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AMŽINAS ŽODIS
' Žiūrėkit, krinta sniegas — o dan

gus yra svetimas, ir debesys svetimi, 
ir sniegas svetimas. Jis krinta ant 
mūsų širdžių, ir ten darosi šalta, 
jis apkrinta mūsų mintis, ir jos yra 
tarsi drugiai sušlapusiais sparnais. 
Tačiau jos skrenda, šitos mintys, 
ilgą ir varganą kelią, ir Karo Mu
ziejaus sodelyje jos nesuranda vie
tos pasišildyti tautos džiaugsmu, 
kaip tai būdavo anomis laisvės die
nomis.

Iš tikrųjų, mums dabar sunku 
įsivaizduoti, su kokia nuotaika ir 
kokiais darbais mes būtume stovėję 
prieš šitą dieną savo laisvoje že
mėje. Trisdešimt nepriklausomybės 
metų, ir iš- šitų trisdešimt — dau
gelis dienų atžymėta juodžiausios 
vergijos ženklais. Šitos dienos pris
lėgė mus, jos nepraėjo, kaip gervės, 
išskrendančios į pietus, jos užsidarė 
mūsų širdyse, ir šitą linksmumo ir 
džiaugsmo dieną mes galvojame, 
kad ten toli, šiaurėje, yra mūsų 
žemė, kuri vėl šaukiasi atvaduo
jama. Tačiau drauge mes jaučiame 

į. ir šitos dienos svarbą ir reikšmę, 
' jaučiame kaip liudijimą, kad ji buvo 

galima, kaip liūdesį, kad ji yra 
atimta, jaučiame kaip viltį, kad ji 
bus sugrąžinta. Dieve mano, jeigu 
mes neturėtume jokios istorijos, ir 
tai tebūtų vienintėlė data — mes iš 

jos, kaip iš nesibaigiančių turtų ka
syklos, galėtume semtis patirties, 
ištvermės ir tikrumo.

Mes turėjome daugelį karų ir lai
mėjimų, mes turėjome didvyrių ir 
kunigaikščių, musų istorija galėtų 
didžiuotis bet kuri tauta, tačiau kai 
visa tai dingo, ar nepaliko mums 
mūsų mielas lietuviškas žodis, kuris, 
perėjęs tuos pačius vargus ir džiaugs
mus, kokius ėjo pati tauta, išliko ne
palūžęs ir amžinas. Ir kai rymo
tame prie savo istorijos puslapių, iš 
tikrųjų, tada mes karčiai pagalvo
jame: jeigu musų tautos galybės 
dienomis lietuviškas žodis būtų bu
vęs toks mylimas, kaip dabar — 
gal būt, žirgų girdymas tolimose 
jūrose nebūtų likęs tik puikus epi
zodas. Jeigu mūsų ponai būtų sau- x 
goję savo gimtąjį žodį taip, kaip jie 
saugojo savo garbę — iš tikrųjų, 
mes būtume išvengę daugelio nerei
kalingų bylų su kaimynu, kuris 
mums buvo įkyrėjęs savo meilumu. 
Ir tik tada, kai mes apsižiūrėjome 
nebeturį begalinių plotų, Ir pulkų, 
ir pasaulinio garso, ir savo šaunių 
bajorų — ach taip, tada mes pasi
jutome esą galingi, nes mums buvo 
likęs lietuviškas žodis, ir vienas no
ras, kad galėtume juo užpildyti tik
tai savo žemes. Ir šitą norą mes 
išslnešėme iš visokių amžių ligi die
nos, ir prieš šitą kuklią mūsų teisę
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AMŽINAS ŽODISvisais amžiais stojosi piestu visos pragaro užmačios — ordinai, baudžiavos ir komunos. Iš tikrųjų, kai mes dabar žiūrime atgal, mums darosi aišku, kokią nesulaužomą jėgą mes turime savyje.Tikrai, pasaulis tiki, kad graži moteris sugriovė Trojos miestą, ir markyzių intrygos suardė Prancūzijos karalystę. Bet ar tas pats pasaulis tiki, kad mūsų sodietė mo-- tina, pirštais vedžiodama savo sūnui raides maldaknygėje, sėdėdama prie ratelio suskaldė rusų imperiją. Jėgos ir ginklo galybė neįstengė pa- • laužti lietuviško žodžio, ir spausdintuose puslapiuose jis buvo nešamas prie krūtinės ir ant pečių, nuo Prūsų ligi Sibiro, ir neretai šitie puslapiai pražydėdavo knygnešių krauju.Anais siaubingais metais lietuviškas žodis nestovėjo vietoje, jis ėjo, tarytum balsas, šaukiantis dangaus .teisingumo. Jis užrėmė savimi baž- 
t ■ nyčios duris Kražiuose, jis ėjo per teismus, ieškodamas teisybės, jam statė kartuves, jam, lietuviškam žodžiui, kuris kaip šventoji Dvasia nusileido į kiekvieną tikrą savo žemės vaiką ir nenumirdavo su trapiu žmogaus kūnu, bet gyveno ir vis stiprėjo. Ir tie, kurie dėliojo eiles Aušroje, Maironis ir daugelis kitų — jie yra mūsų gyvenimas, jie yra . mūsų žodžio kraujas, jie yra ugnis, kuri iš toli ateidama uždegė Vasario šešioliktosios laisvės fakelus.Šita diena taipgi yra žodis, bet jis pagimdė karius, kurie su prasčiausiais ginklais mokėjo apginti tai, kas buvo neįmanoma, ir atsiimti tai, kas buvo negalima. Šitas žodis atvėrė akis pasauliui, pro jo vaisius žengė metų metai, laisvės paradai ir svetimų kraštų diplomatai. Ir tada jį užgriuvo birželio prakeikimas.Taip, mūsų priešai žinojo, kad ginklus galima atimti, kad šautuvai rūdyja ir kardai lengvai lūžta, iš tikrųjų, jie taip pat žinojo, kol bus 

gyvas lietuviškas žodis — visas kraštas bus amžinas frontas. Ach taip, jie dėjo visas pastangas, jie nukalė retežius mūsų žodžiui — tačiau mūsų jaunuomenė pro grasinimus ir kalėjimus giedojo mūsų himną, ir mūsų vaikai saugojo savo elemetoriuose laisvės eilėraščius, ir musų vyrai ir moterys neišsižadėjo lietuviškų maldaknygių. Žodis ėjo po žeme, kaip nematomas gaivinantis šaltinis, ir jis sproginėjo ore, kaip į ugnį įmestas dinamitas.Ir kai atėjo laikas ir buvo tartas žodis — argi ne tie patys priešai bėgo nuo jp vaisių, argi ne jis_iš- kėlė laisvės vėliavas Karo Muziejuje ir prie kiekvienų namų, nors ir ne vieną jų aptaškė kritusių didvyrių kraujas.Ir antroji okupacija atėjo į kraštą ne šviesesnė už pirmąją, ir tada, šalia tikėjimo į Dievą, mus gaivino tik lietuviškas žodis, kaip jis gaivina ir vienija mus dabar — pasilikusius tėvynėje ir išblaškytus ištrėmime.Taip mes galvojame Vasario šešioliktąją dieną, trisdešimtąją mūsų laisvės paskelbimo dieną, ir mes esame išdidūs ir tvirti, kad turime su savimi mūsų letuvišką žodi, nuo. kurio dreba mūsų priešai ir kuris atvers mūsų kraštui laisvės duris.Čia tebūnie leista pridurti, kad šitas žurnalas, išeinąs į pasaulį šių sukaktuvinių metų Vasario šešioliktąją dieną, stengsis būti bent mažyte pakopa tuose didžiuose laiptuose, kuriais lietuviškasis žodis lipa į krikščioniškosios Lietuvos kultūrines aukštumas.O sniegas vis krinta — ir dangus yra svetimas, ir debesys svetimi, ir sniegas svetimas. Tačiau pro šaltį ir ūkanas į mūsų širdis atplaukia nugrimzdusio laisvės varpo balsas, jis kelia mus ir jungia, jis kalba į mus ir šaukia, ir jo žodžiai neišdildomais raštais susikloja mūsų širdyse: amžiais bus laisva Lietuva!
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BERNARDAS BRAZDŽIONIS

POEZIJA

Kas pabėrė ■ perlų tiek skaisčių 
I žvaigždėtą tavo laimės taką? 
Iš kokių toliųjų pakraščių 
Pro aušros vartus uolų stačių 
Tavo ryto tyros upės teka?
O, laimingas, pasakų šaly 
Radęs savo žemės žygių kelią, 
Tu ir skaudų rudenj gali 
Dangų puošt žiedais, ir nebyli 
Kalba tau gera tėvų pirkelė.
Ir visų vidurnakčių sapnuos • 
Tu regi dienų jaunystės pievas, 
Pilnas juoko, saulės ir dainos, 
Giriose ir kloniuos, ir kalnuos
Vaikšto geras tavo meilės Dievas.
Kas pasėjo sieloj tiek gėlių;
Vidury žiemos kad jos žydėtų, 
Kas nepagailėjo spindulių, 
Aukso bokštų, deimanto pilių 
Žodžiams jūsų, jūs, sparnai poetų?

STEBUKLINGOJI DAINA
i viena mane vilioji ir gyvent šauki viena, į 
i nemirštančio pasaulio, tu nemirštanti daina, 
aš ieškau tavo didžiai prasmei žodžių užmirštų 
padugnių, žemės pievų ir iš dangiškų skliautų; 
čiurlenimo upelio ir iš krištolo versmės, 
gyvenimo šventųjų ir iš mūsų nuodėmės . . .

Tu
Tu
O i
Iš
Iš 
Iš
Kad žydėtum, kad skambėtum tartum Dievo dovana — 
Stebuklingojo pasaulio stebuklingoji daina.
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BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Į AMŽIŲ KALNUS ’
Aš su jumis keliauju, šviesios
Ir tolimos, klajūnės žvaigždės danguje, * x
Ir mano ryto takas tiesias
Nežinomybėn, kaip vilties gija.

Ir nenutrauks jo piktos' rankos
Likimo, laukiančio, kad žūtum mes, 
Ir kad nukristumėm, kaip menkas ' .
Pasaulio krislas i nakties gelmes.
Aš su jumis keliauju, saulės. ’ , -z -
Pavasario gyvybės spinduliai, • .
Man visas Viešpaties pasaulis, . , •
Visi dangaus dienų keliai.
Ir niekad niekad toj kelionėj ' -
Nesutikau, mirtie, tavęs,
Ir po tavaisiais žingsniais kloniai * . ’
Mane į amžių kalnus ves. , *

TAVO SIELA .
' Šventajam

Tavo siela tartum begalinė
Amžino pavasario versmė,
Kaip jaunų dienų žiedai šilkiniai, .
Kaip šviesi gyvenimo giesmė. •
Tavo siela, nakčiai žemę siaučiant,
Kaip aukštų padangių žiburys,
Nevilties šešėlyje juodžiausiam ,
Deimantas vilties ugnim žėrįs.
Ir tada, kai metai, tartum indas, 
Sutrupės be ženklo palengva — 
Tavo siela, šukėse suspindus, 
Ir be žemės kūno bus gyva.
Ir tada, kai švies dangus sužibęs
Amžių saulės spindulių tvanu — -
Tavo siela soduos amžinybės . 7
Kraus sau kraitį Viešpaties dienų.
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ASTUONI EILĖRAŠČIAI

. KELEIVIS IR MOTERIS
Prie Samarijos šaltinio

Esu aš gyvojo gyvenimo šaltinio
Vanduo; kas geria, tikėdamas,'mane, 
Kaitroj keliaudamas į tolimą tėvynę 
Netrokš ir nesuklups po saulę ugnine. .

Srovė esu aš upėje Jordano, z . -
Esu Genezareto ežero banga,
Esu vanduo aš viso okeano, i-
Kur . supasi saulėleidžiai degą . - /

Ugnim nualpusios dienos ir paskutiniais
Į naktį skęstančiosips žemės atdūsiais, ,
Esu-" vidurnaktį nemiegantis šaltinis,
Kurio čiurlenimo, pabudusi, klausais; s

Ir jis tau primena — tai mano balsas gyvas. 
Ir jis tau primena —• tai Viešpaties naktis,

4r nepili sauson lempelėn tu alyvos: > ' /
Tamsoj nušvinta tau juodžiausia paslaptis —

Esu aš šulinio Samarijos giliausia
Gelmė, kur amžių amžiais neišdžius,
Ir randa tas mane, kas sieloj kelio klausia,
Ir girdau širdį aš, ir žvėrį aš, ir paukštį, x
Ir tyruliuose šaukiančius mane medžius.

UOLA

Benamiai paukščiai praskrenda tolydžio pro mane — 
Tai dienos — ilgos, trumpos, šviesios, apsiniaukę, 
Praeina metai karavano grandine, 
O aš ir vėl vienui viena kitų sulaukiu.

Regiu — sudūžta pasiklydę tolumoj
Laivai, ir į gilias gelmes keleiviai skęsta?
Ir niekad niekad nesulauks jų grįžtančių namai, 
Ir neišvys jie, amžiams žuvę, gimto krašto.

Ir audros siaus, ir plieks žaibai, ir drūmsis bangos, 
Ir šauks nuskęstančių laivų sirenos SOS, .
Tik aš, uola, kai nusigiedrys dangūs, '
Iškelsiu galvą virš mirties ir virš tamsos ...
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BERNARDAS BRAZDŽIONIS

NAKTIS ANT OKEANO
Esi tu tartum sraigė didelėj dėžėj, 
Ir akys nieko čia daugiau nęmato 
Be to, kaip supasi balti bangų ežiai . 
Ir be dangaus švininio rato.

šiaurės vėjo milžino ranka, 
aukštas stiebas tavo plausto.

Ir tavo laivas — skruzdėlė menka,
Ir niekas nepraplėš nakties apsiausto
Nei
Nei

dingsi tu, kaip lašas lietuje, 
dingsi tu, kaip ketera suskilus, 
nepakils tava malda pro ją,

Gal 
Gal 
Tik
Tik s atsidus gelmių verpetai gilūs,

Tik čia, kur tu beprasmiškai kritai,
Pravirks žvaigždė pro miglą prasikalus, 
Kai kils kažkur daina, kažkur žaliuos krantai, 
Ir saulė švies aukštai kaip idealas

GYVASIS DIEVAS
Kas tarė „Dieve, Tu mirei“? — Tu gyvas. 
Tu gyvas sieloj žemės ir žmogaus.
Ir ten, kur Tu kaip milžinas žengi, ves 
Mus Tavo žingsniai lig dangaus.

Ir nesiūbuos po musų kojom marios,
Ir mūsų kelio neužstos kalnai,
Ir, kaip plaštakės mažos, menkos, marios, 
Tavy bus mūsų dienos gyvos amžinai.

Kas tarė „Tu negrįši“? — Tu sugrįžęs, 
Kaip tvanas _ didelio gyvenimo esi.
Ir kaip^ išganymas man spindi Tavo kryžius 
Vidurnakčio juodžiausiam debesy.

Ir aš seku Tave, tartum šešėlis, 
Ir kaip drabužis dengs mane Tava drąsa 
Nes Tu esi žmogaus ir žemės sielos 
Gyvybė ir šviesa.
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NESIBAIGIANTI LEGENDA

Vieną pavakarį dangaus prieangyje pasigirdo didelis triukšmas, kuris išgąsdino šventuosius, susirinkusius pirmoje salėje. Jeigu jūs paklaustu- mėte, kodėl jie susibūrė tokiu laiku viduje, kai gražiausia pasižiūrėti, kaip atbula iš žemės traukiasi saulė — turit žinoti, kad jie stovėjo čia ir žiūrėjo į sieną., Ir kodėl buvo taip? Visiškai neseniai atkeliavo čia vienas dailininkas, ir toks darbštus, kad nė čia jis negalėjo nustygti be darbo, ir užtat jam leido vieną sieną, kuri neseniai buvo- naujai perdažyta, papuošti pagal jo norą.O, kaip jis grožėjosi spalvų gausumu! Jis nuolat stvėrėsi už galvos iš nuostabos, ir jo plaukai mirgėjo kaip vaivorykštė, kol pagaliau jis ryžosi pasiimti teptuką. Tada jis truputį pagalvojo ir pradėjo vedžioti dažus ir savo galvojimus. Ir štai dabar vienas kitas praeidamas pastebėjo, ir grįždamas sakė kitam — ir taip susirinko būrelis, ir visi žiūrėjo, kaip šviesioje dangaus sienoje pradėjo augti žalios eglės, vienas kitas beržas, prižėlė vejos, ir pro tą augmeniją nusruveno upelis, šviesus, « kaip angelo sparnas. Į medžius dailininkas įleido keletą paukščių, šiaip sau, nerūpestingai, kad nelabai galėtum ir pažinti, kokie tai buvo pauk- ščiai. Viską jis darė paskubomis, rodos, jis kažkur lėkė, iki pradėjo tapyti namą.O čia šventieji ėmė traukyti pečius ir kraipyti galvas — trobelė buvo tokia menka ir beveik pakrypusi, o stogas šiaudinis, ir net samanos kyšojo iš jo — tačiau dailininkas negalėjo atsitraukti nuo savo rankų darbo, jis žiūrėjo pats ir

atrodė labai patenkintas, ir kai namo durys pasiliko atviros, jis stovėjo ir tarytum laukė, kad kažkas išeis pro jas. Paskui jis, vis dėlto, žengė tolyn, ir ant sienos pasirodė danguje neregėti dalykai: kieme buvo paliktas vežimas, ir pašiūrėje stovėjo grėblys, ir čia kažkur bėginėjo namų sargas šuo.— Keista, — pratarė vienas šventasis. — Ar tai yra gražu?Ir kaip. tik šitą metą pasigirdo triukšmas, kurį minėjome pradžioje, ir savaime suprantama, buvo pravertos durys ir vienas kitas žvilgterėjo, kas ten dedasi. O dėjosi štai kas: mirtis tempė su savimi žmogų, kuris taip spyrėsi ir tampėsi, jog senoji giltinė buvo visa išprakaitavusi, ir ji užsidengė savo kaulėtą kaktą, kad nebūtų regėti jos bejėgiškumo ir kad neišgąsdintų dangaus . gyventojų savo klaikiu pavidalu.Ach ne, jie jau seniai buvo nustoję šitos žmogiškosios baimės, užtat jie ir nežiūrėjo į giltinę, jie tik stebėjo žmogų, kuris ėjo stvarstydamasis už kiekvieno daikto ir jau buyo nutraukęs vienos kometos uodegą ir pastūmęs didelį sniego debesį. Ir iš paskos ■— matė šventieji.— neperžengdamas dangaus slenksčio cimbino ’ velniu- ■ kas, ir tai jis pirmasis paleido savo liežuvį: •— Atiduok jį man, ir bus tvarka.— Ne, — pasakė giltinė, — tu žinai, kad jis nepriklauso tau, atstok. Vienintelis jo nusikaltimas, kad jis nenorėjo mirti.’ — O, niekas, kas gyvas, nenori mirti, — nuolaidžiai pasakė šventasis Pranciškus.— Aš žinau, — nusilenkė mirtis, — aš žinau, kaip tu mylėjai visa, kas' ?
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NESIBAIGIANTI LEGENDAyra gyva, bet mane tu taipgi vadinai seserimi. Tačiau šitas nepasiduoda man net būdamas negyvas, o šito aš nesu patyrusi, nors esu jaunesnė tik už mūsų visagalį Viešpatį. Pagalvokit, jo kūnas eina net ligi pat čia, ir aš negaliu jo nusikratyti.— Negirdėta! — sušuko vienas, ir kiti pasakė: — Nežinoma!— Aš negaliu mirti, — atkakliai tarė žmogus, — nejaugi jūs nežinote, kad aš negaliu mirįi?
—' O, taip, — pasakė šventasis Pranciškus, — tu esi labai jaunas, tu vos išėjai iš bernioko amžiaus, ir nenori mirti — tu nori, kad jaunystę nebūtų atskirta nuo tavęs, tačiau- nebijok, čia tu būsi amžinai jaunas.— Ach, ne dėl to, — tarė žmogus. —Aš galiu palikti čia savo jaunystę, bet mirti aš negaliu.— Suprantama, — atsiliepė kitas šventasis, -— tu buvai vienintelis sūnus savo, motinai, ir tu negali iškęsti jos ašarų ir širdies plyšimo — tačiau nenusimink, tu sulauksi ją čia, kur niekas nepažįsta verkimo nei sielvarto.— Aš buvau jai viskas, ir jeigu ji žinotų, kas yra su manimi, ji labai raudotų dėl manęs ir dėl to, kad neturi kito, kuris dabar stovėtų mano vietoje, kuris kariautų.— Kariautų? — pasigirdo balsai. — Tu pasakei — kariautų?Ir dabar jie pamatė, kad žmogus tebeturi ginklą. Ir nors jis buvo toks menkas, kad atrodė tiesiog juokingas, tačiau tai buvo ginklas, ir šventuosius apėmė pasibjaurėjimas.— Tu ’ėjai žudyti, o atrodai toks nekaltas, — pasakė vienas, tačiau žmogus nenustebo, ne, jis labai piktai tarė.— Aš stovėjau sargyboje. Pagalvokit, jeigu naktį priešai iš pasalų užpuls kitą sargybinį, kaip jie užpuolė mane, ir jeigu kitąs sargybinis nesuspės sušukti, kaip nesuspėjau aš — mūsų tėra tiek maža, ir dėl to aš negaliu mirti.

Dabar šventieji tikrai nežinojo, kas reiktų daryti, ir kadangi buvo prisiartinęs vakaras, vienas angelas ėjo degdamas šviesas, ir kai salė, kurioje dirbo dailininkas, buvo nušviesta — pro duris sutviskėjo paveikslas sienoje.Ir dabar žmogus džiugiai sušuko, prasiveržė pro visus ir pribėgo prie sienos, ir paskui jį nuėjo visi, tiktai mirtis negalėjo peržengti dangaus slenksčio, nes čia yra amžina gyvybė, ir velniukas seniai jau buvo' pasitraukęs. Ir šventieji matė, kaip žmogus apkabino nutapytą sienoje medį, ir medžio viršūnė susiūbavo, ir atsiliepė paukštis gyvu balsu, ir trobos durys dar labiau praviro, tarytum kažkas -norėjo pasižiūrėti pro jas.— Tokia yra'mano sodyba namie, — pasakė žmogus, ir jo veidą perbėgo ašara. — Tokios yra mūsų sodybos, ir jas nori pasiimti svetimieji ir jų yra begalės ir begalės, o musų tėra mažai. Tad argi mes galime mirti?Ir dabar visų šventųjų akys rymojo ant paveikslo, ir jie pažino, kad nėra meilesnio vaizdo ir brangesnių namų, ir jie suprato žmogų? kuris nešiojosi savo ginklą ginti šituos namus. Tačiau nuraminti jo jie- nemokėjo. Ir jiems darėsi graudu, ir jie bijojo žmogaus žodžių, ir norėjo, kad jis tyjlėtų, tačiau jis kalbėjo ir kalbėjo:— Ar nesutvėrė Dievagsbitę mažą, ir ji yra vertesnė už vilką? Ar nesidžiaugia akis balto dobilo žiedu, ir ar nenuvargsta ji dykumų platybėj? Jūs tik pagalvokite, kad mes nieko 'kito nenorime, kaip tik būti geri ir gyventi sau, tačiau mus kaltina, kad esame menki. Ir dideliam padeda didelis, ir skriaudikas susiranda padėjėją. O mes esame vieni ir palikti Dievo, nes ir pas Jį mes neturime nieko, kas galėtų užtarti.Ir staiga žmogus nušvito ir pradėjo šypsotis, ir pasakė tokiu linksmu balsu, kad visi šventieji' lengviau atsiduso:
8
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NESIBAIGIANTI LEGENDA— Kur yra, — sakė žmogus, — kur yra šventasis Kazimieras?Ir taip visi gailėjosi žmogaus, ir taip buvo gera, kad jo veidas truputį nusiblaivė, jog tučtuojau kažkas nubėgo ieškoti to, kurį jis buvo suminėjęs.Buvo žinoma, jog šventasis Kazimieras yra toks drovus ir vienišas, jog net ir danguje mėgo laikytis nuošaliose vietose, auginti gėles, ir jo'džiaUgsmo malda' buvo labai tyli. Bet kaip tik pasitaikė, kad bevaikš- tinėdamas jis sustojo ties lelijų krūmu, ir pro tenai taipgi praėjo šventasis Jurgis. Kilnusis riteris mėgo kiekvieną trapų ir globos reikalingą grožį, štai todėl jis taip pat palinko ties gėle, ir visi trys atrodė labai puikiai. Taip juos atrado tas, kuris buvo išėjęs ieškoti, ir pasakė šventajam Kazimierui, kad venas žmogus yra jo šaukęsis.— Manęs? — paklausė šventasis ir'nuraudo. — Ach, gal būt, jis yra girdėjęs, kad aš myliu gėles, ir turi ką nors papasakoti ar. parodyti naują žiedą.Ir jis nuėjo ten, kur stovėjo būrys šventųjų aplinkui žmogų, ir kai tas išvydo jį prisiartinant, ištiesė abi rankas ir iš visos širdies paprašė:— Padėk mums. Argi mes nesame tavo žmonės, ar nepasirodei tu vienoje kovoje ant balto žirgo, ir. dangiška kariuomenė ėjo su tavimi, ir pergalė buvo mūsų! Padėk mums, karalaiti!Ir šventasis karalius paraudo kaip lelija aušroje, nes jis buvo labai drovus ir dėl to, kad jam suskaudo širdis nuo žmogaus prašymo. Labai tyliai jis tarė:4 • — Žemiškas vainikas buvo man per sunkus, ir aš laimingas, kad Viešpaties ranka nuėmė jį nuo mano galvos. Tačiau jeigu aš vėl turėčiau pasiimti valdymo pareigą — tai. būtū tik jūsų žemėje, mano broli. Dievo įsakymu atėjau aną sunkią valandą jums talkon, bet ką aš galiu daryti dabar, kur mano paties valia viena negali nieko.

— O, mums einasi taip blogai, — sako žmogus, — visiškai blogai, ir reikia gelbėti taip greit, jog negalima net sugaišti laiko, kad permaldautume! Viešpatį Dievą. Jjs tikrai atleis tau, jeigu už gerą darbą reikia atleidimo. Pagalvok tik — aš stovėjau sargyboje! Ir dabar praėjo tiek laiko, kad dėl mano pasitraukimo galėjo visi žūti! Einam, aš nuvesiu tave, ir tu pats žinosi, kaip reikia pagelbėti.Ir tuomet visi tylėjo, ir žmogus pajuto tą tylą, ir jį apėmė baimė.— Žinau, — pasakė jis, — žinau, kad įstatymas nebus pakeistas dėl nieko, ir niekas nepadės mums, ir aš negaliu grįžti, ir mano vieta bus tuščia. Ir pro kiekvieną spragą įsiveržia nauja minia tų, kurie mus sunaikins., Šituo metu sugaudė vakaro varpas — jeigu gėlės galėtų skambėti, sakytumei, kad tai jos varpuoja, jeigu skambėtų spinduliai — tartum, kad tai jie. gaudžia — toks buvo balsas, kuris šaukė prie gražiųjų vakaro maldų, ir kiekvienas su džiaugsmu sekė jį, ir todėl visi išsiskirstė, tik žmogus liko stovėti prie paveikslo, kuris buvo panašus į jo sodybą.Kažkiek jis taip tovėjo, visiškai sustingęs iš liūdeso, ir visur sklaidėsi gaivinantis ir tylus poilsis — kaip staiga jis išgirdo žingsnius ir pamatė, kad kažkas praėjo susisupęs dideliu tamsiu apsiaustu. Jis pamėgino paklausti praeinantį, jis norėjo bėgti paskui jį, tačiau pajuto, jog negali pasijudinti, ir jo liūdėjimas pasidarė dar sunkesnis, ir jam atrodė, kad jis dar kartą mirs. Ir tada jis vėl atsuko savo akis į sodybą, ir todėl neberegėjo, kaip pro šalį dar kažkas praėjo.Ir ūmai jo siela pradėjo blaškytis iš nerimo: žiūrėdamas į paveikslą jis mato, kaip anas plečiasi ir auga, kol pasidaro toks didelis, kaip jo kraštas. Ir jis mato, kaip gyvenimas skleidžiasi ten, ir žmonės' dirba, jis mąto moteris ir vaikus namuose; mato senius ir nepajėgiuosius, ir,'9
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NESIBAIGIANTI LEGENDA

galvodamas apie vyrus, praeina pro 
daugelį vietų, kur vyksta kautynės, 
užpuolimai, padegimai ir mirtis. Jis 
bėga savo ilgesiu į tą pusę, kur jis 
pats yra kovojęs, ir mato, kaip per 
kaimus, laukus ir miškus, kur krinta, 
karo lietus — keliauja du. Jie abu 
yra apsisiautę tamsiais apsiaustais, 
ir jų veidų jis nemato, ir tas, kuris 
eina pirmas, nepastebi antrojo, ta
čiau žmogus, stovėdamas dangaus 
prieangyje ir žiūrėdamas pro pa
veikslą, galvoja: ar tai yra priešai?

Jie eina taip sparčiai, kad jis ne
gali jų prisivyti savo žiūrėjimu ir 
ima labai bijoti, kad jie nepridarytų 
ko blogo. Jis net uždūsta, taip skuba 
jis savo mintimis pavyti juos, ir 
staiga jis atpažįsta vietovę, kur stovi 
jo dalinys. Ir jis mato, kaip tiedu 
praeina pro sargybinį, žmogus nori 
jam sušukti, tačiau negali. Tada pir
masis keleivis sustoja, ir žmogus at
pažįsta, jog tai yra ta pati vieta, 
kurioje jis stovėjo sargyboje ir 
žuvo.

Šitoje vietoje sustoja tas, kuris 
eina pirmas, jis nuskleidžia nuo 
savo galvos apsiaustą, ir žmogus pa

mato skaistų tarsi gėlę veidą, tačiau 
jo rankoje dabar yra ne lelija, o 
kardas.

Ir tuomet tas, kuris ėjo pėda į 
pėda paskui pirmąjį, numeta savo 
apsiaustą, ir žmogus mato sidabri
nius šarvus ir ilgą ietį. Ir šventasis 
Kazimieras atsisuka ir taria:

— Kilnusis riteri, tu neturi pik
tintis, kad aš atėjau čia. Ten, kur 
mano brolis yra kritęs savo parei
gose, aš Užimsiu jo vietą, nes jų 
yra taip nedaug.

— Taurusis karaliau, — pasakė 
šventasis Jurgis. — Keturios yra 
pasaulio šalys, ir iš trijų supa prie
šai šitą mažą žemę. Šitaip atrodė 
karalaitė, kuri stovėjo prieš slibiną, 
laukdama mirties, ir aš atėjau ją 
ginti. Ir ji buvo išgelbėta. Aš stovė
siu šalia tavęs, ir niekuomet šitoje 
apsigynimo kovoje nebus tuščios 
vietos.

Ir žmogus, buvęs sargybinis, stovė
damas danguje prie paveikslo, pro 
kurį matė savo šalį, laimingai nu
sišypsojo:

— Dėkui Dievui, jie nepavėlavo.

