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DIDŽIOJI PAVASARIO ŠVENTĖ
GIRMANTAS

Žmogaus amžiuje jaunystė yra pats mieliausias laikas, metuose — pavasaris.
Kaip koks stebukladarys, ateina jis su besiartinančia saule ir atgaivina žemę: pievas 

apdengia žaliais žolių, kilimais ir nusagsto žiedais, medžius ir krūmus papuošia jaunais lape
liais. Laukų ir miškų žvėreliai smagiai ima straksėti, paukšteliai — linksmai čiulbėti, vaikai — 
linksmai krykštauti.

Lietuviai nuo neatmenamų laikų džiaugdavos, sulaukę, pavasario, ir švęsdavo didžiausią 
pavasario šventę — Velykas.

Ar atsimenat, kokios Velykos būdavo Lietuvoje? Gimtasis namas ir kiemas, mieli kaimynai 
ir giminės, daug gražių margučių daug įdomių ir skanių valgių ir kitokių gerybių. Miela būdavo, 
malonu ir linksma.

Tačiau Velykos ir čia — Velykos. Jeigu neturim gimtosios žemės ir grimtųjų namų 
džiaugsmo, tai turim dar tikėjimo ir pavasario saulės džiaugsmą.

Balandžio mėnesio 21 dieną minim Jėzaus Kristaus prisikėlimą iš numirusių. Kristus atėjo 
į šį pasaulį atpirkti nusidėjėlių ir atvesti žmonių į tiesos kelią. Bet daugelis tada Jo nepaklausė, 
o valdžią ir galią turintieji nukankino Jį ir nukryžiavo. Tačiau Kristus kėlės, Jo mokslas 
pasklido po visą pasaulį, milijonai žmonių į Jį įtikėjo. ,,Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas", 
kalbėjo Kristus prieš du tūkstančius metų. Toks gyvenimas, kokio Jis žmonėms troško, visiems 
lygiai geras ir mielas, ir tiesos jieškojimas per Jį pats trumpiausias kelias į laimingą gyvenimą.

Bet ir šiais laikais, kaip ir tada, žmonės dažnai nepaklauso Kristaus mokslo, nevykdo Dievo 
valios, nesilaiko Dievo ir bažnyčios įsakymų dėl to pasigadina ir visas gyvenimas. Per tai atsi
randa blogi darbai, visokios nesantaikos, ir kyla karai.Dėl to ir mes dabar kenčiam, netękę savo 
tėvynės.

Pagonys lietuviai kitąsyk, Velykų šventę švęsdami, džiaugdavos, kad šviesus pavasaris 
nugalėjo šaltą, žiaurią žiemą. Krikščionys, minėdami Kristaus prisikėlimą iš numirusių džiaugias, 
kad Kristus nugalėjo mirtį. Dabar kiekvienas žmogus gali, kaip pavasario žolele, iš naujo 
atgimti ir, vykdydamas Kristaus mokslų eiti šviesaus ir teisingo gyvenimo keliu.

Su Velykų giesme tarkim:
Aleliuja! Aleliuja! Pavasaris! Prisikėlimo ventė! Su gryna širdžia ir tikėjimu ženkim į ateitį.
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Jurgis Jankus

Buvo didelis ir laimingas kraštas. Jame 
žmonės buvo darbštūs, sotūs ir laimingi. Ir 
javai nuostabiai derėjo, o vešlios lankos buvo 
pilnos gyvulių, tamsūs miškai — žvėrių ir 
smagiai giedančiu paukščių. Upeliai, upės ir 
ežerai- buvo pilni sidabrinio vandens. Kas 
truputį sunegaldavo, nuėjęs išsimaudydavo ir 
vėl būdavo sveikas, kaip išvystytas. Didelis 
Žydras Laimės Paukštis skraidė mėlynoje 
■padangėje ir milžiniškais sparnais dengė tų 
gražų kraštų nuo visokių, nelaimių.

Niekas to paukščio savo akimis nebuvo 
matęs, bet visi žinojo, kad jis gyvena pačiam 
vidury krašto ant aukšto, debesis siekiančio 
kalno, maitinasi dainuojančio medžio vaisiais 
ir geria vandenį iš amžinos gyvybės šaltinio.

O giliai po žemių, tamsiam ir drėgnam urve 
gyveno sena, pikta ragana, visų Nelaimių 
Nelaimė. Ji vaikščiojo kažin kada po žemę ir 
kankino žmones, bet kad savo kankinimams 
ribų nežinojo, supyko Žydrasis Laimės Paukštis, 
sukirto raganai aštriu savo snapu ir, sparnais 
piktai mosuodamas, nugrūdo jų į tų tamsų 
požemį.

Ragana sėdėjo tenai ir pyko. Paskum ėmė 
galvoti. Galvojo, galvojo, naktų naktis nemigo 
ir sugalvojo. Prisirinko iš visų rūsio kampų 
ploniausių voratinklių, nusimezgė didelįtinklų 
ir patyliai patykučiais išėjo ant kalno.

Žydrasis Laimės Paukštis, palesęs dainuo- 
jąnčio medžio vaisių ir atsigaivinęs gyvybės 
vandeniu, tupėjo ant kalno krašto, žiūrėjo į 

slėnį ir džiaugėsi žmonių laime. Kad toji laimė 
būtų dar didesnė, jis paliepė dainuojančiam 
medžiui smagiau dainuoti, o į upelius, upes ir 
ežerus paleido daugiau vandens iš gyvybės 
šaltinio. Kitais besidžiaugdamas, Žydrasis Lai
mės Paukštis visiškai užmiršo save. Jis tik 
žiūrėjo į neužmatomus žydinčius klonius, ir jo 
širdis buvo pilna džiaugsmo, kad žmonės tokie 
laimingi.

O ragana slinko ir slinko. Ji slapstėsi tarp 
akmenų ir krūmų. Nė vienas akmenėlis 
nenuriedėjo iš po jos kojų, nė vienas lapelis 
nesušnarėjo jos drabužių paliestas. Sudžiū- 
vusiose rankose ji • nešėsi 'plačiai iškėtotų 
tinklų, o piktos akys jieškojo Laimės Paukščio. 
Kai pamatė, iš užpakalio prislinko, staiga 
užmetė tinklų, susuko, suvėlė į vienų kamuolį 
ir nusikvatojo.

Kaip devynių perkūnųtrenksmas nudundėjo 
piktosios ranganos, visų Nelaimių Nelaimės, 
juokas per visų kraštų. Dangų tuoj aptraukė 
juodi debesys, ledai išmušė visus pasėlius, o 
vanduo užtvindė ir smėliu užnėsė amžinai 
žaliuojančias pievas.

Nelaimių Nelaimė viskų matė ir buvo 
neišpasakytai patenkinta. Ji tuoj surado ir 
sustabdė tų mažytę amžinosios gyvybės van
dens srovelę, kuriai Laimės Paukštis leido 
tekėti į krašto vandenis. Tuoj visi upeliai, 
visos upės ir ežerai susidrumstė, pradėjo 
dvokti puvėsiais ir aplinkui skleidė baisias 
ligas.
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Nuo dainuojančio medžio ji nuplėšė visus 
lapus ir vaisius. Vieni vėjo švilpinami stagarai 
beliko stovėti kalno viršūnėje. Nutilo smagus 
jo balsas, ir visam krašte pasidarė tylu ir 
liūdna.

Sužinojo krašto vyrai, kad ant kalno 
atsisėdo Nelaimių Nelaimė. Susirinko drą
siausi iš drąsiausiųjų, pasibalnojo žirgus ir 
išjojo į kalnų piktosios raganos medžioti. Bet 
ji pamatė, kad krašte darosi neramu, nusilaužė 
sausų dainuojančio medžio šaką, ir ėmė laukti.

Kaip žvanganti banga,būriai vyrų ratu artėjo 
prie kalno, o Nelaimių Nelaimė tik švytavo 
sausa šaka ir šypsojosi. Vyrai debesiu supo 
kalnų ir lipo vis aukštyn. Kai pirmieji pasiekė 
jo' kraštą, ji ėmė sukti šaka apie galvą.Ji suko 
taip greitai, kad rodėsi, jog .zvimbiąs ratas 
uždengė viso kalno viršūnę, ir akim jo nega
lėjai užmatyti. Vyrai ėjo, lipo, kardais švyt
ravo, bet kurį, tik ragana sausos šakos galeliu 
palietė, virto akmeniu ir riedėjo žemyn. Vyrai 
nenustojo drąsos. Jie pamatė, kuo ragana 
ginasi, ir dar labiau ėmė pulti. Vieni laužėsi 
drųsa, kiti gudrumu, dar kiti vikrumu norėjo 
prilįsti ir paleisti Laimės Paukštį, bet nė vienas 
negalėjo išlikti sausos šakos nepaliestas. Visi 
tuoj virto akmenimis ir riedėjo žemyn.

