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ŽIEMOS METAS
A. JASINSKAS

Greit bėga laikas. Neseniai čia dar rudens laukėm ir šaltas žiemos bauginomės, o štai ir pavasaris 
jau netoli. Prabėgo visų lauktos Kalėdos, prabėgo Nauji Metai, prabėgo ir Trijų Karalių šventė. Bet 
ar galėtum sakyti, kad tai būta žiemos? Nei sniego, nei ledo. Lietus ir drėgnas oras visiems įkyrėjo. 
O kas rudenį rogutes buvo įsitaisęs, tai gerokai ir apsivylė. Kur dėsi dabar tas rogutes? Kad taip 
namie — Lietuvoje, tai kištum į palėpę ar į malkinę ir tegu stovi iki kitos žiemos. Dabar gi nei tos 
palėpės, nei malkinės neturime. O jei į užjūrius teks važiuoti, negi vešies rogutes?
' Bėdų, mat, visokių būna. Bet kai kam tai ir į gera išeina, pavyzdžiui, mergaitėms, kurios lėles 
taiso. Kai žiema nešalta, tai ir su tais drabužiais lėlėms rūpesčių tiek nėra. Nei šiltų kojinių ne
reikia, nei šiltų pirštinių. Aptaisei bile kuo ir neškis į lauką grynu oru pakvėpuoti — nebus baimės, 
kad nušals.

Užgavėnių taip pat nekantriai laukiam, ne vien dėl skanių tarkainių sklindžių, ne vien dėl kitų 
skanių valgių. Nuo Užgavėnių jau skaitom, kiek savaičių ir dienų iki Velykų. Juk Velykų taip visi 
laukia. Tik su tuo suskaitymu vargo turi ne vienas, o ypač tie, kurie daugiau dar neišmokę, kaip 
savo rankų pirštus suskaityti. '

Tačiau didesnieji ne tik dienas susiskaito, bet ir švenčių reikšmę supranta. Jie supranta ir svai- 
besnių tautos įvykių minėjimo reikšmę. Štai 1923 m. sausio mėn 15 d. Klaipėdos kraštas prisijungė 
prie Didžiosios Lietuvos, tad lygiai prieš 25 metus. Lietuva nuo to laiko iš savo vienintelio jūrų uostu 
galėjo be keno leidimo savais laivais pasiekti Ameriką, Kanadą, Aiustfaliją ir kokius tik panorėjo 
kitus kraštus. Ypač dabar mums lengva suprasti, kaip patogu turėti savo jūrų uostą ir laivus!

O dar vasario 16 dienos šventė. Šią dieną minime Lietuvos valstybės atkūrimą. Šįmet tą dieną 
sukanka lygiai 30 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Lietuva sau laisvę išsikovojo 
tada su ginklu rankoje.

Šviesūs ir gražūs buvo laikai Nepriklausomoje Lietuvoje. Piktas mūsų kaimynas tačiau 1940 n>. 
birželio mėn. 15 d. vėl mums laisvę užgniaužė. Kaip skaudžiai mes juntam savos valstybės netekimą!

Šįmet vasario šešioliktoji mums yra vienybės, susiklausymo ir ryžtingumo šventė. Šia proga 
kiekvienam iš mūsų pravartu pagalvoti, kaip derėtų elgtis ir dirbti, kad priartintume Nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimą. Čia ir mažas vaikutis savo tvarkingu ir pavyzdingu elgesiu, savo kantrumu 
ir drausme gali prisidėti prie tos visuotinos mūsų kovos už laisvę. Tinkamai elgdamiesi, mes vis 
daugiau įgyjam simpatijų ir pasitikėjimo svetimųjų tarpe, kurie pasidaro mūsų bičiuliai ir draugai. 
Tokie mūsų bičiuliai įvertina mūsų laisvės troškimus ir įsitikina, kad mes tos laisvės verti. Visuomet 
juk geriau turėti bičiulių, ne tokių, kurie mus peiktų. Ar bereikia dar kalbėti, kad mažųjų pavyz
dingas mandagumas džiugina tėvus ir kiekvieną suaugusį! Tatai kiekvienam pravartu prisiminti, 
kuris tik nori nešioti gerą lietuvio ar lietuvaitės vardą.

Nepriklausomos Tėvynės troškimas ir siekimas tebūna tad kelrodis mūsų darbams.
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Lietuvos Taryba. Tai šitie vyrai. 1918 metųvasario mėn. 16 dieną pasirašė Lietuvos Ne
priklausomybės raštą. Čia yra Dr. J. Basanvičius, J. Vileišis, M. Biržiška, A. Smetona, A.

Stulginskis ir kiti.

POVILIUKO SAPNAS
9

VYT. TAMULAITIS

Mėnulio šviesa prasiskverbė pro mažą lan
gelį ir įspindo į vidų. Tamsūs nakties šešė
liai išsigando ir subėgo į kambario kampus. 
Vieni palindo po lova, kiti po stalu, treti 
išsislapstė pasieniais, duodami kelią melsviems 
mėnulio šviesos spinduliams.

Buvo pats vidurnaktis. Žemė miegojo giliu 
miegu po sunkių dienos darbų, gaivindama 
sustingusius sąnarius. Lauke buvo tylu. Ten 
vaikščiojo begarsiais žingsniais nakties ra
mybė, supdama pasaulį liūliuojančiame sapne.

Mėnulio šviesos spindulėlis, įsiskverbęs į 
kambarį, apšvietė seną, pajuodusį laikrodį 
sienoje. Jis saldžiai nusišypsojo ir tarė:

— Neužmirškite išmušti stebuklų valandos. 
Juk jau pats vidurnaktis . . .
■ Senas laikrodis sugirgždėjo, ir jo juoda, 
didžioji rodyklė šoktelėjo į priekį. Jis nusi
šypsojo mėnulio spindulėliui ir atsakė:

Tiku takt, aš kasnakt 
daug stebuklų rodau, 
visada, tik tada, 
kai sumiega žmonės . . .

Tiku takt, tiku takt, 
netaksėt negaliu, 
nes tik aš nuo visų paslapčių įdomių 
stebuklingąjį raktą turiu . . .

Jis mirktelėjo savo akimis ir švystelėjo 
keletą kartų ilga, didele švytuokle. Ant jo 
galvos stovinčiame bokšte pasirodė šviesa. 
Atsidarė mažas langelis, ir raiba gegutė iš
kišo galvą. Metalinės plunksnos jau buvo 
apiblukusios nuo ilgos eilės metų, bet stiklinės 
akys skaisčiai blizgėjo. Gegutė sumirkčiojo 
akimis ir apsidairė. Staiga jos akys sustojo 
kambario kampe, kur miegojo nedidelis ber
niukas. Jis ramiai alsavo, pravėręs rausvas 
lūputes ir palenkęs galvą prie krūtinės. Gale 
jo lovos stovėjo angelas sargas ir vartė sal
džiųjų sapnų knygą. Gegutė žiūrėjo valan
dėlę į berniuką ir angelą, paskui pravėrė 
savo žalvarines lūpas ir tarė:

— Gerasis angele, kodėl taip ilgai vartote 
sapnų knygą? Ar nerandate gražaus sapno, 
kuris pradžiugintų miegančio vaiko sielą?

' — Nerandu, — ištarė angelas. — Jau visus

3

1...-U-H.S I 

N'-' ye I 
M ' .- z • r o |

iC a

3



sapnus, čia surašytus šioje knygoje, jis sap
navo. Ir apie auksini sodą prie ežero, ir-apie 
kelionę i paslaptingą šalį, kur saldainiais 
lyja, kur ant šokoladinio upės ledo vaikai 
cukrinėmis rogutėmis važinėja . , . Taip pat 
skrido jis ant erelio sparnų šviesiais žvaigž
džių keliais. Buvo džiunglių karaliumi, ke
liavo per Afrikos dykumas ir gėrė gaivinantį 
vandenį palmių pavėsyje, sėdėdamas tarp 
barzdotų arabų ant oazės kranto. Daug 
kartų grįžo į savo gimtus namus, kur 
agrastų krūme čiulbėjo balti paukščiukai, 
daug kartų matė tamsius miškus su daugyba 
žvėrių. Buvo pas seną vilką svečiuose, sėdėjo 
žvėrių karaliaus liūto urve ir Joninių naktį 
buvo radęs stebuklingąjį paparčio žiedą. 
Nerandu šiandien, kuo galėžiau jį pradžiu
ginti. O reikėtų surasti patį gražiausią sap
ną, nes berniukas šią dieną buvo labai 
geras. Jis užrišo draugui sužeistą pirštą ir 
pasidalino sviestainiu su neturtingos našlės 
sūnumi. Mokykloje ramiai sėdėjo, namuose 
tvarkingai paruošė pamokas, atnešė mamytei 
malkų ir padėjo jai trūstis virtuvėje. Va
kare nuoširdžiai pasimeldė rankutes sudė
jęs, nepyko ir dovanojo išdykėliui Algiui,

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę.

kuris jam skaudžiai sudavė į veidą sniego 
gniūžte ...

— Tai tikrai geras buvo, — ištarė gegutė. 
— Leiskite už tai, gerasis angele, jam pama
tyti šios nakties paslapčių valandą. Nors tai 
ir užginta gyviems žmonėms matyti, bet jw 
neatskirs tą nuo sapno ir nepatikės, kad tat 
buvo tikrovėje.

Pagalvojo angelas, užvertė rankoje lai
komą sapnų knygą ir atsakė:

—-Gerai, prikelk ir jį šią naktį . . .
Mėnulio šviesos spinduliai, kurie buvo 

nušvietę senąjį laikrodį, staiga ėmė blizgėti, 
kad visas kambarys nušvito. Gegutė persi
svėrė per mažąjį bokšto langelį ir garsiau 
sušuko, žiūrėdama į berniuką:

— Kelkis, kelkis, Poviliuk, 
ir praverk jau akeles, 
kelk galvelę, duok'rankelę, 
eik, kur mano balsas ves . . .

Berniukas sujudėjg lovelėje, bet dar neat
merkė sulipusių nuo stipraus, saldaus miego 
akių.

— Kas mane šaukia? — sušnibždėjo jis 
per miegą. — Ar tikrai kas mane šaukia? —

Gegutė vėl prabilo:

— Tikrai, tikrai, Poviliuk, 
mano balsas šaukia, 
kelk galvelę, duok rankelę, 
daug stebuklų laukia ...

Berniukas dabar pravėrė akis ir atsisėdo 
lovelėje. Jis nedrąsiai apsidarė ir pamatė 
gegutę, mažom, blizgančiom akelėm žiūrin
čią į jį. Senas laikrodis, apšviestas mėnulio 
šviesos, tiksėjo ir šypsojosi jam.

— Ar tai tu, gegute, mane šauki? Ar tu 
budini iš miego? — paklausė, kumštelėmis 
patrynęs akis.

— Taip, tai aš, — atsakė gegutė. — Kel
kis! Gerasis angelas tau leido pamatyti, kas 
atsitinka viduryje nakties, kai žmonės ir že
mė užmiega. Jei nori tai matyti, praverk: 
savo akeles ir ištemk savo auseles. Tu ma- 

‘ tysi, ko niekada dar nesi matęs ... — Tat 
pasakiusi, gegutė dingo bokšto langelyje.
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Kambarys vėl sutemo, užgeso mėnulio 
šviesa. Nejauku berniukui pasidarė, net 
baugu širdelėje. Bet vėl greit šviesa nu
švito, tokia skaidri ir žėrinti, lyg rytmečio 
saldutė būtų čia užtekėjusi. Laikrodis staiga 
nustojo tiksėjęs, o iš bokšto langelio vėl iš
šoko gegutė. Bet jau visai ne tokia, kokią 
berniukas prieš valandėlę buvo matęs. Ji 
švitėjo auksine spalva, o jos akelės kaip dei- 
mantukai žėrėjo. Ji nežiūrėjo jau į ber
niuką, o žvelgė kažkur toli, rodos, nieko apie 
save nematydama. Pirmiausia skardžiai su 
kukavo dvylika kartų, paskui, į visus kampus 
linkčiodama, ėmė -tyliai paslaptingai dai 
nuoti:

— Kukū, kukū, naktuže, 
su paslaptim didžiom, 
kukū, kukū, naktuže, 
su pasakom žaviom . . .

Kukū, atverkit lūpas, 
kam čia tylėt paskirta, 
kukū akis atmerkit, 
kam ką regėt užginta ...

Kukū, jau jums atėjo 
stebuklų valanda, 
kukū, vidur naktužės 
ši tokia tik viena . . .

Berniukas žiūrėjo nustebęs į gegutę, lauk
damas kas čia bus. Ant stalo kažkas su
šlamėjo. Jis kryptelėjo ten galvą ir pamatė 
savo paveiksluotą istorijos knygą, kurios 
lapai vienas po kito patys vertėsi. Taip pat 
atsidarė medinė dėžutė, kurioje buvo sudėti 
švininiai kareivėliai. Jie lipo iš jos su savo 
blizgančiais batais ir žygio kuprinėmis ant 
pečių. Susirikiavę gražiai į eilę, priėjo prie 
paveiksluotos knygos ir sustojo. Tada i 
priekį išėjo tas, kuris turėjo rankose trimitą, 
ir sutrimitavo. Į jo balsą atsiliepė kitas tri
mitininkas, kurio berniukas nematė. Bet 
tuojau jis iššoko iš knygoje esančio paveikslo, 
dar tebelaikydamas prie lūpų sidabrinį ragą. 
Berniukas tuojau jį pažino. Tai buvo tikrai 
tas pats trimitininkas, kurį ten knygoje daug 
kartų buvo matęs.. Išėjęs ant stalo, trimiti
ninkas apsidairė ir ėmė pūsti savo sidabrinį

Daktaras Jonas Basanavičius.

ragą taip skardžiai, jog visa knyga ėmė vir
pėti ir drebėti. Trimitininkas staiga ati
traukė nuo lūpų ragą ir sušuko:

„Kelkitės iš gūdaus sapno, kelkitės visi..."
Tuo metu atsivertė knygos puslapis, kur 

buvo pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas. 
Jis atsistojo ir išėjo iš tamsaus paveikslo į 
mėnulio šviesą. Tamsiais plaukais, juodomis 
akimis, rūsčiu veidu jis perėjo kambarį ir 
atsistojo netoli durų . .

Trimitininkas vėl ėmė pūsti ragą. Atsi
vertė kitas lapas, ir išėjo senas vaidila su 
kanklėmis rankose. Balta, kaip žydinti obe
lis, buvo jo galva ir žila, ilga barzda. Jis 
atsargiai priėjo prie karaliaus Mindaugo. Iš 
tolo jam žemai nusilenkė. Jo rankose ėmė 
skambėti kanklės ir plaukti drebanti giesmė. 
Berniukas vos suprato žodžius:

— Būk pasveikintas, valdove,
Lietuvos senų laikų, 
pirmas mums tėvynę kūręs, 
nešęs laisvę ant pečių ...

Šimtmečiai ilgi praėjo 
ir subiro pelenuos, 
ar prikels kas juos gyventi 
verkiančius kapuos?
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Arkivyskupo rūmai Kaune.

Vaidilai dar nebaigus giesmės, atsistojo 
šalia karaliaus Mindaugo didysis kunigaikš
tis Gediminas, pridengęs blizgančiais šar
vais krūtinę ir su šalmu ant galvos. Ji* 
gyvai apsidairė ir ištiesė ranką vaidilai. 
Senelis vaidila jį pasveikino, tardamas:

— Sveikinu, narsusis kunigaikšti, 
atsibudusi iš sapno.
Pastatytą tavo Vilnių 
akys manosios vėl mato . . .