12
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AUKŠTYN

Aukštyn, aukštyn, aukštyn virš žemės ir paminklų. 
Kur žvilgsnis neprakerta, bet dvasia plasnoja 
Spindėjimų ir laisvės erdvėj, mes pakylam 
Kūrybos burėmis palaimintam rytojui.

Diena trapi. Širdis trapi. Jėga ir grožis, ,
. Ir protas tarpsta amžinumo viešpatijoj;

Ir laimės aistros, supas šilko debesėliais . . .
Aukštyn, aukštyn, kaip saulei nuo vandens lelijos!

Šopenas

Širdis garsuos. Paveržia mus šviesos skridimas
Pro debesis tylon. Ir linija ir taškas.- I
Nutilk, žvėrie! Tai polonezas gimė!
Ir gimė gedulo miražas žvakės vaškui.

Žieduose bitės žaidžia — ir medus, ir vynas, 
O pas valdovą renkas freilinos į puotą.
Iš brilijantų — rožės, iš minties — žinynas, '
Kūrybos aukurui -r- širdis neišmeluota.

11
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LAISVE

Plataus dangaus ir marių laisvės paukštė — 
Žuvėdra alkana žiemos speiguos 
Ant delno nutūpė maldauti maisto. 
Vis lygu: bado, ar žmogaus naguos.

O, laisve, laisve! Tu esi gražuolė 
Ant vandenų ar negyvenamuos laukuos. 
Bet ten, kur narvai, durys, šeimininkai, 
Esi lėlė iš porceliano, vystykluos.

APLINKUMA IR ŽMOGUS

' Ir vyturėlis, ir dangus, ir daug, daug- saulės. 
Ir’ žalias javas, ir miškai, ir daug, daug, jūros. 
Žmogus kaip puotos taurė, vynas nedagertas, 
Kurs niekados, kurs niekados iššekt negali.

O žemėj skruzdės, kirminai ir rauslios šaknys, 
Ir briedis, ir žuvis, ■ ir lauko peteliškė.
Žmogus, kaip puotos taurė, perpilta per briauną, 
Pasotintas, trapus — ir išmintis, ir žaislas.

ŽIEMA

Baltam sniege kaip rošės baltos pėdos, — 
Tai angelas nuėjo į šventovę. 
Prie aukuro išminčiai skaito Vedas: 
Amžinasis ir amžių Dievui "^šlovė.

Jų karštos širdys, aukurai ir maldos 
Klaikiąsias pūgas ir ledus apvaldo. 
Su angelu atein’ Žiedai ir kvapas, 
Ir sveikata, ir paukščių giesriaės lapuos.
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NE ŽEMES KARALYSTĘ

Girdžiu meliodijas ir amžinas dejones, 
Ir amžinus džiaugsmus ne žemės karalystės. 
Širdis nedaloma — garsų srovėj sruvena, 
Nedaloma dalia dainoj neilsia.

Ir ten, kur rūkas baigias, švinta karalystės 
Be dulkės svorio: tik jėga jėgoj atspindi, - 
Malonė vaikšto saulės šventės karalaite, — 
Pradžių pradžia yra šventų švenčiausiam inde.

PIETĄ

Ant Tavo kelių, Motina Šventoji, ' 
Nurimo Djevas, pranašas, sūnus.
Jo garbei saulė ant kalnų liepsnoja, 
O Dievo žodis tapo Tau klusnus.

Per amžius eina žemėj šventas garsas, 
Kad meilė žmogui atpirkta krauju, 
Plasnos ir džiugins kaip alyvų varsos 
Prie dangiškų ir prarajos kelių.

PRIE MARIŲ

marių kranto gintarai pabiro, — 
supės marios audrai iš rytų.

Ant
Kai
Ir motinos, ir dukros rauda brolių, — 
Ant kopų pušys plakasi kartu.

Ko marios draskos? Motinos — ko rauda?
Jų ašaras — kuo, žeme, atpirksi?
Sūnai, žiniai kovoj dėl laisvės krito, 
Kapuos ir saulė spindi ilgesy.
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A RMO NIKĖLĖ
■ JURGIS JANKUS

Su Stasiu Narbutu buvom iš vieno kaimo. Jis mėgdavo vakarais užeiti pas mane, ir mudu nejuda prasėdėdavom ligi dvyliktos, o kartais ir ilgiau.Jis turėjo stovykloje daug ryšių ir turėdavo ką papasakoti, o aš nerūkiau, ir mano cigaretės visada gulėdavo ant stalo.Bet daugiausia laiko praleisda- vom tylėdami, kiekvienas paskendęs savo mintyse.Kartą, pakėlęs akis, pamačiau jį su šypsniu žiūrintį į mane.— Ko šypsais? — paklausiau.—'Atsiminiau tokį niekutį. Iš kūdikystės. Tu, tur būt, seniai užmiršai. Ir aš buvau užmiršęs, bet nei iš šio, nei iš to atėjo į galvą. Iš tikrųjų, man tavęs gal net atsiprašyti reikėtų. Nieko neatsimeni?Aš tikrai nieko" negalėjau atsiminti.Tada jis pasakė:— Žinai, tau kartą nupirko armonikėlę, ir tu įmetei į kūdrą? Užmiršai?Tą puikiai atsiminiau. Iš švenčiausios Trejybės atlaidų tėvas parnešė broliui ir man po armonikėlę. Brolis už mane buvo trim metais vyresnis, ir turėti armonikėlę jam buvo garbės reikalas. Jis labai atsargiai pagrodavo, vos prie lūpų tepridedamas, paskum suvyniodavo į baltą popierėlį ir vėl padėdavo į dėžutę. Man armonikėlė buvo visas gyvenimas. Aš grojau per dieną, ir būčiau per naktį.grojęs, jeigu nebūtų reikėję pačiam eiti gulti ir kitiems duoti ramybės. Per dvi savaites jau mokėjau visas polkas, kurias grojo kaimynų Telesforas, ir visas
14 

dainas, kurias dainuodavo mano motina. Vieną polką jau įmantriau paraitydavau net ir už patį Telesforą. Žinoma, mano armonikėlė nebebuvo tokia nauja, kaip brolio: nuo priekinės pusės buvo nusišėrę visi dažai, dvi pertvarėlės išskilę, vienas balsas pradėjo, žvengti, o kartoninės dėžutės nė žymės nebebuvo likę. Brolis tą man prikišdavo, o aš atsikirsdavau, kad krautuvėj visos naujos, net naujesnės, negu jaKluono kampe, už daržinės, buvo kūdra. Prieš dvejis metus iškasė kitą anapus gatvės, o tą nusprendė panaikinti. Į ją pradėjo pilti visokias šiukšles ir atmatas. Vieną sekmadienį susirinkom apie tą kūdrą ir mėtėm akmenis. Dugne jau buvo daug visokių .šiukšlių, ir kai įrnes- davom akmenį, iš ‘tamsiai gelsvo, kūdros vandens ilgai kildavo burbulai. Iš pradžių tik jie mėtė, o aš grojau. Paskum ir man užėjo noras pamėtyti. Pasidėjau armonikėlę šalia šulinio ant akmens, prisirinkau akmenų ir ėmiau žaisti kartu su ki-- tais. Paskum nubėgom pietų. Bevalgant atėjo svečių iš kito kaimo. Tėi vui užėjo’noras pasigirti mano mokėjimu, ir jis liepė man pagroti. Tada, apsigraibęs, atsiminiau, kad armonikėlę užmiršau prie šulinio. Nubėgau, bet ant akmens jos nebebuvo. Išgraibiau žolę, išžiūrinėjau po alyvomis. Atėjo brolis, motina, paskum if tėvas su svečiais, bet armonikėlė buvo dingusi. Tada pasimaišė Narbutų Stasiukas ir pasakė, kad jis matęs, kaip aš įmetęs armonikėlę į kūdrą. Aš be galo nustebau ir tvirtinau armonikėlę padėjęs ant akmens. Man pa-
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čiam jos buvo be galo gaila ir jutau, 
kad akys darosi pilnos ašarų. Bet 
Stasys tvirtino savo.

— Ar tu neatsimeni, kai turėjom 
visi mesti iš eilės po penkis akmenis? 
Tu teturėjai tik keturis. Aš gi aiš
kiai mačiau, kai išsitraukei armoni
kėlę ir greitai {metei. Galiu parodyti 
ir vietą, kur ji įkrito. Va, čia, netoli 
vidurio. ■ Gal pats nepasijutai.

Stasys buvo trejetą metų už mane 
vyresnis, ir juo visi patikėjo. Tuoj 
atsinešė grėblius ir pradėjo iš kūdros 
traukti visokias šiukšles. Stovėjau 
atsistojęs' užpakaly visų, graibiau 
ranka po kišenę ir galvojau, argi 
galėjau nejučia įmesti. Pagaliau ir 
aš, paėmęs laisvą grėblį, patraukiau 
per kūdros dugną..

— Žiūrėkit, sako, kad neįmetė, o 
pats ieško, — sušuko tas pats Stasys.

Tada tėvas padėjo į šalį grėblį ir 
šaltai pasakė:

— Žinokis. Įmetei savo, ne mano. 
Bet daugiau neprašyk
. Ir žodį ištęsėjo. Per Žolinę broliui 
nupirko gražią dvipusę armonikėlę, 
o man liepė atiduoti senąją. Bet 
ji buvo jau visiškai sugadinta ir 
nebe grote grojo, bet birgzte bebirzgė. 
Per kitas Kalėdas nupirko jam didelę 
tampomą dvieilę, o man vėl liepė 
atiduoti senąją. Tada paėmiau ją, 
nunešiau ir tyliai įmečiau į naująją 
kūdrą, į eketę. Po poros dienų tėvas 
paklausė, kodėl negirdi manęs gro
jant. Aš nieko neatsakiau. Tada 
jis uždraudė ir į rankas paduoti man 
didžiąją.

— Aš ir neimsiu! — sušukau ir 
išbėgau į kamaraitę.

Taip sunku, neapsakomai sunku 
buvo ant širdies. Visą naktį verkiau 
ir galvojau, jog tik brolis tegalėjo 
mano armonikėlę įmesti į kūdrą iš 
pavydo, kad geriau už jį groju.

Ir nors paskiau su broliu nesupy
kau, bet armonikėlė, kaip aštrus dy
gis, smigojo krūtinėje, ir aš negalėjau 
būti jam nuoširdus.

Prieš keletą metų, kai abu sugrįžę 
į tėviškę vaikščiojom pakluonėmis, 
netyčia užėjom į tą kampą, kur anais 
laikais kūdra buvo, — paklausiau:

— Sakyk, juk tą armonikėlę tada 
tu paėmei?

Jis ilgai nięko neatsiminė ar dėjosi 
neatsimenąs. Ir kai jam viską išaiš
kinau, jis gynėsi neėmęs. Aš pate» 
juk įmetęs. Iš pradžių nenorėjęs pri
sipažinti iš baimės, o paskum ir pats 
ėmęs tikėti, kad neįmetęs. Jam esą 
nuostabu, kad aš tokius niekus taip 
ilgai širdy laikąs.

Aš su juo nesiginčijau, bet likau 
neįtikintas. Ir kai jis netikėtai mirė, 
berdamas paskutinę saują žemių ant 
jo karsto, norėjau išrauti iš širdies 
tą, nors laiko ir' apdilintą, bet dar 
vis tebeduriantį dygį, kaip atleidimo 
ženklą, bet negalėjau. Jis pasiliko 
ir tebedygojo.

Kaip žaibas, kaip vienalytis vaizdas 
per akimirką perbėgo tie’ įvykiai, ir, 
kai Stasys paklausė, ką aš manąs, 
kur toji armonikėlė galėjusi dingti, 
greitai atsakiau:

— Brolis paėmė. Žinau jo būdą. 
Jis negalėjo pakęsti, kad mažesnis 
daugiau gaji, negu jis.

Stasys žiurėjo į mane gudriu šyp- 
suįiu degančiom akim, kratė galvą 
ir tarė:

— Klysti!
Po valandėlės dar pakartojo:
— Klysti, bičiuli. Tai aš paėmiau. 

Man reikėjo peiliuko. O žinai, koks 
mano tėvas buvo šykštus — nieko 
nenupirkdavo. Banio vaikas turėjo 
tų peiliukų daug, ar tris, berods. 
Tai aš paėmiau tavo armonikėlę ir 
išsimainiau į peiliuką. Atsimeni, tą 
juodom kriauniukenx Dar ir pats ne 
sykį su juo drožei, dūdeles krūmuose 
sukdavai.

Jis pasakojo šypsodamasis, lyg atsi
minęs malonų atsitikimą, ir jo balse 
ir pozoj buvo pilna pasididžiavimo.

Mane užgulė sunkumas. Pirma 
galvojau, kad anoks sutramdymas 
neleido man pasiekti to, ką vėliau 
bepasiekti buvo per vėlu. Kai mano 
muzikiniai gabumai išryškėjo, aš jau 
ėjau dvidešimtus metus, ir muzikinę 
techniką igyti laikas jau buvo pra
bėgęs.

Tą išgyvenau nepaprastai sunkiai, 
kaip didelę ligą, ir visą kaltę dėjau

X 15
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ant brolio pečių, o dabar pajutau, kad 
savo santykius su broliu be reikalo 
kartinau.

— Ir mano brolis nieko nežinojo? 
— paklausiau.

— Nič nieko, — garsiai atsakė 
Stasys, ir jo akys dar labiau subliz
gėjo, o už smagiai besišypsančių 
lūpų švietė baltutėliai dantys. Man 
dingterėjo, kad jie ir svetimą gerklę 
perkandę' paliktų tokie pat balti ir 
gražus. Ir šypsotųsi taip pat.

Norėjau jam pasakyti daug piktų 
žodžių, pritvinkusių rūsčios teisybės, 
bet gerklę suspaudė nematoma ran
ka, ir negalėjau ištarti nė vieno, nors 
galva ir širdis buvo pilna. Tik pa
žvelgiau į laikrodį ir pasakiau:

— Man reikia išeiti.
— Gerai. Dar vieną cigaretę, ir 

galėsi eiti.*
Paėmė cigaretę, užsirūkė, atsisvei

kino ir išėjo.
Užgesinau šviesą ir niekur nėjau. 

Man reikėjo be galo daug pergalvoti. 
Kitą popietį, artėjant tai valandai, 
kai jis buvo pratęs ateitu, pakilau ir 
išėjau. Grįžau tik po dešimtos. Jis 
ateidavo ir, neradę, vėl išeidavo. 
Dieną irgi stengdavausi nesusitikti. 
Nekenčiau jo, norėjau kuo nors atly
ginti Už tą skriaudą, ir vaikščiojau 
piktas ir paniuręs.

I kelintą dieną norėjau užsirašyti į 
galvą atėjusią mintį, bet niekur ne
galėjau rasti užrašų knygutės. Ji 
visuomet būdavo ant rašomojo stalo, 
aš ją tam tyčia ir buvau pasidirb
dinęs — gero plono popieriaus, stip
riais elegantiškais rusvo zamšio vir
šeliais. Į ją surašydavau visas atė
jusias idėjas ir temas. O kai turė
davau laiko dirbti, ji man buvo lyg 
nuėjau pas Stasį ir pasakiau:

Išieškojau visus kampus, išverčiau 
popierius, jos nebuvo niekur. Tada 
nuėjau pas Stasių ir pasakiau:

— Atiduok mano užrašų knygutę.
— Kokią? — nustebo jis.
— Tamsta nemanyk, kad taip 

lengvai išmainęs ant peiliuko mano 
muzikinę ateitį, tokiu pat būdu nusi-

16 

neši ir per keleris metus surinktą 
medžiagą kūrybai.

— Na, šį sykį tai pačiam visiškai 
galva susisuko, — garsiai juokdama
sis atkirto jis. — Jokios tavo kny
gutės aš nemačiau.

Apsisukau ir išėjau. Net durimis 
trinktelėjau. Grįžęs parašiau skundą 
policijai. Aiškiai nurodžiau, ką įta- 

-riau ir įsakmiai pareikalavau iškrėsti.
* Viršininkas skundo nenorėjo imti. 
Jis abejojo, ar verta dėl kokios kny
giūkštės tiek triukšmo kelti. Narbutą 
jis gerai pažįstąs ir žinąs, kad jis 
nebus taip lengva apkaltinti.' O jei 
nepasisektų, jis galįs keršyti. O, jis 
galįs padaryti tokių dalykų, kurie 
mums ir į galvą neateitų.

Bet aš nesileidau įtikinamas. Užte
ko. Reikalavau, kad viršininkas tik 
sąžiningai išpildytų savo pareigą.

— Gerai, — pasakė jis truktelė
jęs pečiais. — Aš pasistengsiu pa
daryti, ką tik išmanysiu, bet kas iš 
to išeis, tai jau tamstos reikalas.

Jis pasiėmė du policininkus ir išė
jo, o aš grįžau namo. Eiliojau, kad 
triukšmo bus, bet^argi auka turiu 
būti vis aš?

Žmona ką tik buvo išsiplovusi 
kambarį ir šluostėsi rankas. Grindys 
tebebuvo drėgnos, ir oras kvepėjo 
vandeniu, lyg sėdėtum ant kūdros 
krašto ir žiūrėtum, kaip šmėsčioja 
tamsios karosų nugaros. Tą pagal
vojęs net nusišypsojau.

— Ar šita? — paklausė žmona ir 
parodė į stalą.

Ant stalo gulėjo knygutė.
— Atnešė? — paklausiau ir susi

juokiau.
— Ne, radau už' rašomojo stalo. 

Plaudama grindis truputį truktelė
jau, ir iškrito, — ramiai paaiškino.

Buvau norėjęs prieiti prie Stalo, 
pasiimti ją ir truputį pavartyti, bet 
nuo žmonos žodžių vietoje pastyrau, 
o Stasys Narbutas išaugo didelis ir 
platus. Ligi pat dangaus ir ligi abie- - 
jų horizontų. Jis pasidarė kaip siena, 
ir man nebeliko jokio kelio..
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UŽBAIGA

MIŠKO KELIAS

S Gintaras

-2222SL <yL 2309
LTSR vslsl. 
respublikinį

Daugiau jau niekad nelydėsiu, 
Ir voveris — ruda ugnis — 
Eglynų aplenkiant pavėsį 
Ant mano tako neužkris.

ANĖ PETKUTĖ

IŠDAVIMAS,
Rūmų parke dailiai paukščiai gieda, 
Rūmų parke rožių krūmas žydi.

SPo tuo krūmu karalaitė sėdi 
Ir ant piršto suka rausvą žiedą. 
Ne, ne žiedas — saulės kirminėlis 
Karalaitei užšliaužė ant piršto. 
Taip lengvai, ir taip lengvai sugėlė; 
Ir pajuto karalaitė — miršta.

Niekad širdžiai taip nebuvo šalta, 
Net ir kietą ęūstų žiemovydį. 
Ach, gegužy speigas ėmė' gelti, 
Baltos obelys ledais pražydo.
Kaip mažytis, kaip beplunksnis paukštis 
Širdis cypsi vis beyilčią gaidą.
Ir i ką gi begalėtų šauktis? — 
Grįžta aidas, grįžta tiktai aidas

Tik pirštai trys, sakais aptekę 
Kaip lady Macbeth plaunu juos — 
Tačiau giliau už kraują teka 
Mari ilgesys širdies gyvos.
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ROMANSAI

MEDALIJONAS " . '

Išgraviruotas pelikanas. ■ ’
Ir žiba pakraščių ovalas. - j
Ir miniatiūra veidą mena, .
Ir kančią didelę be galo.

Nešioju prie krūtinės žaltį '
Ir pasmerkimo ugnį lėtą — ' " ■
Galiu jo niekad nepraverti, 
Galiu jin niekad nežiūrėti.

Po šimto metų karsta niūrų ' į.
Atvėrę, neberasit nieko.
Tik po'auksine miniatiūra 
Širdis bus likusi — kentėti.

. <■ ■

IŠDIDUMAS

Palaukit — aš sakau savo akims — palaukit,
Ir širdžiai savo — dar palauk:
Dar tik vidurdienis, žiūrėkit, valtys plauko,
Ir saulės daug. Ir žmonių daug.

Ateis naktis — tikrai, tikrai, ateis ji,
Pridengs ji viską, šešėliu ji užstos —
Galėsit lietis, ašaros besaikės, ?
Ir plyšt širdis galės iki aušros.

. • ' PULSAS

■ Ir kaj tartoju: kaip tave aš myliu — 
Tai nėra žodžiai, pigūs ir seni.
Mes žinom — "akmens ir metalai dyla,

, ' Ir seh'sta viskas. Meilė — ne.

Ir kai -sakau: tavęs aš neužmiršiu — 
Tai ne patosas, ir ne melas — ne.
Tu man kaip pulsas — jam užgesus mirsiu, 

_ Nebus tavęs, tai reiškia — nėr manęs.
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ANS PETKUTĖ

ŠALTINIS
Tavo rankos ant mano širdies, 
Ir pasaulis brangus, kaip taikoje. 
Kyla miestai pro kraujo sroves, 
Nužudytieji paukščiai dainuoja.
Tavo lūpos ant mano akių — 
Ir gyventi gražu, kaip tėvynėj. 
Didžią viltį tavyje regių, 
Gaivini tu mane, kaip šaltinis.

MALKOS
Dieve mano, kaip kvepia miškas, 

. Kvepia miškas iš didžių tolių.
Lietaus lašas dar berže blizga, 
Ir iš eglės skuja nupuolė.
Dieve mano, kaip širdį gelia, 
Nėra miško, kaip ir namų mums. 
Tai tik malkas pravežė pro šalį, 
Ir nusivežė mano ramumą.

PANAS
I

Išseko vandenys žali
Ir liepsnos sunaikino mišką.
Tai: savo meile tu gali, 
Tu savo .meile gali viską, 
šunys neskalija daugiau, 
Migloj ištirpo Tomas Glanas. 
Ar aš ne tiesą pasakiau:
— Aš gyvenu tik, kol tu mano.

n
Tamsu. Toks šaltis širdį laužo. 
Ir taip bijau — pelėdos suokia. 
Tai pavarei mano nuo laužo, 
Tai tavo juokas — tavo juokas.
Uola užlūžo aukštumoje:
Šovė. Sugrįžo Tomas Glanas 
Ach, viskas, viskas tik meluoja:

Aš gyvenu, o tu ne mano.
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O D I S E J A U S LANKAS
NELĖ MAZALAITĖ •

Daug vėliau, maždaug į šitos istorijos galą, Andrius Giraitis pajuto, kad tikroji karo katastrofa jį palietė ne tada, kai visas pasaulis ją patyrė. Ir ne tada, kai rytų kautynėse, beviltiškuose katilų užtvėrimuose, nepanašūs į žmones jie leido mėnesius, kurie neturėjo užbaigos. Ir mėnesiai, kuriuos pragyveno svetimuose kaimuose — nesuprasdami, kodėl jie čia atsidūrė. Jis buvo galvojąs, kad jo pergyvenimai neturi sau lygių: pasitraukimas, belaisvė — tai nėra nieico nauja ir nežinoma, tačiau kai jų mažą, šešių vyrų grupę atkirto taip, jog jie neturėjo kada ir kur pabėgti, ir jie tiktai savo galvas vaduodami, bijodami visko, ilgą laiką gyveno vis tuose neišbėgamuose rytuose — buvo kažkas didelio. Tačiau ir tai nebuvo tas baisumas — taip galvojo jis vėliau.Taigi, jie ten liko gyventi. Ką tai reiškia gyventi? — jeigu jie buvo pametę visą viltį, kuri net kovų ugnyse buvo išlikusi sveika, jeigu jis, gydytojas, galėjo žiūrėti, kaip jo draugas miršta pakelės klajojimuose, žiūrėti ir kentėti, nes neturėjo nieko pagelbėti ligoniui, tiktai tuščias rankas. Ir kai liko jų penki, jie tarė, jog geriau eiti ir pasiduoti, nors jų nereikėjo mokyti, ką reiškia pasidavimas bolševikams.Ir tuomet — tuomet jie taip netikėtai, jog nespėjo nė pagalvoti apie slėpimąsi ar pasidavimą, jie sutiko žmogų, kuris pasakė, jog nuo gegužės esanti taika. Ir dabar buvo ruduo. Tačiau penki žmonės pasijuto stiprūs, jie jau žinojo, kad ne viskas yra kritę rusams, ir kad jie tai žinojo, jie jau matė spragą išlįsti20 

iš šitos pasmerkimo vietos. Na taip, nedaug kas galėjo, pasigirti pakėlęs tokią kelionę, kurioje kiekvienas pasiteiravimas galėjo nuvesti j kapus, ir kiekvieną valandą nervai galėjo visiškai subirėti, tačiau tai nebuvo visų baisiausia, galvojo jis vėliau. Kad ir kaip atsargiai jie klausinėjo ir nedaug išgirdo, jie sužinojo tačiau, kas yra jų tėvynėje, ir kad aplinkui nebuvo jokio krašto, kuriame jie galėtų prisiglausti ir išlikti laisvi. Šitaip jie atsidūrė Vokietijoje.Buvo lapkritis, kai pagaliau buvęs karo gydytojas Andrius Giraitis nusivilko prievartos meto apdarą, ir apsivilkęs gerų žmonių dovanotais drabužiais sėdėjo savo tautiečių stovykloje, kaip lygus narys.Keturios dienos buvo praėję šitokio neįtikėtinai puikaus gyvenimo, jis gyveno tiktai savo nuovargiu ir poilsiu, jis žinojo, kad tuojau prasi-, dės nauji rūpesčiai, ir nesąmoningai įsikalbinėjo: galvosiu ryt. Bet jis taipgi žinojo, kad joks ryt neišspręs nieko ir joks galvojimas nepadės: nuo praėjusio birželio, taip, septyniolika mėnesių, jis neturėjo jokių žinių apie savo tėvus ir žmoną. Anuomet, kai jie svarstė ir tarėsi laiškuose apie padėtį, jis nenorėjo gąsdinti, o ji graudenti — štai kodėl jie kalbėjo tik apie susitikimus ir viltis, jog karas sustos tokioje vietoje, kad jų. kraštas išliks neužkliūtas naujų ir išgelbėtas nuo dabartinių priešų. Ir kuomet jis tikėjosi atostogų — prasidėjo tai, kas jį šituo laiku ir keliu atvedė čia — ir dabar jis nežinojo nieko, nieko, kas įvyko namie, kas atsitiko su Elena. Žuvimas pakeliui? Bombos Vokieti-
G
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joje? Gyvena Čia ar — liko? Ir 
jeigu ten-: kalėjimas? Sibiras? O gal 
ji laukia? Per kelias dienas jis gir
dėjo iš žmonių, kuriuos susitiko tik 
dabar ir kuriuos matė pirmą kartą, 
daug ir baisiu dalykų. Ne, tai nepri
lygo jo gyvenimui ir kelionei, tačiau 
kiekvienas turėjo savo giltinę, ir jų 
pergyvenimai žadino jo nerimą- ir 
baimę, <ir jis tuščiai kartojo sau: 
pagalvosiu ryt, dabar turiu pasilsėti.

Takiau dabar jis nelabai žinojo, 
kas vadinasi poilsis, jis greitai atsi- 
miegojo ir netrukus užmiršo amžino 
alkio jausmą — štai todėl jau po 
keturių dienų jis pradėjo galvoti apie 
darbą. Šituo tikslu penktąjį rytą 
jis nuėjo pas stovyklos pirmininką, 
ir kad tas tuo metu kalbėjosi su kitu 
žmogumi, Andrius Giraitis pradėjo 
vartyti ant stalo sudėtus laikraščius. 
Jis negalėjo atsidžiaugti tuo, kad gali 
skaityti juos sava kalba, ir jam 
atrodė, jog visokios žinios yra ne
svarbios prieš faktą, kad jos yra su
dėtos iš lietuviškų žodžių. Ir šitaip 
paieškojimų skyriuje jis pamatė savo 
brolio Stepo pavardę.

Andriaus ranka drebėjo, kai jis 
nurašinėjo savo brolio adresą: tech
nikos studentas, ieškojo savo kolegos 
ir gyveno netolimoje stovykloje. Da
bar Andrius Giraitis nebelaukė pasi
kalbėjimo su. stovyklos pirmininku, 
jis grižo į savo kampą barake ir, 
susidėjęs nedaugelį daiktų, nuva
žiavo pas bfolį. Traukiniai ėjo sun
kiai ir lėtai, tačiau popietę buvo ten, 
kur vyko, ir netrukus jau žinojo, 
kur yra stovykla, ir netrukus — 
kuriose kareivinėse ir už kurių durų 
gyvena Stepas Giraitis.

Jis braižė pasilenkęs ant stalo, kai 
Andrius suplojo jam per petįr ir 
atsisukęs Stepas po minutės žiūrė
jimo sušuko:

— Tūkstantis aguonų! — ir broliai 
stipriai apsikabino vienas kitą.

— Ir liesas gi tu! — drėgnomis 
akimis Stepas pasižiūrėjo pusiaū- 
mirka ir nusisuko į langą. Ir iš ten 
jis garsiai prabilo: — Vadinas, teisy
bės gali ir neieškoti! Mikonis pri

siekė, kad matė tave laidojant praė
jusią vasarą — o tu čia grįžti, 
nešinas raudonojo slibino dantį. 
Tegyvuoja karžygiai!

Andrius jaučia gerklėje ašaras ir 
junta, kaip myli savo jaunesnįjį 
brolį, ir mėgina susijuokti:

— Tavo stilius nepasikeitė. O dėl 
laidotuvių — trūko nedaug. Paskui 
papasakosiu.

Jis vis negali nugalėti graudumo, 
sėdasi ir žiūri į stalą: — Kokie čia 
tavo darbai?

Stepas prieina, ir dabar jau jo 
juokas nebedreba:

— Pertvarkau vėliavos aikštę ir 
planuoju vietą kryžiui. Mane vadina 
ponu inžinierium, prašau įsidėmėti, 
ir aš žvalgausi, kur. įlįsti į universi
tetą ir užsidirbti diplomą. — Ir ūmai 
pliaukšterėja pirštais: — Koks aš 
vaišingas zulusas: tu, tur būt, be pie
tų? Palauk, atvilksiu kokį konservą. ’

Išeidamas jis uždega šviesą.
Kol brolis bėgioja, ieškodamas val

gomų dalykų, Andrius žvalgosi po 
kambarį: Stepas gyvena vienas — 
taria sau — tad galės patalpinti ir • 
mane. Gera bus mums čia abiems.

Tačiau kai brolis atneša kavos ir 
pats sėdasi prie stalo, dėl visko An
drius dar paklausia:

— Vienas gyveni?
— O kaipgi ,— ponas inžinierius 

turi darbų ir privilegijų. Tepk sto
riau sviesto, žmogau, reikia gi pri
dengti tavo kaulus.