Drąsuolių eilės diena iš dienos retėjo, o 
akmenų siena apie kalnų augo ir augo. Kai 
visi kalno šlaitai ligi pat viršaus pasidarė 
jais iškloti, pasiryžėlių ėmė trūkti. Ateidavo 
dar po vieną, po du, bet juos nugalėti raganai 
tebuvo vieni niekai: ji bakstelėdavo drąsuoliui 
šaka ir vėl ramiai Sėdėdavo ir laukdavo kito.

Pagaliau niekas pradėjo nebeateiti. Žmonės 
pamatė, kad patys vieni nuo tokios galybės 
neišsivaduos, o pagalbos iš niekur nebuvo 
matyti, tai sėdėjo tylūs, kentė ir kvėpavo iš 
gendančio vandens kylančių garų dvokimu.

Toli, toli, pačiam tos šalies pakrašty, 
gyveno jaunas siuvėjas su dar jaunesne 
seseria. Jis siuvo ir siuvo, o sesuo jam valgyti 
išvirdavo ir visų ruošų apeidavo. O ir tas 
siuvėjas ne paprastas siuvėjas buvo, bet 
pačios laimės parinktinis. Tų naktį, kai jis 
gimė, laimė buvo užklydusi pas jo tėvus. Jai 
patiko linksmas berniukas, ir ji panoro jį. kuo 
nors apdovanoti, bet tuo tarpu su savim nieko 
vertingesnio neturėjo, tiktai žirkles. Tada ji 
lėmė naujagimiui būti siuvėju, padovanojo 
tas žirkles ir išėjo.

Kol siuvėjas buvo mažas, žirklės gulėjo 

padėtos skrynios dugne, o kai paaugo, motina 
parodė, kų jam gimimo naktį laimė buvo 
dovanojusi. Berniukas paėmė žirkles, pamė
gino kirpti ir labai nustebo, nes žirklės kirpo 
pačios. Reikėjo tik audimo padėti ir panorėti, 
kad būtų kas iškirpta, jos tuoj čakšt, čakšt ir 
kirpo.

Ir berniukas, dar visiškai jaunas, pradėjo 
siūti. Žirklės kirpo, o jis siuvo. Pirma apsiuvo 
namiškius, paskum kaimynus, o kad niekas 
kitas taip gražiai nesiuvo, kaip jis, darbo jam 
pradėjo nešti iš visur. Neše, krovė audimus, 
o jis siuvo ir siuvo. Negirdėjo nė kas kų 
kalba, nematė, kas kų veikia: jis baigė vienų 
drabužį, dėjo į šalį ir siekė iš po žirklių kito.

Vienų dienų padėjo į šalį gatavų drabužį ir 
siekė sukirpto, bet stalas buvo tuščias, ir 
žirklės gulėjo be darbo. Siuvėjas nustebęs 
apsidairė ir pamatė nusiminusių seserį.

— Kodėl nebėra darbo? — paklausė.
— Niekas nebeneša, — liūdnai atsakė sesuo.
— Tai gal geresnis siuvėjas už mane atsi

rado?
— Tikrai atsirado, — dar liūdniau atsakė 

sesuo.
— Gerai, tada aš eisiu pažiūrėti, kaip jis 

dirba.
Jis pakilo eiti, bet pamatęs didelę didelę 

krūvų neatsiimtų drabužių, paklausė:
— O kur visi tie? Kodėl jie neatsiima nė’ 

gatavų drabužių? Argi anas jau taip smarkiai 
geriau siuva, kad iš manęs ne pasiimti nebe
verta?

— Jie neturi laiko. Laimės Paukščio kalnų 
akmenimis grindžia, — atsakė sesuo, ir akyse 
pasirodė ašaros.

— Akmenimis? — nustebęs paklausė siu
vėjas, pakėlė galvų ir valandėlę klausėsi, 
paskum tarė:

— Bet šiandien, atrodo, smarkiai lyja. Aš 
girdžiu, kaip lietaus lašai be pertrūkio krinta.

— Oi, ne! Tu ne lašus girdi. Tai nelaimingų 
žmonių ašaros byra, — pasakė sesuo ir 
nebeišlaikiusi kartu su visais pravirko.

Ji tada išpasakojo viską, kų žinojo, ir kiek 
daug žuvo jaunų vyrų, norėjusių Laimės 
Paukšt į-išlaisvint i.

Siuvėjas ilgai klausė, paskum valandėlę 
pamąstė ir tarė:

— Čia aš vistiek niekam nebereikalingas, 
eisiu ir pamėginsiu. Jei pasiseks, vėl bus 
visiems gera, jei nepasiseks — vistiek gyve-'
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nimo nebėra. O tau, sesut, palieku žirkles. 
Matai, jos blizga, gtažios. Kol jos blizgės, 
niekur nežūsiu.

Pasakė ir išėjo. Sesuo palydėjo ligi sodo 
vartų, atsisveikino ir parymo ant tvoros, o 
brolis nuėjo ir nuėjo. Jis darėsi vis mažesnis 
ir mažesnis, kol visiškai pranyko melsvam 
tolumos rūke.

Dvi savaites sesuo apie brolį nieko negir
dėjo, o trečią, — žirklės iš sykio apsitraukė 
rūdimis rr visos pasidarė juodos.

Seseriai nudiegė per širdį, kad brolis jau 
žuvo. Ji pasiėmė žirkles, uždarinėjo trobos 
langines, užramstė duris ir išėjo į tą pusę, kur 
nuėjo brolis.

Dvi savaites ėjo saulės kepinama ir lietaus 
drengiama. Nesilsėjo dieną ir nemigo naktį. 
Kojų, padai krauju sruvo, bet ji ėjo ir ėjo.

Antros savaitės gale priėjo aukštą aukštą 
kalną. Jis is tolo pilkavo, kaip milžiniškas, 
dangų remiąs stiebas, o artyn priėjusi pamatė, 
kad jo statūs šlaitai nuostabiais akmenimis 
išgrįsti. Čia buvo arkliai ir žmonės, drąsūs ir 
pasiryžę veidai, bet visi padaryti iš vienodo 
pilko akmens.

Suprato mergaitė, kad tarp tų pilkų akmenų 
ir jos brolis yra. Ji pradėjo lipti aukštyn ir 
apžiūrinėjo kiekvieną veidą, bet brolio vis 
nebuvo matyti. Jau buvo gerą galą palipusi, 
kaip iš viršaus, išgirdo šaukiant:

— O tau ko čia reikia? Ką čia padėjai?!
Mergaitė pakėlė galvą ir pamatė iš viršaus 

atlipant juodą moterį su ugnimi žibančiom 
raudonom akim ir ilga sausa šaka rankoje.

Šiurpas nukrėtė mergaitę, akis į akį susi
tikus su Nelaimių Nelaime. Ji pirma norėjo 
čia ką nors sutikti ir paklausti, ar nematė jos 
brolio, bet, pamačiusi virš savo galvos iškeltą 
sausą šaką ir dideliais žingsniais artėjančias 
išdžiūvusias senės kojas, nė žodžio netarusi, 
šoko bėgti: nuslydo akmeniniu šlaitu žemyn, 
į akmenis susidaužė ir susikruvino, bet, su
telkusi paskutines jėgas, pakilo ir vėl ėmė 
bėgti.

Bėgo, keliai linko, o užpakaly vis garsiau 
girdėjo atidundant Nelaimių Nelaimės žings
nius. Pamatė, kad nebeišbėgs, atsisuko, 
sviedė į ją žirkles ir pati suklupo šalia krūmo. 
Žirklės nukrito po raganos kojomis, išsiskėtė 
ir pavirto į kryžkelę. į visas keturias puses 
bėgo tiesūs, lygūs vieškeliai. Ragana dairėsi, 
bėgiojo, būrė, uostinėjo, bet kuriuo keliu 

nubėgo mergaitė, sužinoti negalėjo. Tada 
pasirinko pirmą pasitaikiusį ir juo nudundėjo.

