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KAI MUDU PEREISIME SLĖNĮ,

Kai mudu pereisime slėnį. 
Ir pažiūrėsim atgalios, 
Bus vakarai žvaigždes pakelę,, 
Žvaigždelė grįžti, grįžt vilios.

O mirs kadais toli sodinta 
Rožė palangėje žalia.
Ir tau žydėti bus užginta, *
Ir man dainuoti nevalia.

Tik amžinajai saulei tekant 
Eisim sutikti ją, vieni, 
Eisim laimingi gal kaip niekad, 
Rankoje viską nešini.

GA cR p! < 
Cw uu/j '

NAUJA DAINA

Praeis audra, nušvis dangus paniūrąs, 
Nušvis ir kario veidas po audros;
Jis grįš prie Žagrės, o žvejys prie burių, 
Tėvynės vieškeliai kūrybos žygį gros...

Užmirš, visi gaisrus, patrankas, kraują, 
Užmirš, tur būt, ir didvyrius pilkus; 
Griuvėsiuos karsime gyvenimo^ iš naujo, 
0 tas gyvenimas bus mielas ir brangus...

Nauja daina skambės tėvynėj mūsų, 
Ramybes saule jos kelius nušvies, 
Naujoj dainoj mes amžius gyvi būsim, 
Palaiminti kūrybos ir rimties.

Daina mus kels į darbą ankstų rytą, 
Daina palengvins rūpesnius. vargus, 
Ir kai aides gyvenimo trimitai, 
Dainos garsai pirmieji žygy bus.

Daina, daina; Tu - tremtinio paguoda, 
Skambėk per amžius tėviškėj laisvoji 
Užniršę, praeitį skausmingų, juodų - 
Mes kursim naujų buitį Lietuvoj.
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Pastaraisiais menesiais, kritus Vokietijai Europoje, 
o Japonijai Azijoje ir artinantis viso pasaulio pacifikaoijai 
ir restauravimui, stiprėja ir lietuviu, tautos viltys, kad ir 
lydimos tam tikrų, abejonių, ir iškentėtų, be kaltes nuoskaudų, 
kartumo, - viltys, kad lietuvių, tautos klausimas turi būti ne
trukus ir teisingai išspręstas. Lietuviai, vertindami šioje 
srityje įvairius subjektyvinius ir objektyvinius, politinius 
ir teisinius, kultūrinius ir socialinius argumentus už ir prieš 
palankų, lietuvių tautos reikalų, sutvarkymą., turi atsiminti ir 
savo istoriją.. Turi atsiminti, kad tauta, ‘turėjusi suvereninę, 
valstybę, turi teisę ją atstatyti, ar to kiti norėtų ar neno
rėtų. Tai yra istoriškai moraline tautos teise, Lietuviai, be 
to, dar turi atsiminti, kad tauta nėra tik šita gyvenančioji 
tautos karta. Tautą sudaro visos jos išminusios kartos, gyve
nančioji karta ir busimosios kartos. Karta išmiršta, o tauta 
palieka. Tauta yra istorine asmenybe, gyvenanti šimtus, tūks
tančius metų. Tautos siekimai todėl yra bendri ir šventi kiek
vienai jos Įtartai. Atskira tautos karta yra atsakinga prieš 
buvusias ir būsimasias kartas ir reiškia šimtmetines tautos 
savybes kitų tautų bendruomenėje, vykdo jos testamentų. Visoje 
savo istorijoje lietuvių tauta reiškia nepalaužiamą užsispyri
mą, neišsemiamą gajumą, veržlumą laisvai gyventi. Su šituo pa
čiu istoriniu lietuvių tautos užsispyrimu ir dabar susiduria 
visi lietuvių tautos okupantai, susiduria dabartiniai jos val
dytojai ateiviai, jį, pastebi ir čia. Vakaruose, anglai ir ame
rikiečiai bei kitos tautos, jis reiškiamas lietuvių išeivių 
anapus Atlanto Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Sveika, gaji, 
veržli su laisvės ir valstybės tradicijomis tauta gyvenančios 
savo kartos asmenyje veržte veržiasi į. laisvą, kaip augalas į. 
saulą,, kartais prasĮmušdamas sau kelią, per kietą uolą ar me
džių tankmes. Tautos šimtmetinė valia čia yra kieta - valia 
laisvai gyventi ir savarankiškai tarpti tautų, bendruomenėje. 
Ta tautos valia ir įpareigoja gyvenančią, kartą, ir ją guodžia 
ir stiprina sunkiose aplinkybėse.

Lietuvių tauta istorijos eigoje išgyveno ne. vieną sun
kų laikotarpį, bet ne tik nepalūžo, o ir vėl prisikėlė. Susi
darė pirmoji Lietuvos valstybė, Mindaugo įkurta - Didžioji Lie
tuvos Kunigaikštija. Išsigimusi ji žuvo. Po didžiojo karo tauta 
eudare antrąją savo valstybę. Žuvo ir ši antroji Lietuva. Dabar 
yra trečiosios Lietuvos išvakarės, Naujosios Lietuvos išvakarė-

Lietuvos nacior'*’' 
M.Mažvydo bib'.
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sc pravartu, kaip ir pritinka svarbią istorinę valandą, pri
siminti didžiąsias tautos laisvės pastangas praeityje - jos 
testamentą,

1, Pirmoji Lietuva

+++
Lietuviu, tauta iš priešistorinės prieblandos išny- 

ra labai dramatiškais Europos tautą kraustymosi laikais.
Ligi tautą kraustymosi, prof. K. Būgos, prof. Anta

navičiaus ir kitą filologu ir archeologą duomenimis, aisčią 
tautą Seimą -.lietuviai, latviai ir senprūsiai /tada jie su
darė lyg ir vieną aisčią protautu su viena prokalbe/ - gyve
no toliau rytuose Dniepro ir Okos aukštupiuose, pietuose li
gi Pripeoio, rytuose ir Šiaurėje plačiai susisiekdami ir keis- 
.damiesi žodžiais skoliniais ir iSradimais su mažiau kultūrin
gais suomiais. Suomiai gyveno tada ir dabartinėje Lietuvoje ir Latvijoje. 13 protėvynės aisčiai prasiplėtė ir pasistūmėjo į Vakarus: pirmieji ligi Vyslos pasistūmė senprūsiai, paskui į Lietuvą atėjo latviai, o paskui į Lietuvą atėjo lietuviai,latvius pastumdami i, Siaurą prie Rygos įlankos. Suomiai iš šią eričią buvo išstumti ar suaistinti. To aisčią judėjimo metu diferencijavosi senprūsią. lietuvią ir latvių kalbos. Daugelio istoriką, archeologą ir filologų tačiau tvirtina, kad, kiek siekia mokslas, aisčiai gyveną visa laiką savo šiandie
ninėse vietose, tiktai rytuose ją gyvenamos vietos siekusios 
net už Berezinos ir Dniepro, Ugros ir Okos sričių, bet vėliau 
Buslaurejusios.

Rytuose aisčią sritis susi: urino tautą kraustymasis. 
Tautą kraustymasis visiškai pakeitė daugelio tautų tėvynė,nu
šlavė kai kurias senesnes valstybes ir davė pradžią visai nau
jai Europai, Iš Azijos pro "tautą vartus", tarp Uralo kalną ir 
Kaspijos jūrų, į mūsų žemyną įsiveržė hunai ir 575 metais už
klupo gotus, kurie tada gyveno Ukrainoje. Gotai sujudo, suvil- niavo kraustytis į vakarus. Sąryšyje su šituo sąjūdžiu pakilo ir kitos vidurės Europos germaną tautos traukti į pietus ir va
karus. V-tamo amžiuje tautą kraustymasis sulaužė Romėną sieną 
sutvirtinimą linijas "limes romonum", sugriovė galutinai Vakarą Romos Imperiją /476/, pasiekė Siauriną Afriką /vandalai/.

Sujudėjo ir slavai. Ligi to laiko visi'slavai, suda
rydami vieną protauto ir kalbėdami viena prokalbe, gyveno Kar
patų kalną,'Vyslos, Dniestro, abiejų Būgų viršupių srityse.Tai 
buvo ją protėvynė. Iš ten, tautoms kraustantis, ir jie patrauki 
plėsdamiesi į pratuštėjusias sritis - į vakarus ligi Baltijos 
jūrą ir ligi Elbės, į pietus ligi Adriatikos jūrų. Šiaurėje ir 
rytuose jie stūmė toliau arba slavino suomius ir užkliudė mū
siškius aisčius. Bot slavą banga aisčių nenusiavė ir nepaskan
dino. 5-7 amžiuje slavą judėjimas Padniepriais į šiaurę lietu
vią tautos masę perskėlė - atskėlė lietuviu grupes Ugros ir 
Okos upią srityje, o pačią tautą pastūmė toliau į vakarus pri» 
Baltijos jūrą. Atskirtoji grupe šaltinių, vadinama "sudinais;1. 
Jie tenai suslavėjo. Ton ir dabar tebėra nemaža lietuviškos 
kilmes vietovaržią.

Tai buvo pirmas žinomas lietuvią tautos ploto ir skai
čiaus sumažėjimas tautą, kraustymosi audrose. Ruokampi geografine padėtis, miškingas ir pelkėtas taranas ir prisirišimas prie 
žemes kain žemdirbių, regis, apsaugojo lietuvią tautą nuo toli
mu kraustymusi ir išsisklaidymo, sunaikinimo arba išrantėjimo 
tarp slavą ir germaną tautą, masyvą. Savąsias sritis tauta nuo 
alavu ekspansijos vėliau sugebėjo apsaugoti meistriškai.
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+++
' AisSitį, kaimynai po tautų kraustymosi buvo ugro-finai 

/suomiai ir estai/ ir slavai /lenkai ir rusai/. Tacito "fier- 
manijos" liudijimu, suomiai buvę be galo lėti ir primityvūs. 
Jie niekados nebuvo pavojingi aisMams. Kur kas pavojingesni 
buvo gausūs slavai.

Slavai buvo aisčių vakaru, pietų ir rytų, kaimynai. 
Rusai, noritianų. padedami, savo valstybę, įsikūrė 860 metais ir 
netrukus kristianizavosi /988/, Lenkų,'valstybę, įkūrė Mieszko 
I - 96O m. ir kristianizavo 966 m. Aisčiai tarp organizuotų, 
kristiaųizuotų, ir gausių, slavų buvo tarsi palaida, pagoniška 
ir maža sala didelėje juroje. Slavai .tą, salą ėmė atakuoti! 
Lenkija Boleslovo I Narsiojo laikais pradėjo prūsų, puolimą, 
o didžioji Kijevo kunigaikštija, vėliau gi jos dalines kuni
gaikštijos /Voluines, HaliSo, Polocko ir kt./ smelkėsi i lie
tuvių. tautos žemes ir ligi Lietuvos valstybes sudarymo paėmė 
ir suslavino didelę, sritį pietuose - vadinama, Juodąją Rusiją 
/tarp Nemuno viršupįo ir vakarų, Būgo/ ir nemažą, sritį, rytuo
se apis .Berezin.?,. Tai buvo naujas žymus etnografinio tautos 
ploto susiaurėjimas slavų, naudai. Rusai sieke ir likusiųjų 
lietuvių ir latvių sričių, Tai buvo tikrai kritiškas lietu
viu,, tautos momentas jos istorijoje, iš kurio tauta, pasinau
dodama palankiomis aplinkybėmis, išėjo laimingai. Šioje savo 
istorijon kryžkelėje ji pirmą kartą, pasireiškė kaip kūrybiška, 
veržli ir talentinga europiečių arijų, tauta.

Rusai, atplėšę, dalį tautos ploto ir nuolatos, užpuldi- 
nSdamį, sužadino jos jėgas, Išmokė kariauti ir ruošti tolimus 
žygius bei paskatino jungtis - šukele dinamišką, reakciją. 12 
amžiaus viduryje lietuviai ir rusai pasikeitė rolėmis: lietu
viai pereina į energinga ofenzyvą, prieš rusus, priversdami 
jų metraštininkus graudžiai aimanuoti ir pasiekdami tolimiau
sius jų kraštus, o viduje paraleliškai varo parengiamąjį in
tegracijos darbą, savajai valstybei sukurti. Slavai buvo bejė
giai užtvenkti šį lietuvių tautos iškilimo procesą, juo labiau, 
kad Didžioji Kijevo Kunigaikštija /nuo .1025 metų/ ir Lenkija 
/nuo 1159 m./ susiskaldę į smulkiausias kunigaikštijikes ir 
paskendo savitarpinėse kovose ir anarchijoje, o apie 1240 me
tus rusus pavergė azijatų totorių ordos ilgiems laikams.

Dar no visai praslinkus 'slavų pavojui netikėtai su
sidarė visai riešų tautų šeimai dar drėsmingesnis germanų pa
vojus. Netikėtai 'todėl, kad germanai' nebuvo aisčių kaimynai. 
Jie po tautų kraustymosi gyveno toli vakaruose, už slavų kli
šių, u.ž Elbės upės. Liubeko ir Hamburgo Hanzos pirkliai Bal
tijos jūromis ėmė lankyti latvių žemę, paskui juos pasekė mi« 
sįjonieriai. šiuos paseks riteriai užkariautojai, kurie vysk. 
Alberto 1201 metais buvo suburti į vienuolių riterių broliją 
/Eratres militiae Christ1/ krikšto pretekstu užkariauti šioms 
pagoniškoms sritims. Baskui slinko į šį tolimą, kraštą nedrąsiai 
ir kolonistai vokiečiai. 1250 metalo*, lenkų Možūrijos' kuni
gaikščio pakviestas, pradėjo prūsų kariavimą kitas Vokiečių 
Kryžiuosiu ordinas. Abiejų užkluptųjų tautų likimas buvo fa
tališkas!. Jos valstybiškai buvo dar neorganizuotos ir ne atsi* 
spyrė. Bei’ keliolika motų buvo pavergti latviai ir vokiečių 
valdžioje- išbuvo šimtmečius, kol atitoko 16 amž. Lietuvai, 
17 siiž. Švedijai, o 18 amž, Rusijai. Kad latviai nebuvo vi
siškai sugermanizuoti, tai del to, kad galinga Lietuva nelei
do vokiečiams latvių krašto pasiekti teritoriškai, tirštai 
kolonizuoti ir stipriai Užvaldyti, prūsai. buvo užkariauti 
per 53 metus; didele jų dalis kovose žuvo, nemaža persikėle
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Traidenio laikais į Lietuvą, o likusieji per pora šimtmečių 
suvokietėjo, palikdami sau. ‘tarsi memento antkapį. - prūsiškų 
krašto vardą i?.’ šimtus vietovardžių. Tuo pačiu mostu Vokie
čių Ordinas užkariavo ii’ vakarines lietuviškąsias sritis,pe
reidamas Deimenos ir Ales upių sienas ir pasiekdamas Sūduvos 
miškus tarp Gardino ir Jurbarko. Ši sritis - Mažoji Lietuva 
- taip pat buvo germanizuota, tik žymiai lėtesniu tempu.Tai 
naujas teritorinis mūsų tautos nuostolis ankstyvaisiais is
torijos laikais, likta germanų grėsmė slinko su visu vokiš
kuoju įtūžimu - "furror teutonicus" - prieš lietuvius.

Prūsų ir latvių kovos nebuvo veltui. Jie iš vakarų 
ir iš šiaurės nesąmoningai pridengė nuo vokiečių veržimosi 
tam tikram laikui trečią aisčių tautą - lietuvius - kad jie 
tuo tarpu spėtų susiorganizuoti. Toje priedangoje Lietuva 
1236 metais atbaigė, Mindaugo vadovaujama, valstybės sudary
mo procesų. Tai buvo pirmutine Lietuvos valstybė - pirmoji 
Lietuva. Tais pačiais metais ties Sauliais ji suteikė pirmą, 
stiprų smūgį Latvijos vokiečių ordinui. Ji, kaip galingas 
šios Europos dalies istorinis veiksnys, atsistojo tarp apsu
pusio tuomet slavų pasaulio ir agresyvaus germanų pasaulio.

+++

Herojiškoji pirmoji Lietuva buvo monumentališka dau
geliu atžvilgių: ir savo konstrukciniu dinamizmu, ir savo ap
siginamąja jėga iš vakarų, ir savo šauniu išsiplėtimu į rytus, 
ir savo valstybės patvarumu, ir savo medžiagine ir originalia 
dvasine pagoniškąja kultūra, ir savo politikos ir karo vadais.

Vokiečių veržimasis į rytus, žuvus prūsams ir pralai
mėjus latviams, Lietuvą spaudė visu svoriu be paliovos kasdien 
arti poros Šimtų metų. Apsisiautusi kristianizaoijos skraiste, 
šita vokiečių ekspansija gausiai naudojosi ne tik Šventosios 
Vokiečių Imperijos teisine, politine ir karino parama, bet ir 
parama pačiu popiežių ir vakarų katalikiškųjų tautų, kurioms 
čia buvo kryžiaus karų tęsinys, jiems pasibaigus Azijoje."Be
dieviškoji Lietuva", kaip tada sakydavo, turėjo prieš save ir 
atkaklų germanų varžtą ir katalikiško pasaulio kryžiaus karų 
ofenzyva drauge. Vokiečių veržimasis į, rytus jau anksčiau pra
žudė Paclbio, Pamario ir Silezijos slavus, pražudė prūsus,už
ėmė latvius ir brovėsi į Lenkiją, laužėsi per kalnus į Čekiją. 
Lietuva buvo didžiausiame pavojuje. Iš vakarų, plauke naujos 
ir naujos srovės šarvuotų, įgudusių profesionalų. riterių.Bet 
jos veltui daužosi į Lietuvos sienas, i. pilių grandines. Lie
tuva, ypač 14 amž, Gėdiminaičitv vadovaujama šioje mirštamoje 
kovoje, užtvenkė tam varžtui kelią,.

Kovai Lietuva panaudojo ir rusų jėgas. Toji perma
nentinė defenzyvine kova lietuviams nesukliudė rytuose paim
ti savo valstybei milžiniškus rusų. plotus su pirmąja jų so
stine Kijevu. Gediminas save vadino "Lietuvos ir daugelio ru
sų karaliumi", o Algirdas išsitarė, kad"visa Rusija turi pri
klausyti Lietuvai". Vytauto Lietuva pasiekė Juodąsias jūras 
ir turėjo virš milijono kvadratinių kilometrų teritoriją.Tai 
buvo didžiausia tuometine valstybe Europoje. Politine ir re
ligine tolerancija, diplomatinėmis priemonėmis, vadavimu ru
sų iš totorių valdžios, ginklais ir sutartimis Lietuva su
kaupė dideles’ jėgas ir atliko keliems amžiams^svarbią. visai 
Vidurinei ir rytinei Europai misiją - užtvenkė germanų ver
žimąsi ir apgynė savo tautos egzistenciją.
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• Šių. faktų akivaizdoje yra naivu kalbėti skeptiškai 

apie tą. senąją pirmąją Lietuvą ir jos pagoniškąją kultūrą. 
Laukiniai žmones patvarių valstybių, nekuria. Antai, Lenki
jos valstybe nuo 1139 m,, o Rusijos’valstybe nuo 1025 metą, 
eme skaldytis ir taip susiskaldę, kad kita jų. kunigaikštija 
būdavo ne ka didesne, kaip didelis dvaras. Rusai net savo 
valstybes nesugebėjo patys įsikurti. Lietuva šitaip nesusi- • 
skaldė, nors tikybiškai, tautiškai ir kultūriškai buvo dvi
lype ir milžiniškame plote. Skaičiumi negausi lietuvių tau
ta iš Vilniaus be moderniškųjų susisiekimo priemonių, nuga
lėdama erdvę, valstybei puikiai vadovavo, Pagonys lietuviai 
tolerantiškai valde rytų krikščionis, nors patys vakarų 
krikščionių nebuvo toleruojami, Lietuvių visuomenę buvo ne 
primityvi, bet sociališkai diferencijuota, su nemenka eko
nomine kultūra, su savais miestais, savomis gana humaniško
mis tikybinėmis pažiūromis, sava tautosaka, gera karine or
ganizacija, gudiškuoju raštu, su savais gerais politikais, 
diplomatais, karo vadais ir administratoriais. Mūsų Kęstu
tis savo taurumu, nors ir pagonis, toli pralenkia ne tik ei
linius Vakarų riterius, ne tik vienuolius kryžiuočius, bet 
ir didžiuosius jų magistrus, vakarų hercogus ir karalius.

Tokia buvo pirmoji Lietuva, mūsų veiklių sentėvių 
kūrinys - tautos kūrybos vaisius pirmaisiais jos amžiais.

+++

Didžioji Lietuvos Kunigaikštija per 200 metų /1236
- 1430/ pasiekė savo apogėjaus, per kitus du šimtmečius 
/1385 - 1569/ personalinėje unijoje su Lenkija ji savinos! 
pastarosios santvarkos formas ir dar per kitus du šimtus 
metų /1569 - 1795/ kartu su Lenkija santvarkos atžvilgiu 
visai išsigimė ir žuvo. Tasai išsigimimo procesas mums yra 
gerai žinomas.

Kryžiaus karai sutrukdė lietuvių tautai apsikrikš
tyti anksčiau ir savarankiškai,' Šarvuotos, žudančios, paver
giančios ir smurtiškos kryžiuočių krikščionybės Lietuva įsi
leisti negalėjo. Kryžiaus kovos, pareikalavusios iš tautos 
tiek gyvybių, tiek turtų, tiek energijos, visa tai atitrau
kė nuo ramios kultūrines kūrybos ir padarė, tautai neišmatuo
jamus nuostolius. Tos kovos paskatino Lietuvą ir Lenkiją su
eiti į tam tikrus politinius santykius Krėvos /1385/, Vil
niaus /IjOl/ ir Earodles /I413/ sutartimis. Tiesa, Vokiečių 
Ordinas Žalgirio kautynėse 1410 metais buvo parblokštas,bet 
minėti politiniai santykiai atneša Lietuvai iš Lenkijos krikš
tą., pusiau lenkiškų bažnyčios ierarėhiją, lenkų šlėktos pri
vilegijas bajorijai' baudžiavos pradžių /1447/ valstiečiams, 
lenkiškus papročius, Taigi, prasidėjo Lietuvos santvarkos, vi
suomenes ir kultūros polonizacija, kuri po Liublino'unijos 
/1569/, abieras šalims gyvenant vienodus vargus, bendrai sei
mus jant ir renkant karalius, bendrai kovojant su Maskvos Ru
sija, su kazokais ir su Švedija, visiškai siįvioiiodino Lietu
vos santvarką su Lenkijos. Valdantieji valstybes luomai 
bajorija ir kunigija - sulenkėjo, atsijo nuo tautos ir nuėjo 
su Lenkija. Garsioji "abiejų tautų Rzeczpospolita" bajorijos 
rankose paskendo "aukso laisvės1! ir liberum veto, konfederacijų 
ir roskoszų anarchijoje, pasiliko be iždo, be kariuomenės,be
jėge priešintis trims absoliutinėms kaimyninėms monarchijoms - 
Rusijai, Prūsijai ir Austrijai,'kurios trimis atvejais /1772, 
1793, 1795/ dalybomis jai padarė gają. Padare galą didžiam
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obskurantiškos bajorijos nustebimui, kurios įsitikinimu 
"aukso laisvė" tikrai silpninusi valstybę, bet taip ir rei
kia, nes silpna valstybe niekam nebūsianti pavojinga, ka
dangi nepavojinga, tai niekas jos nepulsiąs, o kai niekas 
nepulsia.s, tai ji amžinai gyvuosianti.

" 'Kartu su Lenkija žuvo ir pirmoji Lietuvos valsty
be.

2. Antroji Lietuva

+++
Lietuviu tauta pirmą, kartą istorijoje buvo okupuo

ta svetimąją. Ji neteko savo valstybes. Etnografinis jos plo
tas iš pietryčiu žymiai susiaurėjo - sulenkėjo. Ji neteko sa
vo bajorijos', kuri prisišliejo prie lenką tautos. Dvasininką 
daugumas taip pat buvo veidu į Lenkiją. Krašto miestai, o ypa
tingai sostine Vilnius pusiau'aplenkė jo. Tautą, dabar sudarė 
beveik vieną pilką baudžiauninką lietuvią mase. Ji dabar buvo 
sociališkai pavergta sulenkėjusios ir jau svetimos bajorijos, 
o politiškai buvo pavergta visiškai svetimą rusą, kurie paga
liau pasiekė savo imperijos šimtmetinį nuo Jono III Žiauriojo 
laiką idealą - plačiai priėjo Baltiją. Tauta dabar tarsi atsi
dūrė vėl tokioje situacijoje, kaip prieš Mindaugą, ir vėl tar
si turėjo pradėti istoriją iš naujo, vėl iš naujo keltis vals
tybiškai, tik jau iš dvigubos nelaisvės. Taigi, situacija po 
tokios didžios praeities klaiki ir nyki. Kas galėjo patikėti, 
kad šita pavergta baudžiauninką tauta gali kada nors išsiva
duoti iš Romanovą Imperijos ir sukurti kažkokią savo valsty
bę! Ir vis dėlto šita gaji tauta tai atliko!