Ten lopšys tautos gyvybės, 
aušra švintančių dienų, 
geležinis vilkas staugia, 
šaukdams tave iš kapų ...

Karalius Mindaugas pakėlė ranką, sutik
damas ateinančius du brolius kunigaikščius, 
Algirdą, ir Kęstutį, kurie, pasidalinę (Lie 
tuvą, ją gražiai ir ilgai valdė. Algirdas būva 
aukštas, tiesus, aštrių kario veido bruožų, 
pasipuošęs šalmą balta plunksna. Kunigaik
štis Kęstutis kiek žemesnis, didele barzda, už
simetęs ant pečių lokeną. Jis paskui savo 
vedėsi ir mylimą žirgą, ant kurio praleido 
beveik visą gyvenimą, mušdamasis su kry 
žiuočiais.

Senelis vaidila juos pasveikino šiais 
žodžiais, skambindamas kanklėmis:

Jums lenkiamos didieji kunigaikščiai, 
už pavyzdį gražios vięnybės.
Jau mes visi dabar pažinom, 
kad čia tiktai tautos didybė . . .

Kur meilė neriša širdžių, 
kaip vėjuj lapai, krinta jos, 
lengvai jas mėto ir nešioja 
sukilę debesys audros . . . -

O švieskit jūs vaikų vaikams, 
kad meilė jungtų jų rankas, 
nes meilė tik per pavojus

■ išves į pergalę kartas . . .

Staiga kambaryje pasidarė tylu, taip tylu, 
kad net buvo girdėti, kaip širdis krūtinėje 
tuksena. Berniukas apsidairė, nekantriai 
laukdamas, kas dabar pasirodys. Trimitinin
kas nušoko nuo stalo ir atsistojo šalia vai 
dilos. Prie jo pribėgo ir visi kareivėliai. Jie 
išsirikiavo ir išsitempė. Tada trimitininkas 
vėl papūtė savo ragą, o senelis vaidila ėmė 
garsiai skambinti kanklėmis. Nuo stalo, kur 
gulėjo knyga, prie jų artėjo aukštas, tiesus 
vyras, ant tvirtų pečių užsimetęs'karališką 
purpuro apsiaustą. Ant iškeltos galvos žė
rėjo karūna, o rankoje nešėsi didelį kardą. 
Jį pasitiko kunigaikštis Kęstutis, ištiesęs abi 
rankas.

— Sveikas mario sūnau, Vytaute! Tave 
pagimdė motina Birutė ne tik mano džiaugs
mui, bet ir amžinam Lietuvos pasidižiavimui. 
Eikš, priglausiu prie širdies, kaip glausdavau 
tave Trakų pilyje, sugrįžęs iš karo. -

Senelis vaidila jam žemai nusilenkė ir 
ėmė dainuoti1:

O Vytaute mūsų, didysis valdove, 
per amžius vakai vis kartos tavo vardą. 
Tu žirgą pagirdei Juodojoje jūroj 
ir įsmeigei ten savo pergalės-kardą.

Nuo jūrų lig jūrų valstybė klestėjo, 
ir lenkėsi tau kitų žemių karaliai, 
ties Žalgiriu narsiai sumušęs kryžiuotį, 
sulaužei jo piktąją valią . . .

Garbė tau, kad išvedei savo tėvynę * 
į spindintį naują rytojų.
Per amžius su pagarba Nemuno slėniuos 
minės tavo vardą artojai . . . • — - 7 1
Vytautas Didysis, pasirėmęs ant savo 

kardo, klausėsi vaidilos giesmės. Veidas jo
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buvo rūstus, akys degė, ranka kietai spaudė 
kardo rankeną. Kai vaidila baigė, jis išsi
tiesė visu savo ūgiu, iškėlė aukštai, virš gal
vos kardą ir sušuko:

— Kenčia vėl tėvynė mano 
svetimųjų trempiama, 
bočiai poilsio neranda 
po didžių kovų kape . . .

Kur pulkai narsieji mano?
Laikas šalį vėl vaduot.
Kelkis tuoj, šaukly, iš dulkių, 
žygin eik vaikų rikiuot . . ,

Kurkit kuoruos šviesią ugnį, 
tenutvieskia juodą dangų, 
kelkit .milžinus iš kapo, 
kad nulietų kardą žvangų . . .

Traukit plieno grandines,
. trupinkit nelaisvės pančius.' 

Jau prikels tuojau visus 
iškentėtos žemės kailčios ...

Auš tėvynei naujas rytas, 
jau gana, gana vargų.
Šviesk vėl, laisve, mano šaliai, 
kilk graži iš pelenų ..."

Vytautas Didysis nuleido žemyn sunkųjį 
kardą ir kažko neramus apsidairė aplink.

— Kur mano žirgas? — sušuko jis. — 
Nerimsta be kovos dvasia . . .

Trimitininkas tuojau papūtė ragą. Iš knj 
gos puslapių išbėgo baltas, putotas arklys. 
Vytautas užšoko ant jo, sėdo į balną ir zovada 
pradėjo lėkti aplinkui. Arklys bėgo kiek 
įkabindamas, lyg nesiekdamas kojomis grin
dų. Bet berniukas aiškiai girdėjo jo šniok
štimą ir plieninių pasagų ritmišką skambė
jimą.

Staiga kunigaikštis prilaikė žirgą ir 
sušuko:

— Kur jie? Kodėl jie neateina?
Trimitininkas triskart sutrimitavo, ir 

knygos puslapiai vėl sudrebėjo. Iš jų ėmė 
lėkti raiteliai, šarvuoti geležimi ir pinto 
plieno grandinėmis. Ant nugaros jie turėjo 
baltus apsiaustus su juodu kryžiumi. Jų 
prigužėjo tokia daugybė, kad berniukas išsi

gando. Šiurpas nukratė jį, kai jų vis lėkė 
lėkė ant didelių, taip pat geležimis apkaustytų 
arklių. Jie visi stojo ir rikiavosi kairėje 
Vytauto pusėje, aplinkui auksiniais šarvais 
žėrintį riterį, 'kuris išdidžiai ir su panieka 
žiūrėjo į Vytautą. Tik dabar berniukas su
vokė, kad tai buvo kryžiuočiai. Jis atsiminė 
Žalgirio mūšio paveikslą knygoje. Lygiai 
taip ir čia visi rikiavosi. Tik nė vieno dar 
nebuvo nukauto ir nukritusio ant žemės. Bet 
veidai buvo tie patys, kaip ir knygoje. Ber
niukas žiūrėjo į piktus riterius, sunkiai alsuo
damas. Jam širdis virte virė. Taip troško 
jis kovoti dabar kartu su Vytautu Didžiuu

' ju. Jis norėjo keltis iš lovos ir bėgti prie 
kunigaikščio, bet negalėjo pakelti rankos, 
pajudinti kojų.

— Vytaute, Vytaute ... — sušuko ber
niukas. — Aš irgi noriu kovoti su tavim 
sykiu.

— Kas mane šaukia? — dairėsi Vytautas 
ant savo žirgo.

— Tai aš, Poviliukas ... Aš negaliu atsi
kelti iš lovelės, — sušuko berniukas. ■— As 
noriu kovoti prieš kryžiuočius. Duokite man », 
kardą, kunigaikšti. *

Vytautas prijojo prie jo lovelės ir tarė 
šypsodamasis:

Sena varpine Lietuvos bažnytkaimy.
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— Tu dar per jaunas su kardu kovoti. Tu 
gali kovoti tik su_pieštuku ir plunksna . . .

Berniukas nesuprato jo žodžių prasmės. 
Greit pašoko iš lovelės ir pribėgo prie stalo. 
Siekė ranka pieštuko, bet tas paspruko iš 
pirštų ir greit pasislėpė tarp knygų.

■ — Aš nenoriu tavęs, — išgirdo jis ploną 
pieštuko balselį. — Tu šiandien man gal
vytę sukramtei per paišybos pamoką ... Ir 
dabar dar skauda.

— Nepyk, būk gerutis, — sušuko berniu
kas. — Daugiau taip nedarysiu . . . Eikš pas 
mane! Aš turiu eiti į kovą, o tu atsimeni 
paišybos pamoką ...

— Gerai, ateisiu, — atsakė pieštukas ir 
išlindo iš knygų krūvos. — Bet daugiau tai 
nesikramtyk. Vėl pabėgsiu . . .

Jis nusitvėrė pieštuką ir nubėgo prie kuni
gaikščio. Ten jau buvo daugybė lietuvių 
barzdočių, ginkluotų ąžuolinėmis kuokomis 
ir apsišarvavusių šarvais. Skydais jie den
gėsi krūtines. Visi jau buvo pasiruošę kovai. 
Laukė tik ženklo. Tarp jų j eilę įsispraudė 
ir Poviliukas.

— Mažyti, — sušuk® vienas barzdotas že
maitis. — Ką tu sudūmojai? Be šarvų ir 
kardo į kovą stoji? Ir dar su tokiu piktu 
priešu!

— Man kunigaikštis leido. Su pieštuku, 
sako, tik gali kovoti. Su kardu per jaunas..

Vytautas prijojo ir tarė:
■— Ne, Poviliuk, nesupratai manęs. Su 

pieštuku kovos lauke nekovojamą. Ten tik 
su kardu. Bet su kardu tu per jaunas. O su 
pieštuku pats laikas tau kovoti, tik ne čia, 
o mokykloje, kad gražiai išmoktum rašyti. 
Jei būsi geras mokinys mokykloj^, tai užau
gęs būsi geras kareivis ir mūšio lauke. O 
dabar tik pasižiūrėk ir drąsos pasimokyk, 
iš mūsų, — ir jis paėmė berniuką už rankų, 
pakėlė ir nunešė į lovą.

Nesmagu buvo berniukui, bet nebuvo laiko 
apie tai galvoti. Kryžiuočiai jau bruzdėjo 
iškėlę kardus, jau trempė žirgai kojomis 
žemę, jausdami artėjančią mirties valandą. 
Jų magistras išdidžiai mostelėjo ranka, ir 
pulkai kryžiuočių puolė lietuvius. Suskam
bėjo kardai, sužvangėjo šarvai, net žemė

drebėjo. Mūšis užvirė. Vytautas buvo pir
mose eilėse. Švytruodamas savo kardu, 
kaip audra blaškėsi tarp kryžiuočių. Jį 
■puolė iš visų pusių, bet kardas jo rankoje 
taip vikriai sukosi, jog kiekvieną priešo 
smūgį atmušė. Ir ką jo kardas kliudė, neap
saugojo to nei šarvai, nei žalvariniai skydai. 
Ritosi nuo galvų šalmai, krito iš rankų kar
dai priešų plėšikų, atėjusių deginti šventų 
Nemuno pakrančių ... ,

Sustingęs iš baimės ir siaubo, Poviliuka 
žiūrėjo į baisųjį Žalgirio mūšį, kuris turėjo 
nulemti Lietuvos ateitį. Daug krito priešų 
nuo Vytauto ir narsių jo kareivių rankos. 
Bet priešai vis naujais būriais lietuvius 
puolė, vis. nauji riteriai, sukviesti iš visų 
kraštų, šokdavo į mūšį vietoje kritusių drau
gų. Nelygi tai buvo kova. Lietuviai nei tokių 
stiprių šarvų neturėjo, nei tokių didelių, 
aštrių kardų. Bet jie nepabūgo priešo ir 
nesitraukė iš mūšio lauko. Verčiau mirė, bet 
priešui kelio į tėvynę nedavė.

Matė Vytautas, kaip retėja jo pulkai, kad 
ima priešas kai kur stumti lietuvius atgal. 
Ten jis pats tuoj puolė pagelbėti savo vyrams 
ir sustiprinti jų pasiryžimą. O kur pasidarė 
spraga, ten savo krūtine ją dengė. Tokio 
narsaus vado sužavėti, kareiviai įtempė pas
kutines jėgas, nors išretintom eilėm, bet visi 
kaip vienas, lyg audra, staiga puolė kryžiuo
čius.

Nustebo kryžiuočiai. Jau tikėjo savo per
gale, o štai lietuviai, kaip viesulas puolė į jų 
vidurį su savo narsiuoju kunigaikščiu. Su
dulkėjo, sudrebėjo žemė, sužvangėjo kardai, 
turėdami tuojau išspręsti mūšio laimėtoją ... 
Ir . . . kryžiuočiai ėmė bėgti. Jie metė savo 
kardus ir traukėsi iš mūšio lauko. Bėgo pa
krikę, netekę savo vado, didžiojo magistro ... 
Tik saujelė jų beliko, tik saujelė tegrįžo į 
savo namus, išpuoštus pagrobtu svetimu 
turtu. Tuoj mūšio vietoje neliko nė vieno 
kryžiuočio. Vytautas iškėlė kardą į dangų 
ir sušuko:

— Ačiū, Dangau, už pergalę. Ne svetimo 
turto plėšti, ne svetimų namų griauti pakė
liau kardą. Už tai palaimintas buvo jo smū. 
gis, atnešęs mano tėvynei laisvę.
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— Valio, narsusis kunigaikšti! Valio, 
Vytaute Didysis! — šaukė Poviliukas, šoki
nėdamas lovoje.

Vytautas' Didysis linktelėjo jam galva *r 
nusišypsojo. O Poviliukas negalėjo atsi
džiaugti, vis šaukdamas ir plodamas ranko
mis:

— Valio, valio, valio! . . .
— Ko šūkauji, Poviliuk? Kas gi atsitiko? 

■— staiga išgirdo berniukas motinos balsą. 
Ji stovėjo prie jo lovos krašto ir susirūpinusi 
glostė rankomis karštą kaktą. Berniukas 
žvilgtelėjo į seną laikrodį sienoje. Jis ra
miai, lyg niekur nieko tiksėjo. Bokšto lan
gelis buvo tamsus. Pro jį jau nežiūrėjo dei
mantinės gegutės akutės. Stebuklų valanda 
buvo praėjusi. Kambaryje buvo tylu «r 
ramu. Tik knyga, jam rodėsi, gulėjo ant 
stalo kiek kitaip, nekaip jis vakare buvo pa

likęs. Gal sumušti kryžiuočiai, bėgdami atgal, 
ją buvo pastūmę. Bet jokių baisiojo mūšio 
pėdsakų neliko nė žymės. Ir ten, netoli durų, 
kur buvo nuvirtę keli kryžiuočiai su savo 
šarvais ir žirgais, nieko nebuvo matyti.

— Ką spanavai, Poviliuk? —.paklausė vėl 
namytė. — Neramus tai, matyt, buvo sap
nas, kad ir mane išbudinai. . .

— Aš nesapnavau, mamyte, o mačiau 
viską iš tikro, — atsakė berniukas. — Tai 
buvo nuostabi stebuklų valanda. Taip gegutė 
sakė. Ak, kiek daug visko mačiau . . . Nega
liu dabar tuoj visko išpasakoti. Gal rytoj, 
mamyte, kai nurims širdelė ... — ir jis 
užsitraukė apklotą ant krūtinės, kuri buvo 
pilna stebuklų valandos įspūdžių.

— Ak, gal vėl ką nors panašaus pamaty
siu, — pagalvojo sau berniukas ir tuoj už
merkė akis.