Kai nebebuvo jos matyti ir nebebuvo girdėti 
dundėjimo, atsikėlė mergaitė iš po krūmo ir 
pasiėmė - žirkles. Keliai tuoj pranyko, o ji 
skubėjo atgal į kalną. Dabar ji nebesidairė ir 
brolio nebe j ieškojo, bet lipo ir lipo aukštyn. 
Belipant kalnas ėmė paslaptingai dundėti. Juo 
aukščiau ji lipo, juo garsesnis ir nesupran
tamas kilo dundėjimas. Mergaitė ėmė galvoti, 
kad Nelaimių Nelaimė vėl atsiveja, ir skubino 
iš paskutinių jėgų. Ji buvo jau pagal pačią 
viršūnę, o dundėjimas pasidarė toks didelis, 
kad net visas kalnas drebėjo. Nuovargis ir 
siaubas atėmė mergaitei paskutines jėgas. Ji 
suklupo, apsikabino akmeniu virtusį vyrą 
ir ... suprato, kad tai dundėjo ne raganos 
žingsniai, bet plakė akmeninių vyrų širdys. 
Jos juto artėjančią laimę ir neberimo akmeny.

Tada sutelkė mergaitė paskutines jėgas ir 
vėl šoko lipti aukštyn slysdama, klupdama 
per akmenis.

Ant pačios kalno briaunos jai pasidarė 
visiškai silpna. Ji matė į kamuolįvoratinkliais 
susuktą Žydrąjį Laimės Paukštį, matė už - 
tvenktą gyvybės šaltinį, matė nudraskytą dai
nuojantį medį matė pakalnėje per laukus 
atskubančią su palaidais, kaip juodu išsidrai
kiusiu debesiu plaukais Nelaimiu Nelaimę. 
Visa tai ji matė tik < trumputėlę akimirką, 
paskum aptemo akys, ir ji krito be sąmonės. 
Žirklės, su kuriomis norėjo Sukarpyti vora
tinklius, iškrito iš nusilpusios rankos, tarkš
telėjo į akmenis ir nuriedėjo į šalį.

Akmeninių vyrų širdis užgulė, nusiminimas, 
ir jos nustojo plakusios. Dabar aiškiai buvo 
girdėti artėjančios Nelaimių Nelaimės žingsnių 
dundėjimas ir dar tylus, tylus garsas, kaip 
mažo žiogelio svirpimas. Tai dirbo žirklės. Jos 
išgirdo tylų mergaitės širdies šauksmą ir ėmė 
nardyti po voratinklius, o ragana artėjo ir 
artėjo. Ji pribėgo kalno papėdę ir užšoko ant 
pirmojo akmens. Paskum dideliais žingsniais 
ėmė bėgti į viršų. Kai ji užkėlė koją ant kalno 
viršaus, trūko paskutinis voratinklis, Žydrasis 
Laimės Paukštis ištiesė sparnus ir smagiai 
pakilo į dangų. Pakilęs apsuko didelį ratą, 
kaip-kulka krito žemyn, sugriovė gyvybės 
šaltinio užtvankas, ir sidabrinė srovė pasileido 
kaskadomis akmeniniais kalno šlaitais žemyn.

Tuoj atgijo visi vyrai, ir laukai ir keliai 
prisipildė smagiai dainuojančių raitelių. Nusi-
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skaidrino upeliu, upių ir ežerų, vanduo, 
sužaliavo pievos ir suvilnijo javų laukai.

Nelaimių Nelaimę šaltos gyvybės šaltinio 
vandens srovės vėl nunešė giliai giliai į 
požemius.

Dainuojąs medis sulapojo ir ėmė smagias 
dainas dainuoti. Visas kraštas pabudo kaip iš 
sunkaus sapno ir buvo be galo laimingas. Visi 
džiaugėsi, ir nė vienas nepagalvojo, kas galėjo 
jam tų laimę atnešti.
- Tik siuvėjas sugrįžęs nusiminė. Jis nerado 
nei sesers nei žirklių. Ėjo per žmones ir 
klausinėjo, bet niekas nieko negalėjo jam 
pasakyti. Sesers klausinėdamas ir žmonių 
prašomas vėl siūti pradėjo. Tik ilgai vienoj 
vietoj nenurimo, nes vis širdis tolyn traukė, 
vis tikėjo kur nors sesers pėdas užtikti.

Kitur paėjęs vėl siuvo ir liūdnas daineles 
niūniavo, ir nė karto jam neatėjo mintis, kad 

sesuo guli dainuojančio medžio šakų pavėsyje 
ir amžinai klauso jo dainų. _

Tenai buvo be galo ramu. Tik retkarčiais 
pasigirsdavo tylus Žydriojo Laimės Paukščio 
sparnų šnarėjimas. Jis nusileisdavo, ateidavo 
po medžiu, pasižiūrėdavo į amžinai užmigusių 
mergaitę, paskum su tyliu priekaištu žvilgterė
davo į laimės pertekusį slėnį ir lyg pats sau 
tardavo:

— Kodėl gi nė vienas iš milijonų laimin
gųjų nepagalvoja apie tų, kuri jiems tų laimę 
atnešė?

Ir tada medis sudainuodavo liūdnai liūdnai, 
ir liūdnumas, lyg tamsus skrendančio debesio 
šešėlis, perbėgdavo per visų širdis.

Bet laimingi žmonės jį pajutę tik atsidus
davo, ir nė vienas nepagalvodavo, kad tada 
pati laimė dėl jų siauraširdiškumo liūdi.

PAS TĖVELIŲ NAMELIUS
VYTĖ NEMUNĖLIS

Pas tėvelių namus 
balandėliai plasnoja, 
jie ir mus, jie ir mus 
paskraidyti ten moja.

Balandėliai balti, 
būkit gerosios žinios, 
kad išeis tuoj pikti 
pavergėjai tėvynės.

Kai vyšnelės žydės 
mūs namučių palangėj, 
vėl skambės, vėl aidės 
dainos mūsų padangėj.

GINTARO TĖVYNEI
Aš myliu gintaro tėvynę, 
žavingų, gražių kalbų jos, 
žydrias akis dangaus mėlynėj 
ir Vilnių-švyturį tautos.

AŠ myliu sesę linaakę, 
brolelį, tėvelius senus, 
paukštelių dainų sutartinę 
gimtuosius vieškelius, laukus.

Pr. Imsrys
Takai, kuriais bėgiojau mažas, 
upeliai, kuriuose braidžiau, 
man primena gimtinę brangią, 
laikus, kada tenai žaidžiau.

Aš myliu gintaro tėvynę, 
kurių, kaip saulę branginu.
Su ja į laimę mano kelias, 
Su ja džiaugiuos ir gyvenu.

UGNYJE
Vyt. Tamulaitis

Berniukas nedtąsiai pravėrė duris ir įėjo į 
vidų. Kepykloje buvo karšta, kaip pirtyje. 
Šiltas duonos kvapas plaukė iš dilelės krosnies 
ir maloniai šildė krūtinę.

Kepėjas iš jėto pasuko galvų į duris ir 
valandėlę žiūrėjo į nelauktų svečių. Berniukas
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tuo tarpu žengė keletu žingsnių arčiau ir 
tiesiai pasisakė, ko atėjęs.-

— Ką? — nustebo kepėjas ir išsitiesė visu 
savo ūgiu, tiesiai atsistodamas prieš vaikų. 
Paskui neskubėdamas permetė berniukų nuo 
galvos ligi kojų abejingu, tiriančiu žvilgsniu
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ir, lyg netikėdamas tuo, ką, išgirdo, dar kartą, 
paklausė:

—* Sakai, darbo jieškai?
— Taip... — linktelėjo galvą.
— O ką gi tu gali dirbti? — Kepėjo žvilgsnis 

sustojo ties nuleistom, silpnom vaiko rankom.
— Viską! — atsakė drąsiai berniukas. — 

Man gi jau dešimts metą! — pridėjo su 
vyriška drąsa ir pasitikėjimu savim, pabrėž
damas tuos paskutinius žodžius, lyg jie būtą 
turėję, lemiančios reikšmės.

Kepėjas nusišypsojo karčia, pilna užuojau
tos Šypsna ir ranka perbraukė per jo garba
notą galvą.

— Dešimts metą!... O aš nė nepastebėjau! 
Tai tu manai, kad esi jau didelis ir tvirtas 
vyras? ... — ištarė nustebintas tos drąsos kuri 
viltingai spindėjo iš mėlyną berniuko akią. 
Jis ėmė klausinėti jį, toliau, visiškai ne dėl to, 
kad būtą galvojęs jį paimti į savo kepyklą, 
o tik iš paprasto vidinio smalsumo, nes 
berniukas jam patiko. Nebuvo jis nė suplyšęs. 
nei purvinom kojom, o gan tvarkingu milo 
švarkeliu užsivilkęs. Neatrodė, kad tai būtą 
našlaitis. Protingom akim jis žiūrėjo į kepė jo 
veidą, o pabalusi kakta, pakelta aukštyn, rodė 
jo didelį susirūpinimą tuo, ko jis prašė.

