, bėriukas su sartoku skersavo į savo buvusius šeimininkus ir kartkartėmis lyg atsidusdami 
kriokštė. 
    Baltušis gulėjo aukštielninkas, atmetęs rankas, ir išplėtęs akis žiūrėjo aukštyn, kur tarp debesėlių  dangumi kažkur bėgo 
skubėjo mėnulis. O Gliaudelis, nugriuvęs paslikas ir prisispaudęs veidu ir delnais, regėjos, žemelę bučiavo. Šalia gulėjo jo 
kepurė. 
    O dangumi vis kažin kur bėgo skubėjo mėnulis ir kartais, prakedenęs plonučius debesėlius, nušviesdavo ant vieškelio dvi lyg 
sustingusias pakinkytų arklių statulas ir šalia kelio keistose pozose kėpsančius jų buvusių šeimininkų lavonus... 
    Į rytą juos aptraukė šerkšnu. Išsigiedrijo dangus, ir po ilgos baisios nakties užtekėjo skaisti rami saulutė. 



1919 

SENI DRAUGAI 

    Buvo sekmadienis. Įgulos bažnyčioje ką  tik pasibaigė  pamaldos, ir į  visas šalis pasipylė  žmonės. Bendrųjų  reikalų 
departamento sekretoriaus padėjėjas Jurgis Vituška vaikščiojo Laisvės alėja ir, žvelgdamas mergelėms į  akis, niūniavo iš 
"Rigoleto": 

    Širdys mergelių 
    Linkę vilioti ir suvedžioti 
    Kaip vėjas ryto... 

    - Ką aš matau! Ką aš matau! - staiga sušuko prieš jį kažkokia žmogysta su sena raudonarmiečio miline ir išskėtusi rankas 
pastojo kelią: - Jurgi, ar tai tu, ar tik tavo dvasia?! 
    - Aa!.. Šeiva... Jonas. Iš tikrųjų nesitikėjau... Iš kurgi... tu? - Ir abu pažįstami apsikabino. 
    - Iš kurgi tu? - tarytum nustebęs pakartojo Vituška, jausdamas, kaip visas jis užkaito: Laisvės alėja šitiek vaikšto gražių 
mergelių ir pažįstamų, o jis, kaip koks provincialas, su kažkokiu nuskurdėliu laižosi. 
    - Tik vakar iš karantino... Tai laimė, kad tave sutikau, - tirpo, džiaugėsi Šeiva - Kad juos gi ir suburbintų, šituos jūsų 
biurokratus; ar žinai - visus spekuliantus į  inteligentų baraką, o mus, kad juos suburbintų... 
    - Atsiprašau, kas tie tokie biurokratai? - susiraukęs pastebėjo Vituška. 
    - Gi jūsų valdininkai biurokratai: kai spekuliantams arba buvusiems rusų satrapams, tai ir bagažą... 
    - Atsiprašau tamstos, aš pats valdininkas ir tarnauju tėvynei... ir man labai nemalonu, kad... 
    - Na na, nepyk, Jurgi, nepyk. Juk mes su tavimi seni draugai! Atmeni? Šiauliuose viename bute gyvenome... Tai buvo 
linksmi laikai. Atmeni? Na o kaip tu dabar laikaisi? Sakai, tėvynei tarnauji, a?.. O aš vos badu nenudvėsiau. 
    Vituška atsileido ir šaltai paklausė: 
    - O seniai iš Rusijos? 
    - Antra savaitė. Vakar atvažiavau Kaunan ir neturiu kur dėtis: nei viešbutyje vietos, nei kambario rast. Rusų pinigų taip pat 
niekas neima. Nors ir pasikark! Laimė, kad dar tave sutikau. 
    Laisvės alėja žygiuodama sudainavo kariūnų kuopa, ir abu seni draugai sustojo ir nutilo. 
    - Na kaip, patinka?.. Ašarų nespaudžia? - paklausė Vituška, kai kariūnai pasuko iš Laisvės alėjos į karo mokyklą. 
    - Tai kas gi - saujelė... Ką tai reiškia. 
    - Saujelė! Juk tai trečioji laida: dvi jau karininkais išleistos. 
    - Tai vis tik lašas mariose palyginti su kitais... 
    - Lašas?.. Lašas, o vienok šitas lašas mūsų atrama, Džiaugiamės tuo, ką turime. 
    Šeiva nieko neatsakė. 
    Nutilo ir Vituška. Keletą žingsnių ėjo vienas į kitą nežiūrėdami. Pagaliau Šeiva prabilo: 
    - Tai ką gi man draugas dabar patarsi daryti? Atvažiavau Lietuvon, norėčiau tėvynei patarnauti... 
    - Vietą, jei nori, tuoj gausi, - galiu parekomenduot, bet kambario ir neieškok - vis tiek nerasi! 
    - Tai kurgi man dėtis? - nusiminė Šeiva ir pridūrė: - Va tau ir Lietuva! 
    - Važiuok provincijon. Čia ir taip per ankšta. 
    - Važiuok! Gera tau pasakyt - važiuok: o man šitas važinėjimas kad įgriso, tai... Kad nors keletą dienų  ramiai pagyvenčiau, 
kol prisižiūrėsiu... 
    - Mielu noru priimčiau pas save, bet kad ir aš pats turiu vieną mažutį  kambarėlį. Algos taip pat gaunu vos pragyvent... 
Ieškok, o gal ir pasiseks. Gal aš kur nors išgirsiu. Saikai, stoty apsistojęs? 
    - Stoty. 
    - Gerai, jei išgirsiu, tai pranešiu. Na tai tam kartui iki pasimatymo... Susitiksime. Tikiuos, taip greit neišvažiuosi... - Ir Vituška 
ištiesė savo senajam draugui ranką. 
    - Kad nors kambarį kur - nieko nepagailėč... - šaltai atsisveikino su juo Šeiva ir, nepaleisdamas draugo rankos, paklausė: - 
Kažin, kur čia būtų galima iškeisti rusų pinigus? 
    - O kokie - sovietiški ar kerenkės? 
    - Ne, tik caro. 
    - Daug?.. Maži ar dideli? 
    - Bus apie pusė milijono šimtinėmis ir dar smulkiais. 
    - Na tai ką gi - vis keletą tūkstančių auksinų gausi. Štai va čia eik po dešinei, nepriėjus alėjos galo ir bus birža. Prašau užeit 
kada nors į departamentą - nuo devynių iki trijų... Na tai iki... 



    - O gal draugas žinai, kur ir briliantus galima būtų brangiau parduot? 
    - O draugas ir briliantų atsivežei? 
    - Et, atsivežiau. 
    - Daug?.. Žieduos ar taip? 
    - Ir žieduos, ir taip. 
    - Hm…Žinoti tai žinau, bet gaila, kad šiandien šventadienis ir kad aš taip neturiu laiko. Hm... O kažin kuri dabar valanda? 
    Šeiva išsiėmė auksinį  laikrodį  ir žvilgterėjęs tarė: 
    - Pusė antros. 
    - Ir auksinį  laikrodį  turi? 
    - Turiu bent keturis. Tris parduočiau. 
    - Hm... Pusė antros. Taip taip... taip... Sakai, daiktus stoty palikai? 
    - Taip, stoty. 
    - Na, kaip čia padarius... Žinai, drauguži, jei nesi pratęs prie didelio liuksuso, tai kaip nors sutilptume ir pas mane. Tiesa, 
kambarėlis nedidelis, bet vis dėlto ir baldų  yra, ir lova atsiras... Hm... sakai, pusė antros... Daiktai stoty... Taip... Žinai ką, 
drauguži, eisime dabar "Versalin", papietausime, o paskui nuvažiuosime abu stotin ir tavo daiktus parsivešime... senus laikus 
prisiminsime... Iš tikrųjų, Jonai, kokie tai buvo laimingi laikai! Atmeni, kai mes abu... 
    Ir abu seni draugai, susitvėrę už parankių, nuėjo "Versalin" pietautų. 

1919 

ŠNIPAS 

    Neapsakomai mėgstu saulėtas vėlybo rudens dienas, tokias dienas, kokias vadina "atodairų vasara": ridinėdama žeme skaisti 
saulė nekepina, nežibina akių kaip viduvasary, tik maloniai šviečia ir šildo. Oras tyras, vėsus. Dangus giedras, mėlynas. Žemė 
nuklota šilko voratinkliais; žolė, rugienos, akmenys, grumtai sujungti jų  silpnutėmis gijomis, kurios, dvelkiant vėjeliui, dreba, 
raibuoja ir prieš saulę  žiba kaip mėnesienoj ežero vanduo. Išnykę  vabzdžiai; nebegirdėti paukščių. Laukuose nebematyti 
žmonių, nebeskamba jų dainos ir šneka. Vasarojus nudirbtas; bulvės nukastos; jau sužėlė žiemkenčiai rugiai; džiūsta iš markų 
ištraukti ir rugienose iškloti linai. Šiaip visur tuščia, tik kur ne kur pamiškėse ir vasarienose ganosi plačiai plačiai pasisklaisčiusi 
po dirvą  galvijų  banda, kūrenas piemenų  ugnelė, ir melsvi dūmai it ilga melsva v ėliava driekiasi sklaistosi tyrame ore. 
Nebegirdėti nei vieversėlių, nei kitų vasaros plunksnuočių giesmininkų. Tik karkia kalksi ant tvorų varnai, skraidžioja po laukus 
jau susirūpinę  skristi kovai ir žaliose rugių  dirvose dūmoja savo ilgas neišsprendžiamas dūmas tilvikų  pulkai. Retkarčiais 
šnekučiuodamos nuskrenda padange laukinės žąsys, užkurkia pakeleivingos gervės ir, piemenų  "susuktos", ilgai suka 
nepasiekiamose aukštybėse ratus, rėkia ir ginčijas, lig vėl susitaria ir susideda į  eiles. Šoriais užplūsta pulkeliai strazdų, špokų, 
vieversėlių  ir šiaip mažesnių  paukštyčių, bet ir jos, ilgai nesustodamos, o čiulbėdamos ir čiauškėdamos ir it pasispirdamos 
sparneliais ore traukia į amžinos vasaros šalį. 
    Visa gamta, jau sąžiningai atlikusi prakilniausią  savo pareigą, nors liūdna ir susimąsčiusi, tačiau nepavargusi, tvarkingai ir 
iškilmingai rengiasi patikti žiemos. Prašmatni slapukė rudens dailininkė visur jau suspėjo pabuvot ir nepasigailėjo gausiai pateikt 
įvairių dažų nei miškams, nei laukams, nei sodžiams. Itin gražiai tokią dieną atrodo baltasai miškas ir iš tolo vilioja žmogų savo 
nepaprastomis varsomis. Kiekvienas medis skiriasi savo lapų spalva ne tik nuo panašių  į save, bet ir nuo savo viengenčių. Dar 
iš tolo galima atskirti pageltę berželiai nuo auksu žėrinčių drebulių apušių, viena liepsna apimti klevai nuo rudų ąžuolų, moliuotų 
liepų, lazdynų, ievų ir kitų kitokių. O žalvario spalvos uosiai ir it metaliniais lapais žilvičiai nors dar laikosi ir stiprinasi, tačiau jau 
ir jie mėto lapus ir pamažėl nežymiai plinka. Tik kaimuose vyšnių  sodeliai ir aviečių  kerai ilgai nenori pasiduoti rudeniui ir 
žaliuoja tolei, kolei juos nukanda šalna. O mišriame miške dažnai dar tirštesni ir padaira dar įvairesnė. Ypač daug gražumo 
suteikia miškui įsiterpusios į  spalvotų  lapuočių šeimynas tamsiai žalios eglės, ėgliai ir šiek tiek šviesesnės pušys; tik jie vieni 
nepaiso jokios permainos ir tebežaliuoja kaip ir vasarą. Bet nė vienas gėlių  keras pavasarį  nežydi taip skaisčiai, kaip dailiai 
rudenį  atrodo nuraudusiais lapeliais sedulė; užsidūręs ant tokio krūmokšlio, būtinai žmogus sustoji ir ilgai gėrėsi: tarytum kas 
ugnį  be dūmų  sukūrė arba tas legendų  degąs ir nesudegąs krūmas, kurį  užėjo Mozė  kalnų  dykumoje. Bet neilgam toji jos 
gražybė: pūstelės šiaurys arba čiuptelės šalna - ir vien pliki žabagarai testirkso ir tik vėjo po mišką gainiojami lapeliai tekalba 
apie buvusią puikybę. 
    Tačiau neramu rudenį miške: negirdėt nei paukštyčių balsų, nei bitelių dūzgimo, nei to malonaus miško ūžesio, tik retkarčiais 
pasimaišo amžinai maisto ieškojimu susirūpinusi zylelė, per eglyną prastriuoksi voverytė  su grybu dantyse, ir kažkur miško 
gilumoj pasislėpęs triūsia kalena genys. Šiaip viskas tyli, liūdi ir pamažėl miršta. Kvepia grybais, samanomis, iš visur dvelkia 
drėgnumu. Lapai čiuža po kojomis, čiuža krisdami žemėn; čiuža ir tarytum į kažin ką melancholingai ir paslaptingai šnibžda ir 
pasakoja. Šnibžda tarytum apie tai, kad viskas pasauly prabėga, praeina, nuvysta, kad nieko čia nėra pastovaus, amžino, kad 
visų vienodas likimas: šiandien aš, rytoj tu, o kitą metą, kada džiaugsis saule milijonai į mus panašių - visi mes užmiršti būsime ir 



pūsime drėgnoje žemelėj. 
    - Sašašaša, - šnibžda skrituliuodami per šakas žemėn pageltę berželio lapeliai. 
    - Taip taip taip, - taria jiems, sulaukę paskutinės savo gyvenimo valandos, medžlapiai ir krinta amžinon nebūtin. 
    O miškas tyli, liūdi, ilsis ir mena malonias vasaros dienas. 

* * *  

    Gražu tokią rudens dieną laisvai klaidžioti po miškus ir laukus, bet dar gražiau važiuoti kur nors vieškeliu patogiuose ratuose 
ir iš tolo gėrėtis kas minutę kitėjančia miškų ir laukų panorama. 
    Vieną tokią dieną, lietuvių - lenkų karo metu ties Vilniumi, važiavau aš su pulko iždininku per miškus ir laukus iš Lentvario į 
Rykantus. Paskui mus traukiasi į  naujas pozicijas pulkas. Toli užpakaly, už tamsių girių griaudė lenkų armotos, ir sprogstamųjų 
granatų  skardas kurčiai dundėjo artimesniuose miškuose. Kartais nuo kalnų  buvo matyti, kaip iš spalvotų miškų  ir laukuose 
ištikšdavo aukštyn dūmų  ir smėlio stulpas ir kaip, pamažėl išsiskirsčius dūmams, dar ilgai plaukdavo viršuj medžių  ore pilkų, 
saulėj blizgančių dulkių debesėlis, ir pamažėl nykdavo kaip ryto ūkas. 
    Mūsų kareiviai būreliais ir po vieną  žengė per laukus, ir žiūrint į  jų pilkas, geležinėmis vokiečių  kepurėmis apvožtas galvas 
rodėsi, it plačiuose laukuose ropoja žeme didžiagalviai stori vabalai. Vieškeliu traukė mūsų gurguolės ir ilgos pastočių vilkstinės. 
Priešaky dundėjo baterija ir jojo keletas raitų karių. 
    Ir aš, ir iždininkas abu tylėjome. Tylėjo ir sėdįs priešaky užsikabinęs ant pečių šautuvą kareivis vežėjas. Nors pulkas traukės 
į  naujas pozicijas ne sumuštas ir ne priešo prispirtas, bet visi buvo surūgę ir be ūpo. Juo labiau visi buvo nepatenkinti, kad 
niekas nežinojo, kam jiems buvo įsakyta pakilt iš patogių pozicijų ir atsitraukt iki Rykantų. 
    - Pamažėl, pamažėl, taip ir namo parsitrauksim, - prabilo atsigręžęs į mus vežėjas ir parodė rimbu pakalnėn į mišką, iš kurio 
išsipylė mūsų pėstininkų būrys. 
    - Nėra kada gerai ir pasiganyt - kaip pradėjome nuo pat Augustavo... - giliai atsiduso jis, mums nieko neatsakius, ir suragino 
arklius. 
    Išėjusi iš miško pėstininkų  kuopa greit užlipo prieš kalną ir, žygiuodama skersai vieškelio, apsėmė mus. Jų  išvargę, saule 
nudegę veidai, iš po vokiškų kepių, blaivai žiūrį akys, pilni patrontašai šovinių, už pečių veršenikės - visa tai darė gerą įspūdį, ir 
ne karo žmogui neaišku buvo, kam jie traukiasi. 
    - Kurio pulko? - paklausė  iždininkas vieną kareivį, kuris, visas suprakaitavęs, nusiėmė nuo galvos kepę ir atsisėdo paravėj 
pasitaisyti. 
    Kareivis pažiūrėjo į  iždininką, pažiūrėjo į mano civilinius rūbus ir, užuot atsakęs, pats paklausė: 
    - Gal parūkyt turit? 
    - Turim. Sustok... Prašau, - ir iždininkas išsiėmė pokelį papirosų. 
    Kareivis paliko paravėj kepę  ir šautuvą  ir, nuavęs dešinę koją, ant kairės prišoko prie ratų. Jo stori, nuo vėjo ir saulės 
surambėję pirštai niekaip negalėjo nučiupti vieno papiroso ir traukė iš karto kelis. 
    - Imk, imk; visus, visus! - drąsino jį  iždininkas ir stengėsi taip pakreipti pokelį, kad iškristų bent keli papirosai. 
    Kareivis padėkojo, vieną papirosą tuojau įsikando dantyse, kurį  jam uždegė vežėjas, o du užkišo užanty ir ant vienos kojos 
nustrioksėjo atgal. 
    Kas mane labai nustebino, tai kad kiti kareiviai nepuolė prie mūsų papirosų  prašyt, o paėmė  tik tie, kurie buvo arčiau ir 
kuriems buvo pasiūlyta. 
    - Na ką, vyrai, tol da mes taip trauksimės? - prabilo į  juos iždininkas. 
    - O mums tai kas: vyresnybė liepia, tai traukiamės, lieps laikytis - laikysimės, - atsakė už ravo stov įs kareivis, kuriam neteko 
papirosų. 
    - Tai mums pirmoji divizija vis painioja! - atsiliepė ir kitas. 
    - Štai kad ir už Lentvario - tokias geras pozicijas turėjom, manėm jau ryt pulti... 
    - Vyrai, vyrai!.. Neatsilikit, neatsilikit!.. - pašaukė juos karininkas ir, padaręs ranka mostą, nužygiavo su savo kuopa per 
laukus. 
    Nesuskubome nuvažiuoti ir keleto metrų, tik visai arti miške pasigirdo šūviai. Vežėjas sustojo ir stvėrės šautuvo. Išsiėmėm iš 
kišenių  revolverius ir mes. Iš pradžių  tarėm, kad tai lenkų  partizanai, bet tuo metu išbėgo iš miško du mūsų  kareiviai ir, 
suklebsėję užraktais, išmetę gilzes, užsidėjo šautuvus ant pečių ir pasileido paskui savo kuopą. 
    Lydėjusieji bateriją raiteliai, išgirdę šūvius, šuoliais pasileido per dirvas į mišką. 
    - Kas ten šaudo? - dar iš tolo riktelėjo vienas raitelių  į tuodu kareiviu. 
    - Šnipą pašovėme, tamsta karininke, - atsakė kareivis, į  kurį buvo kreiptasi, ir sustojo, tuo tarpu kitas nužingsniavo paskui 
kuopą. 
    - Parodyk, kur, kame? 
    Prijojo ir kiti kariai. Paskui juos nusekėm į mišką ir mes. 



    Įėję keletą  žingsnių  į mišką, tuojau pamatėme vienplaukį  žmogų, kuris sėdėjo po beržu atsilošęs aukštielnikas ir abiem 
rankomis atsirėmęs žemės. Iš pradžių mums pasirodė, kad jis taip ir sustingęs; kai priėjome arčiau, pamatėme, kad iš jo šono 
teka kraujas ir kad jis, atmetęs galvą ir primerkęs akis, greit ir sunkiai alsuoja. 
    - Kas tu esi? - paklausė vyresnysis karininkas, nusėsdamas nuo arklio. Žmogus nepakrutėjo iš vietos ir nieko neatsakė. 
    - Kto ty taki? - lenkiškai pakartojo kitas karininkas leitenantas ir pajudino jį už peties. 
    Žmogus, nekrutėdamas iš vietos, grįžtelėjo į  karininką, išskėtė akis ir kaip paukštis, kuris nori gert, išsižiojęs dar giliau ėmė 
kvėpuoti. 
    - Kas pašovė?.. Sulaikykit kareivius. 
    - Aš čia, tamsta karininke. 
    - Kur jūs jį radot? 
    - Miške, tamsta kapitone... Mes su Adomavičium einam, žiūrim, egi rave iš po ėglio batai kyši; pasižiūrim - žmogus guli; ant 
kaklo, žiūrim - žiūronus pasikabinęs. Kelkis, sakome, ko tu čia guli... Jis atsikėlė  ir šovė  iš revolverio pirma Adomavičių, 
paskui mane ir pasileido bėgti... Mes ir pašovėm! 
    Pašautasai nė nekrustelėjo. 
    - O kur jo revolveris? 
    - Adomavičius pasiėmė, tamsta kapitone. 
    - O žiūronai? 
    - Žiūronai?!. Žiūronus aš turiu, - ir kareivis ištraukė iš užančio dar naujus Ceiso žiūronus. 
    - Ar gerai iškrėtėt? 
    - Trupučiuką, tamsta kapitone. 
    - Dokumentų jokių neradot? 
    - Jokių, tamsta kapitone. 
    - O pinigų? 
    - Trupučiuką, tamsta kapitone, - ir kareivis ištraukė iš ui.ančio ir saują sugniaužytų ostmarkių. 
    - Kur Adomavičius?.. Pašaukit Adomavičių! 
    Vienas karių tuo metu užšoko ant arklio ir nujojo Adomavičiaus. 
    Kurį  laiką visi tylėjo. Pašautasai vėl nugręžė nuo karininko veidą. 
    Aš užėjau jam už akių ir pasižiūrėjau į  jį  iš priešakio: atrodė kokių 28-30 metų; veidas inteligentiškas, seniai neskusta barzda, 
neapkarpyti ūsai; ilgi, lyg tyčia sutaršyti plaukai draikėsi be tvarkos; akys buvo užmerktos. Apsivilkęs jis buvo pilku frenču 
naminio milelio, kokiuo dabar dažnai dėvi ir inteligentai; tos pačios medžiagos kelnės, suleistos į  aulus; batai prasti ir seniai 
nešveisti. Aš nė kiek neabejojau, kad tylėjo jis ir merkė akis visai ne dėl to, kad norėjo silpnu apsimesti ar ką nuduoti, bet kad 
iš didelio sopulio ir nusigandimo lyg apatijon pagrimzdo. Žiūrint, kaip jis giliai traukė orą ir retkarčiais pūtė akis, man rodėsi, 
kad jis vis nori atsipeikėti ir pamatyti, kas iš tikrųjų atsitiko. 
    Netoliese, už kokio pusvarsčio, sprogo granata, ir pro medžių  liemenis buvo matyti, kaip lauke iškilo aukštyn gauruotas 
paužulnis rudo smėlio stulpas ir nuplaukė oru blizgančių dulkių debesėlis. 
    Atėjo Adomavičius - uždusęs, nusigandęs ir dar iš tolo atkišęs rankoje revolverį  ir ostmarkių. 
    Adomavičius patvirtino tą pat, ką sakė ir jo draugas, ir parodė savo peršautą patrontašą. 
    - Kolgi karininkui nepranešėt? - paklausė abu kareivius kapitonas. 
    Kareiviai nieko neatsakė. 
    - Pinigus, žiūronus ir revolverį paimsit nuo jų, o jiems išduosit raštelį, - paliepė kapitonas leitenantui. 
    - Klausau! - atsakė leitenantas ir, pridėjęs prie kaktos pirštus, sumušė pentinais. 
    - Iškrėskit jį, - vėl paliepė kapitonas, ir abu kareiviai, padėję ant žemės šautuvus, stvėrėsi pašautojo; bet nelaimingasis ūmai 
grįžtelėjo galvą į kapitoną ir sukepusiomis lūpomis kažką ėmė lenkiškai švokšti. 
    - Iš kur tu?.. Kto ty taki? - prisikišęs paklausė leitenantas. 
    - Porucznik wójsk polskich! - greit greit, tarytum skubėdamas, viena dvasia prašvokštė pašautasai ir užsimerkė. 
    - Tak ty szpieg?!. Tak? 
    Pašautasai nepramerkė akių ir tarytum ne tik visa krūtine, bet ir visu pilvu alsavo. 
    - Duokit jam vandens. 
    Leitenantas iš savo plėčkutės įpylė  jam burnon vyno. Pašautasai paspringo ir užsikosėjo; iš jo peršauto šono burbtelėjo 
kraujo srovelė ir, blizgėdama saulėje, nutekėjo per frenčą žemyn ir susigėrė storose kelnėse. 
    - Tak ty szpieg jesteś? Przyznaj się! - po minutės pakartojo leitenantas ir, nesulaukęs atsakymo, liepė kareiviams jį nurengti. 
    Kareiviai greit, nežiūrėdami pašautojo vaitojimų, nuvilko frenčą, peiliu perskrodė  batus, išardė  puspadžius, iščiupinėjo 
kelnes, juosmenį, kišenes. Niekur nė popierėlio. Pašautasai gulėjo pusnuogis ir taip sunkiai alsavo, jog net viduriai plak ės. 
Retkarčiais, padvelkus vėjeliui, ant jo byrėjo pageltę berželio lapeliai ir lipo prie krauju permirkusių drabužių. 
    - Sakote, gulėjo rave po ėgliu ir žiūrėjo į  lauką? - vėl atsikreipė kapitonas į kareivius. 



    - Taip, tamsta kapitone, gulėjo po ėgliu ir žiūrėjo į  lauką, - atsakė abu kareiviai. 
    - Kas gi daryt? - pusbalsiu paklausė leitenantą kapitonas. 
    - Taip palikt, žinoma, negalima: už poros valandų užeis lenkai, ir jis viską pasakys - juk viską matė... Su savim vežiotis - ir 
nieko nebeišgausim... - ir leitenantas kažką šnipštelėjo kapitonui ausin. 
    Pašautasai tai pastebėjo ir, padaręs didžiai skaudantį veidą ir labai susirūpinęs, greit greit ėmė švokšti: 
    - Mej... litości, panie... ja polak... Choć do wieczora życia... póki te farby... te słońce, - ir pašautasai akimis ir veidu parodė 
į saulę, į pageltusius berželius, į saulės spinduliuose drebančias apušes. 
    Visi sumišo. 
    - Do wieczora! Nie, bratku, - pakratė galvą  kapitonas: - do wieczora wasi užeis, ir tu jiems viską  pasakysi; mokėjai 
šnipinėt, mokėk ir mirt! - ir kapitonas išsitraukė revolverį. 
    Pašautasai dar labiau susirūpino: 
    - Litości, panie... na parę godzin życia... litości... - ir, nusviręs ant kairiojo šono, išsitraukė iš po savęs sulankstytą lakštą. 
    Leitenantas greit paėmė jį  ir iškėlė. 
    - Planas, - tarė jis, perduodamas lakštą kapitonui. 
    - Iš tikrųjų! - nustebo kapitonas: - žiūrėk, kaip tikrai ir kaip greit jis suspėjo nutraukti: trečioji baterija... antroji... štabas... 
užtvaras... kapitono Svilo batalionas. Kriaučiūno kuopa... 15 kareivių... 20 kareivių... 
    - Kaip tikrai viskas! - stebėjos ir leitenantas. 
    - O čia kas raudoni taškeliai? - ir abu karininkai susimąstė. 
    - Egi bataliono užtvaros, - atsiprotėjo leitenantas: - žiūrėk - palei mišką... ežerėlis... Vasiliukai... 
    - Ak tu rupūže! - sugriežė dantį kapitonas ir du kartu iššovė šnipui galvon. 
    Šnipas surietė kojas, atmetė galvą ir nusviro ant dešiniojo šono, pagulęs po savim užpakalin atkištą ranka. 
    Iš jo peršautos galvos papliupo ant geltonų beržo lapelių juodas kraujas. 
    - Pažiūrėkit, ar nėra po juo dar ko? - paliepė kapitonas kareiviams. 
    Kareiviai, kad nesusiteptų  rankų  krauju, kojomis apvertė  lavoną  ant kito šono ir dar surado pieštuką  ir popierinę 
centimetrais išdalytą juostelę. 
    Ir vėl atūkė granata ir sprogo visai netoli lauke; skardus aido atbalsis pripildė visą mišką. Pakalnėj prabilo mūsų kulkosvydis, 
ir pradėjo pokšėti mūsų šautuvai. Raiteliai susėdo ant arklių ir nujojo. Į mūsų vežimą atsisėdo ir Adomavičius su savo draugu, ir 
visi nutrenkėme vieškeliu. Miške, iš kurio vos tik išėjo mūsų  pėstininkų  būrys, pradėjo sprogti granatos ir šrapneliai. Abu 
kareiviai buvo nusiminę ir lyg jautėsi kuo kalti. 
    Iki Rykantų visi tylėjome. Ir tik kai pervažiavome per geležinkelį, Adomavičius atsiduso ir tarė: 
    - Matyt, koks nors neprastas. 
    - O dėl ko tamsta taip manai? - pasidomėjau aš. 
    - Kaipgi - ir saulės, ir berželių jam gaila! 
    - O apie dūšią ir nepamislijo, - susimąstęs tarė ir kitas kareivis. 
    - Nei saulės, nei berželių  - o norėjo savųjų  sulaukt ir gan! - suniekino Adomavičių  iždininkas ir, privažiavęs tvarstomąjį 
punktą, liepė sustoti. 
    Kareiviai išlipo ir nuėjo į savo kuopą. 