AČIŪ, DIEVULI...
VYTĖ NEMUNĖLIS

Ačiū, Dievuli, 
Tau už dienelę, 
Angelą Sargą 
siųsk į lovelę.

Saugok brangiausią 
mūsų tėvynę, 
siųsk jai paguodos 
žvaigždę aušrinę.

Saugok mamytę, 
brolius ir tėtį. ..
Jau poterėliai 
ir pakalbėti.
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1

BE TĖVYNĖS
JONAS MINELGA

Be tėvynės Aldonytė 
svetimoje žemėj.
Nei tėvelio, nei mamytės, 
dienos jai aptemę.

Rūstūs žvilgsniai, šiaurūs žodžiai 
čia kas žingsnis lydi.
Dienos pilkos ir nuobodžios 
džiaugsmo jai pavydi.

Byra gailios ašarėlės • _
per mažyčius skruostus.
Kas palengvins skausmo gėlą, 
ašaras nušluostys?

. Naktys pina sapno giją ,
iš laukų gimtųjų.
Žydi rožės, pinavijos -. , .
Kaip toli lig jųjų!

PASIMEGUS SVIESA, PASIILGSTAMA SV1ESOS
VYDŪNAS

Nusimandydamas gyvenime, vaikelis pra
deda visa-ką stebėti. Džiaugiasi, kad jo 
kūnelis augą. Džiaugiasi visa-tuo, ką mato, 
ką girdi, ką jautia, ką ragauja ir ką užuodia. 
Džiaugiasi mediais, krūmais, žiedėklėmš ir 
žolėmis. Džiaugiasi visokiais gyvulėliais, 
kurie krebžda ir kurie bėginėja. Mielos jam 
avelės, mieli veršeliai, arkleliai. Nudžiunga, 
matydamas kaip lakioja paukšteliai: balan- 
diai, blezdingos, kielės.

Bet labai ypatingas vaikui yra dangus, 
kurs apgobia visą žemę, visą gyvenimą. Pro 
jį slenka saulė, kyla ir nusileidžia. 0 kartais 
matyt, kaip mėnuo ją lydi. Kaip nuostabu 
visa-'tai! Ypatiai, kad vakare žvaigždės 
sušvinta!

O kaip tai, kad saulei pasirodant rytme
tis is, visas gyvenimas sujunda, sukyla ir 
visaip apsireiškia! Ir šviesai dingstant, vėl 
visas gyvenimas pasislepia tamsoje! Net vai- - 
kelis numano, kaip jis pats įmigdamas, kaž
kur nukyla.

Bet pabudus, vėl koks džiaugsmas! Visas 
gyvenimas iš naujo pasirodo ir pasireiškia, 
grįžta į gyvenimą ir vėl džiugina. O saulelė 
žvelgia šypsodama toj-šviesoj į visą, ką ji 
kuria ir žadina. Neapsakomai tai malonu! 
Vis nori šviesoj pabūti ir ją vis garbinti.

Tik labai keista, kad šviesa vis dingsta 
tamsoje. Ir vis reikia klausti, kas jai leidaa 
.vėl sukilti. O kaip tai, kad saulė taip šviesi . •
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ir spinduliuoja? Juk ir ji sukyla iš tamsos, 
kurioje tiek daug mažų žiburėlių švytuoja, 
kurie gobiami begalinės tamsos.

Negali būt kitaip, kaip kad už tos neapmato
mos tamsos šviečia šviesa, kuri niekumet 
nepranyksta, kuri visą patiriamąją šviesą ir 
tamsą laiko savo globoje ir tai vienai, tai 
antrajai leidia apsireikšti ir vėl pradingti. 
Žaibai naktyse tai jau atvaizduoja.

Tą slėpiningąją šviesą patirt būtų labai 
svarbu ir reikšminga. Būtų tikriausias 
džiaugsmas, kurs man gal dar niekumet 
nebuvo lemtas patirti. Kokia tai būtų laimė 
toje šviesojo susivokti, joje pabusti ir pabūti! 
Ilgstausi to labai. Juk kartais jautiau, lyg 
butiau iš jos aš pats ir visa, kas gyva, net 
visa, kas yra. Kaip aš, taip ir visi žmonės 
jai giminingi! Iš jos visi mes lyg išsmukę. 
Ir todėl pasiilgstu jos. Gal pasiilgsta jos ir 
visi žmonės.

Žiūriu į tėvelį — į motinėlę, į brolius ir 
seseles. Ir jau stebiuosi. Visi jie svietia! 
Akys tiesiog spinduliuoja. 0 kad jie kalba, 
tad taip skamba, kaip kad su. žodžiais reikš
tųsi ypatinga šviesa. Iš jų sielos ji spindi 
pro žodžius. Ir numanau, kokia ji maloni, 
kaip labai ji gaivina ir laimina.

Iš viso, kas man sakoma, jautiu, kad myli 
mane, kad meilė yra šviesa, kuri mane žadina. 
Ir manyje subunda meilė jiems visiems, kad 
'nusimanau, kaip kad visas mano vidus’ su
švistų. Ir ją apreikšdamas gyvėju ir įsigaliu. 
Mane užplūsta neapsakomas palaiminimas, 
kurs kelia mane iš visos tamsos į tą slėpinin

gąją šviesą, kuri niekados nepranyksta.
Bet matau, kad ir kiti žmonės, net gi man 

visai, rodos, svetimi, taip švietia, kad negaliu 
gana pasidžiaugti. Žvalgaus gyvenime. Ir 
koks nuostabus jis man dabar atrodo! Jis 
atspindi šviesą, kuri su saule mus aplanko ir 
slaptia skelbia tą šviesą, kuri gludo už visos 
tamsos. Ir laukia manęs ir viso, kas yra, kad 
visus palaimintų.

Tikriausiai ši slėpininga šviesa yra meilė. 
x O kad kartais meilės nematau žmonėse, tad 

tamsoje žvalgaus, labai jos pasiilgdamas. Ir 
meldžiuos, kad ji visus žmones nušviestų ir - 
manyje užtekėtų. Noriu, kad visa, ką kalbu 
ir darau, ji šviestų.

Rodos, ji ragina visus būti meilingais, jeib 
juos galėtų laiminti ir iškelti iš visos tam
sos. Todėl ir tokia tamsa visus žmones slegia 
ir aklina, jeib pasiilgtų šviesos, kuri visą 
gyvumą, visą malonumą kuria, ir kuri lau
kia už visos tamsos žmogaus pasiilgimo.

Redakcijos paaiškinimas. Didžiai gerbia
mas mūsų rašytojas Vydūnas kiek kitaip 
rašo, nekaip kiti. Jei kurių žodžių ar sa
kinių, ar ištisų minčių nesuprasit, pasiklaus- 
kit vyresniųjų, paprašykit paaiškinti. Jo 
kitokia ir rašyba. Tik visos jo rašybos ne
galėjom pavartoti, nes spaustuvėje nėra tokių 
ženklų, o tiktai palikom, kas buvo galima.

Vydūnas rašo jautija, o jūs skaitykit 
jaučia; rašo u ž u o d i a,-. o skaitykit 
užuodžia; balandiai — balandžiai, rytme- 
tiais — rytmečiais, leidia — leidžia, slaptia 
— slapčia ir taip toliau.

AS MERGYTĖ
VYTĖ NEMUNĖLIS

Aš mergytė gero būdo: 
čia pikta, čia vėl gera, 
čia veidelis man nuliūdo, . 
čia vėl šviečia kaip aušra.

Čia kariauju su broliukais”— 
neįveikia jie keli.
Čia palaukus, apsisukus, 
kaip katytė aš meili!

*

iS>s* itoti

11

11



RADASTĖLĖ
A. JASINSKAS

Pilnas pilnutėlis buvo įvairių gėlių dar
želis. Tos jų spalvos už viena kitos švelnes
nės, už viena kitos gražesnės, ir visos širdį 
taip viliojo. Ir žiūrėjai, ir regėjai — pasa
kyti negalėjai, kuri iš jų gražiausia. Žiedų 
žiedelių mišinys ir lapelių derinys nepapra
stai gražus.

Ten Gvaizdikas rausvai rudas virš lapelių 
viršūnėlės savo žiedelį iškėlęs, pasistiepti vis 
norėjo, tarsi tyrė linkmę vėjo.

Mėlynakė Nėgelkėlė anksti gulė vėlai 
kėlė ir lašelio ant žiedelio nepakėlė. Ši gė
lelė mėlynoji, kai palyja ar rasoja, tuoj žis- 
delį suvynioja.

Raudonasis Bijūnėlis šalia rūtos, šalia 
mirtos vis pagirtas. Savo baltumu darželį 
puošė ir švelni Roželė. O šviesoji marga 
spalvė Aguonėlė rūpesti vėjeliui kėlė.

Susimąsčius ir liūdna Našlaitėlė čia 
viena. Jos žiedelis buvo liūdnas ne dėl to, 
kad saulę temdė jai bijūnas, ne dėl to, kad 
jos žiedelis aksominis ryto šalnomis bau
giuos. Jai dėl to širdelę gėlė, kad ji buvo 
našlaitėlė.

Tyli buvo ir rami Rūtelė žalioji. Jos la
peliai žiemą vasarą žaliuoja. Ji tarp gėlių 
kantriausia. „Ar tik gražiais žiedais galima 
žavėti, margaspalvių žiedų burtais burti?“ 
galvojo ji. Paprastumas ir kuklumas Rūte
lei atrodė geriau, nekaip perdaug jau ryškus 
spalvingumas.

Žydėjo tarp visų daržely dar viena gėlelė. 
O tai buvo linksmutėlė Radastėlė. Mėgo ji 
saulutę šiltą, mėgo švelnųjį vėjelį. Ją vėje
lis švelniai supo, pasakas puikias šnabždėjo, 
o saulutė nuolat šildė, glamonėjo. Jei tik 
tamsūs debesėliai temdė saulę Radastėlei ir 
saulutės spindulėliai šviest nustoję, — juos 
vėjelis tuoj išsklaidė, tuoj numojo. Rada
stėlei linksmutėlei vėliai gera, vėliai šilta, 
ir saulelės, ir vėjelio neapvilta.

Bet aukštybėse galingas pasigirdo pareiš
kimas : „Dievo sostui reikalingas papuo
šimas !“

Jo sostas nevystamais puošiamas gėlių 
vaininkais, netemdo jo šviesos joks debesėlis 
nevysta į jo vainiką įpintos gėlės, Tačiau 
ne kiekviena Jo sostui tinka puošmena.

Būriai šventųjų angelų nusileido į žemę 
jieškoti Sostui tinkamos gėlelės. Įvairius 
apėjo jie kraštus, daug matė, daug regėjo, 
daug kuo pasigėrėjo. Jie aplankė ir dar
želį, kur žydėjo Radastėlė . . .

Skynė gėlę angelai šventieji, gaudžiai su
gaudė varpai didieji, net saulutė nusigando, 
šviest apstojo, ir vėjelis sudejavo, suvaitojo. 
Bet tai reiškė, kad suradę ko jieškojo, ange
lai į dangų ruošės. Jie auksinę Radastėlę 
susisupo į baltutį debesėlį ir nuskrido 
aukštyn . . . pas Dievulėlį.

Jau nerūpi Radastėlei jos darželio rūpe
stėliai. Jos darželis dauguje. Ji skaisti ir 
graži amžiais nevystantį Dievo sostą puošia.
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PASAKĖLĖ
JONAS MINELGA

Seksiu, seksiu ir paseksiu 
pasakėlę vieną.
Adomėlis pas bobulę 
gėrė gulbės pieną.

Vytas uodą apsižergęs 
per Atlantą skrido. 
Jį pamačius lydekaitė 
lakštute pragydo.

Aldonytė iš žvaigždučių 
pint vainiką manė, 
Irenutė ant mėnulio 
ožkeles praganė.

Jonis saulėn nukeliavęs 
vyno upėj maudės.
Birutėlei vėjo dukros 
margas juostas audė.

ŽIEMA
JONAS MINELGA

Praėjo vasara, ruduo — 
sulaukėm viešnią žiemą. 
Užšalo upėse vanduo, 
pusnynai dengia kiemą.

Pažvelk — laukuose juk gražu: 
sniegulės baltos skraido, 
švelniomis lūpoms pamažu 
bučiuoja žemės veidą.

Klebena vėjas langines, 
lyg prašosi į grįčią. 
Staiga sušunka kamine, 
mus gąsdindamas tyčia.

Senelis šaltis takučiu /
ateina toks suvargęs.
Užsuks į mūs jis namučius, 
gėlėm stiklus išmargis.

Šiukšlyne kapstosi žvirbliai, 
ant stogo šaukia varna.
Kažkam ji skundžiasi tyliai: 
Šiaurys pakando sparną.

DU PUSBERNIAI
LIETUVIŲ PASAKA

Pas vieną ūkininką tarnavo du pusber
niai. Kartą juodu išginė arklius. Kito darbo 
neturėdami, susikūrė ugnį ir pradėjo kepti 
grybus. Kepdami susitarė kalbėtis tarp sa
vęs, kaip maži vaikai.

Po kurio laiko vienas nuėjo pavaryti 
arklius, o antrasis ėmė ir suvalgė to grybus. 
Ateina pavaręs arklius pirmasis, žiūri — jo 
grybų nebėra.

— Kuj mano gjybai? — klausia.
— O ce, pijvejy: as suvajgiau, — atsako 

antrasis.
Kitą kartą arklius pavaryti nuėjo antra

sis pusbernis ir paliko prie ugnies savo 
peilį. Pirmasis paėmė ir įmeti tą peilį į 
ugnį. Atėjo anas ir klausia:

— O kuj mano peiliutas?
Šis sako:
— Ugi ee, žirytėj.
Parjojęs namo be peilio, pusbernis pasi

skundė šeimininkui. Šeimininkas jau norėjo 
pabarti kaltininką, bet tas sako:

— Neklausyk jo, šeimininke: juk tai buvo 
labai seniai — kai mudu ir kalbėti dar ge
rai nemokėjova.

Ūkininkas pasijuokė, ir tiek.
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Gyveno senelis ir senelė ir turėjo dukterį 
Mildutę.

Senelė numirė ir paliko Mildutei pasoginę 
karvytę. Senelis, neilgai laukęs, vedė kitą 
žmoną ir, visai nežinodamas, paėmė laumę 
raganą. Ta ateidama atsivedė su savim tris 
dukteris: vyresnioji buvo viena akia, antroji 
— trim, o trečioji — keturiom.

Laumė labai nekentė savo podukros Mil
dutės ir vis varydavo ją į lauką galvijų 
ganyti.

Vieną dieną, išgenant galvijus, pamotė 
padavė Mildutei pundelį linų ir pasakė, kad 
lig vakarui ganydama suverptų.

Išginė Mildutė į lauką ir verkia. Pasoginė 
karvytė pakėlė galvą nuo žolės ir prakal
bėjo :

— Neverk, Mildute. Tiktai paimk linus, 
įkišk man į ausį, papūsk, ir bus gatava.

Mildutė įkišo linus karvytei į ausį, papūtė, 
ir išlindo pro kitą ausį suverpta ir išausta. 
Parginė Mildutė namo ir parnešė gražios, 
plonos drobės visą ritinį.

Kitądien padavė laumė Mildutei du pun
delius linų ir liepė suverpti. O paskui ją 
išleido į lauką savo vienakę dukterį žiūrėti, 
kaip ji tiek daug linų suverps.

