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PAVASARIO DŽIAUGSMAS IR VILTYS
girmantasSalta, šiurpi ir ilga buvo praėjusi žiema ir gana privargino žmones ir visą gamtą. Ypatingai kentė tie, keno pastogė ir apdaras menkas, kam kuro ir maisto trūko.Bet sugrįžo saulė iš pietų krašto, paleido šiltus vėjus ir lytų, ir sukiužo žiema. Kad ir labai stengės, kad ir labai nenorėjo užleisti savo vietos ateinančiam pavasariui, niekas negelbėjo. Parėjo laikas, jr pasitrauk, užleisk savo sostą tam, kas meilesnis ir geresnis, keno seniai visi laukia! ' .Kartais ilgai dar trunka pavasario kova su žiema, ir nemažai tamsių dienų praeina. Sutelkus paskutines savo jėgas, žiema iš paskutiniosios leidžia šaltį, drebia sniegu ir pučia šiaurės vėju. Bet pavasaris nukreipia į ją stiprų pietų ar vakarų vėją ir papila gausų lytų. O saulė jį laiminte laimina. .Be saulės nelaimėtų pavasaris. Be saulės ir jo paties nebūtų. Ji savo šviesa ir šiluma viską atgaivina ir nuskaidrina. Štai snieguolėlę pirmutinę pažadino iš ilgo miego, ir ta kukliai j iškėlė baltą savo žieduką. Paskui ją nubudo mėlynakė žibutė ir meiliai nusišypsojo saulei, šlaitui ir bitutei. Ir toliau jau kaip birte pabyra žiedai — įvairių įvairiausi.Ir paukšteliai iš kažin kur atsiranda ir ima taisyti savo balselius. Kiek džiaugsmo atneša tiktai vienas vyturėlis! Jis pirmutinis paskelbia, kad pavasaris jau prieangyje, kad žiema turi pasitraukti. „Cir-vir-vir, pavasaris!" gieda jis iškilęs į padangę ir, rodos, iš tolo mato ateinantį laukiamąjį svečią. Tada mes neabebojam: pavasaris tikrai ateina!Taigi, kai pirmutiniai žiedeliai sužydi, kai pirmutiniai paukšteliai pragysta, kai saulė meiliai nusišypso ir sušildo, tada prasideda didžioji pavasario šventė. Tada visi pajuntam, kad prisiartina ji, laukiama ir miela. Ir ateina ne tik į sodą, šlaitą ir šilą, į laukus ir girias, bet ir į mūsų širdis ir sielas.Kai mes tiktai dar laukiam pavasario, saulės šilumos, žiedų ir paukštelių, jau mūsų širdys atsiliepia, kad ateina ir Velykos. O tos Velykos taip tinka tuo laiku, taip guodžia ir džiugina! Kristus kėlės, išganymą atnešė, ramybę geros valios žmonėms!Šiandien žinom, kad daug dar vargo ir skriaudų tebėra pasaulyje. Ir mes neturim savo pastogės. Bet mes tikim, kad Jėzus Kristus ne veltui atėjo į žemę ir paliko savo mokslą. Tikim, kad Jo teisybė ateis, ir mes būsim išvaduoti.Su didžiausiu džiaugsmu švęsdavom didžiąją pavasio šventę savo Tėvynėje. Tarp saviškių ir kaimynų, nuo amžių paveldėtose pastogėse, laukuose ir pievose džiūgavom su vyturėliu, pienės žiedeliu ir pleštekėle, su dailiai išrašytu velykaičiu rankose... *Bet nenusimkim ir čia. Tegu mūsų viltys auga su Velykų aleliuja. Kas tiki ir veikia tikėjime — niekada neapsivils.
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Aleliuja! — R. Veselausko piešinys.

KUPRIUKO LAIMĖ
VYT. TAMULAITIS

Užmiestyje, kur žiemą buvo pačios didžiausios 
pusnys, gale ištysusios ir siauros gatvės, sto
vėjo batsiuvio namelis. Apšerkšnojusiais 
langais ir užverstas sniegu, jis lygiai taip pat 
pasiilgęs laukė pavasario, kaip ir mėlynakis 
berniukas, kuris dabar sėdėjo prie lango su 
plaktuku rankoje.

Tai buvo mažasis kupriukas, skalbėjos sūnus. 
Jau praėjo visi metai, kaip jis sėdėjo čia šitoje 
dulkėtoje senoje kurpiaus dirbtuvėje, moky
damasis amato. Kokiam gi kitam darbui kup
riukas galėto tikti? Niekas šito jo neklausė, 
o už jį sprendė kiti. Likęs našlaitis, dar keletą 
savaičių ėjo į mokyklą, bet, globoti pasiėmęs 
dėdė, greit pakreipė jo gyvenimą kitu keliu. 
„Nei kunigu, nei daktaru tu nebūsi”, kalbėjo 
jam, ,<o kurpius iš tavęs gal ir išeis," ir, ilgai 
negalvodamas, dar tą pačią dieną, atidavė jį 
senojo kurpiaus malonei. Net nepaklausė, ar 
vaikas to norėjo, ar ne. Kietai sukandęs dantis 

ir parblokštas nusiminimo, jis atidavė savo 
knygų krepšelį dėdės sūnui, o pats drebančiais 
piršteliai paėmė kurpiaus ylą, kurią jam 
likimas įbruko į rankas vietoje pieštuko.

Sėdėjo kupriukas dienų dienas pas seną 
kurpių ir padavinėjo jam kurpalį, vinis, 
plaktuką. Vaškavo lopams siūlus, ardė senus 
batus ir, kai meistras buvo nepaprastai gerai 
nusiteikęs, leido jam pačiam įkalti vieną kitą 
vinį į prasižiojusį puspadį.

Vai, kaip buvo nuobodu kupriukui sėdėti 
ištisus mėnesius su senuoju kurpium, tik 
retkarčiais ištariančiu žodį! Ir tai tik pabari
mui. Arba tik kokiam labai rimtam pamokymui, 
kaip reikėjo rankoje laikyti ylą, ir kuriais 
pirštais jis turėjo paimti vinį, lyg tai būtų 
buvę ne vistiek. Abudu, nė žodžio vienas 
kitam netardami, sėdėjo prie žemo, apversto 
įrankiais stalelio nuo ryto aušros ligi vėlybo 
vakaro. O žiema buvo tokia niūri ir ilga, kad,

43

3



rodos, niekados nenutirps užšalęs langelis, 
pro kurį nebuvo galima matyti net kas dėjosi 
gatvėje.

Pasidėjęs ant kelių seną batą, kupriukas 
liūdnomis akimis žiūrėjo pro siaurą plyšelę į 
pilką, be prošvaisčių tolumą, kurioje virš 
juodų miesto kaminų plaukė sunkūs debesys. 
Jų šaltu, niūriu keliu, kuriuo taip pamažu jie 
slinko, bėgO sykiu ir jo mintys vis labiau ir 
labiau, lediniu sunkumu guldamos ant širdies. 
Argi visą gyvenimą jis turės išsėdėti čia, su 
yla rankoje? Mąstė sau vienas. Argi visi jo 
pavasariai prabėgs pro šitą dulkėtą langą, kai 
Visi piemenėliai draugai su knygų krepšeliais 
bėgs iš mokyklos namo, šūkaus ir švilps pau
piuose karklinėm dūdelėm? Argi, argi? .. Kaip 
tai buvo baisu!

— Tu vėl žiopsai! — sušuko kurpius, 
žybtelėdamas j jį akimis. — Jei nori būti 
mano pagelbininku, tai ne varnas gaudy
damas įgysi tą malonę. Kiek sykiu tą kartojau! 
Paduok kurpalį!

Kupriukas klusniai pakilo ir vėl užsigulė 
ant sunešiotų puspadžių, kuriuos reikėjo pa
keisti naujesniais. Jis bijojo dabar net aplinkui 
apsidairyti, tik jo mintys blaškėsi ir klaidžiojo 
nuo vieno daikto prie kito, nerasdamos čia 
vietos. O kiek daug būtų jis klausinėjęs 
senojo kurpiaus, jei nebūtų žinojęs į visus 
savo klausimus to pačio atsakymo, kurį jam 
nuolat kartodavo:

— Ar tau ne vistiek! Žiūrėk savo darbo. 
Tai viskas, ką tu turi išmokti.

O kupriukui buvo to maža. Jis norėjo žinoti, 
ir kas išrado kurpalį, ir kada žmonės pradėjo 
nešioti batais, ir ar karalių padų apkaustymai 
ne auksiniai. Kai senasis kurpius trumpai 
atsakydavo, kad visos jo mintys kvailos, jis 
norėjo taip pat žinoti, kodėl jos kvailos. Bet 
niekas su juo apie tai nekalbėjo ir nesiginčyjo. 
O ta tyla kupriukui buvo daug .beisesnė už 
rūsčiuosius meistro žodžius. Jam rodėsi, kad 
nuo jos ima trūkti krūtinėje oro, jis trokšta 
ir dūsta. Yla pasidarydavo tokia neaštri ir 
buka, kad jokiu būdu negalėdavo persmeigti 
odos gabalėlio, uždėto ant nunešioto kulnies 
krašto.

— Koks tu netikęs, — saukydavo supykęs. 
— Tiek laiko išsėdėjęs čia, negali padaryti 
net šitokio nieko. Tai begėdiškumas! -r- pa
šokdavo-senasis meistras nuo savo kėdės ir 
ištraukdavo iš jo rankos ylą, vos vos suvaldy
damas pyktį. — Eik ir iššluok dirbtuvę. Tu 

neuždirbi nė už tą lėkštę sriubos, kurią gauni 
vakarienei. Imsiu ir, pritrūkęs kantrybės, 
išmesiu pro duris.

Ne tik tą, bet viską kupriukas dėjos į galvą. 
Gal būt, ir tiesa buvo, kad jis. neuždirbo 
kurpiui nė už lėkštę, sriubos. Dėl tų priekai
štų labai kankinos ir, atsigulęs vėlai vakare 
ant maišo šiaudų prie senų batų krūvos, 
būdavo, graudžiai apsiverkia. Paskui ilgai 
neužmigdavo galvodams, ką turėjo daryti. O, 
varge! Bet ir dabar jo mintys sprukdavo iš 
kurpiaus dirbtuvėlės tenai, kur rodos, nenu
traukiamais ryšiais buvo pririštos jo visos 
svajonės, ilgesys ir širdis. Ten, prie plačių 
akmeninių gatvės laiptų, kuriais lipo kiek
vieną rytmetį į erdvų mokyklos kiemą 
daugybė berniukų ir mergaičių, -klegančių ir 
šūkaujančių savo skardžiais balseliais. Kokia 
didelė buvo laimė, kada jis taip pat galėjo 
mindžioti tą kelią sykiu su jais visais! Nors 
ir neilgai tai tęsėsi, tik kaip šviesus, trumpas 
sapnas švystelėjo jo ‘’tamsiame pavasaryje, 
bet niekaip jo negalėjo dabar užmiršti ir 
išsižadėti. Nepyko nei tada, nei dabar ant tų, 
kurie jį pravardžiavo ir šaipėsi. Su meile ir 
pasiilgimu minėjo ir tuos, kurie iš pavydo 
netvėrė, kad jis buvo klasėje pirmas mokinys, 
kad tik į jį vieną visi kreipėsi, jei ką nors iš 
pamokos buvo užmiršę ar sunkesnio uždavinio 
nesupratę. Kaip reikėjo knygas užlaikyti, koki 
turėjo būti švarūs ir tvarkingi sąsiuviniai, 
mokytojas liepdavo į jo pasižiūrėti. Kurie 
šito jam pavydėjo, daužė kumštelėmis jo 
kuprą ir dainavo, net eilėraštį sudėję;

Kupriuks pirmas mokinys, 
nes už jį galvoja trys, 
rankos rašo, akys skaito, 

• o kupra klaidas ištaiso ...
Kokia laimė būtų vėl išgirsti šitą dainą, jei 

tik galėtų dar kada, nors vieną vienintelį 
sykį su knygų krepšeliu lipti tais plačiaisiais 
laiptais, kurių neturėjo teisės daugiau mindžio
ti! Bent iš tolo kad gedėtų pasižiūrėti, kaip 
spindi saulė tuose dideliuose languose, nuo 
kurių atsispindėjęs, spindulėlis krisdavo ant 
jo palinkusios galvos, versdamas plasdėti 
širdį dideliu, neišmatuojamu džiaugsmu. O 
kad galėtų!.. Bet kai visi su knygų krep
šeliais rytmetį bėgdavo į mokyklą, jis jau 
seniai sėdėdavo prie apkrauto vinimis kur
piaus stalo. O vakare, kai visi bėginėdavo 
gatvėje žaisdami ir tauškėdavo savo bateliais 
akmeniniam grindinyje, jis dar ilgai vaškuo-
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Šakių miesto pradžios mokyklos rūmai. — Povilaičio foto.

davo siūlus ryt dienai, kad meistras turėtų 
kuo iširusias siūles lyginti. Kai iššluodavo 
dirbtuvėlę ir išrankiodavo visus odos liku
čius, jam būdavo vėlu išbėgti į gatvę. Mo
kyklos šviesus pastatas jau skendėdavo tam
soje, geležiniai vartai būdavo užverti, ir jų 
raktas jau seniai kabodavo sargo kambaryje. 
Tik mintimis galėjo ten bėgioti ir vaikščioti, 
tik sapne sėdėti klasėje kartu su visais ir 
džiaugtis, šūkauti neįvykdomose svajonėse, 
kurios tik vienos jam pasiliko gyvos ir mielos 
prie atsiduodančio batų tepalu kurpiaus 
stalelio. Niekaip jis tų slaptų, lūkesčių ne
galėjo išmesti iš savo sunykusios, siauros 
krūtinėlės. Nė kasdien piktesni kurpiaus 
žodžiai neįstengė išplėšti iš jo širdies, kuri 
vis labiau skendo liūdesy.

Jis vis mažiau ir mažiau valgė, tik akys 
dar labiau žibėjo ir degė tolstančios laimės 
ugnimi, kuri buvo tokia šviesi jo mintyse. 
Plaktukas krito jam iš rankų, yla lūžo, vinys 
linko ir nelindo į per anksti atšokusius padus, 
kuriuos kurpius liepdavo jam pritvirtinti. 
Meistras matė vis labiau bąlantį jo veidą, bet 
niekada nepaklausė, kas gula ir spaudžia jo 
krūtinę, gnybia širdį. Tik didėjantis kupriuko 
abejingumas visa karų, ir darbui ir barniui, 
siutino senąjį kurpių iki kraštutinės ribos ir 
vedė iš pusiausvyros jo kantrybę. Jis pasidarė 
toks griežtas, kad jei tik vaikas ką nors ne 
taip padarydavo, jis šaukė ant jo daužydamas 
kurpaliu jo galvą, net didelės mėlynės iššok
davo.

— Aš turiu tave išmokyti, — rėkė jis, net 
sukąsti dantys girgždėjo. — Jei nepadeda 
žodis, padės gal kumštis. O tu turi išmokti 
to, kam tave čia atsiuntė. Kas gi iš tavęs bus, 
netikėli tu, ' jei galvoj tik vėjai ūžčios? Ar, 
nepramokęs nieko, savo kuprą grauši, ką? ..