— Tu manai, kad iš tikrųjų aš toks 
sublogęs? — ir dabar, kai jis nori 
užvesti kalbą apie apsigyvenimą čia, 
Stepas sako:

Skeletas, ir dar pirmos rūšies. Kai 
tokį prisikėlusį riterį pamatė Elena, 
tur būt, nualpo vietoje? I

Andrius pajunta, kad jis stojasi ir, 
tebelaikydamas prie burnos kąsnį, 
ištaria:

— Elena? — ir dabar jis bijo, kad 
Stepas atsilieps, ir bijo pats pakar
toti tą vardą. Brolis atsilošia kėdėj 
truputį suglumęs:

— Tu ne iš jos atvažiavai?
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Ir dabar Andrius padeda valgomą 
duoną ir vėl atsisėdęs paima Stepo 
ranką ir tyliai sako:

— Tu nejuokauji?
— Dar ko! Sėdi ji nuo čia už pu

santro šimto kilometrų ir dirba 
mokykloje. Iš kur tu iškritai?

Nesiklausydamas Andrius . kalba 
garsiai, lyg įtikindamas save ar ką 
kitą:

— Ji yra čia! Ji yra čia! — Ir vėl 
pasisuka į brolį: — Kaip ji atsirado 
Vokietijoje? *

— Na, žinai, tavo orientacija kaip 
raudonarmiečio! — juokiasi Stepas. 
— Nuo bolševikų bėgom — tėtė ir 
mama liko, o mudu iškeliavom. — 
Jis sutraukia antakius ir piktai pa
kartoja: — Mudu bėgom. Velnias 
griebtų, kaip buvo linksma! Ir kelyje 
ir čia: mane įkinkė pas bauerį už 
vergą. Ponas inžinierius, kaipgi! 
O Elena plovė žarnas kažkur kon
servų fabrike — atrodė panašiai kaip 
tu, kai susitikome jau po visko.

Ne, Andrius negalėjo pajusti gai
lesčio jiems — perdaug buvo įpra
stas vargas jam pačiam, kad tai 
atrodytų baisu ir kituose. Jis vaikiš
kai šypsojosi ir tiktai kartojo:
' — Ji čia.. Čia. Klausyk, — tarė 
broliui, — rytoj važiuosiu pas ją. 
Būtinai rytoj.

— Galėsi, žinoma, — tarė Stepas, 
ir pastūmė stalo lempą toliau. — 
Kodėl tu nevalgai?

If dabar Andriui atsiranda didelis 
apetitas, jam atrodo, kad viskas yra 
įgavę svarbos ir prasmės. Pakiš
damas broliui pripilti trečią puoduką 
kavos, jis sako:

— Bet kodėl jūs negalėjote apsigy
venti vienoje stovykloje? Jai turi 
būti sunku vienai.

— Aš ir gyvenau tenai, tik pora 
mėnesių, kai atsikrausčiau į čia. Ne
bijok, ji neprapuls. Ar tu nori nueiti 
į miestelio kiną, ar gulsi?

Tačiau Andrius negirdi tų klau
simų, viena neaiški mintis persmel
kia jį, ir jis vėl nustoja noro valgyti. 
Žiūrėdamas į brolį jis klausia:

. — Kodėl tu išvažiavai iš ten? , 
Nepakeldamas akių, Stepas sako 

_ atkakliai:
* '— Taip norėjau.

Mintis, aiški ir pikta, varsto An
driaus galvą: jis buvo apskelbtas žu
vusiu, Elena tiki, kad jo nėra gyvo 
— gal būt, ji džiaugiasi. Ir širdis 
plaka lygiai taip garsiai, kaip jo 
uždusęs balsas, kai jis klausia:

— Ji turi kitą vyrą? Ji turi mei
lužį? Ir tu negalėjai ją sudrausti?

Dabar Stepas pašoka nuo kėdės, 
jis vaikšto po kambarį ir juokiasi — 
juokiasi piktai ir linksmai, ir atokiai 
sustojęs taria:

— Pataikei! — ir jis ima kalbėti 
nuoširdžiai ir rimtai: —Ar tu nepa
žinai jos per aštuonerius vedybinius 
metus? Jeigu ji bėgo — tai kad su
lauktų tavęs; jeigu išliko tarp bombų 
ir badu dvėsimo — tai kad tavęs lau
kia. Jeigu dabar gyvena — tai dėl 
to, kad laukia — šiandieną ar po 
mirties, jai vistiek — ji tavęs laukia.

Kaip nuostabų raminimą priima jis 
tuos žodžius, tačiau po jų jis žiūri 
į brolį ir kartoja:

— Kodėl tu išvažiavai iš ten?
Stepas tyli, jis nueina prie lovos 

ir pakloja ją miegui, jis išeina iš 
kambario ir grįžta, ir dar kartą buvo 
išėjęs. Andrius tebesėdi taip, kaip 
jis sėdėjo prieš tuos klausimus, ir 
tyla yra biauri šitame mažame kam
baryje, ji yra tokia didelė, kad 
sprogdina sienas ir dusina" žmones. 
Kai. Stepas pagaliau prieina prie 
brolio — jis yra kažkam pasiryžęs — 
mato Andrius — ir baimė suima jį.

— Klausyk, — sako Stepas, jis 
kalba iš arti, truputį palinkęs į sė
dintį brolį, tačiau pats nesėda: — Aš 
turiu tau prisipažinti prie kvailybės. 
— Ir dabar Andrius neišskiria, ko 
daugiau jo kalboje: rimtumo, įžūlu
mo, ar linksmo požvilgio į'tragiškus 
dalykus. — Aš įsimylėjau Eleną. Na, 
juk jūs visi žinojot, kad mano meilė 
jai atsinaujindavo per kiekvienas 
atostogas. Bet dabar tai buvo rim- 

*Čiau: žinai, kelionė, pdvojai, ir tad,
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kad galėjau globoti ją. Ir ji buvo to
kia švelni ir gera man.

Andriaus ranką ant stalo susi
gniaužia t kumšti, ir Stepas mato tai, 
dabar jis susijuokia:

— Tu prastai verti mano žodžius: 
švelni yra mums mama, ar ne? To
kia buvo Elė. Tokia buvo ji ir po 
kapituliacijos, kai apsigyvenome vie
noje stovykloje. Jos dienos buvo per
pildytos skelbimų ir ieškojimų ta
vęs. Iš visų velnio balų išlindo, kas 
tik buvo gyvas, atsiliepė belaisviai ir 
pabėgusieji, ir iš tavęs nebuvo jokio 
ženklo. Ir tai ,ką sakiau apie Miko- 
riio pasakojimą, nėra mano juokavi
mas. Kodėl negalėjau mylėti ją?

>— Niekšas, begėdis! — sušvokštė 
Andrius ir pabūgo, kad dabar Ste
pas nutils, bet jis kalbėjo, truputį 
karčiai ir truputį linksmai:

— Ar manai, kad žmogus gali vi
suomet jaustis broliu? Ir kokia bėda 
mirusiam broliui, kad myliu jo žmo
ną? Argi aš norėjau ją suvedžioti?

— Bet • tu sakai, kad mylėjai ją 
ir žinodamas, kad aš gyvas, — ra
iniai tarė Andrius, ir pačiam pasi
darė gėda — toks kvailas atrodė jam 
jo pasakymas, tačiau Stepas dabar 
nesijuokė:

— Ach, tai buvo kas kita! — vai
kiškai pasakė jis, ir dabar atrodė, 
kad jis būtinai turi viską pasakyti, 
nors ir nebūtų klausomas: — Aš nie
kados nemačiau moters, kuri taip 
būtų abejinga meilei. Ji nežaidžia ir 
nepyksta. Ji taip paprastai man pa
sakė: ar tu nežinai, kad myliu And
rių? Kaip man gali rūpėti kas kitas? 
Niekuomet nepasakok man nereika
lingų dalykų, jeigu nori išlikti mano 
gimine.

Valandėlė tylos. •
— Bet aš nemokėjau būti protin

gas, — sako Stepas. — Žinoma, jeigu 
nors nebūtų buvę tų dviejų------

■ — Dviejų? — Andrius atsistoja 
prieš brolį ir atrodo, kad nori duoti ' 
jam antausį, ir dabar Stepas garsiai . 
juokiasi:

— Taigi, dar pora niekšų ir be
gėdžių, ką? Sėsk, sėsk, juk svyruoji 
kaip vėlungas! Yra vienas toks jos 
senas dūsautojas, kūdikystės drau
gas, atseit, kuklus mėnulio gyvento
jas. Šitas visą laiką tyli, kaip aš visą 
laiką kalbėjau — tačiau mūsų abiejų 
širdys yra išlipusios ant švarkų. O 
dabar pasiruošk: yra jankis. Šitas nei 
kalba, nei tyli, jis mėgina veikti: jis 
neša gėles ir nori vežtis ją į Ameriką.

Stepas susikiša rankas į kišenes ir 
linguoja ant pirštų galų.

■ — Tačiau tavo Penelopė yra tarsi 
kietas deimantas — ji nenori dūsa
vimų, nei amerikoniško šokolado, nei 
šipkartės, nei mano karštų žodžių: ji 
laukia tavęs, Odisėjau. Ar aš tau gy
riaus, kad esu protingas? Kartą mes 
neblaivūs susistumdėme, aš ir ame
rikietis. Ne pas ją — kur gi! Kad 
būtų apsaugota nuo nesaugių vizitų, 
gyvena ji su senyva, padoria dama. 
Kaip čia kalbėjau? Taigi, buvo ma
žytis boksas, mėlyna akis, pasuktas 
smakras. Ir po šito ji išėjo iš kan
trybės ir pasakė, kad būtų geriau, 
jei manęs čia nebūtų. Jūsų paslau
goms, madame, tariau, ir atvykau čia 
gyventi pagarboje.

— Ir — amerikietis? — klausia 
Andrius ir galvoja: koks aš boba!

— Jis gi iš viso nieko jai nereiškė. 
Ne, gali būti be bamės, joks jaunikis 
neįstengia įtempti Odisejaus lanko — 
o dabar grįžo jis pats, valio! Eik 
gulti, — staiga sako Stepas kitu bal
su, — tavo akys kaip žvyrduobės.

Tačiau Andrius neina prie lovos, 
jis priena prie padėtos šalia durų 
kuprinės ir taisosi išeiti.

— Kada išeina traukinys į ten? — 
sako jis sausai, ir Stepas žiūri į jį 
prisimerkęs, piktas.

— Idijotas! — taria jis. — Dvejis 
metus pragyvenai nematęs žmonos, 
ir čia atvažiavai neturėdamas su
pratimo nei minties apie ją, paga
liau išgirdęs nusprendei ten vykti 
rytoj, ir dabar — dabar, kai sužino
jai, jog yra kitų vyrų, kurie galvoja
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apie ją — išsinėrei iš proto. Jeigu 
pavydas būtų arklys — galėtum joti, 
o traukinio iki ryt nėra.

Ir jis nueina prie stalo, jis nusi
suka nugara į duris, tačiau žino, jeigu 
išgirs durų darymą — bėgs ir sulai
kys brolį. Andrius dar stovi valan
dėlę, paskui nueina prie lovos ir 
ima rengtis gulti. Jis tyso užsimer
kęs, tačiau miegas neina, ir jis klau
sosi, kaip brolis kažką rašo ir paskui 
varto knygą. Yra vienuolikta, kai 
Stepas užgesina žiburį ir atsigula 
šalia brolio, tačiau, nors abu žino, 
kad nė vienas nemiega, — abu tyli.

Aš sugrioviau tavo paskutines vil
tis, sugrįždamas, — galvoja Andrius 
apie brolį, — gal būt, tu negali už
migti iš neapykantos ar iš sąžinės 
nerimo. O ar miega dabar Elė? — 
Elė, — šnibžda jis, ir jam atrodo, kad 
neužtenka tik mintyje pakartoti šitą 
vardą, ir jis daugelį kartų ištaria jį 
lupomis, ir atsimena daugelį dienų ir 
metų — šešerius iš aštuonerių, kuo
met jie gyveno neišsiskirdami nė 
trumpam ir laimingi. Kaip jis mylėjo 
ją, kaip jis mylėjo! —galvoja jis. — 
O ji? Jis tikėjo, jog taip yra, ir nie
kuomet nesigraužė dėl šito — teisy
bė sakė Stepas, ji nežaidė ir nekoke
tavo, ji buvo gera visiems ir mylėjo 
jį. Ar mylėjo? — kremtasi jis dabar, 
— kodėl gi yra šitos istorijos, jeigu 
ji mylėjo? Ir jis negali užmigti iki 
aušros, nei išaušus, ir staiga atsilie
pia Stepas:

— Traukinys išeina septintą.
Tuo traukiniu jis išvyksta, ir jam 

atrodo, kad tiek ilgai jis nekeliavo 
iš rytų, kaip dabar tęsiasi tos kelios 
valandos. Ir kai jau stovi mokyklos 
koridoriuje, galvoja, jog per greitai 
atvažiavo, dar turėjo kažkur sustoti 
ir pasiruošti susitikimui. Kažkokio 
žmogaus —gal būt tai yra sargas ar 
mokytojas — jis paprašo' iškviesti 
mokytoją Giraitienę, ir stovi prie 
durų. Ne, jis pasitraukia, kad ma
tytų, kaip ji žvalgysis, išsigąs, nu
stebs ir sušuks jo vardą. Bet kodėl 
ji neišeina kodėl?

Durys atsidaro, ir mokytoją išeina 
į koridorių, ji pamato žmogų, sto
vinti už kelių žingsnių — ji stovi ne
ilgai, ištiesia abi rankas ir bėga prie 
jo, žiūrėdama j jo veidą. Ir tyliai 
prisiglaudžia prie jo krūtinės, apka
binusi jo pečius. — Ji myli mane, — 
galvoja jis toks laimingas, jog nori 
mirti. — Ji myli mane. Ji atbėgtų 
pas mane per ugnį, per gyvates ir 
vandenį, nematydama nieko ji bėgtų 
į mano rankas.

Jis pasilenkia ir viena ranka at
lenkia jos galvą, ir mato, kad jos 
veidas yra išbalęs, tarytum ji yra nu
alpusį. Tačiau ji praveria akis, žal
svas akis pravęria ji, ir ten mato jis 
jos širdį, ir ta širdis yra jis pats.

Kažinkiek jie taip stovi, ir jam at
rodo, kad nė vienas niekuomet ne
galės prakalbėti. Ir tuo metu į ko
ridorių įeina žmogus, ir praeidamas 
jis mato apsikabinusią porą, jis ne
noromis stabteri ir nukelia kepurę 
prieš ponią, o ji sako:

— Mano vyras, — ir Andrius džiau
giasi dėl jos balso skambėjimo ir 
dėl to džiaugsmo, kuris yra jos balse.

Bet jis iš netyčių stebi svetimąjį ir 
mato, kaip pasikeičia jo veidas ir 
kokios beviltiškos pasidaro jo akys. 
Šitas žmogus taipgi bristų per gyva
tes ir ugnį, pereitų vandenis dėl jos, 
dėl jo žmonos, kaip tą ji darytų dėl 
savo vyro. Ir kai Andrius vėl girdi 
Elenos balsą:

— Kazys Vanagas, mano pažįsta
mas, manau, nuo gimimo, ir čia pa
darė daug gero, atsimink tai, An
driau, — jis dusliai sako: -

— Neužmiršiu, — ir galvoja: ne
užmiršiu, žinoma. Ir dabar norėčiau 
pamatyti trečiąjį.

Ji palieka jį valandėlę ir sutvarko, 
kad pavaduotų ją pamokose, ir ve
dasi jį namo. Ji laiko jo ranką, jai 
atrodo, kad jis gali pasimesti ar at
silikti. Ir vos ji atidaro duris — jis 
pamato savo fotografiją. Tai atrodo 
jam apsauga ir garantija, jis pra
linksmėja ir su ramia širdimi iš nau
jo apkabina ją ir bučiuoja.
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Aš turėčau visą amžių eiti dėl šito 
pabučiavimo — galvoja jis ir negali 
pasitraukti nuo jos.

— Tu gyveni su svetimais? — ta
ria jis, žiūrėdamas į dvi lovas ir at
simena Stepo žodžius apie seną pa
dorią damą.

— Taip, — sako ji, — puiki mote- • 
ris yra mano gyventoja. Bet mes 
gausime sau kambarį, gal būt rytoj. 
Ir tu dirbsi čia — reikia dirbti, kad 
nebūtų laiko galvoti apie namus.

Jam yra tap gera, kad ji viskuo 
pasirūpina ir kad jai atrodo taip 
paprasta ir tikra, kad jis liks čia 
gyventi — ji nė sekundės nebuvo su
abejojusi juo, atrodo, visą nesima
tymo laiką ji gyveno savo mintyse 
su juo, ir dabar jo grįžimas yra na
tūralus atėjimas namo. Ir ūmai jį 
apima toks malonus, toks saldus 
nuovargis, koks galima pajusti tik 
namuose, ir jis, atsirėmęs į jos petį, 
užmiega kaip vaikas, nuvargęs, nu
silakstęs svetur, ir dabar grįžęs į 
namus.

Šitas nuostabus namų jausmas yra 
dar tvirtesnis jų atskirame kamba
ryje. Jis vaikštinėja po miestą ir 
perka viską, kas jam atrodo gali pa
puošti šitas kareivinių sienas. Taip , 
atsiranda keli paveikslai, taip atneša 
jis kelis dailius niekučius iš senienų 
krautuvės.

— Ar tai puiku? — klausia jis, kai 
grįžusi iš darbo ji randa ką nors 
nauja. Ir ji linguoja galva, ir jos 
žalsvos akys švyti. O paskui jie drau
ge taisosi pietus. Ir visur yra laimė ir 
viskas primena jų praeitį, ir viskas 
yra nuostabus žaidimas tarp nežinios 
ir nevilties dienų, kurios yra iš
skleistos virš ištremtųjų.

Ir štai yra priėję vieta ir laikas, 
kada Andrius Giraitis pamato, ką 
jam yra padaręs karas. — Taip, jis 
galvoja, kad tai yra karas. Buvo toks 
vakaras, tokia naktis, kai jis kartojo 
savo amžinus klausimus: Myli? — Ir 
ji tylėdama žiūrėjo, ir jis žinojo jos 
atsakymą. Tačiau kažkas pakurstė jį, 
ir jis klausinėjo daugiau: '

— Ir tau nebuvo sunku gyventi be 
meilės?

Ir ji atsakė žodžiu:
— Be meilės? Juk aš myliu tave.
— Bet gyvenimas nėra svajonę 

tu turėjai aplinkui tiek šaunių vyrų, 
ir jie mokėjo gimdyti — tau buvo 
nelengva atsilaikyti.

— Kodėl? — sako ji rimtai. — 
Kodėl sunku, jeigu aš myliu tave?

— O jeigu aš nebūčiau grįžęs da
bar? Laukti yra baisu.

— Aš myliu tave.
Jam darėsi baugu nuo šitų jos 

žodžių ar nuo kažko, ko jis pats sau 
neleido žinoti, tačiau jis negalėjo su
silaikyti:

— Ir jeigu iš viso nebūčiau grižęs?
— Aš myliu tave. Žmonės gyvena, 

netekę sužadėtinių — kartais jie iš
eina į vienuolynus, kartais numiršta 
iš ilgesio. Aš nežinau, kas būtų buvę 
su manimi, bet žinau, kad myliu 
tave.

.’ — Ir šito būtų užtekę tau visam 
Ūkusiam gyvenimui? Šitos abstrak
cijos?

— Aš nesuprantu tavęs, — sako ji 
liūdnai. — Ir kaip man gali užtekti 
visko, jeigu myliu tave? Ar tau yra 
maža, kad žinai tai? r

Jis įsikniaubia veidu į jos delną 
ir pabučiuoja jį, ir tyliai, ir sunkiai 
sako:

— Man t<3 yra perdaug. Miegok, 
brangi, vėlu.

Man to yra perdaug — galvoja jis 
neužmigdamas — perdaug. Tai yra 
todėl, kad čia, laimėje ir namuose, 
jos rankų apkabinime išplaukė tai, 
ką jis buvo ne tik kad užmiršęs, bet 
ir nemanė, kad kada nors tai atsi
mins — tačiau tai yra buvę. Yra bu
vę, kad ten rytuose, rusų kaime, jis 
gyveno su viena mergina. Ir kaip yra 
tai, galvoja jis, kad bet kokioj vyro 
ir moters istorijoje yra atiduodama 
viskas, kaip ir didelėje meilėje. Ir 
kaip atsitiko tai? — galvoja jis dabar 
— kaip tai .galėjo atsitikti? Ar tai 
buvo mirties valanda, kurioje viskas 
buvo vistiek? Bet jeigu taip, ar tai
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ODISEJAUS LANKASyra pasiteisinimas, kad numirtum •purvinas? Ne, tai nebuvo tokią valandą, kai jie drebėjo dėl gyvybės ir duonos, tai buvo tingūs nieko neveikimo mėnesiai. Ir tuo metu ateidavo žmonos laiškai, ir jis rašė jai švelniai, kaip visais laikais. Ar tai buvo taip lengva jam, kuris nebuvo nusikaltęs savo žmonai net mintimis? Dabar jis negali nieko spręsti, tačiau atsimena, kad tai nebuvo visai paprasta — jis jautė kažkokią baimę ir slėpimąsi nuo žmonos, nors ji negalėjo nieko sužinoti. Ir jautė gėdą, knyga prispausdamas jos laiškus, kadh kita moteris būdavo jo kambaryje.Bet prie to priprantama — piktai murma jis — paskui juk buvo taip, žmonos laiškas gulėjo mundieriaus kišenėje, prie krūtinės, tuo metu, kada prie tos krūtinės jis spaudė svetimą moterį. Priprantama — ir neatrodė nieko baisaus, kai po rusaites buvo vokietaitė, o paskui vengrė.Andrus sukanda dantimis pagalvės kraštą.►' Na, ir kas — sako jis sau ciniškai i— na, ir kas? Ar kiti buvo geresni? Ar kitų nelaukė namuose žmonos ir vaikai? — Ar tai yra pasiteisinimas? rr- sako sau vėl. — Čia yra toji, kuri miega šalia jo, jo žmona, kuri į viską atsako: mylių tave. Ir jeigu yra taip — nėra pagundų nei sunkumų. Ar jis mylėjo ją? Ar myli? —Yra sena teisybė, kad tėvynė ir meilė nedalomos. Ir jeigu jis šitaip svaidė Savo širdį, vadinasi, nemylėjo jos. — Ar tos istorijos palietė širdį? — pyksta' jis — bet jeigu ir taip, kas padarys jas nebuvusiomis? Ir kas žinos apie tai, jeigu aš tylėsiu? O aš užmiršiu. — Ar užmiršiu? O, jeigu 'nebūtų buvę karo, to nebūtų atsitikę — sako jis sau ramindamas.Rytas užtinka jį šitaip besiginčy- jantį su savimi, ir kai šviesos jau užtenka pamatyti daiktus — jis prisilenkia prie žmonos veido. — Kaip ji 'ramiai miega, — žiūri jis ir staigiai supyksta. Ir kodėl tu esi teisi, o aš. 126

kenčiu, vietoj ilsėčiausi po šitokių pergyvenimų? Ar nebūtų geriau, kad tu būtum paslydusi ir dabar drebėdama ir baiminga glaustumeisi, prašydama atleidimo? Ir mes būtume vienodi. Tačiau ar atsiminčiau tada savo kaltes? Gal būt, tematyčiau tada tiktai savo gėdą ir manyčiau esąs vienintelis nuskriaustasis? Kodėl aš buvau toks silpnas, ir kas padarė tave tokia stipria? — Elena pabunda, ji pamato jį prisilenkusį prie jos, ir jos'pasveikinimas yra:— Myliu tave.Tačiau jis krūpteli: tai yra atsakymas ir apkaltinimas.. Pavargęs ir paniuręs yra jis dieną, ir jo nedžiugina tie menki džiaugsmai puošti šituos praeinančius namus, kad būtų juose gera ir jauku. Išsiblaškęs tvarko jis knygas, ir tarp jų randa sąsiuvinį su laiškais viduje. Tai yra Elenos rašysena — mato jis, ir kažkas sudilgia širdyje. Gal būt, gaį būt, čia numirs visos' meilės paslaptys, ir popierius išduos tai, ką buvo nuslėpę jos žodžiai. Kuriam iš trijų rašė jinai, nors ir nebuvo išsiuntusi? Arba tai yra juodraščiai, kad laiškai būtų įmantresni ir gražūs?Kažin kas- rašė gražioje knygoje: Aš peržiūriu savo atsiminimus kaip drabužius, kuriuos noriu apsivilktį. Tačiau aš visuomet dėviu jungtuvių ir baliaus apdarus — tokie yra mano atsiminimai. Aš žinau, kad tu . gyveni taip pat jais, Andriau, mano Andriau---------“Jis padėjo šitą ir paėmė kitą lapą: „Undinė rašo laišką miškiniui ant jūros žvaigždės, ir jis jai ant beržo lapo. Ach, niekas negali tų laiškų nunešti, kaip ir mano tau. Gal turiu prašyti giltinę? Ne, tu gyvas — juk gyvas? Bet vistlek, jeigu ir numiręs — aš myliu tave. Ar tu nesi . mano kiekvieną minutę ir sekundę, mano Andriau?“.Jis norėjo sutrypti tuos lapus — dabar jis juto įsiutimą, kąd jie nebuvo rašyti kam nors kitam. Ir jis
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vėl skaitė, visokių datų, gražius ir 
jį, už tikrąjį, laukiamąjį. Odisėjus, 
liūdnus žodžius, ir viskas buvo meilė. 
Jis galvojo apie ją, kaip santūriai ji
nai išduodavo savo jausmus tenai 
namuose, kai jo meilė buvo tokia 
audri. Ach, pasirodo, jos meilė visą 
laiką buvo kaip ugnis kalno vidu
ryje, jos neužpūtė joks vėjas nei 
audros, nei svetimos rankos. Ji buvo 
nepastebima, bet tikra. Ir dabar, jų 
išsiskyrimo laiką, ji išėjo tarytum su 
fakelu — prie jūros stovėjo ji, ir ėjo 
per miškus — kad jis matytų kelią 
sugrįžti. Ir kur nuėjo jis? — Jis pa
silenkė prie tų laiškų ir apsiverkė, 
kaip tada, svetimame krašte, kai 
mirė jo bičiulis, kuriam jis nieko 
negalėjo padėti.

Ką 'gali padėti jam? Jeigu pa
sakys jai, papasakos jai viską? Ji 
atleis — jis žino — atleis. Ir mylės. 
Bet ar išgelbės jo atvirumas? Ar ne
privalo šitą naštą nešti jis vienas, 
tarytum bausmę, nešti savo’ gėdą, 
kurios niekas nepadarys nebuvusia.

Ūmai jis nukalto. Jis atsiminė, ko
kiais žodžiais puolė brolį ir sukando 

dantis. Visi trys buvo vertesni už 
kuris pats nebeįstengė įtempti savo 
lanko.

Jis sudėjo knygas atgal, jis išgirdo 
grįžtančius Elenos žingsnius. — Ką 
aš dabar darysiu? — galvojo jis. Iš 
tikrųjų, jis to riežinojo.

Buvo vėla naktis, kai parašiau 
šitą pasakojimą, kaip man jį buvo 
išdavęs šitas žmogus. Ir kai rytą 
pravėriau akis, mačiau, kaip prie 
stalo tupėjo kipšas ir uostė rank
raštį. — Aišku, tai galėjo parašyti 
tiktai moteris, — susijuokė jis. — 
Pagalvok, kur yra toks vyras, kuris 
•krimstųsi dėl tokių niekų? Jis tik 
pasigirtų draugams savo nuotykiais 
ir pats pasidžiaugtų prisiminimais. 
O, galimas dalykas, kad ir tokia mo
teris yra tiktai išmislas. Iš tikrųjų, 
kvaila istorija.

Aš žinau, kad nevykusiai atpasa
kojau ją, tačiau dėl jos tikrumo — 
palikime kipšą: jis nėra skeptikas, 
tik melagis — jis tik kalba, ne dėl 
to, kad pats netiki, bet kad kiti 
netikėtų.
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SENAMIESTIS
Pro čia praėjo ordinas kryžiuočių, 
Kęstutis jojo palei šiuos šlaitus. ■ 
Nutrynė viską sunkios metų šluotos .— ■ 
Ir žirgo pėdas, ir pulkų žingsnius.
Seniau čia vyko dideli dalykai.
Kas iškilumą jų pamiršt galės! 
O iš visos didybės tepaliko 
Apgriuvę mūrai gatvių ir pilies.
O iš visos didybės — siauros aikštės, 
Turgaviečių margasis klegesys, 
Seni žydeliai, išėję pasivaikščiot, 
Tarpuvartės, nueinančios tamsyn, 
Ir silkių kvapos, odos ir degutas,
Pakrypę iškabos ties krautuvių langais — 
Atrodo, čia nuo amžių šitaip būta, 
Ir niekad laikas nieko čia nekeis.
Nei šių namų, nei gatvių, nei bažnyčių, 
Nei Aleksoto krintančių šlaitų, 
Nei Katedros masyvo, ir nei kryžių 
Dangopi kylančių su klevais kartu.
Bet vakarais, kai žaros juosia dangų, 
Ir stovi vienas upių santake — 
Čia netoli Kęstučio žirgas žvengia 
Ir kelia kardą jo sunki ranka.

KONRADO KAVINIS
Tik įeini — ir lango nišoj palmės
Nuo durų darymo atsilošia atgal.
Ir lyg papieviuos balto rūko veliumai — 
Tabako dūmų kabanti migla.
Lyg balti lapai — tarp žmonių staliukai:
Vandens lelijos miško sietuvoj.
Kiek ten eilių sudėta buvo rūkant, 
Kiek žodžių, žodžių prie juodos kavos!:
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Kiek išminties, kiek mostų ir idėjų 
Vėliau i knygų sugulė lapus. 
Tie vakarai praėjo ir nuėjo, 
Ir joki vėjai jų nebeatpūs.

Ir gal po metų, ar dvejų, ar daugel 
Užeisim vėl ten, taip kaip anuomet — 
Bet ar pamos mums nuo staliuko draugas 
Prisėst ir ratą domino sumest?

’tik ar nuguls ant palmių akys godžios,* 
Ir nuo kolonos gal nežvelgs aukštos 
Ten Broniaus Pundziaus „Mergaitė su ąsočiu 
Ir Pomeranfcas jau daugiau negros.

Ir neskambės gal veidrodžiai ir sienos, 
Tabako dūmų nekabės' migla.

-Jūs tolimosios, tolimosios dienos,
Kaip jus prišaukt, kaip jus prišauki atgal?

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

Kai linksta debesys — už josios kryžiaus kliūva, 
Kai šviečia saulė — šviečia ji ant jo. 

■Ramybės ir pasitikėjimo ženklu mums buvo 
Ji Žalio Kalno sodų žalumoj.

Ir kai į Kauną iš kokių pasviečių
Keliausi tu, ir būsi netoli —
Matysi — ryto saulėj rusvas bokštas šviečia 
Ir dega kryžius saulės spinduly.

Ir dar arčiau — langų juoduoja eilės, 
Juodų langų dar negyvom akim. 
Dar daug reikėjo čia įpūsti meilės, 
Dar daug kalbėt, rašyti ir sakyt —

Kad čia skambėt pradėtų Dievo žodis 
Ir Mišioms varpas imtų žmones šaukt.
O! Kanauninkas Feliksas Kapočius
Dar su ja rūpesčių turėjęs būtų daug!