Radikalios sociališkos atmainos Lietuvoje 19 amžiu
je ir vėliau pakeitė visuomenės struktūrą. Valstybią ir vi- 
suomenią demokratizacijos banga, vilniuodama pėr Europą, pa
siekė ir konservatyvią Rusiją. 1861 metais čia buvo panaikin
ta baudžiava. Drauge buvo panaikinta baudžiava ir Lietuvoje. 
Bajorija, jau rusą, okupacijos pradžioje netekusi politinią 
privilegiją absoliutinėje rusą monarchijoje, dabar neteko ir 
socialinią privilegiją - neteko valstiečią darbo, valstiečią 
dudklią, dalies savo žemią ir valdžios valstiečiams. Bajori
ja traukėsi istorijos scenoje į antrąjį planą. Už 18J1 ir 
1865 metą sukilimus nemaža bajorą gavo emigruoti į vakarus, 
nemaža buvo išvežta į Rusiją. Pagaliau 20 amž. Lietuvos Ne
priklausomybės karą, laikais bajorą dalis visiškai pasitraukė 
į Lenkiją, o likusiąją dvarai didžiosios Steigiamojo Seimo 
žemes reformos buvo suskaldyti, ją žeme padalinta į lietuvią 
rankas. Taip šitas feodalinis luomas iš tautos gyvenimo buvo 
eliminuotas.

Tuo pačiu procesu, išsivaduodama iš baudžiavą ir 
gaudama žemią, lietuvią tauta pasiekė socialinę, laisvę' savo 
Valstybės atkūrimo kelyje, Tai buvo reikšmingas etapas! eta
pas į antrąją Lietuva,. Tautą anksčiau nuo polonizacijos sau
go jo "luominės sienos,’ pažemintąją padėtis ir panieka; nuo 
rusifikacijos ją saugojo skirtinga religija ir brutalūs ru
su metodai. Praeitis jai paliko būtosios politines laisvės 
ir didybės reminiscencijas ir linkimus, paliko krašte isto
rinių paminklą, paliko Vilniuje universitetą, kurio roman
tiškai lietuviškoje atmosferoje augo pirmieji, lietuviai inte
ligentai iŠ liaudies. Kovodama prieš bajoriją; generalguber
natoriaus Muravjovo politika palaikė lietuviškąją liaudį ir
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neįaip Rusijoj^ feisvi sociališkai valstiečiai tuojau su
stiptojo ekonomiškai. Netrukus iš jų išaugo gausesne sava 
lietuviškoji inteligentija* Tai buvo socialiniu reformų, 
praeities įtakos ir tautos budimo vaisiai. Tačiau tautos 
atgimimas vyko sunkiausiomis sąlygomis.

Lietuva, buvo kolonizuojama rusų, mokykla ir spauda 
uždrausta, bažnyčia persekiojama, organizacijos draudžiamos. 
Bet "Aušros" ir "Varpo" laikais tauta apsisprendžia tautiš
kai neiti daugiau nei su lenkais, nei su rusais, o eiti sa
vitu keliu, apsisprendžia gyventi savo kultūros formomis,ko
vo ja ir gina savo teises visose srityse,_Didžiajame Vilniaus 
Seime pareikalauja autonomijos ir, sumažėjus varžymams, iki 
Didžiojo Karo atgimimo procesą atbaigia ir pasiruošia vals
tybes atstatymui.

Bet kol Rusija buvo stipri, tai Lietuvos valstybes 
atstatymas buvo negalimas, nors tauta tam buvo' jau pribren
dusi.

Tačiau 1914 metais prasidėjo Didysis Karas. Lietu
va pasidarė frontu ir mūšių kraštas. 1915 metais rusai iš 
Lietuvos buvo išstumti vokiečių. Kraštas susilaukė naujos, 
aštresnes kariškos vokiečių okupacijos ir neįprasto režimo. 
Vokietija ši kraštą laike savo pokariniam Gross Deutšlandui 
ir savo kariame. Lietuvos lauke kolonizacija ir greita ger
manizacija. Bet likimas lietuvių tautai buvo palankus: rusų 
Imperija paskendo pilietiniuose karuose, o vokiečiai, pralai- Bšję karą, turėjo iš Lietuvos išeiti. Susmuko abu galingieji 
lietuves kaimynai -tai palankiausias atvejis Lietuvai.

Bigį to laiko tauta jau buvo atlikusi paruošiamuo- 
■ius valstybes atstatymo darbus: Vilniaus Konferencija 1917 
Metais sudarė Lietuvos Tarybą, Taryba 1918.11.16 deklaravo Lietuvos Nepriklausomybę, rudeni sudarė pirmąją laikiną Lie
tuvos Konstituciją, pirmąjį ministsrių kabinetą ir Aukščiau- 
•iųji Prezidiumą prezidento pareigoms. Kūrėsi Lietuvos ka-
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Tiuomonė ir valstybes aparatas, Valstybe buvo atstatyta.Tai 
buvo antroji Lietuva. Tai toks pat reikšmingas įvykis, kaip 
ir 1236 metais. Gaji ir sveika tauta veržėsi ir prasimušė 
laisvėn savo valios aktu. Naujoji valstybe buvo pačios tautos 
kūrinys palankiomis aplinkybėmis, bet ne aplinkybių dovana 
tautai. Valstybes atstatymą trukdo kaimynines valstybes gink
lais. Vokiečiai bermontininku vardu, norėdami Lietuvoje kaip 
nors pasilikti, lenkai, atsimindami bendrą unitarinę respu
bliką, ir tarybiškieji rusai, atsimindami savo valdžią Lietu
voje iki karo, stengėsi Lietuvą užimti. Tauta tačiau savo jau
ną valstybe sėkmingai apgynė, nors Vilniaus ir neišlaikė savo 
rankose.

Antroji Lietuva buvo etnografine respublika be pre
tenzijų i kadaise valdytuosius Rusijos plotus. Respublikos tar- 
pimą kiek lėtino nenormalūs santykio.! su Lenkija del Vilniaus 
ir santykiai su Vokietija del Klaipėdos krašto, lėtino ir jau
nos visuomenės ir santvarkos svyravimai. Bet tauta visu pilnu
mu pajuto laisvo gyvenimo palaimą visose srityse. Tuojau pašo
ko visos ūkio šakos, švietimas, mokslas, menas, literatūra, 
spauda, susisiekimas, pakilfe tautos gyvenimo standartas, išau
go sava lietuviška įvairią specialybių ir sroviu, inteligentija 
ir 1.1. Tame 22 meti; laikotarpyje Lietuva pasirodė kaip rimta, 
moderniška valstybe ir vidaus gyvenimu ir savo tarptautiniais 
santykiais, Lietuvos pilietis turėjo daug daugiau geroves,pa
togumu,, laisvės ir oro, ir džiaugsmo, kaip gyventojai didžio
siose kaimyninėse monopo.rtinėse valstybėse. Nepriklausomoji 
Lietuva šiandien lietuviams, jos jau neturintiems, yra kaip 
malonus sapnas, kaip kokia poezija ar svajone.

Antroji Lietuva žuvo naujame imperialistiniame pa
sauliniame kare 194O.VI.15. Žuvimo aplinkybes ir eiga, savo 
sarkazmu sukrečianti žmogų iki širdiee gelmių, yra visiems 
lietuviams gerai žinoma. Žuvo smurtu. Tauta visa savo esme 
nepripažįsta ir niekados nepripažins savo krašto inkorpora
vimo į jokią svetimą spalvotą ar nespalvotą valstybe.

3. Trečio j i Lietuva

Trečioji Lietuva yra dabar tautos pastangų, lūkesčių, 
artimiausios ateities dalykas. Jos siekdama, tauta turi turė
ti prieš akis esamą politinę pasaulio konjunktūrą, santykius 
Europoje, veiksnius palankius ir priešingus, ir savąsias liku
sias jėgas.

Antrasis pasaulinis karas buvo labiau naikinantis: 
kovojančios tautos buvo labiau įtūžuslos, labiau susikaupu
sios. geriau ginkluotos, smūgini stipresni, ginklai pajėges
ni. Didelę dalį didžiųjų Europos miestų jis pavertė griuvė
siais. Griovimas, žudymas nieke ir tolimiausias užkumpęs. Ma
ses žmonių, karių ir civilių - žuvo, milijonai atplėšti iš sa
vo tėvynių ir išblaškyti. Karo sriautas nušlavė keliolika vals
tybių. Grūmėsi ne tik kariuomenės, bet ir tautos, grūmėsi be 
pasigailėjimo. Karo veiksmai apėmė na vien frontą, bet ir erd
ves šimtais kilometrų už jo. Sis Europos sukrėtimas buvo ne
girdėto masto - didesnis kaip Didysis Karas ar kaip Napoleo
no I, ar Trisdešimties Metų karai.

Siame kare mūsų tauta buvo paliesta skaudžiausiu būdu. 
Geopolitinė Lietuvos padėtis yra nepatogi. Palyginti 

nedidelė tauta gyvena tarp dviejų heterogeniškų didelių tautų • 
- vokiečių ir rusų, Rusija jau nuo Jono III niaurioje laikų
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siekia jūrų, o Vokietija nuo pirmosios savo Otonų Imperijos 
laikų siekia erdvių rytuose. Nepriklausomoji Lietuva iš vie
no šono turėjo imperialistinį išdidų vokiečių nacionalsocia- 
lizmą, o iš kito - agresyvų bolševizmą, Natūralių apsaugos 
sienų Lietuva neturi: Lietuva ne sala, kaip Anglija, ne pu
siasalis, kaip Skandinavija ar Pirėnai, ne kalnų šalis, kaip 
Šveicarija, ir dabar jau ne užkampis, kaip buvo tautų kraus
tymosi laikais. Ji yra atvira šalis tarp germaniškojo ir sla
viškojo pasaulio. Kai tik tie pasauliai susiduria, tai pir
miausiai ir skaudžiausiai nukenčia Lietuva, Tarptautine tei
se, tarptautinis teisingumas ir humanizmas šioje imperializ
mo eroje ypač nuolat kariaujančioje Europoje mažam ir silp
nam, toli gražu, nebuvo pakankama saugumo garantija. Jėga ap
saugoti savo suverenumą ir integralumą tarp tokių kaimynų Lie
tuva viena negali.

Šis karas yra pats pavojingiausias lietuviu tautos 
egzistencijai per visą jos istorija. Prieš tautą atsistojo vi
siško jos sunaikinimo grėsmė. Šaudymai, vežiojimai, vaikymai, 
mobilizacijos, trėmimai, tęsiami keletą metų ir vienu ir kitų 
su metodišku nuoseklumu ir be jokios atodairos, naikino tautą 
pasibaisėtinu tempu. Didelei tautai, kaip lenkų, tai galėtų 
reikšti jos gyventojų sumažėjimą, bet mažai tautai, kaip lie
tuvių, tai reiškia išnykimo pavojų. Pasikeitė kelies okupa
cijos. Buvo panaudoti tikslai ir metodai, kokių niekas kitas 
kitur, gal išskyrus senovės asirus, nepanaudodavo. Šių meto
dų ir frontų lietuviai išblaškyti Europoje ir Sibire, išsi
slapstę tėvynėje gina savo tėvų žemę, kiti tūkstančiai žuvę 
bombardavimuose, mūšiuose ir koncentracijos stovyklose bei ka
lėjimuose, Padėtis tragiška, Padėtis baisesnė kaip aname ka
re ir po jo. Baisesnė tuo, kad mūsų tėvyne yra šiuo kartu dar 
nesubyrėjusio svetimo valstybinio bloko okupacijoje, bloko, 
kuris šiuo metu figūruoja karo laimėtojų eilėse, Mums yra svar
bus kiekvienas menuo, kiekviena savaite.

Pasibaigus karui su Japonija, pasaulyje susidaro nau
ja padėtis. Padėtis šviesesne. Vakarų demokratijų pergale ir 
persvara yra aiški. Šita pergalė konsekventiškai atsilieps į 
vidurines ir rytinės Europos tautų ir gyventojų padėtį.Kitaip 
demokratijos pergale ir baisaus karo pi’asmė nebūtų visuotinė 
ir pilna. Antra. Žlugus Vokietijai ir Vakarų Europoje susida
rius taip sakant-politinei tuštumai, suiro tradicinė Europos 
jėgų pusiausvyra, šios pusiausvyros atstatymas yra būtinas 
artimos ateities reikalas. Trečia, laimėjus karą, reikia lai
mėti taiką ir saugumą ilgesniems laikams - reikia galimo karo 
priežastis ir pavojus demokratijoms pašalinti dabar, kai jė
gos tam yra sumobilizuotos ir dar nepaleistos, o visos aplin
kybės yra kuo palankiausios. Pagaliau visas Europos tvarkymas 
ir taikos sudarymas yra artimųjų mėnesių reikalas.

Lietuvių tauta laukiu ir reikalauja sugrąžinti jai 
nepriklausomybę ir tą savo reikalavimą remia istorine praei
timi, tarptautine teise ir morale. Ji reikalauja tik to,kas 
jai priklauso. Šias šventąsias mūsų aspiracijas Vakarų demo
kratijos supranta. Teisingumą ir humaniškumą tyriausioje for
moje jos gali parodyti ne prieš stipriuosius ir didžiuosius, 
bet prieš mažuosius ir silpnuosius. Mūsų reikalas yra parem
tas giliu pasitikėjimu, mūsų teisėmis ir mūsų tautos perma
nentiniu veržimusi į laisvę.
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įi-nas priešais kitą. Aš stoviu prieš visus.. Man šian- 
f’dien tenka skaityti vakarines maldos.

"Aš patariu tau, nusipirk iš manęs auksą,ku
ris yra nuvalytas ugnies liepsnoje ir kurs tave praturtins; ir 
gausi tu baltus drabužius, ir apsirengsi jais, kad nebotų maty
ti tavo kūno juodumo, ir gausi akims tepalo, ir patepsi savo 
akis, kad būtum matantis".

- Mes esame čia, kad Įsigytume auksąi ir esame pasi
ruošę nupirkti ji. Savo tėvynę, savo mylimą tėvynę norime iš
pirkti mes savo širdies krauju sau ir savo vaikams. Kaina di
dele, bet jeigu mes ją sumokėsime, mes būsime dar turtingesni. 
Mūsų tėvynė, tas garbingas ir skurdus kraštas, yra vienintelis 
mūsų turtas, tai yra auksas, kentėjimų ugnyje nuvalytas auk
sas, kuri aš patariu tau pirkti, kad liktum turtingas.

- Dabar mes einame 1 kovą, mes veržiamės i ją švariais 
ginklais, nes mūsų sielos yra skaidrios. Mes nenorėjome šito 
karo. Mes meldėmės, kad galėtume gyventi taikoje. Bet mus pri
vertė pasipriešinti nešvariems ginklams. Mes tikrai nebijome
jų ir nesame pratę nusilenkti.

- Pažvelkite 1 tolumą! Ten yra mūsų tėvynė. Tie gra
natų išarti kovos laukai,, tie suskaldyti medžiai ir rūkstan
tys griuvėsiai. Tai yra tavo broliai, su kuriais tu petys į pe- 
ti, kovoji, tai yra tavo tėvų ir protėvių darbai. Visa tai yra 
mūsų įmylimoji tėvynė. Ir jeigu tu nematai to, aš patariu tau - 
nusipirk tepalo akims, kad būtum matantis, kad nrylėtum, kentė
tum ir kovotum dėl tėvynės, kad durtuvais užkirstum kelią rytų 
ordoms. Mes privalome savo ginklus nukreipti 1 priešą, tačiau 
mūsų meilės kryptis yra mūsų tėvynė. Ją mes privalome matyti mū
sų ginklo taikiklyje.

- Niekas neabejoja tuo, kad dabar mes tik neišvengia
mos būtinybės verčiami keliame savo ginklus. Kiekvienam iš mū
sų tai yra natūraliausias reikalas. Argi mes neprivalome ginti 
to-, kas mums priklauso? Argi mes neprivalome rūpintis mums pa
tikėtu palikimu? Argi mes nerausdami galėtume pasakyti, kad my
lėjome savo kraštą, jeigu neišdrlsome jam visko paaukoti? Ir
ką gi mes galėtume atsakyti, jeigu paklaustų mus apie brangiausi 
mūsų širdžių turtą? Ko gi ten reikia svetimiesiems? Kodėl gi 
visuomet kiti taip godžiai siekia to, ką mes su tokiu vargu ir 
prakaitu, ką mes taip sunkiai esame laimėję? Bet virš mūsų tė
vynes ir virš mūsų pačių yra dar Viešpats Dievas, kuris viską 
neklaidingai mato.

Sodžiai Įstringa mano gerklėje ir mano balsas pasi- - 
daro sunkus. Tyliai perskaitau viešpaties palaiminimą, ir ta
da mes išeiname 1 kovą.
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Kur jie keliavo - kas paklaus?
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6.8.44, Breslnu

KELY KOLONOS

Kely kolonos sudaužytu dalinių
Ir dulkes, tartum bėgtų tūkstantis velnių.

Šimtai pabėgėlių su verkiančiais vaikais, 
Ir tu kartu dantis sukandęs vos laikais.

Benzinas, durnai, senos padangos, seni 
Stalai, sulūžę lovos, tankai kruvini.

Juoda kumele, o nuo dulkių net balta, 
Šalikelėje smilksta pypke pamesta.

Belaisviai /partizanai!/: rusai ir gudai, -
Mongoliški, vaiduokliški, šėtoniški veidai.

Blrmadienį, antradienį... šeštadienį...
Ir tu su jais kažkur, kažko eini, eini...
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AŠ SAPNAVAU

Aš sapnavau: štai teka Nemunas pro Kauną, 
Kaip mūsą skausmas didelis, platus,_
Prie Veliuonos beginkliai partizanai kaunąs 
Ir gina jo krantus.

Aš sapnavau: į savanorių būrį 
Ir aš dainuodamas einu lanka, 
0 iš dangaus Galybių Viešpats žiūri 
Ir laimina gera ranka.

Aš sapnavau: pavasaris. Ir paukščiai grįžta
I lizdelius senus.
Ir šventas Kristupas iš vargo upes baigia bristi, 
Ir dirvon žagrę neša tremtinio sūnus

Aš nubudau: kur sapnas, kur tikrove 
Kas vargšei širdžiai pasakys? '..įš 
Aplink kalnai kaip 
Aplinkui Austrijos 
2.10.44
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Vien i š a s šūv'l s ’p '
tų kas perplešęs paklodę. Tamsiuose plotuose vaidenosi ji 
j imas, atsilieps švilpukas, paskui, vėl šūvis, dar ir dar. Iš 
Žemos sargybines išbėgo ’celiollka pilkom milinėm apsivilku
siu povyzų ir išnyko santėmy.

■Pakriaušen tier: kupsteliu aukštų juodalksnių atslin
ko žmogus su nešuliu ant kupros. Jis mete žemen ryšulį ir, ■ 
pats atsigulęs, valandėlę rymojo, sunkiai alsuodamas, klausy
damasis tjlstanšių žitgarsių.

Salimais trakštelėjo užminta sausa šaka. Gulintysis 
pakele galvą, valandėlę pasiklauso ir tyliai švilptelsjo.Toks 
pat švilptelėjimas pasigirdo toj pusoj, kur nutilo anas gar
sas. ir netrukus prie gulinčiojo priSjo žmogus, taipgi užsi
vertę s ryšulį ant kupros. Jis atsisėdo šalimais 'ir, kiek at
sikvėpęs', prabilo pusbalsiu:

- Pro pat ausį kulka prazvimbė. Maža betrūko - būtų 
velniai griebę mano dūšią.

- Neminėk piktojo šią valandą, - sudraudė pirmasis.
- E.... Sūniškas gyvenimas!
- Nori poniško,

- koks kam skirtas. Kur

■įgitF \

?;> fe.i.*<« .4

n

tai būk ponas, Kiekvienam gyvenimas 
antras maišas?

Kili' bus! Kai eme poškinti, dėjau į krūmus kulnims
palengvinti.

- Su knygom ar su tavom?
- Šuniui“ant uodegos tos knygos! Kokia nauda iš jų - 

kunigėlis ašių pasakys ~ ir visas balius.
- Pasakysiu tau šit ką: durnas- tu, laurai, per visą 

skersą pilvą. Būtum metęs tavorą, tai "pagranižninkai" radę 
pamanytų, kad šiaip SmugeĮninkai prasigauti norėjo, 0 dabar, 
radę Įmygąs, sutankins sargybas - ne nemanyk pralįsti. Eisim 
jau, ar ką? Padek man užsikrauti maišą.

- Ir taip pro Šia -daugiau neisim, Tro Gužynes piovas 
trauksim, - atsake pavadintas lauru.

Jis padėjo draugui užsimesti ant kupros našUlį ir abu 
patrauk? pro tankius, belapius krūmus,

Netrukus smulkus rudens lietutis, kaip tankus rūkas, 
apsiauto lygumas abipus sienos.

I
Tą sekmadieni, Barzdžių, troba siūbavo linksmybe.Sve

čių prisirinko tiek, kad tik tik tilpo troboj ir seklyčioj.-;.
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Net ir nrieinene sausai prisikimšo smalsuolių vaikų ir paaug
liu- - ’ _ .

Vyresnioji Barzdžiaus dūkto Marce, graži juodplauke 
mergina, ir paskraiduolė Maryčiuke, riestanosė jaunesnioji, 
taisė seklyčioje šokius,

Vienu tarnu priemenėje subruzdo, kauktelejo užmintas 
šuo, ir į seklyčią*įpuolė Maryčiuke, traukdama už rankos Joni, 
muzikantą,

- Pagraik, pagraik, - šaukė ji, - pagraik kadryliąl 
Būtimi, būtinai...

- Atstok, Maryčjuk... pagraisiu ir pats, - gynėsi 
bernas lyg nuo įkyrios muses,

- Ne, ne... Tu ir vėl pabėgsi į trobą blynauti. Pa
graik tuoj... - šaukė mergina, tempdama jį, prie kėdės šalia 
krosnies.

Jonis nebesipriešino ir, pamiklinęs pirštus armoni
kos klavišais, užtrauks šokį.

Jaunimas susikibo i, poras.
Pačiame šokio įkarštyje staiga kažkas sutriko. X pa

ti. šokančiųjų, tarpą įsibrovė nuaugęs juodplaukis vyras. Poros 
prasiskyrė, kitos sustojo,

Jonio muzikante armonika dar trauke, bet ir toj i, lyg 
užspringusi, nutilo,

- Čigonas atėjo.,. Lauras ... - pasigirdo vienur kl- . 
tur balsai, kuriuose galima buvo nujausti lyg baimę, nuostabą 
ar laukimą ’taško nepaprasto, kas tuoj turės įvykti.

Tačiau nepaprasto neįvyko nieko.
Lauras mete kepurę pa'lnngen, nesidairydamas priėjo 

prie Marcės ir, paėmęs ją už rankos, šuktelėjo:
- Tai ko dabar vespot? Trauk, Joni, kad velniai juok

tųs •,,
Šokęs su Marce vaikinas neprieštaraudamas pasitraukė, 

Jonis klusniai nutęsė šokio posmą, ir viskas vėl grįžo į seną 
tvąrką, tik Marcės skruostai pražydo dar karštesnių raudoniu.

Troboje vaišinosi vyresnybe.
Kerčioje grata Barzdžiams sėdėjo kunigas vikaras ir 

tylomis kalbėjosi su šeimininku. Visi kiti, jau kiek įkaitę, 
šnekučiavosi gana garsiai. Jiems pirmavo dvaro raštininko La
pelio balsas,

- Tai kada vėl ištrauksit, Baraižiau? - klausa.vika
ras pusbalsiu.

- Tai kaži., kunigėli... Tik. kad čia dabar... kaži...
- nutęsė Barzdžius, ir buvo matyti, kad dabar jis nenori apie 
tai kalbėti,

- Suprantu, suprantu, Barzdžiam... Kitą sykį. Atei
kite kurią dieną i kleboniją, tai pakalbėsime plačiau. Ar 
ateisit? - pasakė kunigėlis on tam tikru nekantrumu balso,

- Tai jau ateisiu, kunigėli,,, Vaišinkitės, svete
liai brangūs.,. Kuom turtingi, tuom ir vaišingi..« Nepasgar- 
dykit... - kvietė Barzdžius. - Angele, išgerk į kunigėlį sal
džiosios, - kreipėsi jis į žmoną.