Neprieštaravo ir nesiskundė kupriukas. Gal 
ir teisybę kurpius sakė. Tik ritosi, biro tiško 
jo ašaros ant nešvaria priejuoste užtiestų 
kelių, ir kiekvienas žemėtas batas, kurį ėmė 
į rankas, buvo sulaistytas jo dideliu sielvartu 
ir kančia.

Kai pagaliau pro pilką tolumą prasiskverbė 
pirmieji pavasario saulės spinduliai, kupriukas 
taip pat ir savo širdyje pajuto tą mielą šilumą. 
Pro langą jis aiškiai dabar matė žmones, 
vaikščiojančius gatvėje. Vieni išeidavo su 
duonos kepalėliais iš kepyklos, kiti, susikabinę 
rankomis, prabėgdavo gatvele. Kartais nu
dardėdavo vežimas, prikrautas sunkių maišų, 
ar pasirodydavo užklydęs automobilis, lydi
mas būrio vaikų. Kiekvieną jis meiliai sutik
davo ir palydėdavo akimis. Tai teikė jam šiek 
tiek džiaugsmo, nes akys bent iš tolo galėjo 
dabar matyti ir kitą pasaulį, ne tik tą, kuris 
buvo čia, užšalusiais langais kurpiaus dirbtu
vėlėje.

Nuo stogo kasdien ėmė varvėti stambesni 
vandens lašai, tvinti patakių groveliai ir 
sruventi į didžiuosius pavasario vandenis. 
Kaip buvo malonu, kad savo akimis kupriu
kas pagaliau galėjo matyti smunkančias ir 
kniumbančias pusnis! Jos pastebimai gelto, 
tižo ir nyko, kaip ir ta niūri žiemos pilkuma,
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vis labiau paskęsdama skaidriame dangaus 
mėlynume.

„Kaip bus gražu!" galvojo kupriukas. 
„Ištvins pavasario upės, laužys ir neš ledus. 
Sužaliuos slėnys šviesiu žalumu, ir apynėlis 
namo kertėje apsibers rausvais spurgais. Iš 
žydinčio vyšnių sodelio atplauks pavasario 
skambėjimas ir pro atidarą langą liesis ir 
tekės čia vidun gaivinančia srove, užliedamas 
jo krūtinę ir širdį ... Tai kas, kad jis šito 
nematys, bet gyvai viską jaus, tuo džiaugsis 
ir gyvens!.. Nors jis ir tada turės sėdėti čia, 
bet jo širdis bus tenai, apibertame saulės ir 
šviesos kieme. Sykiu su visais pertraukų metu 
jis susikabins rankomis ir šoks žalioje pievoje 
ratelį. Ateis sekmadienių popietės, vistiek 
kada nors išbėgs ir, užsiglaudęs už tvoros 
cementinio stulpo, ilgai žiūrės į žydinčią veją, 
į akmenėlius ant jo plačio tako, vedančio prie 
didelių durų. Jei jis ir neįeis į vidų, tai per 
langą bent pažiūrės į eiles suolų, sustatytų 
didelėje klasėje, prikabinėtoje paveikslų ir 
žemėlapių. Bent svajodamas sėsis ten ir ilgai 
ilgai užsikniaubęs ant suolo džiaugsis savo 
laime.

Ir dabar jis tuo džiaugėsi, jo skaidrios, 
šviesios mintys suposi, nardė ir šokinėjo iš 
džiaugsmo su milijonais nušvitusių dulkelių, 
kurios kilo nuo grindų į auksinį šviesos 
pluoštą, nusitiesusį per sulinkusias grindis. 
Jam rodėsi, kad dabar ir plaktukas lengvesnis, 
ir yla aštresnė, ir žili meistro ūsai ne tokie 
šiurkštūs ir piktai pasišiaušę.

Mažytis kraštelis Lietuvos. Platelių ežeras.

Jau maža kur tebuvo sniego, ir dangus 
tviskėjo mėlynumu visą dieną, kai senasis 
kurpius, su skaudama galva atsikėlė nuo 
kėdės ir tarė:

— Negaliu ilgiau dirbti šiandien. Taip gelia 
smilkinius...

Jis buvo beeinąs atsigulti, kaip į vidų įėjo 
'moteris, laikydama rankoje savo dukrelės 
batelius.

— Būk malonus, meistrai, — kreipėsi į 
kurpių. — Ar negalėtum jų pataisyti? Čia pat 
jau Velykos, o mergaitė nė lauk negalės 
išbėgti. Puspadėlių taip pat reikėtų. Tik 
žiūrėkite!

— Jokiu būdu! — išsitiesė kurpius prieš ją.
— Nepataisysiu prieš šventes. Ne! Kiek gi 
čia ligi jų, tik dvi, trys dienok. O dar susirgau, 
dirbti negaliu. Gal kitas kas ...

— O gal kaip nors, — maldavo moteriškė, 
tikro reikalo verčiama. — Kaip gi mano 
mažytė dabar basa per šventes!.. Gal kartais 
sugebėtų, jei jūs... — ji akimis žvilgterėjo 
į kupriuką.

Kurpius tik mostelėjo ranka.
— Koks iš jo darbininkas! Vinies neįkala. 

Mat, jis daug mažiau turi galvoje proto, kaip 
savo kuproje paikumo. Kitas ir pirmą kartą 
paėmęs ylą daugiau už jį padarytų.

— Paliksiu, — ištarė moteriškė. — Nė kito 
neprisiprašysiu, o gal pasveiksite. Jei kartais 
padarytumėte, ir būtumėt toks geras, tai 
atsiųskit štai per vaiką. Negailėsiu atsilygin
dama. Prieš mokyklą gyvenu, pilies gatvė 6. 
Toks žalias namelis. Iš visų išsiskiria. Sudiev!
— Ir, palikusi batelius, išėjo.

Senasis kurpius nė žiūrėti nepažiūrėjo į juos 
ir dūsaudamas išėjo į kitą kambarį.

Kupriukui staiga sužibo akys ir pabalęs 
veidelis užraudo. Imti ir pataisyti batelius! 
Juk geresnė proga neateis taip lengvai gauti 
leidimą išeit į miestą, pasižvalgyti gatvėse, 
atlankyti mokyklos ir pasižiūrėti į jos baltą 
fasadą, kurį taip seniai, tik sapne, tematė! Jo 
net rankos ėmė drebėti iš džiaugsmo.

Pasiėmęs mažus batelius, ilgai vartė ran
kose, vis nedrįsdamas pradėti. Nemaža darbo 
ir sugebėjimo reikėjo, norint juos vėl, kaip 
pridera, sutaisyti. Ne tik puspadžių reikėjo, 
bet ir visa apačia skyrėsi, siūlės buvo apiru- 
sios, o ir dviejose vietose dar lopyti reikėjo. 
Atsargiai pradžioje susiuvo vieną siūlę, 
paskui pamėgino dėti lopą, lygiai taip dailiai, 
kaip ir senasis kurpius kad dirbo. Sekėsi, nes
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žinojo kiekviename dygsnyje ' kaip siūlus 
sumesti, kur paveržti, ar išilga oda, ar skersa 
čia tiko geriau pridėti. Užsigulęs ant mažųjų 
batelių taip vikriai dirbo, kad viską aplinkui 
save užmiršo. Dirbo visą širdį atiduodamas, 
kad tik ko dailiau ir tvirčiau būtų, kad nieko 
senasis kurpius ir norėdamas neprikištų. Juk 
be jo leidimo paėmė į rankas. Jau buvo vėlu, 
bet kupriukas dar tebesėdėjo prie stalelio. 
Dailiai užkalė puspadžius, net miela buvo 
žiūrėti.

— Ką tu ten kaukši? — šaukė jam meistras 
iš kito kambario. — Nesugadink keno nors 
batų, o ausis nulupsiu.

— Aš tik savo... — atsakė. — Atšoko 
kulnis.

— Jau tu ten ir pasitaisysi. Na, toks taisy
tojas ir basas gali vaikščioti. Niekas ne
sistebės.

Kupriukas atsargiai vėl pakėlė plaktuką.
— Tik šiukštu nepaimk tų mažųjų bateŲų.

Pirštus numuščiau, — lyg ką nujausdamas, 
dar šuktelėjo kurpius. — Ne tavo nosiai jie 
pataisyti. (

Kupriuką lyg šaltu vandeniu kas apipylė. 
O jei imtų dabar ir įkištų meistras nosį 
pažiūrėti, ką jis veikia? Valandėlę klausėsi 
dairydamasis, kur reikėtų slėpti. Bet meistras 
nesirodė. Jis nutilo, dūsaudamas dar pasivartė 
lovoje ir netrukus ėmė garsiai knarkti.

Tik vėlai naktį kupriukas pabaigė savo 
darbą. Vartė batelius rankoje ir šypsojosi. 
Niekas jų .būtų nepažinęs. Taip dailiai ir 
rūpestingai buvo susiuvinėta kiekviena siūle- 
lė, taip gražiai uždėti lopai ir prikalti nauji 
puspadžiai, kad tikrai įdomu buvo laukti, ką 
pasakys senasis kurpius.

Kupriukas padėjo blizgančius batelius ant 
žemo darbo stalelio ir atsigulė. Ne, jis ilgai 
nemiegojo. Galvojo apie ryt dieną, kuri turėjo 
būti nepaprasta dabartiniame niūriame jo 
gyvenime. Išeiti į miestą jis niekada negavo 
leidimo. Tai vieną, tai kitą darbą senasis 
meistras tuojau įsakydavo atlikti, vos tik 
kupriukas užsimindavo, kad turįs reikalų 
mieste.

— O koki tavo reikalai? — rūsčiai paklaus
davo. — Žioplinėti tau gana ir čial Ve! 
Nuvežk žemes nuo slenksčio ir pabarstyk 
smėliu takelį.

O ryt? Kokia brangi ir laukiama diena 
turėjo prašvisti su pirmuoju saulės spinduliu! 
Nubėgs pirmiausia prie mokyklos. Kaip 

malonu bus vėl ją pamatyti! Ne, ne. Pir
miausia atiduos batelius, o paskui—prie jos. 
Kiek norės į ją tada žiūrės, niekas kitas nerū
pės ... Ir ilgai dar neužmigo, nors vis labiau 
ir labiau sviro jo nuvargusi galva. Mintys dar 
bėgo, lakstė, imdamos staiga pintis į kaž
kokią, tolimą šviesą, kuri vis karščiau šildė 
ir supo jo širdį, liūliavo ir migdė savo švelniu 
plasdėjimu.

Pirmieji kurpiaus žodžiai, kurie jį pabudino, 
buvo nei rūstūs, nei meilūs, labiau abejingi 
šalti. Jis stovėjo prie stalelio ir, paėmęs į 
rankas sutaisytus batelius, vartė juos prie 
lango šviesos, prikišęs akis.

— Matai, sugeba kipšiukas .>. — bambėjo 
po ūsais pats sau. — Aha, ir čia pastebėta ... 
Gerai, gerai. Čia medinė vinis netiko, o kaip 
tik reikėjo geležinės. Ji ir yra ... Vadinas, 
darbą supranta ir dirbti gali. Bet per maža 
lupti gavo, kad prisėstų uodegą. Mokėsiu 
dabar pasodinti jį ant kėdės, — ir numetė 
batelius ant grindų.

Kupriukas bailiai pakilo nuo sutrinto maišo 
šiaudų. Lyg nusikaltęs žiūrėjo į senąjį kurpių, 
kuris neištarė jam nė žodžio.

Pusryčių negavęs; atsisėdo dirbti, bijo
damas ir žvilgterti į meistro akis. Jo veideliai 
kaito, akys degė, širdis plakė krūtinėje. Jis 
nekantriai laukė prabylant, kada gi galės 
pakilti ir paimti batelius. Bet senis tylėjo, 
kaip žemė. Atėjo ir priešpiečiai.
* — Užkurk ugnį, — paliepė jam. — Kol 
puodas su vandeniu užvirs, nunešk, jei atsi
meni, kur ji gyvena ... Sutaisyti gerai. Prikišti 
nieko negaliu. Tik jau tikras meistras tiek 
neblizgina, lyg čia būtų kokia krautuvė ar 
ką! ..

Ružavas, žydintis laimės -raudonumas 
apipylė vaiką. Ugnis tuojau sužėravo gele
žinėje krosnelėje, o jis pats už valandėlės 
jau bėgo priemiesčio gatvėmis. Ištroškusi 
krūtinė gėrė laisvę, nuo kurios svaigo jam 
galva ir raibo akys. Koks jis buvo dabar 
laimingas!

Atidavęs batelius, nepasižiūrėjo nė į užmo
kestį, neparagavo nė dovanoto pyrago, tik 
nesidairydamas bėgo prie didelio, balto 
pastato,* kuris taip viliojo jo širdį. Štai . jis 
iškilo jo degančiose akyse didingas ir šviesus, 
brangus ir šventas. Kiemo vartai buvo plačiai 
atkelti, lyg būtų kas ten laukęs didelio, 
pasiilgto svečio, žvyru apipiltas takas, kurį 
jis matydavo sapnuose, žibėjo saulėje, lyg
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brangiais akmenimis ir auksu nubertas. Baltas 
mokyklos fasadas, lyg mylimos motinos 
kakta, sviete iš tolo jam tokiu mielu artumu, 
kad jis norėjo klauptis prieš jį ant kelių ir 
verkti iš laimės. Širdies stumiamas, jis artėjo 
ir artėjo prie jo, nenutraukdamas akių nuo 
didelių, ąžuolinių durų. O kokios jos buvo 
mielos! Kaip ir gimtų jo namų! Bet dabar 
neturėjo teisės jų praverti ir įeiti ten vidun. 
Netikėjo tuo, kad praeityje jis galėjo laisvai 
per jas įžengti vidun ir vaikščioti, kaip savo 
namuose. Ir kodėl jis nebučiavo, atėjęs kiek
vieną rytą, to brangaus slenksčio, kodėl 
neapkabino -tos žemės, ant kurios stovėjo 
tas stebuklingasis šviesos židinys, savo 
spindėjimu nuskaidrinti galėjęs jo visą 
gyvenimą, jo naktis, tamsą ir tuos juodus 
debesis, užgulusius dabar širdį!

Mokyklos kiemas buvo tuščias. Nematė 
vaikščiojančio nė vieno žmogaus. Buvo 
trumpos atostogos prieš artėjančias šventes.