* * * 

    Pavakary, saulei sėdant, buvo didelė kova: lenkai lindo iš miškų, veržėsi per slėnius ir griovius ir norėjo, kolei mes dar 
nesusitvarkėm naujose pozicijose, užimti Rykantų aukštumas. Vakaras buvo toks gražus, giedras ir tylus, jog vien tik apjakėliai 
žmonės ardė tą šventą ramybę. 
    Stovėjau ant kalno po medžiais; pro žiūronus mačiau, kaip lenkai grandinėmis puolė mūsiškius, kaip mūsiškiai taip pat 
grandinėmis grūdo lenkus atgal; kartais bėgo ir vieni, ir antri... O tas šaudymas, šaudymas! Iš kur šaudė kulkosvydžiai, nebuvo 
matyti, bet ten, kur krito kulkos, dulkėjo žemė. 
    Išsitiesęs per kalnus ir slėnius pačia pamiške bėgo į Vilnių vieškelis; į  tą vieškelį  išjojo iš miško lenkų raiteliai; mūsiškiai juos 
pamatė ir paleido iš armotos keletą šūvių; raiteliai greit išsiskirstė: kas spruko atgal miškan, kas slėniu, o saulėleidžio raudonai 
nudažytame akiraty aiškiai buvo matyti, kaip iš miško tiško padangėn velėnos, samanos, medžių sakos ir kaip paskum viršuj 
miško ilgai stovėjo ir driekėsi skaidrus dulkių  debesėlis. Nors visoj apylinkėj griaudė armotos ir žudėsi žmonės, tačiau savo 
nepaprasta spalva vilioją  žmogaus akį miškai, saulei nusėdus, kurį  laiką atrodė dar gražiau; ir, rodėsi, joks griausmas, joks 
žmonių sukeltas pragaras negalėjo sutepti jų varsų, išardyti jų vienybės ir sudrumsti jų šventos ramybės. Romūs buvo ir laukai, 
ir nežemiškos skaistybės pilni pakalnėj du ežerėliai. Rami buvo ir visa gamta ir, visai nepaisydama to, ką darė žemės Kainai, 
galvojo mąstė apie kažin ką  tokį  be galo ir pradžios didelį, prakilnų  ir šventą, kas nieko artimo ir bendro neturėjo su šiomis 
žudynėmis. 



    Tą  valandėlę nebuvo mano širdy nei užuojautos vieniems, nei neapykantos antriems: vienodai gailėjau ir vienų, ir antrų; 
gailėjau pats savęs ir visų žmonių. 
    Nusileidau nuo kalno. 
    Į  tvarstomąjį  punktą  atnešė  sunkiai sužeistą Adomavičių; kadangi pirkioje, kur buvo tvarstomasai lauko punktas, buvo 
prinešta daug sužeistųjų  ir jų  dar nesuspėjo visų  perrišti, tai Adomavičių  paguldė  su neštuvais kieme po geltonais berželiais. 
Gulėjo jis pastatęs akis ir tarytum negalėjo atsigėrėti geltonais berželio lapeliais. Aš jį  prakalbinau. Nieko neatsakė, tik 
sudejavo. Pašaukiau seselę. Seselė jį apžiūrėjo, atsegė kaklą, dviem pirštais atplėšė nuo žaizdos marškinius ir nubėgo į  pirkią 
vyno. Vyno jis nenurijo, tiktai pakrutino lūpas, ir skystimas išbėgo atgal... Kaskart jis kvėpavo lėčiau ir giliau. Kai krito 
skrituliavo žemėn pageltę berželio lapeliai, Adomavičius sekė juos akimis ir, rodėsi, norėjo pagauti juos burna. 
    Sunku ir nejauku pasidarė pozicijose, ir tą pačią naktį sugrįžau į Kauną. 

1920 

REDAKTORIAUS LAIMĖ 

    Leidėjai tarėsi gana ilgai. Ir tuo tarpu, kai pajaus dydis buvo nustatytas per kelet ą minučių, dėl paties dailės žurnalo 
pavadinimo kalbėjo ir ginčijosi porą valandų. 
    - Mano nuomone, tai "Sietynas", ir gana - daugiau nieko geresnio nesugalvosim, - ilgai sukęs galvą, pakartojo žurnalo 
pavadinimą vienas literatas ir paaiškino: - Ir skamba gražiai, ir poetiškas, ir reikšmingas, ir prasmė yra... 
    - Sakome gi, kad "Sietynas" jau buvo ir žlugo, - suniekino jį skustas pajininkas ir dar giliau susimąstė... 
    - Tai "Aušra", - atsigriebė literatas. 
    - Ir "Aušra", ir "Aušrinė" buvo. Aš tik stebiuos, kad tamsta literatas ir nežinai lietuvių  literatūros istorijos, - įgėlė jį  skustas 
pajininkas. 
    Literatas užsigavo ir atžėrė: 
    - Literatūros istoriją  tai aš žinau, bet nežinau, kam čia toks ekscentrinis originalumas: dailės žurnalo pavadinimas tai ne 
kokios spekuliacinės bendrovės. Tai kas, kad ir buvo. 
    - Atsiprašau, ponai, - nutraukė jų ginčą kitas literatas, pajutęs, kad ponas tuojau užvažiuos jo kolegai, - mes nukrypome nuo 
reikalo: siūlykite pavadinimus, o susirinkimas tegu sprendžia ir stato balsuoti. Aš siūlau - "Grįžulo Ratai". 
    - O aš - "Paukščių Kelias" arba "Kasiopėja", - ironiškai pašiepė ir jį  skustas pajininkas ir, kad neduotų atsikirsti, tęsė: - Iš 
tikrųjų, kad mes iš pradžių  vis siekiame kažkur aukštyn, o paskui ir nutupiame kaip vištos. Ir aš iš dalies sutinku su mūsų 
gerbiamojo kolegos pasiūlymu, kad būtų mažiau ekscentriškumo, o daugiau realumo. Aš siūlau. "Kelrodys" arba "Kelvedys"... 
    - "Vadovas į Olimpą"! - balsu nusijuokė pirmas literatas ir visai pasitenkinęs, kad atsiteisė, pašoko nuo kėdės ir ėmė žiūrinėti 
ant sienos sukabintus paveikslus. 
    - Na tai rinkite sau patys, - kai aš ne literatas ir ne futuristas, tai man vis tiek. - pašiepė abu literatus įtulžęs pajininkas ir taip 
pat atsistojo paveikslų žiūrinėt. 
    Bet tąsyk atsiliepė iš kampo visą laiką tylėjęs ir galvojęs nedrąsus poetas: 
    - Kažin gi, kad pavadinus "Spindulys" ar "Spinduliai"... Regis, tokio dar ir nebuvo? 
    - Bravo! Visai pritariu ir keliu abi rankas ir kojas, - nudžiugo kertėje literatas realistas. 
    - Geresnio pavadinimo ir nerasi. Ir aš už jį  visom keturiom balsuoju, - pritarė  jo draugas simbolistas, ir pagaliau poeto 
pasiūlytas dailės žurnalo pavadinimas buvo vienu balsu priimtas. 
    Dabar bereikėjo parinkti redaktorių ir nuspręsti administracijos reikalus. 
    Dėl redaktoriaus ilgai neteko galvos sukti, kadangi tinkamesnio ir geresnio redaktoriaus, kaip kad Spudutis, vargu begalima 
buvo rasti. Nors Spudutį  į susirinkimą ir pamiršo pakviesti, tačiau. visi žinojo, kad jam viską galima užkrauti. 
    - Svarbiausia tai, kad jis literatūrai atsidavęs ir vardą gerą  turi, ir visiems žinomas; be to, jo žmona su vaikais galės ir 
administracijos pareigas atlikti... Juk mūsų žurnalas savaitinis... 
    - Ir redakcijai buto nereikės samdyti: viskas sutilps jo kambariuose, - garsiavosi ir kiti leidėjai bei literatai. 
    - Bet kiekgi mes jam algos duosime? - staiga paklausė vienas iš poetų. 
    Lig šiol lietuviai redaktoriai buvo arba visai neapmokami, arba apmokami tais pinigais, kurie likdavo nuo prenumeratori ų 
laikraščiui žlugus. 
    - Algos?.. Kai dėl algos, tai aš tiek galiu pasakyti, kad jis sutiktų  ir veltui: bet tak jam užsiimti savo darbu, o ne tarnauti kur 
nors ministerijoj... Mano nuomone, iš pradžių  duosim jam kokius šešis septynis šimtus auksinų, o kadangi ir redakcija, ir 
administracija bus jo bute, tai primesime jam dar šimtelį už du kambarius. 
    - O už administraciją? 
    - Dėl administracijos tai su jo žmona susitarsime: duosime jai kokių nors dovanų, keletą auksinų klijams, muilui nusipirkti, ar 
šiaip kokiais produktais: juk mūsų žurnalas ne kasdieninis, o savaitinis... 



    Pasikalbėti ir susitarti su redaktorium ir administratore buvo pavesta pajininkui, kuris pasigyrė Spudutį gerai pažįstąs. ir net 
jo raštus skaitęs. 
    Spudutį  pajininkas rado namie. Gyveno jis su žmona ir trejetu vaikų  toli nuo miesto centro ir samdė nedideli butelį  iš trijų 
kambarių ir virtuvės. Kai pajininkas pasakė, dėl kokios priežasties jis atsilankęs, Spudutis nustebo ir nenorėjo juo tikėti. Ypač 
jam buvo keista ir nesuprantama, kad tuo tarpu, kai pajininkas gyrė jį, kaip literatą ir tikrą meno žinovą, į  pajininkų  ir leidėju 
susirinkimą jo nepakvietė. Taip pat ne visai aišku jam buvo ir tai, kodėl visi vienu balsu nutarė prašyti jį būti redaktorium. Į 
pasiūlytas sąlygas Spudutis nieko neatsakė. Bet kai pajininkas pagaliau pareiškė, kad dailės žurnalo pakraipa ir visas 
redagavimas visai pavedamas jo skoniui, Spudutis užsidegė  ir paklausė, kaip rimtai tas leidimas sumanytas, koks tam tikslui 
sudėtas kapitalas, kas rūpinsis popierium, reklama ir taip toliau. Visas pareigas pasiėmė sau leidėjai. 
    Kadangi žurnalas buvo savaitinis, tai nedaug teko kalbėti ir dėl administracijos: Spudučio žmona apsiėmė viską  atlikti pati 
viena. 
    Kai rytojaus dieną Spudutis gavo iš leidėjų  tūkstantį  auksinų raštinės išlaidoms, knygoms, prašymams, markėms ir kitiems 
dalykams, jis ir iš tikrųjų  pasijuto esąs redaktorius, ir abu su žmona pradėjo darbuotis. Pirmučiausia vieną  iš savo trijų 
kambarių  pavedė  redakcijai, kitą  administracijai; vaikučius sukimšo trečiame kambaryje, perdalino perpus virtuvę. Tą patį 
vakarą abu su žmona darbavosi iki vidunakčio: rašė pažįstamiems ir nepažįstamiems poetams ir literatams laiškus, kviesdami 
juos bendradarbiauti, dirbo plakatus, dėstė  skelbimus, atsišaukimus. Darbo buvo daug. Rytojaus diena taip pat abu pradėjo 
darbuotis nuo pat ryto; paskui lakstė po miestą, davė prašymų, skelbimų, tarėsi su spaustuve. Spudučiai ir nemanė, kad vieno 
paruošiamojo darbo užteks visai savaitei. Pagaliau, pagarsėjus skelbimui, rašytojai ir poetai pradėjo siųsti ir savo rankraščius. 
Kadangi ant redakcijos durų  buvo jau iškabintas didelis spalvomis nupieštas plakatas "Spindulių" redakcija ir administracija", 
tai pradėjo lankytis praeiviai - kas laikraščio, kas skelbimo, kas šiaip ko pasiteirauti. Pagaliau pasipylė  su savo rankraščiais 
gimnazistai, gimnazistės, kareiviai, valdininkai; lai škanešiai taip pat kasdien atne šdavo daug paprastos ir apdraustos 
korespondencijos; išėjo taip, kad vienas Spudučiu praversdavo visą  pusdienį  duris bedarinėdamas ir su interesantais 
bekalbėdamas, o kitas - knygas, raštus ir laiškus betvarkydamas. Bet užvis daugiau darbo buvo prie rankraščių, juo labiau, 
kad Spudutis visus raštus skaitydavo nuo pradžios iki galo. Ir net ten, kur ir nebūdavo jokios minties, redaktorius stengdavosi 
surasti ją ir nesuradęs duodavo dar skaityti žmonai. Ypač jis kreipė akis į  naujus rašytojus, į pradedančius jaunuolius, iš kurių 
galima buvo šio to tikėtis. Dauguma rankraščių, kurie ir tiko spaudai, teko perrašyti, nes buvo rašyti neaiškiai ir abiejose lapo 
pusėse. Kitus nors ir aiškiai parašytus, ir vienoje lapo pusėje. tačiau, ištaisius sintaksę ir rašybą, vis vien teko perrašyti. Dėl kai 
kurių pataisų  reikėjo pasitarti su pačiais autoriais, o tai vėl atėmė daug laiko. Pagaliau, kai rankraščiai buvo parengti spaudai, 
redaktorius žinojo juos kone atmintinai... 
    Kas dieną vis daugiau ir daugiau plaukė  į redakciją laiškų, rankraščių  ir prenumeratos, tai Spudutis dar labiau įsidrąsino ir, 
kad būtų  panašus į  tikrą  redaktorių, nusipirko naujos mados žalią  skrybėlę, elegantiškas kurpaites, pasisiūdino švarką, 
diplomatiškas kelnes; žmona uoliai sekė, kad visuomet būtų balta jo apikaklė, mankietai ir kad apskritai jos vyras būtų panašus 
į  Olimpo dievaitį. Ji pati taip pat pasitempė, pasirėdė  ir jau virdavo barščius iš karto dviem dienom. Redakcijoj iškabino 
plakatą: "Negaišk ir negaišink", administracijoj - "Laikas - pinigai". O priiminėdama iš prenumeratorių  pinigus ir įteikdama 
kvitus, visiems sakydavo: "Pakartojant prenumeratą, prašau atsiųsti ir visą savo pirmutinį adresą". 
    Korektūrą Spudutis taisė pats ir braukė raudonu rašalu ne tik rinkėjų klaidas, bet ir kreivai ar nevykusiai sustatytas raides. 
Ypač akylai sekė ženklus. Taip pat labai vargino rinkėjus dėl taškų, tarpų, antraščių  raidžių  didumo; griežtai skyrė brūkšnelį 
nuo brūkšnio, kabutę nuo kablelio. Jam taip pat turėjo didelę  reikšmę, kaip yra padėtos trys žvaigždutės antraštės vietoj ir 
tekste. Be to, ką dėti pirma, ką paskui... 
    - Kaip tu manai, dūšyt, kad "Rudens ilgesį" įdėjus po "Ryto rasų", o Markelio feljetonėlį sukeitus su Spirgučio eilėmis? Ar ne 
dailiau būtų, a? - klausė savo žmoną Spudutis, vartydamas paruoštą žurnalo maketą. 
    - O tada "Ryto rasos" nesutilps trečiame puslapyje ir Spirgučio eiles teks dėti po "Svajonių", be to, ir tarpas mažas beliks, ir 
antraštę  reiks aukščiau pakelti... Štai žiūrėk, kaip išeis... - Ir abu Spudučiai vėl skaičiavo raides ir matavo žurnalo maketo 
puslapius... 
    Kol Spudutis nebuvo redaktorium, jis ir supratimo neturėjo, kad žurnale atrodo viskas gražu, viskas vietoj ir viskas suderinta 
vien tik dėl redaktoriaus triūso ir skonio, ir kiek daug reikia padėti rūpesčio ir prityrimo, kol toks sąsiuvinis patenka į skaitytojo 
rankas. 
    Kai Spudutis paskutinį kartą  ištaisė korektūrą ir kai po kiekvienu lapu padėjo savo parašą, kad taip galima ir spausdinti, ir 
jau tik bereikėjo į mašiną kišti, staiga priėjo prie jo vienas rinkėjų ir pasiteiravo, kodėl pratarmėje žodis "autorius" parašytas su 
"u", o kultūros kronikoj be "u" - "autoris"? Spudutis susimąstė  ir, porą  minučių  pasvyravęs ir patrynęs kaktą, paprašė 
trupučiuką palaukti. Pats gi išspruko pro užpakalines duris iš spaustuvės ir nubėgo pas kalbininką. Pas poną kalbininką  tuo 
tarpu buvo svečių, ir visi gėrė arbatą. 
    - O, ponas redaktorius! - nudžiugo pamačiusi naują svečią šeimininkė. - Labai malonu!.. Prašome, prašome. 
    - Atsiprašau, ponia, neturiu laiko... Ačiū... Mašina laukia, - suskubo redaktorius, spausdamas visiems rankas ir 
skubėdamas. 



    - Kaip, ponas redaktorius jau ir nuosavą mašiną įsigijai?! Sveikinu, sveikinu! 
    - Ne automobilis, pone, - spaustuvės mašina... rotacinė, -suvirpėjo redaktorius ir prisikišo prie kalbininko su rankraščiu. 
Sužinojęs, kad kol kas panašiems žodžiams dar nesą  taisyklės ir kad galima esą  rašyti ir šitaip, ir taip, - linktelėjęs visiems 
bendrai, išskubėjo į spaustuvę. 
    Pradėjo ir spausdinti. Spudutis vaikščiojo apie mašinas, žiūrėjo, kaip sukasi ratai, rateliai, rateliukai ir kaip tarp jų traukiamas 
popierius vienu metu virsdavo jo dailės žurnalo lapais. Užtekdavo Spudučiui iš tolo pamatyti išmargintame lape tik vieną 
antraštę, tik pirmutinę  raidę, ir jis jau žinodavo, kas toliau. Vaikščiojo Spudutis apie mašinas truputį  susinervinęs, truputį 
paraudęs, bet neapsakomai patenkintas ir laimingas. Vaikščiojo ir trynė delnus. Štai po pusvalandžio pasirodys pirmutinis jo 
mylimojo "vaikelio" (taip jis vadino savo žurnalą) numeris, o po kito pusvalandžio jo "Spinduliai" nušvies visas sostinės gatves, 
rytoj - krautuvių vitrinas, glėbiais plauks į paštą, į stotį... ir jo "vaikelis" pasklis po visą Lietuvą... 
    - Kas ten? - visai be reikalo, bet taip sau, iš malonumo, paklausė Spudutis mašinisto, kai tas, sustabdęs masiną, įsižiūrėjo į 
spausdinio lapą. 
    - Niekis, viskas gerai, - atsakė mašinistas ir, davęs ženklą paleisti mašiną, pagyrė Spudutį, kad žurnalas išeisiąs ir gražiai 
spausdintas, ir suredaguotas... ir turiningas... 
    Tuo tarpu, kai pati mašina ir spaudė, ir lankstė, ir pjaustė, ir dešimtimis dėjo ant stalo sulankstytus žurnalo lapus, keli stovį 
prie stalo vaikėzai skubiai griebė juos ir dėjo į  viršelius, ir, čia pat tam tikra mašina apipjaustę ir susiuvę, taip pat dešimtimis 
dėjo ant kito stalo. 
    Pirmutinius penkis žurnalo sąsiuvinius paėmė mašinistas nuo stalo ir, vieną kitą pavartęs, įteikė juos, dar kvepiančius spaudos 
dažais, ponui redaktoriui. Spudutis mandagiai padėkojo ir paprašė  mašinisto tris šimtus egzempliorių  tučtuojau atiduoti 
pardavinėti gatvėse vaikams, kurie seniai jau laukė prieangy prie durų  ir kėlė triukšmą. Su penkiais egzemplioriais, vienu sau, 
kitu žmonai ir po vieną vaikams, Spudutis išėjo iš spaustuvės, tarytum ir žemės po savo kojom nejausdamas. Nors ir labai 
norėjo bėgti su brangiu nešuliu namo ir pasirodyti, tačiau nutarė dar pavaikščioti gatvėmis ir pažiūrėti, kokį  įspūdį  padarys 
visuomenei jo žurnalas ir kaip šauks gatvėje vaikai: "Spinduliai"!.. "Spinduliai"!.. Naujas dailės žurnalas... Penki auksinai!" 
    Spudučiui ėmė  smarkiau plakti širdis. Praėjo keletas gana ilgų  minučių, ir pagaliau iš redakcijos išvirto kupeta vaikų, 
šaukdami: "Spinduliai" - naujas dailės žurnalas... penki auksinai!" 
    - Palauk, o šios dienos laikraščio neturi? - staiga sulaikė berniuką vienas iš praeivių. 
    - Neturiu, ponas; o štai naujas dailės žurnalas išėjo... penki auksinai, - ir berniukas atkišo "Spindulių" sąsiuvinį. 
    Praeivis kreivai pažvelgė  į sąsiuvinį, buvo benueinąs, bet susigriebė, užmokėjo penkis auksinus ir, susukęs sąsiuvinį 
vamzdeliu, įsidėjo į kišenę. 
    - O tai storžievis!.. O tai žemės kurmis! - niekino jį  širdyje Spudutis už tai, kad pilietis nepasidomėjo net žurnalo turiniu ir 
kas jo redaktorius. 
    - "Spinduliai"!.. "Spinduliai"!.. - tuo tarpu jau šaukė vaikai didžiojoje gatvėje. 
    Pradėjo ir pirkti. Kiti nusipirkę prisikišo prie nušviestų krautuvių  langų, vartė naują žurnalą  ir gėrėjosi. Prie vienos vitrinos 
susispietė būrelis žmonių, tarp kurių  Spudutis pamatė  ir savo literatūrinį  priešininką, "Sostinės žinių" reporterį, Paklumbalio 
Pempę. Jis vartė žurnalą ir kažin ką susirinkusiems kalbėjo. 
    - Kritikuoja, bestija! - pamanė Spudutis, pamatęs, kaip reporteris kažką iš vidurio žurnalo ėmė skaityti susirinkusiems. 
    Tik štai Paklumbalio Pempė taip garsiai susijuokė, jog net visi praeiviai atsigręžė. 
    - Gal Spirgučio eiles perskaitė, - pamanė Spudutis, ir jam pasidarė truputį  it nesmagu, it nejauku, kad visgi į pirmąjį  numerį 
įdėjo tokias futuristines ir silpnokas jauno poeto eiles. 
    - Štai tau ir klausyk žmonos! - pagalvojo Spudutis, prisiminęs, kaip jis dėl tų eilių buvo su ja susiginčijęs. 
    Bet staiga būrelyje pakilo kažkoks bruzdesys, ir kiekvienas ėmė žiūrinėti savo sąsiuvinį. O reporteris karščiavosi, kažką vis 
kalbėjo ir, pažiūrėdamas į viršelį, kvatojos. 
    - Iškritikavo, nevidonas! Minioj!.. Gatvėj!.. Iš pasalų... - niršo Spudutis, kreivai žvelgdamas į  susibūrusių žmonių kuopelę. - 
Bet palauk... tu iškritikuok spaudoj, paskaitoj... Tada pažiūrėsim!.. Ir savo tikra pavarde po kritika pasirašyk! 
    Paklumbalio Pempė pasišaukė vieną vaikėzą ir, paėmęs iš jo "Spindulių" sąsiuvinį, kažką jam pasakė. Vaikėzas pažiūrėjo 
pažiūrėjo į grąžintą jam atgal sąsiuvinį  ir nuėjo toliau. 
    - "Spiduliai", "Spiduliai"!.. Naujas dailės žurnalas - penki auksinai, -sušuko vaikėzas, paėjėjęs toliau nuo kuopelės. 
    - "Spiduliai", "Spiduliai"! Naujas dailės žurnalas... penki auksinai... - šūkavo vaikėzas, eidamas gatve. 
    - Berniuk, eikš čion, - pašaukė Spudutis vaikėzą. Berniukas priėjo ir atkišo žurnalą: 
    - Penki auksinai, ponas! 
    - Kaip tu šauki? Tu šauk ne "Spiduliai", bet "Spinduliai". "Spinduliai"! - primygęs pakartojo Spudutis. 
    - O kad, ponas, taip parašyta, - atsakė berniukas. 
    - Kaip parašyta? 
    - O taip, "Spiduliai". 
    Spudutis žvilgterėjo į  žurnalo viršelį, ir tarytum kas strėle pervėrė  jam širdį; jis ištraukė  iš vaikėzo rankų  žurnalą ir aiškiai 



perskaitė viršelyje didelėmis juodomis raidėmis geltoname fone parašyta: "Spiduliai". 
    Minutytę Spudutis svyravo: jam lyg krūtinėje oro pritrūko, lyg susimaišė mintys. Tik ūmai, metęs žurnalą  ir prilaikydamas 
skrybėlę, tekinas pasileido į spaustuvę. Visi praeiviai pamanė, kad ar jis ką vejasi, ar jį kas. 
    - Stok! stok! stook! - suriko Spudutis, įbėgęs į  spaustuvę, ir pats griebė už didžiojo rato. Vienu matu sustabdė mašiną; 
subėgo rinkėjai, mašinistai; visi pamanė, kad kas į mašiną įkliuvo ar kas atsitiko. 
    - "Spiduliai"... "Spiduliai", - tūžmasties apimtas sušuko Spudutis ir, rodydamas pirštu į  antraštę, pakišo žurnalą spaustuvės 
vedėjui į panosę. 
    Ramus ir pats savimi pasitikįs drūtas spaustuvės vedėjas paėmė žurnalą  į rankas, minutytę pažiūrėjo ir liepė rinkėjui atnešti 
originalą. 
    - Štai tamsta! "Spiduliai", - tarė spaustuvės vedėjas, žvilgterėjęs į  originalą, po kuriuo aiškiai buvo padėtas raudonu rašalu 
Skudučio parašas, kad galima spausdinti. Daugiau netaręs nė žodžio, liepė paleisti mašiną. 
    - Susimilk tamsta! Ką darai!.. Stok!.. Stok! - vėl sušuko Spudutis, stverdamas už rankos vaikiną, kuris norėjo paleisti 
mašiną. 
    - Tamsta, - šaltai ir rimtai tarė drūtas spaustuvės vedėjas: - prašau negaišinti - mums laikas brangus; ką  tamsta mums 
pateikei, tą mes ir spausdinome... Tamstos žurnalas jau išspausdintas, ir mes per 15 minučių baigiam savo darbą. - Su tais 
žodžiais spaustuvės vedėjas vėl mostelėjo ranka. Mašina suūžė, sudardėjo ir pradėjo mesti naujus "Spidulių" lapus... 
    Ir nė vienas iš rinkėjų ir mašinistų, kurie pirma taip gyrė jo žurnalą, nepasakė jam nė vieno užuojautos žodžio; visi nusigręžė 
nuo jo ir dirbo kiekvienas savo darbą. 
    Kai vienas iš pažįstamų draugų literatų vežė Spudutį namo, gatvės laikraščių pardavinėtojai šaukė: "Spiduliai"!.. "Spiduliai"!.. 
Naujas dailės žurnalas - penki auksinai!.." 
    Draugas literatas liepė vežėjui išsukti iš didžiosios gatvės ir skersgatviais parvežė nelaimingą "Spidulių" redaktorių namo. 
    Kitą vakarą redakcijos bute susirinko leidėjai ir pajininkai. Spudutis jiems nepasirodė: perrišta galva ir sumerkęs akis kaip 
priblokštas gulėjo jis vaikų kambaryje ir po sunkių darbų tarytum ilsėjosi. Apie jį  triūsė žmona, stovinėjo, dūsavo vaikai. 
    Leidėjai tarėsi trumpai ir nutarė "Spindulius" visai likviduoti. Dailės žurnalo, kad ir kitu pavadinimu, nutarė visai neleisti, nes 
visi žinojo, kad pelno jis neduos, o kam kišti savo pinigus į tokį objektą, kuris ir procentų neatneša. 
    Rytojaus dieną  Paklumbalio Pempė  įdėjo "Sostinės žiniose" trumputę  "Spindulių" recenziją, pavadinęs ją  - "Requiem 
aeternam!" 
    Ponia Spudutienė suvedė  sąskaitas, užbaigė knygas ir perdavė pajininkų  įgaliotiniui redakcijos ir administracijos dalykus. 
Kada buvo išnešta paskutinė spinta, ji nuplėšė nuo durų "Spindulių" redakcijos ir administracijos užrašą ir prispaudė nedidelį 
popieriuką: "Čia išnuomojami du kambariai su puse virtuvės". 
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RUDENS GĖLĖS 