O mums jinai- kaip pasaka jau buvo, 
Ir mūs fantazijoj, ir mūs širdy gyva. 
O, debesys, už kryžiaus jos užkliuvę, 
O, tolima šventoji Lietuva!
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LAISVĖS ALĖJA

Lyg didelės, gelsvai dažytos snaigės, 
Praeivius krinta lapai vaiskiai gražūs.
Visur matyti — vasara jau baigės: 
Vitrinose, reklamose ir medžiuos.

Kažkaip brangi vis tu buvai savaime, 
Gražiausia gatve mano mielo miesto. 
Toks mišinyįs ten didmiesčio ir kaimo:
Ošimas liepų ir spalvotos šviesos.

Žaliakalnio takus kai kausto gruodas 
Ir šąla gūbriais Aleksoto kiemai — 

Tenai asfalto linijos dvi jupdps
Į Įgulos bažnyčią atsirėmę.

Ir vakarais į jąsias šviesos muša, 
Ir lyg stikle per naktį atsispindi — 
Ir raudonai dažyti autobusai, 
Puošni minia, vežimai ir žibintai.

Ir Pienocentro marmuras ir aukštis,
Ir kinai: Gloria, Kapitol ir Forum, 
Vitrinų gėlės, medžiagos, ir paukščiai 
Skrendą aukštai per vaiskiai skaidrų orą.

Ten buvom mes ilgai ilgai laimingi. 
Paskui tą gatvę mūšį priešo žingsniai, 
Ir nuo tų žingsnių viskas viskas dingo, 
Labar ten šalta, tuščia ir nelinksma, -

Nei svaigaus triukšmo, žiburių, nei vėjas 
Puošniųjų damų ten šilkų neardo.
Tu nepamirštamai brangi Laisvės Alėja, 
Kada atgausi savo tikrą vardą?
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Tą trečiadienį ponios Bražienės sa- 
lione buvo kuone spūstis. Tai buvo 
paskutinysis jos priėmimas prieš va
saros atostogas, į kurį susirinko be
maž visi „trečiadienių“ lankytojai.

Ką tik baigęs ilgesnį pasikalbėjimą 
su meno istoriku, kurio reiškiamos 
pažiūros sudomino jį originalumu ir 
jaunatvišku šviežumu, nors jų reiš
kėjas nepriklausė jaunajai kartai, 
Balėnas su ištuštintu puodeliu ran
koje yrėsi pro pilną svečių valgomąjį 
prie sumuštiniais apkrauto stalo.

Prieš porą mėnesių gavęs raštu 
ponios Bražienės pakvietimą lanky
tis jos „trečiadieniuose“, jis neišsyk 
juo pasinaudojo ir tik ar į trečią 
priėmimą pirmą sykį atsilankė.

To buvo dvi priežastys. Visų pirma 
kaip tik tuo laikotarpiu jis buvo la
biau įnikęs dirbti, antra — jis ilgai 
svarstė, ar pasinaudoti tuo kvietimu 
iš viso.

Iš pradžių jis pasijuto nemaloniai 
paliestas to, kad tik dabar, kai pa
rašė knygą ir kai jo vardas nuskam
bėdavo tūlo žmogaus lūpose, jis gavo 
tą kvietimą, o anksčiau, nors buvo 
ponams Brazams žinomas, tokio kvie
timo nebuvo gavęs. Vadinasi, jis 
kviečiamas ne dėl savo asmens, bet 
dėl vardo ir šiokio tokio pagarso, 
kurį sukėlė jo knyga. Be to, vaikš
čioti į ponių rengiamas arbatėles jis 
laikė fūisteriškumu ir miesčionišku
mu. Trečias motyvas neiti buvo ypa
tinga ponų Bražų : visuomeninė pa
dėtis, jų turtai, kurie traukė į save 
daugelį žmonių, ieškančių tame sa
lone naudingų sau pažinčių, galimos 
paspirties karjeroje ar materialinės 
naudos, o jei ne, tai bent malonumo 

pasišildyti prie aukso ir ištaigingumo, 
liepsnelės. Jų pavyzdžiu sekti Balė
nas nenorėjo.

Bet giliau apsvarstęs reikalą, jiš' 
priėjo išvadą, kad visa tai yra kitaip, 
negu iš pradžių atrodė.

Kas dėl pakvietimo tik dabar, kai 
jis įgavo šiokį tokį vardą, jis nustatė, 
kad negali būti kalbos apie jo as-, 
mens atskyrimą nuo ‘vardo, nes ne 
kas kitas, kaip tik jo paties asmuo 
tą vardą sukurė. Antra vertus, negi 
gali ponai Bražai kviestis visus, ku
rie to pageidautų arba bent kada' 
apie tokį pakvietimą būtų galvoję.'' 
Jie kviečiasi tuos žmones, kuriuos 
dėl vienos ar kitos priežasties nori 
matyti savo namuose. O tai yra gry
nai jų vienų reikalas. Kas dėl lan
kymosi į arbatėles apskritai filiste- 
riškumo ir miesčioniškumo, tai ar 
nebūtų dar didesnis miesčionišku-, 
mas nepasinaudoti pakvietimu, bai
minantis pasirodyti miesčionišku? 
Nesilankydamas ponų Bražų namuo
se, jis nepareikšiąs jokio originalu
mo. Ir šiaip juk yra daugiau visuo
menės narių ten nesilankančių, negu' 
besilankančių, o juk jis,' užsilipęs 
ant bačkos viduryje miesto, nešauks, 
girdi, esu gavęs kvietimą, bet juo 
nesinaudoju, ries nenoriu būti įtar-' 
tas siekiant karjeros ar lenkiant 
galvą prieš ponų Bražų turtus bei 
įtakingumą. Kvaila būtų taip pro
tauti — nusprendė jis ir atmetė ša
lin, dvejojimus. Jis nustatė faktą su
tiksiąs ten daug žmonių, kurie bus 
jam įdomūs, jei ne kuo kitu, tai bent 
kaip stebėjimo objektai.

Tuo atveju jis neapsiriko. Iš pra
džių jis laikėsi gana pasyviai ir vei-
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Iriau kaip stebėtojas, bet ilgainiui 
tarp kitų jis susidūrė su žmonėmis, 
kurie jį sudomino, kurių jis visuo
met ilgėjosi ir kurie bent iš dalies 
jam pavadavo Vaišvilą.

Labiausiai jis susiartino su meno 
istoriku, nuo kurio kaip tik šiuo mo
mentu buvo pasitraukęs.

Jam statant ant stalo tuščią puo
deli ir taikantis paimti kurį pyra
gėli, j ji kreipėsi greta stovinti ponia, 
vieno aukšto Užsienių Reikalų mi
nisterijos pareigūno žmona:

— Sakykit, ponas Balėnai, kokia 
bus tamstos sekanti knyga?

Balėnas nepagalvojęs atrėžė:
— Manau, kaip visos: keturkampė.
Ponia sumišo, bet nusijuokė ir pa

sakė:
— Tamsta juokauji! Aš noriu tik

rai žinoti...
Bet ją nutraukė priėjusi namų 

šeimininkė:
— Atleisk, miela Matilda, kad 

atimsiu nuo tavęs malonų kompani- 
joną. Rutinai jį turiu nuvesti kitur.

Ponia Bražienė paėmė jį už pa
rankės ir nusivedė j saloną, saky
dama:

— Tamsta visuomet tik su vyrais 
ir su vyrais. Taip negalima ...

Balėnas nusijuokė ir užginčijo:
— Priešingai. Kaip tik ponia mane 

atplėšėt nuo gražios moters.
— Ak, Matilda! Ji ne dėl tamstos. 

Tarp mūsų kalbant, ji per kvaila. 
Aš tamstą pristatysiu tikrai įdomiai 
moteriai, — kalbėjo ji, (vesdama Ba
lėną į saloną.

— Ji dailininkė... grafikė. Tik 
prieš kelias dienas grįžo iš užsienio. 
Vaišvilaitė... Tamsta ją pažįsti? — 
paklausė ji, pastebėjus Balėną kiek' 
krūptelėjus, jai ištarus pavardę.

— Ne. Pažįstu jos brolį, — atsakė 
Balėnas sausai.

— Štai, brangioji Julija, tai nauja 
žvaigždė mūsų literatūroje... Ponas 
Balėnas. Palieku jį tau globoti, — 
pasakė ponia Bražienė, atvedusi Ba
lėną prie kanapėlės vidury saliono 
po palme. Ji linkterėjo galva ir pa
sitraukė, užšnekinusi ir nusivedusi 

tolyn ponią, kuri prieš tai sėdijė 
greta Julijos.

Balėnas akimirksniui sužiuro į Ju
lijos veidą. Pradžioje jis užfiksavo 
tik jos tamsias, į jį žvelgiančias akis 
ir juodus, net mėlyno atspalvio, re
tai Lietuvos žmonėse pasitaikančio 
juodumo, plaukus.

— Sėskit, — tarė ji, rodydama vie
tą šalia savęs. — Taip, tamsta esi 
toks, kokį maždaug vaizdavausi.

Balėnas nerado žodžių atsakymui. 
Jis klusniai atsisėdo, ir rimtai, be 
mažiausio šypsnio žiūrėjo į kalban- 
čiąją.

Julija nusijuokė. Jos juokas, kaip 
ir balso tembras, buvo žemų gaidų, 
švelnus, einąs iš krūtinės gilumos.

— Nustebot? — tęsė ji šypsodama.
— Aš tamstą jau gerokai pažįstu. 
Bus jau antri metai...

— Iš tikrųjų... Man tatai labai 
malonu, bet... — pagaliau išspaudė 
Balėnas žodžius, neturinčius nieko 
bendro su tikromis jo mintimis ir 
šiuo momentu patiriamu jausmu.

Julija liovėsi šypsojusi. Tik pa
stebima skersine raukšlelė sutraukė 
jos tankius antakius.

— Ar tamsta negalėtum valandėlę 
užmiršti esąs salone per arbatėlę?
— paklausė ji ir pažvelgė jam į akis 
plačiu, viską apimančiu žvilgsniu.

— Galiu, — nusijuokė Balėnas ir 
tuo pat akimirksniu pajuto, kad jį 
paliko bet koks susivaržymas.

— Tai labai gerai. Ir užmirškit. 
Man apie tamstą daug rašė ir pasa
kojo Vytautas, mano brolis. Jis liepė 
man tamstą surasti ir globoti.

— Vadinasi, jei ne šios dienos su
sitikimas, tai vistiek... — pradėjo 
jis, bet Julija jį nutraukė:

Ši diena niekuo dėta. Jei ne
būtume šiandien susitikę, būčiau ryt 
poryt atėjusi pas tamstą. Tik todėl 
atvykau visu mėnesiu anksčiau, kad 
rasčiau tamstą mieste, prieš išvyks
tant atostogauti. Na, bet man jau lai
kas eiti, — baigė ji pakildama. ’

— Ar tamsta lankai kavines? — 
paklausė ji, jau eidama per salioną.

— Lankau.
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— Gerai. Tada, jei turėsi tamsta 
laiko, pasimatysim ryt, septynioliktą • 
valandą, kampinėj kavinėj.

— Būsiu.
Priėjusi duris, ji pasisuko ir ištiesė 

Balėnui ranką:
— Ligi ryt.
Balėnas pabučiavo jam ištiestą 

ranką ir pajuto, kad tas pabučiavi
mas suartino jį su Julija labiau, ne
gu daugelio dienų bendravimas.

* *
* .

Įėjęs į kavinę, Balėnas žvilgterėjo 
į viršum durų kabanti laikrodi. Ligi 
sutartos valandos stigo septynių mi
nučių.

Jis nesitikėjo rasti Juliją jau be
laukiančią, tačiau kai įėjo i salę ir 
apsidairė staliuko, pamatė ją, sėdin
čią prie lango.

Priėjęs ir pasisveikinęs, jis norėjo 
pasiaiškinti, esą, dar nėra priėjusi 
sutarta valanda, bet Julija pati pra
dėjo:

— Ne, ne, tamsta nepasivėlinai. 
Aš atėjau visu pusvalandžiu anks
čiau, nes norėjau atsigerti kavos. 
Ir, žiūrėkit, kiek spėjau suvalgyti 
pyragaičių, — pridūrė ji, juokdamasi 
ir pirštu rodydama krūvelę popierė
lių, iš kurių buvo išimti pyragaičiai.

Tik atsisėdęs prie stalelio,- Balė
nas patyrė, kad jo draugė kreipia j 
save visų, vyrų ir moterų, kavinėje 
esančių dėmesį. Ji buvo apsirengusi 
paprastai, tačiau su ta neabejotina 
elegancija, kuri yra būdinga žmo
nėms, apdovanotiems labai geru sko
niu, ir kurios paprastumas, gal būt, 
ir net tam tikras kuklumas neprie
kaištingai derinasi su pačiu asmeniu 
ir kreipia palankesnį dėmesį, negu 
akį veriantis puošnumas.

Dabar kaip reikiant į ją pasižiūrė
jęs, Balėnas nustatė, kad mažiausia 
jos apdaro smulkmena, kiekvienas 
negausių papuošalėlių, neatsiejamai 
buvo reikalingi tai darniai visumai 
sudaryti. Nei jos apdare, nei šukuo-

3 Gintaras 

senoje, nei laisvoje, tačiau ne be tam 
tikro orumo, laikysenoje negalima 
buvo aptikti mažiausio nedarnumo.

— Manau, nesėdėsime čia, kai lau
ke toks puikus oras, — prašneko ji 
vėl. — Kavinė nenuteikia nuošir
džiai pasikalbėti. Jeigu norit, gerkit 
greitai kavą, ir einam iš čia.

Balėnas atsisakė kavos. Julija mos
tu pasikvietė padavėją ir užsimokėjo. 
Būde, kuriuo ji mokėjo sąskaitą, ėmė 
iš rankiniuko pinigus ir dėjosi grąžą 
atgal, galima buvo jausti jos pasiti
kėjimą savimi, kiekvieno savo veiks
mo tikslumu ir būtinumu. Nė vieno 
judesio ji nebuvo padariusi be rei
kalo, netiksliai, ne reikiamu laiku.

Balėnas stebėjo tas sipulkmenas, 
ir vėl nustatė, kad jos taip pat cha
rakterizuoja josios asmenį, kaip ren
gimasis ir laikymosi būdas.

— Galime eiti, — tarė ji pakil
dama.

Balėnas ir dar pastebėjo vieną 
smulkmeną. Rengdamasi eiti, Julija 
neištraukė veidrodėlio, pudrinės, ir 
nepatikrino savo veido, kaip tai būtų 
padariusi bet kuri, savo eleganciją 
sauganti moteris. Atrodė, ji esanti 
taip įsitikinusi, kad jos veide ir po
vyzoje visuomet viskas yra tvarkoje, 
jog jai nėra reikalinga viešai pu- 
druotis ar lūpų pieštuku taisyti li
nijas.

Balėnas tiek buvo įsigilinęs į savo 
stebėjimus, jog visą laiką tylėjo ir 
tik nesąmoningai leidosi vedamas.

— Važiuosime į šilą, — pasakė ji, 
pasukdama autobusų sustojimo vie
tos linkui.

Visą beveik kelią juodu tylėjo. 
Spūstis autobuse buvo juodu išsky
rusi. Tik privažiuojant šilą, kai greta 
Julijos radosi laisva vieta ir Balėnas 
atsisėdo, Julija atsiliepė, žiūrėdama 
pro langą į upę:

— Reiktų įsitaisyti baidarę. Bet 
tai vėliau...

Kai juodu jau ėjo smėlėtu taku 
tarp žemų eglaičių šilo gilumon, Ju-

3J
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lija plačiu mostu parodė aukštas pu
šis, giliai įkvėpė įkaitusį, gyvsakiais 
kvepiantį orą ir pradėjo:

— Vytautas daug man pasakojo ir 
dar daugiau rašė apie tamstą. Iš jo 
pasakojimų ir laiškų pažįstu tamsta 
daugiau, negu galėtum vaizduotis. 
Jis man sakė, kad tamsta — indivi
dualybė. Bet taipgi įspėjo, kad tams
tos individualybė giliai nuslėpta ir 
ne kiekvienam prieinama. Be to, 
tamstos individualybė lengvai pažei
džiama ir reikalinga globos. Ir dar 
Vytautas man sakė, kad su tamsta 
reikia elgtis labai atsargiai, kaip su 
šiltadaržio gėle. O štai tau mano at
sargumas — ėmiau ir viską tuojau 
išplepėjau, — nusijuokė ji ir nutilo.

Jinai pakreipė galvą į jį jai bū
dingu draugišku judesiu, kuris, ne- 
reikšdamas intymumo, vis dėlto, 
reiškė artumą.

Balėnas pasakė rimtai:
— Labai gerbiu Vytautą ir vertinu 

jo nuomonę. Bet manau jį kiek apsi
rikus. Aš nesu toks dvasios invali
das, kokį nupiešėt.

— Nesusikalbam. Tamsta visai nesi 
•dvasios invalidas. To nepasakiau ir 
neturėjau galvoje, — užginčijo ji, 
kiek suraukusi antakius. Tęsiu toliau. 
Tamsta esi įtakų žmogus. Lengvai 
pasiduodi įtakoms. Ir geroms, ir blo
goms. Aišku, blogų įtakų veikimas į 
tamstą yra ribotas, bet, kad tamstos 
individualybė tarptų ir atneštų vai
sių, turi veikti gerosios įtakos. Gal 
kaip tik todėl, kad tamstą ilgai veikė 
neitraliosios įtakos, tamstos talentas 
pasireiškė taip vėlai, — kalbėjo Ju
lija, žiūrėdama priešais save.

— Ar visa tai jums sakė Vytautas? 
— paklausė Balėnas.

— Ne. Ne visa. Dalis to, ką esu pa
sakiusi, išplaukia iš patirto pirmojo 
įspūdžio ir iš mano intuicijos. Vy
tautas turi daug vilčių dėl tamstos 
asmens. Jis bijo, kad tamsta nenu
kryptum nuo pasirinktojo dabar ke
lio silpnybės valandą. Todėl jis man 
liepė tamstą surasti ir globoti. Ar 

priimi mano globą? —*<ji ir vėl pa
kreipė į jį galvą tuo pačiu artimu, 
šiltu judesiu.

Balėnas pajuto ligi šiol nepatirtą 
susijaudinimą.

— Taip, sakė jis, —nes visa, ką 
pasakėt, yra teisybė.

Julija stabtelėjo, ištiesė jam ranką 
ir tarė:

— Dėkui. Geresnio komplimento 
negalėjot man pasakyti. Manau; bū
sime geri draugai. Gal būt, kai pa
žinsiu tamstą arčiau, kai susipažin
siu su tamstos darbais, pasakysiu 
daugiau ir kitaip.

— Ir šiaip nelygūs mudviejų šan
sai: jus mane jau gana gerai pažįs
tate, o aš jūsų nė kiek, — paste
bėjo jis.

— Pažinsit mane, — atsakė ji. 
Pažinsit mane greitai ir gerai, jei
gu... jeigu bus taip, kaip norėčiau 
kad būtų, — pridūrė ji kiek tyliau.

— Be to, pasakykit, panele Vaiš
vilaite, kas stumia jus domėtis ma
nimi, žmogum, kurį tik vakar pirmą 
kartą susitikot? Kas verčia jus siū
lyti man draugiškumą ir globą? Gal 
aš visai to nesu vertas? — tarė Ba
lėnas, tiriamai žvelgdamas į jos veidą.

— Zinai, tamsta, ką? Tokie krei
piniai, kaip: panele, ponas, tamsta, 
kliudo nuoširdumui ir atitolina tikrą 
vienas antro pažinimą. Sakykime 
vienas antram tu ir vadinkimės var
dais, — pasakė Julija stabtelėjusi, 
žvelgdama į Balėną jau visai kitokio
mis, besijuokiančiomis akimis. — 
Bet, kadangi reikia paisyti tradicijų, 
tai išgerkim bruderšaftą, — pasiūlė ji.

— Taip. Bet kuo jį gersim. Čia net 
vandens nėra.

— O tas puikus pušų kvapo oras,' 
ar ne gėrimas? Įkviepkim giliai: 
viens, du, trys! Taip! O dabar antroji 
ritualo pusė: — ji staigiu judesiu ap
kabino Balėną per kaklą ir pabu
čiavo jį į lūpas.

Pasitraukusi į šalį, ji šelmiškai . 
žiūrėjo į jį.

— Nusišluostyk lupas. Paliko žy
mės ... — ji rūpestingai nušluostė
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jam nuosinaite lūpas ir pridūrė: — 
Matai, kokia raudona... žmonės pa
galvotų, kad bučiavais su manim.

— O gal ne?
— Ne. Ligi tikro pasibučiavimo 

mudviem toli. Ir kažin, ar jis kada 
įvyks... — pasakė ji ūmai surimtė
jusiu tonu.

— Taip paisai žmonių ir jų nuo
monės? — paklausė Balėnas irgi 
rimtai.

Julija sutraukė antakius ir, žvelg
dama į tolį, pasakė: ,

— Nepaisau, tai reikalas rimtas ir 
svarbus. Bet išsikeisti į smulkius pi
nigėlius nenoriu. Na, o dabar galiu 
atsakyti tau į klausimą, kurį man už- 
davėt dar jūs, — pradėjo ji, sėsda
mos! ant suolelio šalia tako. — Sės
kis, — parodė vietą greta savęs. — 
Sutikau tave tik vakar, bet pažįstu, 
kaip jau sakiau, gana seniai. Buvo 
tik klausimas, ar susitikimo įspūdis 
patvirtins tai, kas man jau buvo ži
noma, ar nebus įvykusi kokia klaida, 
ar rasiu tave tokį, kokį vaizdavausi?

— Ir radai mane savo dėmesio 
vertą? Ar ne per greitas sprendi
mas? — paklausė Balėnas, ir čia pat 
pajuto, kad jo klausimas nereika
lingas.

— Kitaip nebūtume šiandien čia 
drauge, — atsakė ji ir kalbėjo to
liau: — Kas pastūmėjo mane iš viso 
susidomėti tavimi? Labai paprastai. 
Buvau įteigta. Vytautas įteigė man 
susidomėti tavimi.

Balėnas pažvelgė į ją ir abejojamai 
pasakė:

— Įteigtas susidomėjimas gali iš
sisklaidyti kaip ryto rūkas.

— Tai, aišku, priklausys nuo mu
dviejų pačių. Gal kiek daugiau nuo ta
vęs, negu nuo manęs. Betgi — baigta. 
Išsiaiškinom... — pasakė Julija, pa
kildama nuo suoliuko.

Ji iškėlė abi rankas į viršų, tary
tum norėdama apglėbti besileidžian
čią tarp pušų kamienų saulę, ir po 
to, staiga atsimainiusi, sušuko:

— Gana! Dabar noriu triukšmo,

s* 

žmonių, muzikos, daug šviesos ir val
gyti. Eiva į svetainę!

* *

Dar tą pačią vasarą Balėnas ir Ju
lija išvyko drauge atostogų. • -

Toji vasara buvo vienas laimin
giausių Balėno gyvenime laikotarpių. 
Jis atsidėjęs dirbo ir drauge išgy
veno dar nepatirtus jausmus ir mo
mentus.

Visas jo gyvenimas per tuos du 
mėnesius bazavosi keliose plotmėse.

Viena jų buvo tos fizinio pobū
džio sąlygos, kuriomis jis leido laiką, 
antroji — jo darbas, trečioji — žmo
nės, su kuriais jis susidurdavo, ir 
pagaliau ketvirtoji Julija ir san
tykiai su ja.

Keldavo Balėnas anksti, apie penk
tą valandą, į vasaros pabaigą šeštą. 
Atsikėlęs bet kokiu oru jis skubė
davo į ežerą maudytis ir grįžęs sės
tais nusiplikinęs bumą, pro daržą 
davo dirbti. Jis suvalgydavo iš va
karo paruoštus Julijos „mažuosius 
pusryčius“ (mat, ji buvo priprašiusi 
jį nerūkyti tuščiomis), ir rašydavo 
maždaug ligi pusės devynių, kai at
sikėlusi ir paruošusi pusryčius. Ju
lija nutraukdavo jo darbą. Papusry
čiavę juodu ėjo į ežerą meškerioti, 
kaitintis saulėje ir maudytis, irsty
tis laiveliu arba pasivaikščoti po 
mišką ir laukus, žiūrint nusiteikimo 
ir oro.

Pietavo juodu kaimiškai, dvyliktą 
valandą. Po pietų ir trumpo poilsio 
Balėnas kartais valandą kitą padir
bėdavo. Tuo pat metu Julija taip 
pat dirbdavo savo atelje, kurią buvo 
įsirengusi viršubutyje.

Pavalgę pavakarius, juodu vėl 
eidavo prie ežero, į mišką, kartais 
per darbymetę padirbėdavo laukuose.

Taip su mažais iškrypimais iš nusi
stovėjusios tvarkos ėjo tos vasaros 
dienos.

Antroji plotmė — Balėno darbas 
— kėlė jame ne tik būtiną jėgų 
įtempimą, bet nešė drauge didelį.
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ligi šiol nepatirtą pasitenkinimą. 
Kitados, pirmą savo veikalą rašy
damas, jis dirbo nerviškai, su užsi
miršimu, daugiausia naktimis, tuo 
ligi kraštutinumo išsemdamas nervų 
energiją.

Dabar buvo visai kitaip. Julijos 
subtiliai, visai nežymiai vairuojamas, 
jis ne tik sumetodino gyvenimą, bet 
ir darbą. Atsisakęs nuo darbo nak
timis, jis patyrė, kad taipgi gali sėk
mingai dirbti ir dieną, net ir nustaty
tomis valandomis. Jis pastebėjo, kad 
ramiai ir lėčiau rašydamas, jis nusi- 
krato darbe ne visai pribrendusių ir 
kritiškai nepersvarstytų minčių, kad 
pats darbas išeina kondensuotesnis ir 
brandesnis.

Tą pat buvo pastebėjusi ir Julija, 
lygindama jo dabar rašomą veikalą 
su pirmuoju. Tačiau ji nieko nesakė, 
ir tik tuomet, kai jis pats pareiškė 
tai matąs, ji išdėstė ir savo nuomonę.

Su kiekviena tolyn žengiančio 
darbo diena jis vis labiau jautė, kad 
tasai jo darbas jam yra.brangiausias 
dalykas pasaulyje. Bet jis suprato ir 
tai, kad tam darbui vykdyti jis pats 
turi gyventi pilnatimi, nes tik tąja 
sąlyga galės kurti ką vertinga.

Jis buvo įsitikinęs, kad prie tos 
išvados priėjo pats. Tačiau iš tikrųjų 
tai buvo Jūlijos nuopelnas. Ji taip 
subtiliai, nepastebimai, pačiu gyve
nimo sutvarkymu ir savo atsinešimu 
prie jo darbo bei asmens pakreipė 
visa Į reikiamas vėžes, jog sukėlė 
jame nesugriaunamą įsitikinimą, esą, 
jis pats prie to priėjo.

Visai nepastebimomis priemonėmis, 
be mažiausio patoso ar nereikalingų 
žodžių, veikiau savo elgesiu o ne 
dėstomomis sąvokomis, ji sukėlė 
jame tvirtą įsitikinimą, kad jis dirba 
ir turi dirbti ne sau, ne savo malo
numui ar naudai, net ir ne tam, kad 
išsikrautų susikaupęs darbo būtinu
mas, plačiai pravardžiuojamas įkvė
pimu, o todėl, kad jo darbo išdavos 
atneš naudos kitiems ir praturtins 
tautinės kultūros lobį.

Drauge su tuo įsitikinimu atėjo 
jausmas, kad jis ir jo darbas neatsie
jamai rišasi su visu bendru visų kul
tūros darbininkų darbu ir sudaro 
nebe išimtinai jo paties nuosavybę, 
bet bendrą nuosavybę.

Taip nežymiai ir jam pačiam ne
pastebint į jo pažiūrų ir darbo sritį 
įsipynė Julijos asmenybė.

Atėjo toks momentas, kada Balė
nas pamatė, jog ji yra neatmezgamai 
surišta su viskuo, kas jam bran
giausia.

Juodu su Julija gyveno čia kuone 
atsiskyrėliškai, beveik nesusidurdami 
su žmonėmis. Vieninteliai žmonės, 
su kuriais juodu susidurdavo kas
dien, buvo užvaizdą Rimkus ir jo 
šeima.

Balėnas susidomėjęs, su malonumu 
stebėjo tuos žmones ir jų tarpusa
vio santykius. Tai buvo tipingi, tvirti 
kaimiečiai. Tasai jų tvirtumas reiš
kėsi ir viename ir antrame, nors 
juodu skyrėsi savo temperamentais. 
Balėnas su nuostaba žiūrėjo į juodu, 
kaip jie puikiai vienas kitą supranta, 
vertina vienas kito darbą, kaip 
augina ir auklėja vaikus ir su kokiu 
žmonišku atlaidumu sugeba suprasti 
ir atjausti kitus.

Kartą jis pasakė Julijai:
— Stebiu ir stebiuos Rimkais. Kaip 

juodu, sakyčiau, giedriai sugyvena, 
vienas kitą vertina ir supranta. Ir 
tai vadinamieji paprasti žmonės. Ko
dėl mūsų inteligentų šeimose reta 
tokių pavyzdžių?

— Visų pirma, juodu ir kūnu ir 
dvasia sveiki. O antra — juodu riša 
interesų bendrumas, pomėgių vieno
dumas ... Jie puikiai vienas antrą 
supranta, nes dirba panašų darbą 
tam pačiam tikslui, — kalbėjo Julija.

— Ir dar viena sritis: vaikai. Nie
kad negirdėjau, kad tėvas ar motina 
būtų vaikus aprėkę arba apmušę. 
Žinai, prieš pusvalandį buvau liudi
ninku tokios scenos: išgirdęs stiklą 
suskambėjus už namo kampo, nuė
jau pasižiūrėti, kas įvyko.. Nagi, Pe
trukas stovi su lanku rankoje ir
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spokso i iškultą langą. Girdžiu Rim
kų kalbant iš tarpdurio: — „Tai kam, 
vaikeli, taip padarei?“ '■— „Tai, kad 
netyčia“, — teisinasi Petrukas. — 
„Tyčia ar netyčia, o langas iškultas. 
Daugiau taip nedaryk, vaikeli“, — 
sako jam Rimkus, ir daugiau nei 
žodžio. Nė balso nepakėlė. Man su
sidarė toks įspūdis, kad, jeigu Petru
kas būtų ne langą iškūlęs, bet jaują 
padegęs, Rimkus tik paklaustų: „Tai 
kam, vaikeli, taip padarei?“. Priėjęs 
paklausiau Rimkų, kodėl jis apskri
tai nebuvo uždraudęs Petrukui šau
dyti iš lanko paliai namus. Daug 
kartų esu jį matęs belaidžiojantį čia 
strėles. — „Tai, kad reiktų bartis, 
diržą juostis, ir vistiek nebūtų klau
sęs. Mažas, kaip ir didelis, kol ne
nusvyla nagų, nepaiso, o kai nusvyla, 
tai, kaip tas vokietis, karštais kopūs- 
eidamas pučia. Daugiau taip neda
rys, pamatęs, kokią iškadą padaręs“. 
Tai tau ir pedagoginis patyrimo prin
cipas, savotiškai interpretuotas, — 
nusijuokė Balėnas, baigęs pasakoti.