Kupriukas įsidrąsinęs užlipo iš gatvės pla
čiaisiais laiptais į platų kiemo taką. Sustojo 
ir Kailiai apsidairė, kiekvienu momentu 
pasiruošęs sprukti atgal. Ką jis paklaustas 
atsakytų, ko čia atėjo ir ko jieško?... Ar 
būtų supratę kas jo ilgesį ir skausmą, atvedusį 
čia? Ar nebūtų įtarę vagišių, šiuo metu 
selinančiu į mokyklą? Bet aplink buvo tuščia 

ir ramu. Nė gyvos dvosios. Ta tyla ramino 
ir drąsino jį. Mažais žingsneliais ėjo arčiau 
ir arčiau durų, kurias staiga pamatė praviras. 
Atėjo jam staigi mintis pribėgti ir amžinai 
atsisveikinti tą slenkstį, per kurį niekada dau
giau nežengs jo suplyšę ir kiauri bateliai. 
Nieko nieko aplink nėra, niekas jo nemato. 
Toks nenugalimas troškimas stūmė jį ten, kad 
jis negalėjo suvaldyti šito jausmo išsiliejimo. 
Eis, pabučiuos paskutinį kartą ir neatsigrįžda
mas parbėgs namo. O perbėgęs užtrenks 
visiškai duris į čia ne tik sau, bet ir savo 
mintims. Gana, užteks tų tuščių svajonių, kurių 
niekada savo silpnomis rankomis nepasieks. 
Paskui stengsis viską užmiršti, dirbs daug ir 
kiek tik galės Su senuoju kurpium, atiduo
damas savo širdį jam. O savo visas svajones, 
naktų ilgesį, lūkesčius ir nepasiekiamus 
troškimus, savo širdį, prikalinės stipriai 
vinimis prie svetimų batų, kuriais jie tegu 
sutryps, sumindžios jo nepasiekiamą laimę. Ir 
niekas niekas tegu šito nežinos. Juk tik 
liūdnai nusišypsotų visi sužinoję, kad ir 
kupriukas kadaise norėjo mokytis ir sėdėti su 
visais sykiu erdvioje klasėje. Argi iš tikrųjų, 
kaip senasis kurpius sakė, jis neturėjo mažiau 
proto galvoje kaip savo kuproje paikumo?.. 
Gailiom, perveriančiu skausmu degančiom 
akim kupriukas paskutinį kartą žiūrėjo į 
plačias, ąžuolines mokyklos duris. Jis nejautė 
savo kojų, žengiančių, pamažu prie jų. Jam 
rodėsi, kad jis stovėjo vietoje, o mokyklos 
baltas rūmas sujudėjo, susiūbavo ir pats artėjo 
atsisveikinti jį. Ašaros pamažu ėmė tvinti jo 
akyse ir birti ant kiemo žvyro akmenėlių, 
kurie kažko liūdnai gurgždėjo po kojomis. 
Per ašaras jis negalėjo nieko matyti. Kai 
brūkštelėjo šlapiais piršteliais per veidą, jis 
pamatė prieš pat savo akis duris. Jis ištiesė 
ranką ir švelniai paglostė šaltą, misinginę 
durų rankeną.

— Sudiev! — vos girdimai sušnibždėjo 
drebančiom lūpom, ir kažkas lyg aštriomis 
replėmis staiga sugnybo jo širdį. Jis parkrito 
veidu ant žemės, prapliupęs ašarose, norėdamas 
apkabinti šaltą, akmeninį grindinį. Bet tik 
rankomis jį glostė, be pertraukos bučiuodamas 
ir glausdamas prie jo savo degančius skruostus. 
O kokia būtų buvusi didelė laimė, jei jis būtų, 
galėjęs čia numirti! Kaip jis šito troško šiuo 
skaudžiu atsisveikinimo momentu, niekaip 
negalėdamas savo jėgomis peržengti tą užtvarą, 
kuri buvo atskyrusi jo širdį nuo anos
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šviesos, blizgančios dideliuose šitų, baltų namų
languose!

— Vaikuti, kas gi tau? — išgirdo staiga jis 
balsą, nesuprasdamas žodžių, ir mirtinai 
išsigando. Pirmą akimirksnį jam pasirodė, kad 
senasis kurpius su dideliu, ąžuoliniu kurpaliu 
atbėgo jo jieškoti ir duos iš visų jėgų dabar 
jam per galvą, už ką taip ilgai negrįžta namo. 
Jis susirietė, laukdamas baisaus smūgio, bet 
greit pažino sargo balsą.

— Vaikuti, o ko gi taip? Ar atsitiko kas?
Kupriukas staiga pašoko nuo žemės ir tuo 

pačiu momentu spruko pro kiemo vartus, nė 
žodžio netaręs. z

— Tai tu, kupreli! Palauk! Na, kas gi čia 
su tavim atsitiko! — šaukė, bet tik sumirgėjo 
jo galvelė anapus sprogstančių akacijų krūmų 
ir greit išnyko dundančioje nuo sunkių 
vežimų gatvėje.

— O gal ir reikėtų sužinoti, — kalbėjo pats 
sau mokyklos sargas, žiūrėdamas į didelį 
ašarų klaną prie durų. — Gal skriaudžia 
vaiką. O toks geras, paslaugus buvo. Juk 
našlaitis dabar liko.. — Ir dideliu žingsniu, 
atsargiai, kad nesumindžiotų nė vienos jo 
ašaros savo purvinu batu, peržengė slenkstį ir 
uždarė duris ...

. VELYKOS

Kristus prisikėlė, 

girdim linksmą žinią. 

Kiekvienoj lūšnelėj 

spinduliai auksiniai.

Gieda aleliują 

choras prie vargonų. 

Ant altoriaus akys 

nuostabiai malonios.

Stebi jos ir guodžia 

prašančius padėti. 

Sąla tyros širdys , 

tirpsta širdys kietos.

S. LAUCIUS
Džiaugiasi krikščionys, 

nors Velykos liesos. 

Per pasaulį eina 

Jis, rankas ištiesęs.

Pro sargybų postus, 

pro vielas ir grotus 

Jis aplanko žmogų 

saule vainikuotas.

Tad pamato dangų 

didelis ir mažas, 

o ant stalo, tartum, 

po margutį gražų.
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PAVASARIS JAU ŠTAI
PR. IMSRYS

Žiema į šiaurę traukias 
paliegusi, liūdna. 
Pavasario sutikti 
mes bėgam su daina. 
Mes bėgam, s 
dainuojam 
ir džiaugiamės maži. 
Jau skamba 
vaikučių 
daina linksma, graži.

Pievelėj žydi gėlės, 
takeliai jau sausi. 
Aukštai saulutė šypsos 
mes lakstome basi.
Žiūrėkit,
pražydo 
žiedų šimtų šimtai. 
Sučiulbo, 
pragydo...
pavasaris jau štai.

UŽKEIKTAS RAISTAS
A. GIEDRIUS

Buvo toks raistas, labai didelis — be galo, 
be krašto. Ir neaugo jame nei medžių gerų, 
nei krūmų — nei šis, nei tas ... Ir gėlės ten 
niekada nežydėjo, niekas nematė nė vieno 
skaistaus žiedelio. Dėl to ten nei paukšteliai 
čiulbuonėliai nelakiojo, nei gerieji žvėreliai 
nelakstė, tik klastingos lapės per dienas ir 
naktis viaukčiojo, pikti vilkai kaukė ir gau
ruoti lokiai maurojo ...

Netoli to raisto, prie tyro sraunaus upelio, 
dailioje lygumėlėje, stovėjo graži sodyba, 
toje sodyboje — šviesi trobelė, toje trobe
lėje gyveno sena Dainikė su savo vaikaičiu 
Jurgučiu.

Niekas nežinojo, kokia sena buvo Dainikė. 
Kada ji buvo gimus ir jauna buvus, niekas 
neatminė, tik visi žinojo, kad jos trobelė, 
graži sodyba ir visa žemė iš tėvų paveldėta, 
ir kad ji savo tėviškę ir savo vaikaitį už 
Viską labiausiai mylėjo pasaulyje.

Mylėjo taip pat labai senelė Dainikė ir dar 
vieną būtybę — savo dukraitę Marelę. Tiktai 
jos dabar liūdėjo senelė: kai Marelė buvo 
dar visai maža, atėjo piktas raganius su savo 
palydovais; išplėšė Marelę iš Dainikės rankų 
ir išsivedė -..

Ir buvo laikai, kada Dainikė gyveno labai 
plačiai -ir turtingai: jos žemių plotai buvo 
neapeinami ir neapvažiuojami, ' jos turtai 
nesuskaitomi. Tačiau jos turtus plėšikai 
išgrobė, jos galvijų ir kitų gyvulių bandas 
vilkai, lokiai ir lapės išpjovė. O tų žvėrių 
knibždėte knibždėjo gretimam raiste.

Ir dar nesibaigė senelės Dainikės bėdos ir 
vargai.

Vieną dieną Jurgutis ganė pievutėje 
vienintelę savo karvutę ir avelę ir prižiūrėjo 
vištelę. Atbėgo iš raisto lapė ir sako:

— Atiduok man vištelę. Aš noriu ėsti.
— Tu jau daug mano vištelių suėdei, — 

sako Jurgutis. — O šios paskutinės negausi. 
• — Jei geruoju neduosi, aš pati pasiimsiu, 
atsakė lapė, apsisuko ir nubėgo į raistą.

Kitą dieną atbėgo vilkas ir sako Jufgučiui:
— Atiduok man avį. Aš noriu ėsti.
— Tu jau daug mano avelių surijai, — tarė 

Jurgutis. — Šios paskutinės "negausi.
— Jei geruoju neduosi, aš pats pasiimsiu,

— atsakė vilkas, apsisuko ir nubėgo į raistą.
Trečią dieną atėjo lokys ir sako Jurgučiui:
— Atiduok man karvę. Aš noriu ėsti.
— Jūs niekada nepasotinami, — tarė Jur

gutis. — Ne, šios paskutinės karvutės negausi.
— Jeigu' geruoju neduosi, pats pasiimsiu,

— atsakė lokys, apsisuko ir nuėjo į raistą.
. Susirūpino Jurgutis. Bet dar labiau susi

rūpino Dainikė. Ji jau žinojo, kad toks raisto 
gyventojų grasinimas nieko gero nežada.

Vieną naktį Dainikė išgirdo lokio eiseną.
— Jurguti, — pažadino ji vaiką. — Plėšikai 

ateina.
Jurgutis pašoko iš lovos, apsitaisė ir pasi

griebė kirvį. Tuo tarpu kažin kas sutratėjo 
ir subildėjo — atrodė, kad namai griuvo. Tuo 
pačiu sykiu, vištelė sukadėjo, avelė subliovė 
ir karvutė sumykė. Jurgutis išpuolė į kiemą 
ir pamatė, kad tvartas sugriautas, o iš kiemo 
išbėga lapė su vištele, vilkas su avele ir lokys 
su karvute. Jurgutis ėmė vytis, bet nieko ne
padarė : tie dingo ir dingo nakties tamsumoje...
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vėl atbėgo lapė ir sakoPo kurio laiko 
senelei Dainikei:

O senelė tarė Jurgučiui:
— Nereikia tokių erzinti.

— Aš noriu ėsti. Duok man ką nors.
— Aš jau nieko nebeturiu, — atsakė 

Dainikė. — Jūs viską man išplėšėte.
— Tu turi dar sūnų... .— tarė lapė ir 

apsilaižė.
Jurgutis pagriebė kirvį ir paleido su juo į 

lapę. Bet lapė pašoko ir nubėgo į raistą.
— Jūs mane dar paminėsit! — sušuko ji iš 

tolo.
O senelė tarė Jurgučiui:
— Nereikia tokių erzinti.
— Neiškentė mano širdis, — atsakė Jur

gutis.
Kitą dieną atbėgo vilkas ir sako senelei 

Dainikei:
— Aš noriu ėsti. Duok man ką nors.
— Aš jau nieko nebeturiu, — atsakė 

Dainikė. — Jūs viską man išplėšėt.
—- Tu turi dar sūnų... — tarė vilkas ir 

apsilaižė.
Jurgutis pagriebė kirvį ir paleido į vilką.

Vilkas pašoko, ir nieko jam.
— Jūs mane dar paminėsit! — sušuko jis, 

nubėgdamas į-raistą.

— Mano širdis neiškentė, — atsakė Jur
gutis.. .

Trečią dieną atbėgo lokys ir sako Dainikei:
— Aš noriu ėsti. Duok man ką nors.
—■ Aš nieko jau nebeturiu, — atsakė 

Dainikė. — Jūs viską man išplėšėt.
— Tu turi dar sūnų... — tarė lokys ir 

iškišo liežuvį.
Jurgutis pagriebė kirvį ir paleido į lokį. 

Bet lokys apsivertė kūliu ir nubėgo į raistą. 
Nubėgdamas sušuko:

— Jūs mane dar paminėsit!
— Nereikia tokių erzinti, — tarė senelė.
— Širdis neiškentė, — atsakė Jurgutis.
Bet dabar juodu abudu susirūpino.
— Raisto gyventojai pikti, — tarė senelė.

— Jie nedovanos.
Bet ką gi juodu turėjo daryti? Negi patys 

turėjo lįsti žvėrims į nasrus. Taigi dabar 
laukė ir saugojos.

Vieną naktį senelė pažadino Jurgutį ir 
sako:

— Vaikeli, klausykis: aš girdžiu lokio 
žingsnius.
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Jurgutis pasibudo ir nusitvėrė kirvį, o 
senelė pakurstė židinyje ugni.

Po valandėlės juodu išgirdo — trobelė su
braškėjo, o paskui tiktai — tra, tra, tra! iir, 
ur, ur! 'ir sugriuvo. Kone senelę užgriuvo, 
kone Jurgutį prispaudė.

Atsipeikėję juodu žiūri — lapė dantis atki
šus, vilkas išsižiojęs ir lokys piestu atsistojęs 
taikstos i juodu. Senelė su Jurgučiu prisi
glaudė prie židinio ir kenčia.

— Kol mano namų ugnelė kūrensis, kol 
žibės nors viena jos kibirkštėlė, jūs manęs 
nepaimsite, — tarė Dainikė.

— Dar pažiūrėsim! — suriko visi kartu — 
lokys, vilkas ir lapė.

Paskui jie, dantimis skalindami, kaukdami 
ir riaumodami, nubėgo vėl į savo raistą.

— Ko dabar susilauksim? — tarė Jurgutis.
O senelė Dainikė pakartojo:
— Kol mano namų ugnelė kūrensis, ko! 

žibės nors viena jos kibirkštėlė, niekas mūsų 
nepražudys.

— Bet ir gero nieko nesulauksim, — tarė 
Jurgutis. — Šitaip ilgiau negalim kęsti. Aš 
eisiu pas karalių. Jeigu jis karalius, tai jam 
turi rūpėti mūsų sveikata ir gerovė.

O senelė tarė:
— Vaikeli, kai nueisi pas karalių, paklausk 

ir apie Marelę: kada ir kaip mes ją atgausim?
— Gerai, — atsakė Jurgutis. — Iš visų 

jėgų stengsiuos išvaduoti savo seselę. ,
Rytui išaušus, apramstė jis namų židinį, 

atsisveikino su senele ir išėjo karaliaus 
jieškoti.

Devynias denas sunkiai keliavo, devynias 
naktis vargiai nakvojo, ir priėjo karaliaus 
dvarą.

— Ar galiu pamatyti karalių? — paklausė 
jis dvaro užveizdos.

— Gerai, — tarė užveizda. — Karalius 
visus priima, kas nori su juo matytis.

Ir nuvedė Jurgutį pas karalių.
Karalius buvo senas, žilas ir tylus. Jis 

mažu galvos linktelėjimu atsakė į Jurgučio 
pasveikinimą ir paklausė:

— Ko atėjai, vaikeli?
—■ Aš gyvenu prie didelio raisto, ir mudu 

su senele labai vargstava ir kenčiava, — tarė 
jis karaliui. Paskui nupasakojo, kaip yra 
buvę, kas atsitikę. O pabaigė šitaip:

— Gelbėk mus, karaliau, nes nežinia, kas 
toliau bus. O tu viską gali...