I 

    Visuomet, kada aš girdžiu krūmuose lakštutę, man: ateina mintis, kad dievas myli šiame pasauly ne tuos, kuriuos gausiai 
apdovanojo gražiu veidu, lipšniu būdu ir visokiais greit nuvystančiais kūno skaistumais, o tuos, kuriuos nuskriaudęs šiais 
paviršutiniais patogumais ir nedavęs pažinti gyvenimo malonybių, suteikė  jautrią širdį, aukštą  sielą ir įkvėpė meilę visam tam, 
kas prakilnu ir gražu. Ar nekalba apie tai pilka plunksnota giesminink ė, neturinti pasauly sau lygių, kai ji, neblizganti savo 
paviršium, vengianti bendrų paukščių chorų, vengianti puikių miškų, augalotų beržynų, pasirenka sau tankius nežymius krūmus 
ir, kada suminga girių  gražuolės ir nutyla kasdieninis triukšmas, gieda sau viena drąsiai, garsiai, skalsiai ir ramina pati save ir 
visus, kurie ausis ir širdį  turi. 
    Dar būdamos trečiosios klasės gimnazistės pamatė  abi seselės Lapienaitės, kad jos nevaizdžios, negražios ir nemalonios 
lipšniems jaunikaičiams. Ypač jos tai pastebėjo per vieną pačių gimnazisčių suruoštą vakarą koncertą. Tiesa, jos abi dalyvavo 
scenoje: Marytė  jausmingai pasakė  eiles ir savo gražiu balseliu pritariant pianinui padainavo, Onyt ė  su kita drauge, 
pasirėdžiusios tam tikrais rūbais, suvaidino "Žiogas ir skruzdė" ir dar porą kitų dalykėlių  ir publikai padarė geriausią  įspūdį. O 
atlikus vakaro programą, kai prasidėjo šokiai ir vaišės, abi seseles visi užmiršo. Nebesirūpino ir nebeieškojo jau jų nė akylos 
mokytojos, kurioms taip rūpėjo vakaro pasisekimas, paliko vienas ir jų  klasės draugės, kurioms jos išspręsdavo uždavinius, 
duodavo nusirašyti iš savo sąsiuvinių rašinius, o kai kada, draugei skęstant, atsargiai iš už nugaros ir pašnibždėdavo... Dabar gi 
visos tos draugės, nepaprastai gyvos ir linksmos, šoko žaidė  su savo svečiais gimnazistais, ir jų visu kuo patenkinti užkaitę 
veideliai darė jas dar gražesnes. Abi gi seselės, it už kokį  prasikaltimą nubaus tos, sėdėjo nuošaliai ir, niekieno nepastebimos, 
su pavydu žiūrėjo į  besilinksminantį  jaunimą. Kartais atsikvėpdama draugė  iš tolo šyptelėdavo joms arba prabėgdama pro šalį 
iš mandagumo mesdavo kokį  žodį  - kol nešokat? - arba - apie ką svajojat? - ir, įtraukta bendran sūkurin, tuojau apie jas ir 



užmiršdavo. Ne laukusios šokių pabaigos, abi seselės parsirado namo, ir, dargi neparagavusios vakarienės, atsigulė. Atsigulė, 
bet negreit abi užmigo. Onytė pirmą kartą susimąstė, dėl ko jai, o ne gražuolei Bytautaitei paskyrė rolę darbščios skruzdės, o 
ne prašmatnaus vėjavaikio žiogelio. Marytė  jautėsi užgauta ir paniekinta už tai, kad daug prasčiau už ją  padeklamavusiai 
Steponaitytei smarkiau plojo delnais ir mokytoja už kulisų  išbučiavo jos snukutį, tuo tarpu jai vos tepalytėjo lūpomis kaktą. 
Gulėjo abi seselės, skendo mintyse ir nors ir nesidalijo vakaro įspūdžiais, tačiau abi jautė didelę skriaudą. Be to, dar pamatė 
abi seselės žmonių  pagarbą ir prisirišimą  tik prie paviršutinio gražumo. Ir po to vakaro jų  ir taip jau neskaistūs veideliai dar 
labiau apsiniaukė. 
    Pirmutinė  nusileido prieš tą  žiaurų  gamtos įstatą  vyresnioji - Marytė  ir, filosofiškai išsprendusi klausimą, kad ne veido 
skaistume žmogaus laimė, paskendo moksle, knygose ir rūpinosi daugiau savo apsišvietimu negu savo tualetu. Jaunesnioji gi - 
Onytė  - jokiu būdu nesidavė pavergti savęs tai teisei ir kaip sumanydama rūpinosi savo išvaizda: raitė plaukus, ugdė kasas, 
puošėsi, prausėsi ir stengėsi būti graži, linksma ir patinkanti. Mėgo žiemą ir bijojo pavasario, kada jos veideliai apsitraukdavo 
kaip rudu vualiu šlakais. Jau ket virtoje klasėje paslapčiomis nuo seselės išmėgino ji visokius veidui skaistumo suteikiančius 
kremus, vartojo pudrą, odekoloną. Bet vis dėlto nepasidarė nei skaistesnė, nei gražesnė. O noras būti gražia ir patinkančia dar 
labiau slėgė jos jautrią širdį  ir kurstė pamėgimą visam tam, kas prakilnu ir gražu. 
    Vasarą, kada abi seselės parvažiuodavo atostogų namo, į savo poetingą, visame krašte savo gamtos grožybėmis pagarsėjusį 
Žaliąjį  dvariuką, ant kranto to paties vardo ežero, tarytum abi patekdavo į kitą pasaulį  ir užmiršdavo apie savo trūkumus. Kas 
ne kas, o jau Marytė  tai čia surasdavo savo filosofavimams patvirtinimą, kad ne veido skaistumas laimė, kad laimė  tai būti 
sveikai, gyvai, mylėti žmones, mėgti gamtą  ir kasdien kvėpuoti grynu laukų  oru. Užsimiršdavo ant Žaliojo ežero kranto ir 
Onytė, ir tik retkarčiais, pažvelgusi veidrodin, griebdavosi pudros ar kremo. 

II 

    Jau buvo abi seselės pasiekusios šeštąją klasę, tik vieną  žiemos naktį  atvažiavo iš dvariuko bernas ir pasakė, kad labai 
susirgusi mama ir kad prašanti kuo greičiau atvykti dukrelių. Per pusvalandį  abi seselės susiruošė  ir, nedavusios dargi gerai 
pasilsėti arkliams, išvažiavo. Jų Žalesai dvariukas buvo už keleto mylių nuo miesto, toli nuo geležinkelio, užsimetęs tarp miškų ir 
kalnų. Dvariuką Žaliuoju vadino dėl to, kad jis buvo ant kranto Žaliojo ežero, o ežerą  - kad jo vanduo žalias. Kelyje jos 
sužinojo nuo berno ir visas smulkmenas; sužinojo, kad jų mama aną sekmadienį, grįždama iš bažnyčios, labai atšalusi kojas, o 
ant rytojaus ir apsirgusi karštine. Nieko negelbstįs ir daktaras. 
    Apie savo tėvą abi seselės žinojo daugiau nuo pašaliečių negu nuo savo motinos. Kai jis mirė, Marytei jau ėjo treti meteliai, 
o Onytė dar lopšy tebegulėjo Senoji jų auklė pasakojo joms, kad jų  tėvas buvęs iš kažin kur atėjęs, nemylėjęs mamos, turėjęs 
daug piktu palinkimų, dažnai važinėdavęs savo ir kitų reikalais ir taip vieną kartą kelionėje ir miręs. Mama gi sakydavo, kad jų 
tėvelis buvęs minkštos širdies, nekantrus ir nelaimingas, ir liepdavo melstis už jo dūšią. Apskritai ji vengdavo apie jų  tėvą ką 
nors pasakoti ir jį priminus verkdavo. 
    Motiną užspėjo dar gyvą, bet jau tokią  silpną  ir nu blogusią, kad vos tegalėjo su ja susikalbėti, Paliepusi akimis išeiti 
pašaliečiams, motina ištraukė iš po priegalvio raštus ir tarė: 
    - Jūs abi negražios ir nevaizdžios, bet užtat turite geras širdis, o tai jums palengvins gyvenimą. 
    Atsikvėpusi suėmė savo drebančia ranka jų rankeles ir kalbėjo toliau: 
    - Jei atsirastų  geri žmonės, tai tau, Onyte, bankoje padėti 8 tūkstančiai, o tau, Maryt, palieka Žaliasai dvariukas ir 15 
tūkstančių tėvo paliktos skolos... 
    Čia motina nutilo, ir iš jos akių ištryško ašaros. 
    - O jei neištekėtumėt, - ūmai suskubo ji, - tai gyvenkite abi drauge ir nesiskirkite. Tu, Onyt, visuomet klausyk Marytės... 
Dvariuko niekam neužleiskite... geriau palikite kokiai nors labdaringai draugijai ar prieglaudai... Klausykite ir tarkit ės su 
Adomu: geras tai žmogus, jis jūsų neapgaus ir neužvils. 
    Rytojaus dieną motina mirė, o abi seselės ant visados pasiliko Žaliajame dvariuke ūkininkauti. 

III 

    Pirmus metus, kolei našlaitės nešiojo gedulą, niekur iš namų  nepasirodydavo, tik kas sekmadienis važinėdavo bažnyčion, 
rinkon, kartais drauge su Adomu ūkio reikalais pasiekdavo ir miestą, bet jau nieko bendra nebeturėjo nei su savo buvusiomis 
mokslo draugėmis, nei su kitais miesto pažįstamais. Onytė kaskart mažiau rašė laiškų ir jau nebe taip ilgėjosi tų nebsugrįžtamai 
prabėgusių dienų. Jų gyvenimas nekitėjo, kada ir gedulą nusiėmė. Su savo kaimynais ir vietiniais pažįstamais pasimatydavo tik 
bažnyčioje arba prekyvietėje. O kai pradėjo sirginėti Adomas, jau visur te ko rūpintis pačioms. Marytė užmetė ir savo knygas, 
nustojo rūpinusis savo išsilavinimu; Onytė irgi stvėrėsi ūkio... 
    Netrukus, mirus Adomui, atsirado Marytei ir "geras žmogus", nususęs kaimynas ponelis Pačinskis, kuris norėjo sujungti 
viena unija Žaliąjį  dvariuką  su savo prasiskolijusia Paberže. Nors, tiesą  pasakius, jis nieko prieš neturėjo ir dėl Onytės 8 



tūkstančių kraičio ir tik aimanavo dėl Lapienaičių tėvo paliktos skolos ir teiravos, kurios kraitis daugiau neša. 
    Ponas Pačinskis atvažiavo piršlėms ne ūmai ir ne netikėtai - pirma jis atsiuntė į Žaliąjį dvariuką piršlę, paną Sperską. 
    Šita sudžiūvėlė pana Sperska, nežiūrint savo 40-45 metų amžiaus, buvo žinoma visoje šlėktų okolicoje kai po įgudusi piršlė 
ir jautri ligonių  karšintoja. Be jos neapsieidavo nė  vienas iškilmingesnis šlėktų  pokylis, nė  vienos iškilmingesnės vestuvės, 
krikštynos ar pakastuvės. Slankinėdama po šlėktų okolicą ir trindamasi turtingesnių dvarininkų prieangiuose, ji žinodavo visas 
apylinkės naujienas, mokėdavo visiems įtikti ir visur laiku pribūti. Atsilankiusi į  Žaliąjį  dvariuką ir pagėrusi saldžios arbatos, 
pana Sperska pamažėl ir nuo tolo pradėjo kalbėti apie bendrųjų pažįstamų laimę ar nelaimę ir nežymiai ėmė girti poną Pačinskį, 
kelti į  padanges jo gerus norus ir prakilnius siekimus. Abi seselės ilgai nieko negalėjo suprasti ir susiprato tik tada, kai pana 
Sperska pasakė, kad ponas Pačinskis jas abi gerbiąs ir mylįs, bet širdies ir rankos norėtų prašyti vyresniosios panos Marijos. 
    Išgirdusi tai, Marytė visa užkaito ir paraudo. Jei ponas Pačinskis būtų pasipiršęs jai kitaip ir esant kitokioms aplinkybėms, 
visai kitaip būtų  ir dėl tų  piršlybų  pasielgusi. Dabar gi ji pasijuto įžeista, užgauta esanti ir, minutytę  išlaukusi ir nieko piršlei 
neatsakiusi, išėjo į kitą kambarį. 
    - Bet tamsta, - išėjus Marytei, prabilo į  piršlę Onytė, - toksai piršimasis mums yra nuostabus, ir tai mus užgauna... Nei mes 
pono Pačinskio pažįstame, nei jis mūsų... ir taip ūmai ir netikėtai... Mes nieko ir nemanėme... ir nesitikėjome... Tamsta taip ir 
ponui Pačinskiui pasakyk... Be to, argi negalėjo ponas Pačinskis pats to padaryti, kam čia dar tamstą reikėjo trukdyti... 
    - Ateis, ateis, - suskubo pana Sperska ir, prisikišusi prie Onytės, prašnibždėjo: - prieš šventą Mataušą pirmadienį atvažiuos 
abu su Pielaičiu; jūs gi, lelijėlės, tik tai pasakykit man, ar sutiksite. 
    - Iš tikrųjų, tamsta, - pradėjo rausti ir Onytė, - mes to nelaukėme ir nesitikėjome... Tamsta taip ir ponui Pačinskiui 
pasakyk... Be to, tai reiktų tamstai iš pačios Marytės išgirsti... 
    - Jis, lelijėle, būt seniai atėjęs, - prisikišusi vėl ėmė šnibždėti piršlė, - dar prie Adomo klausės, bet kad ne žino, kiek, amžiną 
atilsį, dieve duok jam dangaus karalystę, tamstų tėvelis paliko skolos. 
    Onytė užkaito ir subrazdėjusi kėde atsistojo. Atsistojo ir piršlė. 
    - Maryt, kur tu? Eikš čion, - pašaukė ji seserį. 
    Marytė kai įbėgo į  savo kambarėlį, kai užsikniaubė ant stalo, taip ir tebesėdėjo: ne saldžios mergaičių  svajonės jos galvoj 
lakiojo, ne sujudinti jaunystės jausmai virpėjo, ne bernelio piršlybomis didžiuodamasi ji nu skrido nuo stalo, - ji pamatė, kad net 
ir šito "nususėlio šlėktos", kaip jį  vadino žmonės, meilė  yra verta tiek, kiek kaštuoja Žaliasai dvariukas. Poną Pačinskį  ji 
matydavo retkarčiais, kur nors sutikdama bažnyčioj ar prekyvietėj ir niekuomet nekreipė  į jį  savo akių. Buvo tai 38-40 metų 
šlėktelė, negražus, netaurus, turėjo iš krikusį, praskolytą dvarelį, pats neturėjo jokio mokslo, be naminio, jokio išauklėjimo, be 
"šlekeckos" ambicijos. Nuo paprastų ūkininkų jis skyrėsi tik tuo, kad kalbėjo lenkišku žargonu, važinėjo pora arklių arba vienu 
be lanko ir dėvėjo pilka naminio darbo sermėga su branktu užpakaly, su raudonu pamušalu kapišonu. Arčiau pamatė jį panelė 
Marytė Adomo laidotuvėse, kur ponas Pačinskis, nelyginant kieno įgaliotas, kišosi į  laidotuvių iškilmes, šeimininkavo daržinėje 
ir klėtyse ir, visur l įsdamas seselėms į  akis, tarytum norėjo pasižymėti. Paskutinį  kartą  panelė Marytė matė  poną Pačinskį 
rinkoje, kur jis, pasistojęs vežėčiose, pardavinėjo iš didelės underės paršelius. 
    - Maryte, kurgi tu - eikš gi čion!.. Pana Sperska laukia iš tavęs atsakymo, - pasakė ji seseriai, kai Marytė įėjo į valgomąjį. 
    Marytė susiraukė, lyg susimąstė ir, žiūrėdama į  langą ir trindama delnus, pasakė: 
    - Pasakyk tamsta ponui Pačinskiui, kad aš to nelaukiau ir nesitikėjau... Man tai keista... ir aš... aš... to visai nelaukiau! 
    Kai pana Sperska išėjo, abi seselės ilgai tylėjo ir tarytum nedrįso viena kitai pažvelgt į  akis. Marytė  sėdė  jo kanapoj ir 
pasirėmusi žiūrėjo į  langą, Onytė šluostė stiklines ir tylėdama it ką galvojo. Pagaliau kada Marytė, paslėpusi delnuose veidą, 
užsigaikščiojo ir įsikniaubė  į kanapą, prie jos pribėgo Onytė, ir abi seselės apsikabino. Joms ne tiek buvo skaudu dėl tų 
piršlybų, kaip dėl uolaus pono Pačinskio teiravimosi, kiek tėvelio palikta skolos ir kiek kraičio. 
    Kadangi jos nedavė piršlei aiškaus atsakymo ir nepasakė, kiek tėvo palikta skolos ir kraičio, tai manė, kad ponas Pačinskis 
gal ir neatvažiuos, tačiau apsiriko: pirmadienį prieš šv. Mataušą, kaip buvo sakyta piršlės, ponas Pačinskis atvažiavo. 
    Atvažiavo su piršliu, savo kaimynu Pielaičiu. Piršlys Pielaitis tik tiek buvo abiem seselėms pažįstamas, kad pavasarį  pirko 
pas jas skiepų ir pasiliko keliolika rublių skalnas. 
    Atvažiavo pora arklių, su vežėju. Abudu pirštiniuoti. Jaunikis pasipuošęs savo prosenelio švarku, užsidėjęs aukštą apikaklę, 
kuri jam smaugė kaklą ir nedavė laisvai judėti; platus, skaisčiai raudonas, truputį  susiraukšlėjęs ir trumpokas kaklaraištis puošė 
jo krūtinę. 
    Piršliai atsivežė su savim ir trunksmų: alaus ir vyno. 
    Kadangi piršlių  kaltininkė  buvo Marytė, tai Onytė, nors ir jaunesnioji, tačiau turėjo eiti šeimininkės pareigas. Jai padėjo 
piršlių vežėjas. Marytė laikėsi taip, kaip visai nepritinka jaunajai: buvo per daug rimta, nekalbi, nejautri, mažai kreipė  į piršlius 
akis, ir rodėsi, it kiekvieną minutę  iš jų  kokio nors netakto laukia. Tačiau piršlys, suprasdamas ją visai atbulai, kalbėjo jai 
komplimentų, "peikė" jaunikį  ir, išgerdamas iki dugno pats, įkalbinėjo ir jai. Kolei gėrė vyną, buvo dar nieko, bet kai pradėjo 
sriubčioti alų, įsidrąsinęs jaunikis buvo prisėdęs prie Marytės ir norėjo su ja pradėti rimtą kalbą, bet jaunoji, suradusi tam tikros 
progos, pabėgo į virtuvę, kur rado ir piršlį kažką be kuždantį Onytei... 
    Niekuomet paskiau seselės negalėjo užmiršti šitų piršlybų. 



    Piršliams išvažiavus, Marytė išverkė visą vakarą. Verkė ji ir naktį atbudusi, ir rytoj dieną. 
    Atmestinai priimtas ponas Pačinskis ir nesužinojęs Lapienaičių kraičio didumo ir skolos daugiau nebeatsilankė ir paleido po 
žmones gandą, kad abi seselės ne tekėsiančios, nes esančios pasižadėjusios panystėje gyventi. 
    Nežiūrint visų  kalbų, atsirado ir daugiau "gerų žmonių". Bet ir tie nemokėjo paslėpti nuo jautrių  seselių nei savo iškrikusių, 
praskolytų ūkių, nei piršlybų  tikslo. Gerai pažinusios savo kaimynus, seselės nustojo su jais bičiuoliavusios ir svajojusios ir jau 
visai kitokiomis akimis pradėjo žiūrėti į  žmones. Tinkamesnių  pažinčių  neturėjo, į  miestą  lankydavos retai, su tolimesniais 
kaimynais nesusisiekdavo ir noroms nenoroms gavo sėdėti savo dvarely. Marytė  susidomėjo medicina, prisipirko knygų  ir 
pradėjo gydyti kaimiečius. Onytė pamėgo daržą  ir per keletą metų tiek priugdė skiepų  ir priveisė daržovių, kad visi apylinkės 
ūkininkai įsitaisė sau sodelius ir pavyzdingus daržus. O jos pačios iš sodo ir daržo išrinkdavo per vasarą tiek, kiek per metus 
neduodavo ir visas dvariukas. Ypač kuo garsėjo Žaliasai dvariukas - tai savo gėlėmis. Rudenį  gi, kada sužysdavo visos rūšies 
įvairiaspalviai jurginai, Žaliasai dvariukas darydavos panašus į  palaimintąjį  žemės kampelį. Šventadieniais pasigėrėtų  seselių 
darželiais ateidavo mergaičių net iš tolimųjų sodžių. Gėlių sėklas dalydavo savo kaimynėms panelės Lapienaitės ne už pini gus, 
o už pasidarbavimą daržely. 
    Žiemą  abi seselės mokytojavo ir mokė  savo dvarely ne tik ūkininkų  vaikus, bet vakarais įsteigė  nelyginant kursus ir 
suaugusiems: nemokančius mokė rašyti, skaityti, skaitydavo apie ūkį  ir apskritai rūpindavos sodiečių švietimu. 
    Taip ėjo vasara po vasaros, žiema po žiemos. Kai abiem seselėms pervirto per 30 metų  ir kai jau buvo nustojusios vilties 
kada nors besutikti savo laimę, staiga į Žaliąjį dvariuką atsilankė, regėjos ir iš tikrųjų išsvajotieji žmonės. 

IV 

    Buvo šventadienis. Saulė jau leidosi į vakarus. Abi seselės sėdėjo ant ežero kranto. Marytė skaitė knygą, o Onytė klausė ir 
žiūrėjo vandenin, kur plaukiojo, it ką mąstydamos, nedidelės žuvytės. Staiga netoliese miške ant kalno sušneko vyriškas balsas; 
visai arti jam atsiliepė  kitas, ir tuo matu išlindo iš krūmų  vidutinių metų  vyras, pasikabinęs ant pečių medžioklės šautuvą. 
Pamatęs sėdinčias dvi ponias, pirmas vyras pakėlė  skrybėlę  ir paklausė, bene jos būsiančios Žaliojo dvariuko ir šito ežero 
savininkės. 
    - Atleiskite tamstos, kad mes be tamstų  leidimo įsiveržėm į  jūsų mišką, - prabilo į  ponias nusileidęs nuo kalno ir antras 
medžiotojas ir taip pat mandagiai pakėlė skrybėlę. 
    - Tamstos gal norite prašyti mūsų  leisti tamstoms ežere pamedžioti? - rimtai paklausė jų Marytė ir tuo matu pridėjo: - jei 
taip, tai apsirikote, ponai: mes savo žemėje niekam neleidžiame medžioti. 
    - Atsiprašome, ponios! - sušneko vienu balsu abu medžiotoju, - mes visai netikėtai taip toli užklydome ir, nuo kalno pamatę 
ypatingai žalią vandenį, tyčia atėjome pažiūrėti, kas per stebuklai. Mes šitame krašte dar visai nauji žmonės ir tik ką dabar nuo 
piemenų sužinojome tamstų dvariuko ir šito ežero pavadinimus; iš tikrųjų reališkiausi vardai! 
    - Jei taip, jei tamstos nesikėsinate į mūsų kiškius bei antis, tai prašome sėsti, - užkvietė medžiotojus Onytė  ir paklausė, iš 
kaip tol jie atkeliavę. 
    Abu medžiotojai prisistatė. 
    - Vanagas ir Naujokaitis! - nusistebėjo abi seselės, - tuo matyt, kad tamstos ne čionykščiai, nes pas mus tokių pavardžių ir 
negirdėt. Apie mus vis ponai - ič, ski... 
    Saldžiai nusikvatojo ir abu medžiotojai ir pasisakė, kad esą  anoniminės lietuvių  pramonininkų  bendrovės įgaliotiniai prie 
naujos Kalkynėje statomos cemento dirbtuvės; kad dar savaitė tik kaip atvažiavę ir kad dar nesuspėję susipažinti nei su savo 
kaimynais, nei apskritai su šiuo kampeliu. 
    Pradėjo kalbėtis. Ponas Vanagas ir ponas Naujokaitis kaipo naujokai did žiai stebėjos, kad šitame nualintame ir 
sulenkintame Lietuvos kampely randasi žmonių, kaip gerbiamos Žaliojo dvariuko savininkės, kurie tebevartoja savo tėvų kalbą 
ir nepasiduoda svetimai įtakai. Papasakojo savo įspūdžius dėl vietos darbininkų, kurie iš pradžių sakę nemoką lietuvių kalbos, 
bet kai išgirdę, kad jie abu tarp savęs kalbą  lietuviškai ir kai tekę samdyti juos prie darbo - visi pasirodę  lietuviai esą. Abi 
seselės kaltino tuo ne tiek vietos lenkintojus, kiek lietuvius inteligentus, kurie vykstą  į svetimas šalis geresnės duonos pelnytis, o 
čia palieką savo liaudį skursti vienų vieną... Žodžiu sakant, kalba iš karto užsimezgė gyva ir įdomi. Jei kartais ir nutildavo, tai už 
tekdavo pažvelgti į ežerą ar į anapus ežero riogsančius kalnus, ir vėl atsirasdavo kalbos. 
    Prieš saulei sėdant vėjelis visai nutilo, ir ežeras pasidarė kaip liūlys. Pakrašty vanduo atrodė vaiskus ir tyras; kiek toliau ir 
giliau žalsvas; vidury - žalias ir tamsus. Ten gi, kur nuo kalnų žiūrėjo vandenin medžiai, buvo tokia tyla, kad regėjos, pati gamta 
ežeru susidomėjo ir tik laukė tamsos, kad pradėtų rodyti stebuklus... 
    Abiem ponams buvo tai nepaprastas reginys, ir jie užsimiršo esą paklydėliai. Nesiskubė namo ir ponios... Ir tik kai visai jau 
ėmė temti ir ežero spalvos gesti, abi seselės susirūpino ir užprašė  abu ponus pas save arba tos. Iki dvariuko ėjo visi drauge 
šnekučiuodami ir juokaudami. Nors abu ponai ir buvo beatsisaką nuo arbatos dėl vėlaus laiko ir kad teksią grįžti nežinomais 
keliais, tačiau seselės juos perkalbėjo ir prižadėjo po arbatos duoti arklį  jiems pavėžėti į  Kalkynę. Arbata užsitraukė  iki 
vidunakčio, ir, kai išvažiavo svečiai, abi seselės ilgai negalėjo užmigti. Nors tas atsilankymas ir buvo pripuolamas ir nieko 



nebuvo nei kalbėta, nei pa sakyta, tačiau abi seselės pajuto, kad šitoji pažintis yra nepaprasta ir kad įneš  į jų pilką kasdieninį 
gyvenimą ką nors tokio nauja, nepaprasta ir svajota. Visą savaitę seselės gyveno kažkokiu slėpiningu džiaugsmu ir instinktingai 
jautė, kad pirmą sekmadienį abu ponai atsilankys jau su vizitu. Neapsiriko. Pirmą sekmadienį abu ponai ir atsilankė. Jie atjojo 
raiti. Bet kadangi buvo labai graži diena, o abi seselės buvo tokios malonios ir vaišingos, tai abu, numoję  ranka į  visas 
tradicijas, pasiliko Žaliajame dvariuke iki pat vakaro. Pavakary vėl sėdėjo ant ežero kranto, važinėjo valtimi ir grįždami namo 
visi buvo jau kaip seni pažįstami. Kaip sėdant į  valtį, taip ir namo grįžtant, atsitikdavo vis taip, kad Vanagas būdavo bendrais 
Marytės, o Naujokaitis Onytės. Atsisveikindamos seselės užprašė  lankytis dažniau ir dargi leido kada nors atvažiuoti ir su 
šautuvais. Dar po vieno kito atsilankymo skardūs ant ežero šūviai sudrumstė  ilgus metus ten viešpatavusią  tylą  ir išgąsdino 
ramius Žaliojo ežero ir jo pagriovių gyventojus. 
    Abi seselės buvo laimingos. Neturėdamos sau rungėjų, jos lyg ir užmiršo apie savo nevaizdingumą. Marytė pasidarė nebe 
tokia jautri prie savo ligonių ir nebe taip jau atsidėjusi rūpinosi ūkiu; Onytė užleido savo daržus ir skiepus ir vėl stvėrėsi pudros 
ir kremų. Šventadieniai gi joms buvo dviguba šventė, ypač  kada abu ponai, atjoję  iš ryto į  Žaliąjį  ežerą  pasimaudytų, 
pasilikdavo dvariuke visą  dieną. O kokios laimingos buvo dienos! Ir juo toliau, juo da žniau ir dažniau lankydavos abu 
jaunikaičiai. Neretai atjodavo ir šiokią dieną, ir vėlų vakarą. 

V 

    O Kalkynėje cemento dirbtuvės rūmai vis augo ir augo, ir du aukšti kaminai, tarytum patvirtindami visas žmonių kalbas, kilo 
aukštyn į dangų ir pranašavo kažką tokio gera ir pastovu. 
    Nemažai abi seselės susirūpino savo tualetais, kai, išvedus dirbtuvių  sienas, bendrovės administracija už kvietė  ir jas į 
dirbtuvės pašventinimo pokylį. Buvo už kviesti ir kiti apylinkės dvarininkai ir inteligentai. Be to, dar laukė atvažiuojant iš miesto 
ir visų  bendrovės narių su savo šeimynomis ir pažįstamais... ir abiem seselėms dėl savo rūbų  teko keletą kartų  atsilankyti ir į 
miestą. 
    Kai Žaliojo dvariuko savininkės atvyko į  iškilmes, ten jau buvo daugybė privažiavusių pažįstamų  ir nepažįstamų svečių  ir 
kaimynų. Jas abi sutiko Vanagas ir supažindino su svečiais. Seniai atpratusios nuo tokios puikios ir gausios draugijos, seselės 
pasijuto it sugautos. Be to, dar jos varžėsi ir tuo, kad jų  rūbai, nors ir mieste siūti, bet visgi griežtai skyrėsi nuo paskutinės 
šaukiančios mados miesto ponių tualetų. 
    Po dirbtuvės sienų  pašventinimo viename gražiai žalumynais išpuoštame korpuse buvo puiki vakarienė, paskiau šokiai, 
žaislai. Ponai Vanagas ir Naujokaitis, kaipo svarbiausieji šeimininkai, buvo labai užimti svečiais ir vaišėmis ir neturėjo laiko 
kada prie abiejų  seselių  ir prieiti. Per šokius ir žaislus vėl abi seselės, kaip badais gimnazisčių  pokylyje, paliko vienos ir 
pasijuto, kad jos negražios, nevaizdžios ir nepatinka jauniems vyrams. Tiesa, nors kaip ponas Vanagas taip ir ponas 
Naujokaitis, matydami abi seseles sėdint negu šokant ar žaidžiant, pripuldavo prie jų, išvesdavo šoktų, pakalbindavo, tačiau 
jos matė ir suprato, kad daro jie tai daugiau iš mandagumo negu malonumo, ir negalėjo nepastebėti, kaip jiedu sukasi ir ką 
kalbasi su gražiomis miesto poniomis. Nelaukusios šokių  pabaigos, abi seselės, suradusios geros progos, atsisveikino su 
šeimininkais ir parvažiavo namo. Važiuodamos vėl visą kelią tylėjo, o parvažiavusios jautėsi it ką pametusios ar ko nustojusios. 
    Visą savaitę joms buvo neramu, nejauku ir regėjos, kad kažin ar beatsilankys pas jas kada nors abu jaunikaičiai. Tačiau abu 
jaunikaičiai atsilankė pirmą sekmadienį, ir nusiraminusioms seselėms vėl žybtelėjo viltis. 
    Nežinia kuo būtų pasibaigęs tas jų draugavimasis, jei nebūtų užėjusi netikėta audra, kuri sudrumstė ne tik Žaliojo dvariuko 
savininkų gyvenimą, bet sumaišė šimtmečiais nusistojusius žmonių santykius ir perskyrė išdraskė milijonus šeimynų. 