Mildutė išginė ir gano. Bet ji negali pra
šyti karvytės, kad vienakė čia vamso ir mątot 
Tada ji sako jai:

— Sėskis šalia manęs, aš tau kaseles su
taisysiu.

Laumutė atsisėdo, o Mildutė pradėjo šu
kuoti galvą, šukuodama dainuoja:

Užmiega, miega viena akelė, 
užmiega, miega viena akelė . . .

Taip bemigdinama ėmė laumės duktė ir 
užmigo.

Tada Mildutė atsargiai paliko ją, priėjo 
prie karvytės, įkišo į ausį linus, papūtė, ir 
išlindo pro kitą ausį balta plona drobė. Kai
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laumutė pasibudo, jau Mildutės buvo viskas 
padaryta.

Vakare, kai parginė namo, laumė sulupo 
dukterį, kad nematė, kaip Mildutė suverpė 
ir išaudė linus.

Trečią dieną laumė išleido su Mildute savo 
triakią dukterį. Valandėlę paganius, Mildutė 
ir tai sako:

— Sėskis prie manęs, aš tau kaseles su
taisysiu.

Kai laumutė atsisėdo, Mildutė ėmė dai
nuoti :

Užmiega, miega viena akelė, 
užmiega, miega viena akelė ...

Užmiego viena akis. Mildutė toliau dai
nuoja: »

Užmiega, miega viena akelė, 
užmiega, miega kita akelė . . .

Užmigo ir kita akis. Paskui Mildutė už
migdė taip ir trečią akį. Tada ji paėmė 
linus, įkišo karvytei į ausį, papūtė, ir išlindo 
pro kitą balta plona drobė. Pabudus laumės 
duktė jau rado kišką padaryta, o vakare 
parginus gavo nuo motinos į kailį.

Ketvirtą rytą laumė siunčia su Mildute į 
ganyklą trečiąją savo dukterį keturakę. Mil
dutė pasisiūlė ir šitai plaukus sutvarkyti, o 
kai laumutė atsisėdo prie jos, ėmė dainuoti:

Užmiega, miega viena akelė . . .
Taip užmigdė ji ir vieną, ir antrą, ir tre

čią akį, tiktai užmiršo ketvirtą. Kai Mildutė 
nuėjo prie karvutės, laumės duktė su viena 
akia viską matė, ką darė Mildutė. Vakare, 
parėjus namo, papasakojo motinai.

Dabar laumė užsipuolė senelį, kad pa
pjautų Mildutės pasoginę karvytę. Senelis ir 
šiaip ir taip atsikalbinėjo, ir šiaip ir taip 
kratėsi, bet nieko negalėjo padaryti: paža
dėjo papjauti. '

Išgirdus Mildutė, kad jos karvytę žada 
pjauti, nuėjo į tvarta, apsikabino karvutę ir 
ėmė verkti. Karvytė jai sako:
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— Neverk, Mildute. Pjaus mane — tegu 
, P jau ja. O tave pristatys mano žarnas dari

nėti. Bedarinėdama žarnas, žiūrėk, rasi 
aukso obuolėlį ir aukso žiedą. Tai bus tavo 
kraitis. Tiktai obuolį ir žiedą įkąsk tėvo 
darže į žemę.

Taip ir buvo, kaip buvo sakiusi karvutė. 
Mildutė, darinėdama jos žarnas, rado auksu 
obuolį ir aukso žiedą ir įkasė tėvo sode 
į žemę.

Kitą rytą Mildutė žiūri — obuolio vietojo 
išaugus obelis su aukso obuoliais, o vietoje 
žiedo — šulinys su žaliu vynu.

Taip ir stovėjo ta obelis ir tas šulinys. Ir 
niekas negalėjo nuo tos obels pasiskinti 
obuolių, o iš šulinio pasisemti vyno: kas tik 
prieidavo prie obels, jos šakos su obuoliais 
kildavo aukštyn, o kai į šulinį leisdavo kibirą, 
vynas slūgdavo gilyn, ir niekas negalėjo jo 
pasiekti. 'Tiktai viena Mildutė galėjo pasi
skinti obuolių ir pasisemti iš šautinio vyno.

Dėl to laumė dar labiau jos neapkentė ir 
kasdien pro anksta varydavo į lauką galvijų 

. ganyti.
Vieną kartą važiavo per tą kraštą jaunas 

karalius. Jis pamatė Mildutę, ir labai jam 
patiko. Po kelių dienų atvažiavo pirštis.

Tą dieną senelio nebuvo namie, o Mildutė 
buvo parginus namo pietų. Laumė, pama
čius įvažiuojant į kiemą karalių, Mildutę 
įstūmė į kamarą ir pakišo po kubilu. Kara
lius paklausė:

— O kur ta jūsų gražioji duktė? Aš at
važiavau pirštis.

— Tuojau, tuojau, ponuli, — tarė meilin
damosi laumė.

Paskui aptaisė.savo vyresniąją dukterį ir 
pakišo karaliui. Bet tas jos nepriėmė saky
damas, kad ne ta.

Laumė aptaisė antrąją dukterį, bet kara
lius nė tos nepriėmė. O kai įvedė laumė 
karaliui trečiąją savo dukterį su keturiomis 
akimis, tai karalius net nusigando — tokia 
ji buvo baisi.

Supyko karalius ir liepė tuojau pat paro
dyti jam gražiąją dukterį, o jei ne, smarkiai 
bausiąs. Laumei nėr ką daryti. Nuėjo į 
kamarą, atvožė kubilą ir visa pikta sako:

— Paskrebėle, pasuodėle, lįsk iš po kubilo!
Ir tyčia apyplyšusią ir neprasutą įvedė 

karaliui. Bet karalius kaip tiktai ją pamatė, 
tai tuojau apsidžiaugė ir pasakė:

— Taip, šita mergaitė man patinka, aš 
vesiu ją per žmoną, ir ji bus karalienė.

Karalius išvažiavo ir įsakė pasiūdinti Mil
dutei ko gražiausius drabužius ir ko geriau
sius batelius, o kai viskas buvo padaryta, 
nusiuntė Mildutei. Ji turėjo pasipuošti ir 
sutartą dieną laukti karaliaus.

Bet laumė, nutvėrus Mildutę, vėl pavožė 
kamaroje po kubilu, o paėmė puošti savo 
vyresniąją dukterį. Apvilko karaliaus atsių
stais drabužiais ir ėmė auti kojas. Bet jos 
kojos buvo baisiai didelės ir netilpo į bate
lius. Tada laumė paėmė dideles kalviu 
reples, suspaudė, suspaudė laumutės kojas, 
vargais negalais sukišo į batukus, ir laukia 
karaliaus.

Atvažiavo karalius su pajauniais, paėmė 
jaunąją, įsisodino ir važiuoja. Per girią - 
gegužė ėmė ir užkukavo:

Kukū! Ponas karaliau, kukū!
Ką tu čia veži, kukū? 
Ne savo mergelę, kukū! 
Laumę raganėlę, kukū!

. Karalius pradengė papuošalus ir pažinu, 
kad ne jo išrinktoji mergaitė, o laumė. 
Supykęs karalius sugrįžo atgal ir užkūrė 
laumę, kad atvestų Mildutę. Bet laumė ap
taisė antrąją savo dukterį triakę ir išleido 
su karalium. Tik bevažiuojant per girią, 
gegužė vėl kukuoja:

Kukū! Ponas karaliau, kukū!
> Ką tu čia veži, kukū? . .

Karalius pasižiūrėjo ir vėl pažino, kad ne 
Mildutė.

Dabar laumė aptaisė jauniausiąją savo 
dukterį, bet kai važiavo per girią, gegužė ir 
tą išdavė.
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Visai supykęs grižo karalius atgal ir pri
grasino laumei, kad atvestų jo išrinktąją 
mergaitę, o jei ne, tai ko smarkiausiai nu
kausiąs. Laumė ir šiaip ir taip vaipos, bet 
nėra ką daryti; Nuėjo į kamarą, atvožė 
kubilą ir sako:

— Paskrebėle, pasuodėle, lįsk lauk!
Aptaisė Mildutę ir nuvedė karaliui. Ir 

karalius dabar tuojau pažino, kad ta pati 
mergaitė. —

MĮSLĖ
VYTĖ NEMUNĖLIS 

Esu aš saulės vidury, 
bet tųi atspėt mane turi. 
Jei neatspėsi, aš tenai 
viena sėdėsiu amžinai.

Jei negali, pridėsiu tau: 
aš ir ugny save matau, 
dr upėj rast mane gali, 
ar ji gili, ar negili . . . 
Dabar tikrai atspėt įgali . .

CH ąprej : nrs^esnd nei 
‘ŪSO SB3Į ‘ĮBCądsjBOU pp)

■ Ji labai patenkinta. — V. Bacevičiaus foto.

Karalius ir Mildutė susėdo į karietą ir 
važiavo į jungtuves. 0 kai juodu važiavo, 
išsirovė iš žemės aukso obelis, išsijudino 
žalio vyno šulinys ir sekė paskui Mildutę. 
Kai važiavo per girią, gegužė kukavo:

Kukū! Ponas karaliau, kukū!
• Tai dabar veži, kukū, 

tai savo mergelę, kukū!
Po vestuvių karalius su Mildute ilgai ir 

gražiai gyveno.

ALGIS IR VĖJAS
JONAS MINELGA

Iš namų vaikų būrys
bėga čiuožt ant ledo, 
o nenuorama šiaurys 
pokštą, krėst jiems žada.

Išmiegojęs kamine, 
švilpt jisai į būrį 
ir sušukęs — vyt mane! — 
Algiui capt kepurę.

Krykščia, juokiasi vaikai, 
Algis pyksta, baras:
— Na, vėjel, ar papaikai?
Toks esi negeras!

Duok kepurę, o jei ne — 
pasakysiu mamai.
Bus tau riesta kamine, 
teks nakvoti žemėj.

Juokias vėjas fi-fi-fi,
Algis bėga, gena:
— Duok kepurę, mano ji! — 
Pykdamas net stena.

— Algi, pykti negražu! — 
barasi jau vėjas, 
jo kepurę pamažu 
vėl čia pat padėjęs.
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A. GIEDRIUS
Kunigaikštis Dovilas valdė didelius plotus 

žemės. Žmogus raitas per savaitę nebūtų 
tos jo žemės apjojęs, o Zuikys Pųikys per 
tris dienas skersai nebūtų perbėgęs. Paga
liau niekas tikrai nė nežinojo, kur ta jo 
žemė prasideda ir kur baigias, tik buvo daug, 
ir tiek. Čia tyvuliavo trys dideli ežerai ir 
keli maži ežeriukai, tekėjo trys didelės upės 
ir trisdešimt mažų upelių; žaliavo daugybė 
šlaitų ir šilų ir didelių girių, o tarpais lygtis 
laukai — neužmatomi.

Vidury vieno tokio lauko žaliavo keistas 
augalynas. Tai nebuvo medžiai, nes atrodė 
per maži. Nebuvo kanapės, nes atrodė netie
sios. Tik iš arčiau galima buvo pažinti, kad 
tai pilkieji karklai ir dar kažin kokie 
krūmai.

Bet tie krūmai nebuvo tokie paprasti, kaip 
mes manom. Čia buvo Zuikio Puikio dvaras, 
o pats Zuikys Puikys — ne paprastas koks 
zuikys, bet zuikių karalius, arba didysis ku
nigaikštis. Teisybė, žmonės jo taip neva
dino, bet tai visai nesvarbu. Zuikiams jis 
buvo karalius ar didysis kunigaikštis, o mes 
sakykim, kad — Zuikys Puikys. Juk ir 
karaliai turi vardus.

Taigi ten gyveno Zuikys Puikys. Tik ne 
jis vienas. Kiek buvo karklų krūmų, tiek 
atskirų rūmų, o kiekviename rūme vis koks 
zuikys arba ir keli. Tiktai pasiklausykim: 
pats Zuikys Puikys su savo pačia Puike — 
didžiausiame ir tankiausiame krūme. Iš vie
nos pusės — juodviejų vaikai, iš kitos — jo 
tėvas Kiškis Tiškis su savo pačia Tiške, iš 
trečios — senelis Žvairys su senele Žvaire, 
paskui broliai, sesers, dėdės, dėdienės ir 
tolimesni giminės. Matome, kiek daug reikėjo 
vietos. O tos vietos ir buvo: visiems pakako 
ir dar daugiau galėjo tilpti.

Niekas nežino, nuo kada ten Zuikio Puikio 
giminė gyveno. Pats Zuikys Puikys, be abe

jo, žinojo, nes ir, zuikiai turi savo pada
vimus ir istoriją. Bet mums dabar gana ir 
to, ką žinom.

Zuikys Puikys su savo gimine plačiai ir 
gerai gyveno. Ir visai laisvai. Ko gi jam rei
kėjo bijoti? Vanago iš padebesių, vilko iš 
girios ir lapės iš artimiausio šlaito. Bet nuo 
vanago galima buvo slėptis arba dieną ir 
visai jam nesirodyti, o vilkas su lape ne
mėgsta lakstyti po plynus laukus. Juodu 
labiau taikstosi pašlaitėmis, paupiais, pagi
riais. O giria nuo čia buvo toli. Dėl to Zui
kys Puikys gyveno laisvai ir ramiai.

Taip jisai būtų galėjęs ir amžinai gyventi. 
Bet kada valdovams užtenka?

Visi žinom, kad zuikiai nuo amžių mėgsta 
graužti. Sako, kad jeigu jie negraužtų, tai 
pryšakiniai jų dantys kaip lopetos užaugtų. 
O kai graužia, tai nudyla. Taip ir reikia.

Ką gi jiems graužti? Ogi kas tik skanu. 
Arčiausia karklai, tai karklus ir graužia. Ir 
dar karklas karklui nelygu. Bet yra ir kito
kių daiktų.

—O kas skaniau už karklą? — klausia 
vieną kartą Zuikutis Puikutis, Zuikio Puikio 
sūnus, savo senelio Kiškio Tiškio.

— Jauna obelėlė skaniau už karklą, — at
sakė Kiškis Tiškis.

— Aš noriu obelėlės! — sako zuikutis.
— Gerai, — sako Kiškis Tiškis. — Prašy- 

kis tėvo — tegu nusiveda.
~— O ar toli tos obelėlės? — klausia kiš

kutis. — Ar tuojau galėsiu pagraužta?
— Girioje, —'■ atsakė senelis. — Bet ten 

yra vilkų ir lapių. Ar norėsi patekt į jų 
dantis?

Zuikutis Puikutis jau daug pasakų buvo 
girdėjęs apie vilką ir lapę, pasipurtė su
drebėjęs iš baimės ir atsakė seneliui:

— Ne!
Ir nutilo zuikutis.

17

17



Bet tų obelaičių vistiek užmiršti negalėjo. 
Kasdien po kelis kartus žiūrėjo į tolimą girią 
ir sakė savo giminaičiams, dviem artimiau- 
siems savo bičiuliams — Kiškučiui Tišku- 
čiui ir Bukučiui Snukučiui:

— Ten yra jaunų obelaičių, o jų žievė 
skanesnė už karklo.

— Bėkime ten, — siūlė Kiškutis Tiškutis 
ir Bukutis Snukutis. •-

— Ne, — sakė Zuikutis Puikutis. — Ten 
yra vilkas.

— Mes vilko pasisaugosim. Mūsų kojos 
greitos ir miklios, — gundino draugai.