Karalius susimąstė, paskui tarė:

— Vaikeli, karalius daug turi, bet ne viską 
gali. Tačiau kas gina savo namų židinį, negal 
pralaimėti. Šitame pačiame dvare gyvena 
vyriausias kunigas. Eik pas jį. Sakyk, kad 
siunčia tave karalius. Nusipasakok jam viską 
ir paprašyk jo patarimo. O jei reikės kardo 
ir kariuomenės, aš duosiu.

Jurgutis padėkojo karaliui ir nuėjo pas 
vyriausią kunigą.

Šis buvo toks pat senas, kaip karalius, o 
gal dar senesnis ir žilesnis. Jis giliai pažvelgė 
Jurgučiui į akis ir paklausė:

— Kokie vargai spaudžia tavo širdį, 
vaikeli?

Jurgutis jam viską pasisakė ir paprašė 
pagelbos. Vyriausias kunigas išklausė jo irtarė:

— Daug yra tokių vargstančių ir kenčian
čių. Bet jie visi yra užmiršę savo karalių 
arba, išdidę ir pasikėlę į puikybę, nesikreipia 
į jį pagelbos ir patarimo. O tu gerai, kad 
atėjai. Jei gana turėsi drąsos ir pasiryžimo, 
išgelbėsi senelę ir sesutę, pats išsigelbėsi ir 
dar kitus išgelbėsi.

— Viską padarysiu, ką man sakysi, — 
karštai atsakė Jurgutis.

Tada kunigas tarė jam:
— Vidury raisto yra didelė pelkė, toje 

pelkėje — kalnas. Tu turi nunešt į tą kalną 
ąžuolinį kryžių ir pastatyti. Kai tą kryžių 
pastatysi, būsite visi išgelbėti.

Jurgutis pasižadėjo. . Tada kunigas paėmė 
ąžuolinį kryžių, padavė Jurgučiui, palaimino 
jį ir dar pasakė:

— Tavo kelionė bus ilga ir sunki. Naktimis 
plėšrieji žvėrys ir baidyklė gąsdins tave, bet 
tu neišsigąsk, tik šio kryžiaus nepaleisk iš 
rankų ir niekur neatsitolink nuo jo. O kai 
prieisi kalną, ant kurio reikės pastatyti tau 
kryžių, išeis didysis žvėris, arba piktasis 
raganius, su savo palydovais ir pastos tau 
kelią. Aš nežinau, ar tu turėsi drąsos tada 
lipt į kalną. Nueik dar pas karalių ir gauk iš 
jo sidabrinį kardą. Su tuo kardu galėsi ir 
patį raganių nukirsti, jeigu jis nesitrauks tau 
iš kelio.

Jurgutis padėkojo kunigui, o kunigas dar 
palinkėjo jam Dievo palaimos ir išleido jį pas 
karalių.

Kai Jurgutis nuėjo pas karalių, ir karalius 
pamatė vaiką su ąžuoliniu kryžium, jis tuojau 
suprato, kad kunigas yra palaiminęs jį į 
nepaprastą žygį. Karaliaus veidas buvo paten
kintas, ir jis paklausė Jurgučio:
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— Ko dar norėtum iš manęs, vaikeli?
— Karaliau, — tarė Jurgutis, — atėjau 

prašyti sidabrinio kardo.
Karalius nusivedė Jurgutį į tokį didelį 

kambarį ir parodė. Visos to kambario sienos 
buvo nukabinėtos įvairių įvairiausiais kardais: 
čia buvo jų ir auksinių, ir sidabrinių ir ki
tokių. Karalius parodė Jurgučiui į vieną sieną 
ir tarė:

— Ar galėsi išsirinkti kardą, kuris tau 
reikalaingas?

Jurgutis pasižiūrėjo ir pamatė, kaip iš vieno 
kardo ėmė trykšti tokios švieselės. Vaikas 
parodė į tą kardą ir tarė:

— Šitas man reikalingas.
Tada karalius nukabino jį nuo sienos ir 

padavė Jurgučiui. Kardas nustojo spindėjęs. 
Karalius tarė:

— Štai kardas, kuris, šalia kryžiaus, gins 
tave nuo visokios piktos galybės.

Ir karalius išleido Jurgutį.
O Jurgutis ėjo, ėjo, kol tik priėjo raistą. 

Devynias dienas keliavo ir devynias naktis 
nakvojo, bet niekas jam nesirodė, ir nieko 
pikto jam neatsitiko. Dešimtą dieną įžengė į 

raistą, ir dešimtą naktį nakvojo raiste. O tada 
ir pradėjo rodytis jam visi baisumai.

Jisai gulėjo, galvą pasidėjęs ant kryžiaus, 
o kryžių — ant tokio kupstelio. Ogi naktį, 
per patį vidurnaktį, kad ėmė staugti apie jį 
visokiais balsais, kad ėmė kaukti ir baubti — 
Jurgutį net šiurpas nukratė. Bet jis niekur iš 
savo vietos nesitraukė, kryžiaus ir kardo iš 
rankų nepaleido. Taip ir praėjo vidurnaktis, 
viskas nusiramino, ir jis sulaukė ryto.

Kitą dieną vėl keliavo, o naktį vėl taip pat 
apsinakvojo. Ir tą naktį vargino jį visokios 
baidyklės ir taikstėsi jį sudraskyti, bet jis 
nepabūgo jų ir vėl sveikas ryto sulaukė.

Taip dar septynias dienas keliavo ir septy
nias naktis nakvojo ir priėjo pelkę. Kai priėjo 
pelkę, tai jau buvo matyti ir tas kalnas, į 
kurį jam reikėjo įlipt ir kryžių pastatyti. O 
buvo rytas. Jurgutis pasižiūrėjo į pelkę ir 
nusprendė, kad ligi vakaro jis turi nueiti į 
kalną, nes pelkėje juk negalės nakvoti. Nieko 
nelaukęs, susijudino ir įžengė į pelkę.

Bet — ai, ai, ai! Ta pelkė pasirodė besanti 
pilna visokių bjaurybių: varlių, gyvačių, 
driežų ir kitokių matytų ir nematytų gyvių

53

13



— tiktai kruta, rangos, Tėplioja. Nėra kur 
kojos padėti! O čia dar klimpsta, visa pelkė 
pažliugus. Jurgutis atgal atšoko pasibaisėjęs.

Tik ir vėl susimąstė. Ko gi jis čia ėjo, jeigu 
tos pelkės neįveiks? Juk pelkės neperėjęs, 
nepasieks kalno, nepasiekęs kalno, nepastatys 
kryžiaus ir nieko nepadarys! Visas jo žygis 
veltui!

Dar kartą pasiryžo ir vėl įžengė į pelkę. 
Ir dabar jis nieko nežiūrėjo: brido per telkšan
čias samanas, lipo per varles ir gyvates, tik 
laikės, kad nepargriūtų, kryžiaus ir kardo iš 
rankų nepaleistų. Ir vakarop priėjo kalną.'

Kai išbrido jis iš pelkės ir įžengė į sausą < 
žemę, kur stovėjo kalnas, tuojau sudrebėjo ’ 
žemė po jo kojų. Ir taip smarkiai ėmė drebėti, ( 
kad vos nusilaikė ant kojų. Jis labai nusi- 1 
gando. Bet dar stipriau laikė rankose kryžių 1 
ir sidabrinį kardą.

Staiga žemė nustojo drebėjus, ir atsivėrė 
kalnas, ir iš didelės tamsios skylės pasigirdo 1 
tokie griausmingi garsai, kad net ausis 
spengė, galva pusiau plyšo. Jurgutis atbulas 
ėmė trauktis atgal. Bet kai tik jis žingsnį 
pasitraukė, tuojau iš kalno išėjo didžiausia 
baidyklė: žmogaus galva, jaučio ragai, lokio 
liemuo, jaučio uodega, ožio kojos, tiktai 
juodos juodos, kaip smala. Jurgutis tuojau 
suprato, kad tai buvo piktasis raganius. 
Paskui jį iš kalno išsivertė daugybė kitų 
baidyklių: lokių, vilkų, šernų, tigrų ir visokių 
kitokių. Tiktai jie nė vienas nebuvo tikrai 
panašūs į save: vilkai su šernų galvomis, 
lokiai su jaučio ragais, lapės su kiaulės 
kojomis ir visaip kitaip. Išlindę iš kalno, jie 
visi išsižiojo, atkišo dantis ir ėmė artintis į 
Jurgutį, o didysis žvėris — pats pirmutinis. 
Jurgutis traukias ir traukias pamažėle į pelkę, 
o tie vis artyn ir artyn prie jo. Jau jie ir į. 
pelkę paskui Jurgutį žengia, jau taikstosi jį. 
apsupt iš visų pusių. Staiga Jurgutis pajuto 
kryžių ir kardą savo rankose, ir prapuolė jam 
su vienu sykiu visa baimė. Tvirtai nusitvėrė 
kardą ir smogė juo žmogui su jaučio ragais. 
Baidyklė baisiai subliuvo ir išvirto. Jurgutis 
dar kartą jam smogė ir nuėmė galvą. Sulyg 
tuo sykiu subliuvo ir visos kitos baidyklės ir 
pasitraukė į šalį.

Dabar Jurgutis tekinas pasileido į kalną. 
Įlipo į patį viršų, prakasė su kardu duobę ir 
pastatė kryžių. Bet čia pat jis parkrito iš 
nuovargio ir užmigo.

& Kai atsibudo, buvo puikus rytas. Iš žydro 
dangaus švietė skaisti saulė, aplinkui akį 
traukė puiki žaluma ir dvelkė malonus 
kvapas. Plačiau apsidairęs, pastebėjo, kad 
pelkė ir raistas visai pranykę, telikęs tiktai 
kalnas su kryžium, o visur kitur, kiek tik 
akys galėjo apimti, traukės platūs laukai su 
gyvenamomis žmonių sodybomis, ir gausiais 
sodais. Besąs pats šienapjūtės laikas. Daugely 
vietų būriai jaunų vyrų ir moterų dirbo 
plačiose pievose. Iš jų darbo buvo matyti, 
kad jie visi patenkinti ir linksmi.

O čia pat prie kalno stovėjo minia žmonių, 
vyrų ir moterų. Atrodė, kad jie iš kažin kur 
netikėtai atsiradę ir kažin ko laukė. Kai Jur
gutis ėmė leistis žemyn nuo kalno, jie garsiai 
šaukė jam: /

— Valio, didvyri! Valio!
Ir štai iš visos minios išsiskyrė staiga viena 

jauna mergaitė ir ėmė eiti prie Jurgučio.
— Sveikas, broli! — sušuko ji iš tolo, ir 

juodu apkabino vienas kitą.
Tai buvo Jurgučio sesuo Marelė. Ji, drauge 

su visais kitais užgrobtais ir užkeiktais 
žmonėmis, tapo čia nuostabiu būdu išvaduota.

Dabar Jurgutis ir Marelė, džiaugsmo kupini, 
skubinos į savo tėviškę. Minia išvaduotų 
žmonių džiūgavo ir šaukė juodviem valio, 
ligi kol tik juodu nusitolino.
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Juodu ėjo nuostabiu būdu atsiradusiu 
vieškeliu, kurs tęsės nuo kalno per visą raistą, 
pavirtusį dabar derlingais laukais, žaliuojan
čia dirva. Juodviem einant, iš abieju pusių 
kelio rinkosi būriai šienpjovių ir grėbėjų ir 
taip pat šaukė:

— Valio, didvyri!
O nuleįsdami juodu toliau, dainavo ilgiausių 

metų.
Jurgutis dabar buvo kaip iš gilaus miego 

atsibudęs ir regėjo kažin kada sapnuotus 
dalykus. Ir atrodė jau jis dabar kaip suaugęs 
januolis, pilnas drąsos ir pasiryžimo. Prie 
šono kabojo jam sidabro kardas, ir jo žingsnis 
buvo kaip kario, grįžtančio iš kovos lauko po 
didžios pergalės.

Marelė buvo liekna šviesplaukė mergaitė, 
žydriomis akimis ir šviesiu giedriu veidu. Jos 
eisena buvo drąsi ir linksma.

Kai sugrįžto juodu namo, rado čia didelę 
talką: didelis būrys vyrų ir moterų iš naujo 
statė sugriautus Dainikės namus, taisė tvoras, 
pylė kelius ir takelius. Sutikdami Jurgutį, jie 
taip pat garsiai pasveikino jį:

— Sveikas, didvyri!
Paskui taip pat pasveikino ir Marelę, ilgai 

vargusią pikto raganiaus valdžioje. .
Senelė Dainikė su dideliu džiaugsmu ir 

susijaudinimu sutiko savo vaikaičius. Ji ma

loniai glamonėjo juodu ir sakė Jurgučiui:
— Sveikas, vaikeli. Tavo žygis buvo 

didelis, ir tu išgelbėjai daug nelaimingų 
žmonių, kurie buvo pikto raganiaus užkeikti.

— Aš nieko vienas nebūčiau galėjęs pa
daryti, — atsakė Jurgutis. — Viską, ką pa
dariau, padariau per karalių. Ir supratau 
dabar, kad negali būti nė vieno nelaimingo 
žmogaus, kurs eina jo pagelbos prašyti.

Tuojau talkininkai baigė sodybos atkūrimo 
darbus. Tuo pačiu laiku atvirtusio raisto 
valdovo pasiuntiniai sugrąžino senelei Danikei 
visus jos užgrobtus turtus: auksą, sidabrą, 
šilką ir didelius būrius galvijų. Dainikė vėl 
pasidarė turtinga.

Ir iškėlė senelė Dainikė puotą — negirdėtą 
neregėtą. Visą vakarą skambėjo puikios 
dainų Sutartinės, žmonės linksmai kalbėjo ir 
sakė, kad niekada jau daugiau nebegrįš 
užkeikimo laikai, nes nebėra pikto raganiaus 
ir burtininko.

Paskui senelei Dainikei, Jurgučiui ir Mare
lei išaušo mielas rytas ir atėjo puiki diena. Ir 
negąsdino jų daugiau nei klaikusis raistas, 
nei lokiai, nei vilkai, nei kiti žvėrys, nes ir 
paties raisto jau nebebuvo, o vietoj žvėrių 
gyveno geri Ir linksmi kaimynai.

Ir plaukė dabar jų visų laimingas gyveni
mas, kaip pasaka.

MĖLYNUOJA
O. B. AUDRONĖ

Mėlynuoja pirmos gėlės — 
žibuoklėlės
ir dangus tai melsvažiedis — 
pasirėdęs.

Mėlynuoja prie Palangos 
jūrų bangos.
Mėlynuoja tarp pušynų 
žiedas lino.

Mėlynuoja tamsios girios 
Saulei girias. — 
Savo kloniuos susisupę 
mūsų upės.

Mėlynuoja mano akys — 
tėtis sakė. —
Ir broliuko ir mamytės 
melsvai žydi.
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Artinos Velykos. Tremtinių vaikai susirū
pinę klausė mamos:

— Mama, mama, ar daug šįmet velykaičių 
bus?