VI 

    Vieną šventadienį, kada abi seselės, laukdamos atjojant iš Kalkynės geidžiamų svečių, sėdėjo balkone ir gėrė savo rytmetinę 
kavą, atvažiavo į  dvariuką urėdninkas ir, įteikęs tam tikrą  raštą, pranešė  apie vyrų, arklių  ir vežimų mobilizaciją. Iš pradžių 
seselės nieko nesuprato, bet kada urėdninkas paaiškino joms, kad ryt poryt gali užplūsti Lietuvą vokiečiai, kad gali čia ištikti 
didelė  kova, abi seselės didžiai susirūpino ir suprato, kad kažkas nebegerai. Nesulaukusios atjojant jaunikaičių, pačios 
išvažiavo į Kalkynę smulkiau sužinoti, kas atsitiko, ir pasitarti su maloniausiais sau žmonėmis. Kalkynėje rado didžiausią suirutę: 
ne tik dauguma darbininkų, bet ir abu administratoriai, Vanagas su Naujokaičiu, kaipo atsarginiai, buvo pašaukti karan ir dabar 
pagal sąrašą  skubėjo perduoti į  kitas rankas dirbtuvės inventorių  ir atsilyginti su darbininkais ir kitais žmonėmis. Abu 
jaunikaičiai buvo labai nusiminę ir susirūpinę. Seseles sutiko jie kažkaip nepaprastai draugiškai, tarytum jos būtų buvusios jiems 
tikrosios seselės ar dar brangesnės. To pirmutinio jų  mandagumo ir linksmumo ir žymės nebliko. Nors pilna kontora buvo 
žmonių  ir visais pasieniais verkšleno atsarginių  žmonos, tačiau abu jaunikaičiai surado laiko ir atskirai su jomis pasikalbėti. 
Atsisveikinimas buvo kuo jausmingiausias, ir nors nė vienas žodžiais nepasakė, ką per tą skyrimąsi jautė, tačiau kai išvažiuojant 
iš kiemo sutarškė ratai, abi seselės apsipylė ašaromis. Visą kelią važiavo tylomis, tarytum bijojo viena į kitą pažvelgti ir žodžio 
pratarti. Marytė  laikė  rankoje vadeles, o Onytė giliai susimąsčiusi šniukšėjo nosimi ir karts nuo karto braukė nuo skruostų 



ašaras. Laimė, regėjos, buvo taip arti ir taip galima, bet štai užėjo audra, ir vien ilgesys ir širdies skausmas teliekti. Neberūpėjo 
jau joms taip nei toji arklių ir vežimų mobilizacija, nei tas baisusis karas nebebaugino. Abi turėjo vilties, kad tai, ko ne suspėjo 
dabar išreikšti žodžiais, pasisakys vėliau per laiškus, nes abu jaunikaičiai prižadėjo dažnai rašyti. 
    Sugrįžusios namo rado tokią pat suirutę kaip ir Kalkynėje. Sužinoję apie karą, apylinkės žmonės plaukė  į dvariuką šauktų 
seselių pagalbos ir patarimo. 
    Nesuspėjo praeiti viena mobilizacija, kai tuojau buvo paskelbta antra, tre čia... Pasipylė  įvairūs įsakymai, reikalavimai, 
rekvizicijos; pasklido vieni už kitus baisesnių gandų. Abi seselės paskendo savo ir savo kaimynų rūpesčiuose ir varguose. 
    Po kokios savaitės gavo ir laišką nuo Vanago, kuriame jis rašė, kad Vilniuje juodu su draugu perskyrę; Naujokaitį  prirašę 
prie pulko ir jau išsiuntę  į Austrų  frontą; diena dienon laukiąs paskyrimo ir jis. Laiško pabaiga buvo užbraukta cenzūros - 
paliktas vien tik adresas ir parašas. Nuo Naujokaičio taip pat susilaukė laiško; jis rašė jau iš pat pozicijų, bet visas laiškas buvo 
cenzūros išbraukytas. Seselės skubiai atrašė  jiems, ir greit susilaukė  atsakymų. Prasidėjo dažni susirašinėjimai. Iš antro ar 
trečio laiško Marytė  jau rašė  ir atsakinėjo Vanagui, Onytė Naujokaičiui. Kadangi abu jaunikaičiai išvažiuodami buvo palikę 
Kalkynėje savo daiktų, tai dabar atsiuntė  seselėms įgaliojimus tiems daiktams pasiimti pas save globoti. Seselės pasiėmė  ir 
globojo juos su didžiu džiaugsmu, kaip kokį  didžiausią turtą. Pagaliau kada vieną kartą Vanagas atrašė, kad jam pavogė visus 
daiktus ir skalbinius, abi seselės per savaitę  pasiuvo jam naujų  skalbinių  ir pasiuntė  į frontą. Pasiuvo net ir šilkinių. Onytė 
pasiuntė skalbinių siuntinėlį  ir Naujokaičiui. Žiemai mezgė jiems kojinių, pirštinių, šiltų marškinių  ir kuo ne kas mėnuo siuntė po 
siuntinėlį  tai uogienių, tai gardžių  sausainių, tai šiaip skanumynų  ir vis korespondavo. Ruošti jiems siuntimus, rašyti laiškus ir 
vežioti į paštą buvo tai joms maloniausia pramoga; seselės jautėsi, kad ir jos tuo būdu dalyvauja tame bendrame verpete, į kurį 
radosi įtraukta visa žmonija ir jos pačios. Be to, joms buvo malonu, kad ir jos ten mirties laukuose turi mylimų žmonių, kuriais 
jos rūpinasi ir kurie jas atmena ir yra joms dėkingi. Be to, dar turėjo vilties po karo vėl drauge suseiti prie kitų aplinkybių. O jei 
ir nebesueitų  ir nebepasimatytų, tai vis vien jau niekas nebeužnuodytų  ir nebeatimtų iš jų  tų brangių laiškų, tų malonių įspūdžių ir 
jau visą gyvenimą nešiotųsi savo širdyse malonų skaudantį  ilgesį. Seselės gyveno pilnu gyvenimu, uoliai sekė laikraščius ir kaip 
galėdamos globojo karan pašauktųjų vaikius ir žmonas... Bet karo galo nė nebuvo matyti. Po vieno laikraščių pranešimo, kad 
rusai atsitraukę  iš Karpatų, nustojo rašęs Naujokaitis, o ne trukus vokiečiai okupavo Lietuvą, ir Žaliasai dvariukas liko 
atkirstas nuo viso pasaulio. Griežtai buvo uždrausta ne tik kur nors išvažiuoti, bet ir su kuo nors susirašinėti. Į dvariuką prisiuntė 
kareivių, įtaisė pieninę, į  kurią  iš visų apylinkių ūkininkai turėjo nešti pieną. Pačias šeimininkes taip suvaržė, kad joms tepaliko 
tik vieną  arklį, vieną  karvę  ir vieną  kambarį  gyventi. Draug su savo brangenybėmis seselės sugebėjo paslėpti ir abiejų 
jaunikaičių daiktus ir gyveno ta viltimi, kad vis dėlto kada nors bus tam galas ir jos vėl pasimatys su brangiais sau žmonėmis. 
Bet žiauri vokiečių  okupacija kaskart darėsi vis žiauresnė, ir tekdavo tenkintis žiniomis tik iš jų  šaltinių. Vienintelis seselių 
nusiraminimas tai būdavo vasarą  šventadieniais sėdėti ant ežero kranto ir svajoti. Bet ir šitą nusiraminimą greit iš jų  išplėšė 
okupantai, pradėję kirsti gražius ąžuolynus ir beržynus apie ežerą. 
    Pagaliau pasiekė Lietuvą gandas, kad Rusijoj įvykusi revoliucija. Vilniuje susidarė Lietuvos Taryba. Ėmė kalbėti apie taiką. 
Šiek tiek nusileido ir okupantai. Seselės buvo mėginusios vėl pradėti rašyti laiškius per tam tikrą Šveduose įkurtą komitetą, bet 
nei į  pirmąjį, nei į  antrą  jį  laišką  nesusilaukė  atsakymo. Rusijoj kilo kita revoliucija ir pagaliau, kai bol ševikai padarė  su 
vokiečiais taiką, pradėjo grįžti ir pabėgėliai, atnešdami giminėms ir pažįstamiems žinių apie vargstančius Rusuose tautiečius. Bet 
apie Vanagą  ir Naujokaitį  seselės neturėjo jokių  žinių. Ilgai nesulaukė  jokių  žinių  ir vokiečiams išsikrausčius. Ir ko tik jos 
neprigalvojo. 

VII 

    Vieną rugpjūčio mėnesio sekmadienį sėdėjo abi seselės ant ežero kranto ir kaip ir kadaise viena skaitė knygą, o antra klausė 
ir žiūrėjo į ežerą ir į anapus ežero vokiečių paliktus lydimus. Diena buvo graži ir saulėta. Ežeras tylus. Smarkiai kvepėjo žolėmis 
ir tuo rugpjūčio mėnesio oru, kada visur jausti jau nebe žiedų, bet vaisių  kvapas. Nusiraminusi gamta jau nebeūžė  - ir 
nebeskambėjo taip kaip pavasarį, o ramiai ir tyliai pati bręsdama brendino ir žemės vaisius. 
    Laikas buvo jau po mišių, tačiau iš bažnyčios žmonės dar negrįžo, ir visur buvo tokia tyla, kokia esti sodžiuje tik šventą 
dieną. 
    - Palauk, - staiga pertraukė skaičiusią Marytę Onytė, ir abi seselės įsiklausė. 
    - Nuoo!.. Nuoo! - išgirdo jos, kaip kažkas kažkur dukart sunuksėjo ir vėl nutilo. 
    Nepraėjo ir minutė, tik abi seselės vėl i šgirdo nuksėjimą  ir ratų  į akmenis daužymąsi ir tuo matu įžiūrėjo gale ežero 
lydymuose keistą vežimą. Vežime sėdėjo dvi moteriškos baltomis bliuskelėmis ir priekyje vežėjas; du vyru ėjo pirma vežimo. 
Jų  veidų  dar negalima buvo įžiūrėti. Seselės susidomėjo. Vežimas panėrė  į griovį, ir kiek laiko jo visai nebebuvo matyti ir 
girdėti. Tik štai iš griovio pasirodė viena skrybėlė, kita, ir du vyru iš lipo ant kriaušio. Seselės pašoko iš vietos: jos pažino 
Vanagą ir Naujokaitį, bet tikėti nenorėjo. Nežinodamos ką daryti, vėl atsisėdo. Jaunikaičiai jau buvo visai ne toli, bet grįžtelėjo 
atgal, sustojo ir palaukė, kolei vežimas išropojo iš ravo. Ėjo toliau. Dabar seselės nebe tik galėjo įžiūrėti jų veidus, bet išgirdo ir 
pažino Vanago balsą, kai tas išreiškė draugui pasibjaurėjimą dėl vokiečių  iškirsto miško. Seselėms smarkiai pradėjo plakti 



širdys, ir, jei ne tos nežinomos ponios baltomis bliuskelėmis, vargu jos būtų iškentusios ir nepuolusios į savo išsvajotuosius. 
    Jaunikaičiai pamatė jas ir įsižiūrėjo iš tolo. Tarę viens į kitą žodį, žengė stačiai prie jų. 
    - Onyte, man bloga, - prašnibždėjo Marytė, jausdama, kaip jos krūtinėje spurda plaka širdis. 
    - Stenkis būt rami ir daugiau kalbėk, - nežiūrėdama į  ją, skubiai pratarė Onytė, tuo tarpu kai ir pati jautė, kad ją apleidžia 
jėgos. 
    - Matai, kad mano akys geresnės, - išgirdo seselės Vanago žodžius. 
    Abi seselės, minutytę  su atidžia pažiūrėjusios į  jaunikaičius, atsistojo ir žengė prie jų  žingsnį. Vanagas pirmutinis iš tolo 
nusiėmė skrybėlę ir iškėlęs rankas tarė: - Iš tikrųjų, kas per susitikimas!.. Tik ar neapgauna mūs akys? 
    - Ar tai tamstos, ar tai tik tamstų dvasia?! - kaip tikra artistė prabilo Onytė ir suplojusi delnais pridėjo: - ir gyvi, ir sveiki! 
    - Po tiekos metų, po tiekos audrų!.. Ir vėl čia susi tikti... - prabilo ir Naujokaitis. 
    Abu jaunikaičiai, nusiėmę skrybėles, pabučiavo joms rankas ir minutę kitą tarytum tirpo iš džiaugsmo ir malonumo. 
    - Mums, ponai, dvigubas džiaugsmas: džiaugsmas, kad tamstos gyvi ir kad grįžote... - kalbėjo ir Marytė, žvelgdama čia į 
vieną, čia į kitą. 
    Tuo tarpu privažiavęs vežimas sustojo; iš vežimo žiūrėjo dvi jaunos ponios, bet iš ratų nelipo. 
    - Bet mes ne vieni sugrįžome, - tarė  it susirūpinęs Vanagas, - mes ne vieni... tuojau prisistatysime, - tai taręs Vanagas 
nubėgo prie vežimo. 
    - Kas tos ponios? - paklausė Onytė, giliai pažvelgusi Naujokaičiui į akis. 
    - Tai mūsų draugės, - taip sakant, mūsų jungtinės draugės... Tuojau tamstas supažindinsime!.. 
    - Nejaugi? Tai tamstos vedėt? Kurgi - Rusuose? Ar čia sugrįžę?.. Sveikiname!.. Sveikiname! 
    - Labai malonu iš tamstų  pusės, kad ne tik patys neužmiršote savo senų  pažįstamų, bet dar ir savo drauges atvežėte 
parodyti... Labai malonu... labai malonu, - stengėsi kalbėti ir Marytė. 
    Tuo tarpu pamačiusios, kad Vanagas veda prie jų dvi ponias, pačios žengė į priešakį. 
    - Tai, Mariut, mūsų artimiausios kaimynės panelės Lapienaitės, apie kurias aš tau tiek daug pasakojau... Prašau susipažinti, - 
tarė Vanagas, prisivedęs abi moteris ir švelniu rankos palytėjimu išskyręs savo žmoną. 
    Naujokaitis pristatė savąją. Moterys pasisveikino - padavė viena kitai ranką... 
    - Iš tikrųjų mums šitoji vietelė tiesiog laiminga, - kaip gimus artistė kalbėjo Onytė, - prieš keletą metų čia pat pasižinome su 
tamstomis, dabar vėl su tamstų draugėmis. 
    Norėjo ir Marytė  kažką  pasakyti, bet, apmetusi nuo galvos iki kojų  grakščią  savo laimės paveržėją, savo svajonių 
išblaškytoją - Vanago žmoną, sumišo ir nieko nepasakė. 
    Ir jei to nepastebėjo abu vyrai, tai aiškiai pamatė abi moterys, ir visi nutilo. 
    - Tai tamstos vėl į  savo Kalkynę  sugrįžote, - vaduodama Marytę  kalbėjo Onytė, tuo tarpu kai ir ji pajuto lyg kok į 
nesmagumą, lyg netikėtų svečių įsišokimą. 
    - Kol kas mes tik pasižiūrėtų; prie tamstų gi užsukome, kad nors nusilenktume už tas tamstų malones, kurias mums teikėte 
sunkią valandą esant fronte. 
    - Iš tikrųjų, panaitės, atstojote jiems ir motinas, ir gailestingąsias seseles, - buvo bekalbanti Vanago žmona, bet susigriebusi, 
kad panelių  sulyginimas su motinomis nevykęs, ir pažvelgusi į  Onytės negražų šlakuotą veidą, dar labiau sumišo ir nubaigė: - 
kaip jie tamstoms ir atsidėkos! 
    - Nėra čia, ponia, už ką taip ir dėkoti - tai buvo mūsų prievolė, - supratusi viešnios žvilgsnį, pasakė Onytė ir nukreipė akis. 
    - Anyt, ponai iš tolimos kelionės, gal išvargę ir iš alkę, veskimės svečius namo, - ilgai tylėjusi, pratarė Marytė. 
    - Taigi eisime. Labai prašau. 
    Ir visi svečiai ir abi šeimininkės instinktingai pasijudino iš vietos. 
    - Bet, gerbiamosios, - susirūpino Vanagas, - tuo tarpu mes ne į svečius pas tamstas užgriuvome, o, taip sakant, nors trumpai 
pasimatyti, padėkoti tamstoms ir sužinoti, kaip tamstos sveikos. Mes tuojau turime važiuoti į Kalkynę. Štai ir mūsų vežimas. 
    - Ne jau, ponai, mes tamstų  taip greit neatleisime - po tiekos metų nesimatymo, po tiekos audrų  ir įspūdžių  ir tik kelioms 
minutėms. Tamstos mums dar papasakosit, kaip gyvi išlikę, kaip grįžę... Eisime, eisime. 
    - Vežėją gal tamstos paleisite namo! - mes duosime patogesnį  vežimą  į Kalkynę nuvažiuoti, - karas nuo karto įstatydavo 
kelis žodžius ir Marytė. 
    Nors iki dvariuko ėjo kalbėdami, tačiau toji kalba buvo tokia dirbtinė ir nenatūrali, kad visi tai jautė ir varžėsi. Naujokaitis 
kažkaip iš netyčių  užkliudė Onytę  ir tuojau atsiprašė. Tas atsiprašymas ir Onytės mestas žodis "niekis" paskambėjo tokia 
skaudžia intonacija, kad visiems pasidarė dar nesmagiau. Abu vyrai širdyje keikė save dėl šio netaktingo vizito ir kaltino savo 
žmonas; jų žmonos gi, pamačiusios negražias ir nevaizdžias Lapienaites, nusiramino dėl savo vyrų praeities ir, nebesurasdamos 
reikalingu daiktu su jomis skaitytis, buvo tik mandagios ir tiek. To negalėjo nepastebėti jautrios Lapienaitės ir suprato šito vizito 
tikslą, bent iš ponių pusės. 
    Be to, jos matė, kad Vanagas su Naujokaičiu jaučias įsišokę, varžos, nerimastauja, gailis pačių  paklausę ir jaučias kadais 
abi seseles užvylę ir kalti esą. Abiem seselėms tai suteikė galios stipruotis; neparodydamos tai svečiams, stengėsi su jais būt 



vaišingos ir šaltai malonios. 
    Nors iš viešnių elgesio ir aišku buvo, kad jos nusiramino dėl savo vyrų praeities, tačiau kaip susitarusios abi sekė savo vyrus 
ir seseles, stengėsi girdėti, ką jie kalbasi, ir dabojo, kad jie nepaliktų papori. Pasilikti su seselėmis pavieniai - varžėsi ir vyrai. 
    Kolei Marytė  ruošė arbatą, Onytė vedžiojos su svečiais po sodą, rūpinos juos kalbinti ir laukė nesulaukė, kada pagaliau 
sesuo paprašys svečius į  vidų. Pagaliau paprašė. Vyrus susodino greta savo žmonų, šeimininkės gi atsisėdo viena prie virtuvo, 
kita prie svečių. Kalbėti visiems nesisekė. Vanagas buvo bepasakojąs apie Rusijos padėtį, bet įėjusi Lapienaičių senoji tarnaitė 
visiems atėmė  ūpą, pasisveikinusi su Vanagu ir Naujokaičiu ir pasakiusi, kad pagaliau tai nusiraminsiančios jos ponios ir 
nebesikankinsiančios. 
    Kai tuojau po arbatos svečiai užsispyrė važiuoti į Kalkynę  ir kai tarnaitė  atnešė Vanago ir Naujokaičio paliktus seselėms 
globoti daiktus, visiems pasidarė dar nesmagiau. 
    - Net ir mūsų  šautuvus išslėpėte nuo okupantų, - nustebo Naujokaitis, pamatęs drobės maukšliuose savo ir Vanago 
šautuvus. 
    Ant tų maukšlių  didelėmis raidėmis buvo seselių  rankomis išsiūtos Vanago ir Naujokaičio monogramos. Jų  gi neseniai 
išdulkinti ir išprosuoti drabužiai atrodė it nauji. Nors abu ponu pasisakė  atvažiavę savo šelpėjoms padėkotų  ir sužinotų, kaip 
jos gyvos ir sveikos, tačiau išėjo kažkaip taip, kad neteko nei padėkoti, nei pasikalbėti. Abi seselės iki pat galo išlaikė 
mandagių vaišingų šeimininkių  toną ir nė vienu žodžiu, nė viena balso intonacija neišdavė to, ką jautė sielos gelmėse. Nežiūrint 
to, svečiai jautėsi labai nesmagiai ir labai netaktingai pasielgę, kad užvažiavę. Ypač  tai jautė  abu vyrai ir širdyje pyko savo 
pačių  paklausę. Kai atsisveikindamas Vanagas pažvelgė  Marytei į  akis, ant jos ne gražaus šlakuoto veido išskaitė  tiek 
skausmo, kiek ir prieš karą  atsisveikinant Kalkynėje. Lipdamas į  vežimą, jis jautė, kaip Marytės akys seka kiekvieną  jo 
žingsnį, degina jo nugarą ir varžo kiekvieną jo pajudėjimą. Neturėjo kur akių dėti ir Naujokaitis ir neatsigrįždamas lipo į seselių 
pateiktą gražų vežimą. Vanagas su savąja atsisėdo į žydo ratus. 
    - Iki pasimatymo! - per ratų trenksmą riktelėjo atsigręžusi Vanago pačiutė ir parodė savo baltus dantis. 
    Seselės linktelėjo galvas; Vanagas neatsigrįžęs kilstelėjo skrybėlę. 
    Abu vežimai nutrenkė pakalnėn, ir kiek laiko buvo girdėti tik ratų brazdėjimas. Seselės kaip stabo ištiktos stovėjo ant kalno 
nuleidusios rankas ir, nė žodžio ne tardamos viena kitai, žiūrėjo tamson, kur dardėjo vežimai. Ilgai jos taip stovėjo. Pagaliau, 
kai iki kalno nebepriėjo nė vienas garsas, Onytė patylomis priėjo prie Marytės, ir abi seselės apsikabino. 
    Ilgai jos taip stovėjo, netardamos viena kitai nė vieno žodžio. 
    Pagaliau jau ir visai sutemo. Danguje pridygo daugybė žvaigždžių. Nuo ežero padvelkė vėsumu. Visas oras kvepėjo tarytum 
medum ir ramunėlėmis; kažkur lauke rėkčiojo it paklydęs laukinis paukštis; paežerėj jam atsakinėjo kitas - it, it, it, it... 
    - Grįšim, sesute, - pirmutinė prabilo Onytė. 
    - Grįšim, brangioji, - tyliai atsakė jai Marytė, ir abi seselės susikabinusios žingsnis po žingsnio sugrįžo trobon. 
    Ties prieangiu patiko jas šuva, bet pamataravęs uodega ir pamatęs, kad į  jį nekreipia akių, nudzikseno savo reikalais į sodą. 
    Priebutyje viena atsisėdo prie vieno lango, kita - prie kito ir taip išrymojo iki vidunakčio. 
    Kai sugrįžo svečius nuvežęs bernas ir kai visame dvarely įsiviešpatavo tyla, abi seselės uždarinėjo langus ir, pasisakiusios 
labanakt, nuėjo į savo kambarėlius gulti. 
    - Žiūrėk, sesute, kokios skaisčios rožės pražydo mūsų palangėj, - atsikėlusi anksti rytą tarė Onytė  išėjusiai iš savo kambario 
Marytei, - pavasarį  atsivežiau keletą kelmelių  iš Vilniaus, vienas pasirodė sunykęs; maniau, nebeprigis ir įkišau čia po lašais, o 
dabar matai kad išaugo, - ir Onytė palenkė rožę prie Marytės. 
    - Tai Rosa Gallica, - tarė Marytė, palytėjusi rožės galvelę, - tai retenybė mūsų klimate, jos lapeliai didelis vaistas. 
    - Rudenį reiks išskirstyt ir persodinti į klombas. 
    - Žiūrėk, Onyte, štai dar viena šiepias. 
    - O štai dar du pumpurėliu... - ir abi seselės susirūpino rožėmis. 

* * *  

    Po kokio mėnesio atsilankė  į  Žaliąjį  dvariuką pana Sperska ir apdovanojo abi seseles grafienės Zdžitaveckienės vardu 
Stabmeldžių  vaikų  prieglaudos Kinuose draugijos įstatais ir paveikslėliais, kaip pasišventę dievui krikščionys misionieriai ir 
misionierės slankioja po kinų kaimus ir rankioja po nakties pagonių  išmestus kūdikius; paskui juos krikštija, ugdžia ir moko 
įvairaus amato. Pareiškė  grafienės viltį, kad ir jos neatsiliksiančios savo dosnumu nuo kitų  gerų  krikščionių, ir išeidama 
prižadėjo pranešianti grafienei apie seselių dorą ir dievobaimingą gyvenimą. 
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I 

    Bėgdami iš Lietuvos, caro žandarai paliko Šalajų miestelyje du savo kultūros paminklus, du architektūros šedevrus: dviem 
aukštais kalėjimą, aptvertą  milžiniška mūro tvora, ir penkiomis galvomis cerkvę. Bėgdami paleido iš kalėjimo kalinius ir 
nusikabino cerkvės varpus. Atėję  vokiečiai cerkvę  išniekino ir sustatė  joje arklius, o kalėjimą pavertė kareivinėmis ir karo 
sandėliais. 
    Išsikrausčius iš Lietuvos okupantams vokiečiams, buvęs kalėjimas kurį  laiką stovėjo visai tuščias. Žmonės pamažu išiminėjo 
stiklus, išlupinėjo langus; visokie valkatos ir vaikai padaužos išgriovė krosnis, išbraižė  sienas ir taip pribjaurino vidų, kad 
nebegalima buvo ir įžengti. 
    Nors miestelyje ir labai trūko įstaigoms namų  ir gyventojams butų, tačiau niekas jo neremontavo, ir buvęs kalėjimas kaip 
kokia pabaisų vieta riogsojo visai negyvenamas. Žmonės pradėjo kalbėti, kad naktimis kalėjime kažkas vaidenąsis. 
    Cerkvė taip pat pamažėl nyko, griuvo, ir miestelėnai pro išlaužtą tvorą vogė naktimis grindis, ardė sienas ir krapštė plytas. 
Jos kadaise žaliai nudažytas stogas nublanko, pradėjo rūdyti ir vietomis prakiuro. Aptrupėjo pakraigės, ir apiplikintos, vėjo 
taršomos čiurlių  gūžtos kabėjo palėpėse lyg kokie užkamšalai. Tik vieni prieš pat karą  naujai paauksuoti kryžiai laikėsi 
makaulių viršūnėse stačiai ir tvirtai, ir, regėjos, tik jie vieni nelaukė savo viešpatavimo galo. 
    Miestelyje buvo dar keletas karo apgriautų namų, bet ir jie buvo reikalingi didelio remonto, o jų savininkai dar nebuvo grįžę 
iš Rusijos. 
    Ir kai iš Kauno užklausė vietos savivaldybę, ar neatsirastų miestelyje tinkamų namų  psichiatrinei ligoninei, visi nudžiugo ir 
parodė į buvusį kalėjimą. Ir atsakomybės dėl namų atsikratoma, ir be savivaldybės išlaidų ir rūpesčio - visuomenei nauda! 
    Netrukus atvažiavo komisija su daktaru Kalvaičiu priešakyje, apžiūrėjo buvusį  kalėjimą  ir nutarė, šiek tiek pataisius, 
pritaikyti jį psichiatrinei ligoninei. 
    Pasibaigus komisijos darbams, ligoninės direktorium buvo paskirtas tas pats daktaras Kalvaitis; jis ir remontą prižiūrėjo. Iš 
pradžių  pasitaisė butą  sau; buvusioje kalėjimo raštinėje įsteigė  ambulatoriją, apatiniame aukšte įdėjo duris, langus, išbaltino 
sienas ir pavedė jį  bendrai ligoninei. Taip pat parengė butus gailestingosioms seselėms, slaugytojoms, sanitarams ir įtaisė keletą 
kambarių neramiesiems ligoniams. Viršutinį aukštą daktaras liepė laikinai užkalti lentomis. 
    Netrukus į  ligoninę pradėjo vežti ir ligonius. Iš pradžių  jų buvo maža, bet juo toliau, juo daugiau ir daugiau pradėjo atsirasti 
kandidatų  į bepročių namus. Kadangi viršutiniam aukštui atremontuoti valdžia pinigų neskyrė, tai daktaras Kalvaitis paskelbė, 
kad tuo tarpu į  ligoninę priimami tik tokie ligoniai, kurie gresia visuomenės tvarkai ir ramybei. Bet ir tokių atsirado nemaža, ir 
daktaras iš bendro skyriaus perkėlė į vadinamąją Inteligentų palatą penkis inteligentus ligonius: tris moteris ir du vyrus. 
    Nors, tiesą pasakius, be generolo Lisicino, "plieniko" ir mokytojos Tamošiūnaitės, kiti du ligoniai buvo ne inteligentai: Tyrulių 
grafo tarnaitė Verutė buvo priskirta prie inteligentų  dėl to, kad ji buvo panaši į  inteligentę  ir dėlei savo liūdnos istorijos. Gi 
Vilniaus miestietė Dragūnaitė - kad bendrame skyriuje buvo negeistina: kibo į  seseles ir slaugytojas, negražiai jas pravardžiavo 
ir apskritai buvo laikoma neramiąja. 
    Inteligentų palata buvo įrengta skyrium, buvusio kalėjimo prievaizdų korpuse, greta daktaro buto. 
    Nors palata nesinaudojo kokiomis nors ypatingomis privilegijomis, bet vis dėlto ji buvo ir arti daktaro, ir butas geresnis. Be 
to, kiekvienas ligonis turėjo po kambar į. Dieną jų nerakindavo, ir visi, be Dragūnaitės, galėdavo vaikščioti po kiemą kada tik 
norėjo, o generolui buvo leista išeiti net į  laukus. Taip pat duodavo jiems geresnių skalbinių, nors valgis buvo visiems iš vieno 
katilo. 