— Vilkas piktas ir greitas, — kalbėjo 
Zuikutis Puikutis.

— Mes neikim naktį, — sakė anuodu. — 
Eime dieną, kai vilkai guli.

Tačiau pakalbėję, pagalvoję jie vistiek 
nesiryžo.

Vieną kartą buvo baisi medžioklė girioje. 
Kunigaikštis) Dovilas su savo bičiuliais »r 
pažįstamais medžiojo vilkus. Visa giria poš
kėjo per kiaurą dieną. Zuikiams savo dvare 
buvo baisu. Ir varnos iš girios išlėkė išsi
gandusios. Viena, atlėkus į Zuikio Puikio 
dvarą, pasakojo:

— Nė aukščiausiame medyje nėra ramy 
bės. Niekur nesaugu. Tegu kunigaikštis 
medžioja tiktai vilkus, bet kas gali žinoti? 
Gal atsisukt ir į varną. Ėmiau ir išlėkiau.

— O ką vilkai? — ... paklausė Zuikutis 
Puikutis.

— O ką! Jie apsupti, — pasakojo varna. 
— Medžiotojai šaudo, šūnes gaudo; varovai 
su šakėmis baido. Pati savo akimis mačiau , 
tiek negyvų, kiek mano kojų pirštų.

Tas varnos pasakojimas Zuikučiui Puiku- 
čiui labai įstrigo į galvą. Kitą dieną iš ryto 
jis sako savo draugams: »

— Ar girdėjota, ką sakė vakar varna? Ji 
matė daug negyvų vilkų. O kiek dar nematė ? 
Aš manau, kad kunigaikštis Dovilas nepaliko 
jų nė vieno gyvo. Juk vilkai pjauja jo avis. 
Be baimės bėkim į' girią.

Žodis po žodį — jie ir sutarė, sutarę nu- 
bėgo. Ar ilgai truko zuikio kojoms? Valanda 
per lauką, ir — girioje. O čia obelėlių - 
tik rinkis kurią.
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Sutūpė visi trys apie vieną jaunutę ir 
brazduoja. ‘

— Skanu! I
— Labai skanu! — šneka pasigardžiuo

dami.

Tiktai girdi — kažin kas per sniegą — 
šlamšt, šlamšt . . . Žiūri — .vilkas!

Zuikučiai apmirė iš baimės. O paikas 
vilkas, pamatęs, kad jie išsigando, sustojo 
ir sako:

— Nebijokit. Aš noriu su jums pasikal
bėti. Dar kaip gyvas nesu zuikio iš arti 
matęs. Iš kur atvykot?

Bukutis Snukutis buvo besižiojąs sakyti, 
bet Zuikutis Puikutis jį sudraudė.

— Tylėk, — sako. — Vilkui nereikia pa
sakotis, kur gyveni.

Vilkas, nesulaukdamas atsakymo, vėl 
klausia:

■— O ką jūs čia veikiat?
— Maitinamės.
— O ką jūs čia turite?
— Obelaitę.
— Tai. gal ir man tiktų? Turėčiau pa

bandyti.
Ir vilkas ėmė artintis prie jų.
Bet zuikučiai pakiust, pakiust pasitraukė 

šalin. Nubėgo toliau prie kitos obelaitės ir 
sutūpė.

— Palaukit, — sako vilkas. — Visiems 
prie vieno stalo smagiau . . .
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Ir jis vėl ėmė eiti prie zuikučių. O Zui
kutis Puikutis sako savo draugams:

—- Eime paragaukim trečios obelaitės.
Ir jie vėl toliau nuo vilko. O vilkas manė, 

kad jo ims ir paklausys, palauks jo ateinant. 
Tada jis būtų prie jų priėjęs, į obelaitę visai 
ne nežiūrėjęs ir ... Ką jūs manot?

•— Au! — išsižiojo perpykęs vilkas ir 
puolė zuikučius. Puolė ir — persivertė per 
galvą.

Zuikučiai pakūrė bėgti. Bėgo, bėgo ir su
stojo pasižiūrėti, ar toli vilkas. Ogi mato, 
kad vilkas be vienos kojos!

— Šluby! — suriko jam iš tolo Bukutis 
Snukutis^ — Ne tau mus pasigauti!

Vilkas dar kartą išsižiojo ir suriko:
— Aū! Palaukit jūs man! . . Jei ne aš, 

tai mano dvsia jus nusitvers!
Zuikučiai nė nesiklausė daugiau vilko, pa

kūrė greičiau namo. Vingių vingučiais, takų 
takučiais, per plynus laukus, per pusnynus 
bėgo ir bėgo.

Nė į pusę lauko nenubėgo, šmėkštelėjo 
kažin kas iš aukštai, sušniokštė kaip mažas 
vėjukas, ir Bukutis Snukutis suriko baisiu 
balsu. Zuikutis Puikutis ir Kiškutis Tiškutis 
pasižiūri — didelis kaip balnas vanagas jau 
nešasi Bukutį Snukutį! Baimė antrą kartą 
pakirto juodviem kojas. O iš aukštai girdi 
Bakučio Snukučio balsą:

— Sudieu, broliukai. Daugiau nebesimaty- 
sim. Vilko dvasia manęs nepaleis. Pasaky- 
kita mano tėvams,,. Gaila man jūsų visų... 
Sudieu . . .

Dabar Zuikutis' Puikutis ir Kiškutis Tiš- 
kutis pasileido bėgti, kiek tik kojelės leido. 
O kai ties namais pasižiūrėjo į viršų, vana
gas su Bukčiu Snukučiu jau buvo vos už
matomai toli virš girios . . .

Tuojau visas zuikių dvaras sujudo. Baisi 
žinia visiems suspaudė širdis, o labiausiai 
Bukučio Snukučio tėvams . . .

Tris dienas ir tris naktis liūdėjo tėvai, 
artimieji ir giminės. Tris dienas ir tris 
naktis tiktai patylomis tekalbėjo . . .

Bet ilgainiui visos nelaimės primirštamos. 
Primiršo ir zuikeliai savąją. Vėl ėmė sma
giau kalbėtis, lakstyti. O Zuikutis Puikutis 
vėl įsigeidė obelaičių.

— Ką dabar darysim? Kuo pasmaguriau- 
sim? — dejavo jisai su Kiškučiu Tiškučiu.
— Į girią baugu eiti. Jeigu ten yra šlubas 
vilkas, tai gal yra ir sveikas. O iš sveiko 
dantų ar pasisektų ištrūkti? . . .

— Palaukita, — atsiliepė dėdė Ilgakojis.
— Kunigaikštis Dovilas turi didelį sodą, tame 
sode daug obelų ir jaunų obelaičių. Aš nu 
sivesiu judu į tą sodą — galėsita smaguriauti.

Zuikučiai apsidžiaugė ir ėmė šokinėti.
— Liaukitės, vaikai! — tarė išgiręs sene

lis Žvairys. — Žmogaus sodo nelieskit.
— O kodėl? — klausė zuikučiai.
— Tas darbas žmogui nepatiks.
— O kodėl? — vėl klausė zuikučiai, kaip 

ir visi maži vaikai.
— Apie ką jūs čia kalbat? — paklausė 

senelė Žvairė.
Ji buvo jau tokia sena, jog nelabai gerai 

girdėjo. Senelis Žvairys jai paaiškino:
— Jie rengias į žmogaus sadą obelaičių 

pagraužti.
— Dieve saugok! — tarė senelė. — Nei 

mudu su savo patim, nei mudviejų tėvų tėvai 
to nedrįso daryti. Kažin kokią nelaimę galit 
užsitraukti ant savo galvos ir ant mūsų visų.

Bet Z niky s Ilgakojis paėmė Zuikutį Pui- 
kutį, nusivedė pas savo brolį Zuikį Puikį ir 
sako jam:

— Ar tu pritari tam, kad nieko žmogaus 
negalima liesti?

— Ne, — atsakė Zuikys Puikys, — nepri
tariu. Juk mes dažnai ganomės po kuni
gaikščio Dovilo dobilus, ir nieko mums ne
sako.

— Gerai, — sako Ilgakojis. — Bet dabar 
žiema, laukai visur apsnigti, ir sunku dobilų 
arba želmenų prigriebti. O reikia juk šio to 
ir dantims pagaląsti. Į girią — pavojinga, 
karklai nusibodę. Aš vieną kartą buvau 
kunigaikščio Dovilo sode. Ten yra labai 
skanių obelaičių.

Zuikys Puikys susimąstė, paskui nusi
šypsojo. Juk jis ir pats labai mėgo pasma
guriauti.

— Sakai, nepaprastai skanių? . . — pa
klausė dar.

— Nepaprastai skanių, — pakartojo Zui
kys Ilgakojis.
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— Gerai, — pritarė Zuikys Puikys. — 
Gali ir dar vieną kitą vaiką paimti. O jeigu 
jiems patiks, tai kitą kartą ir aš eisiu.

Paskutinius žodžius nugirdo jo žmona 
Puikė, pradėjo bartis, paskui prisidėjo dar 
senelė, ir kone jie visai susibarė.

— Nereikia vaikų leist į tokį netikrą žygi, 
— sakė senelė.

— Ir aš nenoriu, — pritarė Puikė. — 
Mergaičių tai jau tikrai nė vienos neleisiu, — 
pasipriešino ji.

— Mergaitės tegu ir neina, — pritarė Zui-. 
kys Puikys. — Jos, jeigu norės, galės kitą 
kartą . . .

Zuikutis Puikutis net ausiuke pamojo savu 
pasiliekančioms sesutėms, taip pat padarė 
Kiškutis Tiškutis ir dar keli kiti zuikiukai, 
išsirengę į kunigaikščio Dovilo sodą, kuris 
buvo dar toliau, nekaip giria.

O tas sodas — neaprėpiamas. Didelių 
medžių ir mažų medelių — kaip girioje. 
Tiktai girioje obelaičių reikia pasijieškoti, 
pasirankioti, o čia — vienos obelys. Pasirink 
kur jaunesnę ir graužk. Ir suniko zuikiai į 
obelis — net jų dantys braška,

— Tai skanumėlis! — sako Zuikutis Pui
kutis.

— Tai ne karklai! — sako Zuikutis Pil
kutis. .

— Ir ne girinės obelaitės! — priduria 
Kiškutis Tiškutis. .

— Mes dažniau čia atbėgsim, — tarė Zui
kys Ilgakojis.

, Jie prisigraužė, kiek norėjo, ir smagūs 
namo parbėgo. O namie pasakoja:

— Tai platumėlis sodo!
— Tai skanumėlis obelaičių!
— Dabar mes visada ten bėgsim.
Senelis Žvairys pasiklausęs papurtė galva 

ir tarė:
■— Vaikai, vaikai! Jūsų darbas žmogui 

nepatiks.
Rytą kunigaikščio daržininkas pasižiūrėjo 

Į sodą ir mato — obelaičių liemenėliai bal
tuoja. Eina artyn — žievė apgraužta.

— A kad jus vilkai! — sukeikė jis, tuojau 
supratęs, keno čia darbas. — Negana jiems 
karklų ir girinių medžių!

Paskui daržininkas pasišaukė dar kelis 

vyrus, paėmė šiaudų ir apraištė visų jaunų 
medelių liemeniukus.

Kitą naktį Zuikys Puikys sako savo broliui 
Ugakojui:

— Šiąnakt ir aš eisiu į sodą.
Sutarė ir nubėgo visu būreliu. Bet nubėgę 

žiūri, žiūri, uosto, uosto — nieko gero nėra. 
Prie jaunų medelių per šiaudus neprieina, o 
senųjų žievė neskani. Zuikys Puikys net 
ėmė pykti.

— Jūs mane suvedžiojot, — tarė jis savo 
broliui ir vaikams. — Nieko gero čia nėra. 
Gerai, kad dar žmonos neišsivedžiau draugę.

Tačiau Ilgakojis parodė jam vieną obelaitę, 
kurios šakos buvo labai žemai. Zuikys Pui
kys pasistiebė ant paskutinių kojų ir pa
graužė tos obelaitės šakų.

— Aa! — tarė jis apsidžiaugęs. — Sus 
teisybę sakėt. Dabar aš būtinai ir savo Puikę 
atsivesiu.

Palakstę po sadą, jie ir daugiau rado to
kių medelių, kurių šakos buvo nudribusios. 
O kai parbėgo visi namo, jau ir Zuikys Pui
kys gyrė kunigaikščio Dovilo sodą.

— Žmonele, — kreipės jis į savo pačią, — 
kitą naktį būtinai eik su mumis. Negalima 
tokios gėrybės praleisti. Ir mergaitės tegu 
eina.

— Pasiklausykite šen, — tarė senelis Žvai
rys. — Jeigu jau žmogus medelius šiaudais 
apraištė, tai liaukitės. Aiškiai matyti, kad 
nuo jūsų dantų saugo.

— Jis apsiraištė medelių liemenis, — tarė. 
Zuikys Puikys, — o mes valgom šakeles.

Bet kitą naktį šakelių nė jieškoti nereikėjo. 
Per visą dieną smarkiai snigo ir pustė. Už
pustė kelius ir griovius. It sode supustė 
dideles krūvas sniego. Vietomis iš pusnynų 
obelų tik vainikai tekyšojo. Zuikiams šake
lės — po pat nosia.

— Tai gėrybė! — sakė Zuikys Puikys.
— Tikra teisybė, — pritarė jam pati.
O zuikiukai prisivalgę net kūliais vartės 

iš džiaugsmo.
Kai parbėgo namo, jie dar labiau didžia

vosi savo pasisekimu.
- — Mums vėjas ir sniegas padeda, — sakė 
zuikiukai. — Jei ne vėjas ir ne sniegas, bū
tume taip gerai nepasiekę.
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— Vėjas ir sniegas mums ne bičiuliai, — 
tarė senelis Žvairys. — Jie ir žmogui ne 
bičiuliai. Nesidžiaukit.

Bet jie nesidėjo j galvą senelio žodžių, o 
kitą naktį dar didesniu būriu išsirengė Į ku
nigaikščio Dovilo sada.

Pusnys per dieną buvo dar paaugusios, ir 
medžių šakų dar daugiau galima buvo pa
siekti. Naktis graži. Vėjas jau iš vakaro 
buvo pasiliovęs, išretėjo debesys, ir tarpais 
mėnulis rodė baltą savo veidą.

Pirmutinis bėgo Zuikys Puikys, šalia jo, 
keliais žingsniais atsilikus, jo žmona Puikė, 
paskui Zuikys Ilgakojis, Zuikys Ilgaausis, 
Zuikutis Pilkutis, Kiškutis Tiškutis ir dar 
daugiau saviškių ir svetimesnių.

— Kokia puiki naktis! — džiaugėsi zuiku
čiai pakeliui.

— O kokie puikūs bus naktipiečiai! — 
sakė Zuikutis Puikutis tiems, kurie dar pirmą 
kartą bėgo į sodą.

Ir jie juo greičiau, juo smagiau bėgo, 
norėdami tuojau pat savo dantyse pajusti tą 
skanybę. Štai jau ir sodas. Šakų šakelės, 
ūgių figeliai čia pat kyšo iš sniego. Zuikiai 
suniko į jas ir graužia.

Tiktai — trinkt, trinkt! . . Su sykiu pa
sigirdo keli šūviai, ir dviem zuikučiams 15 
karto aptemo akelės. Kiti pasileido bėgti. 
Keli šūviai dar pasikartojo, ir krito nebegy
vas Zuikys Ilgakojis, Zuikys Puikys lengviai 
sužeistas Į paskutinę koją, Puikė į ausį, o 
Zuikutis Pilkutis į uodegą. Jis labai verke 
ir dejavo — taip jam skaudėjo.