— O kuo tu vardu?
— Petrukas ... — atsakė.
— O tėvus ar turi?
— Jei turėčiau, tai taip nevaikščiočiau, o 

eičiau į mokyklą... — nuleido akis žemyn.
— Ar mirė? Seniai?
— Tėčiui miške nulaužė medis koją, ir jis 

mirė ligoninėje prieš dvejus metus. O mamos 
jau nė neprisimenu. Tik tėtis dažnai man 
prisimindavo, kad mama del manęs paauko
jusį savo gyvenimą. Už tai aš turįs būtį geras 
ir gyvenimą mylėti...

— O ką ligšiol veikei? Ar taip pat dirbai?
— O kaip gi! Dvejus metus ganiau Pijėnuose 

pas Bočką, o trečiuosius Ilkuvos- dvare ... Bet 
ganyti daugiau neganysiu. Nutariau imtis kito 
darbo, kad galėčiau ... — staiga nutilo, nebai
gęs sakinio, ir žvilgtelėjo į kepėjo akis, lyg 
tirdamas, ar gali jam būti atviras ir pasisa
kyti savo slaptuosius širdies troškimus ..

— Na, sakyk, sakyk! O gal ganyti buvo per 
sunku? — su šypsena paklausė kepėjas.

— O, ne! — sušuko, beveik įsižeidęs. — 
Man niekur nebuvo per sunku! Bet aš noriu ... 
— vėl užsikirto jam balsas gerklėje. — Mat,

man tėtis pasakė, išleisdamas pirmą vasarą 
ganyti, kad ne tam mano mama paaukojo dėl 
manęs gyvenimą kad aš visą laiką tik pieme
nuku būčiau. Aš noriu užlipti ant to šviesaus 
kalno, apie kurį man tėtis pasakojo... Aš 
noriu mokytis, — ištarė pasiryžęs ir
nusigandęs pakėlė akis į kepėjo veidą, 
skubiai pridėdamas: Tik, žinoma,
po darbo, kai būsiu laisvas, vakarais ..
Juk tamsta man to nedrausi? — pasakė, ir jo 
drėgnos lūpos suvirpėjo. Nedrąsiu žvilgsniu 
žiūrėjo į kepėją, lyg norėdamas iš anksto at 
spėti jo sprendimą,lyg nuo jo priklausė dabar 
vienokia ar kitokia jo gyvenimo ateitis.

— Ne, nedrausiu... — pasakė kepėjas 
švelniai, su užuojauta ir meile, kurios staiga 
prisipildė jo pilna Širdis. — O kam aš turėčiau 
drausti? Tu esi puikus vyrukas ... — jis vėl 
paglostė vaiko galvą. — Tu man patinki...

— Tai tamsta mane priimsi į kepyklą dirbti?
— paklausė berniukas, staiga nudžiugęs, 
tiesiai žiūrėdamas į jį.

— O kaip gi! Žinoma, kad priimsiu. Argi 
galėčiau atstumti našlaitį, tokį kaip- tu! Te
ištarė tuos žodžius, visai priešingus, savo 
ankstyvesniam nusistatymui ir pats ją nusi
gando. Juk jam jokio darbininko nereikėjo. 
Mažoje priemiesčio kepykloje jam ir vienam, 
darbo buvo maža, o čia ėmė ir naują dar
bininką nusisamdę. Bet atstumti berniuką jis 
taip pat negalėjo. — Na veršimės kaip nors 
čia mudu... — raminosi kalbėdamas. — 
Žiūrėsiu, o gal ir visai gerai bus ...

— Ačiū, - pagriebė berniukas kepėjo ranką 
ir prilipo savo drėgnomis lūpomis prie jo 
sausą miltuotą pirštą. — Visi stūmė ir siuntė 
mane nuo savęs ... Tamsta toks geras ... 
Nedrausi mokytis... O naujam elementoriui 
nusipirkti pinigą turiu. Susitaupiau ... štai! — 
jis ėmė raustis už marškinėlių prie širdies ir 
greit ištraukė skudurėlį su keletą įrištą 
popierinią pinigą. — Užsidirbau. Pasidedu pas 
tamstą... Kai reikės švarkeliui pataisyti ar 
naujai kepurei pirkti, paprašysiu ...

— Tai pas mane nė kiek nesitiki užsidirbti?
— kalbėjo kepėjas švelniai. — Argi manai, 
kad veltui -dirbsi? O kaip gi! Prie duonos 
kąsnio vis kokį centą pridėsiu... — pasakė 
susižavėjęs berniuko rimtumu.

— Ačiū, dėde! Ne pinigą noriu, ne... 
Nereikia,. — nutilo, nežinodamas ką. iš

63

7



B' * -
1 '

džiaugsmo pasakyti, tik jo akys pasruvo 
ašaromis ir pilnos, sklidinos dabar blizgėjo 
šviesa ir laime.

— Žinau, žinau, ko tau trūksta, ■— kalbėjo 
kepėjas apkabindamas vaikį. Ne, ne pinigą 
tau reikia, o tik širdies; tik meilės ... 1— ir 
glaudė jis jį prie savęs vis stipriau ir stipriau, 
toks brangus ir artimas staiga dabar pasidarė 
tas svetimas prieš valandą, vaikas ...

Saulė įspindo pro mažą kepyklos langą ir 
žėrinčiu spindulią pluoštu apšvietė vidą.

— Kaip šviesu! — pasakė berniukas.
— Ir visada dabar bus čia šviesu, —kalbėjo 

kepėjas. — Mudu dabar dviese visais vargais 
dalinsivos. O nuobodžiais vakarais, tu man 
paskaitysi iš savo elementoriaus. Paskaitysi 
apie tą šviesos kalną, apie kurį tavo tėtis 
pasakojo .. . Negalėjo jis, tai aš dabar padėsiu 
tau į jį kopti... Na, o šičia štai, bus tavo 
kampelis, — parodė jis mažą kamarėlę, pilna 
prikrauta miltuotą maišą ir seną indą. — Po 
pietą čia mudu kiek aptvarkysiva ... Ir stalelį 
padėsiva! ...

Kepėjas šypsodamas vėl ėmė minkyti duoną. 
Darbas atrodė jam lengvesnis, prakaito lašai, 
pakibė ant raukšlėtos kaktos, ne tokie dideli 
ir sūrūs. Širdis jam stipriau plakė, apimta 
malonios ir jaukios šilimos, kurios dabar buvo 
pilna jo krūtinė.

— Petruk, vandens!... Štai čia puodukas!... 
— siuntinėjo jis berniuką ir laimingas sekė jį 
akimis, kaip jis bėgiojo po kepyklą, tai 
vandens atnešdamas, tai miltą įpildamas, tai 
ųžraitydamas balto apsiausto smunkančias 
rankoves.

Diena praėjo daug greičiau, nei kitos. Ir 
laukdamas naujos dienos, senas kepėjas, 
atsisėdęs ant slenksčio, nežiūrėjo į gęstančią 
saulę tokiu niūriu ir bereikšmiu žvilgsniu, kaip 
seniau. Nors rūpesčiai ir padidėjo, bet jo 
gyvenimo pilkos, nuobodžios dienos pasidarė 
prasmingesnės ir pilnesnės. Jis nuolat sekė 
akimis Petruką, nekantriai jo laukdavo grįž
tant iš miestelio, dažnai neiškentęs užsukdavo 
į jo kamarėlę, kur vaikas ištisas valandas po 
darbo sėdėjo užgulęs savo elementorią. Senas 
kepėjas stebėjosi kantrybe ir,akyliai pravėręs 
kamarėlės duris, žiūrėdavo Į Petruką, kuris, 
įsmeigęs akeles į knygos lapus, kantriai 
jieškojo savo vargingam gyvenimui šviesesnio 
kelio.

Atėjo didžioji Velyką savaitė. Pavasario
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saulė, įkopusį į dangaus mėlynę, žėrėjo savo 
skaisčiu spindėjimu, keldama iš miego žemę. 
Kalnelią atšlaitėse jau viena kita gėlytė 
pakėlė galvelę, o laukuose nedrąsiai vis 
labiau ir labiau pylėsi šviesus žalumas, 
vilio’damas į save visus, iškentusius žiemos 
gruodą ir darganas. Tik senasis kepėjas su 
Petruku negalėjo išeiti pasidžiaugti pavasario 
saule. Juodu dirbo nuo ryto ligi vėlaus 
vakaro. Tai buvo juodviejąrugiapiūtė. Ne tik 
kepykla, bet ir visa gatvė kvepėjo šviežiais 
pyragais, skirtais didžiajai pavasario šventei. 
Iš įraudusios ir karštos krosnies jiedu sušilę ir 
suprakaitavę traukė bandeles ir restainius, 
dėdami į didelę baltą karklą pintinę.