II 

    Pats įdomiausias Inteligentų palatos asmuo - tai generolas Lisicinas. Jis vidutinio ūgio, drūtas, plačiais pečiais ir trumpu kaklu 
žmogus. Metų - šešiasdešimt aštuonerių, tačiau atrodo jaunesnis. Plaukai žili, bet dar tankūs, ir tik kakta ir viršugalvis šiek tiek 
prašviečia. Balta apkirpta barzda suaugusi išvien su galvos plaukais per smilkinius ir paausius. Generolo drūtas kaip sulamdytas 
pergamentas raukšlėtas kaklas apaugęs gyvaplaukiais. Dvi nedidelės pergamentinės ausys kyšo tarp plaukų ir iš užpakalio daro 
generolą panašų  į beždžionę. Akys mažutės, išsekusios. Lūpos lyg kuo apskretusios. Veidas generolo reiškia tiek, kiek ir 
gorilos, kada ši soti ir nesuerzinta. 
    Generolo laipsnį  jis gavo dar žygiuose prieš kinus. Japonų kare jis buvo brigados vadas ir taip nesėkmingai kariavo, kad nė 
karto nelaimėjo. Rusų - vokiečių  karas užklupo jį  atsistatydinusį, su pensija ir mundierium. Gyveno jis tada netoli Dinaburko 
savo dvare. Abu jo sūnūs buvo taip pat kariai: vienas Sibire, pulko vadas, antras kažkur Kaukaze, srities viršininkas. 
    Gerai gyveno generolas Lisicinas savo dvare. Nuolat turėdavo svečių, Dinaburko žymių karių  ir šiaip visuomenės žmonių. 
Vasarą laukams nudirbti gaudavo darbininkų  iš tvirtovės, mat geruoju gyveno su komendantu. Dvarą pirkęs, kita tiek žemės 
atėmė  iš sodiečių  per teismą, prisisavindamas jų  ganyklas, kuriomis nuo senų  laikų  naudojosi bendrai ir dvaras, ir artimieji 
sodžiai. Bylinėjos, bet generolo advokatas visur laimėdavo. Kritiškais bylos momentais stodavo prieš teismą ginti savo "teisių" 
ir pats generolas, apsikabinęs krūtinę  išsitarnautais kryžiais ir ordinais. Vienos pensijos užtekdavo pragyventi jam su žmona; 



dvaro gi pelną dėdavo į bankus savo sūnų vardu. 
    Generolas Lisicinas iš pradžių  jokiu būdu netikėjo, kad vokiečiai nugalėtų  carinę  Rusiją, ir net pats buvo be įsirašąs 
savanoriu, tik dėl senumo jo nebepriėmė. O kai caro armija įsibrovė  į Galiciją, užiminėjo Prūsiją ir artinos prie Karaliaučiaus, 
generolas Lisicinas įsakė visiems savo dvaro darbininkams susirinkti prieš jo gonkas, pakvietė popą ir liepė atlaikyti iškilmingas 
pamaldas. Per pamaldas generolas visa paradine uniforma stovėjo prie pat aukuro ir, dažnai nusilenkdamas, po triskart 
žegnojosi. Giedant himną, generolas, atsigręžęs į darbininkus, dirigavo ranka ir pats giedojo. 
    Nuo vokiečių pabėgo generolas iš savo dvaro į Dinaburką. Bebėgant jį  ir jo žmoną užpuolė nakčia plėšikai, apiplėšė juos ir 
sumušė. Generolienė iš išgąsčio apsirgo ir kiek pasirgusi mirė. 
    Netekęs žmonos ir dvaro, generolas norėjo važiuoti į Kaukazą pas savo sūnų  ir buvo jau visai susiruošęs, kai Rusijoje ištiko 
revoliucija ir nuvertė  carą. Revoliucija paveikė  generolą  daugiau negu žmonos mirtis. Kai Dinaburko gatvės patvino 
manifestantų raudonomis vėliavomis ir marselietės aidais, generolas apsirgo... 
    Toliau jis jau nebebėgo, o kantriai atsidavė kaizerio karžygių malonei. 
    Tačiau revoliucija pasiekė generolą ir Dinaburke: jo dvarą rekvizavo, turtą konfiskavo. Vienas generolo sūnus buvo savo 
kareivių  ant durtuvų  pakeltas, antras - pabėgo. Ir taip jis atsidūrė Zarasuose, kur jį  priglaudė vienas jo pažįstamas sentikis, 
tikėjęsis ateityje, visam kam virtus senoviškai, gauti generolo malonę. Bet kai "gailestingojo" sentikio svajonės ilgai nesipildė, o 
duonos buvo kaskart vis mažiau ir mažiau, tai ir jam pritrūko gailestingumo, ir generolui teko maitintis pačiam. 
    Pats jis buvo kilęs iš Viatkos gubernijos; jo žmona - Dono kazokė. Reikalų turėdavo tik su kariais. Visus Rusijos imperijos 
piliečius jis dalijo į  rusus ir lenkus; jei pravoslavas - vadinasi, rusas, jei katalikas - tai poliak. Kitas gi visas Rusijos tautas 
generolas vadindavo čiukna arba tatarva. Tiesa, vadovaudamas pulkui Užkaukazėje, generolas turėjo reikalų dar su kažkokiais 
"žmudiakais". Bet kas tie "žmudiakai" - generolui nerūpėjo. Žinojo jis, kad tie sveiki, gražūs, augaloti vyrai kilę kažkur iš šiaurės 
vakarų krašto, kad jie nepakenčia užkaukazės klimato ir šimtais miršta drugiu. 
    - Otstavit, žmuid neobtiosannaja!.. Derevnia!.. 
    - Ja te zadam, žmuidiackaja charia! - šaukdavo supykęs Lisicinas ant savo pulko kareivių, kurie, nemokėdami rusų kalbos, 
nesuprasdavo ir jo komandos žodžių. 
    Bet kas toji "žmuid neobtiosannaja", generolas nė karto nesusidomėjo. 
    Pagaliau atsidūrė Šalajų psichiatrinėje ligoninėje. Sočiai valgydinamas, nupraustas, nukirptas, generolas greit atsigavo, bet 
pilno proto jau nebeturėjo. Jį  persekiojo priešų manija. Savo priešus jis matė ne ligoninėje, ne ligonių  ir personalo tarpe, o 
kažkur ten, už ligoninės sienų, laukuose ir miškuose. Ten susidarė didelės armijos vokiečių, lietuvių, lenkų; susiorganizavo 
tatarva, čiukna ir toji pati "žmuid neobtiosannaja", kurie visi dabar apgulė  jo tvirtovę  ir diena iš dienos nori ją paimti. Bet 
generolas nenusimena: "Sviatoslavo ainiai" priešų neskaito. Už tvirtovės sienų ir jis turi savo didelę armiją. Pati tvirtovė apsupta 
aukšta mūro siena; palei upelį  fortai, baterijos... Tvirtovės sargyba ištikima. Prie pat vartų didelė patranka (tai dezinfekcijos 
kamera), ją  sulyginus - niekis ir vokiečių  42 centimetrinė. Prie patrankos visuomet budi su šakėmis ištikimiausias generolo 
adjutantas - arklininkas Motiejus. Tik viena negera generolo tvirtovėje - per daug zuja visokios neištikimos čiuknos. Su 
daktaru Kalvaičiu generolas dideli bičiuliai. Vadina jį Piotr Vikentič, už parankės vaikščioja su juo po "tvirtovės" kiemą, kalbasi 
apie karą, bet vis dėlto savo planų ir savo karinių sumanymų daktarui nepasako, nes daktaras, nors ir geras žmogus, o vis dėlto 
"žmuid neobtiosannaja", kuria niekuo negalima patikėti. 
    Inteligentų palatoje generolą pasodino antrame kambarėlyje, kurio langai išėjo į kiemą. Rytą atsikėlęs jis žegnojasi į cerkvę; 
trumpai meldžiasi už carą, carienę, įpėdinį  ir visą Rusijos imperatoriaus giminę; paskiau pats eina į  šaltą vonią. Su moterimis jis 
labai mandagus ir sveikinasi ne tik su sesel ėmis, bet paduoda ranką  ir slaugytojoms. Iš vyriškių  jis tik vienam daktarui 
tepaduoda ranką, su kitais gi civiliais jis pirmutinis nesisveikina, o atsakydamas tik bakstelia į  kaktą  pirštais. Felčeriui ir 
sanitarams sako "tu" ir reikalauja, kad jį  vadintų - vaše prevoschoditelstvo. Kartais po pusryčių generolas eina į  pozicijas. Jį 
leidžia. Praeinant pro arklidę, arklininkas Motiejus jam saliutuoja šakėmis. 
    - Zdorovo, rebiata! - sveikinasi su juo generolas. 
    - Zdravija želajam, vaše visokoprevskoditelstvo! - iš viso vieko atsako jam Motiejus, saliutuodamas šakėmis. 
    - Chorošo, rebiata! 
    - Rady staratsia, vaše visokoprevskoditelstvo! 
    Šiokiadieniais generolas sugrįžta iš pozicijų  ramus ir nepavargęs; šventadieniais ir turgaus dienomis - visuomet parbėga 
pralaimėjęs mūšį, persigandęs, purvinas, kitą sykį  ir be kepurės. 
    Kada bus priešų  puolimas, generolas nežino, bet užtat gerai žino daktaras, seselės, slaugytojos ir arklininkas Motiejus. 
Priešų puolimo dieną slaugytoja tyčia paduoda generolui prastesnius drabužius ir kokią nors nudryžusią kepuraitę. 
    Tuojau už ligoninės sienų, apriesdama miestą, teka upelė  Sutra; šiapus Sutros dideli, dar karo apkasais išrausti kalnai, 
skardžiai ir pagrioviai - tai generolo paskutinės atsparos bazė ir fortai. Už upelio toli toli, ligi pat miško, tęsiasi platus laukas. 
Miškuose generolo armijos ariergardas. Kariuomenės nematyti, nes priešas arti, reikia taip maskuotis, kad nepastebėtų. Kur 
ne kur lauke kruta žmonės - aria, akėja, bet tai tik priešo akims apdumti; tai persirengę generolo žvalgai. Generolas ir pats 
apsimetėliu vaikšto: jis slankinėja po dirvas, dairosi, niūniuoja ir, tik pasislėpęs kur už krūmokšnio arba įšokęs į  apkasus, ilgai 



žiūri į  pozicijas pro abu kumščius, tarytum pro žiūronus. Viską  radęs kaip reikiant, grįžta į  "tvirtovę". Pamatęs jį  pareinantį, 
Motiejus tuojau bėga prie dezinfekcijos kameros ir šakėmis jam saliutuoja. Generolas su juo sveikinasi, jį pagiria ir ramiai grįžta 
į savo kambarėlį. 
    Visai kitaip baigiasi "pozicijų" apžiūrinėjimas šventadieniais arba turgaus dieną, kai iš anapus Sutros per tiltą pradeda plaukti 
į miestą pėsti ir važiuoti žmonės. Iš pradžių  generolas dar vis mano, kad tai jo armijos persirengę  žvalgai, bet juo toliau, juo 
daugiau ir daugiau žmonių plaukia į miestelį, ir pagaliau generolas įsitikina, kad tai pabėgėliai! O, generolas gerai žino, ką tai 
reiškia, kai pradeda bėgti pėsti su ryšuliais ir vežimai važiuotų  žmonių! Vienu matu apima generolą  tūžmastis ir baimė. Jis 
galvotrūkčiais puola nuo kalno prie tilto, šaukia, plūsta pėsčius ir važiuotus, liepia tuojau atituštinti kelią, graso juos iššaudysiąs 
kulkosvaidžiais arba išilgai vieškelio paleisiąs patrankos šūvį... 
    Bet "pabėgėliai" jo neklauso. Generolas nori išsprogdinti tiltą, bet ir čia jam nevyksta; susidūręs su pačiais "pabėgėliais", pats 
pasileidžia bėgti, ir bėga, aplenkdamas važiuotus ir pėsčius, landžiodamas tarp vežimų. Bėga per griovius, o jo pėdomis, jam 
regis, jau bėga griūva sumušta jo armija, vejasi visi jo priešai, visi šitie vokiečiai, lenkai, bolševikai, čiukna, tatarva ir toji pati 
"žmuid neobtiosannaja". Įpuolęs į  "tvirtovę", generolas visai nustoja galvos. Laimė, jei dar Motiejus suspėja atsistoti prie 
kameros. Generolas su juo jau nebesisveikina, o skubiai ir neaiškiai įsako evakuotis ir trauktis į naujas pozicijas. Jeigu Motiejus 
jo nepastebi, generolas visu balsu šaukia: ,.Mes apsupti'", "Mes pražuvom!", "Mus pardavė!" - ir visiems įsako evakuotis. 
Įpuolęs į  savo kambarėlį, jis griebia daiktus, glaboja patalą, skuba, brazda, bet slaugytoja užrakina duris, ir generolas, galvą 
įkniaubęs į priegalvį, užmiega. 
    Tą dieną jis ligonis: jam sopa galvą, dreba rankos, ir niekur nenori išeitį  iš kambario. Daktaras sako, kad jam tai sveika, nes 
toks mankštinimasis gelbėjąs generolą nuo sausgėlos. 

III 

    Generolo kambario dešinėje pusėje - mokytojos Tamošiūnaitės kambarys, o kairėje - Dragūnaitės. 
    Tamošiūnaitei apie trisdešimt metų; ji aukšto ūgio, mėlynakė, geltonplaukė, pailgaveidė - Prūsų lietuvaitės tipas. Iš kur ji yra, 
tikrai nežinoma. Didžiojo karo pradžioje, įsiveržus vokiečiams į Lietuvą, ji buvo vieno vokiečių  leitenanto įtarta šnipinėjant ir 
atgabenta į  kreizo kalėjimą. Netrukus leitenantas su savo dalimi pasitraukė  į kitą vietą, o Tamošiūnaitė be jokio kaltinamojo 
akto išsėdėjo kalėjime dvejus metus ir pagaliau išėjo iš galvos. Kadangi Lietuvoje pamišėliams ligoninių  nebuvo, o šnipės 
likimas nelabai kam rūpėjo, tai ją  ir paliko kalėti drauge su sveikais nusikaltėliais. Išsikraustydami iš Lietuvos, vokiečiai ją 
paleido, ir Tamošiūnaitė  pasiliko be prieglaudos. Visą  rudenį, kęsdama šaltį  ir badą, vaikščiojo ji po žmones nuplyšusi, 
nudryžusi ir ydo apnikta. Įmonės nuo jos kratėsi, bijojo įsileisti į vidų, kad neužkrėstų, ir stengėsi visokiais būdais jos išsibodėti. 
Tamošiūnaitė gyvendavo kur nors diendaržiuose, prieklojimiuose, pavėčiuose ant šiaudų. Gailestingosios moterėlės atnešdavo 
jai šiltų batvinių dubenėlį, mėsos kąsnelį, kaišiodavo duonos, sūrio; kitos, atsargiai prisiartinusios, barstydavo jos galvą milteliais 
nuo ydo ir tuojau žiaukčiodamos sprukdavo į  šalį. Kartais nelaimingoji Tamošiūnaitė  per vieną  naktį  atsirasdavo kur nors 
tolimesniame kaime, už kokių 10-15 varstų. Bet ir čia visi ja bjaurėdavos, ir vėl nežinomi žmonės nakčia nuveždavo ją kur nors 
dar toliau nuo savęs ir pamesdavo... Kartą, jau gruodžio mėnesį, sodžiaus vyrai rado ją pusgyvę jaujos duobėje. Nelaimingoji, 
matyt, buvo atvežta iš toli, nes apylinkėje niekas apie ją nežinojo. Pranešė milicijai. Milicija iš pradžių nugabeno ją  į apskrities 
elgetyną, o iš ten į psichiatrinę ligoninę. 
    Psichiatrinėje ligoninėje ligonė  greit atsigavo, bet iš kur ji ir kas ji tokia, pasisakyti negalėjo. Daktarą  ir visus vyriškius 
vadindavo ji "herr leitenant" ir, painiodama lietuviškus žodžius su vokiškais, kartais imdavo kažko prašyti ir pagaliau verkti. 
Šiaip ji buvo rami. Labai mėgsta bulves skusti; kelis sykius per dieną šukuoja savo galvą ir apskritai nepasėdi be darbo. 
    Dragūnaitė, nors laikoma neramiąja, tačiau ją greit galima perkalbėti ir nuraminti. Ypač  tai sekasi daktarui ir felčeriui ir 
apskritai vyriškiams. Seselių  ir slaugytojų  ji nepakenčia, negražiai jas pravardžiuoja, prikaišioja joms, kad jos esančios 
negražios, pasisavinusios sau jos kasas, ir kad veltui jos mėginančios suvilioti daktarą ir felčerį. Pati gi giriasi esanti gražuolė, 
bajorų kilmės ir suviliojusi pusę kapos vyrų. Be to, ji yra tikra, kad jei tik kas duotų  jai ponios drabužius, tuojau sužavėtų  ir 
daktarą, ir felčerį, ir visų vyrų širdys linktų vien prie jos. Ligoninės drabužių  iš tolo kratosi ir geriau linkus būti visai plika, negu 
vilkėti drobiniais marškiniais ir dėvėti ligoninės apsiaustą. Ji visuomet nerami, visuomet protestuoja, reikalauja laisv ės ir 
skundžiasi, kad ją tyčia uždarę į ligoninę, kad jos nematytų vyrai. Kalkėmis nuo sienos ji tepa savo veidą ir kaklą ir didžiuojasi 
turinti panaitės išvaizdą. Ji vilnietė, maždaug dvidešimt penkerių metų; gražios plonos lūpos, plačios mėlynos akys. Jos veidas ir 
žvilgsnis vien puikybę  ir pasipriešinimą  reiškia. Dragūnaitė prieš karą  tarnavo viename Vilniaus viešbutyje kambarine, buvo 
gražuolė ir labai mokėjo įtikti svečiams. Šeimininkas ją brangino. Vokiečių okupacijos metu ji pasiliko be vietos ir drauge su 
kitais pabėgo iš Vilniaus nuo bado į  sodžių. Pabėgusi apsigyveno pas vieną dvaro leitenantą vokietį. Išėjo iš proto, atkritusi 
"španka". Leitenantas ja rūpinosi ir gydė. Po karo vežėsi su savimi gydyti į Vokietiją, bet, draugams užprotestavus, priverstas 
buvo palikti. Vėliau milicija atsiuntė  ją  į  Šalajus. Netrukus atvažiavo iš Vilniaus buvęs Dragūnaitės šeimininkas, viešbučio 
savininkas, bet, pamatęs, kad ji nebeišgydoma, daugiau nebeatsilankė. 
    Galiniame Inteligentų  palatos kambaryje patalpintas "plienikas", nepamenąs savo pavardės ir vardo. Kadaise pabėgęs iš 



vokiečių  nelaisvės, bet, besislapstydamas Lietuvos miškuose, vėl pateko į  vokiečių  rankas. Karo teismo sprendimu jis buvo 
pasmerktas sušaudyti, bet, mirties belaukdamas, išėjo iš proto. Kalba jis tik rusiškai, bet moka kelis žodžius ir lietuviškai. Jam 
apie keturiasdešimt metų, tylus ir ramus. Niekur neina iš savo kambarėlio. Daugiausia guli kniūpsčias ant grindų  ir, pravėręs 
duris, žiūri į  koridorių. Užtenka mažiausio bildesio ar žmogaus balso, tuoj "plienikas" visas susiriečia ir priveria duris. Kartais 
nakčia arba vakarais, kai ligoninėje viešpatauja tyla, "plienikas" iššliaužia iš savo kambarėlio ir, priropojęs prie kieno nors durų, 
maldaujamu balsu prašo: "Tegu bus pagarbintas, matka... duok duonos, matka... pazvolik su šilt, matka..." Bet vos tik 
mažiausia kas sušlama, "plienikas" vėl smunka atgal į  savo kambarėlį  ir, išsitiesęs ant grindų, klausosi. Jis bijo ligonių, bijo 
daktaro, seselių  ir slaugytojų. Išvestas pasivaikščioti po ligoninės kiemą, taikosi arčiau tvoros ir medžių, kur pavojuje galima 
būtų  tuojau pasislėpti. Taip antai vieną kartą, ligoninės kieme sužvengus arkliui, jis puolė  į patvorį  ir ten susižeidė stiklu sau 
veidą  ir delnus. Ligoninės tarnautojai pasakojo, kad "plienikas", ištrūkęs iš vokiečių  nelaisvės ir sudaręs tokių  pat belaisvių 
pabėgėlių  partizanų  būrį, ilgą  laiką  užpuldinėjęs Lietuvos miškuose vokiečių  patrulius, grobstęs gurguoles ir nudėjęs keletą 
žandarų. Jį  ir jo draugus išdavęs vokiečių šnipas, per neapsižiūrėjimą priimtas į partizanų būrį kaip belaisvis pabėgėlis. 

IV 

    Penktas Inteligentų palatos ligonis - buvusioji Tyrulių grafo tarnaitė Verutė. Jai dvidešimt šešeri metai; vidutinio ūgio, liekna ir 
liesa. Veido bruožai švelnūs ir inteligentiški. Tamsios didelės akys žiūri maldaujamai, bet ne išmaldos ir pasigailėjimo, o 
atleidimo. Žiūrint į  jos veidą jokiu būdu negalima įsivaizduoti, kad ji, kad jos siela, kuri spindi jos akyse, galėtų ką nors pikta 
padaryti: tokiomis akimis žiūri į mus iš paveikslų šventosios, kurioms vienodai tiek rūpi mūsų vargai, kiek ir mūsų linksmybės. 
    Verutė  - visų  mylima ligonė  ir laikoma geriausiame kambaryje. Ji - grafo akmistrinės duktė; jos motina mirė  tuoj ją 
pagimdžius. Savo tėvo Verutė niekuomet nepažino. Iki dvylikos metų  ji augo mieste vaikų  prieglaudoj. Už ją mokėjo grafas. 
Prieglaudoj išmokė  ją  rašyti, skaityti, dievobaimingumo ir nusižeminimo. Trylikos metų  ji buvo paimta į  grafo rūmus prie 
vienmetės grafaitės patarnautoja. Kai grafaitę vežė  į Varšuvą mokytųs, nepaliko ir Verutės. Būdama prie grafaitės, Verutė 
prisižiūrėjo mandagių  apsiėjimų, išmoko puoštis, laikytis ir, baigdama sunešioti grafaitės sukneles, buvo gražesnė už pačią 
grafaitę. Atliekamu laiku skaitydavo grafaitės knygas, lankydavo bažnyčias, vienuolynus ir labai linko prie seserų vienuolių. 
    Augo grafaitė, augo ir Verutė. Ir tuo tarpu, kai grafaitė kasmet darėsi prašmatnesnė ir kaskart labiau mėgo žmonėtis, Verutė 
šalinosi visų  šio pasaulio linksmybių  ir grimzdo į  dievmaldystę. Vasarai ir didesnėms šventėms abi parvažiuodavo atostogų  į 
dvarą, bet nei dvariškių  ištvirkimas, nei didelio miesto nuodai nelietė Verutės sielos ir neveikė jos būdo. Parvažiavusi į  dvarą, 
globodavo kumečių vaikus, mokydavo juos poterių, katekizmo ir draug su jais puošdavo dvaro koplytėlėj aukurą. 
    Augo Verutė liesa, išblyškusi ir lyg nesveika. Net vasarą ji nenudegdavo saule ir atrodė it rūmų panaitė. 
    Neturėdama nei tėvo, nei motinos, išaugo ji be šilumos, be gyvenimo džiaugsmo. Kaip iš vadovėlių teorijos ji ką nors dirbo 
virtuvėje, siuvo, mezgė, dabino grafų  kambarius, taip ir prieglaudoj įkalta jai gyvenimo morale ir vienuolių  įkvėpta stengėsi ir 
gyventi. Tas, kas neprisilaiko tų  moralių  ir peržengia tradicijas, jai buvo įkalta, yra visuomenės atmata ir dievo ir žmonių 
pasmerktas. 
    Grafaitė  ją  labai mylėjo ir niekur be jos neapsieidavo. Mylėjo ją  ir seniai grafai ir džiaugėsi tokia ištikima ir dora savo 
dukters kambarine. Tačiau iš jų meilės buvo Verutei tiek, kiek iš mėnulio šviesos. Tik tą  saulė gaivina ir šildo, kas po jos 
spinduliais išaugęs. 
    Verutė buvo našlaitė, nepalaimintų  tėvų duktė, ir neturėjo giminių. Nebuvo jai jokių pažįstamų, neturėjo draugės. Su grafaite 
tol draugavo, kol abi nešiojo trumpas sukneles ir kol ši nepastebėjo, kad Verutė už ją gražesnė. Nuo to laiko Verutė  tapo 
grafaitės kambarine, o grafaitė pasijuto grafaite esanti. 
    Retkarčiais šventadieniais, jei pas grafus nebūdavo svečių, Verutė nueidavo į  miestelį, pas mokytoją Valaitytę. Valaitytė 
neseniai baigė  Kaune "Saulės" kursus ir dabar mokytojavo Tyruliuose. Susipa žino jos krautuvėje, susiartino, ir Verutė 
retkarčiais pradėjo ją lankyti. Valaitytė buvo sodietė, bet drąsi ir energinga mergaitė. Ji pradėjo Verutę  įkalbinėti neduoti savęs 
išnaudoti, apleisti grafus ir pradėti savarankiškai gyventi. Verutė jos pažiūrų nusigando, bet pažinties nepertraukė ir ėmė svajoti. 
    Valaitytės vardadienį  pas ją buvo daug svečių: visas šiek tiek apsitrynęs miestelio jaunimas ir neseniai atkeltas į  Tyrulius 
žandaras Žuravliovas. Pakviesta atsilankė ir Verutė. 
    Buvo linksma, jauku ir gera. Tik truputį visiems gadino ūpą žandaras. Nors jis sakėsi nemokąs lietuviškai ir visą laiką tylėjo, 
tačiau toji jo tyla varžė  visus, nes kiekvienas suprato, kad žandaras svečias negeistinas, kad pakviestas jis čia ne dėl 
draugiškumo, bet iš mandagumo ir reikalui esant. Tai jautė  ir jis pats, tačiau namo nesiskubino. Jis vis klastingai pro ūsus 
šypsojos, buvo labai mandagus, dėl mažiausio niekniekio atsiprašinėjo, už viską  dėkojo, nors jo akys ir šypsena tarytum 
kalbėjo: gerai, jūs mane tik pakenčiate, aš svetimas jums, bet aš žinau, ką aš darau! 
    Per vakarienę atsitiko taip, kad Žuravliovas susėdo greta su Verute. Ir užustalėj jis nieko nekalbėjo, o vis tik šypsojos sau ir 
vis stengėsi Verutei patarnauti. Verutę tai varžė, ir ji, atsilygindama jam už mandagumą, vien tik dėkojo, o daugiau tylėjo. 
    Skirstantis vėl atsitiko taip, kad jis Verutę  namo lydėjo. Išėjus iš miestelio, norėjo ją  paimti už parankės, bet Verutė 
nusigando, padėkojo ir pasisakė taip nepratusi vaikščioti. Žandaras nusijuokė, nusišypsojo ir tylomis ėjo greta. Einant lauku, 



Verutei pasidarė baugu; jai regėjos, kad jis ir patamsy vis šypsosi ir vis kažką negera mano. Kai žandaras ties dvaro vartais su 
ja atsisveikino, Verutė net lengviau atsiduso. 
    Kitą kartą Verutė grįžo iš miestelio viena ir net krūptelėjo, kai atsigręžusi pamatė beprisivejantį  ją  žandarą. Jai grįžtelėjus, 
žandaras pridėjo prie kaktos pirštus ir kažką pasakė, bet Verutė nenugirdo ką ir, tik linktelėjusi galvą, taip pat ėjo toliau. 
    - Sveika, panele! - tarė pasivijęs ją Žuravliovas, laikydamas prie kaktos ranką. 
    - Sveikas tamsta! - atsakė jam Verutė ir, nepaduodama rankos, bailiai pažvelgė žandarui į akis. 
    - Galima tamstą palydėti? 
    - Ačiū, pone, aš labai skubu... Grafaitė laukia... - sumišusi ir bijodama, kad nepamatytų kas iš dvariškių, atsakė Verutė. 
    - O, tai nieko. Man labai malonu... Labai malonu... - Ir žandaras ėjo greta. 
    Verutė vėl žvilgterėjo į  jį: jo akys ir lūpos vėl taip pat šypsojos, kaip ir aną nelemtą vardadienį. 
    - O gal tamsta nenori, kad aš lydėčiau? - staiga paklausė jis ir stabtelėjo. 
    - Ne, pone, bet kad manęs laukia, ir tamstai bus toli grįžt... - vėl sumišo Verutė. 
    Žuravliovas dar paėjėjo keletą žingsnių ir, nepriėjęs dvaro vartų, nusilenkė jai ir sugrįžo atgal. 
    Tokiu pat būdu palydėjo jis Verutę ir trečią kartą ir taip pat nepriėjęs vartų, atsisveikino. 
    Verutė pradėjo jo bijoti ir vieną  kartą, pamačiusi, kaip Žuravliovas, girtas būdamas, mušė  rinkoje girtus sodiečius, taip 
pasibjaurėjo, kad kai jis norėjo ją palydėti namo, ji griežtai atsakė jam ir sustojo. Žuravliovas nustebo, bet, nieko neatsakęs, 
tik nusišypsojo ir, nusilenkęs jai, sugrįžo atgal. Visa tai padarė Verutei sunkaus įspūdžio, ir ji, kad nesusitiktų  su žandaru, 
kuriam laikui net nustojo lankyti miestelį  ir Valaitytę. 