Galustalėj greta Įeitą motorą sėdinti Barzdžienė ne
skubėdama atsikėlė, priėjusi prie stalo vidurio pripylė pusę 
stikliuko saldžios degtines, nesiraukydama išgėrė, likučius 
nulaistė į aslą ir, pripylusi pilną, pastate ties kunigu, sa
kydama :

- X sveikatą, kunigėli...
Aitrus tvaikas dvelkė iš jos visos povyzos ir įsiti

kinusią, lotą, tačiau netingią judesių. Net ir seną vyrų akys
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savaime lydėjo jos povyzą ir veiksmus, o vikaras nenoromis 
iškaito ir tai pajutęs sumišo. Betgi greitai susigriebė ir 
išgėręs eme kalbėti:

- Kaip tas laikas bėga, kaip greitai bėga. Pakvies
tas laužiau galvą, kuria šia proga Barzdžius balių kelia,gi 
pasirodo vestuvių metines... Baigi netrukus ir man sukaks me
tines, kaip į jūsų parapiją atkilau.

~ Aha... teisybe, kunigėli, teisybe,., bėga laikas, 
bėga... Eaip tas vandenėlis upelyje, Anei jį sulaikysi,anei 
sulėtinsi,.x - prisigerinamai pritarė raštininkas lapelis.

- E... supaisysi tu, žmogau... Metai,,. Kas šia per 
dyvai - metai... Ana ve aš... Ar seniai piemuo buvau, šile 
ožius ganiau. Ogi žiūriu - ir vaikų Išsiauginau ir amžina
tilsį pačią palaidojau, ir dabar žiūriu - giltine kasnakt 
galvūgaly stovi ir tik znoko laukia... Ir vis tuo pačiu lai
ku... Pluši, pluši žmogus visa, gyvenimą, Ir vis tuo pat lai
ku, . . - pasileido plepėti senis Kaminskas, Jonio muzikanto 
tėvas, bet jį nutraukė kunigas, klausdamas:

- Ar patenkintas esat vedybiniu gyvenimu,Barzdžiai!?
- Ačiū Viešpačiui, kunigėli. Svirnelis netuščias, 

skrynios kad ir nepilnos rublių, ale skalnas niekam nesmi,- 
apsimetęs nesupratęs klausimo atsakė Barzdžius,

-Aš ne apie tai. Klausiu, ar patenkintas esate ve
dybomis, - pakartojo vikaras.

- Be geros gaspadines nėr kaip ant ūkės būti. Gera 
moteris, ką ir sakyti, - išsilenkiamai atsakė Barzdžius ir 
nukreipė kalbą kitur. - Vaišinkitės, sveteliai brangūs-—

- Kunigėli, taigi jis įsimylėjęs ją kaip katinas la
šinius,.. Hi, hi, hi.,. Baigi svieto už jos sijono nemato,,. 
Kad galėtų, dangaus krašteli jai prie žemės palenktų - skin
kis žvaigždeles kaip rūtas darželyje... Kas mate, kas girdė
jo vestuvių metines taisyti, 0 jis. mat, sutaisė,., malonu 
prisiminti kaip tat buvo. Gal ne tiesą sakau, moteriške? - 
kalbėjo Lapelis, plonai juokdamasis.

- Tylėk, begėdi, ar tai gražu taip moterišką sarma- 
tyti? - sudraudė jį Kurmiene, pakaršusi, bet dar žvitri,grei
tai lakstančių akių moteris.

- Gal ne tiesa? Ko čia sarmatytis? Sakyk, Angele? - 
spyrėsi Lapelis, bet niekas jam neatsakė, nes iš seklyčios 
atskriejo sutartines garsai, iš kurių veržėsi skyrium aukš
tas Jonio balsas,

- l'i... tai plėšias! tas mano Jonis, it pjaunamas 
ožys, - apsidžiaugė Kaminskas,-“'eras vaikis, klusnus, tylus, 
darbštus,,,

- Gražiai dainuoja, gražiai, - pritarė vikaras.
Senis pasilenkė prie Barzdžienės ir tyliau jai vie

nai pridūrė:
- Gera b-"tų pora Marcei.,, Ar ne?
Jis buvo įsitikinęs, kaip ir daugumas kaimynų, kad 

Barzdžius pritars tam, ką rems jo jaunoji žmona.
Tačiau ir jis nesulaukė atsakymo, nes į trobą įėjo 

Lauras. Jis stabtelėjo, peržengęs slenkstį, ir apmetė visus 
sėdinčius kietu Žvilgsniu iš po tankių juodų antakių. Visi 
sužiuro _ ji, ir valandėlę stojo nejauki tyla.

- Tai ką, gal nemalonus jums svetys esu? Galiu sau 
eiti kad ir į karčiamą, - niūriai ture jis ir buvo besisukąs 
išeiti,

- Ketašk niekų, Laurai; Sėsk, valgyk ir gerk...Sėsk 
čia,,. - pasakė Barzdžius pasislinkdamas, - Angele, prašyk 
sėstis.
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- Sėskit, Laurai, Šia, greta manęs, - įterpė vika

ras.
- Mums visi sveteliai lygiai mylimi. Sėskit,Laurai,

- kvietė Barzdieno, pildama jąra stiklą.
- Kad ii' per, didele garbe man greta paties kunigo, 

bet Jos'sieksiu, - pasakė Lauras, sėsdamas į nurodytą vietą.
Iš Jo pasakymo sunku buvo suprasti, ar jis kalba nuo

širdžiai, ar.' Šaiposi'. Išgėręs stiklą ir užkandęs gabaliuku 
skilandžio, •'•’auras. atsilošė ir iššaukiamai atsiliepė:

- Tai ko i.oiBtebęilijai, pono pišoriau, lyg kiaulę 
su balnu pamatęs?

■■••■Hi, hi, hi. Mažiau, daug sviete esu matęs... ir 
kiaulę pabalnotą esu matęs. Bet, taniuos, pets ne kiaule,tai 
ir ne tas dalykas man akį .traukia. Balty kr. kas per retežis pa
dam per pilvą? I'j.krą.Fi amerikontas <■ , , Gal gryno aukso? - atsa
ke Lapelis, vis kikendamas į’kumštį.

-'■0 kad ir gryno aukso, tai kas? - šovė lauras jau 
piktai.

. - Nieko, nieko... Man kas... Šiaip sau... Ilk įdo
mu, iš kur toks baęotas? Ir batai bajoriški, ir švarkas nau- 
jinielaitįe, ir retežis.Mdstravimu tiek neuždirbsi, ne...
- nesiliovė Lapelis,

G tau kas rtiM, smarve? Ko prikibai kaip ražo la
pas prie pliko pasturgalio? Nebiitų lapeliai Norėsiu, tai pui
kiau už tavo nusususi poną dėvėsiu, - riktelėjo lauras, kuo
ne pakildamas užstalėj.

•• Besarmati tu, prie kunigėlio tokius žodžius saky
ti, - puolė- jį psnipiktinusl. Eurmienš.

- Kunigėlis ir pats turi tai, ant ko sėdi. Nepady- 
vys... - atkirto Lauras.

- Laurai, valdykis, Aš neleidžiu savo troboje kel
ti ■balsą svečiams esant, - sudraudė jį Barzdžius.

- Tai ko pristojo? Ko jam reikia? Pasakytum verčiau 
savo panelei, kad gražintų penkiolika rublių, kur nuo Šili
nes skolinga už daržinės pastatymą, - kiek ramiau atšovė Lau
ras ir nusigręžė į Barzdžių.

- K.dideli tau pinigai - penkiolika rublių. Ką 
tau aaošija •- tokiam bagoSiui. Tai ką, gal reikalai 3. bloga 
pakrypo? Girdėjau, žmonės sako, kad pagranišininltai sargy
bas sutankinę, tai gal su šmugeliu nekali: sekas... Gal del 

•to ir panelės skolos prireiks? - kalbėjo Lapelis kandžiai, 
įpykęs, tačiau traadydefcas pyktį.

Bet laurus įsiuto, Trenkė kumščiu į stalą, not su
skambėjo lėkštes ir stiklai, Atsikėlęs jin persilenkė per 
stalą Lapelio pusėn ir, grasomai atkišęs kumštį, šaukė: •

- Tylėk,,,tu gyvate! l'ratark dar nors žodį! Aš tau,..
- Ša!,. fewnosl Kaip Jum ne gėda bartis}- Nusira

minkit tuoj’. šaukė vikaras, iškėlęs aukštyn abi rankas,su 
pasibais a j imu ve ids.

- 0 ko prikibo smala,-kaip erkė prie šuns uodegos?. 
Ko jam reikia? •■■■ rimo kiek Lauras ir atsisėdo į vieta.

- Angies geluonis skaudžia* gelia - žmogaus liežu
vis dar skaudžiau, - pamokomai pratarė kunigas. - Kam to 
reikia? .

- Aš nieko... man tai kas, kunigėli... žmones vi
saip šneka... Kad ir apie Laurų, - teisinosi Lapelis.

- Šeimininkei, šeimininkui ašių už vaišes, kunigui 
už garbę, Bisiu padainuoti su j alinai s... - pasakė Lauras ir 
atsikėlęs išėjo į seklyčią.

4
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- Phl! Koks puikus... žodžio Jam pasakyti negali,

- neISlaikė Lapelis,
- Prie kunigėlio tokie žodžiai! Pamyslit baisutci- 

gonas, prašalaitis.. 0 tarp gaspadorių spraudžias, šalia 
paties kunigo sėdas... Kad nors žinomo tėvo motinos būtų... 
Trankosi po svietą, it dantų geliamas. Šiandien čia, ryt ten
- vis meistraudmas', - tratėjo Kurmienė, atsigavusi nuo iš
gąsčio ir dabar patenkinta galinti išlieti savo pasipiktinimą.

- Be reikalo, Kurmiene, taip sakot. Aš pats kviečiau 
Lauryną greta sėstis, - įterpė vikaras.

- Lauras ne prašalaitis. Daug metų čia visiems pažįs
tamas, - ramiai pratarė Barzdžienė.

- 0 jums tai gal geriausiai! Kur gi ne! Tiek metų 
drauge po dvarus trankėtės, tai pasipažįstat neblogiausiai,
- kirto Kurmienė staiga niršdama.

- Esate, kaimyne, viešnia, tai ir būkit viešnia.Lie
žuvio be reikalo ant kiekvieno nekarstykit, - sudraudė ją 
Barzdžius. Tamsus šešėlis užgulė jo veidą ir tarytum staiga 
pasendino.

- Kaip jums ne sarmata, Kurmiene, teip liežuvį lai
dyti. Dėl tokių kalbų spaviedotis reikia, - pasakė vikaras 
irgi nepatenkintas.

-Atlėksiu, kunigėli, atlėksiu.., Išsispaviedosiu.
0 kaipgi... Tik nepykit, kunigėli, nepykit... - kalbėjo ji 
greitai, atsikėlusi nuo suolo ir kuone pusiau lenkdamasi 
kunigui.

- Prašykit nepykti tuos, ką užgavot. 0 man kas... - 
pasakė kunigas ir pakilo eiti. - Ha, man jau metas namo... 
Ačiū už viską... likit sveiki... Tik nesibarkit, žmonės, ne
sibarkit, Negražu taip, nekrikščioniška...

- Palauktumėt, kunigėli... Pakinkysiu kumelę, pavė
žėsiu, - pasiūlė Barzdžius.

- Nereikia, nereikia... pėsčias nueisiu... bene čia 
toli... Sudiev, sudiev... - kalbėjo kunigas, supuolusiems at
sisveikinti su juo.

Jis padavė ranką Barzdžienei, ir, kai toji pasilen
kė jos bučiuoti, iškėlė ranką ties jos galva, lyg norėdamas 
paglostyti jos plaukus, tačiau greitai atitraukė ir ūmai iš- 
raud o.

- Sudiev.,. sudiev... ačiū... - pratarė jis dar, 
vilkdamasis apsiaustą, kurį paslaugiai laikė atkišęs Lapelis.

- Atleiskit,-kunigėli... Gal nemokėjom, gal nepatai- 
, kėm, - tarė Barzdžienė, atkėlus! galvą.

- Ką jūs, ką. . - vikaras jautėsi sumišęs ir nežino
jo, ką besakyti.

- Palydėsiu kunigėlį ligi tarputvorių, - tarė Barz
džius, ir abu pro priemenę išėjo į kiemą.

Tik jaučiamas šaltis betgi jau kaustė žemę, ir val
kas aptrauko plonytėliu, aiškioj mėnesienoj lyg stiklas ži
bančiu ledu. Vėsus gaivumas, išėjus iš tvankios trobos, ver
žėsi į plaučius ir svaigino. . .

Kurį laiką juodu ėjo tylėdami. 
Tik jau tarputvoriuose kunigas pradėjo:
- Tai kaip su kelione? Kada vėl rengiatės?
Barzdžius kiek patylėjo. .
- Tai kaži, kunigėli... Dabar mėnesiena, neįmanu... 

Dabar vėl - ir tas Lauras... Spiriasi... - lyg nenoromis pa
sakė jis.
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- O kas jam? Kodėl? - klausinėjo vikaras sunerimęs.
- Sako: naudos iš tų knygų jokios.
- Betgi... argi tik dėl naudos... Juk tai toks svar

bus. toks didelis-darbas... Pasakykitjam, kad kviečiu jį at
eiti i kleboniją, Tegu bitinai ateina pasikalbėti... - karš
čiavosi vikaras.

- Pasakysiu, kunigėli...
- Ir pats ateikit kurią dieną, tai išsiaiškinsim pla

čiau...
- Tai gal nedėlioj po mišparų,., Mat, pati kuliava 

dabar,..
- Gerai, gerai... Tai su Ponų Dievu, Barzdžiau, - 

kunigas ištiesė jam ranką.
- Su Ponu Dievu, kunigėli, laimingai, - atsisveiki

no tas, bučiuodamas vikarui ranką.
Jis palydėjo žvilgsniu tolstantį vieškeliu ir, tam 

ičnykus už medžių kupsto, pasisuko atgal į kiemą,.
Trobos langai spinksejo blandžiomis švieselėmis,ko

vojančiomis su pilnatimi, buvo girdėti armonika tyliai Sir
pinant ir garsiai kažką pasakojančio lapelio balsas.

■ ' II

Pakelėmis, lygiais takeliais, vengdami skaudaus gruo
do trauke būreliais žmones. Virtinelemis po tris, po keturis. 
Pirma vyrai, paskui moterys.

Tolumoje baiavo-bažnyčios bokštas.
Barzdžių šeimos išsirengė tik moterys. Bernas sune

galavo, ir Barzdžius likos namie pats prižiūrėti gyvulių.
Priėjus joms bažnytkaimį, iš kažkurio kiemo pasiro

dė lauras. Pasisveikinęs vis taikstėsi pasilikti vieni du su 
Marce, Tai jam pavyko prie pat šventoriaus vartų, kai Angelė 
su Maryčiuke ir merga patraukė tiesiai į bažnyčią.

- Eisi po mišparų pas kunigėlį? Tėvas sakė, kad nu
eitum, - pirma pradėjo Marcė.

- 0 ko aš ten eisiu? Senus tauškalus plepės. Šimtus 
kartų girdėjau, - atšiauriai atkirto Lauras. - Eisim, bet abu 
su tavim, ir ne pas kunigėlį, o pas kleboną.

- Šneki nei šį nei tą, - Marcė nuleido galvą ir iš
raudo .

• - Šneku, ką žinau. Kaip reikiant. Kitą nedėldienį
siunčiu piršlius, o d.ar kitą užsakams...

- Neleis... •
- Tauški!
Marjsė pakėlė galvą ir pasižiūrėjo anam į veidą.

' - Neleis, - pakartojo ji.' - Neleis už meistro, be
žemio... Nebent...

■ - Kas nebent?
- Nebent pasikalbėtum su pamote. Paprašytum.ją už

tarti. Ji gera... Tėtis jos visuomet klauso, - aiškino mergi
na, jau visai drąsiai, atviru žvilgsniu žiūrėdama jam į ąkis.

- Pasiutai! Angelę prašyti užtarimo? To nebus, - 
kirto lauras griežtai.

- Tai ir iš mudviejų nieko nebus.
- Pasiutai! Kam to reikia? Atsiųsiu piršlius, o jei 

no, tai...
. - Su tėčiu piktuoju nieko nepeši. .Jei manęs tikrai

nori," padaryk kaip sakau, - švelniai kalbėjo Marcė ir vėl nu
leidusi akis į žemę.’
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Bažnyčios varpas suskambo sumai.
Lauras pakele galvą aukštyn į varpinę, lyg nustebęs, 

kad iš ten verčiasi tas skambus garsas. Baskui, staiga nete
kęs ryžto, pasakė:

- Pažiūrėsiu...
- Tu geras... aš žinau... - tyliai tarė Marce ir dar 

pridūrė: - Ir būtinai nueik pas kunigėlį! Nerūstink be reikalo 
tėčio,

Lauras beviltiškai pamojo ranka:
- Nueisiu... viską padarysiu..
- Tu geras... - dar tyliau sake mergina ir ūmai.pa

sisukusi greitai nuėjo pro šventorių bažnyčios durą linkui.
Lauras valandėlę pastovėjo, lyg neįmanydamas ką veik

ti, ir pamažu nutraukė paskui ją.
III

Atėjęs į kleboniją, Barzdžius rado vikarą besėdintį 
prie stalelio ir kažką berašantį.

- A, Barzdžius! Labai gerai, kad atėjot, - apsidžiau
gė kunigėlis. - Sėskit, sėskit, - kvietė jis, pastumdamas kė
dę, - Sveiki, sveiki.

Pabučiavęs kunigėliui ranką, Barzdžius atsisėdo ant 
kėdės kraštelio ir laukiamai sužiūro į priešais sėdintįjį.

- Matot, Barzdžiau, - pradėjo vikaras, - aš pakvie
čiau jus... mat, noriu pasikalbėti žinomu reikalu... Aha... 
Tai kada vėl rengiatės į Prūsus?

- Tai kaži, kunigėli... Galėčiau... Tik kad su tuo 
Laurynu. Nuo nno rozo, kai stražnykai vos nenušovė, nė gir
dėti apie knygas nenori. Naudos, sako, iš tų popierių nė jo
kios, o galvą gali beregint prarasti. Tai dabar nežinau kaip 
bus...'- kalbėjo Brazdžius, pasilenkęs kiek per stalą. - Vie
nam nėra kaip. Jei kas ištiks, žmogus be jokios pagalbos lie
ki,,. kanečnai reikia su kampanija,,. Na, o ans nenori. Tai 
kaip čia bus, sako, kokia čia kompanija? Aš, sako, tavorą 
tempsiu, o tu popiergalius be naudos. Tai kokios čia gali bū
ti dalybos, sako.

- Betgi klausykit, Barzdžiau, juk čia ne del pelno.
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Jule čia toks svarbus, toks didelis, toks šventas darbas... 
Juk tamsta nereikalingas uždarbio..; toks gaspadorius, toks 
gražus gyvenimas, galėtumėt jr.n dauginu pelno duoti, dides
nę dali... arba ir iš viso... - karščiavosi vikaras.

- Žinau, kunigėli, pats raštus paskaitau... Ne dėl 
pelno aš vaikštau i, Prūsus... No miestelio babiznykas aš,kad 
iš šmugelio duoną pelnyčiausi, "et ir vėl, kunigėli, šaltyti... 
Neišeina kitaiiu ^ad jau žmogus vargsti, per naktis, kaip tas 
šuva, per lietų ir vėją, ir šalti,... drabužius, batus pie
šai - tai ir pelną šiokį tokį gaut rodo. 0 ir vėl - jei pa
gaus su tavom... na, patnpdys.., o. pagaus su knygom - sudie 
gyvenimėli. Prilups, į Sibiriją išjos, kad no kaulelių nie
kas nesurankios... - aiškino Barzdžius,

- Žinoma, žinoma, darykit kaip goriau. Neikia atsar
giai... Taigi, Barzdšiau, kaip nors... Gavau žinią, po nedė
lios bus parengta knygų ir laikraščių. 0 su Laurynu aš pakal
bėsiu. Kviečiais jį ateiti, bot vis nesirodo. Jeigu jį pama
tysit, pasakykit dar, kad būtinai ateitų, - kalbėjo vikaras.

- Pasakysiu, kunigėli, pasakysiu... Tai ką gi...jei 
anas dėsis į kampaniją, tai galėtume po nedėlios ištraukti... 
- pasakė Barzdžius.

Cėsis, tikrai dėsis... Labai gerai... tada galėtu
me kitą subatdienį paskirstyti, kad nedeldienį parapijose iš
dalintų, - nasake vikaras, prislopinęs balsą, nes iš gretimo 
kambario pasigirdo besikeliančio iš popiečio pomigio klebono 
krenkštimas ir žiovavimas.

- Ana! - plačiai nusižiovavo jis, įeidamas į valgo
mąjį. -■ A, Barzdžius1. Sveikas, sveikas, - prabilo Barzdžių! 
bučiuojant jam ranką. ■■ Tai ką pasakysi, a?

- Pas kunigėlį aš, reikalas toks būro, - atsakė Barz 
džius, dar daugiau nusilenkdamas.

- Pas kunigėlį, su reikalu... Na, gerai, gerai...Tai 
taigi... - kalbėjo klebonas, sėsdamas fotely prie lango.

Jis prisistūmė- dėžutę su tabaku ir gilzėmis, pasida
rė papirosų, vieną užsirėkė, kitą pasiūlo "Barzdžių!.

- Ačiū kunigui klebonui... Tik kad nepratęs. Silp
nas jis, maces nėra... aš jau išėjęs savo pypkelę užsitrauk
siu,.. - padėkojo šis.

- Ifacės nėra,,, tai, taigi... Na, kaip sau nori,kaip 
sau nori... Na, o sakyk, kada krikštynų kviesi? Juk jau bus 
metai kai Eugenijau.. '.

- Per blimanajudą antri metai užstojo, kunige klebone
- Na matai... Metas krikštynoms, metas... Tai taigi.
- Dievo valia, •• atsiduso Barzdžius.
- Dievo valia... tai taigi... Dievo valia, o vyro 

darbas £ Jaws ar Iškūlei?
- Įpusėjęs jau, galima sakyti prie galo.
- 0 man, brol, nelaimė... Tai taigi.,, Kuliamosios 

šekšterne trūko. Kalvis taiso, taiso, kaip ne savo rankomis. 
Galo nėra. O čia gaspadinė lormą kelia, kad paukščių netu
rinti kuo lesinti, Cyst bėda. Aha,., tai taigi... gal at
siųstam kokį pūriuką miežiu. Kalėdojimui užkaitysiu... ar
ba,.. tai taigi,,. aha... krikštynų sąskaiton... - kalbėjo 
klebonas, užsidėjęs koją ant kojoti ir sūpuodamas is fotelyje.

- Gerai, kunige klebone... pati atvažiuos seredoj 
į turgų, tai atveš, - atsakė Barzdžius,

- O, tai gerai... aha... tai taigi... atvežk, at
vežk. 0 tai toji Uršulė vis galvą man aušina.

- Tai jau gal eisiu,.. - susirengė Barzdžius, pri-
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eidainšs prie klebono atsisveikinti.
- Su Ponu Dievu, su. Ponu Dievu,. - tarė klebonas.
- Neužmirškit, Barzdžiau, pasakyti Laurynui, kad at

eitų, - primine dar vikaras, išlydėdamas jį pro duris,
Anam išėjus, klebonas atsikėlė, perėjo kambarį ir, 

sustojęs ties vėl atsisėdusiu rašyti vikaru, tarė:
- Oi, kunige, kunige... vis tie reikalai, reikalai. 

Kad neprisivirtum košės ir sau, ir kitiems... Tai taigi...
- Kunige klebone... - buvo bepradedąs vikaras.
- Tylėk, kunige, tylėk.,. Nieko nežinau ir žinoti 

nenoriu. Tai taigi... supranti? Nieko nežinau ir žinoti ne
noriu, - nutraukė jį klebonas.

Jis priėjo prie indaujos, atidarė dureles, pasiėmė 
sausainėlį ir ėmė jį apetitingai graužti, vis vaikštinėda
mas aplink stalą.