Po pietą kepėjas vėl užkūrė krosnį, o 
Petruką pasiuntė su pyragais į kitą pusę 
miesto. Tik už geros valandos Petrukas grįžo 
ir jau iš tolo pamatė besiveržiančius juodą 
dūmą kamuolius.

— Dega, dega! — šaukė išsigandę žmonės 
ir bėgo į tą pusę.

Petrukas, lyg kažką baisaus nujausdamas, ~ 
ėmė bėgti ir lenkti visus, artymiausiu keliu 
norėdamas pasiekti namus.

Siaura gatvelė, kurioje jis gyveno, buvo 
pilna dūmą ir aitraus degėsią kvapo. Jis 
valandėlę stabtelėjo dairydamasis.

— O gal kepėjo namai? — šoktelėjoį galvą 
mintis, nuo kurios jis visas sudrebėjo ir vėl 
pasileido tekinas.

Taip, tai buvo kepėjo namai. Juodi dūmą 
punduliai veržėsi pro kepyklos stogą ir raity- 
damiesi kaip bangos galingai ritosi virš mažą 
priemiesčio nameliu, uždengdami ir saulę, ir 
mėlyną pavasario dangą. Aplink buvo, tamsu 
ir juoda, lyg šią skaisčią pavasario dieną 
staiga kas būtą pavertęs rudenio naktimi, 
kurioje kažkokia šmėkla, juodais sparnais 
plasnodama, buvo ištiesusi savo baisias rankas. 
Maži nameliai gūžėsi ir drebėdami linko prie 
žemės, bijodami, kad ir juos nepaliestą 
ugniniai jos pirštai. Žmonės šūkavo, bėgiojo, 
būreliais subėgę tarėsi, nešė kibirais vandenį 
ir gesino ugnį, bet ją pastangos buvo tokios 
menkos ir silpnos,kad jie atrodė,lyg nykštukai, 
kovo ją su baisiu ugniniu milžinu, kuris vienu 
savo pūstelėjimu nublokšdavo visus atgal.

Žmonės lipo ant namą su kirviais ir kibirais, 
pasiryžę žūt būt ginti tai, ko dar nebuvo 
paėmusi į savo glėbį ugnis. Pilna gatvė buvo 
rėkaujančią ir Šūkaujančią žmonią, kuriuos
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stumdė ir tvarkė sušilęs policininkas.
Petrukas sunkiai prasistūmė pro žmones 

arčiau kepyklos ir pamatė senąjį kepėją. Jis 
stovėjo parblokštas nelaimės, sutaršytais plau
kais,' suodinu ir suteptu baltu apsiaustu. 
Rankoje laikė pundelį išdraikytų rūbų ir 
pagalvę, kuriuos pasisekė jam išplėšti iš 
ugnies nasrų Ir tik dabar. Petrukas atsiminė 
savo elementorių__

— Mano knygos! Mano elementorius! — 
suriko išsigandęs ir šoko į priekį.

—• Kur? Atgal! — sušuko griežtai policin- 
kas,norėdamas pagriebti už apikaklės vaiką ir 
nustumti šalin nuo ugnies, kurios raudoni 
liežuviai jau ėmė veržtis pro kepyklos stogą 
ir langus.

— Mąno elementorius! nesustojęs šūktelėjo 
berniukas, nesulaikomai puldamas į priekį ir 
tuo pačiu metu dingo rūkstančiose kepyklos 
duryse.

— Vaikas! Vaikas ugnyje! — ėmė šaukti 
kažkas.

— Petruk! Patruk! — staiga į tų šauksmą 
atsilėpė kepėjas ir, pripuolęs prie durų, deng
damasis nuo kaitros akis, veltui šaukė: — 
Grįžk! Ką darai? Aš tau kitą elementorių 
nupirksiu...

Bet vaikas negrįžo. Tik pro duris ėmė 
stipriau veržtis dūmai, aitrūs ir troškinanti, 
palydimi vis ilgesnių ir šviesesnių ugnies 
liežuvių...

— Petruk, Petruk! — kartojo kepėjas, trauk
damasis atgal nuo karščio ir mirkčiodamas 
paraudusiom akim.

Staiga susvyravo stogas ir griuvo vidun. 
Skaisčiai ir galingai įsiveržė į viršų liepsna, 
dideliu, šviesiu stulpu pakibdama ore. Nutilo 
šūkavę žmonės ir išgąstingais žvilgsniais 
sužiuro į griūvantį namą. Tuo pat metu 
degančiose duryse pasirodė Petrukas ir, 
žengęs keletą žingsnių, griuvo ant žemės 

’ apalpęs. _
— Gelbėkit vaiką! — kažkas šaukė iš minios, 

kai policininkas ir kepėjas prišoko prie jo..
Jie atnešė apdegusį berniukų ir paguldė ant 

žemės toliau nuo ugnies.
— Jis gyvas! Gyvas! — sušuko kepėjas, 

braukdamas, ranka per jo nusvilusius plaukus.
— O kas gi čia? — ištarė polincininkas, 

norėdamas ištraukti iš jo pajuodusių ir apde
gusių rankų knygą, kurią jis stipriai laikė 
prispaudęs prie krūtinės.

— Tai jo elementorius ... — pasakė kepėjas, 
ir ašaros ėmė veržtis jam į akis. z

— Laikyk! Laikyk jį savo rankelėse prie 
pat širdies, — kalbėjo toliau kepėjas, žiūrė
damas į kietai skausmo suspaustas lūpeles. — 
Niekas neatims jo iš tavęs... Ir tu tikrai 
užkopsi ant to šviesos kalno, apie kurį tau 
tėtis pasakojo. Tas nenugalimas troškimas 
šviesos tikrai užves tave tenai, nors ir sunku 
bus tau našlaitėliui keliauti...

Praėjo po to keliolika metų. Mažasis Pe
trukas — dabar jau inžinierius Petras, ir ligi 
šiol dar neišsiskyrė su savo senuoju kepėju, 
kurį kiekvienų gražių dienų gali matyti 
vaikščiojant nedideliam sodelyje balta, kaip 
obels žiedas, galva...

o

’ PAVASARIO SAULELEI
VYTĖ NEMUNĖLIS

Pasviesk, pavasario saulele, 
labai pasilgom mes tavęs. 
Gal į senų tėvų namelį 
tie spindulėliai mus nuves.

Gal tu matei, kaip mūsų salį 
sukaustė žmonės ir žiema: 
tėvų namų langai užšąlu 
ir apsiverkusi mama.

Gal tu matei, kaip širdys gyvos 
Velykų viltimi šviesia 
ir kaip žibutės ir alyvos 
tau šviečiant žydi širdyse.

Pasviesk, saulutę, pro langelį, 
pašviesk į mūsų širdeles, 
žiedų priberk mūs vargo dalių 
vesk taką, laisvėn pro gėles.

r>'.
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Vai žydėk, žydėk, 
sausa obelėle, 
vai žydėk, žydėk, 
sausa be lapelių.

Vai kaip man žydėt 
sausai obelėlei?
Vai kaip man žydėt 
sausai be lapelių?

Vai kas man supūs 
žaliuosius lapelius? 
Vai kas man sukraus 
baltuosius žiedelius?

Vėjelis supūs 
žaliuosius lapelius, 
saulutė sukraus, 
baltuosius žiedelius.

VELYKŲ BOBUTĖ IR RAGANIUS
A. GIEDRIUS

Tarp kalnų, ir girių tyvuliuoja 
didelis ežeras, tam ežere yra sala, 
toje saloje — puikus dvaras, tam 
dvare gyvena Velykų, bobutė.

Jos rūmai neapsakomi, neapra
šomi, o aukštumosu kalnais 
lygūs. Sodai amžinai žaliuoja, 
ištisus metus vaisius veda.

Velykų bobutė turi devynias 
dukteris ir devynis tūkstančius 
vištų. Tos vištos per visus metus 
nepaliaudamos kiaušinius deda ir 
ne po vienų, o po tris kasdien.

Bobutė turi didžiausius sandėliusV 
kiaušiniams krauti. Čia jie nepa- 
sensta ir nesigadina, ir visada 
atrodo, kaip tų pačių dienų padėti.

Velykų bobutės dukters jau nuo 
Užgavėnių pradeda dažyti kiauši

nius, o nudažytus kraują į, san
dėlius, kad, Velykoms atėjus, būtų 
mažiems vaikams velykaičių.