V 

    Netrukus po to atsitikimo atvažiavo į dvarą nepaprasti svečiai - tolimi grafų giminės, grafai Šusteriai su savo vienatiniu sūnum 
Liudviku. Tyrulių  grafai nors ir giminiavosi su Šusteriais, tačiau artimesnių  ryšių  nepalaikė. Svečių  atvažiavimo tikslas buvo 
visiems aiškus. Grafų prašomi apsigyveno jie ilgesniam laikui. Jiems pagerbti šeimininkai kėlė pokylius, rengė gegužines, kvietė 
daug svečių  ir kaip įmanydami linksminos. Grafaitė buvo labai geros nuotaikos ir ilgas valandas praleisdavo drauge su jaunu 
Liudviku. 
    Verutė, kaip prašmatnesnė kambarinė, buvo pristatyta svečiams patarnauti. Ja susidomėjo grafo sūnus Liudvikas ir vieną 
kartą, kai Verutė, permainiusi jo kambaryje žvakes, ėjo pro duris, jaunasai grafas apsikabino ją  ir norėjo sulaikyti. Verutė, 
pirmą kartą savo gyvenime pajutusi ant savo liemens tvirtą vyriškio ranką ir pamačiusi arti savo veido gražų jaunikaičio veidą, 
visa užkaito ir bejėgiškai pasipriešino. Ką jai šnibždėjo jaunikaitis, ji nesuprato ar nenorėjo suprasti, tik vienu matu sumetusi, 
kad ji peržengia moralės teisę, susigriebė, ištrūko iš jauno grafo glamonėjimų  ir išbėgo iš kambario. Valandėlę  apsimąsčiusi 
savo kambarėlyje, įėjo pas grafaitę ir viską atvirai pasisakė. Rytojaus dieną grafaitė "susirgo" ir nepasirodė iš savo kambarėlio, 
o už poros dienų išvažiavo ir svečiai, labai mandagiai atsisveikinę su šeimininkais. 
    Išvažiavus svečiams, seniai grafai ir pati grafaitė  lyg pradėjo nebeapkęsti Verutės ir į  ją  žvairuoti. Grafaitė nebedavė  jai 
pabaigti nešioti savo drabužių  ir pradėjo apsieit ir be jos. Tokia ponų permaina Verutę giliai sujaudino: ėmė sielotis, nerimauti, 
melstis ir kaltinti save, jog puošėsi taip, kad būtų graži, kad patiktų  jaunajam grafui. Ji dar labiau išblyško, sublogo ir pasidarė 
dar jautresnė. 
    Nepraėjo ir mėnuo, kai Verutę ištiko kitas smūgis: iš grafaitės miegamojo pražuvo jos brangi apyrankė. 
    Grafaitė  tvirtino niekur negalėjusi pamesti, nes apyrankė  buvusi jos rašomojo staliuko stalčiuje ir po grafų  Šusterių 
išvažiavimo ji nė karto jos nebuvo užsidėjusi. Pavogti jos taip pat niekas negalėjęs, nes jei būtų  įsilaužęs vagis, tai būtų išnešęs 
ir kitus daiktus, kurie buvę daug brangesni už tą apyrankę. Į grafaitės gi kambarius, be grafų  ir Verutės, niekas iš pašaliečių 
nevaikščiodavo. Nors toji apyrankė  nei grafams, nei grafaitei neturėjo tokios didelės vertės, tačiau visi labai susirūpino ir 
pasiryžo išsiaiškinti, kur ji galėjo dingti. Verutė  ir grafaitė  išvertė visus stalčius, visas indaujas, dėžutes: atitraukė nuo sienų 
stalus, knygų  lentynas... bet apyrankės niekur nerado. Pagaliau buvo paskelbta visiems dvariškiams, jei kas rasiąs apyrankę 
arba nurodysiąs, kur ji esanti, gausiąs iš grafaitės gausių dovanų. 
    Šitas paskelbimas sujudino visus dvaro, ypač grafo rūmų, tarnautojus; dvariškiai suprato tai priešingai, ir visi kratėsi bėdos, 
ir sakė jie nei į grafo rūmus, nei į grafaitės kambarius nevaikštą. Pašnibždomis gi visi kalbėjo ir nurodinėjo į Verutę. 
    Visų  labiausiai šituo įvykiu susirūpino Verutė; nors jai stačiai į  akis ir niekas nieko nepasakė, tačiau ji negalėjo nepastebėti 
kitas kambarines į  ją šnairuojant, dvaro tarnautojus šnibždant, ir jai vis regėjos, kad tiek patys grafai, tiek ir visi dvariškiai, nors 
atvirai ir nieko nesako, bet visi slapta įtaria ją. 
    Nors ir stengėsi iš išorės būti rami ir, kaip ir pirma, linksma, tačiau sielos gelmėje buvo labai sujaudinta, susirūpinusi ir 
vakarais, prieš eidama gultų, ir keldamasi anksti rytą kalbėjo poterius, darė  įžadus ir prašė dievą, kad padarytų stebuklą  ir 
kokiu nors būdu nurodytų apyrankės vagį. 
    Laikas bėgo, bet vagis neatsirado. Nusiramino dvariškiai, pradėjo miršti ir grafai, tik viena Verutė vis negalėjo nusiraminti ir 
vis kalbėjo poterius, darė  naujus įžadus ir vis prašė  dievą  stebuklo. Ji dar labiau sumenko, suliesėjo, pasidarė  baili. 



Nebevaikščiojo nei į  miestelį, nei pas Valaitytę. Baisiai bijojo susitikti Žuravliovą. Kad pasirodytų  rami esanti, tyčia dažniau 
lankėsi virtuvėje, dvariškių valgykloje ir nejučiomis pati pradėdavo kalbas apie vagystes ir žmogžudystes. Kalbėdama stengėsi 
žiūrėti kitiems į  akis, be pasigailėjimo smerkdavo visus nusikaltėlius ir i šeidama džiaugdavosi, jei nė  karto neužkaito ir 
neparaudo. Kalbėdamasi su grafais ar grafaite, stengdavosi atsistoti nugara į  šviesą, kad kartais, jai paraudonavus, grafai 
nepastebėtų  jos veido ir nepamatytų  ją neramią esant. O rausti ji pradėjo visai be jokios priežasties, vien tik iš baimės, kad 
neparaustų. Užtekdavo kam nors netyčia užsiminti apie vagystes, kad ir nieko bendra su ta apyranke neturinčias, Verutė visa 
užkaisdavo, ir jos veideliai nurausdavo kaip žarija. Paskui ji kankindavos, pykdavo pati ant savęs ir paslapčiomis verkdavo. 
    Laikas bėgo; grafaitė vis dažniau ir dažniau pradėjo apsieiti be savo mylimosios kambarinės, ir Verutei tekdavo būti arba 
visai be darbo, arba darbuotis virtuvėje lygiai su kitomis tarnaitėmis. 

VI 

    Kad dar labiau visus įtikintų, jog ji niekuo nekalta, iš vakaro prieš šv. Jono keturiasdešimties valandų atlaidus ėjo išpažinties 
ir klausė iškilmingų mišparų; antrą atlaidų dieną ji buvo namie ir padavinėjo grafams į stalą. 
    Dvaras buvo netoli miestelio, ir valstiečiai, nebesutilpdami su savo arkliais ir vežimais prekyvietėje ir prie šventoriaus, statė 
savo arklius ir prie grafo kūčių, tai į  virtuvę vaikščiojo daug pažįstamų  ir nepažįstamų žmonių: vieni vandens atsigertų, kiti savo 
ryšulėlių pasidėtų, dar kiti pas savo pažįstamus ir pažįstamas. 
    - Girdėjai, Verut, šiąnakt kažkas bažnyčioj skardinę nuplėšė! - tarė virėja įėjusiai Verutei. 
    Verutei tarytum kas peiliu pervėrė širdį, ir ji visa kaip žarija užkaito. Užkaito ir paraudo ne dėl to, kad jos neįtartų vagyste, o 
tik iš baimės, kad prie daugelio žmonių neparaudonuotų ir neduotų progos savęs nekaltai įtarti... 
    - Nejaugi?.. o kas? - sumišo Verutė ir, nežinodama, kur paslėpti savo užkaitusį veidą, tyčia pasilenkė žemėn šipulėlių. 
    - Kas sakė, gal neteisybė? - greit susigriebė ji negerai padariusi, taip ūmai paklausdama "o kas". 
    Numetusi šipulėlius į kertę ir prišliejusi juos koja prie krosnies, pusiau atsigręžė  į virėją ir sėdėjusius suoluose žmones ir, lyg 
glostydama savo skyrimą, kad ranka šiek tiek užstotų veidą, tarė: 
    - Tokiems šventvagiams ir bausmės nėra! Ar sugavo gi juos? 
    Visi kurį  laiką tylėjo, nes visi pamatė, kaip mergina užkaito ir sumišo. Bet kiekvienas išsiaiškino tai savaip. 
    - Kas juos sugaus: vagiui vienas kelias, o vijikui dešimt! - atsakė vienas valstietis, žiūrėdamas ne į  ją, o stačiai sau po kojų. 
    Verutė jautė, kaip iš jos kaktos trykšta prakaitas ir kaip it adatomis kas bado jos sąmonę. 
    - Tai eisiu pasakysiu grafams, - tarė ji ir išėjo pro duris. 
    - Viešpatie, kas gi čia man! Viešpatie! - vos beištarė ji, įpuolusi į savo kambarėlį. 
    Nurijusi gurkšnelį šalto vandens ir pilną krūtinę įtraukusi gryno oro, įėjo į grafų valgomąjį. 
    Grafai pusryčiavo. 
    - Marijona sako, kad šiąnakt kažkas bažnyčią išplėšęs, - neatsikvėpdama tarė ji grafams, atsistojusi nugara į šviesą. 
    - Nejaugi? Šiąnakt? Kas sakė? - nustebo grafas. 
    Verutė paaiškino. 
    Grafas maldingai sudėjo rankas ir linguodamas galvą tarė: 
    - Atleisk mums, viešpatie, - tokią iškilmingą šventę, tokią valandą! 
    Pašaukė Marijoną. Marijona paaiškino, kas, kaip ir iš ko girdėjusi. 
    Verutė visą laiką stovėjo nugara į  langą ir, kad grafai nepastebėtų, kaip ji nervingai dreba, žaidė prijuostėle. 
    Sumos klausytų išvažiavo ir grafai. Pasilikusi namie, Verutė puolė savo kambarėly ant kelių, bučiavo kryželį, meldėsi ir prašė 
šv. Joną padaryti stebuklą - susekti vagį, kuris nuplėšė bažnyčioj skardinę. 
    Sugrįžus iš bažnyčios, visiems tik ir buvo kalbos apie šventvagystę. Verutė gi neturėjo kur dėtis ir stengėsi taip laikytis, kad 
neraudonuotų. 
    Į  pavakarį  atvažiavo pas grafą  vinto loštų  klebonas su savo svečiu diakonu. Verutei tai pasirodė  įtartina, ir ji, kelissyk 
pripuldama prie grafo kabineto durų, kur jie lošė kortomis, pridėjusi ausį  klausėsi, ar ne apie ją jie kalba. Atsigulusi per visą 
naktį  akių nesumerkė. Jai vis matėsi, kad rytą visi pastebėjo jos nervingumą ir kaip ji paraudo ir, be abejo, dabar ta vagyste 
įtaria ir ją, nes jei nekalta, tai kam čia rausti?! 
    - Žmonės pradės kalbėti, prieis iki policijos, - samprotavo ji, - o įrodymų užteks: iš vakaro ėjau išpažinties, rytojaus dieną 
po komunijos vėl ilgai užtrukau bažnyčioje, virtuvėje prie visų paraudau ir tuojau paklausiau "o kas"... Be to, ir toji apyrankė... 
    - Policija gali padaryti kratą ir priekabių  visuomet ras!.. kad ir Žuravliovas... Ar jis pasigailės? - Ir smilktelėjo jai į  galvą 
mintis, kad jos piniginėj yra daug variokų, kuriuos jai davė grąžos krautuvėje. 
    - Tiesa, tai galima visuomet išaiškinti... Bet pardavėja gali išsigąsti ir užsiginti... 
    Ilgai ji galvojo ir blaškėsi po lovą, pagaliau atsikėlė, išėmė  iš piniginės variokus ir, įvyniojusi juos į  nosinę, pakišo po 
supuvusiomis grindimis. Bet vis tiek nurimti negal ėjo. Žinojo ji, kad policija, darydama kratas, išbado stogus, iščiupinėja 
patalus, drabužius, iškelia grindis... Rastų ir aiškus įrodymas!.. areštas... kalėjimas... teismas... katorga, - ir Verutė vienu matu 



šoko iš lovos. Geriausia, pasirodė jai, suimti visus tuos variokus ir, nunešus į kūdrą, įmesti į vandenį. 
    Ant vienų marškinių apsisiautė ji juodu švarkeliu, kad tamsoje ne taip būtų  pastebima, įsistojo į  šliures ir atsargiai ant galų 
pirštų  išėjo į  prieangį. Niekur nieko, tik girdėjosi, kaip grafų  valgomajame ciksėjo laikrodis. Nuo sofos nušoko mylimoji 
grafaitės katytė  ir barakatinuodama pradėjo trintis apie Verutės kojas. Verutė  ją atstūmė, atidarė langą  ir nusileido į darželį. 
Visur buvo tylu, tamsu, ir visi miegojo, tik paslaptingai šnibždėjosi medžiai ir mirksėjo danguje žvaigždelės. Ant lango 
stryktelėjo ir katytė. Verutė krūptelėjo ir nekantriai įstūmė  ją atgal. Vartelius varstyti buvo pavojinga, kad jie nesugirgždėtų. 
Verutė perlipo per vieną tvorelę, per kitą ir pagaliau atsidūrė sode. Tylu buvo ir sode. Už dvaro klojimų slinko žemyn mėnulio 
pjautuvas, ir tamsia milžiniška siena stovėjo už kūdros eglės; tokia pat eglių siena, tik viršūnėmis žemyn, matėsi ir miegančios 
kūdros gelmėse... 
    Tik štai išgirdo Verutė, lyg kas ciksėdamas eina. Puolė ji į krūmus ir pritūpė. Niekur nieko. Valandėlę patupėjusi, vos žengė 
keletą  žingsnių, kai vėl išgirdo tą patį  ciksėjimą, ir jai pasirodė, kad tamsoje žvangąs pentinais Žuravliovas vaikšto. Verutė 
išsitiesė, prilipo prie žemės ir įsiklausė; įsiklausiusi išgirdo, kad tai ne žandaras pentinais žvanga, o jos išdžiūvusioje gerklėje, 
širdžiai plakant, ir liežuvėlis plakas. Įsidrąsinusi priėjo prie kūdros ir greit, išvyniojusi iš nosinės variokus, sviedė juos į vandenį. 
Vandenyje supliuško, patekšėjo, ir krustelėjusi eglių siena ėmė lankstytis. Sukruto ir kūdros gelmėse miegojusios žvaigždelės. 
    Verutė greit sugrįžo namo nusisiautė ir atsigulė  į lovą. Bet nepraėjo ir kelios minutės, tuoj ji įsivaizdavo, kad keletas variokų 
įkrito į  vandenį  visai netoli nuo krašto, kad juos bet kas greit pastebės, o pamatęs juos, suras ir kitus... O tada vėl kalbos, 
spėliojimai, įtarimai, teks vėl rausti, policija, tardymas, kalėjimas, teismas, katorga... Ir Verutė vėl šoko iš lovos. 
    Buvo dar tamsu. 
    - Vis vien dabar vandeny nieko neįžiūrėsiu ir nesugraibysiu. Palauksiu, o kai prašvis, paimsiu plušų, muilo ir eisiu į kūdrą 
tariamai kojų mazgoti; o ten išgriebsiu, kurie arčiau prie krašto, ir įmesiu į patį vidurį, - raminosi ji. 
    Ilgai gi gavo laukti šviesos. 
    Kai praaušo, pasiėmė ji iš virtuvės praustuvę, plušų, muilo ir įsikišusi basnirčia nuėjo į kūdrą tarsi kojų mazgotų. Buvo dar 
taip anksti, jog vien paukščiai tečiulbėjo; mėnulis jau buvo dingęs, nė vienos žvaigždutės, žmonės dar tebemiegojo. Ajerynėj 
turlijo antys ir, Verutės išgąsdintos, metėsi nuo krašto. Verutė priėjo prie tos vietos, kur įmetė variokus, ir buvo jau įsižiūrėjusi į 
vandenį, kai staiga netoliese po eglėmis kažkas dusliai sukosėjo. Verutė krūptelėjo, paėjėjo toliau ir įbridusi pradėjo plušomis ir 
muilu trinti kojas. 
    - Labas rytas, panele... Kaip tamsta anksti! - prabilo į  ją iš po eglių dvaro arklininkas Simanas. 
    - Labas rytas, Simanai. Atėjau štai kojų mazgoti. O tamsta ko taip anksti atsikėlei? 
    - Aš lauke arklius sergėjau - po atlaidų  visaip atsitinka... Mat, va, kad ir bažnyčią... o, panele, pasistok ant lentos, bus 
patogiau. 
    - O kad jau ir užteks... Nežinai, ar nieko nesusekė? 
    - Sako, vakar iš Šalajų sekliai atvažiavę. Kadangi ji nuo Simano buvo toli, tai ir neraudo, tačiau jo pasakymas, kad vakar 
atvažiavo Šalajų sekliai, dilgtelėjo jai į širdį. 
    - Susimylės viešpats ir anksčiau ar vėliau nubaus šituos šventvagius. Tai ne juokai dievo namus apvogti! Na, aš ir bėgu, - 
tarė ji ir, įmetusi į praustuvę plušas ir muilą, skubiai nusinešė į dvarą. 
    - O kam aš tyčia muilo neužmiršau, - susigriebė ji, parėjusi namo. - Būčiau turėjusi progos sugrįžti ir būčiau pasižiūrėjusi, ar 
matyti vandeny pinigai. 
    Seklių atvažiavimas visai išgąsdino Verutę, ir dabar ji tik ir galvojo, kaip greičiau išgriebti tuos pinigus, kurie įkrito į vandenį 
arti prie krašto, ir kad jų niekas nepastebėtų. 
    Sutrimitavo dvaro kerdžius; susikėlė tarnaitės, virėjos, ir visame dvare pradėjo judėti žmonės... 
    - Tai kad taip dvaro kūdroje nebūtų užginta maudytis, - tai nubėgčiau ir maudydamasi išgriebčiau, - suko ji sau galvą, kad 
surastų progos nueiti į kūdrą. 
    - Žiūrėkit, kaip aš baltai nusimazgojau kojas, - pasigyrė ji tarnaitėms įėjus į  virtuvę, - tik gaila, smeigtuką pamečiau, reiks 
bėgt paieškoti. 
    Miegūstos tarnaitės ir dėmesio į  ją nekreipė, ir nieko neatsakė. Verutei tai vėl pasirodė įtartina. 
    Kol tarnaitės iššlavė salono parketą ir paskui išvaškavo jį, susikėlė ir grafai. Reikėjo padavinėti stalan arbatą, paskui tvarkyti 
miegamuosius, o ten jau ruošti pietums... 
    Darbas Verutei nesisekė, ir viskas krito iš rankų. Grafaitės miegamajame sukūlė karafą, negerai užsuko virtuvo čiaupą, ir ant 
ką tik išvaškuoto parketo pribėgo didelė valka. 
    Pogulio laiku nubėgo ji į kūdrą, bet, dar iš tolo pamačiusi lesinančią ančiukus akmistrinę, norėjo grįžti atgal ir negrįžo tik dėl 
to, kad kartais ir akmistrinei nepasirodytų  kas įtartina. Pasklaidžiusi koja prie kūdros žolę, neva ieškodama smeigtuko, 
sielvarto apimta sugrįžo atgal. 
    Kai pavakary atvažiavo pas grafus vinto loštų klebonas su Šalajų ispravniku, kuris buvo tą dieną atsilankęs į Tyrulių miestelį, 
Verutė taip nusigando, kad iš pradžių manė tuojau pabėgti, ir nepabėgo tik dėl to, kad pasišaukusi ją grafaitė davė  išbaltinti jai 
savo šliuraites. 



    Vintas užsitęsė iki vidunakčio. Verutė turėjo padavinėti į stalą vyną ir žiūrėti žvakių degimą. 
    Vieną kartą, išėjusi iš salono, prieangy susidūrė ji su kažkokiu žmogumi ir taip persigando, pažinusi žemsargį, kad net jos 
širdis apmirė. Bėgti nebebuvo kur. Žemsargis paklausė, ar dar neišvažiavo jo "visokoblagorodija", ir paprašė  perduoti 
raščiuką. Verutė drebančiomis rankomis raščiuką priėmė ir perdavė jį  ispravnikui. Ispravnikas perskaitė, pamąstė minutytę ir, 
ilgai pažiūrėjęs Verutei į akis, tarė: 
    - Pasakyk, panele, tegu palaukia. 
    Pažiūrėjo į Verutę ir klebonas su grafu. 
    Verutė dabar viską suprato: tuojau ją suims! Smarkiai plakančia širdimi pro kitas duris įėjo ji į savo kambarėlį, paskubomis 
sugriebė  iš indaujos drabužius, susirišo ryšulėlį  ir, pro langą  iššokusi į  sodą, nubėgo į  pirtelę ir užsidarė. Užsidariusi išstovėjo 
priemenėlėje visą naktį  ir vis ištempusi ausis klausė, kur jos ieško ir ar neateina pirtelėn suimti. Kadangi ir pirtelėje, regėjos jai, 
nesaugu, tai dar neišaušus išėjo ji iš priemenėlės ir ryšulėliu nešina pasileido tekina per laukus. Sugavo ją sodžiaus naktigoniai, 
kai ji su ryšuliu brido per upę.  

VII 

    Naktigoniams ji puldinėjo po kojų, prašėsi dovanoti, paleisti ją, sakėsi esanti niekuo nekalta ir nežinanti, kas bažnyčią 
apvogęs. Kadangi ji keletą kartų mėgino pabėgti, o vedama nenorėjo eiti iš vietos, tai naktigoniai ją apdaužė ir, surišę užpakaly 
rankas, pristatė policijai. 
    Buvo dar labai anksti, ir visas miestelis tebemiegojo. Nuovadoje panaktiniu buvo žemsargis Trofimovas. Žandaras 
Žuravliovas, žinodamas, kad ispravnikas lošia pas grafą kortomis, budėjo visą naktį  ir pats lošė kortomis pas akcizininką  ir 
gėrė  alų. Nors jau buvo gerokai įkaušęs ir pernakt nemiegojęs, bet, kai Trofimovas pranešė, kad vyrai sugavę bažnyčios 
vagilką, grafo kambarinę Verutę, vienu matu išsipagiriojo ir, pastatęs akis, rūsčiai paklausė: 
    - Ką plepi?! Kalbėk aiškiau! 
    Trofimovas paaiškino, kaip mokėjo. 
    Žuravliovas išsiskubino į  nuovadą ir skubėdamas vien tik gailėjo, jog tai yra koks nors nesusipratimas, kad Trofimovas ką 
nors supainiojo ir kad jam neteks atkeršyti puikuolei dvariškei už jo paniekinimą. 
    - Raschadis!.. Raschadis! - dar iš tolo suriko jis į ankstyvus smalsuolius, susirinkusius prie nuovados vartų. 
    Tvirtu žingsniu įėjo į vidų. 
    Verutė surištomis užpakaly rankomis sėdėjo ant grindų  ir visa drebėjo. Ją sergėjo trys naktigoniai. Pamačiusi Žuravliovą, ji 
krūptelėjo ir norėjo išsitraukti rankas. 
    - Zdrastvuite, barišnia! - prabilo, nežiūrėdamas į  ją, Žuravliovas ir, kabindamas ant kablio kaškietą, paliepė naktigoniams 
atrišti jai rankas. 
    Verutė, vos atleido rankas, ūmai atsistojo, dideliais netauriais žingsniais žengė į Žuravliovą ir puolė jam po kojų. Žandaras 
sumišo, atkišo rankas ir neprisileisdamas atatupstas atsitraukė. 
    - Nejau iš tikrųjų? - pamanė jis, ir užsidegė jo akys. 
    Verutė vėl atsisėdo asloje, arčiau stalo, ten, kur ji norėjo apkabinti žandarui kojas, ir tyliai pravirko. 
    Žuravliovas, nekreipdamas į  ją dėmesio, ilgai ieškojo kažkokių popierių ir suradęs pradėjo klausinėti naktigonius. Trofimovą 
gi išsiuntė į miestelį parnešti silkę ir alaus. 
    Išklausinėjęs naktigonius ir davęs pasirašyti, atleido juos namo. Pats gi tylėjo, kol Trofimovas atnešė išdarytą silkę ir alaus. 
    - Na tai kaipgi, panele, - pagaliau prabilo jis į Verutę, išgėręs pusę stiklinės alaus, - prisipažinkit geriau nuo širdies Ir viską 
atvirai išpasakokit, o tai sumažins jūsų bausmę... 
    - Aš niekuo nekalta, - atsiliepė nuo grindų Verutė ir pilnomis ašarų akimis pažvelgė į žandarą. 
    - Kaip niekuo nekalta? O bažnyčią išvogė kas? 
    - Aš niekuo nekalta... Dovanokit... O pinigus iš pradžių buvau paslėpusi po grindimis, o paskui į kūdrą įmečiau. 
    - Į kokią kūdrą? Dvaro? 
    - Taip, dvaro. 
    - Gerai, panele, gerai... O kas jums padėjo skardinę nuplėšti? 
    - Aš niekuo nekalta. Dovanokit dėl žaizdų Kristaus... - Ir Verutė, užsidengusi delnais savo veidą, pravirko balsu. 
    - Nekalta, nekalta, - pašoko žandaras ir trenkė kumščiu į  stalą, - o ko nakčia bėgai su drabužių  ryšuliu? Pas kavalierių? Į 
Ameriką pabėgt norėjai... a? - Ir žandaras, slėpdamas rankoj už nugaros rimbą, išėjo iš užustalės. 
    Verutė  persigando ir atsikėlusi nuo grindų  atatupsta pradėjo trauktis prie durų. Priėjus prie sienos, išplėtė  akis ir taip 
susitraukė, tarytum smūgio iš žandaro laukdama. 
    - Na, prisipažink, su kuo apvogei bažnyčią? Kas tavo meilužis? - Ir Žuravliovas, nutvėręs ją už rankos, atitraukė nuo sienos 
ir du kartus kirto rimbu per pečius. 
    Verutė riktelėjo, sulinko ir susmuko kertėje. 