— Nežinau, — abejojo mama. — Čia ne 
mūsų nameliai, ne mūsų vištelės, ne mums ir 
jų kiaušinėliai.

Vaikai susirūpino, o mažieji net lūpą pra
dėjo tempti.

Ant palangės tupėjo zylutė ir lesė trupi
nėlius. Ji išgirdo vaikus dejuojant ir pasakė 
strazdui. Strazdas pamatė varną lekiant, susi
stabdė ir jai pasakė.

O ta varna buvo iš Lietuvos. Jai pagailo 
savo krašto vaikų, ir nutarė padėti jiems. 
Tuojau nulėkė į kaimą, nutūpė ant vieno 

. tvarto stogo ir ėmė šaukti:
Kvar, kvar! Kvar, kvar! 
Kas bus dabar?
Artinas Velykos, 
o pintinės dykos: 
mūs vaikeliai verkia — 
kiaušinėlių reikia.

Išgirdo gaidys ir sako:
— Gaila. Šįmet šalta buvo žiema, mano 

vištos atsargų nesudėjo, o ką dabar deda, tai 
savo šeimininkei.

Nulėkė varna į kitą kiemą ir vėl šaukia:
■ 1 Kvar, kvar! Kvar, kvar!

Kas bus dabar?
Artinas Velykos, 
o pintinės dykos: 
mūs vaikeliai verkia — 
kiaušinėlių reikia.

Išgirdo gaidys ir sako:
— Gaila. Šįmet striukai kiaušinių, o kas jau 

sudėta, tai savo šeimininkei.
Varna nulėkė J trečią ir ketvirtą kiemą, ir 

į visus kitus kiemus, ir visur ta pati šneka.
Tada varna pakilo nuo stogo, sumojo spar

nais ir išlėkė į pačias debesis. Išlėkus apsi
dairė, apsidairius pamatė ežerą — toli toli, 
už girių, už kalnų, už kelių miestų.

Lėkė, lėkė ir nulėkė į tą ežerą. Nulėkus 
nusižiūrėjo krante patį aukščiausią medį, nu
tūpė j viršūnę ir ėmė šaukti:

Kvar, kvar! Kvar, kvar!
Kas bus dabar?
Artinas Velykos, 
o pintinės dykos: 
mūs vaikeliai verkia — 
kiaušinėlių reikia ...

Ežere plūduriavo didelis būrys ančių. Jos 
gaudė žuveles ir nardė, o jaunosios antelės 
žaidė. Niekas nė nesiklausė, kas daros ant 
kranto, kad ir aukščiausiame medyje.

Varna dar ėmė šaukti:
Kvar, kvar! Kvar, kvar!
Kas bus dabar?
Artinas Velykos, 
o pintinės dykos . . .

Visų ančių viduryje plūduriavo viena balta 
balta antis, kaip sniego pusnis. Ji taip pat 
mėgo žuveles, mėgo nardyti ir žaisti. Bet dau
giau uį kitas ji turėjo ir matyti ir girdėti, 
nes buvo ančių karalienė. Dėl jos nepaprasto 
baltumo kitos antys praminė ją snaige ir va
dino: Snaigė, Lietuvos girinių ančių kara
lienė.

Snaigė nieko nepraleido. Ji matė varną at
lekiant, į medį nutupiant ir girdėjo ją šau
kiant. Pasiklausė, pasiklausė, paskui nutildė 
antis ir tarė joms:

— Klausykitės!
Antys iškėlė galvas ir sužiuro į Snaigę ka

ralienę. Bet jos išgirdo varną šaukiant:
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Kvar, kvar! Kvar, kvar!
Kas bus dabar?
Artinas Velykos, 
o pintinės 'dykos . . .

Snaigė paskyrė būrelį jaunų antelių ir nu
siuntė pas varną.

— Lėkite, — sako, — ir paklauskite, ką 
reiškia tie jos žodžiai.

Antelės nulėkė ir paklausė. Varna nusileido 
ant ežero kranto prie vandens ir papasakojo 
antelėms, ką buvo girdėjus apie tremtinių 
vaikus. Paskui sako:

— Aš esu varna iš Lietuvos, o jūs — antys 
iš Lietuvos. Ar negalėtumėt padėti mūsų vai
kams? Šio krašto vištos nieko gero nežada.

— Gerai, — atsakė antelės. — Mes viską 
papasakosim Snaigei karalienei.

Tuojau antelės nulėkė pas Snaigę karalienę 
ir papasakojo jai, ką buvo glrdėjusios Jš 
varnos.

Išklausius savo pasiuntinių, Snaigė garsiai 
sušuko ir susikvietė apie save visas antis.

— Klausykitės, mano antelės! — tarė ji. — 
Lietuvos valkai tremtiniukai labai vargsta 
svetimam krašte ir laukia Velykų. Bet liūdnos 
bus jų Velykos, jeigu jie neturės velykaičių. 
Šio krašto vištos nieko gero nežada. Pagelbė
kime mes jiems. Sudėkim kiekviena po kelis 
kiaušinius, ir tremtiniukai turės linksmas 
Velykas.

— Taip! Taip! Taip! — suriko antys, net 
visu ežeru nuskambėjo.

Snaigė paskyrė laiką, per kurį antys turėjo 
sudėti kiaušinius, ir visos išsiskirstė. O pati 
karalienė pasiėmė būrelį patarėjų ir nulėkė 
pas varną.

— Sveika, karaliene, — atsakė varna. — 
Ir aš džiaugiuos, sutikus visą būrį saviškių. 
O dar toks svarbus reikalas . . .

— Gerai, tarė Snaigė. — Mes sudėsime 
tremtinių vaikams daug kiaušinių. Tiktai 
pristatyti jų negalėsim. Bet tu jau tiek daug 
pasirūpinai, pasirūpink ir tuo reikalu. Juk 
žinai, kad kiškis myli vaikus. Palakiok po 
laukus, surask kiškį ir paprašyk, kad jis at
vyktų su manim pakalbėti.

— Gerai, — atsakė varna, atsisveikino su 
Snaige ir nulėkė.

Palakiojo, palakiojo po laukus ir šlaitus, 
susirado kiškį ir tarė jam:

— Klausykis, kiški. Juk tu myli mažus val

kus. Ančių karalienė Snaigė kviečia tave į 
paežerę. Ji nori pakalbėti, ar nesutiktum pri
statyti tremtinių vaikams velykaičius.

— Su mielu noru, — atsakė kiškis.
O kitą dieną pats nubėgo j paežerę pakal

bėti su ančių karaliene. Snaigė labai apsi
džiaugė, jo susilaukus.

— Kiaušiniai jau bus Verbų sekmadienį, — 
tarė ji. — Žiūrėk, kiškeli, nepavėluok.

— Gerai, — atsakė kiškis. — Aš atvyksiu 
jau Verbų naktį su pačia ir visais savo vai
kais, ir paimsim kiaušinius, kiek tik jų bus. 
O ir vėluotis negalima, nes kiaušinius juk 
turime dar išvirti ir dailiai nudažyti.

— Puiku, — atsakė patenkinta Snaigė. — 
Lauksim.

O nei ji, nei kiškis nepastebėjo, kad netoli 
medyje tupi šarka patarška ir viską girdi. 
Kai Snaigė su kiškiu pabaigė savo kalbą, ji 
garsiai susijuokė ir nulėkė.

Iš jos ir išgirdo piktasis kalnų raganius, kad 
antys ir kiškis nori padėti tremtinių vaikams.

Raganius piktai nusišypsojo, paskui, kaktą 
suraukęs, kažin ką sumanė ir tarė:

— Nesulauks! . . .
O varna papasakojo strazdui, kad antys 

daug daug kiaušinių sudėsiančios vaikams, 
strazdas pasakė zylei, zylė nulėkė ant pa
langės ir ėmė šaukti:

Čyk, čyk, čyk!
Linksmos bus Velykos.
Daugel kiaušiniukų, 
o vis antiniukų, 
dailiai nudažytų, 
margai išrašytų. 
Cyk, čyk, čyk!

Vaikai nesuprato zylutės kalbos, bet matė, 
kad ji smagi laukia Velykų, tai ir jiems buvo 
smagu.
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O tuo tarpu piktasis kalnų raganius jau 
galvojo pakenkti kiškiui. Jis parsikvietė iš 
marių milžinų slibiną ir pastatė prie gele
žinkelio tilto, pro kurį turėjo grįžti iš ežero 
kiškis su kiaušiniais.

Kiškis Verbų naktį nuvyko su pačia ir vi
sais savo vaikais į ežerą, gavo iš ančių kiau
šinius, susikrovė j vežimėlius ir ėmė skubin
tis į savo dvarą.

— Laimingos kelionės! — palinkėjo jam 
pati karalienė Snaigė. — Tegu mano vaikai 
nors per Velykas pasidžiaugia.

— Laimingos kelionės! — krykštė ir visos ■ 
antys iš ežero, o kai kurios pakilo iš vandens 
ir ore plesnodamos linkėjo kiškiams pa
sisekimo.

— Ačiū, ačiū! — dėkojo joms kiškiai. — 
Mes pasistengsim, kad velykaičiai išeitų dai
lūs gražūs ir patiktų vaikams.

Ir kiškiai nuvažiavo.
O nei varna ir nei joks kitas paukštis ne

matė, kaip raganius parvedė marių slibiną. 
Tai buvo naktį. Slibinas atvėžliojo į nurodytą 
vietą, prisiglaudė prie geležinkelio pylimo ir 
laukia. Ir štai dabar, kai pajuto, kad kiškis 
jau parvažiuoja, užsirioglino ant kelio prie 
tilto ir išsižiojo, o jo gerklė buvo tokia didelė, 
kaip visa patiltė. Ir apatinė jo lūpa taip gerai 
prigulė prie kelio, kad visai negalėjai pa
žinti ... Ir dantys buvo smulkūs ir atrodė, 
kaip akmenėliai, ant kelio paberti. Kiškiai 
važiuodami nieko pavojaus negalėjo suprasti.

Dar nebuvo išaušęs rytas, kai kiškiai su 
prikrautais vežimėliais artinos prie tilto. O 
kad ir geras kiškiai turi akis, vistiek nega
lėjo pažinti, kad patiltė kerto užstota: tamsu, 
juoduoja, ir gana.

Ir kiškiai važiuoja: senis pirmutinis, paskui 
jo pati, toliau vyresnysis sūnus, paskui ant
rasis sūnus, po to trečiasis ir taip toliau.

— Am! — garktelėjo slibinas ir prarijo 
kiškį su kiškiene, vyresnįjį sūnų, antrąjį sūnų 
ir trečiąjį sūnų.

Daugiau slibinui į gerklę netilpo. Tie penki 
įvažiavo, tuos su sykiu ir prarijo, o du jau
niausieji kiškiukai pabėgo su savo ratukais 
ir su kiaušiniukais.

Slibinas dar sykį išsižiojo, norėjo ir anuodu 
praryti, bet kiškiukai pasislėpė po krūmais, ir 
slibinas juodviejų nepamatė.

— Bū, bū! — subaubė perpykęs slibinas, 
kelis šuolius šoko ir nušoko tiesiai j marias, 
net žemė sudrebėjo.

O kiškiukai sveiki parvažiavo į savo dvarą 
ir ėmė virti ir dažyti kiaušinius.

Juodu tebebuvo dar visai jauni, ir butų

nemokėję patys dailiai velykaičių numarginti. 
Bet namieje buvo likusi juodviejų senelė, tai 
ta juodu pamokė ir dar pati padėjo. ,

Liūdna buvo kiškiukams, netekus tėvo, 
motinos ir trijų brolių, o su jais drauge ir 
daugelio kiaušinių. Bet senelė kiškė ramino:

— Neliūdėkita, vaikeliai. — Ne judu vie- 
nudu tokie nelaimingi. Daug yra pasaulyje 
našlaičių ir kitokių vargdienių. Žmonių tarpe 
jų nė nesuskaitytum. Marginkita velykaičius. 
Juk jau nebetoli Velykos. Kai dailių vely
kaičių primarginsita, tai pradžiuginsita žmonių 
vaikus!

Kiškiukai nusišluostė ašarėles ir ėmė vėl 
marginti velykaičius. O kur dėjo savo ašarė
lėmis suvilgintas kojeles, ten velykaičiai buvo 
patys gražiausi.
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VELYKŲ BOBUTE
A. GIEDRIUS

Dar, dar, dar ratukai, 
barška stiklinukai, 
kius, kius, kius, kius kumelaitė, 
kanapinė uodegaitė.

Dar, dar, dar ratukai, 
tauška kiaušinukai, 
kur keliu, kur pieva, 
tik greičiau į kiemą.

Skubink, vaško kumelėle, 
kad aplenktum pažarėlę: 
daug kiemų kiemelių, 
daug mažų vaikelių.

Kumelėle kius, kius, kius, 
kol vaikeliai pasibus, 
kai vaikeliai pasibus, 
jau bobutės nebebus.

VIŠČIUKAIPR. IMSRYS

Paliai žemę rida da, tartum, sviedinėliai, kai iš rankų šeimininkės byra trupinėliai.

Cipa, cipa, cip, cip, cip, cipa, cipuliukailAi, kokie jie gražūs, vikrūs, nors ir mažuliukai!
Po pat kojom vir, vir, vir Cipu, capu, linku.Kas pabiro, nutrupėjo — kapšt pakapšt surinko,
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VYDŪNAS
GIRMANTAS

O kas gi tas Vydūnas? Iš tolo pamatęs, 
pasakytum, kad nedidelis^ beveik smulkaus 
augumo žmogus, nediduke žila barzdele ir 
ilgais, tankiais, žilais plaukais, jau gana senas, 
bet greičiausiai apsiriktum, spėdamas jo metus.

Tačiau iš tikrųjų neužtenka, šitiek pasakius 
apie Vydūną. Jis yra didelis lietuvis ir didelis 
žmogus savo dvasia ir darbais. Nepažinok jo, 
bet akylai į jį pasižiūrėk ir suprasi, kad jis 
labai skirias iš daugelio kitų žmonių savo 
akių ir veido išraiška. Kai viešai kur pasirodo 
nepažįstamas, tuojau visi pastebi, kad jis 
savaimingas. Neseniai Detmolde buvo vieno 
vokiečių mokslininko paskaita. Prisirinko 
pilna salė žmonių. Pertraukos metu tas 
mokslininkas pamatė Vydūną, pasveikino ir 
pakalbino ir, čia pat susipažinęs su juo, pa
prašė bendradarbiauti jo žurnale (laikraštyje). 
Juodu abudu pirmą kartą matės, ir anksčiau 
vienas kito nepažinojo. Tiktai tas mokslininkas 
iš Vydūno povyzos sprendė, kad jis yra 
savaimingas žmogus, ir panoro su juo 
susipažinti.

Kas yra Vydūnas pats per save ir kas jis 
yra mums, lietuviams ir visai Lietuvai, ne
galėčiau trumpai čia pasakyti. Tam reikėtų 
ilgesnio rašto. O dabar tiktai šiek tiek ...

Vydūnas yra rašytojas, mintytojas ir 
muzikas. Tik jis ir toks savaimingas.