— Žinai, čia daug sveiko proto. 
Rimkai turi nuostabų instinktą vaikų 
auklėjimo srityje. Esu pastebėjusi 
ne vieną dalyką. Ar eisim prie ežero? 
Baigei dirbti? — paklausė ji.

Apsivilkę maudymosi kostiumais, 
juodu išplaukė laiveliu į ežerą. Julija 
iš lėto irklavo, o Balėnas sėdėjo lai
velio gale ant briaunos, žiūrėdamas 
į mirgantį saulėje vandenį ir tolimą 
miško jūostą už ežero.

Julija paleido irklus ir ėmė kalbėti:
— Ar tau būna kartais taip, kad 

bedirbdamas kartais prieini tokį taš
ką, iš kurio negali išbristi? Atrodo 
taip, kad išsisėmei, ir daugiau nieko 
padaryti negali. Ką bedarai — pasi
rodo banalu, tuščia, nereikalinga. Ir 
taip kankinies, kol staiga atsiranda, 
pažiūrėti, smulkmena. Ateina nežymi, 
rodos, idėja, ir viską pataiso. Tik tos 
smulkmenos betruko. Pastatei ją į 
tinkamą vietą, ir viskas vėl eina 
sklandžiai, darbas įdomus, vertingas. 
Ar taip būna tau?

— Būna, labai dažnai būna. Tai 
labai varginantys momentai, — pa
tvirtino Balėnas.

— O taip ar atsitinka tau, kad pa
dirbęs dalį darbo su pasitenkinimu 
ir užsidegimu, atsikeli pavargęs ir 
džiaugsmingai nusiteikęs, o po kurio 
laiko grįžęs tęsti ir pasižiūrėjęs į at
liktą, pamatai, kad jis visiškai pras
tas, niekam tikęs, ir nori jį išmesti. 
Ar tau užeina tokie momentai, ir ką 
tu tąsyk darai? „ .

— Pasitaiko. Tada aš dar sykį pa
tikrinu, atidėjęs kuriam laikui į šalį, 
o jei ir tada gaunu tą patį .įspūdį — 
metu ir dirbu iš naujo.

'— Ir aš taip pat. Kaip gera, kad 
vienodais atvejais vienodai jaučiame, 
— pasakė ji kiek virptelėjusiu balsu.

— Kaip tu puikiai tai atjauti ir 
išsamiai nusakai. Tu esi nuostabi,— 
rimtai tarė Balėnas.

— Nekenčiu tokių ponų, kurie 
komplimentus sako! — sušuko Julija, 
pašokdama nuo šuoliuko. — Už tai 
išsimaudysi!

Ji pastūmėjo ant kraštelio sėdintį 
Balėną, ir jis plumpterėjo į vandenį.. 
Kai išnėręs, atsispiaudydamas, jis 
apsižvalgė po ežerą, pamatė laivelį 
tolokai nuplaukusį. Julija vėl irklavo 
ir šaukė jam:

— Gavai? taip tau ir reikia.-
— Plauk atgal! — sušuko jis, ne

įmanydamas, kurion pusėn pasukti.
— Nė nemanau! Plauk sau vienas 

į krantą! — šaukė ji ir skardžiai 
juokėsi žemu krūtinės juoku.

— Prigirdyti mane nori? Plauk at
gal! — šaukė jis, nenustodamas vil
ties, kad ji grįš.

— O komplimentų nesakysi?
" — Sakiau ir sakysiu, kad tu ra
gana!

Julija juokdamasi priplaukė prie 
jo ir padėjo jam įsiristi į laivelį.

Tuo laikotarpiu Balėnas vargu ar 
būtų galėjęs apibrėžti savo jausmus 
Julijai. Judviejų santykiai tebebuvo 
draugiški, labai nuoširdūs, tačiau jo-
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kio meiliško artumo juose nebuvo. 
Tarytum toji sritis būtų buvusi iš
skirta iš judviejų jausmų ir tarpu
savio bendravimo. Tačiau iš tikrųjų 
taip nebuvo. Pamažu, laipsniškai au
gąs judviejų jausmas vienas antram 
turėjo visus vyro moteriai ir moters 
vyrui natūralaus jausmo elementus. 
Tik dalis tų elementų laikinai buvo 
tarytum nuslopinta kitų, grynai dva
sinio pobūdžio jausmų ir nesireiškė 
visa galia, tik retkarčiais, lyg raus
vas šydas, perbraukdavo jų akis.

Balėnas stebėjosi ir žavėjosi Ju
lija. Jos asmenybės žavesys veikė 
jj stipriai. Kiekviena jos laikysenos 
ar būdo smulkmena buvo jam artima 
ir miela. Tačiau laikinai jis nedarė 
iš to jokių išvadų, džaugėsi tąja dva
sine harmonija ir pusiausvyra, kurią 
jam teikė bendravimas su Julija, ir 
nesiekė nieko daugiau. Taip truko il
gai, ligi dvasinis abiejų suartėjimas 
ir pažinimas pasiekė pilnatį. Tada 
jau Balėnas įsitikino, kad ji buvo 
jam artimiausias ir brangiausias 
žmogus. Jis įstikino, jog Julija yra 
taip glaudžiai įsipynusi į jo dvasinį 
gyvenimą, kad ją išplėšus būtų iš
plėšta ir visa jo kūrybinė galia.

Jis pajuto veikiau intuityviai, negu 
protautadams nustatė, kad Julijai 
pasitraukus iš jo gyvenimo kelio, jis 

galėtų grįžti tik į pilkumą, bet ne
įstengtų kopti augštyn. Ir dar, vis 
dažniau ir dažniau nagrinėdamas sa
vo jausmus, jis priėjo išvadą, jog Ju
lijai jis galėtų pasiaukoti. Jis jautė, 
kad lengvai galėtų nusikratyti egoiz
mo, jeigu reikalas eitų apie Juliją. 
Sieloje ir jausimuose jis statė ją prieš 
save. Kartu jam atrodė, kad jo dar
bas ir Julija yra dvi neatskiriamos, 
absoliučiai susipynusios, viena kitą 
papildančios sąvokos.

Vieną rytą, tai buvo rugpjūčio pir
momis dienomis, Balėnui sėdint prie 
darbo verandoje, kaip paprastai pus
ryčius atnešusi Julija padėjo pa
dėklą ant stalo, priėjo prie dirban
čiojo iš užpakalio ir uždėjo jam ran
kas ant pečių.

Balėnas atkragino galvą ir pasi
žiūrėjo į jos veidą. Julijos akys ti
riamai, lyg truputį rūsčfai žiūrėjo į 
jį iš po kiek surauktų antakių.

— Tu myli mane? — paklausė ji. 
— Nes aš tave labai myliu.

Balėnas atsistojo ir pasisuko į ją. 
Jis valandėlę neatsakė, paskui tarė:

— Labiau už save.
— Taip. Labiau už save... Kitaip 

tai nebūtų meilė, — tarė Julija ir 
vėl padėjo rankas ant jo pečių.

— Nuo šios dienos man prasideda 
kova dėl tavęs.
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DIDYSIS ŠIURPAS KALNUOSE
C. F. RAMUZ

Praėjusiais metais mirė vienas žymiausių Vakarų Šveicarijos pasakotojų, Charles 
Perdnand Remuz. Jis gimė 1878 m. Cully, prie Ženevos ežero, vynuoges auginan
čių ūkininkų šeimoje. Lausannos universitete gavo Licencle^eS-Lettres laipsni 
tačiau gimnazijos mokytojo karjera jo neviliojo. Jis išvyko t Paryžių, ir jo 
pirmieji eilėraščiai bei romanai buvo pilni paniškų gamtos išgyvenimų. 1914 metais 
grĮžo l tėvynę. Karo siaubo sukrėstas, gavo daug vidinės paramos, susitikęs su 
rusų kompozitorium Igoriu Stravinskiu. Jo operai jis parašė „Istoriją apie kareivi*, 
kuri pirmą kartą buvo pastatyta 1918 m. ir tuojau paplito visų kraštų operos reper
tuaruose. Ramuz sukūrė ištisą eilę mistiškų romanų, kuriuose gamtos ir sielos 
jėgos naiklndamos įsiveržia 1 tvarkingą žmonių gyvenimą. Šiuose romanuose 
Išsivysto savitas Ramuz stilius, kurio įtaka buvo žymiai pastebima pas moder
niuosius prancūzų rašytojus, kaip Giono ir kt. Primytlvus, demoniškai neramus 
realizmas. Paskutiniame kūrybos etape rašytojui pavyko surasti sutaikančios dva
sios. Ramuz mirtis buvo paminėta viso pasaulio spaudoje, gi prancūzų spauda 
tvirtino, kad pasaulis neteko rašytojo, kokio nebuvo per pastaruosius du šimtu 
metų. Žymiausios Ramuz knygos: „Pikto dalinys“, „Įvyksta ženklai“, „Istorija apie 
tarelvĮ*, „Didysis šiurpas kalnuose“, „Kalno griūtis“, „Siena“ ir kt. Čia duodame 
ištrauką Iš jo romano „Didysis šiurpas kalnuose“.

Prieš 20 metų Sasseneire kalnų ganykloje Įvyko didelių ne
laimių, ir nuo to laiko ten nė karto nebuvo išginta banda. Sials 
metais jaunas kaimo seniūnas suagitavo didesnę gyventojų dali 
ganytis Sasseneire. Piemenys rašėsi 1 ten nenoriai, ir tiktai tie, 
kuriuos spyrė būtinumas, užsirašė ir Juozas, Viktorinos sužadėtihis, 
kadangi jųdviejų vestuvėms trūko būtinų 200 frankų. Praslinkus 
kelioms savaitėms, bandą kalnuose užpuolė maras. Kaimas apačioje 
ėmėsi griežtų priemonių, kad liga neišplistų. Žmonėms, kurie buvo 
prie bandos, tapo griežtai uždrausta nusileisti 1 kaimą, taipgi ir 
iš kaimo niekas negalėjo nuvykti l Sasseneire. Kelyje, kuris vedė 
1 kalnus, dieną ir naktį budėjo stipri sargyba. Tiktai kiekvieną 
savaitę mulu būdavo nugabenamas maistas ganantiesiems, jis bū
davo padedamas tolokai nuo pačios ganyklos, prie Raudonosios 
uolos. Viktorina, žinodama, kad visą vasarą negalės pasimatyti su 
savo mylimuoju, nusprendė slapta nuvykti pas ji. Vieną naktį ji 
išėjo iš namų ir, norėdama aplenkti sargybą, nuslydo nuo uolų ir 
prigėrė kalnų upelyje. Tuo tarpu Juozas kalnuose, atskirtas nuo 
viso pasaulio, laukia jos laiško.

Ir vėl ėjo graži diena, saulė slydo 
Iš vienos kalnų heteros į kitą, tary
tum ant ištiestos virvės, o vyrai nė 
nepajudėjo, jie nepasakė nė vieno 
žodžio. Ir dabar atsitiko taip, kad 
Juozas skubiai kreipėsi į meisterį, 
visi nustebo jo balso skambėjimu, jis 
pasakė:

— Šiandien juk šeštadienis?
Meisteris pažvelgė į jį tuščiu 

žvilgsniu, pilku žvilgsniu, žvilgsniu, 

pilnu miglos. Netikru ženklu jis pa
rodė, kad nežino šito. Tai buvo Bar- 
toloma, kuris atsakė jo vietoje:

— Taip, šeštadienis.
— Tad šiandien yra diena, kada at

gabenamas maistas?
Ir Bartoloma:
— Aš manau taip, — vėl tyla, po 

to Juozas:
— Kuriuo metu?

>9
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— Aš manau prieš vienuoliktą.
Jie jau nieko nebežinojo. Vienas iš 

keturių laikrodžių vis dar buvo už
suktas. Be to, galima buvo matyti iš 
saulės padėties, nes kam gi daugiau 
saulė dar galėtų būti naudinga, ji, 
kuri keliavo ten aukštai, viena sa
vame kelyje, toli nuo mūsų, abejinga 
ir svetima. Tačiau iš laikrodžio ir iš 
saulės jie mato, kad jau galėtų būti 
antra valanda. Jų galvos vėl nusviro 
ant krūtinių, jie vėl palinko j prieki, 
tačiau Juozas ne, nes jis galvoja:

— Antra valanda, laiškas turėtų 
jau būti.

Jis atsistoja; stipri jėga vėl įsilieja 
į jo kojas. Jis pajudina pečius, jis pa
kelia galvą.

Jis susigauna mulą, leidžia jam va
landėlę pasiganyti, po to pritvirtina 
balną. Jis vedasi jį už pavadžio.

— Pirmyn, Rudi, — sako jis, — kai 
tik mes grįšime, aš prižadu tau, tu 
būsi vėl laisvas. Aš prižadu tau, Ru
di, tu busi paliktas ramybėje, jeigu 
tik dabar paskubėsi.

Dabar jis pasiekia kalno įlinkimą, 
tą vietą, kur uolos sudaro tarytum 
vartus, jis praeina pro juos. Jis ke
liauja be jokio vargo, vėl yra pilnas 
jėgos, jis peržengia vartus, pasiekia 
kelio nuolaidi, jis jau yra nukeliavęs 
pusę kelio.
. Ten jis pradeda eiti lėčiau. Kai 
kelio nuolaidis pasibaigia, gerą galą 
reikią eiti lyguma, tarp akmenų ir 
nuolaužų, tai yra ta vieta, kur jis 
pradeda eiti lėčiau, jo ranka nusvyra 
žemyn, ir apynasrio virvė taip pat 
nukrinta žemyn.

Apynasrio virvė velkasi žeme.
Mulas šitai išnaudoja, jis dantimis 

nuskina keletą žolės stiebelių, kurie 
' tarp akmenų sudaro atskiras žalias 

dėmeles, — Juozas praranda drąsą 
eiti pirmyn.

Tada staigiai vienu metu jis pasi
leidžia eiti skubiai, tarytum kažkas 
jį temptų pirmyn, o tuo tarpu jis pats 
įtempia apynasrio pavadį. Iš abiejų 
pusių žiūri didelės uolų nuokaros su 
jų dvejopomis pilkomis spalvomis, 

nes vienas šlaitas yra saulėje, o an
tras šešėlyje.

Juozas vėl sustoja.
Raudonoji uola yra truputį aukščiau 

miško, tai yra išsikišusi uola, rūdos 
raudonumo uola.

Ten nebuvo jokio laiško. Iš laiškų 
ten buvo tiktai vienas, tas, kurį jis 
pats buvo parašęs. Laiškas, kurį jis 
buvo Viktorinai parašęs ir jau prieš 
kelias diėnas ten padėjęs. Jis buvo 
padėjęs jį matomoje vietoje, iškyšulio 
apsaugoje, atrėmęs į akmenį adreso 
puse.

Jo laiškas vis dar buvo ten. Čia 
būta žmonių; jo laiškas nebuvo paim
tas. Ir tai, kas buvo čia atgabenta, 
tai tėra duona, druska, sūris, truputis 
džiovintos mėsos; viskas sudėta į du 
maišus, bet jokio laiško, jokio popie- 
rio, jokio lapelio, jokio lapo, net nė 
vieno paprasto puslapio — kaip pa
prastai, kai į tokį kvadratinį popierį 
sudedama širdis, kuri ateina pas mus.

* * *

Šį kartą jau niekas negalėjo Juozą 
sulaikyti.

Tai buvo kitą rytą, tą metą, kai 
lango kiaurymė vėl tapo matoma, 
pilku švytuliu pradėdama išsibrėžti 
mūre. Kelionės tolumas nešti marą į 
kaimą: niekas iš viso to nebeturėjo 
jam svorio, niekas negalėjo turėto 
svorio.

Clou gulėjo meisterio guolyje, ir 
Bartoloma savame; nei vienas nei an
tras nepajudėjo, kai Juozas pakilo, 
atrodė, kad jie net nepastebėjo jo. 
kai jis ėjo pro šalį. Jis taip pat ne
pažvelgė į juos: taip kaip ir jie, jis 
atrodė irgi į nieką nekreipiąs dėme- 
so, nei į tai, kas buvo trobos viduje, 
nei į tai, kas buvo lauke priešais 
trobą, nei į tai, kas buvo pas duris.

Karvės jau buvo pabodusios, kai 
kurios bandė ganytis, kitos klydinėjo 
bliaudamos, ir kai jos pamatė Juozą, 
nuskubėjo paskui jį. Jis nematė jų. 
Jis nematė nieko, jos bėgo paskui jį, 
jis nematė karvių, kurios bėgo pas
kui jį. Jos skambino jam pavymui 
savo varpeliais, šitame išmindžiotame
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take, kuriuo pirmiausiai pradėjo eiti, 
nusisukęs nuo kaimo pusės. Ilgą laiką 
karvės sekė jį šituo keliu, ir nea
trodė, kad jis būtų jas girdėjęs, tada 
jos prarado drąsą. Viena karvė po 
kitos sustojo, jos vis dar bliovė, nes 
pienas vėl pradėjo kelti skausmą jų 
ištinusiuose tešmenyse. Jos tiesė į jį 
savo snukius, iš jų plaukė bliovimas, 
tačiau snukiai jau neturėjo tos bal
svos miglos, kuri eina is jų pirmomis 
dienos valandomis.

Bliovimas dar kurį laiką lekia pas
kui Juozą, pralenkia jį, paskui aidu 
vėl yra atmetamas atgal. Juozas ke- . 
liauja vis toliau, ir į tai nekreipia 
jokio dėmeso. Pradžioje jis keliauja 
išmintu taku, paskui iš viso nebe
lieka jokio tako. Jis įžengia į ankštas 
perėjas, į ištisą virtinę siaurų skers
gatvių, kurie rangosi tarp uolų masy
vų. Jis eina iš vieno tokio skersga
tvio į kitą, paraleliai upelio jis ke
liasi aukštyn. Jis atsuka slėniui nu
garą, ir atsuka kaimui nugarą, jis 
eina priešais glečerį, jis dabar yra 
ten, kur jinai niekad nėra buvusi, — 
jis mato prieš save glečerį, keliau
jantį iš kairės į dešinę, tarytum lai
krodžio rodyklė, po to jis turi jį tie
siai prieš save, ir glečeris krinta į jį 
iš savo aukštumų visu dydžiu.

Juozas akmenimis pereina upelį.
Atrodo, kad jis tyčia eina į ten, kur 

ji nėra buvusi. Jis yra matomas, kai. 
eina pro tas vietas, kur nėra buvęs 
joks žmogus, kur nėra jokio gyve
nimo, ir tik kada ne kada galima iš
skirti garsą akmens, kuris krinta 
žemyn. Jis eina į tas vietas, kur iš 
viso nieko nėra, ten, kur ji nebuvo 
buvusi, kur ji niekad ir niekuomet 
negalėjo būti. Čia yra tiktai akmenų 
šiugždėjimas. Ir jis eina vis tolyn, ir 
tik triukšmas akmens, kuris Iš toli 
rieda žemyn, kartais atsako akmens 
garsui po jo žingsniais, ir tik šitas 
garsas, ir tik vienas šitas garsas, ku
ris kyla iš po jo ir ateina priešais jį. 
Bandos varpeliai užpakaly jo jau se
niai nutilę. Tiktai akmuo, kuris rieda 
žemyn, tiktai negarsus ūžimas van
dens, kuris teka nuo kalnų arba 

glečerio plyšiais, glečeris jau buvo 
pasilikęs žemai. Dangus yra visiškai 
vienodos spalvos, saulė dar nėra pa
sirodžiusi, ji keliauja dar už viršu
kalnių, tarp akmenynų ir sniego. 
Dangus yra tarsi kambario lubos, 
baltai iškalkintas dangus. Ir jis, 
kuris keliaują po juo vienas, vienas, 
ir neturi nieko daugiau, tiktai laz
dą, apsivilkęs savo šventadienišką 
švarką, tos pačios mežiagos kelnes ir 
juodą skrybėlę, tuo tarpu žemai po 
juo glečerio plyšiuose kunkuliuoja 
vanduo, o prieš jį kyla plika uola. 
Uola kyla plika dėl jos staigaus nuo- 
lūžio, ir uola yra vis statesnė ir sta- 
tesnė, ir tik siauri įdubimai akmens 
sluoksnyje, kurie sudaro tam tikros 
rūšies laiptus, dar gali prilaikyti 
žingsnį. Šitie įdubimai tarnauja me
džiotojams, kai jie medžioja viršū
nių žvėris, bet tiktai jiems. Juozas iš
drįso eiti šituo taku.

Juo aukščiau jis kyla', juo žemiau 
skęsta po juo apatinė glečerio dalis, 
ir vis labiau siaurėja. Glečeris savo 
apatine dalimi darosi vis mažesnis ir 
mažesnis, o savo viršūne siekia ten, 
kur Juozas dabar keliauja, jis siekia 
dar aukščiau. Juozas keliauja vidu
ryje glečerio, kuris yra viršum jo ir 
po juo. Jis lipa vis aukščiau, mažėja 
ir mažėja, ir vis labiau pranyksta. 
Oras yra pilkas ir išblukęs, uolos 
yra tos pačios spalvos, kaip oras ir 
dangus, viskas nyksta miglotame 
slopiame rūke. Juozas atsargiai kelia 
kojas, nes šitie grioveliai ir vingriai 
iki pusės prisipildę žvyro, kuris pa
siduoda po padais. Jis kyla dabar 
priešais sniegą, jis yra dabar aukš
čiau už ledą ir kyla priešais amži
nąjį sniegą, kuris matyti ten aukš
tai ant keterų, kabantis uolų pa
kraščiuose, tarytum skalbiniai ant 
virvės. Ten, kur nieko nėra, jokio 
žmogaus, ten, kur nėra jokių me
džių ir jokių krūmų, ir niekur jokios 
žolelės, niekur nieko gyvo, tiktai tru
putis raudonų arba geltonų samanų, 
šen ir ten uolose jos . sudaro atskiras 
spalvotas dėmeles; — ir vienas ak
muo rieda žemyn, tada Juozas atsar-
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gial stato prieš save Jcoją ir ieško 
tvirtos atramos savo padų kraštui. 
Jeigu kas dabar būtų jį stebėjęs nuo 
glečerio, būtų matęs, kad jis yra ne
didesnis už tašką ir netrukus jis visai 
pranyksta, tarytum jo visai nebūtų 
buvė. Jis ilgai klydinėja ten viršuje, 
tarytum niekas, tarytum kabąs ore, 
įsikabindamas į vieną, po to į kitą 
šitų didžiųjų sienų, kurias glečeris 
buvo lygiai nutrynęs, kurias nuo se
niausių laikų iki dabar vis labiau ir 
labiau nudailina.

Pagaliau Juozas pasiekia sniegų 
laukus, ir su kiekvienu žingsniu iš
mina juose mėlyną skylę. Jo kelias 
palieka atžymėtas šitais taškais, tary
tum kas spalvotais siūlais būtų siu- 
vinėjęs gražioje naujoje staltiesėje, 
tada pasiekia jis kitą sniegų lauką, 
kuris tiesiasi kaip lyguma, ten guli 
peteliškės, kurios buvo nukritusios, 
visai mažos šviesiai rausvos peteliš
kės, kiekviena jų guli duobutės 
dugne, nes sniegas buvo ištirpęs po 
jų kūnais. Juozas turi dabar daugiau 
vargo, jis eina lėčiau, nes iki kelių 
jis klimpsta į sniegą. Iš kairės pusės, 
lygioje aukštumoje su juo, pasirodo 
pirmasis perskylimas - glečerio už- 
lūžimas. Prieš bedugnę glečeris lei
džiasi švelniu nuožulnumu iki balno 
pavidalo išpjovos, kuri dabar atsive
ria danguje. Ir ten, pagaliau, pasi
rodo saulė: saulė, kuri matyti tartum 
per vaškuotą popierį, kurią matai, 
vėl nebematai - ji pasirodo, ir vėl 
yra pražuvusi. Nes juoda viršukalnė 
yra dabar iškilusi tarp jos ir mūsų, 
tarp jos ir Juozo dabar yra atsira
dusi šita nauja Jjliūtis, priešais kurią 
jis dabar keliauja. Tai yra drėgnai 
juodų uolų iškyšulys, baltai nudažy-, 
tas viršūnėje,, ir vis dar jokio žmo
gaus. Joks žmogus nuo pat žemės 
prasidėjimo, atrodo, čia nėra ėjęs, 
joks žmogus, atrodo čia niekad nėra 
sudrumstęs šitos amžinos ramybės, 
tiktai šitas vienas, kuris dabar įrašo 
savo buvimo pėdsakus, taip kaip ra
šomos raidės šalia viena kitos į žodį, 
paskui į sakinį, ir jis yra pirmasis, 
kuris savo iš tolo matomais pėdsa

kais sudrumstė ramybę šitų gražių 
baltų puslapių. Kur gi jis eina? Ir 
vėl galima buvo paklausti: Kur gi 
.dabar šitas nori nueiti? - nes neatro
do, kad čia aukštumoje būtų buvęs 
koks nors perėjimas, tačiau Juozas 
keliauja vis toliau. Ir po valandėlės 
- tada jau galima suprasti. Reikia 
tik akimis nutiesti -tolyn jo nueitą 
kelią, tada galima buvo atsimušti į 
apatiniąją dalį ilgo siauro tako, pri
pilto sniego, jis buvo įsispraudęs į ke
turkampę išpjovą — langas, visiškas 
lango pavidalas, kurio stiklai buvo 
padaryti iš dangaus, jis buvo vadi
namas stirnų langu. Tai buvo aukštai, 
tarp dviejų dantytų uolų, ir kami
nas, kuris iš ten kilo, šovė tiesiai į 
viršų, atsirėmęs savo baltumu į uolų 
sieną, tarytum kopėčios. Stirnų pe
rėja, tai yra vardas, kuris jai yra 
duotas, ir viršum perėjos yra langas, 
stirnų langas, tai yra vardas, kuris 
jam yra duotas. Tai yra vardas, kurį 
jam buvo davę tie nedaugelis, kurie 
buvo išdrįsę iki ten, tai buvo me
džiotojai. Ir nuo ten jau galima apeiti 
kalnų grandinę, jau be didelio vargo 
ir užuolankų.

Medžiotojai pasikabina savo šautu
vus per pečius, nes čia jiems reika
lingos rankos ir kojos, jie turi mai
šus su maisto atsargomis, jie turi 
odines kelnes; — dabar čia aukštai 
yra Juozas, tačiau be maisto ir be 
odinių kelnių, be jokio šautuvo, tik 
sekmadieniniais drabužiais ir lazda 
rankoje. Jie turi ragus, kad vienas 
kitą prisišauktų nelaimėje, nes jų yra 
keletas; — jis yra vienas, jis neturi 
jokio rago, jis neturi jokio žmogaus, 
kurį galėtų prisišaukti, jis keliauja 
šituo blyškiu sniegu ir šituo šešėliu, 
kurį meta pasvirusi uola.

Jis pasiekia perėjos apačią, nuo čia 
jis pasuka į šalį.

Jis pasisuka į salį, dešiniuoju pe
tim jis liečia uolą. Jis kyla tarytum 
laiptais, su pagalba įdubimų, kuriuos 
jis pats turi išminti sniege viršum 
vienas kito. Iš dešinės pusės savo pe
čiais ir veido šonu jis remiasi į uolą, 
iš kairės pusės vis didesnis nuokry-
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didysis Šiurpas kalnuosetis leidžiasi po juo tuštumon. Laimė, sniegas čia yra gerai susigulėjęs ir nepasiduoda po jo kūno svoriu, kai jis išmuša įdubimus arba įkiša lazdą, už kurios jis gali laikytis tarsi už natūralios rankenos. Taip kyla jis vis aukštyn ir aukštyn, jis vėl darosi ‘mažesnis ir mažesnis, ten aukštai, tame dideliame tylėjime. Jis matyti sniego fone, po to dangaus fone, nes dabar jis pasiekia išpjovą. Tada šitame lange prieš jo akis atsiveria visa šalis, kuri guli kitoje kalnų grandinės pusėje, nepažįstamas tir tačiau pažįstamas pasaulis. Uolos yra susiklostę į tūkstančius ragų, bokštelių, dantų ir iškyšulių, ir didelės tolumos atrodo stovi aukščiau už visa tai. Uolos yra baltos, bet kai jas paliečia saulė, jos tampa auksinės arba rausvos: iš rausvo marmuro, arba iŠ metalo, iš aukso, iš plieno, iš sidabro; ir tarytum- sudaro aplink mus brangakmenių karūną; — tai yra kita kalnų grandinės pusė, kurią Juozas pasiekia, dabar jis pradeda leistis žemyn.Jis leidžiasi uolomis žemyn, tada per sniegą; jis leidžiasi žemyn, tačiau drauge suka ir į šalį. Jis laikosi kairės, laikosi kalnų grandinės, kurią tik ką buvo perlipęs, keliauja į šiaurę, tuo tarpu kai prieš tai buvo keliavęs į pietus, keliauja dabar kelią atgal, kurį anoje kalnų pusėje buvo keliavęs pirmyn; — uolomis ir per sniegą, po to per ledą, ir vėliau akmenimis; tada vis labiau ir labiau įgauna žalią spalvą ir apačioje iškyla trobelė, kurią jis aplenkia. Apačioje matyti ilgi margi taškai, jie lėtai juda, retkarčiais iki čia ateina nedidelio varpelo skambėjimas; tačiau Juozas vengia bandų, jis vengia žmonių ir žmonių namų, tik vis glaudžiai laikosi kalnų grandinės, kuri iš lėto, uolotais gūbriais ir miškais, leidžiasi žemyn. Jis vis keliauja, ir diena keliauja su juo; keliauja po baltu dangumi, apsuptas musių, kurios vis gausėja ir piktėja, kai kuriose vietose jos sudaro nedidelius juodus debesis, pro kuriuos jis pra

einą. Jis keliauja dabar beveik lyguma, keliauja ■ tiesia kryptimi, ateina vidudienis ir ateina popietis; ateina antra valanda, ir ateina trečia valanda; šituo laiku galima matyti, kad jis vėl kyla į kalną.Jis vėl pradeda kilti į kalną, tai yra viename miške, pro kurį veda kelias; jis vėl pradeda sukti į kairę.Yra aišku, kad jo kelias išrašė didelį ratą, jis vis labiau ir labiau jungia šito rato linijas, tarytum norėtų visai suvesti abu galus.- Dabar jis pasiekia tą aukštumos vietą, po kuria guli kaimas.Dabar galima buvo suprasti, į kur jis ėjo. * **Jis tarė sau:— Aš turėsiu palaukti, kol užeis naktis.Jis atsisėdo krūmuose prie pat kelio krašto. Jam buvo palikęs dar gabalas duonos, kurią jis dabar valgė; savo kelyje jis buvo atsigėręs iš kalnų upelių.Jis tarė sau: . .— Aš palauksiu, kol užeis naktis, tada aš nueisiu ir pašauksiu ją pro virtuvės langą...Jis valgė savo duoną, ir laikas slinko, kai jis valgė duoną, nors dar tebebuvo vakaro pradžia, ir jis sėdėjo krūmuose.Priešais jį stačiu nuožulniu į gilumą krito pievos, už jų buvo matyti kaimas.Garsai, surinkti ir atnešami iki čia dvigubo slėnio apsupimo (tarytum rankos, sudėtos aplink burną), buvo išskiriami iki menkiausių smulkmenų. Juozas ieškojo akimis Viktorinos namo; jis surado jį be vargo, apačioje, siaurame skersgatvyje, kitoje upelio pusėje; jis matė, kad prieš namus nebuvo jokio žmogaus.Kaimas šį vakarą atrodė visiškai vienišas: — verkia Įvaikas, klykia moteris, motina šaukia savo dukterį, tada sučirpia durys, kurios yra uždaromos.
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Jis turėjo pereiti upę, todėl priva
lėjo laukti, kol ateis naktis, kitaip jis 
būtų jau iš tolo pastebėtas, ir jeigu 
jis vistiek eitų pirmyn, j j j būtų šau
nama, nes jis buvo užkrečiantis, jis 
negalėjo artintis prie žmonių, jis ne
privalėjo prie jų artintis.