Tiktai gal jums įdomu,- kaip 
Velykų bobutė tokių daugybę 
kiaušinių išvažioja su savo veži
mėliu? Ogi kai velykaičius ima 

-- kraut į vežimėlį, tai jie pasidaro 
tokie maži, kaip smulkūs žirniukai. 
O kai iškrauja juos vaikams, jie 
vėl pasidaro tokie, kaip reikia.

Bet dabar jau kelinti metai mūsų 
vaikai mažai tegauna velykaičių. 
Kodėl?- Ar Velykų bobutės vištos 
paliovė dėjusios? Ar jos dukters 
nespėja marginti velykaičių? O gal 
karo bomba yra pataikius bo
butės vištidės?

Ne. Visai ne taip.
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Anais metais vienas piktas raganius, visiems visko pavydėdamas, pradėjo jieškoti, kas atneša vaikams velykaičių,. Jieškojo, jieš- kojo ir rado tą girią, ir tuos kalnus, už kurių gyvena Velykų bobutė.Perėjo girią, peržengė kalnus ir atsistojo .prie ežero. Norėjo ir ežerą perbristi, bet kai tik įkišo koją, tai tuojau subaubęs atšoko atgal. Ežere buvo didelis vėžys. Pamatęs piktą raganių., vėžys ištiesė savo žnyplę ir skaudžiai įžnybę jam.Perpykęs raganius užlipo ant kalno, išsitraukė iš kišenės didelius žiūronus ir ėmė žiūrėti. Žiūrėjo, žiūrėjo ir pamatė Velykų, bobutės dvarą, dvare — rūmus, o rūmuose — devynias dukteris kiaušinius bemarginant.Artinos Velykos. Bobutės dukters skubino sušilusios. Pilnį sandėliai jau buvo prikrauti velykaičių ir dar margino. Pro didelį rūmų langų raganius matė, kokie puikūs velykaičiai, ir visas sukruto iš piktumo.— Palauk! — tarė jis. —Tu man nenuveši tų velykaičių!Ir jeigu būtų turėjęs atominę bombą, tuojau būtų pasiautęs ją į Velykų bobutės dvarą. Bet tokios bombos jis neturėjo, tai kitaip sugalvojo. Paėmė pjūklą ir visur papjaustė tiltų, sijas, kad Velykų bobutė bevažiuodama . įlūžtų ir sukultų velykaičius.Atėjo Velykų naktis. Bobutės 

vežimėlis iš vakaro jau buvo prikrautas velykaičių. Dabar ji tiktai pasikinkė vaško kumelaitę, pasiėmė šilkų botagaitį ir įsisėdo į vežimėlį.— Lig pasimatant! — tarė savo dukterims, kurios padėjo jai išsiruošti.— Laimingos kelionės! — palinkėjo dukters. — Mūsų gražiausius velykaičius — patiems geriausioms vaikams.— Kurie dar negeri, tai pasidarys geri, — pasakė bobutė, sušmagojo šilkų botagiuku ir nuvažiavo.Prie ežero sustojo, ištiesė ranką, kurioje laikė botagą, ir tarė:" •— Tilte, pasistatyk!Ir tiltas, kurs buvo čia pat ant kranto, tuojau pasistatė per ežerą. Bobutė pervažiavo, pervažiavus sustojo ir vėl tarė:— Tilte, atsistatyk atgal!Ir tiltas tuojau vėl susitraukė ant kranto. O bobutė nuvažiavo.Važiavo, važiavo ir privažiavo tiltą per upę. To tilto sijos — papjautos: kai tik bobutė važiuos, tiltas įlūš, vežimėlis įkris, ir velykaičiai susikuls. Bet bobutė to nežino.Tačiau vaško kumelaitė, pribėgus tiltą, stabt ir sustojo. O bobutė girdi, kad nuo tilto kažin kas šaukia patylomis: „Tik, tik ne!... Tik, tik ne! ..— „Kas čia dabar ne?" pamanė bobutė ir iŠIįpo pažiūrėti.
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Netikėtas susitikimasOgi žiūri — ant tilto voverėlė šokinėja.— Ką. tu čia sakai, mažyte? — klausia bobutė.O voverėlė vėl:— Tik, tik ne! ...Bobutė suprato, kad tiltas negeras, ir nuvažiavo kitu keliu.O raganius viską matė. Dabar jis paleido patį, pikčiausią vilką, kad išgaudytą visas voverėles nuo žemės. Bet nieko nepadarė: voverėlės spėjo į medžius sulipti.Raganius vistigk piktai nusijuokė:— Ha, ha, ha! Dabar nė viena voverė nedrįs iš medžio išlipti!O bobutė jau prisiartina prie kito tilto. Ir aušra pradeda rodytis, brėkšta tolimas rytas. Kiek čia to laiko belikę!— Greičiau, greičiau, kumelėle! — ragina bobutė. — Aušta aušrelė, artinas dienelė, o vaikeliai dar toli. ,Skubinas kumelėlė, kiek galėdama, vežimėlis barška — dar, dar, dar, velykaičiai tauška — tar, tar, tar, kad tik nesusikultų!..

Bet kumelaitė ir vėl — stabt. O nuo tilto bobutė girdi: „Čir vir, vir, pavasaris, paliksi vaikelius nele- susius — nevažiuok!"Bobutė suprato ir vėl nuvažiavo kitu keliu. Dabar ji turi dar labiau skubintis.— Skubink, vaško kumelėle, skubink, mano greituolėle! Štai jau rytas išauš ir saulelė patekės, vaikelius iš miego prikels, o tada-jau per vėlu ... ' ,Bėga skubina kumelėlė, kone lėkte lekia. Ir vėl artinas prie tilto.O raganius pasiuntė patį pik - Čiausią. vanagą, kad vyturėlius išgaudytų. Išgaudyt jų neišgaudė, — vyturėliai spėjo pasislėpti, — bet nuo tiltų juos visus nubaidė.Dabar bobutės nebuvo kam persergėti, važiavo per tiltą ir įlūžo, vežimėlis susitrenkė, ir velykaičiai susikūlė.Bobutė net apsiverkė — taip pagailo jai velykaičių, o ne taip velykaičių, kaip- mažų vaikelių. Kaip jie dabar Velykas švęs be velykaičių?
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Bobutė paėmė vaško kumelėlę, ir iškėlė į krantą. Paskui paėmė' vežimuką ir taip pat iškėlė. Ir ėmė rinkti sudužusius velykaičius. Rinko ir metė į upę, rinko ir metė, ir kiekvienas velykaitis virto margu akmeniuku.Mėtė, mėtė bobutė tifos sudužėlius, ogi žiūri — kad yra ir sveiką. Tuos sveikuosius susidėjo 
į. pintines, susitvarkė vežimėlį, ir nuvažiavo.

Dabar ji suprato, kad visi tiltai pakeliui sugadinti. Per tiltus nevažiavo, visur upes aplinkui suko, dėl to ilgai užtruko, ne visus vaikus aplankė, o kuriuos ir aplankė, tai ne po daug velykaičią padalino, nes po daug neturėjo. Visi atsimenat, kaip anais metais mažai velykaičią tegavot.O šįmet? Nežinom. Dabar Velyką bobutė tiltą pasidabos. Bet ar nesumanys piktasis raganius kitokią kliūčią?...
VELYKOS

D. NAURAGYTĖ„Velykos, Velykos!" prabilo laukai, pilni jau gėlių, pirmutinių.„Velykos!" pragydo linksmi vyturiai, mirgėdami saulės žydrynėj.
„Velykos!" čiurlena upelis sraunus, kalbėdams mažai plaštakėlei.„Velykos!" man šnabžda vėjelis laukų. Tai Kristus šiandien prisikėlė!

ZUIKIS PUIKISVYTĖ NEMUNĖLISKas ten bėga? — Zuikis Puikis.Ką. jis neša? — Margučius.O iš kur? — Iš tėviškėlės.O pas ką, — Pas vaikučius.Zuiki Puiki, — gero vėjo!Adresų ar daug turi?— Ne, nė viens neišbyrėjo: Tūkstantėliai keturi.

Šimtas Vytų suraitytų,Algiu stalgių — trys šimtai.— O Rimukų kiek šimtukų?— Keturi, sakau rimtai.Rimą, Rimvydą, ir Romą, /vis vadina Rimuku, o aš juos visus pažįstu, aš pas juos visus suku.
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PAVASARIS
PR.IMSRYS

Jau pavasaris pas mus 
šiltas, mielas ir gražus. 
Pučia pietryčių vėjelis — 
augalai iš miego kelias.

Spindulėliai pamažu 
keičia gamtų. Kaip gražu!... 
Ir iš ko taip pasidarė? . 
Visur žemėje tik žalia.