Tada buvo dar kątik išrasti tokie baisūs 
ginklai, jog žmogus iš tolo galėjo užmušti 
gyvą daiktą. Bet zuikiai to nežinojo. Ir nuo 
tos nakties jie labai ėmė saugotis žmonių.

O kai vienas zuikutis, prisikišęs prie 
ausies, papasakojo senelei Žvairei, kiek bai
mės jie tą naktį turėję, senelė visiems girdint 
pasakė: .

— Niekada žmogui neužkliūkit.
, Kitą dieną atlėkė varna ir rado nusiminusį 

visą Zuikio Puikio dvarą.
— Kas atsitiko?.-— paklausė ji.
Zuikiai nupasakojo jai baisų įvykį kuni

gaikščio Dovilo sode. Varna išklausė jų ir 
tarė:

— Nesirodykit kunigaikščio vyrams, kai 
mėnesiena. Jie gali šauti tiktai, kai šviesu. 
Tamsoje nemato ir nepataiko.

Zuikiai paklausė varnos ir nubėgo į sodą, 
kai atėjo tamsios naktys. Bet tada laukė jų 
būrys šunų. Ir tą naktį vėl žuvo keli zui
kučiai.

Rytą kunigaikštis Dovilas pats išjojo pa
žiūrėti sodo, ir vėl rado zuikių būta. Jisai 
labai susiraukė ir rūsčiai pasižiūrėjo į tą pusę, 
kur buvo Zuikio Puikio dvaras. Ir vienoje 
vietoje pusnyne kunigaikštis pastebėjo zuikio 
kaulų.

— Tai šunų darbas, — paaiškino daržinin
kas. — Jie pasigavo kelis zuikučius ir pasi
darė sau naktipiečius.

— Aha, — sumojo kunigaikštis Dovilas. — 
O gal ir žmogui zuikiena patiktų?

— Tą tavo mintį, kunigaikšti, iš anksto 
atspėjau, — tarė daržininkas. —■ Aš vieną 
zuikutį atėmiau iš šunų ir padėjau. Ar per
duoti tavo virėjui?

— Būtinai, — tarė kunigaikštis Dovilas.
O sugrįžęs namo, įsakė savo virėjui pa

ruošti pietums vieną kulšį zuikienos.
Virėjas, kad ir pirmą kartą, bet paruošė. 

Kunigaikštis paragavęs tarė:
— Mėsa sausoka, bet naujiena. Po trijų 

dienų likusią dalį paruošk mano -svečiams. 
Tik daugiau dėk sviesto, kai šutinsi.

Po trijų dienų susirinko svečiai ir, valgy
dami zuikieną, klausė:

— Kas čia per mėsa?
Tada kunigaikštis Dovilas tarė:
— Mano lauke nuo neatmenamų laikų 

įsikūrę laikosi didžiausia giminė zuikių. Kol 
man jie neužkliuvo, ramiai galėjo sau gy
venti. Bet aš negaliu leisti jiems savo sodo 
naikinti ... O zuikiena juk neprasta?

— Taip, taip, — patvirtino svečiai.
— Gerai, — tarė kunigaikštis Dovilas. —. 

Dar po trijų dienų prašau jus, mano bičiu
liai, susirinkti čia iš ryto su šautuvais . . .

Niekas nežinojo, ką buvo sumanęs kuni 
gaikštis, bet visi priėmė jo kvietimą.

Sutartą dieną kunigaikščio Dovilo kieme’iš 
pat ryto cypė šunes, žvengė arkliai ir šen ir 
ten lakstė žmonės. Visi vyrai ruošės j 
medžioklę.
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Priešpiečiais kunigaikštis Dovilas su būriu 
savo bičiulių išėjo iš rūmų ir sėdo į šlajas. 
Varovai paėmė šunis, paėmė šakes. Ir-ėmė 
jie visi artintis į Zuikio Puikio dvarą. Arti
nos, artinos, o kai prisiartino, apstojo iš visų 
pusių ir paleido šūvius. Varovai šūkavo, 
šunes piktais balsais skalyjo.

— Ai, ai! Ai, ai! . .
■ Išsigando zuikiai, paliko savo- namus ir 
pasklido į visas puses. O medžiotojams to ir 
tereikėjo: jie vėl patiesė savo šautuvus ir 

. ėmė pleškint į bėgančius zuikelius . . .
Medžioklei pasibaigus, kunigaikščio vyrai 

visą vežimą prikrovė zuikių. Ir po trijų 
dienų pakėlė kunigaikštis puotą negirdėtą 
neregėtą . . .

Ir zuikių karalius Zuikys Puikys dar tris 
dienas gyveno. Per tą baisiąją medžioklę ji' 
sužeidė į krūtinę, bet stengė dar jisai nu
bėgt į paupį ir pasislėpti tankiame žilvičio 
krūme. Pusę dienos ir pusę nakties j ieškoję,

SNIEGO SENIS
VYTĖ NEMUNĖLIS

Baltas sniego seni, 
kur tu gyveni — 
ar ant aukšto kalno, 
ar kokiam slėny? 

rado jį vos begyvą Zuikutis Puikutis ir dar 
keli kiti zuikučiai. Kai kunigaikštis Dovilas 
baigė puotą, ir' visa zuikiena ligi• paskutinio 
kąsnio buvo suvalgyta, Zuikys Puikys, mirda
mas žilvičio krūme, šiaip tarė zuikučiams:

— Aš norėjau jums gero, bet man nepasi
sekė. Ne taip \reikėjo. Pasveikinkit mano 
tėvus ir,mano senelius, jeigu dar jie gyvi 
išlikę. Į savo dvarą daugiau negrįžikit. Tik 
aplankyti jį galite. O jūsų gyvenimas jau 
bus kitoks. Niekada neturėsite savo pastogės, 
nei pastovios gūžtelės. Kur priglusite, ten 
ilsėsitės, ten bus jūsų nameliai. Sudieu, 
mano vaikeliai ...

- Zuikučiai verkė, verkė, o paskui ir verks
mo pritrūko. Apdėjo Zuikį Puikį plonytėmis 
žilvičio šakelėmis — tai buvo jų vainikėlis 
mirusiam. Paskui paliko jį ir išsiskirstė 
kiekvienas sau.

Nuo to laiko zuikiai ir gyvena, pasklidę po 
visus kraštus.

Tavo morkos nosies 
niekur nematau — 
ar vilkai, ar kiškiai 
ją nugraužė tau? . .

Baltas sniego seni, 
labas ir sudie. 
Žiemą susitiksim 
su tavim kasdie.
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Buvo kitą kartą katinas senas, labai senas. 
O ne tik senas, bet ir bartas. Per ilgą savo 
amžių daug puodynių buvo išvartęs, daug 
pieno išlakęs, o nemažai ir paviršių nugrai
bęs, ir sūrių pragaužęs. Gerai žmonelei 
šeimininkei buvo labai labai pratekęs.

Susirūpino vieną kartą katinas: tiek blogo 
pridirbęs! Pagalvojo, pagalvojo ir nu
sprendė: bėgsiąs atgailoti. Ir išbėgo.

Bėga, bėga — susitinka lapę. Lapė 
klausia:

— Katin patin, kur tu bėgi?
— Atgailoti.
Susirūpino lapė ir žiūri į katiną. Juk ir 

ji kalta. Ar mažai vištų išgaudžius, zuikelių 
išnaikinus, visokių paukštelių nugriebus! Pa
sigalvojo ir sako katinui:

— Tai ir aš bėgsiu.
— Gerai. Bėkiva.
Bėga, bėga — susitinka vilką.
— Lape snaperkur tu bėgi?
— Atgailoti.
Pasigalvojo vilkas ir sako:
— Tai ir aš bėgsiu.
— Gerai. Bėkim.
Bėga, bėga — susitinka lokį.
— Vilke piįke, kur tu bėgi?
— Atgailoti.
Pasigalvojo lokys ir sako:
— Tai ir aš bėgsiu.
— Genai. Bėkim.
Bėga, bėga — susitinka liūtą.

— Loky tauky, kur tu bėgi?
— Atgailoti.
Pasigalvojo liūtas ir sako:
— Tai ir aš bėgsiu.
— Gerai. Bėkim.
Bėgo, bėgo ir pribėgo didelę' duobę. Toje 

duobėje nieko nebuvo, tik ant viršaus kartis 
skersai perdėta. Katinas sako:

— Čia jau ir yrą atgaila. Kas ta karčia 
perbėgs, tas ir bus atgailą atlikęs.

Katinas pirmutinįs bėgo per kartutę, per
bėgo ir nukūrė namo.

Antroji bėgo lapė ir įkrito į duobę. Po 
lapės, bėgo vilkas ir taip pat įkrito. Po vilko 
bėgo lokys — įkrito, po lokio — liūtas, ir 
tas įkrito.

Sukrito visi ir dūsauja. O čia laikas bėga. 
. Visi nori ėsti. Lapė mato, kad gali būti ries
tai, ir sako vilkui:

— Vilkeli kaimynėli,. pasikūprink paliai 
kraštą, o aš pasistosiu ir pažiūrėsiu, ar kas 
neateina.

.Vilkas .pasikūprino, o lapė jam ant nuga
ros drykt, nuo nuogaros iš duobės švyst — 
ir nubėgo.

Dabar tie trys pasiliko ir žiūri šnairi j 
vienas kitą. Lokys žiūri į vilką ir bijo liūto. 
Liūtas žiūri į lokį ir į vilką ir nė vieno ne
bijo, tik dar nežino, katrą pirma rišt am 
šono. O vilkas abiejų bijo: ir liūto, ir lokio.

Bet pro šalį ėjo medžiotojas, pamatė 
duobėje žvėris ir'visus paėmė . . .

PASAKA BE GALO
VYTĖ NEMUNĖLIS

Gyveno kartą tokia mergytė, 
ji negalėjo kąsnio praryti — 
pasaką sekti valgant reikėjo, 
todėl mamytė ją ir pradėjo: 

—- Gyveno kartą tokia mergytė, 
ji negalėjo kąsnio praryti — 
pasaką sekti valgant reikėjo, 
todėl mamytė ją ir pradėjo:
— Gyveno kartą tokia mergytė . .
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10. SPIEČIUS IŠLEKIA

Nauji įvykiai avilyje jaudino ir senąsias 
bites, tad ką bekalbėti apie mažąją betelę, 
kuriai viskas buvo įdomu, kuri viską norėjo 
žinoti ir matyti! Jei jos jautri širdis anks
čiau sielojosi dėl mažo, palyginamai, nereikš
mingo įvykio, tai dabar ji tik apstulbusi 
dairėsi aplink vos galėdama suprasti, kas čia 
darosi.

Šios dienos mažajai bitelei liko nepamirš
tamos; jos giliai įsmigo jai į atmintį, sukrė
tusios ją ligi širdies gelmių.

Pradžioje, kai visi avilio gyventojai ėmė 
nerimti, laukdami naujos karalaitės gimimo, 
mažoji bitelė niekada nepagalvojo, kad šis 
įvykis taip stipriai sujudins visą miestą iš 
pat pamatų. Jei ir būtų kas mažąją bitelę 
įspėjęs, kad taip atsitiks, vargu ar ji būtų 
patikėjusi.

Jau pirmose dienose, kai tik buvo paruošti 
naujoms karalaitėms lopšeliai, avilyje visi 
sujudo, nerimdami vietoje. Tas nerimas vis 
didėjo, virsdamas galų gale tikru sukilimu ir 
maištu. Ne tik karalienė tomis dienomis pa
sikeitė, bet ir visas avilys. Mažoji bitelė 
tuojau pastebėjo, kad avilio valdovė labai 
retai, o paskui ir visiškai neateidavo prie 
vaikų kambarių. Anksčiau, būdavo, tuojau 
eina prie tuščio lopšelio korių akelėse, su 
atidžia jį apžiūri ir padeda baltą, mažuty
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kiaušinėlį. Bet šiomis dienomis tas jai ne
rūpėjo. Ji, rodos, lyg užmiršo šitas savo 
šventas pareigas, kurias taip ištikimai nešė 
ant savo pečių visą laiką. Mažoji bitelė tuo
jau sužinojo, kad ji turėjo jau naujų rūpes
čių, naujų kitų siekimų, kurie užgulė jos 
širdį. Savo pareigas avilyje ji jau paliko 
naujajai sosto paveldtojai, naujajai avilio 
valdovei, kuri diena po dienos turėjo pa
busti lopšelyje ir įžengti į jos sostą. Ne, ne
galima sakyti, kad senoji valdovė būtų lengva 
širdimi to sosto atsisakiusi. _ Ji pergyveno 
širdyje didelį skausmą. Jos akyse spindėjo, 
gilus liūdesys. Mažoji bitelė tai aiškiai matė, 
Bet ji turėjo nusilenkti nerašytam įstatymui, 
kuris sujudino dabar visą avilį. Nusilenkti 
balsui, kuris šaukė praplėsti savo giminę ir 
įsteigti naują valstybę, naują miestą . . .

Ramus ir taikus bičių gyvenimas avilyje, 
kuriame prieš keletą dienų taip darniai ir su
tartinai visi dirbo, dabar prieš šituos nau
jus įvykius buvo visiškai pasikeitęs. Net 
stebėtis reikėjo. Beveik visi, be išimties, 
avilio gyventojai, žiūrėdami karalienės, taip 
pat savo pareigas užmiršo. Niekas tom su
maiščių dienom neskrido į laukus rinkti me
daus, mažai kas tvarkė avilį viduje. Būriai 
bičių zujo, lakstė avilyje, išlėkdavo pro var
tus dideliais punduliais ir nardydavo ore be
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jokio tikslo, be jokios prasmės. Už valan
dėlės vėl grįždavo į vidų, stumdydamos 
viena kitą, risdamosios kūlvertom, apimtos 
nerimo, gailesčio ir liūdesio. PripuolusioS 
prie medaus, gėrė jį nė kiek netaupydamos, 
net laistydamos ant korių . . .

Nieko panašaus mažoji bitelė nebuvo ma 
čiusi anksčiau. Ta šventa, nuostabi tvarka, 
kuri čia viešpatavo, kurios niekas nedįrsu 
ardyti nė mažiausiu nukrypimu, dabarbuvo 
staiga išnykusi. Avilys ūžė ir virė užkrėstas 
tikro maišto dvasios, sukilimo šauksmo. Ne
ramumas širdyje taip audrino visus, kad 
visas avilio gyvenimas pasuko nauju, dar .ne
žinomu mažajai bitelei keliu. Ji nusigan
dusi stovėjo nuošaliame kampe, laukdama 
kuo tas viskas pasibaigs.

Bet tuo metu, kai avilyje siautė netvarka 
ir triukšmas, prie karalaičių lopšelių buvo 
šventa tyla ir ramumas. Senosios auklės, 
kurios budėjo ir dieną ir naktį ten pi-ie ka
ralaičių kūdikių, rodos, nieko nematė ir nieku 
negirdėjo. Jos švelniai tebedainavo ir tebe- 
supo lopšelius, linguodamos juos paslaptin
goje avilio prietemoje.