    - Vstat! - dar rūsčiau riktelėjo Žuravliovas ir, kai mergina atsistojo, galais pirštų šėrė jai porą kartų per skruostą... 
    Kaip jis tardė ją toliau, niekas nežinojo, tik kai Trofimovas ėjo į miestelį dar Žuravliovui alaus parnešti, žmonių jau prisirinko 
pilna gatvė, ir visi nerimavo ir karščiavosi. 
    - Na, kas? kaip? - vėl klausinėjo Trofimovą. 
    - Muša, - atsakinėjo jiems Trofimovas, kratydamas galvą ir brukdamasis per minią. 
    - Užmušt tokią vagilką, o ne mušt! 
    - Gyvai odą nulupt, paleistuvei... - girdėjosi minioje balsų. - Dar neprisipažįsta, gyvatė!.. 
    - Žinoma, kokia motina, tokia ir duktė. 
    Ispravnikas nakvojo pas kleboną. Iš nuovados pranešė  ir jam. Netrukus minioje pasklido gandų, kad vagilką  vesią  į 
bažnyčią ir reikalausią parodyti, kaip ji nuplėšusi skardinę. Žmonės dar labiau sujudo. Žinia pasiekė ir dvarą. Atėjo ir dvariškių. 
Apie Verutę kalbėjo ir pasakojo būtų ir nebūtų dalykų. 
    Pagaliau iš klebonijos pranešė  nuovadai, kad ponas ispravnikas atsikėlęs ir liepęs vagilką  atvesti į  bažnyčią. Keturi 
žemsargiai išvedė Verutę iš nuovados. Minia valandėlei it apmirė, bet, kai žandarai suriko ir liepė visiems prasišalinti, staiga visi 
subruzdo, ir pasigirdo reikalavimų atiduoti vagilką  į jų rankas. Kai žandaras keliems drąsuoliams rėžė rimbu per galvą ir grasė 
kitiems, tai iš tolo pasipylė į "vagilką" akmenys ir grūmojimai. Žemsargiai atstatė šautuvus. 
    Bažnyčioje jau laukė drąsios "vagilkos" ispravnikas, klebonas ir keletas parapijonių vyrų. Verutė, pamačiusi kleboną, puolė 
jam po kojų  ir, balsu verkdama, prašė  jai dovanoti, sakė, kad ji esanti niekuo nekalta; pinigus gi i š pradžių  paslėpusi po 
grindimis, o paskui įmetusi į kūdrą. Puolė po kojų  ir ispravnikui, ir vyrams, visų prašėsi dovanoti ir sakėsi, kad ji esanti niekuo 
nekalta. 
    Ją privedė prie skardinės ir liepė parodyti, kaip ji ją nuplėšusi, bet Verutė, nesuprasdama, ko iš jos reikalauja, persigandusi 
ir visa nubalusi puldinėjo visiems po kojų ir kartojo tuos pačius žodžius. Nieko negelbėjo nei ispravniko grasinimai, nei klebono 
išvedžiojimai: ji kaip pablūdusi blaškėsi nuo vieno prie kito ir visiems puldin ėjo po kojų. Taip nieko neišgavę, liepė 
žemsargiams vesti ją į dvarą prie kūdros. 
    Žmonių  jau buvo pilnas šventorius: visi grūdosi arčiau, norėdami pamatyti bažnyčios "vagilką". Visi sekė paskui ją  į dvarą ir, 
užbėgę už akių, keikė ją, pravardžiavo, veržėsi mušti. Dvare taip pat visi sujudo ir susirinko prieš grafo gonkas. 
    Prikėlė ir grafą. 
    Verutė ir grafui puolė po kojų, prašėsi dovanoti, sakėsi, kad ji esanti niekuo nekalta ir.kad pati parodysianti, kur įmetusi 
pinigus. 
    Nuvedė prie kūdros. Paskui nusekė ir smalsuoliai dvariškiai, sodiečiai, žydai; vis dar jų rinkosi daugiau, ir niekas nesipiktino, 
kai jie lipo per dvaro tvoras, trypė daržus, sodą, mindžiojo klombas, ir tik vienas kalakutas, perpykęs ir išpūtęs uodegą, plūdo 
neprašytus atėjūnus ir raižė sparnais dvaro kiemą. 
    Susinervinęs grafas prie kūdros nėjo. Nepasirodė ir ponios. 
    Verutė parodė, kur įmetusi pinigus, ir vienas žemsargis tuojau įžiūrėjo vandenyje kelis variokus. 
    Ispravnikas liepė nusivilkti keliems žemsargiams ir lįsti į  vandenį. Buvo prašalintos visos moterys; išimtį  padarė  tik vienai 
Verutei. Atsirado ir daugiau narų, ir pagaliau buvo išgraibyta iš kūdros rieškučios variokų. 
    Čia pat esą  sekliai sužinojo, kad ir arklininkas Simanas padėjęs apvogti bažnyčią. Tuojau buvo suimtas ir jis, ir virėja 
Marijona, kuri prieš šv. Jono atlaidus drauge su Verute klausė iškilmingų mišparų. 
    Paskui Verutė parodė  savo kambarėlį  ir išpuvusias grindis, po kuriomis iš pradžių buvo paslėpusi pinigus. Grindis tuojau 
žemsargiai iškėlė, išbadė žemę, iščiupinėjo drabužius, patalą; išžiūrėjo virtuvėje ir ant aukšto. 
    Prie tardymo paprašė ir grafą. 
    Verutė per vieną naktį  taip persimainė, kad sunku ją buvo ir bepažinti. Tarytum dar labiau sublogo, išblyško, ištįso jos nosis, 
blizgėjo įdubusios akys. Vienas jos skruostas buvo įdrėkstas ir patinęs, kitas kažkuo suteptas; kasos susmukusios, plaukai 
susitaršę, prie kaktos prilipę, iš po sijono į viršų išsibrukė palaidinukė, ir matės jos balti marškinėliai. 
    Pamačiusi ją, grafaitė suriko nesavu balsu ir puolė motinai į glėbį. Verkė ir ponia grafienė. 
    Kadangi Verutė buvo sumušta ir apdraskyta, tai grafas užprotestavo, pareikalavo daktaro ir pareiškė noro atidėti tardymą 
kitai dienai arba iki vakaro, nes kaltininkė esanti apsvaiginta ir kaip ir nenormali. Šypsodamasis žandaras sakė, kad tai ji pati 
bėgdama susidraskiusi. O kai Verutė  puldinėjo jam po kojų, jis šypsodamasis sau po ūsais "maloniai" ramino ją  ir sakė 
dovanosiąs. 
    Nors ispravnikas su grafu pernakt lošė kortomis ir apskritai palaikė gerus santykius, tačiau, kai grafas užprotestavo prieš 
tokį žiaurų policijos elgesį, ispravnikas mandagiai, bet gan stačiai pasakė, kad grafo įtarimai įžeidžią jo tarnautojus, ir pareiškė, 
kad jis tarnaująs ne ponams magnatams, o savo valdžiai. 
    Tardymas nedavė jokių  rezultatų. Marijona ir Simanas gynėsi iš paskutiniųjų. Verutė gi, kaip ir pirma, vien tik puldinėjo po 
kojų, prašėsi dovanoti ir sakėsi, kad ji esanti nieko nekalta. 
    Grafas liepė pakinkyti savo arklius ir suimtuosius vežte vežti. 
    Prieš išvežant nesavu balsu sukliko ir Marijona. Pravirko ir draugės, ir giminės. Simanas gi šaukė dievą  į liudytojus ir sakė, 



kad jis abi naktis išbuvęs lauke prie arklių. Verutę  sutikęs tik prie kūdros, ten prakalbinęs, o daugiau nieko nematęs ir nieko 
nežinąs. 
    Sodinant suimtuosius į  vežimą, vėl ištiko nejauki scena: tuo tarpu kai Marijona ir Simanas sulipo į  vežimą patys, Verutė gi 
puldinėjo visiems po kojų, prašėsi jos pasigailėti, dovanoti ir nė už ką nenorėjo keltis nuo žemės. Žuravliovas ją  judino už 
pečių, plojo ranka per nugarą ir sakė tik nuvešiąs į  nuovadą pasirašyti, o iš ten visai paleisiąs, bet Verutė graibė jį  už kojų, ir 
nieko jai negalėjo padaryti. Pagaliau du žemsargiai pakėlė  ją už pažastų  nuo žemės ir keletą  žingsnių pavėdėjo, bet Verutė 
ištrūko iš jų  ir įsismaginusi vėl puolė grafui po kojų. Grafas apsiverkė, pakėlė ją nuo žemės ir peržegnojęs pabučiavo į  galvą. 
Paskui pats privedė ją prie vežimo ir įsodino. 
    Kai suimtuosius išvežė į Šalajų kalėjimą, visą savaitę nieko apie juos nebuvo girdėti. Grafas parašė gubernatoriui ir vienam 
žymiam advokatui, bet pirma jų atsakymo parėjo iš kalėjimo pėsti Simanas su Marijona. Verutė gi, pasakė jie, išėjusi iš galvos, 
ir ją nugabeno į bepročių ligoninę. 
    Grafas pradėjo bylą, bet netrukus žandarą Žuravliovą iškėlė kažkur į Rusijos gilumą, pašalino nuo vietų Trofimovą ir dar du 
žemsargius. Ispravnikas gi gavo atostogų. 
    Iš gubernijos ligoninės grafas paėmė Verutę  į privatinę ir už ją mokėjo. Marijona už grafo pinigus kas sekmadienis važinėjo 
jos lankyti. Verutė, kaip ir ligos pradžioje, puldinėjo visiems po kojų, prašėsi jos pasigailėti ir dovanoti ir sakėsi, kad ji esanti 
niekuo nekalta. 
    Po trijų mėnesių  policija sugavo ir tikrąjį  bažnyčios vagį, kuris šv. Jono atlaidų  naktį  buvo nuplėšęs bažnyčioje skardinę. 
Žmonės ir su juo norėjo pasielgti savaip, kaip kadaise ir su Verute. 
    Dar pačioje Didžiojo karo pradžioje grafas persikėlė su savo šeima iš Lietuvos į Ukrainą, į kitą savo dvarą, toli nuo fronto, 
ir kas mėnuo siuntė  į ligoninę už Verutę pinigus. Bet Lietuvą vokiečiams okupavus, visos privačios ir valdiškos ligoninės buvo 
likviduotos, o ligoniai - vieni paleisti, kiti likviduoti. 
    Po Didžiojo karo Verutė atsidūrė naujoje Šalajų psichiatrinėje ligoninėje, kurioje kadaise kalėjo. 
    Ją jau visi spėjo užmiršti, ir nebeatsiliepė nei grafai, nei dvariškiai. Ir niekas jau už ją nebemokėjo pinigų ir nebelankė. 
    Apskritai, kaip numirėlių atminimas baigiasi bendru pasigailėjimu, taip ligonių chronikų - apatišku užmiršimu. 
    Tiesą pasakius, Verutę ne visi užmiršo: jos neužmiršo žandaras Žuravliovas ir po karo, sugrįžęs į  Lietuvą kaip Lietuvos 
pilietis, pirmutinis aplankė ją naujoje ligoninėje. 

VIII 

    Niekur taip monotoniškai ir nuobodžiai neslenka gyvenimas, kaip kalėjime ir ligoninėje. 
    Ir Šalajų naujoje ligoninėje daktaras Kalvaitis įvedė tokią pat tvarką, kaip visur. Nesudarė išimties ir Inteligentų palata. Nors 
ji naudojosi šiokiomis tokiomis privilegijomis, tačiau tvarka ir joje buvo tokia pat, kaip ir bendrame korpuse. 
    Anksti rytą, ligoniams dar tebemiegant, tarnaitė  kasdien plaudavo koridoriaus grindis. Paskui ateidavo bendro korpuso 
felčeris, žvangėdamas raktų ryšuliu, atrakinėdavo kameras, keldavo ligonius ir vieną po kito vesdavo visus į šaltą vonią. Paskui 
visi bendrame kambaryje gerdavo iš emaliuotų puodelių kavą su kondensuotu pienu. Po kavos visi, išskyrus "plieniką", eidavo į 
kiemą pasivaikščioti ir iki pietų, neturėdami kur dėtis, slankiodavo po ligoninės rūmus. Daktaras Inteligentų  palatos kasdien 
nelankė, nes jis pats gyveno čia pat ir kas valandą  galėjo matyti savo išrinktuosius ligonius. Už tai bendrame korpuse ir 
raštinėje praversdavo jis iki pietų. 
    Pietus ligoniams duodavo dvyliktą  valandą. Į  Inteligentų  palatą  atnešdavo kiek vėliau, kai bendrame korpuse visus 
pavalgydindavo. Po pietų  vėl tas pats pasivaikščiojimas po tą patį  ligoninės kiemą, lūkinėjimas koridoriuje, tie patys tų pačių 
ligonių gestai, mostai, tie patys žodžiai. Netgi "plienikas", kas dieną  iššliauždamas iš savo kambario, barškindavo į  tas pačias 
duris ir šaukdavo tais pačiais žodžiais. 
    Vakarieniaudavo ligoniai tą pačią kavą su kondensuotu pienu ir kas likdavo nuo pietų. Paskui tas pats felčeris užrakindavo 
visas duris, ir ligoniai eidavo gultų. 
    Toks vienatonis ligoninės gyvenimas neigiamai veikdavo ne tik ligonius, bet ir personalą, ir daktaras Kalvaitis kartkartėmis 
stengdavos jį  paįvairinti. Mieste buvo dar ir apskrities ligoninė  ir du laisvai praktikuoją  gydytojai, tai Kalvaitis praktikos 
neturėjo. Į jį kreipdavosi tik kaip į specialistą ir sunkiais atsitikimais nesant kitiems daktarams namie. 
    Kartais šventadieniais ar ir šiokią dieną  išsivesdavo daktaras Kalvaitis į  ligoninės kiemą visus Inteligentų palatos ligonius ir 
ramesnius iš bendrojo korpuso. Prie tokios kompanijos prisidėdavo felčeris, viena kita seselė, dar kas nors iš personalo 
žmonių, ir visi eidavo į  "sodą" pasivaikščiotų  ir pažaistų. Daktaras pirmoje eilėje eidavo su generolu už parankės ir balsiai abu 
šnekėdavosi; paskui juos felčeris su Dragūnaite, taip pat už parankės, ir pagaliau globojami seselių  eidavo kiti ligoniai. 
"Plienikas", nors eidavo drauge, tačiau laikydavos nuošaliau ir kaip arklys, kuris vis baidosi, neramiai žvalgydavosi į  šalis ir 
krūpčiodavo. Ypač geros nuotaikos būdavo generolas ir kalbėdavo daktarui apie rimčiausius dalykus. 
    - O taip... Žinoma, vaše prevoschoditelstvo... Be abejo, kitaip ir būt negalėjo... - tik pritardavo jam daktaras, dėdamasis, 
kad labai domisi generolo kalba. 



    Prie dezinfekcijos kameros tuo tarpu išsirikiuodavo pats vienas arklininkas Motiejus ir saliutuodavo generolui šakėmis. 
    - Zdorovo, rebiata! - sveikindavosi su juo generolas, paleidęs daktaro ranką ir pagerbdamas Motiejų. 
    - Zdravija želajem, vaše visokoprevskoditelstvo! - visa gerkle atsakydavo jam Motiejus. 
    - Chorošo, rebiata! 
    - Rady staratsia, vaše visokoprevskoditelstvo! 
    Generolas būdavo labai patenkintas ir susijaudinęs keletą žingsnių eidavo greta daktaro tylomis, tik mirksėdamas. 
    Už skalbyklos, medžių  ūksmėje, daktaras įtaisė  suolus, pastatė  keletą  stalų  ir pavadino tai "sodu". Sveikesni ir ramesni 
ligoniai šitame "sode", seselių prižiūrimi, ir praleisdavo didesnę dienos dalį. Čia rengdavo jiems ir pramogėlių. Ir tuo tarpu, kai 
ligoniai tose pramogėlėse pasilsėdavo, daktaras ir jo padėjėjos tik privargdavo. 
    Ir pamišėliai kaip vaikai būry disciplinuojasi ir tik reikalauja tinkamo su jais elgesio, kad prie jų prisitaikytų. 
    Tik "plienikas", Dragūnaitė ir dar vienas iš bendros palatos ligonis ardydavo tvarką ir klaidindavo ir kitus ligonius. Taip antai 
"plienikas" nė už ką nesėsdavo ant suolo už stalo ir sutikdavo geriau gulėti ant žemės arba pasislėpęs už medžio žiūrėti į 
žaidžiančius, ir daktaras tyčia nurodydavo jam vietą, kur atsigulti arba už kurio medžio pasislėpti. Dragūnaitė protestuodavo ir 
keldavo triukšmą, kai kuris nors vyriškių "degant nuodėgulį" gaudydavo ne ją, ir daktaras, jai bėgant, stodavo nuodėguliu pats 
arba pamerkdavo felčeriui. Bendros palatos vienas ligonis labai mėgdavo dainuoti" ir daktaras kviesdavo visus valandėlę  jo 
pasiklausyti. Tamošiūnaitė  gi bendruose žaidimuose nedalyvaudavo, o pindavo visoms mergaitėms iš žalumynų  vainikus ir 
paskui neatsidžiaugdavo, kai jos apvainikuotos draugės eidavo ratelio. 
    Tokie vaidinimai ir žaidimai kartais užtrukdavo gana ilgai. 
    - Na o dabar visi į  poras ir eisime namo vakarieniauti, - sušukdavo, plodamas delnais, daktaras. - Ponas generolas su 
manim, Dragūnaitė su ponu Jonu... tamsta stok čia... 
    Ligoniai būdavo paklusnūs, ir paskubomis visi stodavo į poras.  

    Tegu giria šlamščia, ūžia, 
    Dra ta ta, dra ta ta!.. - 

uždainuodavo daktaras, mosuodamas rankomis ir žygiuodamas priekin. Tuo metu jam pritardavo felčeris, seselės, drąsesnieji 
ligoniai ir pagaliau visi. 
    Dainuodavo ir generolas ir net kretėdamas trypdavo kojomis į  maršo taktą. Tik vienas "plienikas" potekomis bėgdavo 
patvoriu ir bailiai žvalgydavos į  visas puses. Praeiviai sustodavo ties ligoninės sienomis, spausdavos prie vartų  ir klausydavo, 
kaip bepročiai dainuoja. 
    Po vakarienės, kai užrakindavo kameras ir ligoninėje įsiviešpataudavo tyla, daktaras Kalvaitis užsidarydavo savo kabinete ir 
imdavosi savo disertacijos. Medžiagą  savo disertacijai jis semdavo iš tų  pačių  ligonių  ir tikėjos po kelių  metų  įsigysiąs 
medicinos daktaro laipsnį. Tačiau valdžia nedavė  jam užtektinai pinigų  ne tik rūmams atremontuoti, bet apkarpė  sąmatą  ir 
medicinos įrankiams įsigyti, tai daktaras pamažėl atidėjo savo disertacijos rašymą  ir tenkinos tik kai kuriais pastebėjimais, 
kuriuos kas vakaras pasižymėdavo į  tam tikrą knygutę. 
    Bet toliau ir pats daktaras pradėjo nebetikėti savo disertacija ir vakarais jau geriau mėgo vaikščioti alėja, negu sėdėti savo 
kabinete prie disertacijos. 
    Užmezgė ir pažinčių. Pradėjo flirtuoti. 

IX 

    Nors ir nedidelis buvo apskrities miestelis, o per karą dar sugriuvo ir sudegė jo daugelis namų, bet įstaigų tarnautojai surado 
tinkamą butą ir įsteigė jame Inteligentų klubą. 
    Klube vakarais, ypač šventvakariais, rinkdavos visa miestelio inteligentija. Atsilankydavo vienas kitas dvarininkėlis. 
    Nors klube buvo įrengtas šioks toks ir knygynėlis, ateidavo visi laikraščiai ir žurnalai, tačiau mėgėjų  juos vartyti ir skaityti 
buvo labai maža. Stambesnieji ir senesnieji valdininkai lošdavo kortomis, vakarieniaudavo, o jaunimas šokdavo. Šokdavo 
kasdien. Paprastais vakarais trumpiau, šventvakariais iki aušros. Šita šokių  epidemija buvo užsikrėtę visi miestelio piliečiai, 
išskiriant žydus, senelius, paralitikus ir žindomus kūdikius. Iš šalies žiūrint regėjos, kad kaip viena Šalajų  inteligentijos pareiga 
dieną darbuotis įstaigose ir biuruose, taip kita - vakarais šokti. 
    Klubui klojosi gan puikiai. Netrukus ir daktaras Kalvaitis įsirašė klubo nariu ir pasidarė nuolatinis jo lankytojas. 
    Be Inteligentų klubo, mieste buvo dar keletas viešbučių, smuklių, alinių  ir privačių  užeigos vietų, kur visuomet galima buvo 
pasilinksminti ir išgerti. Į  klubą  linksmintis eidavo ištisos šeimynos; kartais atsitikdavo, kad po šokių, grįždami namo, 
jaunikaičiai užbaigti nakties smagumams užsukdavo kur nors į  "ramų" viešbutį  ar į  privačią užeigą. Dėl to, kad miestelis buvo 
arti sienos ir "samagonka" varyti neapsimokėjo, tai visi linksmindavosi pigiu Pr ūsų  spiritu, ir jokių  nelaimingų  atsitikimų 
neatsitikdavo, tik miesto ligoninės daktarai pastebėjo, kad mieste ir apskrityje labai plečiasi venerinės ligos. Netrukus, miesto 



ligoninės daktaro iniciatyva ir vietos ponių pritarimu, kovoti su tomis ligomis susidarė draugija - "Rūta". Draugijos pirmininku 
buvo išrinktas daktaras Kalvaitis, o iždininku - buvęs prieš karą  Tyrulių  žandaras, dabar iždinės smulkus valdininkas 
Žuravliovas. Lėšų draugija neturėjo ir pradžiai, bet ponių rūpesčiu buvo surengtas labdaringas vakarėlis, pirma vienas, netrukus 
kitas ir trečias. Inteligentų klubui tie vakarėliai sudarė didelę konkurenciją. "Rūtos" nariai buvo kartu ir Inteligentų klubo nariai, 
tai abi valdybos suėjo į kontaktą ir susitarė "Rūtos" vakarėlių visai nekelti. Inteligentų klubas už tai pasižadėjo kas mėnuo aukoti 
"Rūtos" draugijai savo vienos dienos pajamų sumą. Tokiu būdu "Rūtos" draugijos darbavimasis visai sustojo, ir darbavosi tik 
vienas iždininkas Žuravliovas, kas mėnuo atsiimdamas iš klubo vienos dienos pajamas; jis vedė  knygas ir tam tikrais 
reikalavimais išdavinėjo ponioms pinigų  sumas. Butą  "Rūtos" draugija turėjo tame pačiame Inteligentų  klube ir užėmė vieną 
kambarį; skaitykla, salė  ir bufetas buvo bendri. Posėdžius toji draugija darydavo kartą per mėnesį; tačiau valdybos nariai 
susitikdavo klube ir draugijos kambaryje kone kas dieną. Ypač uolus ir veiklus draugijos darbuotojas buvo Žuravliovas. Kada 
tik daktaras Kalvaitis ateidavo į klubą, tada rasdavo jį draugijos kambaryje knygas vedant arba pinigus skaičiuojant. 
    Žuravliovą  daktaras Kalvaitis pažino dar prieš karą, kai tas buvo Tyrulių  žandaras. Po nelaimingos istorijos, kai j į 
gubernatorius iškėlė  į Rusiją, apie Žuravliovą ilgus metus ir per karą nebuvo jokios žinios. Po karo sugrįžo jis į  Lietuvą kaip 
Lietuvos pilietis. Iš pradžių buvo apsigyvenęs tuose pačiuose Tyruliuose, bet kadangi ten jam buvo nesmagu, tai valdžia perkėlė 
jį  į  Šalajus ir davė  iždinėje vietą  - pardavinėti žyminio mokesčio ženklus. Kai kas prieš tokius buvusius skriaudikus buvo ir 
užprotestavęs, bet tuomet trūko žmonių, o jis mokėjo dar ir lietuviškai, nors prieš karą ta kalba ir nekalbėdavo, tai ir nusileido. 
Vietoj blizgančios žandaro uniformos Žuravliovas dabar dėvėjo juodos skystos medžiagos eilutę, kuri jam buvo ir trumpa, ir 
duksli ir darė žandarą  labiau panašų  į pasikirpusį  popą negu į  valdininką. Kas pažino jį  pirmiau ir matė dabar, tas negalėjo 
nepastebėti, kaip drabužiai puošia žmogų  ir teikia kitokią  išvaizdą. Rusijoje revoliucijos metu kažkoks studentas išmušė 
žandarui Žuravliovui du priešakinius dantis, kurių jis taip ir nespėjo įsidėti. Toji spraga dantyse gadino visą Žuravliovo veidą ir, 
kai jis juokėsi ar kalbėjo, tiško pro ją seilės. Nors daug skriaudų ir suktybių buvo pridaręs prieš karą Žuravliovas Tyruliuose ir 
ne vienas ant jo griežė dantį, tačiau kai buvęs žandaras sugrįžo iš Rusijos apsmukęs, nuplyšęs, daug kas jo pagailėjo ir dargi, 
nemetęs blogo žodžio, ėjo pro šalį. Žuravliovas dėjosi esąs demokratas, visur reiškė džiaugsmo ir viešose iškilmėse, ir puotose 
kėlė taurę už ramią, svetingą Lietuvą. Šventės iškilmėse daktaras Kalvaitis pastebėjo, kaip Žuravliovas, nugerdamas taurę, vis 
pylė likučius vyno ant čia pat rėčkoje augusios ligotos, pageltusiais lapais palmės. Tose iškilmėse visi būdavo girti, tik vienas 
Žuravliovas nenusigerdavo ir visą  vakarą  liūdnas ir susimąstęs sėdėdavo gale stalo ir retkarčiais laistydavo vynu palmę. 
Žuravliovas nors ir su visais susipažino, tačiau nesusibičiuliavo su niekuo ir praleisdavo laiką vienas. Gyveno jis už upelio pas 
kailiadirbį  sentikį. Tas kailiadirbys vakarais nedegdavo šviesos ir žiemą mažai kūrendavo krosnį, tai Žuravliovas visus vakarus 
išsėdėdavo klube, "Rūtos" draugijos kambaryje. 

X 

    Vieną  kartą  daktaras Kalvaitis, parėjęs iš ambulatorijos namo, labai nustebo sutikęs Inteligentų  palatos koridoriuje 
Žuravliovą. Daktaras pamanė, kad Žuravliovas atėjo pas jį  su kokiu nors draugijos reikalu, ir buvo jau beprašąs į  vidų, bet 
Žuravliovas kilstelėjo iš tolo skrybėlę  ir nusigręžė. Tai daktarą  sudomino. Po valandėlės įėjo pas daktarą viena iš seselių  ir 
pasakė, kad kažkoks valdininkas norįs pasimatyti su Verute ir atnešęs jai saldainių dėžutę. Daktaras leido, tik įsakė, kad ir 
seselė būtų kartu. 
    - Panele, tamsta mane pažįsti? - paklausė Žuravliovas, nedrąsiai peržengęs Verutės kambario slenkstį, ir, nusiėmęs skrybėlę, 
ištiesė jai ranką. 
    Verutė pasikėlė nuo suolelio, ant kurio ji sėdėjo, ištiesė rankas, kaip ji visuomet darydavo, bet vienu matu atsitraukė ir lyg 
nustebo. 
    - Tamsta manęs nebepažįsti, panele? - pakartojo Žuravliovas, atitraukdamas ranką ir nežinodamas, ką daryti su dėžute. 
    Verutė  įsigaužė ir prisimerkusi ilgokai pažiūrėjo į svetį. Žuravliovas sumišo. Tik štai ji, kaip ir ką atsiminusi, iškėlė rankas ir 
puolė Žuravliovui po kojų, maldaudama atleisti jai, nes ji esanti niekuo nekalta. 
    Žuravliovas pagavo ją, suėmė už smilkinių ir, kaip kadaise grafas, pabučiavo į galvą. 
    - Ar atmeni mane, Verut? - drebančiu balsu trečią kartą pakartojo Žuravliovas, sulaikydamas ją nuo puolimo. 
    - Vaje, aš niekuo nekalta, juk aš tamstai parodžiau, kur pinigai, - pradėjo skėsčioti rankomis Verutė. 
    - Nusiramink, Verute,- prabilo į  ją visą laiką stovėjusi prie durų seselė, - štai ponas tavęs aplankyti atėjo. Saldainių atnešė. 
Sėsk čia. Ar pažįsti šitą poną, a? 
    Žuravliovas tylėjo ir tik glabojo rankoje nosinę. 
    - Štai kokie gražūs saldainiai. O gardūs kokie! - nusigręžė seselė nuo Žuravliovo, duodama progos jam atsigauti. 
    Verutė abiem rankom greit pradėjo imt iš dėžutės saldainius ir vieną išsirinkusi nudžiugo. 
    - Prašom sėstis, - atsikreipė seselė į svečią. - Verute, prašyk gi svečią sėsti. 
    Bet Verutė tik džiaugėsi išsirinktu saldainiu, svečio tarytum ir nebematė. 
    Žuravliovas atsisėdo ir įsižiūrėjo į Verutę. 