Vydūno raštai vaikams per sunkūs skaityti.. 
Ne visi ir suaugę jo raštus įveikia. O savo 
raštuose jis kelia tėkius klausimus: koks esi 

ir koks turi būti žmogus? koks esi ir koks turi 
būti lietuvis? kodėl toks turi būti? Ir iš tų jo raštų 
suprantam, kad žmogus nuolat turi siekti savo 
sielos tobulėjimo. Ir žmogum jis tevadina tik 
žmogaus sielą. Jeigu sakau aš, tai tuo a š 
suprantu tik savo sielą, ne kūną. Kūnas tėra 
tik laikina mano sielos buveinė, tik tam tikra 
priemonė sielai siekti savo tikslo. O sielos 
tikslas — pasiekti tobulo, amžino gyvenimo, 
susivienyjant su mūsų pačių ir viso pasaulio 
Kūrėju Dievu.

Apie savo tautą Vydūnas labai palankiai 
rašo. Bet randa joje ir negerovių, kurių reikia 
saugotis ir vengti. Jis sako, kad lietuvių tauta 
iš senų senovės turėjo daug žmoniškumo. 
Lietuvių senovę savo veikaluose jis labai 
gražiai aprašo ir nušviečia ją mums, kaip 
vakar dieną. Ir visada jo veikalų didieji 
veikėjai siekia kilnių, žmoniškų tikslų per 
savo dvasios — sielos tobulėjimą. Lietuvių 
kalba yra labai sena, gryna ir graži, ją ir 
toliau reikia saugoti nuo visokių svetimybių, 
kurios tik ją sudarkytų. Taip pat ir pati 
lietuvių tauta yra gryna ir turi pasilkti gryna, 
nesusimaišius su svetimais. Gryna tauta išlaiko 
gryną kalbą ir gryną savo dvasią, o tai ir yra 
brangiausia tautai. Lietuvis turi būti grynas 
savo krašto ir savo tautos sūnus, žmoniškas, 
taurus ir tvirtas savo tautos ir žmonijos kelyje, 
siekiant vis didesnio ir didesnio tobulumo.

Vydūnas labai mėgsta muziką ir dainas ir 
pats yra parašęs dainų ir muzikos (gaidų). 
Jis brangina lietuvių tautos muzikalumą ir 
gėrisi senu tautos palikimu — dainomis.

Vydūnas savotiškas ir kasdieniniam savo 
gyvenime. Jis savotiškai malntinas, savotiškai 
miega ir savotiškai gydos apsirgęs. Nevalgo, 
pavydžiui, mėsos (taigi nei taukų, nei žuvies). 
Jo maistas — augalinis, išskyrus pieną, sūrį, 
sviestą ir kiaušinius. Kitaip sakant, nevalgo 
tokio valgio, kuriam įgyti reikia atimti gyvybę

Jaunimas ir kiti visi 
prieidami aukura iŠ abieju pusiu, rankas augStai iSkele 

SuSvisk, skaisti gyvybe, musu sielose! 
NuSvieski Sirdi — kūnė savo gragumu, 
kad, pasiSvesdami Tau, kurtume 
gyvenimą visos tautos kartu, 
paguost galėtume pasupusiuosius, 
gyvybei gėdinti ir guvusiuosius!

Vydūno spausdinto rašto pavyzdys. Kelios eilutės 
iš jo knygos „Laimės atošvaita".
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ir pralieti kraują. Jo nuomone, žmogus negali 
būti toks žiaurus. Be to, jis teigia, kad augalinis 
maistas žmogui yra ir sveikesnis. Tokie 
žmonės, kurie nevalgo mėsos, o maitinas tiktai 
augaliniu maistu, vadinas vegetarai. Taigi 
Vydūnas yra vegetaras.

Šįmet, kovo mėnesio 22 dieną, Vydūnui 
sueina 79 metai. Tai nėra dar senas. Palaukit. 
Vytautas Didysis, 80-tuosius metus eidamas, 
dar raitas jodinėjo. O Vydūnas neseniai dar, 
vos prieš kelerius metus, mikliai dviračiu 
važinėjo ir pačiūžomis ant ledo čiuožė. Tik 
karo audros jį labai suvargino. Bet dabar jis 
jau gerokai pasitaisęs ir vis dar stiprėja.

Vydūnas yra kilęs iš Mažosios Lietuvos ir 

visą savo amželį joje išgyvenęs,' beveik visą 
laiką Tilžėje. Mažajai Lietuvai jis visada buvo 
kaip koks švyturys jūroje. Kol jis ten buvo, 
o apie ji būrelis ir kitų senosios kartos 
lietuvių, visi jautė tam tikrą Yamumą, kad 
Mažosios Lietuvos dvasia tebėra gyva, kad ji 
ir išliks visada.

Mes linkime Vydūnui ilgiausių metų. 
Tenusiskaidrina apsiūkusi mūsų žemės pa
dangė, tegu maloninga Aukščiausiojo ranka 
mus visus parveda į gimtąjį mūsų kraštą ir 
Vydūną — į mylimą jo ir branginamą mūsų 
visų Tilžę! Ir mes tikime, kad ir Didžioji ir 
Mažoji Lietuva daugiau niekada nebus 
išskirtos, o Vydūnas bus su mums visais.

Vydūno rankos raštas ir parašas. — Jis tai parašė „Sau taip, kaip kalbam, tik rašyba jo kitokia. Iš to pava 
lutei" savo gimtąją dieną. — Vydūno raštą skaitom ždžio suprasit, kuo skirias jo rašyba nuo mūsiškės.

SVEČIAS ŽALIU ŠVARKELIU
PR. IMSRYS

Va, žiūrėk, Maryt, pro langą — 
švarkeliu žaliu ateina ...
Sodas ir laukai jam skamba — 
girdim švelnią, linksmą dainą.
Tai pavasaris linksmutis; 
kepuraitė — vien žiedeliai...
Jau šiaurys nustojo pūtęs, 
traukiasi žiema iš kelio.

„Eiki šen!" mergaitės moja. 
,!,Štai, kiek mes žaislelių turim!
Vytas prieky delnais ploja: 
„Gal mainysime kepurėm?"
„Gyvi, gyvi!" pempės klykia.
Gandras baloj vėliai.
Iš šiltų kraštų parvykę, 
čiulba ulba paukštužėliai.

Kloniais upeliukai raitos.
Lyg naujai jautiesi gimęs.
Tra-lia-lia-laukuos ir šlaituos 
skamba dainos sutartinės.
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3. Pirmoji pažintis.Pavasario vidurdienio šiluma, kaip žemės gyvybės versmė, liejosi iš giedro gegužės dangaus. Ji tekėjo, plaukė virš-pievų ir laukų, savo švelnumu apipildama kiekvieną galvelę, besistiebiančią į saulę su savo troškimais, lūkesčiais ir svajonėmis. Kiekvienas žiedelis kėlė savo kepurėlę, apibertą auksinių spindulių, ir traukė, gėrė savo mažomis lūpelėmis gyvybės sultis, kurias dabar iš- aukštybių pylė ant žemės pavasario dangaus žydrynė.Reikėjo tik apsidairyti, kad pamatytum, kaip veržėsi ir troško visi to pavasario gyvybės džiaugsmo, kuris buvo apibėręs visus, kalnelius ir klonius, visus žemės kampelius ir aikšteles.-Visi visi kaip vienas, ką tik buvo pabudinęs ir prikėlęs gyvenimui pavasario šauksmas, nuo didžiausio ligi mažiausio, degė tuo pačiu jausmu, kartu, rodos, šaukdami vis tą patį: gyventi, gyventi, . . . Tegu ir mažu vabalėliu rėplinėti, tegu ir žolele pakelėje svyruoti, bet gyventi, gyventi, prisiglausti prie alsuojančios žemės krūtinės, jausti degančią saulę širdyje, ir matyti savo akimis žydintį pavasario grožį skambančiuose pavasario laukuose.Nors bitelė ir labai buvo užsiėmusi darbu, bet negalėjo dabar iškęsti nepakėlusi galvos ir nepasidairiusi aplink. Taip maloniai ir saldžiai kažkas glostė jos širdį, pilną džiaugsmo, kuris tvino joje iš šito stebuklingo gegiižės vidurdienio. Saulė, rodos, žeme ridinėjo, juokėsi ir šypsojosi kiekvienam, meiliai žiūrėdama į akis.
62

— Koks nuostabus grožis! — sušuko bitelė, suplodama sparnais ir atsistodama ant žiedo lapo.— Tikrai taip! Nuostabus grožis! —■ išgirdo ji vyrišką balsą. — Šito negali niekas užginčyti. Jį kiekviena akis mato ir kiekviena širdis jaučia, tik ne visi dėl jo gyvena ... Bitelė nustebusi žvilgtelėjo žemyn ir prie kmynų krūmo pamatė stovintį simpatišką jaunikaitį, tamsiais, gražiais rūbais apsitaisiusį. Didelę galvą jis buvo pakėlęs aukštyn ir žiūrėjo savo blizgančiomis akimis tiesiai į ją. Draugiškai nusišypsojęs, jis sujudino ore savo ilgus liestukus ir mandagiai linktelėjo:— Laba diena, bitele! — ištarė. — Malonu susipažinti. Esu saulėtų dienų muzikantas, kurį, be abejo, pažįstate.— Dovanokite, — ištarė bitelė, .— bet pirmą kartą jus matau. Matote, dar tik pirmosios dienos, kaip iš avilio išskridau ...— Ak, šitaip! — pasakė ir, skėstelėjęs sparnais, straktelėjo ant savo nepaprastai ilgų užpakalinių kojų arčiau jos. — Tai jūs dar išgirsite apie mane. Visi čia geriausios nuomonės apie mano muziką. Esu, mat, smuikininkas iš prigimties. Nebuvo nė vienų vestuvių. O tų vestuvių dabar labai daug’,— jūs negalite suprasti. Taip pat krikštynos, ar kitas koks balius, be mano smuiko būtų čia, kaip šermenys mirus. Šiam vakarui esu taip pat užkviestas. Į mėšlavežio sužadėtuves. Nors ir ne kokia jo pastogė, atsiprašant, ten..., žinote, bet ne dėl to groju. Tikrajam meninin-
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kui, tokiam kaip man, visiškai nesvarbu rūbas 
ir pastogė, o širdis ir siela ...

— Vaje, koks jūs kilnus! ... sušuko 
bitelė.

— Kaip ir pridera menininkui, — ištarė jis 
pasipūsdamas ir ėmė liestukais maišyti orą, 
o tai reiškė jo didelį pasitenkinimą.

— Ar daug uždirbate grodamas? —■ paklausė 
bitelė paprastai...

— Kaip tai? — nesuprato jis klausimo.
— Ar daug ką gaunate už savo muziką?
— Nieko ... O iš kur galėčiau gauti? .. Jūs 

manote, kad aš prekiauju savo širdies daino
mis ir renku už' tai nuo girtuokliaujančių 
stalo trupinius. Labai klystate, šitaip neišma
nėliškai kalbėdama. Jei nežinote, tai bent 
sąžinę turėkite, gerbiamoji! Štai ką noriu 
pasakyti. Pagaliau turėtumėte žinoti, kad 
kalbate ne su muse, kuri tupia, atsiprašant, 
ant kiekvienos nešvarios nosies.”.. — jo, 
balsas drebėjo.

— Nepykite! — švelniai ištarė bitelė. — 
Aš galvojau, kad jūs, kaip ir visi kiti, priva
lote ką nors gauti už savo darbą. Dėl to ir 
pasakiau taip. Nežinojau šito, kad veltui 
grojate.

— Jau nepykstu, — ištarė vėl ramiu balsu. 
— Kaip menininkas, žinote, esu labai ambi
cingas ir turiu jautrią širdį. Bet neimkite į 
galvą. Kas mane pažįsta, žino šitą mano būdo 
ypatybę. Taigi, įsidėkite gerai sau į galvą, 
kad ne dėl užmokesčio groju, o dėl pačio 
meno... Ar dabar jau aišku?

— O kas tai yra menas? — nedrąsiai 
paklausė bitelė.

— Kaip čia jums trumpai atsakius? Mano 
nuomone, tai gyvenimas grožiu. Nors apie tai 
galėtume dar ilgai kalbėtis, bet tai tema, 
sukelianti daug ginčų. Jums sunkiau bus tai 
suprasti, nes jūsų visa giminė labai praktiška. 
Jūs nesate tokia menininkė, visa to žodžio 
prasme, kaip, pavyydžiui, aš.

— Kodėl gi taip manote? — paklausė bitelė.
— O labai paprastai, — atsakė jis. — Ar 

jūs atsisakytumėte rinkti medų, o vietoje to, 
pavyzdžiui,' sukurtumėte gražią dainą švie
čiančiai saulei?..

— Ne, — atsakė liūdnai bitelė. — Aš 
nemoku dainuoti... O be to, aš turiu daug 
pareigų savo miestui ir jo gyventojams.

— Dėl to kad jūs negimėte menininke. Tai 
savaime suprantama. Tuo tarpu aš, žiūrėkite, 
nieko neturiu, o vis dėl to, labai laimingas. 

Jums gal sunku suprasti, kaip galiu toks būti, 
nieko daugiau nenorėdamas iš pasaulio. Neuž- . 
mirškite, kad nieko neturėti taip pat yra 
kiti didieji pasaulio menininkai... O dėl to, 
kad gyvenu vien tik savo dainai, niekuo dau
giau nesirūpindamas. Groju ir dieną, ir naktį, 
nieko daugiau nenorėdamas iš pasaulio. Neuž
mirškite, kad nieko -neturėti taip pat yra 
kartais didelė laimė.

— Tai jūs neturite nė savo namų? — 
nustebusi paklausė bitelė. — O kur šiąnakt 
nakvosite?

-— Šiandien mano namai čia, — parodė jis 
po lapeliu žolių krūmelį. ■— O rytoj žiūrėsiu, 
— nusišypsojo. — Gal grosiu jau kitur, nes 
mano smuikas turi skambėti visur, kur žydi 
pievos ir žaliuoja kalnelių atšlaitės. Toks jau 
keliaujančio muzikanto gyvenimas. Užsikandu 
žolės lapeliu ir vėl traukiu visą dieną iš 
peties, užmiršęs ir valgyti ir gerti... — jis 
nutilo ir žiūrėjo valandėlę į saulę, kažką 
posmuodamas ir linkčiodamas ritmingai savo 
didelę galvą. Gal jis posmavo naują dainą, 
įsiklausęs į pievos skambėjimą. To bitelė 
negalėjo atspėti. Tik nenorėdama jam trukdyti, 
ruošėsi atsisveikinti.

— Palaukite, — sušuko jis. — Aš jau su
kūriau šį tą naujo. Jūs išgirsite puikią ir visai 
naują mano dainą, kuri suskambės dar su 
neatvėsusiu mano širdies karščiu.

— Malonu, pasakė bitelė. — Aš nesu 
girdėjusi jus grojant.

Jis pakėlė savo dešinįjį sparną, dantuotą, 
lyg geležies pjūklelis, ir brūkštelėjo per kai
rįjį, kurį truputį ištiesė ir patempė. Pasigirdo 
skambus balsas, kuris tuojau nutilo. Matyt, 
buvo nepatenkintas žema gaida, nes dar 
labiau patempė sparną ir vėl brūkštelėjo . 
dešiniu sparneliu bandydamas, kaip tikras 
smuikininkas savo instrumento stygas.