Jis kantriai laukė, jis žiūrėjo, jis 
klausėsi, pamažu prisiartino naktis. 
Naktis paslėps jį nuo visų akių. Da
bar jis buvo lapų paslėptas, savo ko
jas jis laikė ištiesęs prieš save, savo 
duoną jis buvo jau suvalgęs.

Vėl sušuko kažkokia moteris.
Viskas buvo kaip visomis dieno

mis, taip bent atrodė, tie patys gerai 
pažįstami stogai nepasikeitusioje vie
toje, ta pati silpnų garsų eilė, visi 
žinomi ir visą laiką vienodi; — vis
kas buvo kaip visuomet, ir tačiau ne 
taip, kaip visuomet.

Juozas matė, kad viskas buvo kaip 
visomis dienomis, o tačiau jo širdis 
daužėsi krūtinėje. Jis ėjo j prieki, jis 
paėjo truputį i prieki, po to vėl su
stojo, tarytum nedrįsdamas eiti to
liau; tuo metu buvo užėjusi visiška 
naktis. Jis buvo juodoje naktyje, be
žvaigždėje naktyje, jis galėtų eiti be 
baimės, tad kodėl gi jis nėjo toliau? 
Jis turėjo priversti save, jis turėjo 
pasakyti: „Aš privalau!“. Tada paju
dėjo jis iš vietos ir nurėjo nuokalniu 
žemyn. Jokio žmogaus visame kelyje, 
jokio žmogaus ant pievų, šitam nėra 
dabar tinkama valanda. Nepaisant to, 
jis vėl sulėtino savo žingsnį, galima 
būtų pagalvoti, kad jis tyčia eina 
taip lėtai, kaip tik galima. Dabar jis 
pasiekė tiltą, jis palaukė akimirką, 
tada perėjo tiltą.

Po to jis nuėjo pirmyn, bet dabar 
atrodė, kad jis pamiršo, jog neturi 
būti pastebėtas; jis nieko nepadarė, 
kad nebūtų pastebėtas, jis perėjo vi
duriu tilto, ir dabar ėjo savo įprastu 
žingsniu.

Jis būtų buvęs gerai matomas, 
jeigu kas nors butų arti jo, tačiau 
čia nebuvo jokio žmogaus. Jokio 
žmogaus ant suolelių prie namų, nei 
prie durų, nei prie langų; jis pradėjo
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kilti kaimo gątve-jokio žmogaus. Gatvė 
vis siaurėjo ir siaurėjo, jis turėjo eiti 
palei sienas, ir pagaliau pasiekė vie
tą.

Vis dar nepasirodė joks žmogus, 
aplinkui nebuvo girdėti jokio žmo
gaus kalbos; taipgi ir namuose prie
šais jį buvo tylu, nors virtuvės langai 
ir trys kambario langai buvo apšvie
sti. Jis stebėjo šitą namo sieną iš 
akmens ir medžio, ir medinės dalies 
beveik visai nebuvo matyti, buvo tik 
apatinioji dalis, kuri buvo išskiriama, 
nes buvo baltai kalkėmis nudažyta. 
Langai ten viršuje buvo tarytum iš
pjauti iš nakties, jie buvo uždaryti. 
Ir kai po valandėlės durys viršum 
priešakinių laiptų atsidarė — jos at
sidarė be jokio apčiuopiamo garso.

Pro durų plyšį virtuvės (lempa 
meta šviesą ant plačių laiptų, ten 
susidaro apšviestas ruožas; ten trum
pą valandėlę sustoja moteris, ku
rios galva apgauibta skara, po to 
moteris vėl pradeda leistis laiptais 
žemyn.

Ji eina labai tyliai, visai negir
dėti ją lipant laiptais žemyn; ji 
praeina baltai dažytą sieną, o Juo
zas vis tebestovi toje pačioje vietoje, 
pakėlęs akis į langus, bet niekas ten 
nepasirodo, nė vienas šešėlis ten ne
pasirodo. Dabar gatvelėje vėl girdėti 
žingsniai: trys vyrai praeina pro 
Juozą. Jie nesikalba. Jie pakyla vie
nas paskui kitą laiptais aukštyn, vis 
nesikalbėdami, labai tyliai. Tada 
vyras, kuris eina priešaky, tris kar
tus pabeldžia į duris, jis paspaudžia 
rankeną, visai nelaukdamas, kad kas 
nors ateis; durys pasiduoda, durys 
atsidaro, po to durys vėl užsidaro.
. Juozas vėl pakelia akis į šalia vie
nas kito esančius penkis langus, abu 
pirmieji dešinėje yra virtuvės lan
gai, o trys šalia yra kambario langai. 
Jie yra aukštai, pro juos negalima 
pažvelgti į kambario vidų. Jis tik 
mato, kad kambario langai nėra vie
nodai apšviesti su virtuvės langais, 
šitai jis pastebi staiga ir tik dabar. 
Kambaryje yra menkesnė ir nėra-
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mesnė šviesa, ji plazda, ji atrodo 
užgęstanti, po to vėl atgyja. Ir vis 
dar neįmanoma ką nors išskirti 
kambaryje; bet dabar Juozas galvoja 
apie daržinę šienui, kuri šiuo metų 
laiku jau turi būti pilna prikrauta. 
Daržinės durys lengvai atsidaro, 

‘ jeigu jos nėra raktu užrakintos, bet jos 
nėra raktu užrakintos. Daržinė stovi 
kitoje gatvės pusėje, ten yra žemas 
šieno prėslas, nuo kurio galima .už
lipti ant kito prėslo, siekiančio stogą. 
Nuo ten aukštai jis viską matys pro 
langą, apie tai galvoja dabar Juozas. 
Tada ant pilvo jis nušliaužia į kitą 
pusę, žolės stiebai traška ir šlama, 
ir taip pasiekia jis daržinę, tiesiai 
prieš namų langus.

Dabar jis nejuda. Jis meta pirmąjį 
žvilgsnį pro sienojus, po to dar 
kartą įtemptai pažvelgia pro plyšį, 
tarytum pirmą kartą jis būtų blogai 
matęs, tarytum tai, ką jis buvo pa
matęs, nebūtų buvę tikra.

Todėl jis pažvelgia antrą kartą. 
Po to vėl primerkia akis, tarytum 
leisdamas joms pasilsėti. Tada vėl 
praveria jas, jis praveria jas su 
didžiausiu atsargumu. Labai lėtai, 
pamažu, pamažu, kad visai būtų 
tikras, jog antrą kartą jis nėra apsi
rikęs.

Ir jis mato tuos pačius daiktus, 
kaip ir pirmąjį kartą, nors ir negali 
gerai suvokti viso to, ką mato. Ta
čiau jo širdis krūtinėje ima plakti 
dusliais smūgiais, tarytum paukštis 
savo narve; ir tada jis sako sau: 
„Tai negali būti!“ — todėl, dar kartą 
turi pažvelgti pro plyšį.

Dabar yra aišku, kodėl skiriasi 
kambario ir virtuvės apšvietimas: 
virtuvėje šviečia stovinti ant stalo 
lempa, o kambarys yra apšviestas 
dviejų žvakių.

Visa tai matyti, bet ar tai yra 
tikra? Jos stovi ant stalo, šitos žva
kės, lovos galvūgaly: atrodo, kad jos 
stovi ten viena iš dešinės pusės, kita 
iš kairės, o viduryje yra lėkštė van
dens, į kurį pamerktos kelios žalios 
šakelės; toliau stovi lova.

Lova savo galvūgaliu siekia užpa
kalinę kambario sieną; ji yra ap
šviesta šviesos, kuri truputį plakasi. 
Juozas perbraukia ranka per pra
viras akis, kurios tarnauja kad ma
tytų ir pažintų, bet taipgi gali me
luoti arba klysti. Jis dar kartą 
pažvelgia pro langą, ištiesęs veidą 
į priekį, spausdamas jį tarp sienojų 
plyšio, stebėdamas iš visų savo jėgų; 
— žvakės vis dar yra ten, su savo 
mažomis smailomis liepsnelėmis, jos 
vis dar yra ten, jinai taip pat yra 
ten, jinai irgi ten . . .

Jos judėjimas yra apgaulingas, ji 
guli ten, ji yra visiškai nejudri. Ji 
yra nejudri ant visados, ji guli 
aukštielninka, po drobule, ji dėvi 
savo sekmadieninius drabužius, ji 
guli tenai, ji juda, ji vėl nebejuda; 
ji sujudėjo apgaulingai, tai buvo 
šviesa, kuri sujudėjo; jos rankos yra 
sudėtos, kojos guli šalia viena kitos; 
matyti, kad ant jos krūtinės yra 
kryžius, galima matyti viršutiniąją 
kryžiaus dalį.

Jis mato, jis privalo, jis privalo 
dabar matyti, ir dabar pastebi jis ir 
tris vyrus, kurie neseniai buvo įėję 
į namus, jie stovi eilėje kitoje kam
bario pusėje, jų galvos yra palenk
tos. .nes. kambarys yra žemas. •

Juozas mato juos, jis pažįsta juos: 
tai yra jos dėdė ir abu jos broliai; 
bet ji, ji, ach! kaip ji nesirūpina da
bar šitais vyrais, kaip ji dabar visai 
nesirūpina jais, ir nieku kitu, ir net 
manimi!

— Eh! Viktorina!
Ar jis sušuko? Jis nežino, ar jis 

buvo sušukęs, ar ne.
— Viktorina!
Jis mato, kad jinai neišgirdo jo. 

Ji visai nepajudėjo.
— Viktorina!
Jo gerklė yra sausa. Jo gerklė ir 

burnos vidus yra kaip smėlis. Jis 
patraukia pečius. Jo širdis, ji yra 
tokia garsi, kad jis net nebegirdi, ką 
sako pats sau Jo jau nėra ant šieno 
prėslo, jis sugriebia savo batus, jis 
atriša odinius raiščius, po to, kai
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suriša abu raiščių galus, pasikabina 
batus už kaklo.

Jis yra basas jis laiko savo lazdą, 
jis tvirtai suspaudžia savo lazdą 
kumščiu, „tam atvejui, jeigu kas 
pamėgintų jį sulaikyti“. Jis yra 
kažką numatęs, dėl to jis išeina; jis 
yra priešais daržinę, jis yra ant tako, 
po to gatvėje; jis eina viduriu gat
vės, jis laiko savo lazdą rankoje, po* 
to kyla gatve į viršų, jis yra basas; 
— jis nori su ja paskutinį kartą 
atsisveikinti, bet prieš tai . . .

Nes jis pasakė pats sau: „Netrukus 
jie turėtų persvarą, tada lazdos jau 
nebepakaktų“.

Dar kartą su ja atsisveikinti, o, 
gal būt, jis yra suklydęs, negi ga
lima tai žinoti? Jis abejoja dabar 
visa kuo, šitoje didelėje naktyje, ku
rioje dabar yra. Ir tu, motina, nebi
jok, tai esu aš, aš tik užeisiu į vidų 
ir netrukus vėl tuoj išeisiu, aš tik 
noriu kai ką pasiimti iš savo kam
bario; bet nesiartink prie manęs, 
nepaliesk manęs . . . Dėmesio! sakau 
aš tau . . .

Visa tai jis pasako garsiai, eida
mas gatve; tada apsižiūri, kad jau 
yra pasiekęs savo namus, jis mato 
į viršų kylančius laiptus; jis nebuvo 
Išgirstas, jis nešėsi savo batus už 
kaklo, viskas buvo visai tylu: tada 
jis dar abejodamas apsvarsto: „Ar aš 
turiu pasibelsti? Ar bus geriau, jeigu 
aš pašauksiu? Ar nebus dar geriau, 
jeigu aš paprasčiausiai įeisiu į vidų?“ 
— jis jau nebeturi laiko atsakyti į 
šituos klausimus-. . .

Nes jo motina turėjo pastebėti, 
kad jis praėjo pro šalį, ar, gal būt, 
motinos ausys yra jautresnės ir ge
resnės, o, gal būt, kraujas laiko mus 
taip tvirtai surištus vieną su kitu? 
Todėl durys smarkiai atsidaro, to
dėl šis šauksmas . . .

Ir jis:
— Tylėk!
Tada šaukia ir jis; jis šaukia:
— Tylėk! . . Leisk man praeiti!
Tuo tarpu atsidaro kaimyniniai 

langai; — bet aš padarysiu tai, ką aš
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turiu padaryti, ir niekas man ne
uždraus tai padaryti . . .

— Ir tu, sakau aš tau, pasitrauk 
man tuojau iš kelio . . .

Ji vis dar nesupranta, kas čia yra 
atsitikę, todėl ji vis dar šaukia; bet 
Juozas patraukia ją į šalį, ir jau gir
dėti, kaip jis vaikšto savo kamba
ryje, kur po jo svoriu linksta lubų 
skersiniai.

— Juozai, Dieve mano! Ateikite 
greičiau! Ar tai jis?

Tada: •
— Katrin, Katrin!
Tai buvo viena jos kaimynių. Bet 

jis vėl pasirodo, jis pereina virtuvę, 
norėdamas išeiti laukan, jis nesako 
nė vieno žodžio; jis jau yra lauke, 
jis yra ant lauko laiptų, ten jis yra 
apšviestas.

Jį visi ten matė, ir matė, kad tai 
yra tikrai jis, o ne jo dvasia, visi, 
kurie buvo persilenkę per langus 
arba stovėjo prie durų slenksčių, 
nuo vieno gatvės galo iki kito; jie 
matė jį ten aukštai, iš užpakalio į jį 
krito šviesa; visi matė, kad jis ne
šėsi šautuvą, dabar jis atitraukia 
šautuvo spyną, po to įdeda šovinį:

— Taip, tai esu aš!
Ten aukštai ant lauko laiptų; jis 

stovėjo ten visu savo ūgiu, iš vir
šaus stipriai apšviestas, įtraukęs 
galvą į pečius.

— Dabar ateikite čia . . .
Atrodo, tarytum jis būtų laukęs, 

kad kas nors ateitų; niekas neatėjo. 
Jis dar palaukė; niekas neatėjo; pa
mažu jis pradėjo leistis laiptais 
žemyn.

Vidury laiptų jis sustojo; savo šau
tuvą jis persimetė per kelius, jis 
atsisėdo. Buvo matyti, kaip jis vėl 
apsiauna savo batus, kadangi dabar 
jam jau nebebuvo ko sugotis.

Neskubėdamas jis apsiavė savo 
batus, ir žinojo, kad jo niekas ne
trukdys.

Tada jis pakilo.
Jis vis dar viską dirbo neskubė

damas, jis ėjo gatve žemyn, jis net 
nė vieną kartą neatsisuko.
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Kur jis buvo praėjęs, žmonės 
išeidavo iš savo namų ir ėjo paskui 
jį, tačiau jis vis dar nebuvo atsigrį
žęs, savo šautuvą jis nešėsi po kaire 
ranka. .■

Prieš jį nebuvo nieko ir net galvos 
pasitraukdavo atgal nuo langų, ir 
durys, kurios buvo atidarytos, vėl 
buvo uždaromos.

Jis galėjo be jokio vargo praeiti 
pro šalį, jis galėjo užeiti, kur tik jis 
norėjo.

Ten jis kalbėjo tyliai. Jis pasakė 
Viktorinos dėdei:

— Jeigu jie ateis manęs trukdyti, 
jie brangiai užmokės.

Viktorinos dėdė buvo išėjęs pasi
tikti Juozą iki virtuvės durų, bet 
Juozas nepakėlė savo balso, jis tik 
pasakė:

— Aš tik noriu, kad mane paliktu- 
mėt ramybėje.

Jis parodė dėdei savo šautuvą:
— Eikite pas juos. Sulaikykite 

juos. Ir, dėl Dievo, niekas nepri
valo čia užeiti.

Tada apatinė senio lūpa nusviro į 
barzdą; tada pati jo barzda nusviro 
ant krūtinės, tuo metu abu Viktori
nos broliai pasitraukė į kambrio 
kampą, ten buvo matyti, kaip jie 
užsidengė delnais savo veidus, bet 
Juozas:

— Oh! Jūs neprivalote bijoti.
Jis įėjo. Jis nusiėmė savo skrybėlę.

Jis pasakė:
— Aš tik atėjau atsisveikinti su ja.
Jis nusiėmė savo skrybėlę, aki

mirką jis stovėjo durų keturkam
pyje, nejudrus, plika galva, žiūrė
damas į lovą, tada pasisuko jis į abu 
vyrus; atrodo, kad jis norėjo kažko 
paklausti, nes vienas iš anų pradėjo 
kalbėti, jis ieškojo žodžių, ir tik su 
dideliu vargu surado kelis.

— A, — pasakė Juozas, — tai -yra 
dėl manęs . . . dėl manęs . . .

Jis priėjo arčiau jos, kiti pasinau
dojo tuo, išilgai sienos jie pasiekė 
duris; ir dabar šitame kambaryje 
buvo tiktai jis, tiktai jis ir ji; tiktai 
jie abu buvo kambaryje.

— Tu neprivalėjai šito daryti, — 
pasakė jis.

Jis dar arčiau priėjo prie jos.
— Tu matai, kad aš atėjau, Vikto

rina.
Jos veidas atrodė judąs — jis^ 

juda, jis jau vėl nebejuda. Juozak 
stovėjo tiesus. Jis tiesus, prie lovos 
krašto. Jis žiūrėjo į ją, jo akys kly
dinėjo per visą lovą.

Kambario lubos buvo labai žemos, 
jos vertė jį stovėti nuleista galva; 
jis sudėjo savo rankas ant laikomos 
skrybėlės.

— Viktorina.
Ji nieko neatsakė.
— Viktorina ...
Jis pasakė:
— Ach, tai yra teisybė, Dieve 

mano! . .
Jis pasakė:
— Tu matai, kad aš atėjau*
Jis pasakė:
— Bet aš atėjau per vėlai; tai yra 

mano kaltė.
Jis pasakė:-
— Atleisk.
Ilgą laiką jis žiūri J ją. Tada jis 

prieina prie lovos visai arti; jis 
prieina dar arčiau, ir dar arčiau, jis 
prieina visiškai arti lovos, visai prie 
pat jos; tada jo keliai sulinksta, jo 
keliai patys išsimuša į priekį.

Po to jis šiek . tiek pakėlė savo 
galvą; jis pasakė:

— Tesaugo tave Dievas, myli
moji . . .

Jis pasakė:.
— Tesauge tave Dievas, Vikto

rina ...
Tada jis papurtė galvą:
— Ne, aš niekur neisiu iš čia.
Ji buvo taip arti jo, šu savo veidu, 

su savo rankomis. Ir kai tik žvakės 
liepsna sujudėdavo, kažkas sujudė
davo ir jos veide. Jis kalbėjosi su 
ja, — gal būt, ji, vis dėlto, atsakys. 
Ir vėl jis kalbėjosi su ja:

:— Ar aš turiu pasilikti, Viktorina? 
Sakyk, Viktorina . . .

Bet. tada jis negalėjo ilgiau išsilai
kyti, jis ištiesė savo ranką į josios

' 4T
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ranką — taip arti jinai buvo prie jo. 
Tačiau savo ranką jis staigiai ati
traukė atgal.

Tarytum jis būtų pabudęs, tary
tum tik dabar jis būtų pradėjęs 
viską suprasti; jis susigūžė ir at
sistojo.

Šita šalta ranka, šita ranka,'kaip 
akmuo, o kadaise ji buvo gera ir 
šilta, ir tokia švelni . .
. — Tai yra ne ji; jie apkeitė ją.

Jis išėjo ir net neatsisuko į ją.

Tačiau mes, ką gi mes galėjome 
daryti.

Jis išėjo su savo šautuvu. Mūsų 
buvo maždaug trisdešimt vyrų, jis 
atsisuko į mus, tačiau ne iš karto 
mus pastebėjo, nes mes nebuvome 
priėję iki pat namo, mes buvome 
sustoję toliau, skersgatvyje. Jis pa
sakė i mus:

— Nebijokite, aš išeinu . . .
Jis vėl užsidėjo savo skrybėlę.

— Jus galite negaišti dėl manęs, 
aš žinau, kas čia yra, aš išeinu, bet 
prieš tai aš turėjau kai ką atlikti, ir 
tai, ką aš turėjau atlikti, aš atlikau, 
taigi, viskas tvarkoj . . .

Po to vėl:
— Pasilikit sveiki! Pasilikit sveiki 

ir jūs!
Tuo tarpu laiptas po laipto jis lei

dosi žemyn, kol nusisuko nuo mūsų 
Ką gi mes galėjome daryti? Nieko 
nebuvo tarp jo ir tilto per upę, ši
tame kelyje, kurį jis turėjo nueiti, 
nebuvo nieko, jis galėjo eiti nekliu
domas, tą jis ir padarė, su savo šau
tuvu ant pečių. Nes ką gi mes galė
jome padaryti? Kai kurie, pamatę ji 
einant}, pasiūlė betgi paskui ji; jie 
buvo sulaikyti: _

— Atvirkščiai, leiskite jam eiti; 
juo greičiau jis nueis, juo geriau 
mums.

Tai buvo sekmadienio vakaras. 
Laidotuvės turėjo būti kitą dieną...
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Mūsų tremtinių bendruomenėje įsiviešpatavo nuomonė, kad anglai, bendrai paėmus, yra nemuzikalūs, nesukalbami, šalti — kitaip sakant, ne sielos žmonės, bet šalti protau- tojai.Mūsų draugai iš Anglijos vėl gi rašo, kad žmonės ten be galo nuoširdūs, net iki juokingumo sentimentalūs. Pavyzdžiui, vienoje nedidelėje stovykloje susiorganizavo choras, tačiau trūko fortepijono. Stovyklos viršininkas anglas per laikrašti kreipėsi į visuomenę, prašydamas pagalbos, ir per pusę paros buvo paaukotas rojalis, o bažnyčiai — fisharmonija. Tai .buvo privačių žmonių aukos. Ar kas nors sutiko čia, Vokietijoje, anglą pareigūną, kuris taip rūpintųsi savo globotiniais? Kelios pasitaikiusios išimtys yra tokios garsios, jog išvletintieji asmenys jas atsimins visą savo gyvenimą.Žinoma, čia atsiųstieji pareigūnai daugumoje turi kitus rūpesčius, ir čia ne vieta apie tai kalbėti. Tačiau šitokia laikysena yra tipiškai angliška, kadangi ir pati Anglija yra priešingybių šalis: seniausios tradicijos čia laikosi šalia pažangiausių .minčių, laki fantazija šalia nuogiau- sio realizmo. Anglai moka tai skirti, ir tuo jie didžiuojasi. Jie prikiša europiečiams, kad anie, maišydami fantaziją su tikrove, yra atsilikę ir nerealus, anglai jaučiasi žymiai gudresni esą, ir pyksta, kai jie yra vadinami europiečiais.Mums, šitame karo ir pokario kelyje teko susidurti su visokiais žmonėmis, draugais ir priešais, todėl, žiūrėdami iš savo taško, mes galime 

šitaip vertinti įvairias tautybes: rusai — visur ir visuomet skelbia, kad jie pasaulyje užima pirmąją vietą, jeigu kas tuo netiki — jie pasiryžę toki užmušti, nors patys puikiai žino, kad meluoja; vokiečiai , savo didybę remia konstatavimu ir kitų jtikinėjimu, jog kiti yra blogesni už juos (vokiečius), todėl kitus jie taip ir traktuoja. Tuo tarpu anglas nieko nejtikinėja, jis tik elgiasi taip, tarytum jam savaime, be jokių diskusijų, priklausytų pirmenybė. Šito pasekmėje ir rusas, ir vokietis nekenčia anglo. Dėl savo primato anglas su kitais nesiginčija, tuo jis ir yra už juos gudresnis. Reikia labai gyventi „splendid isolation“ sąlygose ir pamatyti daug svieto, kad pribręstum šitokiam „realizmui“. Tačiau ilgainiui neįmanoma gyventi tiktai realizmu — juk ir realistas yra žmogus su siela. Todėl realistai anglai, kai tampa pagaunami muzikos, pavirsta negirdėtais fantastais.Igor Stravinsky, ano karo emigrantas, rusas, su pasigėrėjimu rašo apie gilų ir „spontanišką entuziazmą“, kuri ■ radęs Anglijoje muzikos atžvilgiu. Anglai, ne vienam iš didžiųjų kompozitorių yra suruošę triumfalinl sutikimą, davę daugybę pajamų, parodę daug širdies. Jię davė akstiną parašyti ne vieną muzikos veikalą: Haydn'as parašė 12 simfonijų (pavadintos Londono impresario Salomon vardu); Bethoveno devintoji (choralinė) simfonija parašyta Londono užsakymu; pats Be- ■ thovenas buvo didelis anglų gerbėjas — jis parašė variacijas „God save the King“ tema, savo metu garsią
1 Gintaras 49
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„Mūšio muziką“, pagerbdamas anglų 
generolo Wellington'o pergalę prieš 
prancūzus ties Waterloo, ir 1.t. 
Wagneris entuziastingai rašė „Rule 
Britannia“ uvertiūrą; Mendelsohnas 
(Londono užsakymu) „Itališkąją sim
foniją“, „Škotiškąją“ simfoniją (de
dikuotą Anglijos karalienei) ir kon
certinę uvertiūrą „Hebridų salos“; 
Dvorzak'as savo D-minor simfoniją, 
— ir taip toliau. Iš to aiškėja, kad 
Anglija netiesioginiai ■ labai daug 
prisidėjo prie ' Europos muzikinės 

.kultūros skatinimo. Anglai patys 
neturi didelių kompozitorių, bet to
kių saitų su Europa dėka, Europos 
muzikus jie laiko „savais“’.

Anglų, muzikos istorija pirmoje 
eilėje yra muzikinio aktyvumo, kon
certų ir mėgėjų pasirodymų istorija. 
Tiesiog sunku patikėti, kad anglai 
taip mėgtų muziką!

a) Choraiir muzikos mėgė
jai bene didžiausi Anglijos gyve j- 

nimo šulai. Anglų pamėgimas dai
nuoti choruose siekia septynioliktąjį 

• šimtmeti. Ne be pagrindo Handel'is 
pirmąją vietą savo oratorijose skyrė 
chorams. Oratorija „Mesijas“, daly
vaujant karaliui, pirmą kartą buvo 
statoma pamestinukų vaikų namams 
remti, ir nuo to laiko šita tradicija 
išliko ligi mūsų dienų. Pirmą kartą 
išgirdęs „Aleliuja“ chorą, karalius ir 
visi klausytojai, muzikos jėgos pa
gauti, atsistojo: šita tradicija ir šian
dien dar nėra pranykusi. Greitu 
laiku atskirų miestų chorai pradėjo 
imituoti aną benefisinį pastatymą, ir 
netrukus visoje Anglijoje atsirado 
regionaliniai festivaliai, mūsiškai 
tariant—dainų šventės, kurių ne vie
na jau turi kelių šimtų metų tradici
jas. Žymiausi jų buvo Handel'io 
festivaliai, kurie reguliariai nuo 1857 
iki 1926 metų vyko Londono didžiu
lėje „Crystal Palace“ salėje.

Chorai susitinka varžyboms, dai
nuoja bendrai, atskirai, su orkestrais, 
a capella. Didžiąją jų programos 
dalj sudaro Handel’io, Bacho, Men- 

. delsohno kūriniai, tačiau jie neven
gia ir pasaulinių moderniųjų kompo-
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zitorių oratorijų, kantatų ar dainų. 
1921 m. visi regionaliniai „dainų 
švenčių“ rengėjai susibūrė j ben
drąją organizaciją, pavadintą „Bri
tish Federation of Musical Compe
tition Festivals“. Šių chorų nariai ne 
tik dainuoja, bet, persiorganizavę 
„club‘ais“' lanko koncertus, mokosi 
teorijos, groti instrumentais, ir 1.1. 
Be chorų, labai yra paplitę instru
mentiniai diletantai. Tačiau jie ne
mėgsta rodytis pavieniui, o jungiasi 
į orkestrus orkestrėlius, kurių Angli
joje gana daug. Jie irgi priklauso 
tai pačiai sąjungai.

Tektų dar pažymėti gausybę dūdų 
orkestrų. Jų priskaitoma virš 5000 
(registruotų), be kariuomenės ir 
„Salvation Army“ (vidaus misijų 
bažnytinės organizacijos), kuri viena 
turi virš 1000 kapelų. Ir šie „dūdo^ 
riai“ ruošia savo festivalius, kurių 
metu išpildo gana sunkius kūrinius, 
kai kada specialiai jiems rašytus.

Aišku, kad tokie bendri festivaliai 
ir muzikiniu, ir visuomeniniu atžvil
giu yra puikus dalykas. Juos organi
zuojanti sąjunga disponuoja viskuo: 
tūkstančiais choristų, šimtais or
kestrantų ir dūdų orkestrų — visi 
jie mėgėjai, tačiau fanatiško darbo ir 
entuziazmo dėka jie pastato didžiau
sius veikalus ir kokybe maža kuo 
atsilieka nuo profesionalų. — Ar ne
vertėtų ir mums arčiau pastudijuoti 
šitą sritį, ypač, kad jau buvome pra
dėję eiti tais keliais.

Hector Berlioz šitaip rašo savo at
siminimuose apie vieną tokį festivalį: 
„Man sunku žodžiais perduoti visą tą 
įspūdį, kurį padarė 4000 vaikų choro 
koncertas šv. Povilo katedroje Lon
done. Savo grožiu ir muzikaūnio ly
gio atžvilgiu jis prilygo geriausiam 
profesionalų koncertui!“

Muzikos mėgėjai sudaro ir žymiąją 
orkestrinės muzikos koncertų lanky
tojų dalį.

b), Anglijos orkestrai yra 
žinomi pasaulyje kaip pirmaeiliai 
virtuoziniai vienetai. Paskutiniojo 
karo metu jų populiarumas dar pa
kilo. Karas davė plačiosioms masėms

■» - .
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daugiau pajamų, o per tai ir labiau 
įgalino jaunuomenę lankyti kon
certus.