    - Tamsta seniai ją matei? - paklausė seselė svetį. - Ji pas mus vis tokia, - ir seselė perbraukė ranka per Verutės trumpai 
apkirptą galvą. 
    Žuravliovas jai nieko neatsakė, tik vis žiūrėjo į Verutę ir tarsi stengėsi ką atsiminti. 
    Atsisveikindamas jis Verutei pabučiavo ranką. 
    Rytojaus dieną rado jį  daktaras Kalvaitis vėl besidarbuojantį klube, kaip nieko nebuvus. Tačiau apie Verutę neprasitarė nė 
vienu žodžiu, tik daktaras pastebėjo, kad Žuravliovas kažkuo susirūpinęs. 
    Sekmadienį Žuravliovas vėl atėjo Verutės aplankyti ir, atsinešęs riešutų, daužė  juos ir valgydino ligonę. Kitą kartą po pietų, 
kai daktaras Kalvaitis darbavosi savo kabinete, Žuravliovas atėjo pas jį. Pirmučiausia, kas puolė daktarui į akis, tai, kad buvęs 
žandaras atėjo kažkaip kitaip apsirengęs, apsitempęs, susišukavęs ir apskritai kažkaip nušvitęs. 
    - Prašau sėsti, labai malonu. Tamsta pas mane... regis, pirmą kartą, - sutiko jį daktaras ir pasisodino priešais už stalo, kur jis 
sodindavo ir savo ligonius. 
    Žuravliovas, nepaprastai paklusnus ir nenatūraliai vikrus, greit atsisėdo į kėdę ir, nieko nekalbėdamas, pradėjo sukti ūsus tai 
iš vienos, tai iš kitos pusės. 
    Daktaras į  jį įsižiūrėjo. 
    Žuravliovas lyg pagavo daktaro žvilgsnį, nuleido žemyn akis ir, trindamas delnais kelius, prabilo: 
    - Aš į tamstą, daktare, svarbiu reikalu... 
    - Prašau. 
    - Aš žinau, kad tamsta manęs gal ir negerbi... gal ir niekini... 
    - Atsiprašau, ponas Žuravliovai, tamsta savo spėliojimų, tikrai žinau, niekuo nepamatuosi: nuo pat pirmos dienos mūsų 
pažinties čia, Šalajuose, aš neturiu už ką tamstos negerbti... Prašau išdėti savo reikalą... Aš klausau... 
    - Taip, dabar gal ir ne... Dabar gal ne... Bet, ponas daktare, tamsta gerai žinai, o aš visai nenoriu slėpti, kas aš buvau prieš 
karą, ir kad už mano praeitį maža manęs ir neapkęsti... 
    - Ką tamsta, ponas Žuravliovai: kas buvo, tai praėjo... Prašau išdėti savo reikalą. 
    - Taip, tamstai, visuomenei... mano nuskriaustiesiems gal ir praėjo, bet man, va čia! va čia! va čia! - Ir Žuravliovas, pašokęs 
nuo kėdės, kelis kartus sudavė sau kumščiu į krūtinę ir, greit vėl atsisėdęs, abiem rankom susiėmė už galvos. 
    - Nusiramink tamsta. Kiekvieno mūsų viduje kas nors iš praeities knita, bet kam tai kelti aikštėn, jei tai praeities dalykai... 
    - Bet aš nusidėjėlis, daktare, aš katorgininkas! Aš... aš... Juk aš  įstūmiau Verutę  į bepročių  namus! Aš... aš... aš... - Ir 
Žuravliovas. smarkiai susijaudinęs, vėl atsistojo. 
    - Nusiramink tamsta, atsisėsk, mes pakalbėsime ii apie tai. - Ir daktaras vėl pasodino Žuravliovą. 
    - Teisybė, aš girdėjau apie tą nelemtą, sakysim, nelaimingą atsitikimą, - kalbėjo ramiai daktaras, žiūrinėdamas savo pirštus, - 
bet tikėk tamsta manim, kaip daktaru, kad Verutė jau tada buvo pamišusi, ir ne tamsta vienas to nepastebėjai. 
    - Taip, bet kiti jos pasigailėjo, o aš?! 
    - Sėdėk tamsta, sėdėk, nesikarščiuok, - vėl ištiesė prieš Žuravliovą daktaras ranką, kad tas neatsistotų, - taip, tamsta gal 
kiek ir netaktiškai su ja pasielgei, bet... 
    - Juk aš ją mušiau, daktare!.. Tyčiojausi, kankinau... ach! 
    Daktaras nukreipė akis ir, nežiūrėdamas į Žuravliovą lyg susimąstė. 
    - Atmenu, belaukdamas ispravniko, prasilošiau pas akcizininką, prisigėriau, -prisimindamas kalbėjo Žuravliovas, - o namo 
eit negaliu... Priguliau ant kanapos. Čia jau švinta. Sode paukštytės gieda, o man taip pikta, taip pikta, kad nors duok kam į 
snukį... Kartėlis ėda... Tik štai atbėga Trofimovas: vaše blagorodije, bažnyčios vagilką sugavom - grafo tarnaitę Verutę... Net 
lengviau pasidarė... Pareinu, egi ji sėdi surištomis rankomis viduasly. Kai pamatė  - tuoj man po kojų: dovanokit, aš niekuo 
nekalta, o pinigus į kūdrą įmečiau! Aa, nekalta! Pakliuvai, paukštele! Tai štai kas tu tokia, puikuolė! Ir plykst rimbu per nugarą, 
net bliuskelė sudrisko!.. Paskui dar ir dar... 
    - Kaip visa tai baisu, ką tamsta pasakoji, ponas Žuravliovai, - pagaliau nebeiškentė beklausydamas daktaras. - Bet man, 
kaip medikui, visa tai suprantama: kaip tamsta ir tada ne visiškai buvai sveikas, taip ir iki šių dienų dar kažkas tokio užsiliko... 
    - O kas tokio užsiliko? - ūmai paklausė Žuravliovas ir, lyg nusigandęs, įsižiūrėjo daktarui į akis. 
    - Taip, tai bjauri ir pavojinga dirksnių  liga... Taip... Bet dabar, kaip aš matau, tamstai kyla naujas jausmas... Tamsta 
norėtumei Verutei kokią nors malonę suteikti... ją paguosti ar bent rūpintis ja. Taip? 
    - Taip, ponas daktare, ne pasigailėti, ne kokią malonę  suteikti, bet aš noriu ją  vesti. Juk aš kadaise apie ją  svajojau! 
Niekuomet ir apie nieką aš, daktare, nesvajojau ir nemokėjau svajoti, o apie Verutę svajojau... Taip, svajojau. 
    - Atsiprašau, aš nenugirdau, tamsta Verutę kadaise norėjai vesti? Taip? 
    - Ne, daktare, ne kadaise norėjau, bet dabar noriu ją vesti. 
    - Ką - ją? 
    - Taigi, Verutę. Tuo reikalu aš ir atėjau pas tamstą, daktare, pasikalbėti... Tiesa, ji dabar psichiatrinėje ligoninėje, bet... 
    Daktaras giliai pažvelgė Žuravliovui į akis ir įsitikinęs, kad jis visai ramus ir blaivus, tarė: 
    - Bet ji gi ligonė, beprotė, ir, be to, be jokios vilties kada nors pasveikti! 



    - Tai kas, daktare. Juk ir aš pats, kaip tamsta sakai, ne visai sveikas. Jau daug geriau pačiam ligotam vesti tokią pat ligotą 
Verutę, negu sugadinti gyvenimą kitai kokiai visai sveikai mergaitei. Juk vis dėlto, daktare, aš invalidas, ir kas mane tokį pamils. 
Noriu aš kitaip pradėti gyventi. Noriu su žmonėmis susitaikyti... Šiandien, daktare, aš atsikėliau anksti rytą ir išėjau į  laukus. O 
kokia tai šventė! Vieversėliai gieda, po krūmus paukštytės kliauga, o saulutė  saulutė. Kvėpavau, kvėpavau, net galva 
apsvaigo... Kai vesiu, būtinai ir Verutę  išsivesiu drauge į  laukus... O koks ten ramumas! Juk ir ji grafo rūmuose nedaug saulės 
tematydavo. Išsivesiu, daktare, atsisėsim kur nors ant kalnelio... - Ir Žuravliovas, užmerkęs akis ir atmetęs galvą, užsimąstė ir 
nutilo. 
    Abu kurį  laiką tylėjo. Pirmutinis vėl prašneko Žuravliovas: 
    - Kažin ar ji mane pamils? 
    - Iš tikrųjų, ką tamsta kalbi, ir iš kur tai įsidėjai į galvą? 
    - Man prisisapnavo, daktare. 
    - Kas prisisapnavo - vesti Verutę? 
    Žuravliovas linktelėjo galvą. 
    - Maža kas kada prisisapnuoja! O tamstai kada nors neprisisapnavo Kinų karaliumi būti? 
    Žuravliovas pakratė galvą. 
    - Tai įsikalbėjimas. Tai tamstos kita liga, nuo kurios patarčiau kuo greičiausiai gydytis. 
    - Koks įsikalbėjimas? - vėl nusigando Žuravliovas. 
    - Tai tamsta pats sau įsikalbėjai. Taip, ne sapnavai, o įsikalbėjai... Įsikalbėjai. 
    - Ne, daktare, ne įsikalbėjau, o sumaniau ir nusprendžiau ir atėjau tamstos prašyti tik padėti man išgauti Verutę... 
    Daktaras pažvelgė jam į akis ir atsistojęs tarė: 
    - Jei tamsta man dar kartą pakartosi savo sumanymą, aš ir tamstą greta Verutės pasodinsiu! Ponas Žuravliovai! Tamsta 
nesergi? Negirtas? Aš, regis, nesapnuoju... O tamsta miegi gerai? 
    - Ponas daktare! Kol kas aš kalbu su tamsta incognito. Jei tamsta manai, kad aš esu girtas ar... ar... pamišęs, tai prašau 
įsitikinti - juk tamsta daktaras. Verutę aš noriu vesti! Aš ją seniai myliu. Myliu dar iš anų laikų! 
    Daktaras vėl ilgai į  jį pažvelgė ir pamatęs, kad Žuravliovas jau daug ramiau kalba negu pirma, ką tik atėjęs, pasakė: 
    - Gerai. Jei tamsta iki rytdienos nepakeisi savo nusistatymo, tai prašau vėl pas mane užeiti, ir mes pakalbėsime. O dabar iki 
pasimatymo. Tamsta rytoj klube būsi? 
    - Jei daktaras nori, aš galiu suskaityti iki šimto, iki dviejų, iki tūkstančio... O Verutę aš noriu vesti, nes tai apgalvojau ir 
nusprendžiau. O dabar, daktare, iki pasimatymo! - Ir Žuravliovas, linktelėjęs daktarui, greit išėjo. 
    - Keista, - gūžtelėjo pečiais daktaras, išėjus Žuravliovui, - kalba, regis, visai kaip sveikas, o sumanymas tikrai beprotiškas. 
    - Sesuo! - riktelėjo pro langą daktaras, pamatęs kieme seserį, ir paklausė, ar buvo šiandien pas Verutę Žuravliovas. 
    - Ne tik buvo, bet ir žiedą padovanojo, - atsakė sesuo, - Verutė dabar negali atsidžiaugti: vis žiūri į žiedą ir vis šypsosi. 
    - Žiedą padovanojo?! - nustebo daktaras. 
    - Taip, žiedą, pats ir užmovė. 
    - Ką gi sakė, kalbėjo ką? 
    - Kaip paprastai: paglostė, patylėjo, į galvą pabučiavo... 
    - O žiedą kaip užmovė? 
    - Pats užmovė, ir taip rimtai, tarytum susižiedavo. Net juokas ima. Matyti, ir jam jau nebe visi namie! 
    - Keista, - vėl prašnibždėjo daktaras ir uždarė langą. 
    Rytojaus dieną, prieš einant į  klubą, užėjo daktaras pas Verutę. Ligonė sėdėjo atsišliejusi sienos ir, pasidėjusi ant staliuko 
ranką, gėrėjosi žiedu. Pamačiusi daktarą, ji tuojau atsistojo, vietoj kad pultų po kojų  ir prašytų dovanoti, ir teisintųsi, kad ji 
esanti niekuo nekalta, kaip visuomet darydavo, pribėgo prie daktaro ir pakišo jam su žiedu ranką. 
    - Kas tau, Verut, padovanojo tokį gražų žiedą? 
    - Žuravliovas padovanojo, - nudžiugo Verutė. - Rytoj mūsų  sutartuvės, o sekmadienį  jungtuvės. Kažin, grafaitė  ar 
padovanos man vestuvėms savo baltąją suknelę? 
    - Ar myli gi tu, Verut, Žuravliovą? 
    - Myliu, labai myliu, - linksmai sučiauško Verutė. Paskui greit atsiklaupė, džiaugdamasi sunėrė rankas ir ėmė kalbėti, kad ji 
esanti niekuo nekalta ir kad Žuravliovas dabar tai žinąs. 

XI 

    Visą vakarą daktaras buvo keisto ūpo ir eidamas į klubą galvojo apie Verutę ir Žuravliovą. 
    Daktarui jau buvo daugiau kaip keturiasdešimt metų, o jis dar neturėjo savo šeimos ir vis rengėsi vesti. Bet jo sumanymai 
vesti kaip greit pakildavo, taip greit ir nuslūgdavo, ir daktaras vėl užsidarydavo savyje ir savo kabinete. Dabar Žuravliovo 
piršlybos vėl priminė jam, kad jis nevedęs ir kad jo gyvenimas, kaip kadaise ir Žuravliovo, slenka be meilės, be džiaugsmo, be 



svajonių, vien tos dienos rūpesčių  pilnas. Ne taip seniai, kai į  ligoninę  atvažiavo nauja sesuo, daktaras Kalvaitis pasitempė, 
pradėjo dažniau skustis, dažniau keisti apikakles ir visai buvo pasidaręs džentelmenas, bet pagaliau, bekritikuodamas ir 
beanalizuodamas, vėl apsileido ir pradėjo ir į naują seselę kreipdamasis vadinti ir ją kaip ir kitas - "jūs". 
    Kad Žuravliovas nebe visai sveikas, daktaras neabejojo; bet juk ne taip seniai, atvažiavus naujai seselei, ir jis pats buvo 
tokioje pat ekstazėje, taip pat, kaip dabar Žuravliovas, buvo gyvesnis, energingesnis, puošdavos, raitydavo ūsus ir net kartą 
buvo nusiuntęs seselei gėlių puokštę. O tačiau jo už tai niekas nepalaikė nei keistu, nei nesveiku. 
    - Tiesa, - galvojo daktaras, - Žuravliovas peršasi beprotei ligonei, bet... kiekvienas savaip iš proto kraustosi! - Ir daktaras, 
mostelėjęs ranka, pradėjo žingsniuoti po savo kabinetą. 
    Nuėjęs į klubą, rado Žuravliovą draugijos kambaryje; sėdėjo jis prie stalo ir, kaip paprastai, kažką skaičiavo. 
    - Čia tamstai, ponas daktare, yra pora laiškų, ir štai, va, šitie raštai pasirašyti, - kaip nieko nebuvus, prabilo į  daktarą 
Žuravliovas. 
    Daktaras pasirašė  raštus ir atplėšė  laiškus. Žuravliovas pradėjo taukšėti skaitytuvais. Daktaras įsižiūrėjo į  jį  ir tik dabar 
pastebėjo, kad Žuravliovas užsimovęs jungtuvių  žiedą, naujais geltonais pusbačiais, naujomis sulaidytomis kelnėmis... nauju 
kaklaraiščiu... 
    - Ponas Žuravliovai, štai čia mums rašo, kad vienas asmuo nori paaukoti mūsų draugijai penkis tūkstančius auksinų. 
    - Bravo, bravo! Labai malonu. 
    - Malonu tai malonu, - negreit atsakė daktaras, vis sekdamas Žuravliovą, - bet kad kartu ir savo reikalavimus stato, aš 
nežinau, ar priimsim mes. 
    - Kokius reikalavimus? 
    - Reikalavimus tokius, kad pinigus paaukos tik ta sąlyga, jei mes kiekviename apskrities valsčiuje suruošime nors po vieną 
paskaitą apie venerines ligas ir apskritai apie dorą. 
    - Labai puiku! - nudžiugo Žuravliovas ir greit su visa kėde atsigręžė  į daktarą. -Mes priimsim: nors mūsų  įstatuose tokios 
paskaitos ir nenumatytos, bet pagal ketvirtojo paragrafo pirm ąją  pastabą  mes galime ruošti įvairias pramogas, 
pasilinksminimus... 
    Daktaras patylėjo ir tarė: 
    - Na, mes apie tai dar pakalbėsime, o šiandien aš noriu tuojau išeiti - kažkas ne visai sveikas esu, ir miegu blogai, ir be 
ūpo... Ak tu senyste senystėle! 
    - Vesti, daktare, reikia arba įsimylėti kaip aš dabar! - Ir Žuravliovas, atstūmęs skaitytuvus, atsistojo ir, patrynęs delnus, 
pradėjo žingsniuoti po kambarį. 
    - Ar žinai, daktare, aš dabar esu toks laimingas, toks laimingas, koks niekuomet nesu buvęs. Po to, kai nusprendžiau vesti 
Verutę, tarytum iš naujo atgimiau, ir viskas man dabar atrodo gražu, malonu; visi geri, ir aš visiems geras, ir myliu visus... Štai 
vakar parėjau namo, o ten mano sentikis su pačia pešas, pirkioje vištos, purvas, skutai... kai vesiu, būtinai nusisamdysiu sau 
kur nors porą kambarėlių, kad langai išeitų  į saulę, palangėje danelis... 
    - Tamsta anksčiau mylėjai ką nors? - paklausė daktaras. 
    - Niekuomet ir nieko, - pakratė galvą Žuravliovas. 
    - O tamstą? 
    - Niekuomet ir niekas. 
    - Na o dabar tamsta Verutę labai myli? 
    - Taip, myliu. Labai labai myliu. 
    - Bet kaip, ponas Žuravliovai, mes padarysime? Kai tamsta užvakar iš manęs išėjai, aš galvojau, galvojau ir nieko 
neišgalvojau: juk aš savo valia Verutės negalėsiu paleisti iš ligoninės, nes ji yra chronikė. Be to, čia turės įsimaišyti ne tik 
prokuratūra, bet ir konsistorija. Kils visokių kalbų - žinai tamsta provincijoje. 
    Žuravliovas susimąstė. 
    - Pagalvok gerai tamsta: kokia ji gali būti tamstai gyvenimo draugė?! 
    - Tokia koks ir aš jai, - atsakė Žuravliovas. 
    Daktaras tik pastatė akis ir nieko nebežinojo, ką atsakyti. 
    Į kambarį  įėjo keletas klubo narių, ir daktaras su Žuravliovu tą vakarą daugiau nieko nebekalbėjo. Neteko jiems kalbėtis ir 
kitą dieną, ir trečią, ir ketvirtą. Žuravliovas buvo nepaprastai geros nuotaikos, vaikščiojo su lazdele, kasdien lankė Verutę ir net 
pajaunėjo. 

XII 

    Nors daktaras ir niekam nieko nesakė, tačiau po miestą  pasklido kalbų, kad Žuravliovas nebe visai sveikas: peršąsis 
beprotei Verutei ir pats nešiojąs jungtuvių žiedą. 
    Valdininkai tarnyboje ir namie, savo šeimose, tik ir tekalbėjo apie Žuravliovą  ir Verutę. Ypač  tais gandais buvo 



susirūpinusios miesto ponios, ir kelios iš jų  net aplankė psichiatrinę  ligoninę. Žuravliovą gi tiesiog pradėjo persekioti, ir net 
mažai jam pažįstami valdininkai ir piliečiai susitikę gatvėje labai mandagiai sveikindavos su juo ir, perverdami akimis, žiūrėjo į  jį 
kaip į kokį  komediantą. Vakarais gi klube pulkuodavos apie kambarį, kur darbavos Žuravliovas, ir visi vis laukė  iš jo kokių 
nors išdaigų. 
    Vieną dieną Žuravliovas, nuėjęs į  tarnybą, rado prie iždo sėdintį  savo vietoje kitą valdininką. Valdininkas pareiškė jam, kad, 
atsiradus daug netikrų  pinigų, vyriausybė  atsiuntusi jį, kaip praktiką, keletui dienų  pabūti prie Žuravliovo. Po miestą gi tuoj 
pasklido gandas, kad Žuravliovas nebepažįstąs pinigų  ir priimąs visokius popiergalius. Tai sužinojęs, kovai su venerinėmis 
ligomis draugijos sekretorius vakare atsiskubino į klubą ir, užrakinęs draugijos kambarį, raktą įsidėjo į kišenę. 
    Atėjęs Žuravliovas, kaip paprastai, nusivilko rūbinėje ir nuėjo į  draugijos kambarį. Radęs jį  užrakintą, lyg nustebo ir 
paklausė bufetininkę, kas užrakinęs. Bufetininkė atsakė nežinanti. Tuo tarpu prie bufeto prisirinko žmonių. Kas prašė alaus, kas 
arbatos, papirosų, degtukų, ir kiekvienas nežymiai žvilgterėdavo į Žuravliovą. Kai kurie su juo sveikinosi ir kaip nieko nebuvus 
ėjo pro šalį. 
    Žuravliovas paprašė arbatos su citrina ir, stovėdamas prie bufeto, ėmė gerti. 
    - A, ponas Žuravliovas! Kaip sveikas? - priėjo prie Žuravliovo nuovados viršininkas ir pasisveikino. 
    Tuo tarpu visi arčiau ar toliau stovį klausė, ką juodu kalbėsis. 
    - Ačiū, ponas viršininke, krutu po truputį. 
    - Taigi matau, matau - kur tau truputį: išsipuošęs, išsikvepinęs... Ba... O čia kas gi! Susižiedavęs! Sveikinu, sveikinu. Su kuo 
gi? 
    Žuravliovas nukreipė akis ir nieko neatsakė. Kaip į burną vandens priėmę tylėjo ir smalsuoliai. 
    - Ak, tiesa, - tarytum susigriebė nuovados viršininkas, nepasisekus suprovokuoti, - aš dar neužsimokėjau nario mokesčio; 
dabar galima? 
    - Galima ir dabar, tik kad šiandien aš vargu galėsiu duoti tamstai kvitą, nes sekretorius užrakino duris ir raktą  išsinešė. 
Nežinau, šiandien aš jo ar sulauksiu. 
    - Kas taip? - lyg nustebo administratorius. 
    - Nežinau - gal užsimiršo ir raktą įsidėjo į kišenę. 
    - Gaila, gaila. Na, kad taip, tai kitą kartą, tik tamstos manęs neišbraukite iš narių skaičiaus. 
    - Ką tamsta, ponas viršininke, mums daug garbės toks narys. 
    Žuravliovas, išgėręs stiklinę, atsilygino bufete ir visų aklų lydimas išėjo iš klubo. 
    Praėjo dar savaitė. Žuravliovas kas dieną lankė Verutę ir nešiojo jai į  ligoninę tai saldainių, tai riešutų, tai gėlių. Mieste ėmė 
klausinėti dviejų  kambarių  su langais į  saulės pusę  ir su darželiu. Iždinėje jam nebedavė  jokio darbo, o draugijos knygas 
valdyba pasiėmė "patikrinti". Žuravliovas paliko beveik visai be darbo, tačiau tarnybon vaikščiojo ir, prisėdęs prie iždo, žiūrėjo, 
kaip į  jo vietą paskirtas naujas valdininkas pardavinėjo žyminio mokesčio ženklus. 
    Po pietų kasdien eidavo su dovanomis į  ligoninę savo sužadėtinės lankyti. 
    Bet vieną kartą, kai Žuravliovas, nusižvaginęs sau batus ir užsirišęs naują kaklaraištį, norėjo eiti iš namų, jam pastojo kelią 
šeimininkas su šeimininke, atėmė  gėles, ištraukė  iš rankų  lazdelę  ir, paėmę  kaškietą, užrakino pirkios duris. Iš pradžių 
Žuravliovas nesuprato, kokia priežastis, ir pamanė, kad šeimininkai taipsau juokauja, bet po valandėlės nugirdęs, kad jie ramiai 
geria už sienos arbatą, pradėjo daužyti kumščiu į  duris ir reikalauti tuojau atrakinti ir i šleisti jį. Šeimininkai tylėjo. Tada 
Žuravliovas pradėjo kalbėti jiems, kad jokios sauvalės būti negalį, kad niekas be teismo negalįs varžyti kito laisvės, kad jis 
skųsiąsis ir taip toliau, ir taip toliau... Kadangi ir tai nieko negelbėjo, tada Žuravliovas sugriebė piestą ir trenkė ja į duris. 
    - Palauk, tuojau išleisiu, - atsiliepė  iš už sienos šeimininkas ir pradėjo rakinti duris. Bet vos peržengė slenkstį, kaip abu su 
šeimininke puolė  jį  ir vienu matu parvertė  ant žemės. Parvertę nuavė batus, nudraskė kaklaraištį  ir, surišę užpakaly rankas, 
paliko gulėti žemėje. Pajutęs sentikio jėgą, Žuravliovas nebemanė  nei priešintis, nei jį  perkalbinėti, o nutrenktas pusnuogis 
tylomis gulėjo asloje. 
    Pavakary jam šeimininkai atrišo rankas, pakėlė  nuo žemės ir, pasodinę  už stalo, pavalgydino, pagirdė  arbata. Prieš 
išvesdami gulti, privedė jį prie ikonos, liepė žegnotis, melstis ir prašyti dievą sau sveikatos ir šventos dvasios. Nakčiai apvilko jį 
storais pakuliniais marškiniais užrištomis rankovėmis ir užrakino kamaroje. 
    Tačiau Žuravliovas išsiveržė  iš kamaros ir pasislėpė kaimyno prieklojimy šiauduose. Išaušus šeimininkai jį  surado ir vėl 
norėjo užrakinti kamaroje, bet Žuravliovas kaip buvo basas ir vienmarškinis, taip ir pabėgo į miestelį. Jį  atsivijo abu šeimininkai 
ir prekyvietėje pastvėrė. Prisirinko žmonių, atvyko milicija. Žuravliovas priešinosi, protestavo, kalbėjo, kad jokios prievartos 
būti negalį, kad jis skųsiąsis į Kauną ir taip toliau, ir taip toliau... 
    Iš pradžių  jį  nuvedė  į nuovadą, o vėliau, atnešus šeimininkams jo drabužius, norėjo vesti į  psichiatrinę ligoninę pas daktarą 
Kalvaitį, bet Žuravliovas pabijojo, kad ir daktaras su juo nepasielgtų  taip, kaip pasielgė  jo šeimininkai, ir pakely pabėgo. 
Pabėgo į  laukus, ir veltui paskui šeimininkai jo ieškojo. Niekur nerado. Žuravliovas dingo kaip į vandenį. 

XIII 



    Praėjo mėnuo laiko. Buvo jau ruduo. Rytais šalnojo, nors dienos dar buvo šiltos. 
    Apie Žuravliovą  visi pakalbėjo, pakalbėjo ir pradėjo miršti. Vieni sakė, kad jis išbėgęs į  Rusiją, kiti - kad perėjęs 
demarkacinę  liniją ir atsidūręs Vilniuje, dar kiti - kad Mažojoje Lietuvoje jį  sugavę valstiečiai ir pasodinę  į bepročių namus. 
Tačiau tikrai, kur dingo Žuravliovas, niekas nežinojo. 
    Iždinėje, prie žyminio mokesčio ženklų, jau sėdėjo kitas nuolatinis valdininkas. Žuravliovas gi ir iš valdininkų skaičiaus buvo 
išbrauktas. "Rūtos" draugija taip pat į  Žuravliovo vietą  pakvietė  kitą  kasininką  - pirmutinį  kandidatą. Pradėjo jį  miršti ir 
ligoninėje, tik viena Verutė  vis tebesidžiaugė  žiedu, klausė, kodėl pas ją  nebeužeinąs jos sužadėtinis, ir teiravos, kada gi 
būsiančios jų vestuvės. 

XIV 

    Buvo šalta rudens diena. 
    Daktaras Kalvaitis sėdėjo savo kabinete ir skaitė  iš sostinės gautą dienraštį. Jis ką tik išbarė seselę, kam ji tokią šaltą dieną 
išleido į  laukus generolą, ir dabar jam buvo gėda dėl savo pasikarščiavimo. Tik štai išgirdo jis ligoninės kieme triukšmą  ir, 
padėjęs dienraštį, priėjo prie lango; prie vartų susirinko būrelis žmonių, ir visi kažkuo susirūpinę ir atsidėję žiūrėjo į gatvę. 
    - Kas ten atsitiko? - paklausė daktaras bėgantį per kiemą felčerį. 
    - Jaunikis sugrįžo - Žuravliovas, - atsakė felčeris ir išsišiepęs tekinas nubėgo prie vartų. 
    Daktarui parūpo. Valandėlę lukterėjęs, apsivilko švarku, pasiėmė lazdelę ir išėjo į miestą tarsi kokiu reikalu. 
    Vartuose stovėjęs žmonių  būrelis sujudo, prasiskyrė, ir daktaras pamatė generolą  ir Žuravliovą. Jie abu kažką kalbėjo į 
žmones, mostagavo rankomis ir, matyt, kažko barėsi. Pamatę daktarą, abu žengė stačiai prie jo. Daktaras sustojo. Žuravliovas 
atrodė taip nudryžęs, kad dar iš tolo per suplyšusius drabužius švitavo plikas jo kūnas. Viršum dėvėjo jis nuplyšusį mundierių 
su pajuodusiais karininko antpečiais. 
    - Pasport vaš? - prisiartinęs rūsčiai paklausė jis daktarą, tarytum niekuomet jo ir nepažinęs. Daktaras nustebo. 
    - Predjavite svoj pasport, - balsiau pakartojo generolas ir, apmetęs daktarą paniekos ir neapykantos žvilgsniu, sumurmėjo: - 
Zmuid neobtiosannaja! 
    Jų abiejų akys žėrėjo kažkokiu nežmonišku žiaurumu, ir nei vienas, nei antras nebuvo panašūs į pamišėlius. 
    Daktaras susidomėjo jais ir tyčia nieko neatsakė. 
    - Arestovat jego s...a s...a!.. - paliepė generolas Žuravliovui. 
    Žuravliovas tuo metu sugriebė daktarą už krūtinės, sukrėtė jį  ir niukstelėjo kumščiu į pasmakrę. 
    Pribėgo felčeris, Motiejus... 
    - Pravoslavnyje! - ant viso ligoninės kiemo sušuko nustumtas nuo daktaro Žuravliovas ir, viršum galvos apsukęs ranką, 
pridėjo: 
    - Caro manifestas išėjo!.. Žydroji gromata!.. Bože caria chrani!.. 
    Ir abu buvusieji caro ištikimieji tarnai, žandaras ir generolas, nusigręžę į cerkvę, pradėjo žegnotis. 
    Žuravliovą pasodino Inteligentų palatoje, greta Verutės kambario. Jis neramus: prie visų kimba, visus užpuldinėja, reikalauja 
pasų ir savo senu papročiu duoda rankoms valią. Jį  laiko po raktu. 
    Neberamus ir generolas. 
    Verutė  gi žino, kad jos sužadėtinis Žuravliovas jau persikraustė pas ją, labai susirūpinusi ateinančiomis vestuvėmis ir vis 
laukia nesulaukia, kada pagaliau atvažiuosianti grafaitė ir atvešianti jai baltą suknelę jungtuvėms. 
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