Vienu tarpu vėl atsiliepė:
- Poryt Pašešuvio klebono vardinės. Vėl reikės pris- 

tavą leidimo prašyti... vėl penkrublį kišti... tai taigi...
- Ar ima? - paklausė vikaras, nepakeldamas galvos 

nuo raštų.
- Ar ima? - nusijuokė klebonas. - Viską ryja kaip 

smakas.,. J\r ima?! Tai taigi...
Jis apsuko dar vieną ratą aplink stalą ir tęsė:
- Pamenu, tai buvo pernai vasarą... Aha.,, tai taigi. 

Taip, taip, pernai vasarą.., Kunigas dar nebuvai šia atvykęs. 
Kartą sėdžiu prie stalo ir vakarieniauju... 0 buvo man atsiun
tę iš dvaro vėlybų braškių. Pačios paskutiniosios... Žinai, 
brol, kaip mėgstu braškes. Tai taigi... Na, tai, žinai... Aha. 
Taigi, Uršulė padėjo jas vidury stalo, o aš vakarieniauju ir

falvoju: kad kirsiu pavalgęs! Tik kur buvęs kur nebuvęs -paš- 
o vežimo varpelis. Ir girdžiu - suka į kleboniją. Nagi šia 

kas per svetys? manau sau. Ogi įsirioglina pristavas. "Zdravst 
vujtie, nastojatiel", šį ir tą. Tai taigi... Na, ką gi... Sės
kit, sakau,, ušvalgykit... Kirto, kirto vakarienę, net ausys 
krutėjo, Pasiiillnu ir braškių. - "S udavolstvijom, sako, nie 
otkažusj nie otkažus", Prisitraukė visą pusbliūdį. prisipylė 
smetončlės, užsibarste cukrum,,. Tai taigi,., Aš tik žūriu, 
kas šia bus, Ir sutratino viską. Tai tau ir vėlybos braškės. 
Nė paragaut neparagavau.- Smakas, smakas... Ale šiaip žmęgus 
neblogas, Penkrublį gavęs - kaip aksominis. Tai taigi... Ar
batos būtų ne pro šalį atsigerti,

Jis atidaro duris ir šūktelėjo:
- Uršule, arbatos!
Po to užžiebė kabančią virš stalo lempą, nes anksty

vasis rudens santėmis ėmė gaubti kambarį, ir, atsisėdęs prie 
stalo, omo laukti užsakytosios arbatos.

- Barzdžius sublogo, i>aseno... - prakalbėjo Uršule, 
paduodama klebonui arbatos stiklinę, kai juodu jau abu su vi
karu susėdo prie stalo.

- C ko jam trūksta? - paklausė klebonas, atsisrėbda- 
mas karšto gėralo.

- Tai ar maža jie turi bėdos su savo jauna pačia, su 
ta Angele, - atkirto toji.

- Ką Uršulė šneka, - pasipiktino vikaras. - Barzdžie- 
nė puiki moteris. Juodu gražiai sugyvena. Podukroms ji, kaip 
tikroji motina.

- Kunigėlis kaip jaunes, šventas, tai ir mano, kad 
žmonėse viskas kaip sviestu tepta, - kalbėjo toliau Uršulė, 
atsistojusi ties indauja ir susikišusi rankas po prijuoste.
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- Taigi, kaži iš kur .atsibasčius!... Kai dvare už.pakajavą 
buvo, tai bernų atsiginti negalėjo. Ar tai Barzdžius gali 
būti ramus su tokia pačia? . . , ..

- Duokš konfitūrų, Uršule..« Saldaus norisi, i,aif
taigi. - nutraukė ją klebonas. v „

- Kaip jums ne sarmata, Uršulė, taip snekoti, Barz- 
džiene dora moteris. Panele atsigirti ja negalėjo. «auna,gra-

■ži, tai ir sukosi berneliai. Kas Šia nuostabu? -- karstai pa- 
a ft Ir S ąr 4 left t»q ?s

~ Kaip kunigėlis Šventa^ tai viską nori i, gera p_a- 
kreipti. Nėra dūmų be ugnies... Žmones žino,..Kai po Užnemu
nę, po dvarus tarnaudama, trankėsi su laurynu Juoduoju, tai 
gal ne vieną šieno kupetą nugulėjo. Žmonos visaip Blieka... 0 
žmonoms liežuvio neužriši.>• Tai bene Barzdžiai smagu, - tę
sė Uršule, nekreipdama dėmesio i. vikaro pasipiktinimą.

- liaukitės, Uršule, kaip įums ne geda apkalbinėti' 
žmones, - nejuokais ėmė širsti vikaras.

- 0 ką vakarienei ruoši, Uršule? - staiga pak.lau.se
klebonas. ' .....

- Koldūnų, kunige klebone.,. Gavau avienos, šviežios 
šviežutėlės.,. Riebi tokia mėsytė, kaip sykis koldūnams.

- Koldūnai! Tai gerai, tai gerai, Uršule! Tai taigi. 
Aha! Tai eik, eik,,, ruošk, rv.ošk greičiau, - Įsake klebonas 
ir pridūrė: - Palauk, -palauk... miežiu, bus, bus... seredoj 
Barzdžius atveš.

- Tai gerai, paukščiai badu stipo... čyst beda, - 
nudžiugo Uršulė'.

~ Bet visgi su tomis Barzdžiaus vedybomis tai gana 
keista istorija, -tęsė jis, šeimininkei išėjus, atsikėlęs 
nuo stalo ir vol sukdamasis papirosą. - Sutiko ją dvare,viens 
du... po menesio atėjo užsakams. Toks gaspadorius, toks gra
žus gyvenimas. Jis septynerius metus našlavęs. Suaugusios duk
terys... Jos piestu stojos, priešines... Ir’Še tau! Vedė mergą 
samdininkę, Tai taigi... Na, graži tai graži ji, toji Angelė, 
ka besakyti,.. Tai taigi...

- Bet juodu sugyvena labai gražiai. Aš žinau, - įter
ps vikaras.

- Gražiai tai gražiai... Tai taigi,,. Aha... - užbaigė 
pasikalbėjimą klebonas ir užsidėjęs akinius įniko skaityti 
laikraštį,

Kai Laurynas. Marcės įprašytas, pagaliau ryžosi ap
lankyti kunigėlį ir acsidflre klebonijos virtuvėje, jį pasiti
ko audros pritvinkęs debesis gaspadines pavidalu.

Pamačiusi įėjusį, ji liovėsi talžiusia puodais prie 
krosnies ir paklausė:

- 0 ko reikia?
Laurynas šyptelėjo,bet nusiėmė kepurę ir mandagiai 

Atsake:
- Pas kunigėlį.,, vadino ateit...
Uršule gūžtelėjo pečiais ir sumurmėjo:
- Parmaaonas... Kunigėlis tai irgi, su tokiais pra

sideda...
Ji iš padilbų apžiūrėjo įėjusį skersai ir išilgai.

• paskui tarė:
- Palauk,., kunigėlis dabai’ arbatą geria.
lauras buvo beišeižiojąa kažką sakyti, bet numojo 

ran ka ir atsisėdo ant kėdutes prie stalo.
Uršulė sulaukė atėjus iš kiemo mergos su globiu mal

kų, ir, kai toji su trenksmu dėjo pliauskas ant grindų prie
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krosnies, mirktelsjo jai pasilikti virtuvėje ir iSejo pra
nešti vikarui.

- Pas kunigėli atėjo tas,., čigonas, - piktai pasa
kė ji Įėjusi 1 valgomąjį,, kur, baigę gerti arbata, tebesėde- 
jo abu kunigai.

, - Kas per čigonas? - nustebo vikaras.
- Nagi kas kitas... Tas,., parmazonas, cvieto perė

jūnas .., Laurynas!
- ji i Laurynas? Kvieskit, kvieskit ji, Uršule, - su

kruto vikaras.
- Palauk, kunige,.. Su tuo paukšteliu pirma aš pasi

kalbėsiu, - tarė klebonas, šeimininkei išėjus.
- Bet kunige klebone...
... Ištik, išeik, kunige... pasakiau, tai taigi...
Vikaras sumišo ir nedrąsiai paprašė:
- Tik labai jo nebarkit, kunige klebone... Aš turiu 

į ji svarbų reikalą, kad neužsigautų...
Tačiau klebonas papyko:
- Kiaušinis vištą mokysi Per jaunas, kunige, esi ma

ne mokyti? Aš pats žinau..'. Tai taigi... Išeik, kad sakau,..
Vikaras nenoromis išėjo, o klebonas, prisistūmęs fo

teli prie besikūrenančios krosnies, atsisėdo, nusigręžęs nuga
ra 1 duris ir ėmė grabstineti žarstekliu žarijas.

- Tegu bus pagarbintas, - prabilo įėjės Laurynas,mai
gydamas kepurę rankose.

- Ant amžių,,, 0 kas ten? - paklausė klebonas neatsi- 
sūkdamas.

Bet staiga jis atsigręžė ir tarė:
- A! Svetys nebuvėlis! Tai ką pasakysi?
- Pas kunigėli aš... Vadino ateiti...
- Pas kunigėli, pas kunigėli... 0 kas per konšach- 

tus turi su kunigėliu? A? Tai taigi... Tai ko tyli, a? - vis 
labiau ėmė širsti klebonas. - Ei, Laurai, laurai, tu didelis 
pramuštgalvis esi-, galima sakvti razbainykas! Tu man visą pa
rapiją ap... apteršei. Tu kaip toji nusususi avis, kur viena 
visą pulką apkrečia. Tai taigi! Tai ko tyli? A? Tave klausiu! 
Ko tyli?

-Aš, rodos, nieko, kunige klebone, - pratarė lauras, 
nežinodamas ką sakyti.

- Eodos, rodos! Žegnotis reikia, jeigu rodos! Kad ne
sirodytų! Tai taigi! Kad aš tau neparodyciau tik!

Klebonas atsistojo nuo kėdės, atsistojo atsišliejęs 1 koklinę kresni, tačiau nudegė pirštus į įkaitusias dureles ir, dar labiau del to papykęs, ėmė tardyti:
- 0 kas išlojo raštininką Lapeli per balių pas Barz

džius? Kas? Tave klausiu?
- 0 kam kibo...
- Kibo, kibo,.. Prie tavęs neprikibsi,,. Tai taigi. 

0 kas dvaro panelei akis draskė del penkiolikos rublių ir 
kumščiu grūmojo? Ka§? Gal ne tu?

- Nuo pat Šilines skolinga,.. - teisinosi Laurynas.
- 0 kas Birvoniškiuos per bigę lermą pakele, bernus 

prigirdė, kad paskui Juknevičiuką su praskeltu pakausiu, o 
Grybo žentą su atplėšta ausimi 1 lazarietą reikėjo vežti? Kas, 
klausiu, kas? Gal ne tu?

Klebonas atsikvėpė, kelis kartus suprunkštė ir vėl 
tęsė:

- 0 kas Kurmienę, sijoną iškėlęs ir virš galvos pa- 
rišęs, paleido po kaimą sarmatą rodyti? Kas? Gal ne tu? Kas?

- Tenelaido liežuvio, - irgi piktai atšovė Laurynas.
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- Tenelaido liežuvio! Tai taigi,,. Aha.., tenelaido 

liežuvio! Svetimoj aky krislą matai, o savoj rasto neįžiūri! 
Oi, laurai, Laurai! Pasisergėk, pasisergėk!

Klebonas pažengė kelis žingsnius Lauro pusėn:
- Puikus' Puikus esi L Puikybe tave, broi... -
Čia klebonas, pamatęs praskrendančią kandį, pliaukš

telėjo delnais, noredaifes nudėti, bet nepataiko, gailiu žvilgs
niu palydėjo nuskrendančią prie lutu .ir tęsė:

- Puikybe tave pražudysi - Patylėjęs nusijuokė, lyg 
kažką prisiminęs, ir pridūrė: - Tai bus velniams juoko, kai 
tave smaloj virins! Tai bus juoko! Tai taigi,,.

Jis apsuko ratą aplink stalą, priėjo prie durtu ati
darė jas, pasižiūrėjo, uždarė vėl ir, priėjęs prie pat Laury
no, tyliai kalbėjo:

- Žmones šneka, šneka...Tai taigi... o žmonėms lie
žuvio neprikalsi prie gomurio,,. Šneka, kad ir tu... na, supran-^ 
ti... kad ir tu su šmugeliu į Prusus vaikštai,..

Jis tėviškai pagrūmojo pirštu ir pridūrė:
- Pasisergėk, pasisergėk, kad jaunos galvos nepra

rastum. . . Tai taigi,..
Kiek dar. papurkštavęs, klebonas kyštelėjo Laurynui 

papirosą., geraširdiškai bnksterėjo ji. į krūtinę ir jau gar
siai tane:

- Tai pas kunigėlį, sakai, su reikalu atėjai. Palauk, 
pašauksiu kunigėlį... Tai taigi,..

Tai pasakęs, jis pasinešė vikaro kambario link.

- labai džiaugiuos, lead pagaliau atėjot, Laurai, - 
pasveikino vikaras įėjęs.

Jis buvo neramus ir susijaudinęs, Sėdėdamas savo 
kambary jis girdėjo klebono šūkavimus ir dabar buvo įsiti
kinęs, kad įsižeidęs Laurynas nė kalbėti nenorės apie jam 
rūpimą klausimą.

- Sėskit, Laurai, šia, prie stair, - kvietė jis. - 
Gal išgersit stiklą arbatos?

- Ašių, kunigėli, -Lauras šyptelėjo sėsdamas. - 
Klebonas pirtį man ištaisė. Pamatys šia sėdint - lauk išgrūs-

- Niekus, niekas kalbat, Laurai... Jis geras, jis 
tik visiems gero neri,,, tik pasikarščiuoja kartais. Senas 
žmogus, klebonas. Nereikia dėl to pykti, - ramino kaip įma
nydamas vikaras.

Ne pirmą sykį, - Lauras mostelėjo ranka, - ir ne 
paskutinį, tur būt.

Vikaras pasisukinėjo apie indaują, pripylė Laurui 
stiklą arbatos ir, pats atsisėdęs, pradėjo:

- Matot, Laurai... Kaip šia pasakius... Aš kviečiau 
patį ateiti... Norėjau,Girdėjau, kad nenori daugiau laikyti kompanijos su L’arzdžium. Tai kaip dabar bus?

Lauras ir vėl šyptelėjo:
- Kokia čia kompanija? Aš tempiu tavorą, o jis po

piergalius be naudos. Tai kokios gali būti dalybos?
- Betgi,kaurai... Ar visuomet tik vien nauda, vien 

pelnas turi mums rūpėti? Juk yra ir kiti dalykai. Pagalvokit 
pats: juk tai tok.-, svarbus, toks didelis, toks šventas,lie
tuviškas darbas. Brolius seses šviesti,-lietuvišką raštą, 
Dievo žodį ją tarps skleisti.., Juk tai...

- žinau, kunigėli, ne pirmą kartą aiškinat. Gal tai ir didelis, svarbus darbas^ ale sotus iš 30 nebūsi. Aš pasakysiu taip: o vis savo marškiniai arčiau kūno. Čia ne juokai!
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21
Galvos gali greit pasigesti. Tai kaip čia dabar taip už dy
ka, - ramiai, įtikinamai spyrėsi Lauras.

- Suprantu, suprantu... Betgi... - bandė vėl kalbė
ti vikaras, bet anas jį nutraukė:

- Gerai, kunigėli. 0 sakykit, jeigu aS darysiu,kaip 
kunigėlis noil, tai ar kunigėlis ir man padarysite gera?

- Padarysiu. Kodėl ne? Jei tik galėsiu, jei sugebė
siu.

- Gerai. Tai užtarkit mane prieš Antaną, prieš Barz
džių, kad leistų už manęs Marcę, - pasakė lauras ir įbedė akis 
į kunigo veidą.

Vikaras nesitikėjo tokio prašymo. Jis sumišo ir ne- 
susigrairįė, ką besakyti. Valandėlę truko tyla.

■-> Tai jūs norit vesti Marcę, Barzdžiaus dukterį? 
Tai... Bet kodėl manot, kad jis neleis? Kam reikia užtarimo? 
- pagaliau paklausė vikaras.

Lauras beviltiškai numojo ranka:
- Žinau... Neleis,,. Šiaip neleis...
Vikaras ir vėl sumišo. Nežinojo, ką besakyti, Pas

kui eme dėstyti:
- Betgi matot, Laurai.,, Ar tai gražu taip... Jums 

rūpi tik nauda, tik savanaudiškumas... Jūs norit vesti Barz
džiaus dukterį,.. turtingą nuotaką... Ir tik už ta, kainą su
tinkat dirbti darbą, kuris yra didelis ir šventas,* ir todėl 
kad šventas, turi būti atliekame'', grynų, taurių ranką...

Lauras pakilo ir griežtai kirto:
- Ašių, kunigėli, ką besakyti... Bet dėl savanaudiš

kumo, tai nepataikei. Man nerūpi Barzdžiaus nauda... Tegu ją 
išleidžia vienmarškinę. Man nereikia kraičio... Štai šitomis 
rankomis uždirbsiu duonos ir sau ir jai.,, Nepristigs..,

- Tai puiku! Jūs šaunus vyras, Laurai... Nepykit... 
Suprantame viens kitą... Užtarsiu, būtinai užtarsiu. Bet... 
klausykit, Laurai,., aš žinau: ten viskas parengta. Reikia 
kuo greičiausiai atsiimti. Aš užtarsiu... Tai kaip?

- Tebūnie, kunigėli... Gerai... - Lauras ištiesė 
vikarui ranką.

r
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Kaip prasipleš ji pro juodus debesis mūsų tėvynės 
dangujel Koks pasveikinimas galėtų pradžiuginti mus visus - 
jus, paliktus tarp žvėrių, jus, kuriems kartuves yra Kalė
dų medis, ašaros ir kraujas - žvakes, ir mus - apsaugotus, 
tačiau liūdnus, nes nėra alkanesnio sieloje už tų, kuris ne
teko tėvynės. Kokį kąsnį galime mes nuryti, negalvodami, ką 
valgote jūs, jūs, kuriuos mes tikime dar esant Lietuvoje Įti
kimoj tačiau nežinome, kur jūs esate iŠ tikrųjų. Mes kaip 
dvyniai, kurie gimė su viena Širdimi, kaip perskeltas rugio 
grūdas - mes padalinti, bet gyvename amžinai vienas su kitu
- jūs, tai esate mes - lietuviai, broliai.

Tačiau kažkas iš lėto gaudžia, tarsi varpai, užda
ryti kalnų viduryje, kažkas skamba tyliai ir vis gausėdamas
- tai didžioji Vilties Giesme. Ji skamba mums ir jums - ku
rie kentete šimtmečius ir nepalūžote, kurie per Sibiro snie
gus nešete lietuviškas raides kaip sušalusius paukščius i. 
saulę, - kurie Kražių bažnyčioje tuščiomis rankomis, pirš
tais, kurie telaikė tik maldaknygę, sulaužote pirmąjį stul
pą, ant kurio sėdėjo budelis. Ji skamba mums ir - jums, ka
rio vyžoti ir prastais ginklais pirmą kartą vijote raudoną
jį žvėrį iš savo šventosios žemes ii’ kai birželyje nuo kū
dikio ligi moters gynėto savo vėliavas. Jūs nepažįstate ne
apykantos ir jums nereikalingas svetimas kraujas. Jūs kaip 
Baltija, kuri ir audras dauždama ncsuardo krantų, ji tik iš
meta gintarą, - Ir nors jus verkiate ir mirštate, nors nega
lite saugiai miegoti savo lovose ir įS jūsų runku išplėšiama 
jūsų duona - esate ramūs ir teisūs, ir užtat ateis juras iš
gelbėjimo Birželis.

Kažkas gaudžia, tarsi sidabriniai varpai auksiniame 
bokšte, kažkas skamba per visą žemę, kur tik mes esame. Ir 
tampa šviesu - ir kalėjimo požemiuose, ir miško, ir kelyje į 
ištrėmimų, ir karste - šviesu - tai praeidama paliečia VU- 
ties Giesme ir kiekvieno širdyje uždega tikėjimo žvakę.

.\.dj >1.
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23.

Šimtametis senis' ant tėvelio dvaro
Drožia dievuliuką, kurs stebuklus daro.
Kai iš ūkio sūnų Sibiran išleido, 
Tas kančias ir raižo Viešpačiui ant veido.
Drožia, skiedros krinta, dievuliukas žiūri, - 
Dievdirbis skausmingą pati, Dievą kuria.
Ant galvos vainiką iš erškėčių pina, 
Baltą medį drasko, drožia ir kankina?
Pasirėmęs' ranką ant kaulėtu, kelių 
Su kančia ir siela gimsta pats Smuikelis.
Širdžiai nuraminti tiek skiedrų privelta:
Dievas atsistoja iš po seno kalto.
Dievdirbis nušvinta ir stebuklą mato:
Apie Kristaus galvą spindulėlių ratą.
Kai smuikeliui plėšė paskutinę skiedrą, 
Iš kūrėjo lūpų žodis pasigirdo:
"Dieve, abejoju, ar tam stuobriui reiktų
Mano pirštų darbo, kad stebuklas veiktų.
"Dieve, Tu per kančią kruvinaisiais skruostais
Saldai mano skausmą, ašaras nušluostai.
"Jei stebuklus rodai, aš Tavęs maldauju: 
Gelbėk nekaltuosius, bausk, kurie kerštauja".
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O kai jis Dievulį.nunešė šventoven, 
Viso krašto žmones grižo į dorovę.

Ir patsai senelis už jaunystės vėjus 
Atsiprašė, lūpas prie žaizdos pridėjęs.

+++++++++++++

NE KAKTĄ PAREMTAI, LIETUVI

Ne kartą parpultai, lietuvi, - 
Sunki našta audrų kely 
Suraškė ašaras ir kraują, 
Bet tu kentėt ir mirt gali.

Viršum galvų ereliai skraidė, 
Mirtis klajojo vieškeliais, - 
Tu ant kapų gėlėm raudojai, 
Giedojai giesmes ir meldeis.

Keliai ereliams susimaišė, 
Suskilo uolos nuo audrų, 
Bet niekas meiles nenumaldę 
Nei aukso klodais, nei varu.

Dėl to, lietuvi, žodis žodin, 
Kaip aukso knygos išmintis, 
Ir amžius saulėm nusijosi, 
Ir šmėklom krikštysi naktis.

Praeisim mes - jau daug praėjo, - 
Užgęso degę žiburiai, - 
Bet liks apaštalų stebuklai, 
Liks kartos, liks tėvų keliai.

•!■+++++++

ft A & 4
Pradalgiuos Žiedai nudžiūra. 
Kartos žydinčiai praeis, 
Bot kas žemėj šventa buvo 
Šviesiai minčiai nepražuvo - 
Eina amžinais keliais.

Naujai saulei denkim veidui, 
Vainikuokimės darbais, 
Meskime sapnus palaidus, 
Meilės balsas - mūsų laidas, 
Mes nevirsime - stabaisl

+++++++
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Transatlantinis laivas išplaukia iš New-Yorko,
Jis kaip sala - galvoja viena keleive, žiūrėdama i, 
negali pajusti, kad po tavimi trūksta žemes, jis kaip 

- Ir ji ramiai, tarsi gatve, nueina pro
krantą:
tvirta ir saugi sala.
žmonių, maišatį į savo kajutę. Ir štai laiptuose ji susiduria 
žmogų: vienas lipdamas aukštyn, kitas nulipdamas, susitinka 
moteris ir vyras - jis staigiai stabterėja ir nustebęs sušun
ka:

- Karele!
Jis pamato, kaip ji sustoja ir pasidaro pilka iš pa

balimo, tarsi ją užklupo jūros liga. Ji susigriebia už laiptų 
atramos ir keistai nusišypso: ach, dabar ji buvo pagalvojusi, 
kad laivas tėra tiktai smulkus daiktas vandenyje - jis gali 
suptis ir gali sutrupėti. Paskui ji ramiai sako:

- Ponas Staigys - tai visiškai netikėta. Kaip tamsta 
užkliuvai Šia?