Upeliukai kliu, kliu, kliu — 
bėga įprastu keliu.
Skleidžias medžių pumpurėliai 
ir dėkoja saulužėlei.

Ei, pavasaris pas mus 
toksai, mielas ir gražus 
patyliukais atkeliavo, 
tai dėl to taip sužaliavo!

Mamos pagelbininkė

GAIDYS IR ŽVIRBLIS
A. GIEDRIUS

Mergaitė pabėrė vištoms miežių. 
Atlėkė žvirblis, prišoko ir taip pat 
lesa.

O kotu čia? - užriko gaidys, 
ir kaptelėjo žvirbliui.

— O ko tu? - atsikirto žvirblis, 
pašokęs į šalį.

— Tai man ir mano vištoms tie 
grūdai, - pareiškė gaidys.

- Nebūk toks godus, — sako 
žvirblis. — Ar neužteks abiem?

— Tu savo dalį lauke, rikėse, 
susilesei, — atsakė gaidys.

— O tu ar ne? — atkirto žvirblis.
— Lauke ir tu lesei. Ir dar ne 
vienas: su visu savo pulku . . . 
kad tik šeimininkas nematė.

— Tylėk, tylėk, ko dabar I — tarė 
pagaliau gaidys. — Lesk jau ir tu 
iš pakraščio. Tik per arti prie 
manęs nelįsk: aš šiandien blogai 
nusiteikęs.

70

/

14



Tu, mano motinėle, ■» 
močiute sengalvėle, 
gana pailsai, gana nuvargai, 
kol mane užauginai.

Dienužę ant akelių, 
naktužę ant rankelių.
Tu. pražiūrėjai šviesias akeles 
kol mane užauginai.

SŪNŪS
A. Giedrius

Nedideliais būreliais ėjo vaikai iš mokyklos. 
Tuo pačiu laiku pakraščiu gatvės moteris 
traukė vežimėlį žabų. Ji nemažai turėjo 
įsikrovus ir buvo šluba, sunkiai ėjo.

keli išdykėliai, pro šalį ejdami, pasijuokė:
— Bobule, nelinguok eidama! Ar sunku 

vežti?
O kiti pridėjo:
— Kitų sykį šunį pasikinkyk.
Moteris sustojo, pasižiūrėjo į vaikus ir tarė:
— Kad būtumėt geri, padėtumei man veži

mėlį stumti. '
Bet vaikai dar ėmė juoktis. Moteris, nieko 

nesakydama, važiavo toliau. Štai girdi ji iš 
užpakalio malonų balsų:

— Mama, palauk: aš atbėgu.
Moteriškei miela pasidarė. Ji sustojo. Tai 

buvo jos sūnus. Jis taip pat grįžo iš mokyklos. 
Prisiartinęs pasidėjo ant žabų savo maišelį su 
knygomis ir ėmė stumti, vežimėlį. ,

— Dėkui, sūneli, — tarė motina, ir iš akių 
jai biro karštos ašaros.

KUR RAGANOS SAVO VAIKUS MAUDYDAVO
Lekutis

Arvydas atkabino valtį, žvangtelėjo į galų 
grandinę, su kuria ji buvo pririšta, ir mes 
pasistūmėm nuo kranto. Važiuojam Mituva 
žemyn.

Mūsų valtis būdavo pririšta aukščiau tilto, 
tai dabar praplaukiam tų aukštų Mituvos tiltų, 
į kurį nejauku ir žiūrėti iš žemai. Vasarų 
nuostabu, kam tas tiltas toks aukštas. Bet 

pavasarį, kas yra matęs ištvinusį Nemunų ties 
Jurbarku, lengvai supras, kad tas tiltas nėra 
per aukštas. Kai dideli tvanai, Nemuno vanduo 
pripildo ir Mituvų, ir visas lankas aplinkui, ir 
taip aukštai pakyla, jog visai netoli belieka 
tiltas. O vienų pavasarį net plentų už tilto 
apsėmė. Pagaliau tiltas aukštas dar ir tam, 
kad garlaiviai pro apačių galėtų praeiti.
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Daugelis jų už tilto žiemą, praleidžia, o pava
sarį išplaukia į Nemuną.

Čia pat, žemiau tilto, ant kranto taisomas 
vienas garlaivis ir vienas medinis laivas 
baidokas , o Mituvos vandenyje dar stovi 

keli mediniai laivukai ir garlaivis.
Žemiau tilto dabar sekluma, tai visi laivai 

ir laiveliai stovi žemiau, netoli Ragainės, o 
vieno garlaivio dūmtraukis matyti dar už 
Ragainės.

Tik nepamanykit, kad čia ta pati Ragainė, 
kur netoli Tilžės, kairiajame Nemuno krante. 
Ne. Čia Ragainė vadinas viena Mituvos 
sietuva ties Jurbarku, žemiau tilto; Nuo tilto 
paeini kokius du šimtus žingsnių į pietus ir 
prieini Ragainę, nuo Ragainės Mituva daro 
vingį, sukas į rytus, paėjus kokius du šimtus 
žingsnių sukas į pietus ir už kokio puskilo
metrio ar mažiau įteka į Nemuną.

Mes priplaukėm Ragainę ir stabtelėjom. 
Saulė krito į vakarus, ir vėjas tilo, bet 
Ragainėje vanduo dar vilnijo;

Nakties laiku’čia nė kažin kaip nebūtume 
plaukę, bet dabar — ne kas. Mes ilgiau pano- 
rėjom pasižiūrėt į tą Ragainę ir valtelę prisi- 
varėm prie dešiniojo kranto, kad vandenį 
galėtume matyti pasauliui ir pavėjui.

Apie tą Ragainę mes visi jau buvom šį tą 
girdėję, bet malonu buvo dar pasikalbėti, kada 
akimis ją matėm.

— Kodėl šita vieta Ragainė? — klausė 
Gintukas.

— Čia kitąsyk buvo raganų, maudyklė, — 
paaiškino Arvydas. — Raganos čia vakarais 
pačios maudydavos ir savo vaikus maudydavo. 
Sako, ateidavusios, sumesdavusios juos į 
vandenį, kaip šuniukus, o tie čerkšdami vėl 
į krantą. Raganos vėl juos atgal, tie vėl 
plaukia. Paskui raganos juos trinkdavusios. 
Visas Jurbarkas girdėdavęs, kaip raganiukai 
rėkdavę. O paskui raganos kad imdavusios 
pačios pūški’ntis, tai nė garlaiviai dabar, 
Nemunu važiuodami, taip smarkiai nesipū- 
škina.

Gintukas rimtai pasižiūrėjo į Arvydą. Paskui 
paklausė:

— O dar ką žinai apie Ragainę?
— Žmonėms čia būdavę pavojaus. Bėda 

būdavę tam, kas užeidavęs čia maudytis. 
Raganos tuojau į dugną nugramzdindavusios. 
O jei kas ir netyčia į šią vietą įplaukdavęs — 

kaip traukte traukdavę į dugną. Matyt, 
užkerėta. Daug žmonių esą nuskendę.

— Ar labai gilu? — paklausė vėl Gintukas.
— Gilu. Dabar dar giliau, kaip į tris žmogaus 

stuomenis, o senovėje — nepalyginsi.
Gintukas pasižiūrėjo į vandenį ir į krantą. 

Arvydas kyštelėjo irklą kitoj pusėj valties ir 
nepasiekė dugno.

— Valtyje mums nėra ko bijoti, — tarė jis 
ramindamas. — Ogi ir krantas čia pat.

— O ką dar žinai? — klausė Gintukas.
— Dabar judu pasakokita, — atsakė 

Arvydas.
Gintukas buvo mažiausias. Jis mieliau mėgo 

klausytis, ne pasakoti. Taip pat ir aš. Bet 
nesmagu buvo tylėti.

— Ar judu žinota, kur dingo raganos? — 
paklausė Arvydas, kai mudu tylėjova.

— O kur? .
— Jos visos čia paskandintos.
Mudu, su Gintuku sužiurova į gelmę. Dabar 

saulė buvo užėjus už netolimų mędžių, ir 
Ragainė visai pasidarė tamsi.

— Kai Lietuva priėmė, katalikybę, žmonės 
visas šito krašto raganas surinko ir paskandino 
šičia.

— Ar daug? — paklausė Gintukas.
— Aš nežinau, — atsakė Arvydas. — Bet 

man rodos, kad nemažai. Sako, tris dienas 
kunkuliavo vanduo, kai jas čia suvarė.