Mažoji bitelė pribėgdavo prie jų arčiau ir 
ilgai žiūrėdavo įsmeigusi akeles. Palenkusi 
galvą, ji matė lopšeliuose baltas gyvybes, iš 
kurių turėjo išaugti ta, kuri vėl grąžins avi
liui tvarką ir ramybę.

Bitelė tą dieną pabudo labai anksti. Gra
žiai pasimeldė, nusiprausė,' susišukavo ir 
apibėgo visą avilį. Jai net širdelę suspaudė, 
kai pamatė išbarstytas gėlių, dulkeles, neat
sargiai atidarytas medaus akeles, verkiančius 
mažus vaikelius, kurie prašė valgyti. Kelios 
auklės sukinėjosi apie juos, sušilusios bė
giojo nuo vieno prie kito, nespėdamos visų 
mažųjų rėksnių numaldyti.. Tiesa, šiom die
nom karalienė nedėjo kiaušinėlių į tuščius 
lopšelius, vaikučių buvo daug mažiau, bet ir 
tuos pačius prižiūrėjo tik kelios auklės. Kitos 
visos taip pat buvo užmiršusios savo parei
gas, kaip ir daugelis kitų šiomis liūdnomis 
dienomis.

Ji pamatė prie karalaičių lopšelių didelį 
susigrūdimą ir nubėgo ten. Didelė daugybė 
bičių buvo juos apstojusios, lyg kas nepa
prasto ten būtų atsitikę. Mažoji bitelė taip 

pat pribėgo prie būrio, bet nieko negalėjo 
matyti.

— Kas čia atsitiko? — klausinėjo ji ir vie
nos ir kitos bitės, bet niekas jai neatsakė.

Tada ji įsispraudė į vidurį, prislinko 
arčiau prie karalaičių lopšelių ir pamatė 
nuostabų vaizdą. Pirmame lopšelyje buvo 
daug baltų šilkinių siūlelių. Juos leido iš 
savo burnytės tas kirminėlis, jais užsikloda
mas ir visas juose susisupdamas. Bitelė pą- 
našių vaizdų jau daug buvo mačiusi prse 
paprastų bičių lopšelių. Bet tas paslaptingas 
tylumas, kuris dabar buvo apėmęs visus, ją 
labai jaudino. Ne tik ją, bet kiekvieną. Tai 
buvo ne paprastos bitelės pasirengimas ateiti 
į šį gražųjį pasaulį, o karalaitės, būsimos viso 
avilio valdovės ir motinos. Šioj iškilmingoj 
tyloj kiekviena bitė girdėjo prasmingus 
žodžius, kalbančius kiekvienam avilio gyven
tojui daug reikšmingiau už visus įstatymus. 
Tai reiškė seno miesto skilimą į dvi dalis, tai 
reiškė naujo miesto įkūrimą. Pats šios nau
jos karalaitės gimimas ir išlipimas iš lopšio 
nebuvo jau toks reikšmingas, kaip jos vir
timas dabar iš vikšrelio į lėlytę. Bitelė tą 
tuojau pastebėjo visų rimtuose veiduose, Jei 
pradžioje tas ir ne visai buvo aišku, tai ma
žoji bitelė tuojau įsitikino. Atsitraukusi nuo 
lopšelio, ji pamatė senąją karalienę. Ji stovė
jo kiek toliau nuo būrio, apsupta jai išti
kimų bičių, ir išdidi žiūrėjo prieš save. Jos 
akys karštai blizgėjo, apžvelgdamos visą 
avilį, smigdamos į kiekvieno veidą, lyg pas
kutinį kartą ji būtų norėjusi visus atsisvei
kinti. Ji nerimo vietoje, ėjo pirmyn ir žengę 
vėl atgal. Mažoji bitelė su atidžia ją stebėjo 
suspausta širdimi. Tokio išdidaus, pasiry
žusio ir iškalbingo jos veido dar nebuvo 
mačiusi.

Būrys bičių, buvusios prie karalaičių lop 
šelių, ją pamačiusios, sujudo. Jos dar labiau 
susispaudė į krūvą ir staiga nelauktai, neti
kėtai pasigirdo graudi, tyli giesmė. Ji suju
dino visą avilį, išspausdama iš akių daigeliui 
ašaras. Tai buvo atsisveikinimo giesmė se
najai karalienei. Ji suskambėjo tyliai, grau
džiai, pradžioje nedrąsiai, paskui stiprėjo ir 
sitprėjo, kol suskambėjo visas avilys vienu 
galingu šauksmu:
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Sudiev, valdove, mūsų miesto, • 
mūs motina senų dienų.
Likimo halsas tave Jaukia 
jieškot ir kurt naujų namų . . .

Užmiršk jau praeitį ir laimę 
senuosiuose tėvų namuos. 
Tau ateities šviesioji saulė 
tešviečia jau naujuos keliuos . . .

Pažvelk dar kartę į lopšelį, 
kur bunda jau nauja valdovė. 
Palik jai viską be pavydo, 
ką meilė ir širdis sukrovė . . .

Karalienė klausėsi šios giesmės tyli, ne
judėdama, nuleidusi akis. Mažoji bitelė 
žiūrėjo j ją. negalėdama sulaikyti ašarų. 
Karalienė stengėsi paslėpti savo susijaudini
mą ir lifidėsį. Tik vos pastebimai virpėjo jos 
lūpos, šviesią, aukštą kaktą išlenkė raukšlės. 
Ji sukandusi lūpas klausėsi to likimo balso, 
kuris dabar šaukė ją iš brangių tėviškės 
namų į pasaulį. Ji turėjo dabar palikti laisvą 
vietą savo vaikams čia kurtis ir gyventi pn* 
šilto namų židinio. O pati privalėjo skirtis 
ir jieškotis naujos vietos, naujo lizdo nežino
moj vietoj, ten, kur nuneš likimas.

Kai giesmė nutilo, senąją karalienę apsupo 
dideli būrini bičių, kurios buvo jai ištikimos 
ir pasiryžusio* skristi kartu. Gailiai dūg»- 
damos sparneliais, jos bėgiojo aplinkui Ją, 
laukdamos paskutinio ženklo. Vienos jų bū
riais veržės iš avilio lauk, bet nesulaukusios 
karalienės vėl grįžo ir puolė prie medaus 
pilnų korių. Jos godžiai ir daug valgė, py
lėsi medų į savo gurklelius kelionei, lyg 
ruošdamos lauknešėlius. Senoji karalienė 
valandėlę dar delsė, lūkuriavo, lyg norėdama 
atidėti kelionę. Ne, ji ne atidėliojo, o tik 
laukė, kad visos tos, kurios su ja turėjo iš
skristi, būtų pasiruošusios ligi paskutinės. 
Taip pat tos, kurios abejojo, aiškai apsi
spręstų: likti čia arba skristi. Apsispręstų 
laisvai, nieko neverčiamos, pagal savo širdies 
balsą, pagal savo šventą pareigos supratimą. 
Tikrai, abejojančių beveik nebuvo. Visos 
senosios, prityrusios bitės buvo senajai ka
ralienei ištikimos ir jau nerimo prie avilio

Šitas žmogus dar nedaug žemių tėra apkeliavę*. . 
V. Bacevičiaus foto.

vartų. Savanorių netrūko. Nė viena bitė 
nesprendė klausimo, ar jai labai gaila buvo 
palikti senąjį avilį, ar ilgai nokės vargti be 
savo namo ir prityrusi naujam gyvenimui, 
kad vietoje senesnės ir tvirtesnės šią vargo 
naštą nepasiimtų nešti silpnesnė ir jaunesnė. 
Ir šiame paskutiniame atsiskyrime kiek
vienas avilio gyventojas spredė klausimą, no 
kaip jam asmeniškai būtų mieliau, bet kaip 
bus senajam miestui geriau ir naujai ku
riamam naudingiau.

Karalienė paskutinį kartą perbėgo auksi
niais kvepiančiais koriais ir pamažu ėmė 
leistis prie avilio vartų. Daugybė bičių su
judo ir suūžė atsisveikinimo dainą. Pasku
tinio atsisveikinimo dainą su gimtaisiais na 
mais, kuriuose praleido kūdikystę, vargo ir 
darbo dienas. Negalima sakyti, kad ta daina 
buvo graudi ir pilna liūdesio. Ne, ji buvo 
pilna paslėpto ryžto ir aštraus skambesio, 
pasitikėjimo ir vilties kupina. Nors šis mo
mentas tikrai buvo graudus, bet švelniame
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dainos skambėjime buvo daugiau meilės, nei 
sielvarto. Galingas išlekiančių bičių choras 
sutartinai dainavo:

Sudiev, sudiev tėvų namai, 
pilni svajonių, ilgesio, vilties.
Sudiev, tylieji vakarai, 
prie mielo židinio ugnies . /.

Palaiminta naktų tyla
primins jus po dienos darbų
ir stiprins, guos, kaip rytmečio malda, 
naujam kely sunkių vargų . . ,

Švelnus gimtasis žiburėlis
klaidžioj nakty mums švies ir degs, 
kaip ryto baltas spindulėlis, 
į naują žygį kels ir ves , . .

Sudiev,- sudiev, tėvų namai,
palaiminę mūs džiaugsmą ir skausmus.
Vaikystės laimė amžinai
i jūs pastogę šauks vis mus . . .
Kai šios dainos skambėjimas nutilo, grau 

džia tylą pertraukė pasiliekančios bitės avi
lyje. Jos choru taip atsakė:

Sutikit laimę kelyje
ir raskit džiaugsmą varguose, 
gyvenimo šviesi viltis • 
tegu negęsta širdyse . . .

Tegu šviesi graži diena
jums rytmečiais skaisčiausiai, teka.
Sužibusi nauja aušra
tegu negesdama jums dega . . .

Mes saugosim tėvų namus 
ir šventą namų slenkstį jų, 
kad meilė šviestų visada 
ir degtų širdyse vaikų , . .

Suūžė, sujudo dabar avilys. Iš kiekvienos 
krūtinės išplaukė paskutiniai atsisveikinimą.. 
Kiekviena bitė žinojo, kad tai amžinas ai 
sisveikinimas, kad jos niekada daugiau nesu
sitiks, niekada nepasikalbės, net viena kitos 
nepažins. Atsiskyrsios kartą iš avilio, pasida
rys visiškai viena kitai svetimos. Išskyręs 

gyvenimas nuves jas visiškai skirtingais, nau
jais keliais, kurti naujo namų židinio. Ką 
čia rūpestingai, be poilsio buvo kūrusio# ir 
nešusio#, jau priklausys toms, kurios pasi
liko namuose. Anos rūpesčių ii' darbo dieno# 
tėvų namuose bus reikalingos naujoms kar
toms stiprėti ir migti . . .

Prie avilio vartų buvo didelis susigrūdimas. 
Bitės būriais veržėsi į orą, aštriai ir gailiai 
dūgzdamos. Jas jungėsi į krūvą, kuri, kaip 
koks tamsus kamuolys, sukosi ore prieš avilį. 
Jis greitai didėjo ir dūlėjo, drebėdamas ir 
mirgėdamas saulės spinduliuose, tai vis pa
kildamas į viršų, tai vėl nusileisdamas arčiau 
avilio vartų. Bemaž visos išlekiančias bites 
jau buvo lauke, bet dar nesileido į lemtingą 
nežimomą kelionę. Dar nepasirodė karalienė.

Staiga visas debesys bičių pasisuko ore, 
lyg nematomos rankos tvarkomas, ir nusi
leido prie avilio. Ant laktelės pasirodė ka
ralienė, su paskutinėmis bitėmis palikusi 
avilį. Vos tik ji ištiesė sparnus, ją iš visų 
pusių apsupo išlekiančių būriai. Joks pavo
jus neturėjo jai grėsti, jokia nelaimė ir joks 
netikėtumas negalėjo jas užgauti, pirma 
neatsimušęs į ją lydinčių krūtinę.

Keletą akimirksnių dar spiečius siūbavo 
ore, gal būt, tvarkydamasi# žygiui. Paskui 
staiga iškilo aukštyn virš krūmų viršūnių rr 
nuūžė per sodą, nutraukdamas paskutinius 
ryšius su savo miestu, su buvusia senąja, 

■numylėta tėvyne.
Mažoji bitelė lydėjo išlekiančias sesutes, 

apsvaigusi nuo įspūdžių daugybės. Jai taip 
suskaudo širdelę, kad ji net verkti negalėjo. 
Būtų tikrai skridusi su visomis sykiu naujos 
laimės jieškoti, bet buvo per jauna. Gal seno
sios bitės jai būtų neuždraudusios prisidėti 
prie išlekiančio spiečiaus, bet nežinomas bal
sas širdyje ir avilį tvarkantis nerašytas įsta
tymas šito jai neleido. Ji aiškiai girdėjo 
balsą širdyje, kuris jai liepė pasilikti na- 

’muose. Pasilikti tol, kol visiškai subręs ir 
užaugs, sutvirtės ir kūnu ir širdimi, kad 
būtų pajėgi pakelti visus sutiktus pavojas. 
Ji turėjo čia tėvų namuose gerai pasiruošti.- 
Šitam širdies balsui ji negalėjo būti nepa
klusni. Ji nebūtų tada buvusi tikra bitė, 
kuri savo gyvenimą aukoja kitų gerovei, vi-
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sos valstybės ir viso miesto ateičiai. Ji tu
rėjo veikti ir galvoti ne taip, kaip jai atrodo, 
o taip, kaip reikalavo visos bendruomenės 
balsas. Tik tokiu būdu ji galėjo būti nau
dinga ir nuveikti kitų gerovei didelius dar
bus, įamžinti savo vardą ir likti ateinančioms 
kartoms šviesiu pavyzdžiu. Taip ją mažuti; 
mokė auklė, taip ji matė dirbant ir veikiant 
kitas savo seseris ir drauges, taip ir ji pati 
buvo pasiryžusi gyventi.

Taip galvojo mažoji bitelė, lydėdama iš
lekiančias drauges.

Spiečius šiuo metu dar neskrido toli, kaip 
pradžioje buvo maniusi mažoji bitelė. Tamy 
pačiame sode apsuko pusratį ir susimetė ant 
žalios medžio šakelės. Bitelė labai tuo apsi
džiaugė. Tik ji nesuprato, ko jis čia sustojo. 
Gal susitvarkyti, gal pailsėti, o gal kas buvo 
atsitikę? Ne, nieko nebuvo atsitikę. Ji pri
lėkė arčiau ir viską sužinojo.

Bitės buvo susikabinusios ant viena kitos, 
tvirtai laikėsi kabančiame kamuolyje. Kara
lienės mažoji bitelė negalėjo pamatyti. Ji 
buvo-viduryje, apstota ir saugojama iš visų 
pusių.

Tuo pat metu atsiskyrė nuo spiečiaus bū
relis bičių ir pakilo aukštai į orą. Švilpte jos 
nušvilpė per padangę į tolį. Po jų antras 
ir trečias toks būrelis, (greitai nuskrido į 
kitas puses.

— Kur jos skrenda? — nustebo bitelė, 
klausdama savęs ir negalėdama šito suprasti. 
Ji pasiklausė vienos senos bitės, kuri suko 
ratu aplink spiečių, eidama sargybą.

— Tai žvalgai. Jie išskrido į visas puses 
jieškoti tinkamos vietos spiečiui įsikurti. Jie 
greitai turi grįžti ir pranešti ką rado. Jei 
jie neras tinkamos pastogės, skris vėl nauji 
žvalgai, kol bus’ surasta pastogė ar seno 
medžio šovoje, ar kokiame tuščiame inkile, 
ar kitame saugiame kampe.