- Reikalai, - taria vyras. Jis pasitraukia i šoną,vi
sai šalimais jos ir pasakoja apie bendrovę, kurios siuitas at
vyko pasimokyti ir pasižiūrėti šio to. Bu ir pusę menesio iš
buvo jis Amerikoje - gyvai ir pilnas džiaugsmo pasakoja jis 
apie savo darbą - kad buvo įvertintas savo tėvynėje ir šičia, 
kalba apie įdomias pažintis - ir netyčia pamato, jog ji vos 
klausosi. Nutraukęs pasakojimą jis klausia:

- 0 tu?
- Aš važiuoju su savo vyru, - sako ji ramiai ir abe

jingai. - Visko geriausio, pone Staigy, - ir ji pasitraukia.
Ji nueina - žiūri jis - eina, tolinasi, ir jos skry

bėlaitės vualis atsimuša kažkur dangaus pakraštyje, kaip si
dabrinis dūmas. Jis atsisuka paskui ją ir galvoja, sunkiai, 
nesusigaudydamas: Kas čia buvo? Kas staiga išbalusi ir svy
ruojanti stovėjo čia? - Karole. Tai nuėjo Karole. Ji 
tokia pati kaip prieš šešerius metus. Ji tebenešioja 
violetine akimi. - Tai ji.

tebėra 
žiedą su

2
Tai yra tikrai ji - mato jis per vakarienę-. - , _ . . tyli,

kaip visuomet. Ach taip - ji tyli Ir ilgai žiūri, paskui urnai 
pasako ką linksmo, ir vėl jos veidas lėtas ir rimtas - tokia
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ji buvo. - Ir dabar Šitaip- ji žiūri 5, aukštą sausą vyrą, ku
ris sėdi.priešais ją. Staigys visai aiškiai mato ano kietus 
■bruožus, ir aukšta kakta-.daro jo veidą ypatingai tautų.

Gražus vatas, - galvoja Staigys,’- vyriškas ■'/yrąs - 
galvoja jis, ir jam nudiegia širdį: tai yra jos vyras. Kare
le, ji, kuri bptų ėjusi dol jo per jūrą, sėdi'su kitu. Sėdi 
su savo vyru. Šiandieną ji pasitraukė nuo manęs kaip didele 
ponia, kaip_nepažįstama - galvoja jis nužemintas ir pilnas 
apmaudo. Ji išbalo, panašinsi mane - sako viduje kažkas, 
sako linksmai ir piktai. Ji ten sėdi apsivilkusi tokia tur
tinga vakarine suknele, aišku, kad jos vyras yra ne vargšas,
- sako jis sąu nepatenkintas ir sumažėjęs. Ir vis dėlto ji -
- - kažkas juokiesi.

Ir urnai jį apima atkaklumas ir pyktis, apsėda tas 
amžinas norus- daryti viską, ką pats užsimano - pamėgimas žais
ti. - "Tu amžinas,studentas" - sakydavo Karole kadaise, - 
Aš toks pats, - atsako jis tyliai dabar. Kodėl nepamėginus va 
banąue?

Jis atsistoja nuo savo staliuko, praeidamas pažvel
gia į veidrodį ir prieina prie jų - nusilenkia ir sako lais
vai:

- Lubas vakaras, Karole.
Ji pažvelgia, ji greitai pasuka galvą į jį, bet da

bar nčtro išblyškusi, tiktai nepatenkinta - mato jis’. Ji tyli, 
ir del šito jo atkaklumas auga, jis nusilenkia į stebintį jį 
vyrą -ir sako:

- Inžinierius Staigys, - dabar pats išgirsta savo bal
są, jis yra truputi duslus, ir kai ištarė pavardę, sudrebėjo: 
dabar kažkas turi įvykti. Tašiau yra tylu, ir truputį suabejo
jęs sako jis vėl:

•- Mes studentavimo draugai su - - - Tamstos žmona? 
Neatsitinka nieko ir dabar. Ponas ramiai atsistoja 

ii' ištiesia jam savo ranką - šiek tiek šypsodamas jis taria:
- Araitis, Jonas Araitis, tikrai tamstos kolegos vy

ras. Karole, tu atrodai nustebinta tokio susitikimo, - atsi
suka jis į žmoną. Ir ji atsako lėtai:

- Taip.
Staigys žiūri į ją pusiau iš po kaktos ir laukia.Aha

- ji nutylėjo, ir jį apima pergales jausmas: ji palaiko jo me
lą, ji bijo. Ir tai, kad jo pavardę šitos ponas -atrodo išgirs
to. pirmą kartą - tai rodo, jog ji pati yra melavusi, yra nuslė
pusi.- Tu be reikalo parodei man savo panieką, - galvoja įis, - 
tu dabar tiek nusileidi iš baimės, kad ištiesei mo.n ranką,- Ta
šiau kai jis tą renką paima ir bučiuoja, jį apima keistas jausr 
mos, "tarai savo daiktą būtų pamatęs pas svetimą. - Kokie liau
ni jos pirštai, - galvoja jis - ir jie kvepia kaip kažkoks me
dis. Ir kai ji palengva ištraukia ranką, jame nebėra jokio pik
tumo, nei„žaidimo.

Sitai pranyksta ir nuo to, kaip su juo kalbą Araitis: 
jis nėra plepus, mato Staigys, jis kalba kaip vyras, kurio kiek» 
vienas žodis*yra vietoje. Tašiau jis nori parodyti, jog jam ma» 
lonu sutikti jo žmonos draugas, ir todėl jis pasako s.pie save 
tiek, kiek reikia, kad galėtum laisvai kalbėtis. Arba tai yra 
todėl, kad jis tik pusiau europietis, ir lietuvio įgimtas už
darumas sudužta į amerikietišką auklėjimą - svarsto Staigys 
klausydamas,'

- Talpą - kalba .Araitis, - penkeri metai kaip Karole 
gyvena Amerikoje ir treji, kaip mes esame vedę. Ir visą laiką
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ji ilgisi Lietuvos. Ir aS manau, kad taipgi turiu pažinti sa
vo tėvų kraštą ir įsikurti ten: vienu fabriku šia daugiau ar 
mažiau - tai tik mano asmeniško biznio rpil.alas, bet jeigu ten 
įsteigsiu ką nors, ko nebereiks gabentis iš svetur - bus nau- 
d’os visai šaliai. Taip galvoja ji, - šypsosi jis. - Ir aš 
pats, - sako rimtai.

- Ką tamsta konkrečiai galvoji?- klausia Staigys - 
jame atsiliepia interesas įdomiu klausimu, ir jis užmiršta bu 
kuo kalba. Jis užmiršta, o anas visiškai neįtaria nei stebi 
svečią - jis atrodo pasitikįs savimi, suėmęs savo žmonos šir
dį į savo tvirtas rankas ir nebijo nieko. - Taip, ką tamsta 
esi nutaręs? - klausia Staigys.

- Žemes ūkio mašinos, - atsako Araitis, ir abu pasi
neria į žaliavas ir apskaičiavimus.

Kai Staigys pakelia galvą - pamato Karolę: lėta ir 
tyli sėdi ji ir žiūri į savo vyrą. Tuomet Staigys nusuka kal
bą ir stojasi:

- Truputį jaučiuosi pavargęs, - sako jis, - tikiuos, 
mes dar pakalbėsime apie šitai.

- Mes turime septynias dienas keliones, - atsako 
Araitis.

~ Ir ten, namie, manau, galėsiu padėti tamstai,bent 
patarimais. Labos nakties. Lc-bcs nakties, ponia Karele, - ta
ria Staigys ir pajunta, kaip vėl sudreba jo balsas tai sakant. 
Ponia!

3
- Tu turi priimti šitą faktą, kad jinai yra ponia 

Araitienš, - sako jis sau kitą rytą, kai rūkomajame susitin
ka Karoies vyrą. Dabar jie kalbasi kaip seni pažįstami, ir. 
klausydamas fabrikanto, Staigys nusileidžia pats savyje ir 
darosi kuklus. -Jis yra protingesnis už mane, - galvoja jis
- protingesnis, bitas biznierius: kiekvienu klausimu jis pa
rodo daugiau r.upratimo negu aš. - Ir jam pasidaro gaila,kad 
kalba nutrūksta: čia važiuoja daugiau Araičio pažįstamų ir • 
jie turi benarų biznierišku reikalų, todėl jis, pakviestas, 
pasitraukia į šoną, ir vėliau išeina.

Ir ką pagaliau man turi .rūpėti šita ponia Araitiene,
- taria sau Staigys, - tegu ji sau gvvena kaip nori., - Ir už 
rūkomojo durų jis ima galvoti, kame dabar ji gali būti - ir 
išeina ant denio.

Taip, ji pusiau guli kėdėje ir žiūri į vandenį - yra 
visiškai neaišku, ar ji pastebi, kad jis atsisėda ant gretimos 
kėdės. Valandėlę tyli ir jis, paskui neišlaiko:

- Tu tokia pat nekalbi kaip seniau, Karele.
- Taip, ponas Staigy, - sąko ji ramiai, ir kai ji pa

sižiūri, jos akyse nėra jokios išraiškos, jos yra kaip šaltas 
vanduo,

Tuomet jam pasidaro nejauku, ir jo balsas skamba bai
liai:

- Nojau tu - • ■ - tamsta visuomet laikysi mane priešu? 
Ji., tyli.
- Žinau, nepasakai to. Niekuomet nesakei nieko pik

to, - sako jis' niūriai, ~ tačiau aš jaučiu, kad taip yra.
- Ne, niekuomet nesakiau to, - kartoja ji. - Kam 

priešai? Bet jeigu žmogus turi siaurą taką - nereikia jo už
stoti.

- Aš padariau blogai vakar prieidamas? - sumurma jis.
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- Tai buvo nereikalinga, - sako ji tyliai,
- Gal būt, gal būt. Taip, tai buvo netaktiška ir 

kvaila, - jis susimąsto. - Bet jeigu aš daugiau nebepriei
siu prie,- - - , jį apima kosulys, - prie pono AraiSio, - sa
ko sausai, - tai atrodys keista, ar ne?

- Nežinau, - linguoja ji galva ir truputį susijuo
kia. - Dabar šitai bus nesmagu tamstai, - ir tuojau sako rim
tai: - Pagaliau šešios dienos yra toks trumpas laikas, ne
sunku išbūti mandagiems, - ir nusišypso. - 0 dabar sudie, - 
sako ji, neleisdama jam atsakyti, ir atsikėlus nueina.

Ji nuėjo j, rūkomąjį, žiūri jis - ji nuėjo ieškoti 
savo vyro.

Ir jis nepajunta kaip ir kodėl, jis užsidengia abiem 
rankomis veidą. Ir jam atrodo, kad per pirštais užspaustas 
akis jis vistiek mato jos šypseną - ji yra tokia.nuostabi: ji 
prasiskleidžia pamažu, kaip pumpuras, kaip žiedas, ir nuvys

ta greitai, kaip trapi gele, - Šitaip dabar ji šypsosi savo 
vyrui, - taria jis atsistodamas - ir kokią teisę turiu aš 
lįsti jai į akis?

Neprieisiu daugiau prie ją, gali sau galvoti ką no- ■ 
redami- mano jis vakarienes metu ir sėdi vienas ir paniūrąs, 
Aš gi esu padorus žmogus, ir mano elgesys turi būti taurus.
- Taip, tašiau tu ne del to neini dabar pas ją ir jos vyrą:.- 
tu tiesiog sergi nuo tą žodžią - jos vyras,- kažkas juokiasi 
jo viduje. - Ir tuo momentu jis mato, kaip prie jo eina Arai- 
tis: jis ką tik buvo pasakęs savo žmonai:

- Ko jis ten riogso vienas, tavo draugas - eisiu pa- 
sikviesiu jį pas mus. - Ir dabar sako Staigiu!: - Mes galime visą laiką drauge valgyti. Žmogus vandenyne vienas jautiesi 
vienišesnis negu svetimame krašte - šitai aš jau esu išmėgi
nęs kelionėse.

Ir širdies dugne ,.Staigiu! nusėda kartumas: žmogus, 
kuris jam darosi kaip biauri liga, yra geras, yra perdaug ge
ras jam. Ir koks nuostabiai geras jis yra savo žmonai, ir ko
kia ji rami sėdi tarp ją abieją - ji net kalbasi su juo ir 
truputį juokauja.

Vakaras galėtą būti visiškai smagus, ir Staigya mėgina prisiderinti, jis įsitempia: juk jis gali patikti, juk 
yra įdomus, jeigu nori. - Tašiau jo juokas jam pačiam atrodo 
nukeltas juoko dują, ir kalba nepaprastai dirbtina, Ir dabar 
jam yra neramu ir gaila, kad jis iš viso užkliuvo šiuos du Žmones, gaila - del paties savęs. - Aš panorėjau iš smalsumo 
pamatyti, ar ji yra laiminga, ir išvydau, kad nelaimingas esu aš, galvoja jis, kai atsisveikina.

- Tiesai - atsisuka Araitis. - Jeigu tamsta netingi, 
mes galime rytoj sudaryti partiją teniso.
♦

Jie žaidžia, paskui maudosi - taip praeina rytas,tačiau Staigya nū trumpam laikui nebuvo užmiršęs jos. Kartais 
jis apsižvalgo, įal jo kamuoly') lekia tiksliai, ar ranka iš- 
kelta_gražiu judesiu - žvilgteri į šoną, gal būt pamatys ją, 
besigėrinčią jo išvaizda, Jis yra vikresnis už jos vyrą. - 
džiaugiasi jis, yra gražesnis. jeigu taip pakalbėti atvirai.

Tašiau jį nebuvo pasirodžiusi, ir vėliau jie atran
da ją skaitykloje. Ji laiko ant kelią storą žurnalą - kai jie 
prieina, ji pirštu prispaudžia nebaigto, eilutę ir pasako vyrui:
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- Aš iSrinkau tau laikraščius, sūsk Šia.
- Dėkui, Kara, - taria jis.šiltai ir paglosto jos 

ranką, pažvelgia per jos petį, ką ji skaito, ir atsisėdęs 
įsikniaubia į laikraštį.

Staigvs atsisėda netoli jos, taipgi paima nesirink
damas didelį lapą - žiuri ir nemato žodžių. Jis galvoja: žiū
rėk, ji visai nepastebi manęs, arba ji vaidina. Jis stengia
si sugauti skaitomas raides, tačiau tiktai mato ten savo min
tis: - Kaip ji gali būti šitaip abejinga, rodos praėjo trys 
šimtai metų, kaip jie yra laikę vienas kitą už. rankos. Jis nu
leidžia laikraštį ir žiuri - ji skaito, di neskaito, kažkas 
ginčyja jo viduje, ji tiek pat temato spausdintas raides,kaip 
ir tu - ir suirzęs jis atsiliepia, jis pats nusigąsta, kai ne
tikėtai prataria:

- Tamsta visą rytą nesirodė! ore, Sergi?
Nežiūrėdama, neatitraukdama žvilgsnio, nuo žurnalo,ji 

susijuokia:
- Galvos skaudėjimas - patentuotas melas. Ne,.aš šiaip 

sau nenorSjau judintis' iš čia.
... Esi kūo nepatenkinta? - Araitis nuleidžia žemyn 

laikraštį ir atidžiai žiūri į ją, ir tuomet ji atkelia galvą.
Ji jaučia savo kaltę, ir vyro žvilgsnis taip perima 

ją - galvoja Staigys ir klausosi, o ji atsako vyrui, ir jos 
balsas yra intymus, yra jam vienam, yra vaikiškas ir žaidžian
tis .

- Viskas yra puiku, Džpni, viskas, bet aš šiandien 
jaučiuosi, tarsi visur butų pavojus, mane gali nupūsti vejas 
arba sutirpdyti saule.

- Ir prisirišai prie žurnalo, kaip Odisėjas prie 
stiebo, - tokiu pat artimu balsu sako vyras, po to jis vėl 
ima skaityti. Visi trys skaito.

Ką reiškia jos žodžiai - skaito Staigys spausdintas 
savo mintis - ką reiškia tas elgesys, tas dėmesys vyrui, tik 
vyrui?- Jis pyksta ir nervuojasl, visą laiką jis spėlioja, 
įtarinėja ir nuolatos seka ją, nuolatos žiūri. - Ji pajunta 
jo akis, pradžioje praleidžia tai taip pat abejingai, kaip 
ir jo buvimą, tačiau pamažu ji darosi nerami.

Taip dedasi visą dieną - kiaurą dieną' jis persekioja 
ją savo žiūrėjimu, ir ji darosi kaskart nervingesne, tarai jo 
mintys ir neramumas būtų sulindę į ją. Ir jį ima dMiangamas, 
juodas džiaugsmas dega jo Širdyje: - Tu dar nepasitraukei;nuo 
manęs taip toli, kad negalėčiau pavyti tavęs, galvoja jis 
ir sekioja ją žvilgsniu. Ir kai per vakarienę jis žiūri akių 
nenuleisdamas, ji ūmai pasako sunkiai:

- Tamsta dar nepasakojai, kaij> gyvena tamstos šeima. 
Ir jūs, tur būt, turite šeimos?

... Du berniukai, - sako jis mašinališkai, ir pasakęs 
krūptelsja. Dabar jis žiūri į nulinkusią iš vazos g81ę ir.lin
guoja -ją šakute. - »ano žmona gyvena puikiai, - kalba jis aš
triai. - KodSl jai negyventi gerai? Argi aš neuždirbu pakan
kamai pinigu, argi ji nedainuoja operoje ir koncertuose? Ji 
turi papuošalą ir drabužių, turi plojimų ir garbintojų. Ir 
ame, -'sako kurčiai. Ii- po šito pažvelgia į Karolę: jam at
rodo, kad jos skruostai yra nežymiai pabalę. Tu pavydi, džiau
giasi jis vėl - ir kai dabar žiūri į Kraitį, drąsiai ir pa
juokiančiai, galvoja: Kas iš to, kad tu esi jos vytas.

Su tuo jausmu.jis įeina į savo kajutę - ir tai neap
leidžia jo, nors žiūri į žmonos ir.vaikų fotografijas, - AS 
turėčiau galvoti apie jus, --taria jis, - turėčiau, Ir aš ae«
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sijaučiu kaltas, kad nedarau to, kad nebegaliu to - jūs esa
te atėję pas mane daug vėliau, negu ji. Ji, kuri yra dabar už ' 
kelių kajučių sienų - su savo vyru. - Jis pašoka ir išgeria 
vandens. - Ji yra dabar ten viena su svetimu žmogumi, ir jis 
nieko negali, kad nebūtų to, tik gali galvoti, jig tai yra 
baisu, kad jis negali būti su jais abiem, būti visą laikat. 
Kad jie nebūtų vieni ne pabučiavimo amžių, - šnibžda jis. - 
Tai aš pavydžiu, - taria jis, - kaip baisiai pavydžiu.

Ir per sapną jis išgyvena viską, ką galvoja, ir per 
miegą jis girdi seniai sudilusius, nuaidėjusius jos žodžius, 
žadinant ji, kadaise. Ir rytmetį jis atsibunda išblyškęs ir 
labai pavargęs.

5
Toks aš negaliu pasirodyti, - taria jis, ir išbūna 

vienas didesnę dienos pusę. Tačiau jo mintys auga, kaip lau
kas po lietaus, jos užauga kaip medžiai, kaip giria. Kodėl 
jis turi slėpti nuo jos savo širdį, kas gali jam užginti kal
bėti jai tą, ką galvoja! Tegu pamato jį su įdubusiomis aki
mis. - Del‘šito jis išeina ir ieško jos, ir nutyko susitikti 
vi eną.

Tai yra ant denio- yra nuostabiai lengvas vejas, jis 
negali net pakelti nusvirusio neiginių šaliko nuo Karoles pe
čių. Ir toje tylumoje moteris baltoje suknelėje atrodo saulės 
kaitroje užmigusi gėle, - Kaip gražiai aš pradėjau galvoti,- 
stebisi Staigys, - iš kur man ateina toks palyginimas? Apie 
jokią moterį nesti taip svajojęs. Ir jokios nesu taip troškęs,
- juokiasi kažkas giliai, - Tu juokdarys! Norėti moters, ku
ri priklausė tau ir kurie, tu pats pametei.

Jo mintys blaškosi kaip žuvys tinkle, tačiau jis 
negrįžta atgal, jis eina į ją, - A.š veržiuos! į tave kaip į 
švyturį, •• mano jis, o priėjęs kalba be pasveikinimo:

- Jei nori žinoti - gali: taip, aš esu nelaimingas 
su savo žmona, Tai yra kažkoks šokis tuštumoje - tas mūsų 
gyvenimas. Aš tik dabar supratau tai, tik dabar, kai pama
čiau tave.

- Nekalbėk tamsta man to, - sako ji šaltai, - Jūs 
turite du 1 jrniukus, ūmai nusišypso ji, - nereikia užmirš
ti to: vaikai yra didelis dalykas.

- Taip, - murma jįe, - bet jie nėra visas gyvenimas. 
Gyvenimas esi tu, Karele. Žmogus gali suklysti - ar tu nenori 
suprasti ir - atleisti?

Neatsisukdama ji nueina.
Ir visą diena, ji nepasitraukia nuo savo vyro - ji yra 

susimąsčiusi; bot nuostabiai švelni jam kiekvienu žodžiu ir 
pasijudinimu. Ir Staigys darosi žiaurus. - Tai yra neteisybė: 
kas jam gali atimti tą moterį, kurios reikia jam? Šitas, vi
siškai svetimas jos dvasiai, atitolęs nuo jos gimtojo krašto, 
bukas biznierius, ką jis gali reikšti jai, tokiai protingai 
ir trapiai būtybei? K>\ jie gali kalbėti - jai niekuomet ne
rūpėjo pinigai nei bizniai. Ji nieko nenustos; atsisakiusi 
šio amerikono, ir tas pergyvens jos pasitraukimą kaip sunką 
biržos smūgį, tačiau nesulūš, Bet jis - jis negali netekti 
Karoles, savo Kardės! Jis turi sutikti ją nors porai minu
čių ir pasakyti viską » tačiau ji laikosi atokiai ir vakarie
niauti neateina.

Araitis sėdi priešais jį truputį išsiblaškęs, ir Stai
gys pasijunta truputį neramus. Jin jaučia, kad užeina debesys,
- mano Staigys, - ir ima laukti išsiveržimo. Tačiau Araitis
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pamažu išsiblaško - jis ima kalbėti labai nuoširdžiai ir vi
są dėmesį kreipia bendrui. Jis pasakoja, kaip įsivaizduoja 
gyvenimą Lietuvoje, nuo Šito prisimena savo tėvą ir kaip jie 
abu yra gerokai pasiblaškę po pietus ir laukinius vakarus. 
Jis papasakoja porą medžiokles įvykiu, - ir Staigys su nerimu 
galvoja: šitas žmogus gyveno turiningiau negu aš, ir moka pa
sakoti įdomiau, negu aš sugebu galvoti. Del šito Jis nusuka 
kalbą į Europos gyvenimą - tačiau kaip Araitis kalba apie po
litiką ii’ meną - jam pasidaro dar blogiau. Jie abu su Karole 
renka paveikslus, gerus paveikslus - pasakoja paprastai Arai
tis. Jų namuose yra žymių skulptūros kūrinių - visa šita at
rodo reikalinga ir pilnam kasdienini žmogaus gyvenimui - taip 
kukliai pasakoja jis. - Aš esu visiškas elgeta, - galvoja 
Staigys - šitas žmogus prie gimimo užsigrobė sau ir turtą, ir 
protą. Ir geresnę sielą - kažkas juokiasi viduje. Tašiau aš 
mylių ją labiau.- šaukia jis širdy, ir tai yra daugiau už vis
ką.

Kas ją gali taip mylėti? - galvoja jis naktį denyje, 
jis negali užmigti ir atsikėlęs išeina. Ir laukia jos. Ji tu
ri pajusti, ji turi žinoti, ji turi išeiti, ji turi žinoti,kad 
niekas kitas nemyli jos kaip jis. - Aš geriau norėčiau, kad 
laivas paskęstų, negu aš iš jo turėčiau pasitraukti be tavęs. 
Išeik, išeik! - šaukia jo mintys, ir jam atrodo, kad jo lauki
mas gali sulaužyti visas duris. Tačiau Jis stovi vienas,vie
nas stovi ilgai, ir vienas sugrįžta pas save, nužemintas ir 
sugniužęs.
6

Jis yra nuolankus ir visiškai pasidavęs, ir kai su
tinka Ją rytmetį, Jo pirmieji žodžiai yra:

- Aš myliu tave.
Čia netoli su kitu ponu stovi jos vyras. Staigys ži

no, kai ji neatsakys Jam, tačiau jis kalba:
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- Aš myliu tave.
Ji tyli.
- Argi tu galėjai kada patikėti, kad aš įstengsiu 

užmiršti šitokią moterį.
Ji sudreba.
- Aš negaliu gyventi be tavęs, - sako Jis dusliai, 

ir ji garsiai taria vyrui:
- Bžoni, laikas persirebgti pietums.
- Gerai, darling, po dešimties minuėių aš ateisiu,

- sako jis ir abu su svetimuoju ponu žiūrinėja kažkokius brė
žinius .