Hallė orkestras Manchestery, įsteig
tas 1857 m. ir pavadintas savo stei
gėjo, Vokietijos žydo, vardu. 1933 m. 
Boyd Neelmetė mediciną ir įsteigė 
to paties vardo orkestrą. Jo nariai, 
jauni inuzikai,. per sunkų darbą pa
siekė tokį lygį, kad 1937 m. buvo pa- . 
kviesti į tarptautinį muzikos festi
valį Salzburge. „Jaąues“ vardo sty
ginis orkestras (pavadintas savo va
dovo, Bacho choro dirigento, Regi
nald Jaques vardu) pasižymėjo in
terpretuodamas barokinio amžiaus 
muziką. Neseniai įsisteigė dar ir 
Londono moterų styginis orkestras, 
kuriam diriguoja Kathleen Riddick. 
Birminghamo ir Liverpoolio mies
tuose. Škotijoje (Glasgowe) žymiau
sias orkestras pavadintas Scottish 
Orchestra.

Tačiau dar liko nesuminėti patys 
didieji orkestrai. Tai:

London Symphony Orchestra. 1895 
m. dirigentas Henry Wood perėmė 
populiaruosius „promenadinius“ kon
certus Alberto salėje. Jis bandė su
laužyti nelemtą muzikantų tradiciją, 
pagal kurią jie galėjo groti tik kon
certų metu; repeticijoms jie samdy
davosi blogesnius muzikantus. Visa 
tai, žinoma, eidavo dirigento ii* 
bendro sugrojimo nenaudai. Kai 
Wood pabandė sugriauti tą įsivy
ravusią tradiciją — 40 orkestro narių 
atsisakė sutarties ir sudarė L. S. O., 
kuris buvo administruojamas pačių 
jo narių. Dar iki šios dienos Anglijos 
muzikantų dalis negali suprasti, kad 
orkestre yra būtinas geras susigro- 
jimas. Pavyzdžiui, šiais metais Lon
done gastroliavo Vienos opera, kurios 
orkestrą sudaro Vienos filharmonija. 
Londono. muzikantai, susėdę ant 
laiptų, bandė sulaikyti Vienos fil
harmonijos narius, einančius į ope
ros pastatą: jie tvirtino, kad jų or
kestrai nėra blogesni ir kad iš vie
niečių pusės baisiai nekolegiška 
atimti jiems darbą. • Jų nepavyko 
įtikinti, kad Vienos opera ir Vienos 

filharmonija sudaro vieną kolektyvą, 
ir kad toli gražu ne vistiek, koks 
orkestras groja.

Henry Wood papildė savo orkestrą 
ir grojo toliau „promenadinius“ kon- 
.certus. 1927 !m. BBC (radiofonas) 
perėmė tų koncertų direkciją, ir 1930 
m. žymiai šį orkestrą padidinęs, per
ėmė savo žinion ir pavadino BBC 
Symphony Orchestra. Jam vado
vauja Sir Adrian Boult, jam dirigavo 
daugelis garsenybių, jų tarpe Kuse- 
vickįs, Mengelbergas ir Toscanini, 
kuris keletą kartų dalyvavo Londono 
muzikos festivaliuose.

Henry Wood, kuris žinomas ne 
tik kaip dirigentas, bet ir kaip seno
viškos ' muzikos (Bach, Purcell) mo- 
demizatorius - orkestratorius (šalia 
Felix Mottl, Stokovskio ir Weinber- 
gerio), ir toliau paliko „promenadi- 
nių“ koncertų dirigentu ir meno va
dovu.

1932 m. buvo įsteigtas London • 
Philharmonic Orchestra, kuriam di
riguoja Sir Thomas Beecham, šis 
orkestras yra dažnai samdomas ka
rališkosios Filhafmoninės draugijos, 
be to, groja Convent Garden operos 
teatre.

c), Opera Anglijos muzikiniame 
gyvenime tevaidino labai mažą vaid
menį — negalėjo prigyti. Gal ši 
„maišyta“ muzikos forma netinka 
realiesiems., anglams? Vienas iš jų 
yra pasakęs: „Mėgstu arba koncertą, 
arba vaidinimą — bet nemėgstu to
kios maišaties, kai muzika nukenčia 
nuo vaidybinių momentų, ir drama
tinio veiksmo eiga nuolat stabdoma 
muzikos reikalavimų". (Čia trumpais 
žodžiais nusakyta viena pagrindinių 
operos problemų!). Tačiau yra ir kita 
priežastis: operos atsiradimo era Ita
lijoje sutampa su Shakespeare’o lai
kotarpiu — su Anglijos teatro žy
dėjimu. Plačiosios tautos masės lankė 
dramą, gi opera paliko privilegijuo
tos ir turtingos klasės žaisleliu. Ta
čiau ir anglų dramose buvo daug 
muzikos. Pavyzdžiui, žinomiausias 
anglų senesniosios kartos kompozi
torius Henry Purcell (1659—1695)
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yra daug muzikos parašęs dramoms, 
kurias galima būtų pavadinti opero
mis. Tačiau „tikroji“ opera tuo tarpu 
paliko importuotu dalyku. Aštuo
nioliktojo šimtmečio pradžioje buvo 
(steigta keletas (vienas po kito) ita
liškos operos teatrų. Kompozitorius 
Handel’is nuo 1711 iki 1741 m. pa
rašė virš 30-ties „itališkų operų“ 
aristokratinei Londono publikai.

Ir iki šios dienos anglų Convent 
Garden opera turi vis besikeičiantį 
užsieniečių gastrolierių sąstatą. Jos 
sezonas — vasaros metas, kada visi 
gastrolieriai yra laisvi. Žinoma, čia 

t ir negalima reikalauti, kad vis kei
čiantis solistų sąstatui, susidarytų 
vientisesnis ansamblis. Tačiau viską 
išveža gastroliuojančios „žvaigždės“. 
Operos dainuojamos originalia kalba, 
išskyrus čekų operas, kurios dainuo
jamos vokiškai. (Anksčiau oficiali 
kalba buvo italų: Wagnerio „Skra
jojantis Olandas“ 1870 m. ėjo italų 
kalba ir vadinosi „L'OIlandese1dan- 
nato“). 1939 m. 'Wagnerio „Tristanas“ 
buvo dainuojamas vokiečių kalba: 
tituliarinėje partijoje — danų, Izol
da — prancūzų, Branginę — švedų, 
Marke — anglų tautybės dainininkų.

Kiek žinoma, ir mūsų solistas Ipo- 
■ litas Nauragis yra įdainavęs bandy

mui keletą arijų originalia kalba — 
linkėtume jam, kaip pirmam lietu
viui, dainuoti Convent Garden’e!

1934 m. John Cristie Glyndeboume 
miestelyje Sussex provincijoje įstei
gė „angliškąjį Salzburgą“. Savo 
namuose jis pastatė 400 vietų ope-. 
ros teatrą, kuriame išlaiko pirma
eilį kolektyvą, daugelį užsieniečių 
solistų, tačiau daug ir pačių anglų. 
Nuo 1875 metų veikia skrajojanti 
Carl Rosa Company operos trupė 
(įsteigta vokiečio Carl Rosa), kuri 
paskutiniu metu dainuoja operas 
angliškai. Tačiau pats „angliškasis“ 
operos kolektyvas yra Sadler^ 
■Wells opera Londone; ji yra pastovi 
ir ten dainuojama angliškai. Ten 
buvo pastatytos ir pirmosios anglų 
kompozitorių operos. Prie šios operos 
priklauso ir baletas, kuriam pra-
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džią davė rusų baleto meisteris Da- 
gilevas. Taigi, tarptautinė opera tik 
dabar pradeda tapti integraline An\ 
glijos muzikos dalimi.

Tačiau lygiagrečiai išsivystė ir sa
vas, angliškas, žanras - opera su dialo
gais. Jo amžius siekia 1728 metus, ka
da buvo pastatyta „Beggar’s opera“. 
Si „ubagų opera“ atsirado pajuokiant 
rimtą ir sustingusią italų operą bei 
išsigimusias aristokratų tradicijas. 
Šios rūšies veikalai yra tarpinis žan
ras tarp operetės ir kabareto arba 
varietė (anglai „variety“ vadina bet 
kurį maišytą koncertą). Du vyrai 
privedė šitą „dialoginę operą“ prie 
klasikinio lygio - tai rašytojas W. 
S. Gilbert ir kompozitorius Arthur 
Sullivan (1842—1900). Nuo 1871—1890 
jų bendros operos (ypač „H. M. S. 
Pinafore“) turėjo milžinišką pasise
kimą. Gilbertas buvo geras libreti- 
stas, kuris aštria ironija mokėjo 
pašiepti viską ir visur. Sullivano 
muzika daugiausia linksma, nuo
širdi ir laisva nuo bet kurios ironi
jos, panašiai kaip Strauso muzika - 
ji žavi ir dar ilgai žavės klausyto
jus. Šitas žanras yra bene pagrindi
nis, kuriame išaugo daugumas šian
dienos anglų, nuo jo netoli iki kaba
reto, chansonų, šlagerių ir jazz'o, 
apie ką vidutinis anglas, be abejo
nės, daugiau supranta, negu mūsiš
kis inteligentas. . /

d), Kompozitoriais Anglija“ 
neturtinga. Purcell’io ir Handel’jo as
menybės jau per toli praeityje, kad 
tebeturėtų aktualios reikšmės O per 
visą tą laiką, kada Europoje žydėte 
žydėjo klasika, Anglijos romantiz
mas kūrybiniame pasaulyje neatsto
vaujamas nė vieno pasaulinio masto 
kompozitoriaus. Ar romantiškieji lai
kai neatitiko anglų būdą, ar perdaug 
darbo buvo su imperija-kompozitorių 
neatsirado. Tačiau devynioliktojo 
šimtmečio gale iškyla viena didelė 
asmenybė — tai Sir Edward Elgar. 
Jis parašė daugelį įvairios formos 
muzikos veikalų, kurie vertinami dėl 
jų nuoširdumo, meistriškos konstruk
cijos ir puikios orkestracijos. Žino-
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tnlausios jo: Enigma variacijos, 
smuiko koncertas (lygiai vertinamas 
šalia Bethoveno ir Brahmso), Intro
dukcija ir Allegro styginiam koncer
tui, koncertas violenčelei, dvi sim
fonijos ir simfoninė studija „Fal- 
staff“. Elgar savo tautiečių buvo la
bai gerbiamas ir mylimas, bez abejo, 
ir pasaulinėje muzikos istorijoje jam 
teks garbinga vieta. Vėlesnė naujoji 
muzikos era iškėlė Anglijoje! visą 
generaciją naujų gabių talentų - ir 
nežinia, ar tik nepasitvirtins Bern- 
hard Shaw Įspėjimas, kad Anglija 
ateityje duos pasauliui naują muzi
kos erą. (B. S., tarp kita ko, buvo ir 
muzikos kritikas, ir "'šitoje srityje 
Įsigijęs nemažiau priešų, kaip ir li
teratūroje). Štai keli talentingiausi 
naujieji anglų kompozitoriai: Vaug
han Williams (opera „Hugh the Dro
ver“, anglų „tautinė“ opera), John 
Ireland, Sir Arnold Bax (kamerinė 
muzika, simfoninės poemos, baletas, 
7 simfonijos) Granville Bantock, Ed
mund Rubra, Lord Bemess (muzi
kalusis „Wilhelm Busch“ - pavyz
džiui, jo trys gedulingi maršai-mi- 
rus: 1) valstybės vyrui, 2) kanarėlei 
ir 3) turtingai tetai). Arthur Bliss 
(šiuo metu BBC muzikos direkto
rius), Michael Tippets ir kiti. Ypa
tingai pažymėtinas jaunasis Benja
min Britten, kuris ryškėja kaip ta
lentingiausias jaunosios kartos kom
pozitorius. Jo muzika, nors moderni, 
tačiau estetiška, formaliai Įdomi ir 
Įvairi, ypač vokalinėse partijose. Jo 
anglų buities opera „Peter Grimes“ 
turėjo didelį pasisekimą. Britten 
rašo lengvai, tai yra, jam nereikia 
ilgai galvoti ir ieškoti, mokamai iš
naudoja dramatinius efektus, ypač 
chorų scenose. (Įdomu, kad jo ope
roje „Peter Grmes“ nėra išrašytų 
rečitatyvų, patiems solistams palie- 

' karna susidaryti melodijas).
e), Muzikologija, konser

vatorijos, muzikos moky
mas Anglijoje pastatyti labai auk
štai. Viduramžiai muziką priskyrė 
prie keturių matematinių mokslų 
„ąuadrivium’o“. Oxfordo ir Cam

bridge universitetai išduodavo aka
deminius muzikos laipsnius. Canter
bury arkivyskupas nusipelniusiems 
bažnytinės muzikos srityje taipogi 
išduoda dr. mus. laipsni.

Šiuo metu beveik visi universite
tai suteikia muzikos laipsnius, Stu
dijos neapsiriboja vien tik muziko
logija, reikalaujama ir praktiškų 
žinių bei darbo. Dėstytojai dažniau
siai būna aktyvūs, ypač bažnytinės 
muzikos, veikėjai, dirigentai, vargo
nininkai ir kiti.

Svarbausios konservatorijos-muzl- 
kos akademijos yra Royal Academy 
ir Royal College of Music Londone, 
Manchestery ir Glasgowe. Jose vei
kia visi skyriai nuo orkestro ar 
operos iki tūbos klasės. Išduodami 
diplomai ir specialūs muzikos laips
niai: L. R. A. M. (Licentiate of Royal 
College of Music) ir A. R. C. M. 
(Associate of the Royal College of 
Music). Tokius laipsnius taipgi iš
duoda ir Dublino, Durham ir Lon
dono universitetai, kurių kursas 
daugiau nukreiptas į praktišką pusę.

Teoretinės literatūros išleido uni
versitetai: Percy Scholes: „The Ox
ford Companion to Music“ (enciklo
pedija), „Muzikos istorija“ (iliustruo
ta plokštelėmis), Wooldridge-Colles: 
„Oxford History of Music“ (7 tomai).

Muzikos atžvilgiu anglai jaučiasi 
labiau atsilikę nuo kitų tautų, ir 
todėl visokiais būdais stengiasi pri
sivyti. Paskutiniaisiais metais Įsi
steigė daugybė kursų, buvo skai
tomi ištisi paskaitų ciklai, visur 
buvo raginama domėtis muzika. 
Prie tos akcijos labai gyvai prisi
deda spauda, o ypač radijas. Pavyz
džiui, laikraštis „Daily Telegraph“ 
1933 ir 1934 m. paskelbė konkursą 
parašyti kamerinės muzikos vei
kalui ir koncertinei uvertiūrai (1934 
m. dalyvavo net 223 kompozitoriai). 
Daugybė privačių muzikos mėgėjų 
turi savo dažniausiai gana didelio 
masto mokyklėlių, kuriose intere
santai supažindinami su muzikos 
teorija ir praktika. Pavyzdžiui, tėvas 
ir du jo sūnūs Dolmetch iššaukė
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tikrą barokinės muzikos renesansą 
- jie vėl koncertinėn estradon gra
žino klavikordą, violas, gambas, 
Block-fleitas ir kitus senus instru
mentus. Savo gyvenamoje vietoje, 
Haslemere, jie ruošdavo ir dar te- 
beruošia didelius barokinės muzikos 
festivalius.

Anglijos kompozitoriams jų liau
dies muzika įtakos beveik neturėjo, 
gal šitos liaudies muzikos net ir 
nebuvo, ir tai, kas vadinama jų 
liaudies muzika, yra tiktai ano lai
mingojo karalienės Viktorijos epo
chos meto muzika. Tokiu būdu ba
rokinės muzikos atgaivinimas prilyg
sta liaudies muzikos atgaivinimui. 
Dvidešimtojo amžiaus pradžioje 
pradėta rinkti tikros liaudies dainos 
ir šokiai. Pažymėtimas rinkėjas buvo 
Cecil Sharp (1859—1924). Šiaip jau 
per mokyklas, vadovėlius, populia
rius leidinius stengiamasi tobulinti 
masių muzikinį skonį ir žinias. Ypač 
daug tame darbe padėjo radiofonas. 
Sir Walford Davies (1869—1941) jau 
1924 m. pradėjo ištisos radio kon
servatorijos kūrimą. Šiuo metu prie 
kiekvieno muzikos veikalo skaitomas 
aiškinimas, kasdien duodami bent 
keli pokalbiai apie muziką, muzi
kos mėgėjai prie mikrofono pasida
lina savo mintimis apie muzikos 
veikalus, duoda savų rinkinių plok
štelių koncertus ir t. t.

Karas pareikalavo suaktyvinti mu
zikine veiklą,. kad būtų kompen
suojamas sunkus žmonių darbas. 
Švietimo ministerija ir privati dedi
kacija davė dideles ^pinigų sumas 
šiam reikalui. Pinigams admini
struoti buvo sušaukta pastovi komi
sija su ilgu titulu: „Connsil for the 
Encouragement of Music and the 

Arts“. Trumpinimų manija iš to 
padarė CEMA. Ji organizuodavo kon
certus pietų pertraukų metu fabri
kuose, mokyklose, net bunkeriuose, 
miestuose ir kaimuose. Vėliau CEMA 
susirūpino ir opera bei baletu. 1943 
m. pradžioje CEMA duodavo apie 
100 koncertų į savaitę, iš kurių ’/» 
būdavo' gastroliniai.

Kita organizacija, kuri daugiausia 
aprūpindavo kariuomenę, vadinosi: 
„National, Service Entertainment“, 
trumpai - ENSA. Tai CEMA kariš
kasis brolis. ENSA ypatingai daug 
nuveikė plokštelių muzikos u srityje. 
Kiekvienas jos skyrius buvo aprū
pintas virs 2000 plokštelių biblioteka: 
gera orkestro muzika, ištisomis ope
romis, fortepiono, dainavimo ir ka
merinės muzikos veikalais.. Kiek
vienos bibliotekos atranka kas sa
vaitę keliaudavo krivulę tarp 1500 
skyrių. Be to, ENSA savo žinioje 
'turėjo! (milžinišką gaidų biblioteką 
(partitūrų ir partijų), gaidas sko
lindavo savo žinioje esantiems mu- 
zikinams vienetams ar instrukto
riams. 1943 m. ji organizavo kariuo
menės muzikos festivalį su pirmaeile 
programa ir išpildytoj ais.

Orkestrų koncertai, operų spekta
kliai dar niekad nematė tokių klau
sytojų masių, kaip karo metu, ir 
pagrįstai manoma, jog susidomėji
mas muzika, atsiradęs šitais nera
miaisiais laikais, pasiliks ir ateičiai.

Iš čia suglaustai paduotų žinių 
matyti, kad anglai turi savo atskirą 
gyvenimą. Ir šitame gyvename yra 
tiek daug bendra tarp jų ir mūsų, 
jog galima sakyti, kad visos kalbos 
apie „svetimą“ žmoniją tenai salose 
neturi jokio pagrindo. Ir pats metas 
vieniem kitus geriau pažinti.
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Janis Vesells (gim. 1896 m.) — vienas žymiausių latvių prozaikų, daugelio romanu 
autorius. Ypač pasižymėjęs savo padavimais. Pastaruoju metu parašęs nemaža llrikos.

Kai 1944 metų rudenį, negailestin
gųjų svetimųjų galių ištremti, lat
viai, panašiai kaip ir lietuviai, paliko 
savo numylėtuosius namus, didelė 
dalis rašytojų išvyko drauge su savo 
tauta. Tiktai retas tepagalvojo, kad 
šis ištrėmimas gali užsitęsti gana il
gai. Ne vienas savo bute paliko pra
dėtą rankraštj, rašale pamerktą 
plunksną, tarytum būtų išėjęs tiktai 
pasivaikščioti, kad vėliau, grjžęs pra
giedrinta galva ir naujų minčių ku
pinas,tęstų toliau savo darbą. Dide
lių bibliotekų, kurias turėjo beveik 
kiekvienas rašytojas, kartais net iki 
5000 tomų — niekas nebepajėgė iš
gelbėti arba pasiimti su savimi. Tai 
buvo neįmanomas dalykas. Bėgti te
ko staiga, daugumas turėjo palikti 
■savo namus ne kelių valandų, bet ke
lių minučių būvyje. Daugumas lat
vių rašytojų pabėgo į Švediją ir Vo
kietiją. Į Švediją vokiečiai neleido 
emigruoti, latviai bėgo ten slaptą. 
Bėgimas į Vokietiją buvo.skatinamas, 
nes irstantis „trečiasis reichas“ tikė
josi įsigyti pigios darbo jėgos, kurią 
galima buvo išnaudoti pagal už
gaidas. Nes tų, kurie' buvo palikę 
savo tėviškę, nesaugojo jokia teisė, 
jokios valstybės reali jėga.

Daugelis geriausiųjų latvių rašy
tojų išsisklaidė Vokietijoje. Vokiečiai 
tuojau pradėjo stengtis įjungti juos 
į sunkų pramonės darbą, nors, tas ir 
nevisuomet pamykdavo. Pirmuoju 

metu teko gyventi stovyklose, ku
rios savo režimu ir gyvenimo sąlygo
mis maža kuo tesiskyrė nuo vėliau 
taip pagarsėjusių koncentracijos sto
vyklų. Kaip pavyzdį galima paminėti 
ir šių eilučių autorių, kuris drauge su 
poetu ir teatro direktoriumi Julium 
Rože 1944 metų spalio-lapkričio mė
nesiais ilgoką laiko tarpą mito Ma
ketuose Parchimo stovyklos bąra- 
kuose. Buvo.net uždrausta išeiti į 
mišką pakvėpuoti grynu oru. Apie 
bet kokias kūrybines galimybes ne
teko ir galvoti.

Žlugus hitleriniam režimui, 1945 m, 
gegužės mėn., rašytojai tuojau su
skato dirbti, pasireikšdami dideliu 
aktingumu. Pasirodė pirmieji infor
maciniai leidiniai, pradžioje para
šyti mašinėle, vėliau padauginti rota
toriumi, pagaliau — ypač amerikie
čių okupacinėje zonoje — spausdinti 
spaustuvėje. Šiuose leidiniuose, po 
ilgesnės pertraukos, pasirodė pirmieji 
eilėraščiai ir smulkesnieji prozos dar
bai. Netrukus tremties literatūra su
klestėjo tokiuo pat pakraipų, formų, 
stilistinių siekimų bei tematikos įvai
rumu, kaip_ tai buvo eilėje paskuti
niųjų vaisingų metų prieš netenkant 
nepriklausomybės.

Latvių rašytojai, negalėdami pa
siimti su savimi savo žemės, pasiėmė 
tautos sielą, dvasinius tautos simbo
lius. Gyvenimo sąlygos pokapitulia- 
cinėse stovyklose vis dar buvo nepa-
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lankios sukurti didesniems kūri
niams, tačiau eilėraščiai ir mažes
nės apimties apysakos pradėjo vis 
dažniau ir dažniau rodytis. Ypač 
eilėraščiuose atsispindi pergyventasis 
laikotarpis.

Aštrūs stebėjimai, ryškūs ekspre- ' 
sionistiškų pajautimų simboliai, su
laikytas skausmas dėl to, kas nu
stota, neramaus ilgesio pilni skrajo
jimai į gimtosios šalies tiktai dva
sioje tematomus krantus, apibrėžia , 
šią poeziją, kuri supinta stipriais, 
skambiais eilėraščiais arba padavi
mais. Pradžioje vyrauja kovos nuo
taika, tiktai vėliau jma pasireikšti ir 
noras ištverti iki galo. Latvių poetas 
atveria savo kenčiančios tautos dva
sinį skaidrumą, vidujinę šviesą, tuo 
pašų metu stebėdamas išorinio pa
saulio nežinią, kovas, kontrastus, 
klausimus, kuriems dar nerandama 
atsakymo.

Geriausių pasekmių lyrikoje pa
siekė Aida Niedra (gim. 1899). Ji rašo 
nedaug, tačiau ryškiai, nepakeičia
mai, ką įrodo daugelis jos eilėraščių.

Veronikos Strelertes (gim. 1912) 
intelektualinis vėsumas, po sunkiųjų 
ištrėmimo kelių pergyvenimų, yra 
aptemęs bronziniu kapo niūrumu. Ji 
gyvena Švedijoje ir ten išleido eilė
raščių rinkinį Mėnulio upė, kuris Vo
kietijoje atnaujintojo latvių Kultū
ros Fondo buvo premijuotas.

Arveds švabe (gim. 1888), garsus 
istorikas, puikus beletristas, latvių 
tremtinių Centrinės Tarybos pirmi
ninkas, nepamesdamas kitų užima
mųjų pareigų, tvirtoje soneto for
moje davė šio meto pergyvenimus, 
vietomis pasiekdamas tragiško įtem
pimo. 1947 m. liepos mėn. jis išleido 
lyrikos rinkini, pavadintą Rūsti 
gadynė.

Velta Toma (gim. 1912), priskaito- 
ma jaunesniajai poetų kartai, išleido 
rinkinį Latvio žmona, kuriame ban
guotoje, pilnoje skausmo karo nuo
taikoje, blykčioja moters aistros ki
birkštys. Nuraminimą jai suteikia 
tolimieji pamestos tėvynės regėjimai.
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. Po eilėraščių rinkinį, kurie buvo 
išleisti 1947 metų liepos mėn. davė 
poetas Klara Žale (gim. 1911) — Per- 
degimas, ir Rūta Skujina (gim. 1907) 
— Paukščiai. Abiejuose rinkiniuose 
atsispipdi poečių jausmingi pergyve
nimai, čia jos pasireiškia kaip jaus
mingų nuotaikų vaizduotojos.

1920 metais pasireiškęs ekspresio
nistas Peters Ermanis (gim. 1893) rin
kinyje. Svetimuose Kalnuose davė 
stiprių, tematiškai įvairių tremties 
eilėraščių, kuriuose tarp kitko atsi
spindi ir pabėgėlio kasdienybė.

Iš jaunųjų, tiktai tremtyje pasiro
dęs su pirmuoju rinkiniu Amžinas 
Ritmas, stiprų talentą parodė Arturs 
Kaugars, kuris epochos pakaitas ban
do išreikšti amžinųjų pasaulio įvy
kių simboliais.

Kaip tai savaime suprantama, be
letristai daug lėčiau ėmė artintis 
prie pergyvenamojo laikotarpio, nes 
apysaka reikalauja distancijos nuo 
įvykio, tam tikro medžiagos išsikris- 
talizavimo, kad ji galėtų įtilpti į 
-mflaj seueuioj Qsd^ -įnurpi ouaui 
laujo Jaiko ne tik medžiagos subren
dimui, bet ir parašymui. Užtat di
džiuma latvių rašytojų savo kūryba 
vis dar tebegyvena nepriklausomos 
Latvijos laikais, praeities apystovo- 
mis, nors ir nestinga bandymų pri
siliesti ir prie šiandienos.

Beletristų, senjoras ištremtyje Ja
nis Jaunsudrabinš (gim. 1877) š. m. 
rugpiūčio 25 d. susilaukė 70 metų 
amžiaus. Savo vaizdavimo būdu — 
natūraliai paprastai žvelgti į gyve
nimą — jis visuomet buvo ramus, 
goethiškai aiškios nuotaikos rašyto
jas. Išleisti nauji kūriniai: Aš pasa
koju savo žmonai, koncentruoti atsi
minimų vaizdai iš Žaliosios knygos, 
kuri laikoma tęsiniu šimto apysakų 
Baltosios knygos. Šiose knygose ypač 
iškyla miklus ir giedras Jaunsudra
binš pasakojimo menas.

Pavils Gruzna (gim. 1878) paskelbė 
keletą fragmentų iš savo praeities 
romano Jaunoji srovė, kur atvaizduo
jamas labai įdomus dekadanso ir re-

58



LATVIŲ LITERATŪRA IŠTRĖMIMO KELIAIS

voliudjos laikotarpis latvių klutūroje 
apie 1905 metus. Kaip Gruzna, taip 
ir Jaunsudrabinš pradėjo kurti lat
vių raštiją šio judėjimo laikotarpiu, 
kuris yra pažįstamas ne visai tei
singu dekadanso vardu. Gruznos at
siminimų romanas papildys tuos kū
rinius, kurie jau vaizdavę šį judė
jimą, k. a. Viktoro Eglišo Neatkrei
piami likimai, Antono Austrinio Il
goji mylia, Karlio Krūzos Baltasis 
šaltinis. Gruzna ir Jaunsudrabinš — 
vieninteliai anos gadynės rašytojai, 
užsilikę iki mūsų dienų ir gyveną 
laisvi. Jų laikotarpio bendrininkai 
yra arba jau mirę, arba gyvena po 
rusų' jungu.

Jonass Miesnieks (gim. 1896) užsi
mojęs kurti pusiau istorines apysa
kas. Jo stilius labai savotiškas, keis
tas ir turtingas vaizdais, kas atsi
spindi įtemptuose, vidujiniai pergyve
namuose atvaizdavimuose. Jie užkeri 
savo pajėgumu, naujumu. Šis origi
nalusis rašytojas jungia savyje seno
viškai latviškąjį laikotarpį su keistai 
moderniškuoju. ,

Anšlavs Eglitis (gim. T906) jaunųjų 
rašytojų kartoje, moderniškoje latvių 
literatūroje yra pats ryškiausias. Ja
me pasireiškia tam tikra pakraipa į 
internacionalizmą, nes daugumoje jo 
jauniausių apysakų veiksmai vyksta 
latviams svetimose apystovose: Švei
carijos alpinistų, Himalajų keliauto
jų ir kt. tarpe, Paryžiuje, Vokieti
joje ir kitur. Rašytojo pasakojimas 
labai gyvas, stilius išdirbtas, ypatin
gas, daug įtampos. Jo kūriniams nė 
vienas skaitytojas nepalieka abejin

gas. A. Eglišo pagrindinė idėja — va
karų kultūrą jis stato daug aukščiau 
už rytų — pasireiškia intelektuali
nėse diskusijose, dramatiniuose su
sidūrimuose ir keri savo aštriais 
priešingumais. Erotinėse novelėse 
jis pripažįstamas pilnaverčiu italų 
renesanso novelės tęsėju, ką parodo 
novelių ciklas Kazanovos, apsiaustas. 
Tremtiniškų motyvų gana daug ran
dama apysakų rinkinyje Ugnies 
miestas.

Knuts Lesins (gim. 1909) intelektu
aliai giminingas A. Eglišiui. Savo 
apysakų rinkinyje Atspindžiai jis 
daugiau ištobulino anekdotiškąją 
trumpąją apysaką.

Latvijos gyvenimą, kurį jau pra
deda griauti antrasis pasaulinis ka
ras, su džiaugsmu, didele meile ir 
nuoširdumu viazduoja Janis ,Klidzėjs 
rinkinyje Mylėtojai ir neapkentėjat

Olgerts Liepinš (gim. 1906) apgal
votai ir kruopščiai stilizuoja istorlš-\ 
kas asmenybes bei jų pergyvenimus 
savo novelių rinkinyje, pavadintame 
Poetai ir valdovai.

Keturių paskutinių rašytojų veika
lai yra premijoti latvių Kultūros 
Fondo.

Ta pačia proga tenka paminėti 
Emils Skujenieks (gim. 1903), kurio 
apysakų rinkinyje Smulkūs nepasi
sekimai vykusiai atvaizduotos kliū
tys, kurias kartais paruošia negyvų 
daiktų iššaukti atsitikimai.