Geriau būtų buvę, kad Arvydas tų žodžių 
būtų nesakęs. Mudu su Gintuku žiūrėjova į
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gelmę, ir rodės jau, kad ir dabar kitam krašte 
prie karklyno pradeda verstis kupkulai. Ir 
staiga mes visi žioptelėjom: tapačią.valandėlę, 
kai visi trys žiūrėjom į tamsiąją gelmę, nuo 
kranto, beveik per mūsą galvas, šoko į 
vandenį paskui vienas kitą du žvėrys. Slumšt, 
šlumšt į pačią gelmę ir plaukia! Vieną aki
mirksnį išvertėm akis ir nė krust iš baimės. 
Bet tuojau supratom: pirmutinis buvo zuikys, 
o antrasis — šuo. Zuikelis tuojau perplaukė, 
per tarpa karklyną išlipo kitoj pusėj ir dingo. 

Šuo atsiliko. Bet ir jis perplaukė ir išlipo į 
krantą.

— Ve, kas! — sušuko Arvydas ir ėmė 
juoktis.

O Gintukas sako:
— Aš jau maniau; kad vaidinas.
Bet ilgiau jau vistiek nepasilikom čia. Saulė 

leidos, Ragainė pasidarė visai tamsi, kaip 
smala. Gintukas atsisėdo į vidurį valties. 
Mudu su Arvydu yrėva ir nesijusdami sku- 
binovos.

VANAGAS IR ŽVIRBLIAI
A. GIEDRIAUS PASAKĖČIA

Ant stogo žvirbliai pasišokinėdami čežėjo; 
o lėkė vanagas ir pastebėjo.

Kaip strėlė, puolė žvirblelius jisai, 
ir būtą buvę jiems riestai, 
tik spėjo į šakas sulįsti. 
Nutūpęs ant šaką krūvos, 

jiems sako vanagas: „Kaip be galvos, 
jus lekiat nuo manęs. Ar ne kvailystė? 
Juk aš dabar visai kitoks pasidariau!

Tikėkite manim, nuo šios 
dienos 

gyvensiu padoriau: 
jau nieko gyvo nedraskysiu-, 
jau niekam pikto nedarysiu

ir būsią kaip karvelis.
Ar didelis, ar mažas jau paukštelis, 

ramiai galės lakioti, 
nereiks manęs bijoti.

Ir jūs be baimės būkit — lįskit iš šaką!"
Bet vienas senas žvirblis žvilgt pro šaką 

ir sako:
„Jieškok paiką!

O mums ne pirmas toks: ir žebenkštį, ir katę 
jau esam matę.

Ir tuodvi mums gražiai kalbėjo.
O ko? ... Žvirblienes tik norėjo.
Ir tu gražius žodžius sakai,

o ką gi rodo tavo snapas ir nagai ?...,."
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LINKSMOJI MELETELE

Meletėlė
Mažytėlė 
nusiteikusi liūdnai: 
čia nėra gimtų namučių, 
nei tokių gražių margučių, 
kaip tenai . . .

Kai paimti negaliu, 
tai parisiu takeliu.

Štai margutis nematytas, 
toks didžiulis, išrašytas!
Ai, ai, ai!
Tai gerai!

Nuo kalniuko pasirito.
Ai, kas bus, 
jei suduš?
Jau nerasiu tokio kito!

O mažytė Meletėlė 
pasibudus atsikėlė..
Buvo sapnas nematytas.
O dabar — Velykų rytas!

Kai sudužo tas margutis, 
išsirito toks kiškutis 
ir mergaitės išsigandę?, 
ėmė bėgti, kaip apspangęs.
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ŽINIŲ ŽINELĖS
Vasario Šešioliktoji gražiai atšvęsta. Mes 

toli nuo savo Tėvynės. Šįmet ne namie 
šventėme tą didžiąją, mūsų tautos šventę. 
Nepriklausomoje Lietuvoje tai būdavo mum's 
džiaugsmo šventė. Bet ir dabar nenusiminėm, 
nes tikim, kad ne amžinai esam ištremti iš 
Lietuvos. Mes mokame žvelgt į ateitį, ten 
numatome vėl gyvą ir pakilusiąmūšų Lietuvą. 
Šįmet mes giliai susimąstėme, ir džiaugsminga 
didžioji šventė mūsų nelaimėje buvo tokia 
brangi, tokia įspūdinga, kaip nė vienais kitais 
metais.

Skambėjo scenoje mūsų sielvartinga daina, 
rimtai sutelktas liaudies šokis, tiesa šaukian
čios paskaitos, kaip maldos ir giesmės. Benamis 
vaikutis mokinys, benamis menininkas, be
namis profesorius ir visa marga benamių 
bendruomenė savo širdis, talentą ir jėgas 
atidavė šiai dienai paminėti. Ir laikraščiai, ir 
mokyklos, ir visos stovyklos iškėlė mūsų 
kovos ir skausmo pastangas Nepriklausomybės 
ilgėtis, ryžtis, atkurti.

Mus lankė brangus svečias iš Amerikos. 
Daktaras kunigas Končins yra Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo (BALF) pirmininkas. 
Sausio mėnesį jis atvyko į Europą ir pradėjo 
lankyti lietuviųstovyklas Vokietijoje. Vasario 
mėnesį buvo Danijoje ir Švedijoje, ir ten 
susipažino su lietuvių tremtinių gyvenimu. 
Žada vykti į Austriją, Italiją. Europoje išbus 
apie 6 mėnesius.

Dr. kun. Končius maloniai nusiteikęs ap
lankė daug lietuvių stovyklų. Visur garbin
gasis svečias perdavė Amerikos lietuvių 
sveikinimus, džiaugėsi mūsų mokyklomis, 
dėkojo mokytojams už jų kilnų darbą, guodė, 
kad lietuviai nenusimintų, kai būna , sunku. 
Džiaugėsi, kad lietuvio vardas gražiai minimas

Mielasis svečias visur buvo nuoširdžiai 
sutiktas, priimtas ir gražiai išlydėtas. Neno
rėdavo jo paleisti, bet... jo laukia tūkstančiai 
kitų. Ypač svečias labai domisi jaunimu, vai
kais. Su vaikais praleistos valandos esančios 
svečiui gražiausios ir atstojančios poilsį, kurio 
taip stoka kelionėse, rūpesčiuose, reikalų 
reikaliukuose.

Pagerbėme Sv. Kazimierą. Kovo 4 dien. su 
nepaprastu dvasios pakilimu minėjome savo 
Šventąjį Lietuvos Globėją Šventą Kazimierą, 
prašydami jo palaimos ir užtarimo. Kone 
visose stovyklose vyko iškilmingi minėjimai 
su paskaitomis ir religiniais koncertais. Ištisus 
amžius jaučiama palaiminga Lietuvos Globėjo 
Švento Kazimiero įtaka lietuvių gyvenime. Jo 
garbei statytos bažnyčios, vienuolynai, steig
tos draugijos, mokyklos, įvairios įstaigos. Jo 
vardas ir dangiškoji palaima guodė ir stiprino 
lietuvius sunkiais laikais, kaip baudžiavos, 
karo, bado, stiprina mus ir dabartiniame 
ištrėmime. „ „,

B. Nemunaitis

UŽDAVINIAI IR 
PRAMOGOS.

Mįslės
18. Eina be kojų muša be rankų,
19. Du bėga, du veja, du spokso, du riogso, 

du kiokso, vienuoliktasis pliekia.
20. Du ratai pagiryje stovi.
21. Lygus su medžiu, niekad saulės nemato.
22. Dviem pupom visą lauką apsėja.
23. Girioj gimęs, gerioj augęs, į rankas paim

tas gailiai verkia.
24. Septynių mylių tiltas, silkėms grįstas, 

aliejum teptas, žirniais barstytas, už to 
tilto lelija, kai ta lelija pražydės — visas 
pasaulis džiaugsis.

Atsakymai. 13. Vežimas. 14. Knygos. 15. Kiau
šinis. 16. Augąs žirnis. 17. Akėčios.

• Žodžių žaismas.
Atsakymas. Nr. 3. Sula — sala. 

Dektuku raštas. Nr. 4.
Kaip vadinas didžiausias Nemuno intakas? 

Parink 15 degtukų ar pagaliukų ir sudėk jo 
vardą.

Atsakymas. Nr. 3.

N EMUNA$
G. Šarkutė

Galvosūkis Nr. 1. «
į septynis langelius, į langelį rašant po 

vieną rašmenį, reikia parašyti: puodukas.
G. Bitytė

Redaktorius ir leidėjas A. Giedraitis Faktin. leidėjas Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Vyr. 
Valdyba. „Saulutės" Redakcijos ir Administracijos adresas: (21) Detmold, BahnhofstraBe 6. 

Spaudos darbui pasunkėjus, „Saulutės" kaina dar pakeliama. Šis Nr. 2 RM.
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