Ji nueina greitais, bėgamais žingsniais, ir Staigys 
lieka su pusiau ištartus

- Aš myliu - - -
Ir ji apima atkaklumas ir siutas - jis eina paskui 

ją, ir kai ji yra uždariusi savo duris - jis atidaro jas ir 
eina prie jos. Ji užsidengia veidą rankomis, ir kai jis vi
sai prisiartina - ji traukinsi atgal ir pirštų galais stumia 
ji. Ir štai jis pajunta tokią didelę meilę, tikresnę už 
gyvenimą ir žodžius, pajunta taip, kad negali pasijudinti iš 
vietos. Ir neri verkti, nes dabar supranta, ką jis pats yra, 
padaręs prieš šešerius metus, pats, laisvai, sąmoningai! Ir 
gis pasitraukia 1 duris.

Dabar Jo širdis yra pilna nevilties ir gailesčio,ta
šiau kai pamato ją, protas vėl apleidžia ji, protas ir visa 
gera valia. Jis negali būti ramus, matydamas, kaip ji visą 
laiką, be atvangos, belsta ir rausta, ir jos akys blizga.Jos 
eisena yra nervinga ir judesiai netikri - jos lėtumas visiš
kai pamėtė ją ir, atrodo, negali išbūti vienoje vietoje il
giau, kaip žvilgsnio ilgumo laiką. Ji pranyksta iš jųdviejų 
draugijos, ir abu su vyru ilgai ieškoję randa ją muzikos sa
lėje. Ji skambina bravūrišką karo maršą ir - dar jie tebe
stovi iš toliau - ji jau renka tylius liūdnus akordus iš Si
belijaus.

- Karele, - sako vyras, - kaip gi yra, kad tiek me
tų aš nežinau, jog tu skambini. Ir kaip skambini! Tu nebuvai 
atkėlus! pianino dangSio.

įeina stewardas, visur ieškojęs pono Araišio, jam 
yra radiograma.

Neatsiprašęs ir susimąstęs Araitis išeina, ir Stai
gys prisiartina prie jos vienos. Jis atsistoja už jos nuga
ros - jis jaučia, kaip ją vargina šitas jo stovėjimas, ir - 
tyliai stovi.

- Mano pirštai švininiai, - sako Ji sunkiai. - Aš 
nesu skambinusi nuo to laiko, kai turėjau akompanuoti vie
nai dalninkei. Bet dabar, - Ji susijuokia aštriu aukštu juo
ku, - dabar aš vėl galiu skambinti!

- Tu myli mane, Karele, - šnibžda Jis palinkęs 1 ją. 
Ir tuo metu kažkas Įeina ir verčiasi gaidose prie pianino.Ka
rdė perbraukia pirštais klavišus vieną ir kitą kartą, tai 
panašu 1 skubančius žingsnius • ir atsistoję.

- Kur aš galėčiau rasti vietą, kad nebūčiau sekloja- 
ma? - sako ji liūdnai ir eina per salę. Eidamas šalia jos,pri' 
silenkęs, jis kalba:

- Veltui begi: tu tebenešioji mano žiedą - tu via my' 
Ii mane, Karele,

Ji ištiesia pirštus, nusiima žiedą su violetine aki
mi ir duoda jam.
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- Nešiok Jį, - karštai taria Jia, - nešiok Jį - aš 

myliu tave.
Ji prieina prie lango ir išmeta žiedą į Jūrą - tą 

akimirką traitis vėl sugrįžta, dis pasako keletą Žodžių apie 
telegramą - bet jo bruožai yra keistai sukietėję. Atrodo,jis 
mato kažką - ir stebi savo žmoną ir tą kitą,_tačiau neparodo 
nieko, nei pasako, ir jo elgesys ne kuriam nėra pasikeitęs.

Toks pat nuoširdus jis yra baliaus metu. - kelionė 
baigiasi, ir keleiviai apgaili ir pasidžiaugia dėl to - jie 
geria, ir 5o^cs,»

Šitie trys taipgi yra pasipuošę, ir ant jų stalo 
kvepia vaisiai ir kilnus vynas. Tašiau Karele nepakelia.tau
rės, o Araitis neišgėrė nė vienos ligi pusės, Staigys vie
nas išlenkia keletą stiklų.

- Manyje atgimsta lietuviška nuotaika, - sako jis,
- mes esame iš tų tautų, kurios nelabai moka linksmintis tru
putį neapsvaigę. - Taip kalba jis, o viduje junta kitokį troš
kimą pasigerti: tai yra kovos priartėjimas, ir pergalė. Rytoj 
rytą teks pasakyti šitam žmogui, kad. jie yra priešai, nes. tarp 
jų stovi moteris, ir šitą moterį jis atsiima. Rytoj pasakys 
šitaip vyrui, o dabar pro valso muziką šnibžda jo žmonai:

- Tu turi grįžti pas mane, Karele. Kokia būtų pras
mė mums abiems likti nelaimingiems? Jeigu nori, mes liksime 
mano namuose - žinoma, aš kuogreičiausiai sutvarkysiu skyry
bas. 0 jeigu tau nemalonu, mes galime išvažiuoti kitur, Aš 
tau galiu suteikti neblogcsnį gyvenimą už tą komersantą.

Ji tyli. - Ir muzika, ir šokis yra pasibaigę, jie 
grįžta prie stalo, ir Araitis sutinka juos su šypsena:

- Aš gailiuos, kad taip prastai tešoku: šokyje žmo
nės atrodo toki laimingi ir be rūpesčių, - sako jis ir pri
pila iš naujo Stulgio stiklą ir papildo savąjį.

- Ar tu nenorėtum pamėginti dabar, Bžoni? - šypso 
ji, bet Staigiu! atrodo, kad ji tuojau pravirks. Jos sąžinė 
yra perdaug jautri, ir bus vargo galutinai įtikinti ją, kad 
pasigailėjimas neturi prasmės: širdies vistiek nepamainysi.

- Ne, mano kojos atrodo per sunkios linksmybei, - 
sako Araitis, - aš mieliau-eičiau pamedžioti tigrų.

- Bet ponia Karolė šokti mėgsta, žinau, - sako Stai
gys ir skubiai prašo:

- Pašoksim šitą tango, gerai?
Ji tyliai nutinka, ir pro tvankią egzotinę muilką jis 

kalba vėl, kalba iš labai arti, ir žodžiai nusėda ant jos kak
lo ir veido:

- Aš myliu tave - aš žūsiu, jeigu tu negrįši, "et tu 
grįši, tu neužmiršai manęs - žmonės, kurie viens kitam taip 
priklausė kaip mes - negali išsiskirti.

Šitaip kalba jis per visą šokį, ir ji tyli - ji žiūri 
dažnai pro petį, kaip prie ntalo vienas sėdi jos vyras, nusi
gręžęs pečiais į šokančius.

- Mes turime susitikti pasibaigus baliui, ir aš nepa
leisiu tavęs daugiau, - šnibžda jis, ir jo balsas yra girtas.
- Arba tu nori, kad sustojus laivui pasiimčiau ir nusivesčiau 
tave? Sakyk!

Šokis pasibaigė, ir jis girdi jos negarsų ir keistą ■ 
atsakymą:

- Aš taipgi nemėgstu šikti, - ir ji nusišypso trumpai 
ir liūdnai.

Ji pasitraukia nuo stalo ir negrįžta - ant jos kėdės 
guli sidabriniai pilka pirštine ir tamsi apvytusi rožė - o ji 
negrįžta.
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Ji negrįžta tick ilgai, kai vyras ima žvalgytis i, 
Įėjimą, paskui sako Staigiai:

- Prašau atleisti - - - ir nueina į savo kajutę, 
jis eina skubėdamas, neramiai, ir duris atidarydamas dreba.

Karoję stovi prie stalo su ilgu balkšvai sidabri
niu apdaru. Kaip banga mėnesienoje - mano jis, ir prie du
rų sustoja.

Abu tyli, ir negreitai atsiliepia ji:
- Ar tu nieko nepastebi?
- Taip, - sako jis ir atsiremia 3, duris, Jis žiūri

1 savo sulenktus pirštus ir sako vėl: - Taip, tu pradedi Įsi
mylėti savo studentavimo laiku, draugą.

- Ir - ir tu nieko nenori pasakyti? - klausia Ji aš
triai. Ir labai lengvai jis atsako:

- Aš noriu pasitraukti nuo visų durų, už kurių tu
gali rasti ką nors gera.

- JonaiS - sušunka Ji, ir paskui kalba sausai ir 
rainiai. - Nevisiškai taip - aš nepradedu JI Įsimylėti, aš 
nebuvau baigusi ji mylėti. Atsimeni, kai tu pasidarei man 
nuoširdus, geras pažįstamas, aš pasakiau tau, kad buvo vie
nas žmogus - - - kad - kad aš esu turėjusi meiluži.

- Tai yi’a tas pats? Ne, ne, tu neturi man nieko aiš
kinti ir pasakoti, - sako jis tyliai. Jis pasitraukia nuo du
rų ir atsisėda kampe. Fotelis yra gilus, ir šviesa nekrenta 
ten, ir atrodo, kad nieko nėra šičia, ir Ji kalba viena, sto
vėdama kajutes viduryje.

- Tas pats. - sako ji kietai. - Tai yra tas pets.Aš 
buvau nevisai tiksli savo pasisakyme: meilužio aš netxtrejau 
niekuomet. Tai buvo - tai yra meno buvęs vyras, išskirtas vy
ras, Bet man atrodė, bus geriau po.sakius, kad kadaise trum
pam laikui buvo kažkas kaip šešėlis mano gyvenime - negu skųs
tis, kad esu pamesta. Dvidešimt ketverius metus ėjau kai mes 
vedem, ii* po nepilnų trejų - viskas buvo baigta, Man yra liūd
na sakyti - ir atsiminti, kad aš JI baisiui mylėjau. Jis ap
gaudinėjo mana su dainininke, jis buvo taip Įsimylėjęs ja,,kad 
kviesdavo į mūsų namus, kaip artimiausią svečią - ir jos dai
navimui aš turėjau akomponuoti, "nikyti savo namuose svečią, 
kuris tave nuodija ir būti jam meiliu - yra klaiku. Ir paga
liau jis pareikalavo skirtis ir vedė Ją. Aš džiaugiuos, kad 
mūsų vaikas buvo trumpai teišgyvenęs - jis mirė paprastai ir 
greitai, kaip jo tėvo meilė man. Ir aš nebeturėjau nieko pri
siminimui, net pavardės, kurią jis atsiėmė. - No, jis nebuvo 
blogas, bot yra žmonių, kurie būdami puikūs darbininkai, visuo
meniški, padorūs žmones - savo veiksmuose yra vaikai - Jis bu
vo toks. Viskas, ko jis užsigeidžia, turi būti Jo, neatsižvel
giant 1 nieką, Keista •• ji susimąsto, - tokie žmonės taipgi my
limi.

Jis tyli, ir atrodo, kad nėra nieko čia, tačiau ji 
kalbat

- Ir dabar šitas susitikimas, šitas staigus susiti
kimas - tai nritrsnkė mane kaip žaibas, ir aš niekuomet taip 
nieko nebijojau, kaip dabar pati savęs.

Kažkas Įsiveržė iš kertės, kažkoks balsas 1 šitų kal
bą - rodos kas suspaudė rankas taip, kad subraškėjo kaulai.

- Ir čia jis pamatė mane, visiškai užmirštą, pamatė 
sveiką ir laimingą, ir kažkoks Įgeidis sukūre jame gaisrą.Jia 
vaikšto paskui mane ir kalba lyg pamišėlis. Jis pats atsako 
už mane 1 savo klausiaus, jis nė karto nesiklausė, ką aš gai
voj -a apie tai.
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- Aš žinau, - sako tyliai iš kampo tamsoje, - aS 

girdėjau. Tu nori grįžti pas jį?
- Ar tu nori mane pavaryti? - sako ji nuolankiai 

ir Švelniai.
- Bedrįsk taip kalbėti, Karole, - ateina Šnabžde

sys-.
- AS nebuvau užmiršusi: tie patys skaudis ji jaunieji 

metai, kai viskas vyko, aS nemokėjau užmiršti, net šalia ta
vęs. Tai gyveno manyje kaip svajone apie kažkokį nuskendusį 
miestą, kaip - ir, ne, aš nemoku pasakyti - gal kaip mutika, 
kuri kankina ir vistik nori jos klausytis - buvo toji mano 
meile. Mano širdis tebebuvo voratinklyje.

Ji nutilo, ir jis atsiliepia negreitai:
- 0 gal tu bijai tik del to grįžti, kad jis vėl bus 

toks pats lengvabūdis kaip pirma?
- Kaip tu gali taip manyti? Argi aš būčiau tau pasa

kojusi viską, jeigu nors minutę galvočiau, kad paklausysiu 
jo. Argi mes su tavimi nebemokame suprasti vienas kito iš pu
sės sakinio? - sako ji liūdnai.

Bet jo balsas yra kietas ir negailestingas.
- Nereikia gailėtis manęs, Karde, daryk kaip tu pa

ti nori.
Ji tyli, ir paskui beveik šaukia:
- Aš nesigailiu! Argi tu nesupranti! Ach, miestas 

buvo iš peleną, ir jis sugriuvo - jis subyrėjo net vėjui ne
papūtus .

- Ir gal būt tu nori grįžti į Ameriką, gal čia yra 
pavojinga? - kalba jis atkakliai ir galvoja: kaip keista,kad 
du žmonės per pusės kambario plotį kalba apie gyvenimą.

-Ne, - taria ji, - niekur ir niekuomet nebėra pa
vojaus. Taip reikėjo. Reikėjo susitikti ir palyginti jus abu. 
- Ir ūmai visai pavargusi ir vaikiškai jinai prašo: - Apka
bink mane, Jonai.

Dabar jis pašoka iš tamsos - išgijęs ir aukštas jis 
apkabina stipriai ją visą, ir ji bučiuoja jo lūpas,

- Tu niekuomet taip nebučiavai manęs, - sako jis su
sigraudinęs, ir nežino, kaip nuveikti savo džiaugsmą, kuris 
daro jį silpnu ir beveik juokingu,

- Nes niekuomet nebuvau dar taip tavo, kaip nuo šios' 
valandos - tai yra mūsų rytmetis.

7
Yra vėlybas rytmetis,ir laivas artėja į krantą,ar

tėja į miestą, pats kaip miesto dalis - su judėjimu ir triukš
mu. Tarp šito gyvumo susitinka abu vyrai ir trumpais žodžiais 
kalba apie kelionės galą.

Kur yra Kardė, - galvoja Staigys, - tuojau viskas 
turi išsispręsti, ir jo širdis ima garsiau belsti nuo visokių 
jausmų. Dabar reikia pasak”ti šitam - tačiau ji turi stovėti 
čia šalia, ji gali tylėti, bet turi stovėti šalimais. Ir jis 
nekantriai laukia ir žvalgosi.

- Aš atsisveikinsiu už savo žmoną, - ūmai girdi jis 
ir atsisuka visas į Araitį. Be piktumo ir neapykantos kalba 
anas, bet jo veidas yra kietas ir balsas šaltas.

- Aš žinau viską, to norėjo ji, ir norėjo, kad pasa
kyčiau tamstai šitai. Ji yra mono, ji nori to, ir kol ji no
rės - nėra kitos jėgos, kaip dangus, kas man ją atimtų, - Da
kar Jo balsas pasidaro minkštesnis ir draugingas: - labai gai-
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lai ‘bet ■tamsta supranti, kad mums negali būti jokios prie- 
telystos - nuoširdžiai gaila. Ir nuo savęs galiu pasakyti: 
esu dėkingas tamstai, kad pametei savo žmoną - o kad dabar 
buvote su ja susitikę - noriu padėkoti dar labiau.

Jis paspaudžia Staigia ranką ir pasitraukia. 
Išbalęs ir nepakeldamas akiu stovi Staigys. 
Transatlantinis laivas įplaukia į Europos uostą.

1945.1.9
?0 deft m.. . j? $

t’ė v i š k ė s žemelė
įkandin vis seka lyg šešėlis, 
lyg šeSelis tamsi, slegianti mintis, 
Kad užgyni?, kad vartus užkels 
T, tėvynę grįžti nedraugai pikti.

0 sugrįžti noras nuolatos didėja 
Ir tolydžio smelkiasi į mus, 
lyg žolynu, kvapą, neša nuolat vejas 
Gimtąją žemelę ir tėvų namus.

Tartum juodas varnas nusileist tykotų 
Iškapot akelių,tįsant paslikam, 
Taip ir virš gimtines numylėtų plotų 
Suka juodos mintys lietuves vaikams.

> Tekši Nemunėlis, ašarom pasruvęs
,’ij/ Ir šilai dūsauja aimana gilia,

iij&vJ'“' ‘i Kad negali atsidust lietuvis
../j- Anei pasiskųsti kruvina dalia.

'S'-’ i!'-{ Pilto šilaine, o gelsvi smėlynai,
!/ i i|įM^IJTekaitu pasotint niekad negali... 
g,A. E’odSl nedalinga, o brangi tėvynė,
iį/Vįjplįr” Mums tavoji meile yra taip meili?

‘%/; Nepajėgs išplėšti tavęs iš krūtines, 
Nebent tik išplėštų su visa širdim,

■ Nepakeis mums niekas mylimos tėvynes, 
f. ųi Tai dėl to ir niekas mums jos neatims

Jei išeis nualinę kaip skorčs, 
Nenumirs ji, kaip Žolynas, atsities, 
Ir užgis mums gilios Žaibuos atsivėrę, 
Kai išoifiim iš vergijos ir nakties.

Šit jau metai neramaus laukimo, 
Niekas nepalaiižė, niekas nępalauš, 
O nelaimė lilts tik atminimas, 
Ir skaistesnis tautai rytmetis išauš,'

+++++++•!•+
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Ar aš tikėjau, ar aš maniau, 
Kad blokš niniie į tolį, 
0 mano mieste mylimas, 
0 mano broli!

Ne molynas Dunojus, netikėk, 
Toli jam iki Vilijos!
Ir nors graži, kaip karalaite, Viena, 
Nemyliu jos!

Ąr pamatysiu dar kada katedros aikštę, 
Šventos Onos bažnyčių, 
l’ave, graži mergaite?
Ar vis po Ringus vaikščiosiu, 
Prie Stėfnndomo klysiu 
Širdim našlaite?

Kai saule leidžiasi už fabriku, kvartalų 
Ir Burgo parkas kalba pašnibždom, 
Taip graudu!
Betversiu be tavęs, o mano miesto žalias, 
Mes surišti šventom Širdies maldom - 
Aš ir tu!

Viena, 1944.VIII.10
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Maža aikštele prie bažnyčios,1 
Geltonais lapais klevas, 
Mane graudint lyg tyčia 
In mano tolimų nainų šian miestan atkeliavus

Prabėgo skubanti mergaite
Ir dingo tamsumoj nakties gūdžiosios. 

liži Kažin kur bokštas dvylika atskaitė.
n r,k įuo geiSvu klevu džiaugiuosi

Ir kur,skubėti man vienam benamiu!,
Be prietęliaus, be drauges mylimosios.
Toli, labai toli manoji žeme
Su geltonais klevais, beržais, šermukšninis, 

uosiais,

Pakylu nuo iškrypusio suolelio • 
Ir eisiu svetima gatve i, prieki,,.. 
Beprotiškai sunku ir visą žmogų gelia 
Kai mylimus namus labai toli palieki.

++++++++++

Rieškučias prisomčiau 
Palypėjęs bokštan. 
Tik kad tos savosios 
Nors matyti trokštu.

Visą naktį, vaikštau 
Po dangum didingu, - 
Svetimos žvaigždelšs 
Lyg nereikalingos.

Kiek danguj žvaigždelių! 
Koks -nkuistuijiaB švyti! 
Tik manos žvaigždeles 
Niekur nematyti

.^j^^'Ncieškok, bemoli.
Ant Dunojaus kranto 
Ir tavęs žvaigždele 
Vilniuj nesuranda.

Juk tava žvaigždei? 
Spindinti, geltona, 
Verkia apkabinus 
Bokštų švento Jono. 

V1*na,„ 1944. VIII. 18 t*
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/Š.m,rugsėjo 1 d, suėjo šešeri metai nuo pirmo
sios karo dienos/.

Radijo garsintuvas Ožeškienės aikštėje kartojo sku
biai ir neramiai:

- Uwaga, uwaga!
Minia telkėsi greit, minia lauke kažko baisaus ar 

negero, o gal ir gero, šviežio, lyg atbudimo po kankinančio 
sapno. Ta minia buvo tyli ir iš paties laukimo išvargusi.Ge
dimino gatvėj buvo tvariu, sunku pasakyti, ar nuo praeinančių 
„naujoku, prakaito, ar nuo saulės, kuri jokio debesio nepri
dengiama, plieskė lyg ■ įkaitusiu alavu, grindinys, prajojus 
kavalerijai, dar buvo nenuvalytas, kelios dešimtys vyrų sode 
ir palei šaligatvius kasė priešlėktuvinius griovius.

- Uwaga!
Sekundes, lyg gyvates, šliaužė lėtos ir erzinančios. 

Gyventojas jau buvo apsisprendęs: arba - arba, bet gana to ne
žinojimo, juk neprisivysi negrįžtančių dienų, viskas skyla ir 
i.ra.

- Karas!
Visas vaizdas surizgo lyg po smūgio i, galvą. Mįnia, 

kaip tai užtvankai trūkus, suvilnijo, žmones iš aikštes grū
dosi vienas per kitą. Veidai, sakyk - iš nebaigto tašyti ak
mens, akys iššautos, rankom, kaip irklais per dumblą, skery
čiojo, bandė bėgti, bet visur gyvų kūnų kliūtys. Spraudėsi 
per gėlyną, per griovius, ant kiosko, ant medžių, bet vis pri
rišti, toj pačioj vietoj. Pagaliau.,, prasiveržė.

Iš garsintuvo pasigirdo himnas. Sugrota plokštele skel
bės "Joszcze Polska nie zginę/a..." Jau niekas nebeklausė. Mi
nia bėgo į Katedrą, o nuo ten - nauja banga. Susidūrė, grūmėsi 
del tako, dėl praėjimo, riksmas, klyksmas. Iš Totorių gatves 
išvažiavo patruliai su motociklais. Atsigręžk:, ta pativspūstis 
ii- į kitą Gedimino gatvės pusę, Žaliojo Tilto linkui. Žmogus,
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kurį metą taip bent atrodė, bego pats nuo savęs, bego steng
damasis nusimesti išgirstą žinią, lyg žirgas į nugarą įsiki
busį vilką, bego aklai, be krypties.

Aikšte šia pat buvo tuščia. Išvirtę suolai. Sutryp
tos gėlės. Išmėtyti kastuvai. Kažikieno pamirštas prtfelis. 
Kioskininke verkdama ieškojo užrakto. Tik kitoj gatves pusėj 
kaip buvisi, stovėjo sunykusi sene, stovėjo irgi be prasmes, 
nes bankas nuo vakar jau nebeišdavinej o jokių santaupų. Iš 
gimnazijos kiemo išėjo sargas ir sustojo: šluoti ar nešluoti.

- Earast..
Pusiausvyra, aišku, reliatyvi - sugrįžo greit, Vil

nius - seno amžiaus ir dar senesnes dvasios miestas! - karo 
paskelbimą priėmė lyg ežerų vandenys išdykusio vaiko mostu 
numestą akmenėlį. Ant didelio istorijos vieškelio gyvenant 
priprantama prie laiko triukšmo ir dulkių. Likimo smūgiai - 
prisiminkime istoriją! - Vilniaus vardo nesužaloja, teišryš- 
kina jo uždavinius ir prasmę budėti linksmom ir rūsčiom va
landom šiaurinėje Vakarų kultūros atšlaitėje.

- Extra leidinys, - gatvėmis siautė vaikai.
Jau nuo kelių savaičių karas kybojo virš galvos.Žmo- 

gus iš lėto, nors ir su skausmu, įsisąmonino karą kaip neiš
vengiamą, laiko užncšamą būtinybę. Kada neramus karo laukimas 
tapo faktas su jau apčiuopiama sunaikinta žmogiena ir kraujo, 
ne vien parako, kvapu - žmogus atsiduso, lyg karys, gavęs ži
nią, kad užnugaris be grėsmės, o priešais ... ateina mirtis, 
ir telieka gynimasis vienu frontu.