— Jau gerai, — sušuko staiga ir dešiniu 
sparneliu taip pat greit ėmė brūžinti ištiestą 
sparnelį, kad reikėjo stebėtis. Aplink pasklidp 
toks aštrus ir skardus balsas, kad bitelei net 
ausyse ėmė spengti.

O jis grojo vis stipriau ir garsiau, grojo, 
savo muzikai visa širdį atiduodamas. Palenkęs 
galvą, svajingai žiūrėjo primerktomis akimis 
kažkur į tolį, o skardus smuiko balsas, ret
karčiais suvirpėdamas, tai vėl ritmingai plauk
damas, skardeno aplink ir suposi smilgų 
viršūnėlėse. Staiga jis nutilo ir atsisuko į ją.
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— Gražu, — tarė bitelė.
— Tai tik preliudas... O dar padainuosiu 

savo naująją dainą. Klausykite gerai, ar nesu
šlubuos kur ritmas, — ir vėl pradėjo smui
kuoti, tardamas švelnius dainelės žodžius. 
Bitelei jie labai patiko ir net už širdies griebė. 
Jis kartojo juos, pritariant smuikui, tai 
garsiau, tai tyliau juo skardendamas:

Spindėk, spindėk, saulute, 
žiedeliuose lankos, 
o mano aukso smuikas 
laimužę žemei gros...

, Tegu skaisti žydrynė
ilgai ilgai netems, 
iš jos širdužė mano 
tik saldų džiaugsmą sems ... 
Juodieji debesėliai, 
praplaukit pro mane, 
tegu žydės laimužė 
pavasario sapne ...

— Na, ką pasakysite dėl šito kūrinio? — 
pabaigęs .groti, pasakė jis.

— Trūksta žodžių įvertinti jūsų sugebė
jimui, — atsakė bitelė. — Ima noras net 
atmintinai išmokti ir paskui pačiai padekla
muoti.

— Tą jūs galite lengvai padaryti, — sušuko 
nudžiugęs. — Malonu, kad esu suprastas ir 
įvertintas. O tai menininkui labai svarbu ... 
Tik deklamuodama atsiminkite, kad tai mano 
eilės. Jei būtų proga, ir kitiems mano vardą 
galite pasakyti.

— Atleiskite, bet koks jūsų vardas. Šito 
man nepasisakėte.

— Tiesa, tiesa ... — šuktelėjo susijaudinęs. 
— O tai svarbiausia. Šitaip imti ir pamiršti! 
Bet iš tokio mano išsiblaškymo galite spręsti, 
kad man tik kūryba rūpi. Kad tik vėl užsiple
pėjęs nepamirščiau ... Mane vieni vadina 
gatvelių muzikantu, kiti jievų takelių smui
kininku, treti naktibalda, bet tas visai nesvar
bu. Aš esu garbingas laukų Svirplys, tie- 
siasparnių šokikų giminės. Be to, nepaprastai 
mėgstu vienumą. Tik, saugok dangau, ne
maišykite mane su naminiu svirpliu, nors jis 
yra tikras mano pusbrolis. Bet nenoriu jo 
savo gimine pripažinti, nes už šiltą, plyšį 
užkrosnyje jis pardavė savo laisvę ir laukų 
grožį. Na, tegu sau sveikas dabar džiaugiasi 
ta laime, visas parudęs nuo krosnies karščio 
kepyklose ir malūnuose, kol jam žmogus 
karštu vandeniu neišplikina akių. Tegu sau 

rankioja tešlainių ir duonos trupinius, ne
matydamas šviesių mėnesienų, kartais tam
sioje kertėje tegalėdamas paimti į rankas 
savo smuiką. Šitokios laimės nepavydžiu. Tik 
stebiuosi, kaip jis iš mūsų garbingos giminės 
galėjo šitaip išsigimti ir virsti nešvariu pa
kampių dainiumi! Matote, ką kartais gyveni
mas padaro iš gero vyro. Na, pagaliau visko 
pasaulyj atsitinka. Vienas brolis teisėjas, o 
kitas, žiūrėk, į svetimas kišenes pirštus taiko. 
Nieko nepadarysi. Visokių yra, visokių, sako, 
ir reik. Tik nemalonu, kad štai išlenda, lyg 
yla iš maišo, ir suteršia visą tavo giminės 
vardą. O blogis daug garsiau visų ausyse 
suskamba, nei gėris. Bet niekas netiki tuo kol 
pats ant savo kailio nepajunta. Gero patarimo, 
mat, šiandien niekas pasaulyje nevertina.

— O iš kur tai žinote?
— Jei nežinočiau, tai nė nekalbėčiau, — 

atsakė jis labai rimtai. — Kad ir atsitikimas 
su tuo pačiu mano pusbroliu. Davė jam sykį 
prisiruošęs žmogus garo, jam priderinčiai 
davė. Žinoma, ne už nieką, bet už tai, kad jo 
vaikai ne tik naktimis, bet jau ir dieną, per 
daug įsismaginę, ėmė tiesiai į bliūdus šoki
nėti. Žinoma, negirdėta žioplystė. Ir aš neiš- 
kęsčiau, jei mano troboje taip imtų dūkti 
svetimi. Išplikino žmogus už tai jo pačiutei ir 
visiems vaikams akis. O jis pats taip pat vos 
gyvas liko. Su perskeltu smuiku ant nugaros, 
vos išnešė kailį pro lango skylę. Atbėgo 
uždusęs į sodą pas mano senelį, kurį užvakar, 
vos neprarijo varlė, ir prašo, su ašarom 
maldauja:

— Giminėle, priimk, priglausk, kol susira
siu kokią kertelę. Taip ir taip atsitiko, sako. 
Nelįsiu, girdi, daugiau pas žmogų į užkrosnį. 
Tegu jis- sau ... Klausysiu tavo patarimo, 
laisvę pamilęs gyvensiu.

Kaip gi nepriimsi nelaimėje. Tegu ir ne- 
giminė būtų. Gera buvo senelio širdis. O kaip 
jis smuiku grojo! Ką čia ir bekalbėti... Pri
glaudė, pavalgydino, žinoma, ir sako:

— Jei grįši ten,, vistiek galvos neteksi. Tą 
įsidėk į galvą. Verčiau laisvam numirti, negu 
leistis bobai šluotos ražu pribaigti. Arba ke
liauk į Japoniją, po šimts musių, jei be žmo
gaus pastogės negali išsiversti.

— O kodėl gi, būtent, į Japoniją? — nustebo 
bitelė.

— O dėl to, kad japonas svirplį vertina, 
kaip savo draugą ir asmeninį sargybinį.
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Žinoma, gal smuiką japoniškas svirplys ir 
geresnį turi, kad jo dainą pamilo žmogus. Bet 
mūsų giminės dar ta ypatybė, kad grojame 
tik tada, kai jaučiamės visai saugūs ir laisvi. 
Ir Japonijoj svirplys, pripratęs prie savo 
šeimininko, smuikuoja iš peties tik tol, kol 
neišgirsta svetimų žingsnių prie savo globėjų 
namų slenksčio. Jei tik kas įtartino, tuojau 
nutyla. Japonas žino, kad jau kas nors įtartino 
prie jo namų slampinėja. Ir taip juodu susi
gyvenę, kad japonas naktį tik tada ramiai 
miega, kai jo svirplelis išsijuosęs, net sušilęs 
smuikuoja. Bet vos tik nutils, japonas ir 
praveria akis. Nuostabi draugystė, nors tai ir 
šuniška tarnyba. Žinoma, kam patinka šitaip 
pastogę ir šilimą pelnytis, linkiu pasisekimo. 
Kaip ir mano senelis linkėjo mano pusbroliui. 
Bet ar jūs galvojate, kad jis paklausė? Kur 
tau! Jis norėjo veltui po žmogaus stogu 
glaustis. Tai per tolį keliauti, teisinos. Tai 
neturės pinigų japoniško skambaus smuiko 
už ką pirktis. Tai šiaip, tai taip teisinos, 
žiūrėdamas vis atgal į žmogaus pirkią, duonos 
trupinių pasiilgęs. Ir kaip gi manote, ką jis 
padarė? Vakare, net seneliui už prieglaudą 
nepadėkojęs, nutykino atgal į užkrosnį. Bet 
neilgai džiaugėsi laime. Sukapojo kitą rytą 
jį baisi, pasišiaušusi baidyklė, kuri vadinasi 
višta. Tai štai, kaip geras patarimas baigėsi. 
Svetimam skilvy. Musė pati nuo palubės, kaip 
ant delno, jo liūdną gala matė ir man pačiam 
papasakojo.

— Vai, kaip baisu! — ištarė bitelė.

— Paprastai, koks yra gyvenimas, tokia ir 
mirtis. Juk kiekvienas užsitarnauja tai, ko jis 
vertas. Šito niekas nepakeis, ar tai vienaip, 
ar kitaip bekalbėtum.

— Taip, taip! — atsakė bitelė. — Labai 
teisingai kalbate. Bet apie mirtį nenoriu 
girdėti. O jūs, pasirodo, ne tik groti mokat, 
bet ir apie pasaulį daug žinote ...

— O kaip gf nežinosiu! Juk gyveni ir 
mokiniesi, — atsakė vėl derindamas savo 
smuiko stygas.

— Atleiskite, bet negaliu iškęsti ilgiau 
negrojos. Širdį kažko suskaudo, turiu išsi- 
'blaškyt, — ir tuojau vėl suskambėjo po kmynų 
krūmu jo daina.

— Sudiev! — šuktelėjo jam bitelė, pajutusi 
šaldų žiedų kvapą, kurį nešė per pievą gai
vinantis įkaitusio oro dvelkimas. — Sudiev! 
Daug laimės! — pakartojo, bet jis negirdėjo. 
Paskendęs savo muzikoje, buvo taip susisva
jojęs, kad nieko šią valandą daugiau aplink 
save nematė. Bitelė nenorėjo jo trukdyti ir 
sudūzgė sparnais, iškildama į orą.

Kai ji nusileido ant pilno medaus žiedo, ten 
po kmynų krūmu dar vis tebeskambėjo skardi 
dainelė, kuri jos širdyje buvo palikusi neišdil
domą atminimą.

(Ligi kito karto!)

Tir bir bir bir 
birbia švilpa — 
mano švilpa, 
šilko kilpa.

Tir bir bir bir 
po beržynus — 
nieks netur 
tokios birbynės!

Mano švilpa 
šilko kilpa —

nuo to balso 
medžiai virpa.

Čiulbauja, 
kaip volungėlė, 

. vis aplinkui,
. vis pavėjui...

Vyturėlis 
čir vir vir!
Aš su švilpa 
tir bir bir!
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1ŠTIŠKĘS KIAUŠINIS
Algio tėvų būtas buvo ketvirtame aukšte. 

Kol laiptais užlipdavai, kojas pakirsdavo, bet 
pro langą pažiūrėti buvo smagu. Aplinkui kiti 
namai buvo žemesni, tai iš lango žiūrint 
atrodė, kad gali miesto stogais eiti ir nueiti. 
Bet smagiausia būdavo per langą persisvėrus 
į gatvę žiūrėti: šalygatviais ėjo mažyčiai 
žmonės, o gatve važinėjo automobiliai, kaip 
dėžutės. Algis būtų į juos žiūrėjęs ir žiūrėjęs, 
tik mama neleisdavo. Ji sakydavo:

— Iškrisi ant gatvės ir ištikši, kaip kiau
šinis.

Tas mamos pasakymas įstrigo Algiui j galvą 
ir visą laiką nedavė ramybės: jis būtinai 
norėjo pamatyti, kaip ištykšta iš taip aukštai 
mestas kiaušinis.

Kartą gavo iš tėvelio dešimt centų, nubėgo 
į krautuvę ir nusipirko kiaušinį. Kai mama 
išėjo į virtuvę, Algis persisvėrė per langą ir 
sviedė jį žemyn. Kojos nuo kėdės slystelėjo, 
ir Algis nepasijuto, kaip riktelėjęs nusirito 
nuo palangės į kambarį. Nepamatė nė kur 
kiaušinis nukrito, o antrą kartą per palangę 

■ svertis ėmė baimė. Tada jis apsisuko ir kaip 
kulka nėrė žemyn. Išbėgo pro duris ir sustojo.

Ar ne per daug jai to pieno? Taip, nes ji 
tremtinukė, mažoji DP, ir tik mažą savo dalelę 

iš to tegaus. — V. Bacevičiaus foto.

Jos visos trys laukia Velykų. — V. Bacevičiaus foto.

Ant šalygatvio gulėjo kiaušinio kevalai, 
išdrabstytas baltymas, ir geltonos trynio 
dėmės. Keli žmonės stovėjo, galvas užvertę į 
viršų, o vienas ponas šluostė juodą paltą ir 
piktai barėsi.

Algis greitai puolė atgal, bet iš užpakalio 
nutvėrė jį kieta ranka. Atsigrįžęs pamatė 
susiraukusį namų sargo veidą.

— Tai tavo darbas, išdykėli! Einam pas 
motiną! — piktu balsu sušuko jis, o geltoni 
dideli ūsai dar pikčiau sukrutėjo.

— Aš ne! —- mėgino teisintis Algis, bet 
sargas atkirto:

— Aš tau parodysiu — ne!
Jis pakvietė poną eiti kartu, ir visi trys 

užlipo laiptais aukštyn.
Algis pradėjo verkti ir norėjo, kad tie 

laiptai pasidarytų be galo ilgi, ir kad jie nie
kada jų galo nepriliptų. Bet šį kartą, lyg tyčia, 
jie pasirodė tokie trumpučiai, ir Algis nė 
nepasijuto, kaip atsidūrė savo kambary.

Motina, viską sužinojusi, baisiai nusiminė. 
Ji atsiprašinėjo poną ir prižadėjo jam paltą 
taip išvalyti, kad nė žymės neliktų. Ponas 
sutiko.

Kai jis išėjo, motina Algį smarkiai išbarė. 
Sakė, jog jai labai nesmagu, kad jos vaikas 
savo šeimai gėdą daro. Ir tikrai, po to visas, 
namas dar ilgai kalbėjo, kad čia gyvena 
berniukas, kuris iš ketvirto aukšto į gatvę 
kiaušinius mėto. O kai Algį pamatydavo, 
rodydavo jį kitiems ir garsiai juokdavosi. 
Algiui būdavo labai nesmagu, ir jis nenorėdavo 
niekur iš kambario išeiti.

O jis nieko pikto nebuvo manęs. Bet dabar 
nusprendė nieko nedaryti, pirma su tėvais 
nepasitaręs. (.)
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BALTUOSLaimės žodžiais žaidė — žemės pasiilgo — • sielvartas mergaitei, ašaros sužvilgo ...
PASAKA

Saldžiai mumis virkdo pasakos gražiausios, sidabrinės širdys, daug dailiau nei auksas!Baltijos pakrantėn pasakomis grįžtam — Lengva būt gyventiMan pasek, mamyte, dailią pasakaitę apie tą Kastytį ir vandens Juraitę.Rūmai tie gintaro už visus gražiausi, ten nebūna karo ir nereikia aukso.Ak, toji Juraitė vargo nepažino, meilės tai dievaitė, kasos gintarinės!..