Ašku, kad naujieji scenos veikalai 
tremties sąlygose beveik negali pa
sirodyti knygų pavidalu, tačiau tenka 
paminėti Anšlavo Eglišio puikiąją 
komediją Kazanovos apsiaustas (su 
novelių ciklu bendras tiktai pavadi
nimas), Martino Ziverto Švedijoje iš
leistas: Kartuvių komediją ir trage
diją Rakte.

Latvių beletristika, kuri moder
niais laikais dažniausiai atstovauja 
visą literatūrą, tremties sąlygose 
nėra mirusi, nors daugelis reikalin
giausių kūrinių dėl įvairių aplinky
bių ir negali pasirodyti knygų rin
koje. Idėjinė čia. paminėtų knygų 
prasmė nėra didelė, nes autoriui ir 
nesistengė jos pasiekti. Tačiau visą 
laika gimsta kūriniai, kurie formuoja 
šviesiąją latvių kultūrą, plačiai nu
tiestomis gairėmis vesdami dvasinį 
gyvenimą. Latvių rašytojas, pripra
tęs drąsiai žvelgti pirmyn bet ko
kiose apystovose, nepamiršdamas re-' 
alios tikrovės, kuria savo ir savo 
tautos dalies kūrinius. Ligi šiol trem
ties gyvenimo sunkiosios apystovos 
nepajėgė jo palaužti, jis tiki savo 
tautos atgimimą.

5T
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Gyvenimas sumėtė mus i stovyklas, jis niekino mus jose, jis marino mus badu, Dieve mano, jis išgalvodavo tokių dalykų, kokių mes laisvoje Lietuvoje ir sapnuote nesapnavome. Ir dabar tas pats gyvenimas vėl atrištoj a prieš mus, jis renka mus po vieną iš tų pačių stovyklų, jis sodina j laivus ir veža mus j užjūrius. Po vieną.Mes galvojome, kad ištversime draugėje iki mūsų Lietuvos laisvės, iš tikrųjų, mes. buvome tarytum maži vaikai ir džiaugėmės išsikasę smėlio duobutes. Mes tikėjome, kad tose duobutėse mes galėsime gyventi, iki mums patiks. Ach ne — papūtė, vėjas, ir smėlis susimaišė, nulijo lietus, ir neliko to ženklo, kur mes tikėjomės būti.Šitoks politinis klimatas supo mus nuo pat šios laikinosios taikos pradžios. Mes buvome amžini keleiviai, ir vis.ieškojome ramesnės vietos, ir vis jos negalėjome rasti. Šiandien mes jau atpratome .galvoti apie ramybę, ne, ne. — šita sąvoka mums neįsivaizduojama, jį buvo kažkada seniai, kažkada bairiai seniai, anais laikais, kol dar mūsų nebuvo užplūdę bolševikai.O tačiau mėtomi iš vietos į vietą, .nužeminti, pasmerkti ir paniekinti, mes išlikome žmonėmis. Iš tikrųjų, visokiose padėtyse mes mokėjome pasistatyti savų svajojimų pilis, ir mes statėme jas, nors ir žinojome, kad ryt jau mūsų nebus čia, ir pilys bus sugriautos. Dieve mano, kaip mes dirbome su savo chorais, šokėjų vienetais ir ansambliais. Ir dėl to, kad kitataučiai pasigrožėtų mumis, kad mūsų geras vardas pla

čiai nuskambėtų. Kaip mes dirbome, kaip mes dirbome, ir niekad nežiūrėjome atgal, iš tikrųjų, jeigu mes žengėme šuolį pirmyn — jau galvojome apie antrą šuolį—Tai užpildė musų dienas, tai išugdė mūsų pasi-' ryžimą, mūsų globėjų akyse mes atsistojome kultūringu jų tautų tarpe, ištvermingųjų tautų tarpę, nes argi nesužlugo daugelio tautų emigrantai, o mes .išlikome, ir mes išliksime, ir išlikdami mes tobulėsime, kad mūsų tėvynė pasitiktų mus kaip gera motina iš sunkaus ir vargingo darbo sugrįžtančius vaikus. Iš tikrųjų, mes ir dabar nežiūrime atgal, kad ir dar labiau išmėtomi, kad ir išskiriami ir išvežiojami. Viso pasaulio keliai pakvipo mūsų žingsniais, ir visas pasaulis sužinos musų viltis, mūsų triūsą ir mūsų skriaudą. Mes niekur . nenutautėsime, Dieve mano, argi galima nutautinti lietuvį. Mes būsime kaip mūsų žemės granitas, jis gali subyrėti, bet sulinkti — niekad.O tačiau kai mes pagalvojame, iš kur trykšta šita galinga mūsų pasiryžimų srovė — argi mes neprisimename savos lietuviškos spaudos, savų knygų ir laikraščių, sukurtų šitomis amžino kraustymosi ir amžino neramumo ■ dienomis. Iš nieko gimė ” mūsų tremties spauda,, iš lietuvio veržimosi gyventi ir būti žmogumi, ir jau pirmomis kūdikio dienomis jos žingsniai buvo drąsūs, tik' dar svetimos rankos vyniojo vystyklus aplink jos kojas, svetimos rankos, mums gerai pažįstamos rankos. Tai iš dalies praėjo, iš tikrųjų/ mūsų spauda kvėpuoja daug laisviau, gaivus Vakarų vėjas jau dvelkia jo* puslapiuose, ir jinai įkvepia nrums.
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J. PALIONISjėgų jau ne tik todėl, kad yra lietuviška, bet ir savo europėjinėmis - idėjomis.O mūsų lietuviška tremties knyga? Dieve mano, mes kartais paskaitome recenzijas tų knygų, kurios išeina dabartinėje Lietuvoje. Ne, ne, mes gerai pažįstame_ tą siaubą, kuris gyvena ne tik musų miestuose ir kaimuose, bet ir knygų puslapiuose. Mes matėme tą siaubą, mes lytėjome jį ir mes praėjome pro jį. Mums nereikia aiškinti, ką - ten pergyvena lietuviškas žodis, mus nereikia įtikinėti, kad ten iš viso nėra lietuviškos knygos," tai mes labai gerai žinome. Anuomet lietuviškos maldaknygės buvo spausdinamos rusiškomis raidėmis, dabar rusiška vergija vyniojama į laisvą lietuvišką žodį. Pasikeitė laikai, pasikeitė ir persekiojimo metodai. Tegu. Tai musų neišgąsdins ir nepalauš. Mes turime savo lietuvišką knygą.Tai, ką mes sukuriame tremtyje, yra mūsų pasididžiavimas. Kad mes savo tarpe tinime Brazdžionį, Aistį, Vaičiulaitį, Santvarą, Jankų, Kiršą — yra laimė. Ir mes net nepasigen- dame kitų savo talentų, likusių anapus geležinės sienos, nes šitie dirba su dvigubu užsidegimu, ir mūsų knygiškas troškulys yra pasotintas. Ach taip, mes neturime nei turtingų leidėjų, nei spaustuvių, nei jokių priemonių, tačiau musų knygos eina viena, po kitos, ir vis turiningesnės, ir dideliais tiražais, ir vis dailesnės, ir. vis labiau laukiamos. Mūsų jaunoji rašytojų karta be marksistinių kursų ir be politrukų tarė savo žodį, • ir jautrių Bradūno posmų nenugalės jokios komjaunuolinės besimokančių žodžio amatininkų brigados.Mes visa šita žinome, ir mes didžiuojamės savo periodika ir savo knygomis, ir kai gyvenimas mus pradeda mėtyti dideliais mostais — mes drąsiai žiūrime į jo akis, nes 

mes žinome, kad už mūsų pečių stovi lietuviškas mūsų laikraštis ir mūsų knyga, ir mes jaučiame, kad šitų draugų tarpe mes esame nenugalimi. Kanados miškai ir Australijos tyrlaukiai, Argentinos saulė ir Aliaskos ledynai — iš tikrųjų, per visą žemės rutulį mes pernešime lietuvišką žodį, ir kai su juo grįšime į tėvynę, jis bus dar labiau pražydėjęs, negu dabar.Mes jau nebegalvojame, kad išliksime draugėje iki mūsų Lietuvos laisvės. Daugelio jau nėra musų tarpe. Devynios jūros skiria mus vienus nuo kitų, devyni kalnai užstoja mums kelią susitikti. Bet kai mes skaitome savo lietuvišką spaudą — kur mes bebūtume — argi nesame vėl drauge, argi nepranyksta kalnai ir jūros, argi mes neštoj ame kaip viena nedaloma kovojanti tauta — ten, tėvynėje, su ginklu rankoje, ir visame pasaulyje su nepalaužiama lietuviška dvasia. Tegu ji neužgęsta mumyse niekad.O ji neužges, jeigu" mes neišsižadėsime savo su tokiu vargu gimusio ir sunkiausiomis sąlygomis pirmyn einančio lietuviško spausdinto žodžio. Sunkus darbas svetimuose kraštuose prislėgs mūsų pečius, ir rankos gal sunkiai nulaikys laik- .raštį ar knygą, tači;. . mūsų širdis bus pavargus tada, kai aplink mus nebus lietuviškos spaudos.Kai mūsų rankoje yra lietuviška knyga, mes nesijaučiame esą tremtiniai. Taip, iš tikrųjų, gyvenimo išbandyti ir nuskriausti žmonės, tačiau niekad nepalūžę, niekad nekrito dvasia. Mes esame laimingesni už mūsų brolius tėvynėje, nes jiems yra atimta teisė turėti net savo lietuvišką knygą. Tačiau kai mes susitiksime su jais išvaduotoje tėvynėje, mūsų džiaugsmas bus juo didesnis, kad mes neišdavėme savo gimtojo žodžio. Ir mes neišduosime jo.
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Tuo metu, kada mūsų kraštą slėgė ▼iena ir antra okupacija, demokratinis Vakarų pasaulis, kad ir kovodamas, kad ir su nerimu žvelgdamas j granatų duobėmis išverstą ir parako dūmais aprūkusį rytojų, puoselėjo savo kultūrines vertybes, rado laiko globoti jas, gėrėtis ir džiaugtis jomis.Prislėgti raudonosios letenos, arba mindomi naciškųjų batų, mes penkerius metus, pro dviejų diktatūrų uždangas, neturėjome galimybės įžvelgti toliau savo namų slenksčio. Paniekinti ir pavergti, apsupti karo gaisrų ir patys rūkdami juose, mes manėme, kad visame pasaulyje ne- ' beliko vietos jokiam meniškam žodžiui ar knygai. Iš tikrųjų, mums buvo uždrausta gyventi kultūringojo žmogaus gyvenimą, ir vietoje Vakarų pasaulio didžiųjų idėjų, mes buvome maitinami tiktai purvinomis diktatūrų liaupsinimo brošiūromis.Tačiau pažangusis pasaulis ir pro karo dūmus įstengė iškelti savo kultūros vėliavas, , ir jos, tarsi skaidrūs švyturiai, išliko ligi mūsų dienų. Tačiau lietuviškas skaitytojas, perėjęs ' ugnis ir vandenis, ir dabar stovyklų sienomis atitvertas nuo pažangą kuriančios žmonijos, ligi šiol neįstengė prieiti prie tų knygų, kurios buvo išleistos karo metu arba tuojau po kapituliacijos. Nuniokotos Europos sąlygos ir tremties gyvenimo sunkumai neleidžia mums išsiversti ir išleisti didžiųjų pasaulio žodžio meisterių veikalų, kuriais gėrisi visas laisvasis ipasaulis. Tad nors šiose
, «9 

trumpose apžvalgose, kurias „Gintaras“ pasiryžęs duoti kiekviename savo numeryje, tebūna leista supažindinti mūsų skaitytojus su knygomis, kurios nuskambėjo per visą kultūringąjį pasaulį.Čia apibūdinamos pačios svarbiausios knygos, kurios buvo išleistos įvairiuose Vakarų pasaulio kraštuose paskutiniaisiais metais ir kurios sukėlė kaip skaitytojų, taip ir literatūros kritikų visuotiną dėmesį ir pripažinimą.Pirmoje eilėje tektų paminėti Franz Werfel romaną, pavadintą „Giesmė apie Bemadettą“. Franz Werfel lietuviškam skaitytojui pažįstamas iš dar nepriklausomais laikais išleistos jo knygos „Abiturientų diena“. Hitleriui prijungus Austriją, jis iš Vienos emigravo į Jungtines Amerikos Valstybes ir ligi savo mirties gyveno New Yorke.Šis žydų kilmės rašytojas, į amžiaus galą visiškai atsidavęs krikščionybei, turi nepaprastai ryškią ir1 stiprią vaizduojamąją jėgą, kuri ypač galinga jo paskutinėje knygoje. Nuo paprastų ekspresionistiškų bandymų jis yra priėjęs iki meistriško vaizduojamojo žumalizmo stiliaus.Paskutinėje savo knygoje Werfel aprašo Bemadettą Soubirous iš Liur- do, jos gyvenimą, pranašystes ir stebuklus. ViVsa knyga parašyta esamojo laiko stiliuje, vaizduojamojo reportažo forma, kur Werfel, ar tai būtų ramus pasakojimas, ar stiprus dramatinis įtempimas, pasiekia ne-' pamėgdžiojamo meistriškumo. Jo su-
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gebėjimas parinkti medžiagą ir šitą 
medžiagą surišti įtaigia forma, duo
da tokius įtikinamus vaizdus, jog 
skaitytojas niekur neabejoja pasako
jimo tikrumu, nors tai būtų ir gana 
opios įtikinimo atžvilgiu vietos.

Tačiau kvintesencija to, kas viso 
pasaulio skaitytojus taip šioje kny
goje paveikė, kad jie drauge su pa
čia Bernadetta dalyvauja jos gyve
nime ir su begaline meile ir nuo
širdumu pasiduoda jos skelbiamųjų 
apraiškų įtaigoms, slypi stipriai su- 
krečiančiame žmoniškume, kuriuo 
yra persunkta visa knyga.
. Knygos turinys paprastas ir nesu
dėtingas. Paprasta, religiniai grei
čiau indeferentiška mergaitė, kiek
vienu atveju vidutiniškų gabumų, 
yra parinkta šventajam apreiškimui. 
Bernadettoje jokiu būdu nėra asme
niško Dievo siekimo, ji net turi labai 
miglotą supratimą apie katechizmą 
— taip bent iš visos knygos atrodo. 
Vėliau, betgi, pasirodo, kad jos pa
sąmonėje yra ypatingai gyvas ir ašt
rūs pareigingumas Dievui, kuris per
žengia visas pareigingumo ribas. Jo 
negalima pavadinti jokiu kitu vardu, 
kaip tik Dievo leistuoju. Visa tai ga
na sunkios galvosenos ir abejingai 
mergaitei suteikia tikrumo ir apgal
votume, kuris toli pralenkia jos in
teligenciją. Dėl šito keturiolikos me
tų mergaitės atsakymai yra persunkti 
tokios logikos ir tikrumo, tokio sa- 
vystovumo ir miklumo, jog visa tai 
galima išsiaiškinti tik kaip apdova
notosios apreiškimais.

Tačiau didžiausias knygos pasise
kimas glūdi, kaip jau minėta, ne pa
čiame knygos turinyje, bet vaizda
vimo stiprume ir ypatingoje formoje. 
Pats Werfel šią savo knygą pavadino 
„epine giesme“, ir šis pavadinimas 
ją geriausiai ir nusako. Ji yra iš
versta į visas kultūringojo pasaulio 
kalbas ir iki šių >dienų tebėra ir 
skaitytojų, ir literatūros kritikų dė
mesio centre.

Antroji knyga, sukėlusi nemažiau 
dėmesio literatūros pasaulyje, yra 

A. J. Cronin’o „Raktas į Viešpatie* 
karalystę“.

A. J. Cronin lietuviškajam skai
tytojui taipgi yra šiek tiek pažįsta-. 
mas: prieš pat bęlševikų okupaciją 
Lietuvoje išėjo jo pagarsėjęs roma
nas ‘„Citadelė“. Pasigedome jo stip
riausių ir didžiausių veikalų „Žvaigž
dės žiūri žemyn“ ir „Trys meilės“.
Naujoji Cronin knyga turi šiek tiek 
bendra su Werfel „Giesme apie Ber- 
nadettą“. Ir kadangi „Raktas į Vieš
paties karalystę“ pasirodė knygų rin
koje vienais metais vėliau už Werfe- 
lio knygą, atrodo, kad Cronin norėjo 
parašyti kažką antiwerfeliško, tary
tum jam būtų rodęsi abejotina, kad 
Werfel romantiškasis vaizdavimas, 
nepaisant ' abejonių nekeliančio 
smulkmenų tikslumo, neatitinka tik
rosios Lourdo prasmės. Todėl Cro
nin su vienu škotiškuoju tikrovės 
vaizdavimu tiesiu keliu eina į pa
grindinį tikslą, į dvasinį įvykių rea
lumą. Jis nuvainikuoja stebuklą, pa
verčia jį apgaule, o tačiau netrukus 
vėl leidžia jam įvykti, ir tikintieji 
tiki juo.

Cronin knygos herojus paterls 
Francis Chisholm, priklauso prie tų 
dvasininkų, kurie ne perdaug paiso 
priemonių savo religijos skelbimui, 
kurie nebijo palaikyti draugystę su 
ateistais ir metodistais ir kurie ne
vengia išpažinties atėjusį nusidėjėlį 
paguosti Laotse žodžiais. Jis žino, kad 
yra daug „raktų į Viešpaties kara
lystę“, ir į savo netikintįjį draugą 
daktarą Tucholl jis sako: „Kodėl gi 
Jis negali garbingą abejojantįjį pa
sikviesti prie savo teisėjiškojo stalo 
ir draugiškai merkdama? akimis pa
sakyti: „Tu matai, aš, esu čia, nepai
sant visko, ko jie yra tave mokę. 
Įeik į Viešpaties karalystę, nes tu 
buvai garbingai apgaudinėjamas“.

Chisholm gyvenimo kelias, pilie
tiškąja prasme ir bažnytinių įstaigų 
akimis žiūrint, yra nesėkmingas. Dar 
būdamas septyniolikos metų am
žiaus, jis jau turi bijoti, kad jo neat
leistų iš vietos, kadangi jis nesugeba

«
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susitvarkyti su jam patikėtais finan
sais, o, be to, mėgsta keistokai išsi
reikšti, kaip tai: „Kristus buvo, pui
kus jimogus, tačiau Konfucijus tu
rėjo daugiau jausmo jumorui.“ O ta
čiau šitame vargingame, rūpesčių 
pilname gyvenime yra kažkas, kaž
kokia švelni jėga, kažkoks pilnumas, 
vidujinė ramybė ir išnašus kantru
mas, prieš ką išdidus tikinčiųjų pa
sipūtimas tampa mažas ir nereikš
mingas. Ir taip prieš jį atsiklaupia 
pateris Tarantas, o po to ir garbin
goji motina Marija-Veronika, griež
čiausi jo prieštarautojai ir kritikai, 
ir taip misteris Chia, turtingas kinie- 
tiškas pirklys, ištaria didžiuosius su
grįžimo žodžius:. „Religijos skaidru
mą geriausiai galima pažinti iš jos 
pasekėjų skaidrumo. Mano drauge, 
savo pavyzdžiu jūs privertėt mane, 
sugrįžti!“ Ir taip Monsingnore Sleth, 
kuris norėjo Francis Chisholm nu
siųsti į vargšų namus, suplėšo nepa
lankų pranešimą ir sako: „O Dieve, 
leisk man pasimokyti iš šito seno 
žmogaus!“

Sis Čronin romanas yra judraus, 
gyvo ir vaizdingo paprastumo knyga, 
persunkta ramybe, kantrumu ir gera 
nuotaika.

W. Somerset Maugham mūsų skai
tytojui lietuviškame vertime yra vi
sai nepažįstamas, tačiau jo knygos 
iš rankų į rankas su didžiausiu pa
sisekimu eina per visą pasaulį. Ypač 
didelį garsą jam atnešė ankstesnės 
jo knygos „Nutapytas šydas“ ir „Mė
nuo ir šeši pensai“.

Naujoji W. Somerset Maugham 
knyga pavadinta „Ant peilio ašme
nų“. Šio veikalo negalima būtų pa
vadinti romanu, tai greičiau tam tik- 
~ra eilė erotinių novelių, surištų į 
bendrą visumą pagrindiniais knygos 
personažais, ypač kad ’ vyriausias 
knygos herojus, Dievo ieškotojas 
Laurence Darell, vadinamas .Larry, 
dalyvauja ne tik visose novelėse, bet 
ir beveik visuose pikantiškuose nuo
tykiuose, kurių čia nemaža.

Knygos turinys nesudėtingas. 1918 
metais Larry grįžta iš pirmojo pasau-
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linio karo, ir yra tokios dvasinės pa
dėties, kad jokiu būdu nenori vėl at
sidurti mokyklos suole. Jis puola į 
kitą veiklumo sritį, jis mokosi grai
kų ir lotynų kalbų, jis skaito Spino- 
zą ir Deskartes, jis skaito olandų 
mistikus, trumpai, semiasi mokslo 
asmeniška iniciatyva. Moslinimosi 
metai vėliau pasikeičia fizinio veik
lumo metais, jis dirba kaip kalnų ir 
žemės ūkio darbninkas, kaip matro
sas ir mechanikas. Taip jis išmoksta 
pastabumo, gerai susipažįsta su gy
venimu, ir pagaliau patenka į Indiją, 
kur jo gyvenimas pasisuka spren
džiamąja kryptimi. Vienas dvasinin
kas kartą jam pasakė: „Jūs nifo ti-< 
kėjimo esat atskirtas siena, kuri nė
ra storesnė už rūkomąjį popierių. Jūs 
esat giliai religingas žmogus, kuris 
negalvoja apie Dievą“. Ir Larry savo 
abejones sudeda į žodžius: „Jeigu 
gerasis ir galingasis Dievas sukūrė 
pasaulį, tai kodėl jis sukūrė ir visą ' 
blogą?“ Taip sutinka jis sutvėrimo 
idėją be pradžios ir be■ pabaigos, uni
versumą, kuris „palaipsniui pereina 
nuo augimo ligi lygsvaros, nuo lyg
svaros ligi kilimo, nuo kilimo ligi iš
sprendimo ir nuo išsprendimo vėl ligi 
kilimo, ir taip per visą amžinybę“; 
idėją gyvenimo, kuris nėra viena- ’ 
kartis, gąsdinantis ir slegiantis savo 
neužtarnautu nuodėmingumu, bet iš
tisos virtinės gyvenimų, iš kimų 
kiekvienas turi tikslą pasmerkti arba 
iškelti prieš jį buvusio gyvenimo sie
los buities darbus. ■ „Argi jums nėra 
žinoma, — klausia Larry, — kad sie
lų persikėlimas yra drauge ir paaiš
kinimas bei pateisinimas viso pikto 
pasaulyje?. Jeigu visas blogis, dėl ku
rio mes kenčiame, yra išdava ,tų 
nuodėmių, kurias mes papildėme sa
vo pirminėje egzistencijoje, .tada ga
lima viską su nusižeminimu nešti ir 
tikėtis, kad mūsų busimasis gyveni
mas — jeigu mes į jį' veršimės viso
mis savo dorybėmis — bus mažiau 
slėgiantis“. Tam reikia proto ir paži
nimo, kas vėl yra ramybės, kantry
bės, geraširdiškumo ir susilaikymo 
vaisius. Kas šitai lavina, gali tikė-
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A. G.Us, kad nusimes pirmgimystės pančius ir įeis į „absoliutą“, kas yra amžina ir tikra, kaip tikras yra rožės gražumas, jis pasilieka'ir tada, jeigu vidudieni rožė ir nuvysta.Šitas susiliejimas su absoliutu yra tam tikros jogizmp formos išdava. Ir Larry galvoja, kaip ir tas, kuris pirmą kartą išrado ratą ir pastebėjo jo dar nesuvokiamą veikimą, kad ir Vakarų pasaulyje kas nors turėtų paskleisti šituos idealus, kaip tai daro šventieji Indijos vyrai. Ir jis pasakoja pavyzdį apie vieną finansų ministerį, gyvenusį šiaurinėse Indijos valstybėse, pažangų ir sumanų europėjinio išsilavinimo vyrą, gudrų ir sąmojingą politiką, kuris, sulaukęs penkiasdešimties metų amžiaus, paliko savo garbingąją tarnybą ir išėjo į pasaulį keliaujančiuoju elgeta, kad visoje’ pilnumoje galėtų įvykdyt) šito ir visų kitų busimųjų gyvenimų reikalavimus. Ir apie save, ruošdamasis gyventi pagal šitą pavyzdį, Larry sako: „Jeigu aš gyvenu savo suplanuotą gyvenimą, gali būti, kad jis įteigs kitus... ir kiti žmonės pradės pažinti, kad mano būdas gyventi teikia laimę ir ramybę, ir kad iš savo pusės jie pamokys kitus, ko jie patys yra išmokę“.Kaip matome, ši W. Somerset Maugham knyga nepropaguoja kokio nors naujo galvojimo, ji tik už- fikąuoja įvairiapuses tikėjimo pakraipas, kurių taip gausu .Indijoje.. Laurence Darell per visą knygą parodytas Dievo ieškotoju, tačiau ir jos pabaigoje tikrojo Dievo jis dar nėra suradęs, ir taip pasilieka kartais pats nevisai tikįs savo skelbiamomis tiesomis. Knyga, kaip ir visi Somerset Maugham veikalai, parašyta sodriu, įtempiu stiliumi, lengvu pasakojimu ir pagaunančia intriga, kas ir užtikrino jos didelį pasisekimą.Pernai W. Somerset Maugham išleido naują knygą, pavadintą „Tada ir dabar“, kurioje jis vaizduoja Machiavelli laikotarpį Italijoje. Po šito jis viešai pareiškė, jog romanų daugiau neberašysiąs.

Šitame cikle tektų paminėti dar dvi knygas, kurios neseniai, abi beveik vienu metu, pasirodė anglosaksiškame knygų pasaulyje ir netrukus tapo labiausiai skaitomomis knygomis. Tai Bertrand Russell „Europė- jinės filosofijos istorija“ ir Aldous Huxley „Philosophia Perennis“. Jei- , gu šių dviejų knygų autoriai ir nėra originalūs filosofai, tai vis dėlto, europėjinio rango asmenybės, puikūs rašytojai, racionalistai, kurie griežtai atmeta irradonalius pajautimus, nepaisant to, kad protui jie priskiria . labai įvairias funkcijas.Bertrand Russell pilnas knygos pavadinimas nusako visą jos esmę: „Istorija ėuropėjinės filosofijos, jos ryšis su politinėmis ir visuomeninėmis apystovomis nuo seniausių laikų ligi dabarties“, Russel parašė idėjų istoriją empirizmo dvasioje. Todėl nieko nuostabaus, jeigu jis atskirus savo knygos perskyrimus aukoja atskiriems filosofams ir jų galvosenos nagrinėjimui, vietoje neasmeniškųjų arba viršasmeniškųjų dvasinių srovių. Iš kitos pusės labai mažai tiki, kad idėjos yra istorinio išsivystymo variklis, greičiau atvirkščiai — jos pačios yra šito išsivystymo produktas.Nei knygos sudarymas, nei jos perspektyva nėra nauja. Viena, kas yra nauja, tai vaizdavimo elegancija, kuri sunkiai galvosenos įtampai suteikia sparnus, nušviečia vietomis sujauktus vaizdus.Tolimosios epochos, kaip pavyz- ' džiui priešsokratiškoji, Russell knygoje yra žymiai stipriau apšviestos. Tuo tarpu paskutiniuose knygos puslapiuose europėjinis veiklos horizontas vis labiau ir labiau siaurėja. Pačioje istorijoje yra daug spragų, kurias įneša autoriaus viršuj suminėtoji vaizdavimo tendencija, tačiau puošnus knygos stilius ir lengvumas išperka daugelį ištęsimų ar nedasa- kymų.Aldous Huxley knyga yra visai kitokio pobūdžio. Čia pabrėžiama asmenybės būdas, šventumas, dieviš-
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koji inkarnacija, mielaširdingumas, 
valios malonė ir laisvė, gėris ir blo
gis, laikas ir amžinybė, ir t. t. Pas 
Huxley daugiausiai figūruoja ne pa
prasti filosofai, bet šventieji, išmin
čiai, pranašai, mistikai — ir visi 
daugiausia iš Rytų. Huxley, pats bū
damas griūvančiosios visuomenės 
kritiku, nuvainikavusiu daugelį ne
tikrų Vakarų idealų, yra, kaip sako 
Hermann Hesse, „išvykęs j Rytų 
šalį“. Kaip ir kiti anglų intelektualai 
(kritikas Gerald Heard, jaunas rašy
tojas Christopher Isherwood), taip ir 
Huxley yra pasidavęs filosofinio ry
tų pasaulio kerėjimams, nors tas 
Jam visai nekliudo gyventi Kalifor
nijoje ir rašyti filmų scenarijus.
Huxley akyse viešoji, o taipogi ir 
asmeniškoji moralė rytų tautose turi 
Žymiai aukštesnį postovį, negu krikš
čioniškuose vakaruose. Huxley min
tijimu, krikščionybė perdaug nukry
po į žemiškąją „šventąją organiza
ciją". Tačiau kur apreiškimas tampa 
vienakarčiu įvykiu, kur Dievas įžen
gia į laiką, tai yra, į istoriją, jis tam
pa griovėju ar kūrėju ir „turi būti 
garbinamas metodais, kurie yra bai
sūs“, kaip ir tie, kuriais jis pats 
savo tvarinius laikas nuo laiko pa
verčia griuvėsiais.

Iš šitos perspektyvos išeidamas, 
Huxley surinko, kaip liudininkus, 

ištisą eilę įvairių laikų religinių 
mintytojų į vieną knygą ir aprūpino 
dar šitą knygą savo paties, deja, ne 
visai laisvais ir juo labiau nepagrį
stais komentarais. Bet kaip tik šituo
se komentaruose ir žymu jo laiky
senos dvilypumas, nes jis mistines 
rytų sąvokas nori pernešti į vakarų 
filosofiją.

Huxley knyga, nors ir neatveria 
jokių naujų pasaulių, tačiau yra 
įdomi, kaip tam tikros intelektuali
nės visuomenės dalies galvosenos, 
pakrypimo ir dvasinės būsenos iš
raiška. Indiškųjų idėjų interpreta
vimas taipgi nėra naujas, ir knygai 
pasisekimą atnešė tik jos lengvas ir 
populiarus stilius ir žinomas auto
riaus vardas.

Iš šios trumpos apžvalgėlės ga
lime pastebėti, kad šių laikų pavar
gusi visuomenė daugiausia susido
mėjimo rodo religinio turinio, kny
gomis, nepaisant to, kurios krypties 
religines pakraipas jos beatstovautų. 
Antras įdomus reiškinys, užtikrinąs 
šiais laikais knygos pasisekimą, yra 
stilistinės priemonės. Išgaudomos 
kaip tik tos knygos, kurios parašy
tos puošniu, nebanaliu stiliumi,-nors 
kartais jų turinys ir nepasižymi savo 
iškilumu.
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