Kaip šiandien regiu ir jaučiu: iš Ožc škienės aikš
tės pasukau į Neries pakrantę. Prie tilto priešlėktuvinės da
linys kasė griovius ir stiprino patrankas. Už tilto, kaip ir 
kasdien, stovinėjo bariukas senyvų vyrų, jie lauke, gal kas 
pasamdys malkoms suplauti ar nešuliui nunešti, gaus 50 grošų, 
o gal zlotą ir kitą, tada su pažįstamu ar nepažistamu vežiku 
užeis į smuklę, išgers karštos, lyg ugnis degtines ir grįš va
kare pliki pas ligotus ir alkanus vaikus. Per ilgus metus jie 
darbą ir dienas kelte į kartų gėrimą, ir savaime apsisaugojo 
nuo mobilizacijos.

Nerimi plauke sieliai. Ilga nusmailinta kartis atsi- 
trenkdinejo nuo pakrantes akmenų /sausa buvo 1939 metų vasa
ra}/, pati srove plukdė surištus rąstus. Moteris katiliuke mai
šė baigiančias virti bulves. Jie tikrai dar nieko nežinojo. 
Greičiausiai, lietuviai nuo Ignalinos ir Kaltanėnų. Smėlio juk 
nevalgysi, kaip tėvų tėvai, taip ir jie vertėsi sielių plukdy
mu, Aiman, ar besugrįš į sukrypusią lūšną, pėstiems per 100 
kilometrų, o važius - arkliai rekvizuoti, gi traukiniai - 
tik karo reikalams. Gal būt, neberas ir sūnų.

Neviešoji, bet beveik visuotine mobilizacija paskelb
ta rugpiūSio 24 dieną. Tuo metu teko būti tėviškėje. Neramūs 
gandai ėjo skersai ir išilgai, ėjo lyg ugnis per kaimo vidurį. 
Išvakarėmis miestelyje toko nusipirkti lenkų spaudą, Visi ra
šė apie artėjantį sprendimą. Vilniškis "S/owo" šaukė: "...ru
dasis ir raudonasis fašizmai padavė rankas, mums, Dieve vesk, 
telieka kalavijas ir-valic gyventi,vkito kelio nėra". Tykus, 
ramus rugpiūSio 24 d, priešpietis. Žmones rinito atolą ir apar- 
dinsjo lubinus. Suvėlavusioji paukščiai plauke į pietus,Tykiai 
įėjo motina /kur šiandieną jinai?/ ir per skausmą iškošė:"Vai
ke, vyrus renka..." Ir ką čia benuslepsi: motociklais skriejo 
policija ir vežiojo šaukimus, Tylų vidurdienį dar tyliau pasi
darė. Kaimai, sopulingieji Vilniaus krašto kaimai, buvo pa
liesti naujos rykštės, ir vyrai, tegavę porą valandų atsigauti 
nuo darbo, ėjo į stotį rūškani ir be kalbos. Ko ten? - šaukė
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six ašaromis motors. Iš tikrųjų - ko ten? Policijos vadas į 
karius išeinantiems vyrams kalbėjo apie "nasza i wasza wol- 
nošd" ir kvietė neišduoti ištikimybes, kvietė pamiršęs, kad 
jis pats su žvalgybininkų ruja dar vakar-užvakar uždarinėjo 
lietuviškas tėvų mokyklas, baudė už norą burtis į draugijas, 
neleido ir kaip norimam melstis.

Būrys išvykstančiųjų vyrų išsigerė ir nuo valsčiaus 
nukabino ereli,, o žvalgybos viršininką uždare į... tupyklą ir 
liepė iki amžių amžinųjų eiti savo Įgimtas pareigas.

lenkų administracija Vilniaus krašte atsidūrė akli- 
gatvyje, Ir kas ta administracija? - Po 1937 metų rinkimų į 
kaimo savivaldybę lietuviai teisiškai galėjo perimti ir vals
čių vadovybę, bet darant spaudimą iš viršaus, prisilaikinejo 
dar Įvairūs atvykėliai ir vietos dvarininkai, lietuvių jūro
je lenkiškąjį gaivalą tesudarė: policija, valstybiniai moky
tojai, pieninių vedėjai ir geležinkelininkai, Trupmena.

Valsčiaus viršaitis nedrąsiai įsispraudė į naujokų 
būrį ir... prabilo lietuviškai. Minia juokėsi. Pasitraukė jis 
į užkampį, per daržą, ir išvažiavo į ūkį.

- Nusiimk šautuvą! - ir policininkai nebesirodė.Jau
nas karininkas, sušilęs, išraudęs, nebesuvaldydamas naujokų 
būrių, kreipėsi į piliečių pareigas ir teises. Iš susirinku
siųjų atsišaukė:

- Teises pas Storastą /apskrities viršininką/ seniai 
sukonflekuotos...

Iš užvingio pasirodė traukinys.
Buvo tylus, tvankus vakaras, iš prekinių vagonų skli

do liūdna lietuviška daina, ėjo toli, toli už šilų ir ežerų, 
atsitrenkusi į skardį virpėjo ir byrėjo kaip tas lietus iš pa
sakos. Vyrai - artojai nuo plūgu, Žvejai nuo tinklų atplėšti 
- dainavo apie liūdesį ir apie tėviškę, kuriai jau - lik svei
ka,. mes išvažiuojam, Buvo pikta ir graudu.

Juo arčiau į Vilnių, juo daugiau vyrų prilipdavo į 
traukinius. Reta kurie traukiniai sustojo Vilniuje, daugumas 
rūko ir nurūko į Lenkijos gilumą, o gal į pakraščius.

Kai rugpiūčio 31 d, buvo paskelbta viešoji ir visuo
tine mobilizacija,- jau buvo žinoma, daug tūkstančių lietuvių 
atsidūrė Pultuske, už Lvovo, palei Kutno, Westerplateje.

Beprieinant Pilies sodą nuo Antakalnio žygiu traukė 
lengvoji artilerija. Į užklausimą: "Iš kur, vyrai?" - atsi
šaukė būriu: nuo Tverečiaus, iš Apso, Marcinkonių,..

- Kas girdisi? - jie paklausė savo ruožtu,
Lenkija apie karą savo tautą painformavo apie^ll vai. 

dieną. Bet daug kas jau žinojo iš pat ryto. "Lietuvos Žinių" 
atstovas Vilniuje tą žinią lietuviams pranešė 6.45, iš ryto, 
taip pat daugis klausėsi... Gleiwitz /dabar Gliwioe/ stoties, 
kuri nuolat teikė vokiečių informaciją lenkų kalba."Tarp ki
tų Gleivitz radijo pranešėjų, kai kurie lenkai atpažino Vil
niaus universiteto profesorių Koszmiederį, Tiškevičių vardo 
bibliotekos vedėją ir vokiečiu studentų rėmėją.

Karas... Krūtinėje lyg vėjų tų žiemos piktųjų išpūs
ta. Nyki tuštuma. Krenta nuo neiššąlusių medžių kaštonai.Bet 
gulbės, girdėdamos netoliese surištų arklių prunkštimą,, būkš- 
Siai nardo po kūdrą ir, nučiupusios kokį menką vabalą, svars
to: nuryti ar než Iš kitapus upes pasvirusios lūšnos eina gar
sas seno tango, žvejas tampo meškerę, gal būt žuvis nesiima, 
gal būt erzina patefonas,., gal kas kita.

Vasaros teatro estradoje krykštauja vaikai. Kiti prie
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• žolynų vaikosi tingias peteliškes.

Ak, ar mes nebuvom* vaikai, ar nebandėm bėgti per 
rudens tylą toli i laukus ir atkalnes. Nukablnėdavom vora
tinklius, valgėm šermukšnio uogas, ir vėl bėgom, pagiriuos 
savo šešėlius pasimatuodami. Zinoj®, toliau už kalno yra 
keli ežerai, ir kiekviename iš jų, kai pasilenki, matyti nu
stebę veidai, palei ežerus krūmokšniais nuženklintos pel
kės ir raistai, pavasariais nuo jų vėjas drumstas, o vasa
rą - zuikiai užkuria visu platumu tas pelkes ir raistus, - 
smagu palaukt tos valandos, bet tada tarpugiriuose tamsu ir 
bukštu, lyg iš už medžiu slapstytus! laumes ir drėgmė smilk- 
tų nuo lapų. Žinojom, keliai eina i, kalnus, driekiasi pro 
beržus 3, slėnius ir vėl kopia į viršų. Mūšį buvo tos dienos. 
Bet syki,, tai irgi buvo rudeni,, iš sapno pašokom ir ką išvy
dom - buvo neramus pro langą, už kalniūkščio, iš anų pelkių 
per debesis ritosi ugnis. Mūsų ausys pagavo keistą skardą: 
kažkas nakties tylą, lyg kietą akmeni,, skaldė i, smulkutėlius 
gabaliukus. Sudužusi tyla dardėjo kaip vežimukas be ratų ir 
per gruodą.

Tai ėjo per Lietuvą 1914-1918 metų karas. Bar prieš 
kelias valandas buvo taika. Dar žmogus budo darbui ir dienai, 
kuri su pusiausvyra, lyg ta saulė, kai kasdien pakyla ir kas 
vakaras dumba antai už girių. Karas,..

Vaikai ėjo ratelio, net grindų lentos atsišaukinėjo. 
Dieve, jų ta žinia dar nepasiekė, jie dar ant slenksčio iš taikos į kraują.

Rudnickio kavinėje /Katedros aikštės ir Gedimino gat
vių kertėje/ lenkai žurnalistai, kavos ir neparagavę, smilkė 
papirosą po papiroso.-Kartas nuo karto Įbėgdavo sušilę, surū
kę karininkai. Šalmai. Dujokaukės, Rūstybė veide.

- Kas nauja?
Jie tylėjo, Jie, kaip ir kiekvienas elvilis, nieko 

nežinojo.
- Kas su Lietuva?
- Ką praneša Kaunas?
Nerimo visas miestas. Ir didelis buvo džiaugsmas,kai 

extra leidiniai paskelbė, kad Lietuva šiame konflikte deklara
vo neutralumą. Lietuva, kurią lenkai 1938 metais kovo 13 die
ną ultimatumo metu spiaudė ir niekino kiek išmanydami, dabar...

- Lietuva kaimynui 1 nugarą peiliu nesmogs!
Iš lenkų žurnalistų akių matėsi gėda už praeiti. Jie 

taikstosi 1 dalykus, kur politines aistros prityla, pvz, kul
tūra ir literatūra. Bet sunku, suprantama, kalbėti, sakysime, 
apie soneto formą, kai visą ligtolini gyvenimą karas rausia iš 
pamatų, pralenkdamas ir drąsiausias surrealistų svajones ir 
planus.

Telefonas iš redakcijos. Lenkas žurnalistas grįžta 
noldegtą papirosą glamžydamas tarp pirštų.

- Deja, tiesa.,. :
Susisiekimas su Varšuva per Gardiną nutrauktas.Bom

ba patalke 1 tiltą per Nemuną. Bomba patalke 1 kalėjimą, bu
vo bombų ir...

Prikurtus1 sirena skelbė aliarmą.
- Gal būt, Vilniaus nepuls, Vilnius Lietuvos, - vie

nas iš žurnalistų bandė pokštą, bet ir jo lūpos keistai trūk
čiojo.

Sako, pirmoji meilė, pirmasis pabučiavimas, pirmoji 
žmona, pirmoji degtines taurelė, pirmosios mišios, pirmasis 
protokolus nuovadoje, pirmasis straipsnis ar' pirmoji sumūry-
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ta krosnis, iš viso - kas pirmą 'sykį -- su laiku įsirėžia at
minimai! lyg n-'inyksiantis ir šil-imb.š' pilnas bruožas ateičiai.

Pirmoji sirena kaž'ika'ip nerami, bot. podraug ir pi
kantiška, egzotiška /bet apsaugok, Viešpatie, nuo to garso 
bent ąte'isimas kartas!/. Aukštai pe.r rugsėjo dangų Skrode 
pilkšvi lėktuvai. Mirtis žvalgosi kelio, Žmones lyg užburti 
sustojo ir nei■žingsnio. Policija vaike, buožėmis. Sutratėjo 
priešlėktuvine, -Raudonos pelikes vijosi lėktuvus, o jie,^ly
gu niekur nieko, nardė viršuA' mįe'sto. Atskrido ir nuskrido. 
Kažin kur toliau /talke i radijo Stotį!/ paliko bombą, apšau
dė aerodromą..Miestas vėl grįžo pas save.

-■ Me.ve, bomba prie ’R’-oJųšeS
-•He, prie švento Jono bažnyčios,., .■
- Skirstykitės,' bobos! - nervinosi, policija: - Kur

gandus-■■sklaiatot?'! . ■
Nuo■ Antakalnio six -neįprastu ūžimu riedėjo tanketes- 

Gimnazistes mėtė rudenines gėlės/. Nuo stoties į, Kalvarijos 
kareivines ėjo būriai naujokų. Jie šaukė visiemą ir,užviską 
valio. Tai. buvo vyrai iš. Poznanės. Jie be kita ko užvaliavo_ 
ir už vaivada, Bočiauskį /lietuvių ekonominio, kultūrinio bei- 
gi Švietimo darbų sugriovėjas!/. Iš šaligatvių atsiliepė juo
kas, lenkai -jo nemėgo už aštria, - tuo metu! - cenzūrą ir ki
tus potvarkius, *■ •

- Tai1 jau iš Poznanės kraustotės? - piktai įsiterps 
senis. Paskui persigando ■ savo pasakymo ir greitai pasitrauks 
į kiemą.

~ Senas ir durnas. ~ apsprendė moterys.
Sargai-ant sie'nų lįpdš - lozungus: "Saugokis šnipų", 

"Seki ką daro diversantai ir pranešk! - tai tavo patrijotine 
pareiga", ."Mergina, nusišypsok kariui - tavo tėvynės gynėjui", 

"Aukokite Raudonajam Kryžiui", "į savanorius, į vakarinių 
sričių-atgavimą,1 jaunuoli, tavo šaukia Rzeczpospolita",

Vaivadijos politinio skyriaus viršininkas spaudą su
kvietė nepaprasto posėdžio. Bendrųjų nurodymų dalį baigęs,vir- 
Sininkas, prieš tai lūpas-Buklos.tęs'į šypseną, kreipėsi ir į 
lietuvius: "Za raszą i naszą wolncsc" - už jūsų ir mūsų lais
vę. 'Kreipėsi lojalumo ir talkos /prieš porą dienų išsiuntė 
keliolika lietuviu į koncentracinę stovykla.. Bereza>-Kartuska!/. 
Po to bendrai trtr?: "Supraskite epochinių įvykių raidą» rašy
kite, ką'-jums gerai’suprastos pareigos liepia-",

Išskrisjo. Jis draugo ir tiesloginis saugumo virši
ninkas' turėjo darbo. Iš po nakties' Blurlionio gatvėje esantie
ji 1'91'4-1913-motų toro vokiečių kapai sura'Sta papuošti gėlom 
ir...keliom svastikėlėm, Evangeliką kapuose sugauti keli -slap
to siųstuvo radiotechnikai, Vilkapedšj'sugautas komunistas su 
atsišaukimais, ■paginusiais mušti,žydus. Jau palei Hales bu
vo išsišokimų. Žydai krautuves uždari? nuo 11 valandos, turtin
gesnieji traukgni į užmiesčio vilas, Prie duonos krautuvių jau 
nuo savaitės eiles, Žmones veržiasi į kepyklas ir rūkalų par
duotuves, Kainos riebalams-.'pašoko keliais šimtais procentų.Žbė 
Vyne vokietis klausėsi transliacijos iš Gleiwltz, policija vos 
pusgyvį ištraukė iš minios rankų. Slaptai pardavinėjama degti
ne, Naujojoj Vilnioj gudai iššigėrę nuplėšė valstybinę /"eta 
nie našaja!"/ vėliavą, Prie Katedros karine mašina suvažinėjo 
pastotes išvarytą vežimą, Bernardiną sode vaikai gaudo diver
santą, persivilkusi-kunigo rūbais,. Iš Balstogės geležinkelių 
Valdybos pranešimas: 'pafciruoSti priimti sužeistųjų transportą.

Ttenk&i žurnalistai jau savo žiniomis patyrė:-Snypiš- 
kių fortuose amunicijos'd3Ž5s pakrautos,.. akmenimis, .batai
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- iš sandeliu, degina naujokams kojas, iš Gardino apranga ne
gali būti prisiųsta, traukiniai tegali eiti pro Balstogę, ii 
t 11 a

- Kas ryt?
- Dabar ir vyriausybe kalba apie vienybę, - lenkų 

žurnalistų pastabos įkandžios.
Diena kažkaip ilga, laikas slenka kaip Suva alka

nas - be jėgų, Kurio darbo imtis, kas prasme?
- Gal užeisime išgerti, kolega, po to pasakysite - 

pas mus yra aparatas - ką kalba Kaunas?
Tingisi ir namo eiti, tingisi ir kur kitur užsukti. 

Gatve traukia gurguoles. Iš valstiečių rekvizuoti arkliai, 
nekaustyti, apšlubę. velkasi lyg šešėliai. Kariai iš ryto dar 
žengė su daina, i vakarą - ir tarp karių, ir tarp civilių - 
įsispraudusi tyla.

"Kultūros" Draugijos raštinėje ir mokykloje pilna vy
rų. Keli mokytojai pabėgę nuo išvežimo į Bereza-Kartuska. Bū
rys ir iš kareivinių. Drieš savaitę išvežti, bet dar ir gink
lo nematę, savais rūbais. Kas daryti? - vyrai studijuoja že
mėlapį.

- Žinai: kelią, pro Maišiogalą ar pro Rūdiškes ir...
- Sustiprinti' patruliai...
- Granatų gausim, jei kas, tai...
- Jei mirt, tai aršiau namų, - vyro veidas perkreip

tas. Buvo šv. Kazimiero Draugijos skyriaus pirmininkas, pakvie
tė į nuovadą, siūle būti konfidentu, nesutiko, nieko nesakė - 
įjungė elektrą ir.,. amžinai žiauna iškreipta.

- Čia kalba Kaunas...
Klausomės ir Gleiwitz, Žinios baisios. Sukame į Mask

vą. Nuodugniai kartoja kiekvieną Gleiwitz stoties pranešimą. 
Priedo - kaip vargsta Lenkijos ukrainas.

- Puodas katilą vanoja...
Mobilizuotieji vyrai grįžta į kareivines. Sako:
- Žadėjo vakarienei duonos duoti...
- Dar pasitarsime su draugais. Taip, žemėlapį turi- 

1U6 0 0 9
Ateinanti naktis nei žemes, nei žmonių neatsesina. 

Per Pilies sodą einant, pc kojomis čeža krentantys lapai. 
Gatvėmis vaikšto sustiprinti patruliai, Sargai plūsta gyven
tojus:

- Šviesa matyti, panie tego...
Šv. Jono bažnyčios bokštas žiūri pro naktį, jis už- 

regi visą miestą nuo Belmonto girios iki Užvingio, nuo Baltu
pio iki Panerių kalnų, Nuo varpinės į aikštę nusitiesęs šešė
lis. Pirma, naktis nebe taikos.

Gatve traukia artilerija. Geležinkelio stotis pilna 
kareivių. Toks kurtus kareiviškų betų dundėjimas'. Gatvių san
kryžose girtos moterys apstoję vežikus sielojasi;

- Jūs vieni mums palikot...
Miestas neina gulti. Miestas kažko laukia. Nuo Kirtimų dangų perrėžia prožektoriaus šviesa, Gatve prabėga prieš- 

lektuvininkai.
Keistai gilus dangus, žvaigždes, dideles ir mažos, 

ratu supa mėnulį, kuris nuo Rasų puses pro Gedimino kalną, 
stipriai nušviesdamas taką ten i Kalvarijas, į Žaliųjų Ežerų 
pusę, tuo tarpu pasineria.į Nerį ir geria melsvą vandenį. 
Rugsėjis tapo pradėtas bu krauju.

Kas ryt? Ko eina žmones ir dienos į naktį?
+■!•++++++++++++++++
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fe... .

jį j4 (įį-
Jūs eikite, žodžiai, nors rūstūs, nedarnūs, 

/' y^'y^jajįv.Težino jus žemėj visi:

cm 
fe

Turėjo karalius geriausiąjį tarną - 
Daina apie jį bus baisi.

^j'fPrieš saulę nuvilnija sodą vainikai,
Ramybe gyvena šaly - 

ę'A Bet prašliaužia žvilgsnis klaikaus išdaviko 
$jį,Ir sodai išdžiūsta žali.

A&yvena žmogus, myli saulę ir veją, 
$į?Ir žiedą obels tylumoj.
^Išsiveda Žmogų, tarnai pasiųstieji 
yį Žmogus nesugrįžta namo.

Pareina karys didžius žygius atlikęs 
4$ po vėtrų. - žavu.

’... . . Apkaltina karį bailus išdavikas
v-'' "jįįr kario nėra tarp gyvą.

'Taip kregždei vaidenasi vanago eparnaa, 
Taip gėlei pirmoji šalna. 
Turėjo karalius geriausiąjį tarną 
liūdna apie jį ši daina.r; Jf
Šalis ks.se geležį savo karaliui 

v — yfįjro krašte fabrikai,
brando rugiai skaidrioj saulėj pabalę, 
akmens žydėjo pilkai. ■

Jam 
tfam

ti '9,XG.
Jam

miestuose rūmai ir puošnūs ir gražūs 
girios didybėj rimtoj
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Bet buvo karaliui via Šito per maža, 
Per maža jam buvo vis to.

- Šalis Saugiau turtų turėti negali,
- Negali daugiau, negu aS.
Ir cake geriausiajam tarnui karalius:
- Tu eik, sužinok ir praneSk!

Ir Njo per kraStą niaurus ISdavikaa, 
Pravirko laukai ir namai.
Kur 5 jo ~ ten kruvinos pėdos paliko, 
Ten badas sužiuro linksmai.

0 grįžęs taip Įniršta karalių jis seną:
- Karaliau, gyvuok iSminty!
~ Bajorai devyni kaip tujen gyvena,
- Nubausk juos, ir turtų atimki

Bajorų'ir ženklo kražte nebeliko,
Ųžgęso senove gili.
Šypsojos, primerkęs akis, išdavikas 
Ir rimt negalėjo pily.

Ir ojo - ir grįžo, niaurus vis ir Baltas, 
Karaliui nestojo vis griaut:
- Tauta prie S tave ruoSiaa malBtą pakelti,
- Prispausk savo tautą stipriau!

lavonus kasdien draskė juodosios varnos, 
Aidėjo Šauksmai sutemoj.
Turėjo karalius geriausiąjį tarną -
Galvot nemokėjo be jo.

Naktis rami buvo, Keleivis pavargęs 
Sustojo prie vartų pilies.
Sargybos Sarvai mete kibirkStis margas,

■ Nedrįso keleivis jų lieot.

Tik apsiaustą savo pritraukė prie veido, 
Pakilo ranka jo tamsi -
Ir vikriai pilin jis virve nusileido, 
I>yg menuo juodan debesin.

Tą naktį sapnavo ramiai iBdavikas
Dar daugelį žygių juodų.
Dyg paukBtis, sparnais sumosavęs 13 tyko, 
Žmogus taip įžoko vidun.

Ir kardą ištraukęs jisai 13 po skverno 
Sustojo .prie lovos - Bnlia.

’ Turėjo karalius geriausiąjį tarną - 
Ditidna jojo lauke dalia.
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Ir tare keleivis ramiai išdavikui,
Ir tarė pilkai, lyg sapne:
- Nuo tavo darbų visas'kraštas sunyko,
- Gailiesi už darbus tuos? - Ne!

Ir šoko niūrus Išdavikas iš guolio, 
Ir kardą tuoj sugriebė jis. 
lygioj kovoje ant grindų jisai puolė, 
Ir kraujas nudažė grindis.

Klaikiosios mirties šiurpulingam pavėsy 
Nuskrido malda jo liūdna:
- 0 gaila, kad ryt aš pranešt negalėsiu - - 
-Jog tu - - - nužudei - - - štai mane - - -

Keleivis 1, naktį, kaip beprotis puolė, 
Kaip vėtroje lapas gėlės.
Nušluostė jis kruviną kardą 1 žolę - 
Toj vietoj nudžiūvo žole.

0 rytą_ išsekusios upes patvino, 
Tauta‘atsiduso laisva.
Ir paukščiai sučiulbo palaukių beržynuos, 
Ir kraujo išseko spalva.

Tai eikite, žodžiai, nors rūstūs, nedarnūs, 
Težino jus žemėj visi:
Turėjo karalius geriausiąjį, tarną - 
Daina apie ji,ji, - baisi.