Kiškis. — Iš vokiečių dailininko Dūrerio paveikslo.

ZUIKELIO RAŠYBOS.
LIETUVIŲ PASAKA.

Ganėsi zuikelis miežiuose, ir pamatė jį me
džiotojai. Sukvietė šaulių pulką, atsivedė šunų 
gaują, apspito zuikelį iš visų pusių ir ėmė 
šaukti: „Šiandien zuikiui galas!"

įšsigando zuikelis, nežino kur dingti. Bet 
paskui sako pagalvojęs: „Jau matau, kad 
šiandien neištrūksiu, dėl to klausykitės, 
ponai, kam ką užrašysiu. Kai aš numirsiu, 
mano kailį atiduokit kailiadirbiui, plaukelius 
— kepurninkui, kojeles — bet kam šluostyklei, 
auseles vaikeliams žaisti, galvelę — ska
likams, grobus — varnai, mėsą — ponams, 
kaulelius — šuneliams, o širdelę — mano 
patelei. Šermenis kelkiti jūs, ponai, triūbos 
teesie man vargonai, valgydami atsidūsėkit, 
iš širdies mane minėkit."

Kai zuikelis viską pasakė, iš visų pusių ant 
jo puolė: šunes lojo, varovai triūbyjo, ponai 
rankomis mojo, šauliai šovė. O zuikelis, kol 
Jie visi sujudo, sveikas į girią nubėgo: nėr 
čia jo, nėr čia jo!
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Nemunas ties Kaunu. Iš A. Žmuidzinavičiaus paveikslo.

NEMUNAS IR JO INTAKAI
A. GIEDRIUS

Per visą Lietuvą jis teka 
didingas, iškilnus;

čia įsibėgęs krantą plaka, 
čia salą griauja kur nuo tako, 

čia vėl ramus.
Ir džiaugias juo, tuo mūsų Nemunu didžiuoju, 

seni, jauni, maži, suaugę, 
akių nuo jo neatitraukia — 
vis žiūri, gėrisi, didžiuojas.

‘ Nėra kitos 
Lietuvoje tokios 

nei upės, nei upelio mažo, 
kuris prilygtų Nemuną didingą, gražų. 

Ir-tinka vardas jam gražiausio, 
didžiausio ir vyriausio.

Tačiau jo intakus gausius 
pavydas paėmė visus. 
Jie ėmė šiauštis ir murmėti — 

nenorį jau daugiau j Nemuną tekėti.
„O kam 
mes jam 

tarnaujame paikai?
Tik pamanykime, ar ne juokai?

Juo pilame į jį daugiau, 
juo jam smagiau!

Bet jau gana, atsigodokim — 
tuojau visi sustokim!

Kai mūsų jis vandens neteks, 
tai ir suseks, 

o kai suseks, tai ir išdžius 
ir po didybės bus!"

Banguoja Nemunas ir girdi, 
kaip jie visi ant jo įširdę, 

ir sako jiems: „Be reikalo tik šnekat, 
o kaip tekėjot į mane, taip tekat 

ir vis tekėsit, 
kol tik vandens turėsit.

Netinka jūsų čia puikybė 
ir nei rūstybė.

Aš savo amžinu taku 
į Baltiją teku, 
jūs į mane savais 

atbėgate takeliais ir takais.
Per amžius mus didžioji jūrą šaukia, 
ir mūsų vandenys visų į ją suplaukia.'
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Kairė ir dešinė
"Kartą ponas sako savo naujai pasamdytam 

tarnui:
— Atnešk man batus. ' ,
Tarnas tuojau atnešė. Bet ponas, pamatęs 

/ batus, ima pykti:
— Ar nematai, kad abu batai ant kairės 

kojos?
Tarnas greit paėmė batus ir nuėjo. Tuojau 

pat sugrįžo su tais pačiais batais ir sako:
— Mano pone, ten likę du batai yra ant 

dešinės kojos!
Patrumpino

Kazys, pamatęs, kad jo kelnės visai plyšta, 
nuėjo pas siuvėją ir nusipirko naujas. Bet 
namie jis patyrė, kad tos naujosios kelnės 
kiek per ilgos. Paprašė sesers, kad patrum
pintų, bet ta atsakė, kad dabar neturinti laiko. 
Paprašė motinos, bet taip pat ši atsisakė. Tada 
jis pasiėmė adatą ir žirkles ir pats pasitrum
pino.'

Vakare sesuo išrado laiko ir patenkino 
brolio prašymą — patrumpino kelnes. Ryta, 
kol visi dar miegojo, motina taip patrumpino, 
kaip buvo sūnus prašęs.

Atsikėlęs Kazelis ėmė autis kelnes, bet 
žiūri, kad jos — nė kelių jam nesiekia!

5 kart 3 yra 15
Ponia pasisamdė naują šeimininkę, bet ji 

nebuvo labai gera virėja. Ponia paprašė, kad 
išvirtų ta naujoji šeimininkė pusryčiams 
kiaušinių ir paaiškino:

— Paimk kiaušinį, dėk į verdantį vandenį 
ir virk 3 minutes.

Pusryčiams atneša vjrėja kiaušinius.
— Kodėl jie taip kieti? — klausia ponia.
Seimininkė sako:
— Aš viriau 5 kiaušinius, o kad kiaušinis

geriausias virtas 3 minutes, tai viriau 15 mi
nučių. . '

Iš anglų kalbos.

AR ZINAI?
Lašinius ir Kanapinis. Ar pažįstate tokius 

du ponus? Kaip gi! Vienas ponauja nuo 
Velykų ligi Užgavėnių, o kitas — tiktai nuo 
Užgavėnių ligi Velykų, didžiojo pasninko 
metu.

Kai buvau mažas, daug man vyresnieji apie 
juodu pripasakodavo. Lašinių ir dabar įsivaiz
duoju didelį nutukusį vyra, lašinių paltimis 
ir kitokiomis mėsiškomis gėrybėmis apsi
kabinėjusį, einantį per žmones ir dalinantį 
savo gėrybes. O Kanapinis ~ liesas vyrelis, 
daugiau nieko neturįs, tik kanapinio aliejaus 
didžiojo pasninko dienoms.

Bet juodu kiekvienas savo laiku stiprus ir 
galingas. Antai Užgavėnėms besibaigiant, 
staiga pasirodydavęs per visus beveik metus 
pasilsėjęs Kanapinis ų išvydavęs nusipenė
jusį ir sutingusį Lašinių. Sako, juodu gerokai 
ir susirėmdavę. Įsivaizduoju, kaip Lašinius 
nevikriai švaistos su kokia palčią lašinių, o 

Kanapinis mikliai kerta jam su stambia ir 
kieta kanape.

Ir Užgavėnių naktį Kanapinis visada nugali 
Lašinių. O didžiajam pasninkui pasibaigus, 
Lašinius nugali savo išteklius pabaigusį ir 
nusipasninkavusį Kanapinį. Ta kova, tur but, 
įvyksta jau Velykų naktį.

Tai taip būdavo Lietuvoje. O čia —. neži
nau . . . Man rodos, kad čia ištisus metus 
Kanapinis vaikščioja. Lašinius per silpnas jį 
nuveikti. Kaip jums rodos?

Kodėl kiaušiniai taip mėgiami per Velykas? 
O nagi raskit kitą patogesnį daiktą! Jau dide
liems jis malonus ir patogus, o mažiems — 
nė apsakyti negalima. Juk kiaušinį galima 
dailiai išrašyti, numarginti — tai margutis. Jis 
visada visų mėgiamas, o per Velykas — juo 
labiau, ir kai išgražintas, velykiškas, tai — 
velykaitis. Ir Velykų bobutė ko geriau galėtų 
mažiesiems atvežti, kad ne velykaičių?
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Ir dar kiek patogumų! Juk velykaitį ir kiek
vieną kiaušinį galima mėtyti ir risti. Rita ne 
tik vaikai, bet ir dideli vyrai, lenktyniuote 
lenktyniuoja. Kas gi norėtų raičioti akmenė
lius? O mėtyt? Siausk, kiek nori, į aukštį, kad 
tik žemėje nėra akmenėlių ir kad tik pati 
žemė nekieta. Kiaušinis nesusikuls beritant 
ir bemėtant. O jeigu ir susikuls, nedidelė 
bėda: paėmei tokį ir suvalgei! Pažaisti gi 
smagu. Man ypač patikdavo mėtyti. Išeini, 
būdavo, su vaikais į pievą ir siauti į viršų. 
Kuris mikliau, kuris aukščiau! Su vienu kiauši
niu atsitiko nelaimė, čia pat suvalgei, imi iš 
kišenės kitą ir vėl siauti į viršų. Kas taip 
aukštai išmes, kaip vyturėlis iškyla? .. Vytu
rėlis mirga, s sparneliais plasnodamas, vely
kaitis mirga, kad margas, išrašytas, ypač 
šaulei šviečiant.

Bet tai būdavo Lietuvoje . . .

Kurie paukščiai rudenį išlekia iš Lietuvos, 
o pavasarį sugrįžta? Ogi antys, žąsys, gervės, 
kregždės, pempės, varnėnai, lakštingalos ir 
daugelis kitų. O varnos? Lietuvos varnos taip 
pat pasitraukia kiek į vakarus, į šiltesnes 
vietas, o į Lietuvą iš šiaurės atlekia kitds 
varnos. Ar neatsimenat, kaip rudenį būriuo- 
davos varnos, o pavasarį vėl būriais jas im
davom matyti?

Jau prieš Velykas prasideda paukščių grį
žimas į Lietuvą. Visos padangės skambėdavo 
nuo gervių ir žąsų balso. Ir kaip įdomiai susi
rikiavusios lekia antys, žąsys ir gervės!

O kuris paukštelis arčiausia mūsų namų 
pradėdavo švilpauti? Varnėnas, jeigu tik pa- 
ruošdavom jam šiokį tokį namelį.
' Netrūko mums sparnuotų bičiulių tėvų 
sodybose! M. Klausius.

KAS GIRDĖTI
Lietuvių tremtinių opera. Dar atsimenat, 

kad Lietuvoje, Valstybės Teatre Kaune, 
dažnai būdavo daromi vaidinimai, paprasti ir 
su daina ir muzika. Tokie veikalai, kuriuos 
vaidina dainuodami, muzikai palydint, vadi
nami opera.

Šių metų kovo mėnesio 25 dieną Detmolde 
buvo tremtinių operos atidarymas, arba, ki
taip sakant, premjera. Ta operos premejera 
praėjo su dideliu pasisekimu. Žiūrovų buvo 
pilnas teatras, o suvažiavo jų iš visų beveik 
lietuvių gyvenamų kolonijų, ir tai visi norin
tieji dar tą dieną negavo biletų, tai premjera 
buvo pakartota kovo mėn. 3 dieną. Ir ta 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Buvo pastatytas „Sevilijos kirpėjas", o vai
dino Kauno ir Vilniaus operų solistai, tik 
orkestras buvo vokiečių, dirigentas — lietu
vis. Operos rengėjai ir dalyviai gavo daugybę 
sveikinimų, linkėjimų ir dovanų. Sveikinimų 
ir linkėjimų buvo net iš Amerikos lietuvių.

Svarbi Trumano kalba. Jungtinių Amerikos 
Valstybių (JAV) prezidentas Trumanas kovo 
12 dieną pasakė svarbią kalba. Jis pažymėjo, 
kad Jungtinės Valstybės padės teisingoms 
kitų kraštų valdžioms ir tautoms. Žadėjo 
paramą nuo karo’ nukentejusiems.
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ČIA IR KITUR
Konferencija Maskvoje. Nuo kovo 10 die

nos Maskvoje posėdžiauja Anglijos, " JAV, 
Prancūzijos ir Rusijos užsienių reikalų mini
sterial. Jie ruošia taikos sutartį su Vokie

tija. Čia turės būti nustatytas ir Vokietijos 
didumas, Vokietijos sienos. O Vokietijos šie- « 
nos prieina prie Lietuvos, taigi, galimas 
daiktas, kad ir apie Lietuvą teks jiems kal
bėti. Tiktai kokia bus ta kalba ir kokie pas
kui darbai? . .

Smarki audra. Per Angliją praūžė smarki 
audra — 150 kilometrų greičiu per valandą.

Anksčiau Anglijoje buvo dideli šalčiai, o 
po šalčių prasidėjo liūtys ir potvyniai. Per 
8 savaites žuvo 1 milijonas avių (tai yra " 
viena dvidešimtoji dalis visų Anglijos avių) . 
ir daug šimtu tūkstančių triušių kiškių, o taip 
pat raguočių ir arklių. Pėr audrą yra žuvę 
ir žmonių, o tūkstančiai likę be pastogės.

Per potvynį į vieną virtuvę atplaukė 8 di
delės žuvys. Bet jos be baimės dabar ten ga
lėjo plaukioti, nes virtuvė buvo apsemta, ir 
šeimininkė, kad ir norėdama, nebūtų, galė
jusi jų iškepti. O į vieną vandens apsemtą 
kiną atplaukė dvi gulbės.

Ta audra sunkų p&liko įspūdį nukentėju
siam kraštui.
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Atgijo Etnos ugnikalnis. Toks ugnikalnis yra Italijoje. Sicilijos saloje. Kurį laiką buvęs ramus, neseniai pradėjo versti iš savęs dūmus ir garus, kurie aukštu debesiu kyla į viršų. Artimesnieji gyventojai traukias šalin, nes nepasitiki ugnikalniu.

Paskiau iš ugnikalnio prasimušė ir karštą lava ir ėmė tekėti nuo kalno žemyn. Padaryta nuostolių už 500.000 dolerių.Tai bent surūkė! 1946 metais Jungtinės Amerikos Valstybės pagamino 350 milijardų cigarečių, o surūkė 321 miljardą. Ir dar surūkė 5.9000.000.000 cigarų.
ČIŽDAYlf?IAIwį^5BB

Uždavinys languočiuose Nr. 2 Vienas ilgasis žodis bus paukščio pa-Į tuščiuosius langučius reikia įrašyti žodžius vadinimas. O dėl kito ilgojo žodžio nesukite(kampinės raidės jau įrašytos). galvos, tiktai to paukščio pavadinimąperskaitykite iš kito galo, ir gausite, kas reikia. Tai bus vieno Lietuvos miestelio vardas.Trumpasis virštutinis žodis bus daugelio lietuvių, ypač suvalkiečių, vartojamas pa-, rodomasis žodis, kuris tiks prie visų kitų penkių žodžių. Kiti trys žodžiai tokie: regimas žmogaus susigraudinimo ženklas, žuvies kaulas, pavadjnimas vieno įnagio, apie kurį yra tokia mįslė: „Maža moterėlė visą svietą dengia".Du ilgieji žodžiai skaitomi kryžmai, keturi trumpieji — iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn per visus langučius.

Tekste piešiniai — dail. H. Naruševičiūtės — Žmuidzinienės, J.' Mockaus, R. Veselausko ir kt.„SAULUTĖS“ adresas: (21a) Detmold i. Lippe, Wittjestr. 14Tiktai siunčiant rankraščius ar paveisklus, reikia rašyti Redakcijai, o siunčiant pinigus ar rašant „Saulutės“ prenumeratos ir platinimo reikalais, rašyti Administracijai.Šio Nr. kaina 3,20 RM.
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