++++++++++++

MALDA
Už debesies menulis rieda - 
Ir žemėj prieblandžiai tamsu. 
Einu keliu dangun žiūrėdama, 
Ir eidamas meldžiuos balnu:

- Marija, jei šešėlis kristų 
Nuo Tavo rūbų čia - šalia - 
Skaidrus aš tapčiau kaip vaikyste, 
Kaip rasos lašas dobile,

- Marija, jei čia vejas plaktųs 
Prio Tavo kojų beilsąs -
Aš tapčiau karštus speigo naktį, 
Kaip vasara ir ilgesys,

r Marija, aš tamsus taškelis 
Skaidrioj pasaulio erčioje..
Bet Tu pažvelk i, mano šalį,, 
Nuskaidrink ir sušildyk ją.

+++++++++++
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Prieis trejus metus, pavasarį, mirė žinomas Lietuvos 
rąžytojas Kazys Binkis.

Praėjo treji metai, kaip Lietuvos kultūrinis^gyve- 
nimas nustojo vieno judriausiu, darbuotojų ir vadovų. Šimto 
pavasarių Šauklys ir apdainuotojas paliko gyvuosius savo 

draugus kaip tik tada, kai pavasaris savo galingu kveptele- 
jimu atšildė okupuotą Lietuvos žemę. Tai buvo prieš trejus 
netils. Kauno kapinėse sprogo medžiai, pavasario vejai gai
niojo pilkas debesų virtines, o mes stovėjome nuleidę gal
vas prie Kazio Binkio kapo.

Pirmuosiuose"Vanikuose" K, Binkis parašė pranašin
gus žodžius: "Pirmų kartą giminu 1893 m., mirti, kiek pame
nu, ne karto visiškai nemiriau." Taip, Kazys Binkis ir šį kar
tų visiškai nemirė. Jis dar gyvesnis' ir aktualesnis savo 
drąsiame ir grakščioms poezijos žodyje.

Gimė jis šauniajam Biržų krašte. Čia nuo pat lopšio 
jis klausėsi stačios kalbos, šiurkščių dainų, prisižiūrėjo 
bernų muštynių, o dažnai ir pats tose kautynėse dalyvaudavo. 
Nėra abejones, kad trankios šio krašto dainos turėjo įtakos 
i, Binkio kūrybinio veido susiformavimą.

Gudeliai - Binkio gimtinis kaimas, visai netoli Pa
pilio miestelio. Rėžio.1 siauri, žemė nekokia, o burnų kiek
vienoj grįčioj daug. Tai ir prieauglis liesas, ištysęs. Toks 
buvo ir Kazys Binkis. Jis nenorėjo ganyti, kaip kaimo būti
na, nes buvo priešingas gyvulių laisvės varžymui. Mokosi šen 
ir ten, nuo Papilio pradinės mokyklos iki Berlyno universi
teto, bet nė vienos mokykles nebaigė. Daug dirbo, blaškėsi, 

kovojo, bet niekur nebuvo sistemos, pats bijojo rutinos, no
rėjo kuo daugiausiai aprėpti gyvenimo, kuo daugiausiai patir
ti, išgerti smagumų ir kančių. Lygiai gracinga šypsena Kazys 
Binkis sveikindavo gyvenime džiaugsmus ir kančias.

Nors mums priešas skelbia mirtį - 
Gauskit, egles, mes gyvenami 
Skaudu tai, kad prieblandoje, 
Nepažindami viens kito 
Priešui ranką - draugui kardą 
Tiesti kartais mes išdrįstam.

Tingūs protai, surambėjusios sielos Kazio Binkio 
nemėgo, Nemėgo jo drąsos, ekspresijos, nekentė jo tiesaus bū
do. Kartais jis imdavosi feljetonisto drąsios plunksnos, ir 
jo eiliuoti kuriniai pasklisdavo po visą plačįą Lietuvą.Tuo- 
se eiliuotuose feljetonuose Kazys Binkis plakė visas pasitai
kančias negeroves. Jis netarnavo pozicijai nei opozicijai,jis 
neskirstė pareigūnų ar įstaigų į liečiamas ar neliečiamas. 
Prieš visa pikta jis greitai reaguodavo, ir jo eilėraščius 
kartojo visa Lietuva,

Kazys Binkis savo eiliuotais feljetonais nukėlė po
eziją iš aukštybių ir įkurdino kaimiečio grįčioj. Ir kas gi
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neatsimins jo garsaus "Tamošiaus Bekepurio" ir kitų smagių 
feljetonų.

Bet tuo Kazio Binkio literatūriniai žanrai neišsisė
mė. Jis rašė aktualius feljetonus, publicistinius straipsnius, 
organizavo visokius vėjus, ir staiga išgirdom: -Binkis para
še pjesę! Ir tikrai, Binkis staiga perėjo iš poezijos į dramą. 
0 jei Kj Binkis ėmėsi darbo, jis ilgai nesėdėjo, ir, ką kitas 
būtu, išvilkęs darbu, tai K.Binkis talentu išnešdavo visus sun
kumus, ir kūrinys išeidavo pirmaeilis. Ir štai "Atžalynas" bu
vo vaidinamas ne tik visoj Lietuvoj, bet ir užsieny.

Kūryba K, Binkio daugiau ar mažiau žinoma. Jo kūrybi
nį veidą visada susidarysime iš likusių raštų. Tuo tarpu jo 
asmeniškas gyvenimas, jo būdas, apie jį pasakojamos legendos - 
nyksta.

Binkis buvo stataus būdo, nemėgo pataikavimų, visa
dos nešiojosi ant lūpų lengvą sąmojų. Štai kartą Cvirkai ir 
kitiems bolševikams, sėdintiems sovietų atstovybėje, Binkis 
išmetinėja:

- Ką jūs laižote tą Molookovą, geriau laižykite Sme
tona /žodžių žaidimas: Moločkovas lietuviškai maždaug "Pieni
nis/.

Bolševikams Lietuvą okupavus, K,Binkis sunkiai susir
go ir iš tos ligos nebepasikelė. Bolševikai ir jį stengėsi iš
naudoti. Karui prasidėjus atnešė žydelių pasirašytą atsišauki
mą Binkiui pasirašyti.

- Aš galiu pasirašyti tik tokį atsišaukimą, kurį mes 
patys pasirašysime, - atkirto K.Binkis, ir atsišaukimo nepasi
rašė.

Bolševikmetis Binkį labai sukrėtė. Pakrikusi sveika
ta, karo meto neramumai ir rūpesčiai išsėmė galutinai ligonio 
pajėgas, Bet jis niekados nenusiminė, niekados neparodė nusi
minimo, nevilties. Ant jo pamėlusių lūpų visados žaidė šypse
na. uždusdamas ir užsikosėdamas visados pasakojo aktualius,jo 
paties sukurtus sąmojus.Ir ligos patale gulėdamas, Kazys Binkis niekados ne
buvo praradęs savo įgimto veržimosi į priekį. Jis buvo vėjo, 
audros ir nepaliaujamo maišto skelbėjas - -

Tulpes krauju nudažytos 
Puošia mūsų klaikų kelią. 
Ūžkit liepos! Gauskit eglės! 
Nors pakirstos, nors išvirtę, 
Mes kovoti nepasenom.

sūnų,
Kazys Binkis mylėjo nemažą savo šeimą, o labiausiai 

kuris bolševikus vejant jau kovojo partizanų eilėse.
Kazio Binkio darbo ir gyvenimo devizas buvo --

Kol krūtinėj verda kraujas - 
Dienos mums nesuskaitytos! 
Mūsų žaizdos kaskart naujos 
Mūsų dainos kaskart, kitos

55



56 ___________ ________
...-■•f Q fe o

,C"-i ZZ-Z'fe /"■") «■? ..../-•‘•■-I //

ff y

TEBŪNA LEISTA PASIAIŠKINTI,
kad antrašte nėra originalas, bet skolinys, "Kelyje 

Tėvynėn" Nr.14-15 buvo Juozo Krūmine eilėraštis apie karą,ku
ris* baigėsi šitokiu ketureiliu:

Glosto miestą vakaro Saros, 
Guli gatvėj bažnyčią bones. 
Ir lieka griuvėsiuose karas - 
Karas ir žmones.

Esame, rašytojo Ant.Rimydžio žodžiais, normalūs žmo^ 
nes /suprask: iš išeivio normos gyvenantieji/; dar galima’ pr i- 
d’et’i - nebe žydberniai /vžydintieji bernai; toks pat sutrumpi
nimas kaip vykomas - vykdomasis komitetas, NKVD - nieznaju, 
kogda vernusia domoj, ir t.t,/, maža kada mes girti /nuo žo
džio "girti", ne "gerti"/, ir mūsą spintose nėra netgi...lau
kines anties /taip, Ibseno/.

Su melu, kaip sako patarle, galima pereiti visa, pa
saulį, bet siaura, ankštu ir neįmanu nubūti savame krašte ir 
savo darbe, vadinasi, neparanku ir vogti /intelektualų tarpe 
sakoma - plagijuoti/, neparanku ir nenaudinga dangstytis sve
timais rūbais.
PLAČIAU APIE PLAGIJATĄ

sunku papasakoti, esant ribotai vietai, laisvės lai
kais ir keletas mūsiškių intelektualų bandė... nepranešę tik
rojo autoriaus pasiskolinti jo siužetą ir mintis ištisom pa
straipom, laimė, tie pirmieji bandymai nepersiformavo į nuo
latinį verslą. Ringijutas iš seno žinomas dalykas. Cezaris sa
vo sekretorių, prieš priimdamas į darbą, prisaikdino, kad už 
raštų, vagystę nukirsiąs ranką ir ištrauksiąs /nebesugrąžina
mai './ liežuvį.

Taip būdavo seniau, prieš įsigalint... totalizmui. 
Andre Gide savo "Sugrįžime iš TSRS" padavė faktų, kaip plagi- 
jatas Tarybų Sąjungoje išpuoselėtas iki precizijos ir viešu
mo. TSRS, norėdama iš užsienio gauti gero pinigp, bet ne "bu- 
našlių", beveik fotografiniu būdu išleido visus Šekspyro raš
tus anglų kalba ir... diplomatiniais lagaminais pervežė į di
džiąją Britaniją. Tokiu pat būdu, prisidengiant svetima firma, 
išleista ir Victor Hugo rinktiniai raštai, Se tau, jei nori, 
saugumo išleistos Šekspyras ir Hugo, mums "budint viso pasau
lio proletnrijuto sargyboje" /žodžiai gali būti akademiko,ga
li ir.../ reikalingos devizos.

Komunistinių leidėjų tradicijas ryžosi tęsti ir "ru
dosios blakės" /šį terminą pirui-pavartojo' mūsų nelegalūs 
spaudiniai/. Neseniai per-BBC radiją pranešta, kad nacional- 
sooinlizmo mokslininkai buvoįsako Ronos ir Neapolio seniem^ 
pardavėjams susirūpinti ir,,,. senienų gamyba. Adolf Hitler, 
/ne tas iš-’Linco priemiosšiO pirklys, bet tas tikrasai iš 
Reichstago, kurie kaip pirmas istorijoje vyras, atkeršydamas
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už tėvu, t čvų Adomu, prigavo,.. Ievų Brnūn, vęde ir... užuot 
išvežęs ja į .povestuvinę kelionę ■- sudegino!/ įsako pagamin
ti archeologinių iškasenų, iš kuriu, matytųsi germanų kadatni 
gyventos sritys ir jų visapusiškas pranašumas.

Be generalines iš svetur vogimo linijos, vykdomos 
partijos ir wermachto pajėgomis, kaip dabar paniški, dirbta 
ir privačia iniciatyva. Maršalas GBring, iš profesijos la
kūnas /nuo žodžių: lėkti ir lakti/ per 6 karo metus sukom
plektavo įvairių meninių vertybių /aišku, iš "ausianderių"/ 
už beveik 300 milijonų dolerių. Netgi Heinrich. Himmler /ga
bi asmenybe: buvo Berlyno gyvulių globos draugijos garbes 
pirmininkas ir Gestapo dvasios tėvas bei įsakymų davėjus!/ ■ 
pasirūpino retų paveikslų, numizmatikos, auksakalystes /ras
ta ir vienas sietynas-iš sinagogos/ ir kitų meninių verty
bių už 50 milijonų RM,

Vienoje kalno oloje rasta pasieta 150.000 Berlyno 
valstybines operos eilučių /lietuviškai tariant: kostiumų!/ 
400 milijonų RM vertes.
TU LIETUVA, TU MANO...

Aiman, kaip visoki vagys sudergė tavo kraitį!
Per anų bolševikmetį buvo sušauktas specialus kal

bininkų ir rašytojų susirinkimas, LKP/b/ įsake surasti, be 
kita ko, atitikmenis šiems žodžiams: žvalgyba ir žvalgybi
ninkas, taip pat saugumas ir saugumietis. "Tiesos" redakto
rius Zimanas pasiūlė: ne žvalgyba, bet žvalga, ne žvalgybi
ninkas, bet žvalgininkas, ir taip pat: sauga ir saugininkas 
/prof. Skardžius už pasiūlymą_"saugiklis" buvo įspėtas/.

Gal kiti /už įsibrovėlių psichikų ir logikų neatsa
kome/ ir gali iš juodo matyti balta, iš kraujo reikšti švel- 
nybes, bet lietuvis ir ne daltonistas, ir ne melagis, jis 
kaip vakar, taip ir šiandien, atsiminęs savo kultūros ir jos 
kūrėjo kanojas, šaukia:

- Žmogus ant kryžiaus kybo!
KADA UŽGIS KARO ŽAIZDOS,

kada vėl intelektualus žmogus ir jo darbas bus le
galūs dalykai, ne geda, bet pasididžiavimas ir tautai, ir vi
sam pasauliui?

Karas niokoja ūkį, bet ypač sugriauna kultūra. Tiesa, 
ir "inter arma" žmogus, dažnai net rizikuodamas gyvybe, rūpi
nasi kultūrinėmis vertybėmis, kuria ir puoselėja, o kiek dings
ta jau sukurtų proto ir širdies brangenybių, kurios iš laiko 
perspektyvos yra pats didysis mokytojas ir įkvėpėjas savo kar
tai ir palikuonims!

Gerai yra išsireiškęs Panait Istrati: "Jei norime iš
gelbėti kultūrą, budėkime, kad nei viename pasaulio užkampyje, 
netgi tarp žmogėdrų, nepasireikštų palinkimas į totalizmą.Dik
tatūra - šitai mirtis ir žmogui, ir žmogiškajai kultūrai. Aš 
jau per mažiausį pakrypimą /o ką jau bekalbėti apie įsigalėji
mą/ į totalizmą regiu baisią žmonijai nelaimę: dega bibliote
kos, smilksta laužai su knygomis, iš lūšnų eina minios: vieni 
į kalėjimą, kiti į kartuves. Apokalipse.,,"
UŽSKLANDOS VIETOJE

1939-1945 metų karas baigtas, Prieš demokratiją pats 
sunkusis uždavinys: grąžinti ligšiolinę pasaulyje politinę pu
siausvyrų, atiduoti žmogui ir tautoms iš pačios prigimties gan-
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tas telson i laisvę'ir 1 kultūrą, . ■

Žmogaus prasmę tematau kūryboje, - syką .tarė didysis 
rusas /bet ne bolševikas/ Gorkis. 'Bernard Shaw išsireiškė: 
"Per gatvę, kad ir Londone ar Now Yorke,., pereis ir beždžione. 
Bet Smogus tai padarys meniškai, elegantiškai.- Tuomi žmonių 
rase ir^išsiskiria iš gyvulių šeimynos".

Čia, kiek sąlygos leidžia, norime skaitytojui patiek
ti, kaip ir kas nauja kitų tautų intelektualiniame gyvenime,

Anglija. Liepos 26 d. žinomam ir jau minetaąi Bernard 
Shew suėjo’ off metai amžiaus. I, lietuvių kalbą yra išversti šie 
B,Shaw raštai: "Juoda mergaite ieško Dievo", "Cezaris ir Kle
opatra"; "Amerikos karalius" ir kiti smulkesni dalykai. Gimimo 
dieną B.Shaw tare: "Supraskite, kad tas, kurio visi penki kūno 
pojūčiai dar veikia, turi teisę nemėgti, jei jam primenama,kad 
yra senas..."

Vokietija. Liibecko vokiečių spauda kviečia Thomą Mann 
parvykti isužsienių i savo gimtąjį miestą.. Miesto valdyba ža
da savo sąskaita maitinti ji ligi gyvos galvos. Thomui Mann su
ėjo lygiai 70 metų.

"Llibccker Nachrichten-Blatt" siūlo pirmoj} eilen išleis
ti Stefan Zweig raštų rinkini. S,Zweig nuo 1933 m.1 gyveno užsie
ny ir, dar karui einant 1 pabaigą, drauge su žmona nusinuodijo 
Pietų Amerikoje,

Norvegija, Iš išeivijos grižo Nobelio literatūros pre
mijos laureato ir'Lietuvoje gerai žinoma rašytoja Sįgrid Undset.

Lenkija, Besitraukdamas 1 Rumuniją, 1939 m,rudeni žuvo 
T,Dolę-ga-Ma’nt'owiez. Pernai, regis, DachąU koncentracine ja 'sto
vykloje nukankintas prof.Boy-Zelcnski, Šįmet mires Adolf Nowa- 
czyhski, Kadon.-Bandrbwski. Korei Irzykowski, Iš dviejų garsių 
lenku, iš Žydų kilmes rašytojų: Juliusz Tuwira išvyko Į JAV ir 
emu atstovauti komunizmui, o Antoni Sloninski liko ištikimas 
emigracinei vyriausybei, gyvena Londone. DidŽ,Britanijoj ir 
JAV, be to, yra publicistas St.Stronski, rašytojas Zygmunt No
wakowski, poet.or/Kazimierz Wierzynski, B.Broniewski ir kt.Var
šuvos radijo žiniomis.dabar Lenkijoje gyvena Jalu Kurek,Andrze- 
jewoki, Kernel Makuszynski ir kt. "Tygodnik Polėki" /iš New 
Yorke/ praneša, kad Nįooj per bombardavimą žuvo populiarus fil
mų aktorius ’.Vitold Conti. Neseniai mirė geriausias teatro akto
rius - Jaruos,

Prhnoūzijn.. l'as rats "Tygodnik Polėki" rašo, kad pran
cūzas raSyTo jas Jean Der.bordes, dirbęs pogrindiniame darbe,mirė 
Gestapo kankinamas. Be to, kovose už Prancūziją žuvo Jean Pre- ■ 
vost. Pogrindžio darbe Įgarsėjęs Colonel Borger pasirodė esąs 
žinomasis Andre Malrauy. Maurice Chevalier Įstojo 1 komunistus.

C Lietuva - tėvynė mūsų? Žinios neaiškios. Liepos pra
džioje įniro 'Salomėja Neris /Bučinskai t ė-Bučiene/. Numirėliai ty
li,.. Littdao Gira /towarišč polkownikl/ einu pareigas net už du. 
Jis save jau 1921 m.. "Vainikuose" šitaip pramatančiai apibūdino: 
"Iš daugel ko sprendžiant, ypač gi iš mano nemokėjimo gyventi 
kaip dauguma išmintingų piliečių gyvena'- ginti visai nepriva
lė jau ir giniau tikrai is nesusipratimo..."

Gaunamomis žiniomis pogrindine mūsų spaude yra su nuo
latiniu poezijos skyriumi, dirbu prityrę, neparsiduodantleji kū
rėjai. kurių pavardžių, savaime suprantama, negalim® pranešti. 
Jie dirba partizanų gretose ii' skelbia Lietuvą esarft gyvą ir už 
savo suverenumą kovojančią.

’’ d . J-.ROSIMAS GlCmS
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Dar prieis menesį nebuvo nei rotatoriaus, nei popie
riaus, nei dažų, nei matricų. Tik visam kam pasiruošę penki 
jauni vyrai, kurie savo rankomis iškėlė šito žurnalo esimą. 
Karas naikino kultūrų, šis negatyvios taikos laikotarpis ne
siūlo jokių galimybių, kad galėtum, pradėti iš naujo statyti. 
Vises galimybes reikia piešte išpiešti iš esamų sąlygų.

Žurnalui medžiaga surinkta Įvairiais keliais. Papra
šytieji autoriai, dėkui jiems už nuoširdumą, maloniai sutiko 
remti žurnalą savo kūriniais. Čia dedami dalykai beveik visi 
yra visiškai nauji, niekur iki šiol nespausdinti.

Skolinta mašinėlė perrašau pirmąsias matricas, jomis 
nešinas.pasuku pajūrio gatve 1 aplūžusią daržinę. Čia gyvena 
mūsų, iliustratorius, jaunas ir gabus dailininkas Algirdas M, 
Šimkūnas. Rotatoriui vien tik piešinio nepakanka, ji reikia 
pervesti 1 matricą. 0 šia reikia ne tik daug laiko, sugebėji
mo, ibet ir begalines kantrybes, kadangi visas piešinys atski
rais taškeliais matricoje atliekamas paprasčiausia adata.Al
girdas .Šimkūnas dirba, pasitraukdamas tik valandą kitą numie- 
goti ir pavalgyti. Darbą kartais tenka nutraukti ir del to,kad 
stiprus vejas, nepaisydamas uždarytų durų ir langų, ima nešio
ti po kambarį popieriaus lakštus ir papirosų pelenus.Rytais 
šalta, sugrubę pirštai sunkiai nulaiko adatą. Tašiau A.M.Šim- 
kūnas^nesiskundžia, neprašo, nekalba. Jis dirba. Ir del' jo 
kruopštaus darbo mūsų žurnalas gali pasigirti savo iliustracijom.

Tada matricas perima "spaustuve".Mažytis pusrūsio kam
barėlis, su langais, išeinančiais tiesiai į tvarto duris. Juos 
atidarius, vejas neša į vidų mėšlo kvapą ir supuvusius šiaudus. 
Čia gyvena ii' dirba tie vyrai, kurių dėka mūsų žurnalas išeina 
gyveniman.

Pirmiausia - Pranas Gūdžius, niekados nepailstantis, 
niekad apie save negalvojus, visuomet pilnas entuziazmo. Jis 
dažniausiai eina "linotipininko" pareigas,perrašo matricas.
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- mw . . . ILIETUVOS NACIONALINĖJonas MaSanauakas - vyriausias “mašinistarf Martyno Mažvydo biblioteka 
tiką Įsigijęs Įvairių okupacijų metu sietuvoje spausdindamas 
nelegalią spaudą. Blokštuoju rotatorium darbas ne tik vargi
nantis, bet ir reikalaująs didelio patvarumo.Mašanauskas ro
do ,ąavo rankas:

- Volelio rankenos padarytos pūsles nespėjo įsiskau- 
dėti,dabar jos sukietėjo, ir darbas eina be jokios pertraukos,

Ir tikrai, darbas vyksta be jokios pertraukos. Užei
nu prieš pietus, užeinu po pietų, užeinu vakare - visą laiką 
dirbama. - "Kaip einasi, vyrai?". - teiraujuosi.

Ir.Sodžius
- Žiauriai gerai, - atsako Balys Grinevičius, ir, pa

silenkus ties popieriaus lakštu, juodos jo garbanos užkrinta ant 
tamsių akjų. - Šiandien jau padarėme tiek ir tiek, iki vidurnak
čio dar pasispausim, Po to norime truputį paskaityti. Užtat ryt 
anksti kelsim'ir vėl griebsimos darbo. Kad tik popieriaus ir da
žų nepritrūktų.

- Nepritrūks, - tikina Severinas Krutulis, - ryt va
žiuoju į miestą medžioti.

Ir tikrai, jeigu Sever'nas Krutulis ką pasako - neži
nia, ar jis iš žemių tai iškasa, ar pats sukuria - bet jo dūką 
atsirado ir rotatorius, ir popierius, ir kitos reikalingos prie
mones. Paaukoti kelias vargingas keliones dienas bendram reika

lui jam, kaip visiems, yra savaime su
prantamas reikalas.

Taip dirba lietuvišką kultūros dar
bą šitie vyrai, kurių dažnas net apsi
rengti neturi kuo ir mažiausiai apie 
tai galvoja. Dirba visai užmiršę save. 
Jie atlieka ir visus techniškus dar
bus IfaTį/ėouge leidžiamo laikraštėlio 
"Kelyje Tėvynėn", kuri redaguoja Jero
nimas Cicėnas.

Mos norime grįžti į Tėvynę nors su 
mažyčiu indėliu į Jos šlykščių svetimų
jų rankų išniokotą kultūrą. Geliantis 
Tėvynės ilgesys tik dar labiau mus ska
tina šiam darbui, jis gimdo viltingą ti
kėjimą ir palaiko silpstančias jėgas. 
Mes ištversime iki mūsų Lietuvos lais
ves.

REDAKTORIUS

I"J
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