— Ačiū, — vos spėjo atsakyti bitelė, kaip 
staiga vandens lašai ėmė kristi ant jos rr 
ant kabančio spiečiaus.

— Vaje, Dievuliau! — sušuko nusigan
dusi bitelė. — Kas gi čia dabar?

Ji pakėlė galvą ir dairėsi į dangų. Jokio 
debesėlio nebuvo matyti. Iš kur čia buvo tas 
lietus? Birželio mėnesio dangus buvo tyras ir 

giedras, kaip sidabrinė rasa ant gėlės žiedo. 
•Saulė žėrėjo pačiame vidudienyje. Oras 
bangavo, mirgėdamas šiltuose vasaros spin
duliuose. Silpnutis pietų vėjelis vos judino 
švelnius jaunutės obelėlės lapus viršūnėje. 
Iš kur galėjo .imti ir tokią dieną-lyti? Vaje, 
tai tikrai buvo keista.

Pagaliau, žvilgtelėjusi žemyn, bitelė pa 
matė žmogų su kiburu rankoje. Baltą kra- 
pylą jis vis kišo į kibirą ir švaistėsi su juo 
po orą taip smarkiai., jog vandens lašai tiško 
į visas puses. Bitelė buvo pačioje medžio 
viršūnėje, tai jos sparneliai nesušlapo. Bet 
žemiau kabantis spiečius pergyveno tikrą 
lietų. Baisu buvo žiūrėti į bičių sparnelius. 
Jie tuojau sušlapo ir permirko. Apie-kelioin? 
ir svajoti dabar niekas negalėjo, kol neišsi
džiovins sparnų.

Tuo pat metu grįžo ir pirmasis būrys žval
gų. Jis pranešė linksmą žinią, kad dvaro 
sode prie ežero, senoje liepoje, galima įsi
kurti. Liepoje esanti didelę skylė ir vietos, pa
kaksią. Tik reikėsią nemaža darbo — visus

Jie į tolimą kelelį — į darželį. Schwabisch 
Gmūnd stovyklos mažieji. - V. Bacevičiaus foto.
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kampus išvalyti, puvėsius išnešti, skyleles rr 
plyšius užvaškuoti. Bet darbo niekas nebi
jojo; Darbas buvo visų bičių džiaugsmo ir 
laimės versmė.

— Gerai, ten skrisime, — atsakė žvalgams 
karalienės patarėjos, pačios seniausios ir pri
tyrusios bitės. — Tik turime palaukti, kol 
saulė išdžiovins visų sparnus. Šią dieną tai
kėme spiečiui, tikėdamos kad tikrai lietaus 
nebus. O štai kas atsitiko. Tai daugiau, nei 
keista ...

Žvalgai prisijungė prie spiečiaus ir laukė, 
kol nustos lietus, Bet žmogus, apačioje vėl 
ėmė švaistytis savo krapylu. Mažoji bitelė 
viską matė iš medžio viršūnės ir ėmė pykti. 
Jau rorėjo leistis žemyn ir jam įgelti, bet 
kažkas ją stabdė širdies gilumoje.

Tuo tarpu prie medžio, kur kabojo spie
čius, atbėgo kitas žmogus. Ji mažoji bitelė 
daug kartų buvo mačiusi prie senojo avilio. 
Ne, jis tikrai nieko blogo bitėms nelinkėjo. 
Apkamšydavo jų avilį nuo vėjo, pataisydavo 

korius. Bitelė nustebusi žiūrėjo į jį, sekdama 
kiekvieną judesį.

Žmogus pasistatė prie medžio kėdę ir dar 
kartą aptaškė spiečių vandeniu. Paskui at
sargiai ėmė rinkti bites, švelniai rankomis 
atpalaidavo visą susikabinusį bičių kamuolį 
ir sužėrė į didelį rėtį. Greit nulipo nuo 
kėdės ir nunešė į tuščią avilį, pastatytą po 
medžiu, netoli senojo avilio.

Kokia buvo laiminga mažoji bitelė, tai 
pamačiusi. Ji norėjo šokinėti iš džiaugsmo, 
juoktis ir dainuoti. Koks buvo geras ir mie- . 
las jai dabar tas žmogus, kuris taip padarė! 
Išlėkusios bitelės vėl gyvens arti senojo avi
lio, nereikės joms vargti skurdžioje pastogėje 
ten medžio drevėje. Galės kurtis čia kaimy-s 
nystėje naujame ir švariame avilyje, kurio 
baltas, šviesus stogas iš tolo baltavo sode.

Bitelė dar ilgai lūkuriavo medelio viršū
nėje, kad galėtų pasakyti dar negrįžusiems 
žvalgams, kad spiečius jaU turi tokią pa
stogę, apie kuria jie nė vienas nesvajojo.

(Bus daugiau)

AITVARAS
LIETUVIŲ PASAKA

Sako, kad devynerius metus išlaikytas gai
dys padedąs kiaušinį, iš kurio esą galima 
išperinti aitvarą. O pas ką aitvaras apsigy
venąs, tam jisai prinešąs visokių gėrybių: 
grūdų, pinigų ir ko tik reikia.

Kitąsyk vienas sūnus parvedęs marčią. O 
jo tėvai turėję aitvarą, kuris seniams grūdus 
nešdavęs. Marti turėdavusi seniams tuos 
grūdus malti, ir niekada ji jų iš geldos neiš
maldavus.

Žalius grūdus malti — labai sunkus dar
bas, tai marti visai jau pavargus, nusikan- 
kinus, nebegalinti tverti. Ėmus vieną sykį 
ir pasiguodus kaimynei. Ta kaimynė ir pa
mokė ją sakydama: „Kai eisi vakare malti, 
pasiimk švęsta žvakę, padek ’ir pavožk pu 
nauja puodyne, paskui pastatyk į girnas, o 
kai pradėsi malt, atvožk — pamatysi, kas bus“.

Marti parėjus namo ir vakare padarius 
taip, kaip buvę sakyta. Pradėjus malt, atvo- 

žus puodynę, ogi žiūrinti — girnalovio 
kampe betupįs raudonas gaidys ir kaklą 
ištiesęs bevemiąs į geldą grūdus;

Dabar marti viską supratus. # Išsitraukus 
iš girnų milinį, kad duos tam gaidžiui, ir — 
išvirtęs. Paskui išnešus šunims ir atidavus.

Dabar, ėmus grūdus malti, tuojau viską 
išmalus, įėjus į pirkią ir atsisėdus prie kros
nies. Motina pamačius klausianti: „Ar jau 
viską išmalei?“ — „Viską“, atsakius marti.

Motina pasidegus skalą ir išbėgus į ka
marą. Sugrįžus apmaudingai'sakanti: „Jau 
ta nenaudėlė mūsų gaiduką užmušė!“ O 
sūnūs užstojęs žmoną: „Nesibark, motin: 
jau ji gana prie tų girnų prisikankino“.

Nuo to sykio jau nebebuvę kam seniams 
grūdus nešti. Bet nuo tada ir daina pasi
likus.

Eikie, martele, nors pasilsėti —
Žalių rugelių nors pamolėti.
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Burtininkas
Mokytojas klausia mokinį:
— Stasiuk, pasakyk man, kas aš būčiau, 

jei iš tavo tėvo kišeniaus pavogčiau dešimtį 
litų ?

— Burtininkas, pone mokytojau.
— Kodėl?
— O kad mano tėvas nė vieno 'lito 

neturi.
Baidyklė

— Žinai, vyreli, reiktų darže pastatyti 
kokią nors baidyklę, nes žvirbliai visus vai
sius nuo miežių nules.

— Nesuprantu, kam tos baidyklės, jeigu 
tu, pati visą laiką darže sukinėjies.

Argi neaišku?
— Kodėl žmogaus plaukai greičiau pra

žyla, nekaip barzda? — klausia Jonas.
— Todėl, kad jo plaukai apie dvidešimts 

metų senesni už barzdą, — atsakė Juozas.
Už virvagalį

Tardytojas. Už ką tave areštavo?

Tie ledai ne nuo kokio kalno nuvarvėję, bet nuo 
Kanados miško kirtikų barako stogo. Tai bent 
varvekliai! Kai barake lubų nėra, tiktai sanda
rus stogas, o viduje šilta' tai nuo stogo bėga 
ištirpęs sniegas, varva ir sušąla. Čia ir vienas 

lietuvis stovi ties baraku.

30

Areštuotasis. virvagalį, kurį radau 
turguje. ' -

Tardytojas. Ir tik už tai?
Areštuotasis. Taip, tiktai prie virvagaliu 

buvo dar pririštas arklys.
Nesusišnekėjo

— Sveikas, Baltrau. Ar neturi pinigų pa
skolinti?

— Gaila, čia neturiu.
— O namie?
— Ačiū Dievui, visi, sveiki! Sudiev.

Geras pasiūlymas
Pro ligononę važiavo ūkininkas su pilnu 

vežimu mėšlo.
— Ką čia veži? — paklausė vienas ne

sveiko proto ligonis.
— Mėšlą, — atsakė ūkininkas.
— O kur jį dėsi?
— Ant uogų!
— Vargšas žmogau, patarčiau tau ateiti 

pas mus. Ant uogų mes dedame cukrų ir 
valgome su paviršiais.

Daktaras. Ko pietų valgė tavo vyras?
Žmona. Jautienos.
Daktaras. — Su apetitu?
— Ne, su kopūstais, — atsakė žmona.

Balandienos konservai
Jurgis. Sutikęs seniai matytą Stepą, klau

sia: Kaip gyveni, ką dirbi?
Stepas: Turiu fabriką, dirbu balandienos 

konservus.
Jurgis. Iš kur gauni tiek daug balandžių? 

Turbūt, mašai su kitokia mėsa?
Stepas: Taip, su arkliena per pusę: prie 
vieno balandžio vienas arklys.

Kas liks?
Mokytoja. Jonuk, pasakyk, kiek bus, jei iš 

keturių atimsi keturis?
Jonukas, tyli.
Mokytoja. Na, jei lėkštėje bus keturi ku

kuliai, ir tu juos suvalgysi, tai kas liks? 
Jonukas. Skystimas, ponia mokytoja.
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Saulė, kuri mums duoda dienos šviesą ir ši
lumą ir be kurios žemėje joks gyvenimas ne- 

' būtų įmanomas, yra labai didelė. Jeigu saulės 
viduryje padėtume žemę ir šalia jos mėnulį, 
kuris būtų tokiame pat tolume nuo žemės, kaip 
ir dabar, tai dar nuo mėnulio iki saulės krašto 
būtų 300.000 km. Saulė yra 1.391.000 kartų 
didesnė už mūsų žemę. Kad būtų aiškiau, 
įsivaizduokim, kad žemė yra žirnio didumo, tai 
saulė prieš ją atrodytų lyg didžiulis kalnas, ku
rio aukštis siektų 4173 metrų.

Mėnulis, kuris yra nuolatinis žemės palydovas 
ir kuris yra už 380.000 km. nuo žemės, yra 50 
kartų mažesnis už žemę. Mėnulyje viešpatauja 
mirtina tyla, tenai nėra jokios gyvybės. Mėnu
lyje nėra oro (atmosferos) todėl dienos metu 
ten nepaprastas karštis, o naktį baisus šaltis. 
Mes žinome, kad naktis ateina pamažu: po tru
putį pradeda temti ir galutinai sutemsta, tik 

praėjus kuriam laikui po saulės nusileidimo. 
Taip pat diena pas mus ateina ne iš karto: pu 
truputį pradeda brėkšti, eina vis šviesyn ir 
šviesyn iki galutinai prašvinta. To nėra mėnu
lyje. Tenai dėl to, kad nėra atmosferos (oro), 
staiga, su vienu sykiu, ateina tamsi naktis ir 
staiga atsiranda diena. Sutemų mėnulyje nėra.

Nuo šėmės iki saulės yra 150.000.000 km. To
lumą tarp žvaigždžių matuoja ne kilometrais, 
bet šviesos greičiu. Yra žinoma, kad šviesa per 
vieną sekundę nueina 300.000 km. Taigi nuo 
žemės iki mėnulio šviesa eis kiek ilgiau nei 
vieną sekundę, o jau iki saulės eis 8 minutes. 
Yra žvaigždžių, kurios nuo mūsų neįsivaizduo
jamai toli. Nuo jų šviesa mūsų žemę pasiekia tik 
per tūkstančius metų. Jeigu tokia žveigždė už
gestų, tai žemės gyventojai ją matytų dar 
tūkstančius metų.

Dovana. Argentinos prezidento žmona Senora 
Eva Peron dovanojo 1.000.000 lirų (tokie pinigai) 
kenčiantiems neturtingiems italams. Tokią pat 
dovaną nusiuntė ji ir Paryžiaus vargšams.

Dvidešimt metų amžiaus profesorius. Į Ženevos 
universitetą pakviestas 20 metų amžiau daktaras 
Andrė Bernard Amman matematikos profeso
rium. Jis pats savo studijas (aukštuosius moks

lus) tėra pradėjęs Ženevos Koledže 1945 metais, 
per kelerius metus juos baigė ir įsigijo daktaru 
vardą (tokį mokslo laipsnį). Tam tikri istorikai 
sako, kad tokio jauno amžiaus mokslo vyrų jau 
nėra buvę nuo aštuonioliktojo šimtmečio.

Kiek Amerikos Jungtinės Valstybės (JAV) 
turi aukso. Ogi 22.829,346.132 dolerius. Tai yra 
’/s viso pasaulio aukso. Jų (JAV) aukso atsargos

Kanados miško kirtikų barakas iš galo. Sniegu 
— ligi langų, o žmogui — ligi juostos.

kas metai padidėja 200.000.000 dolerių.

Kanados miško plotelis, kur dirba mūsų vyrai.
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2uvo Gandhi. Sausio mėnesio 30 dieną pikta
darių nužudytas didis indų tautos vyras, ne
pailstamas kovotojas už jos nepriklausomybę 
Mahatma Gandhi. Jis buvo visos tautos labai 
gerbiamas ir mylimas, savo tautai visokiuose 
reikaluose daug padėjęs ir aukojęsis. Mahatma 
Gandhi buvo 78 metų amžiaus.

Nuostabus berniukas. 16 metų berniukas iš 
Pietų Afrikos turi nuostabias akis. Jis savo

/ ALp(LKA)3244
1948, Nr.1/2

akimis gali surasti žemi
Toks regėjimas jo ak__
bangavimas. Vandens buvimas po žeme jo 
akims atrodo lyg mėnulio spinduliai.

Sako, kad kasyklų ekspertai (žinovai) vaiką 
išbandė, ir aukso kasyklų sindikatas (tokia 
draugija) jj pasamdė sujieškoti naujų auksu 
laukų.

PRAMOGOS
SKAIČIŲ PIRAMIDĖS

Senovės egiptiečiai savo įnirusiems kara
liams — faraonamas statydavo nepaprastus 
kapus, tokias didžiules piramides. Jonukas 
gimnazistas keletą panašių piramidžių su
darė iš skaitmenų ir parodė savo draugams. 
Tuos skaitmenis jis daugindavo, dėdavo ir 
gaudavo įdomių rezultatų. Keletą tokių pi
ramidžių ir jums čia pateikiam — prašom 
pažiūrėt ir išmėginti skaitmenis.

„SAULUTES“ adresas: (21a) Detmold i. Lippe, Wittjestr. 14
Tiktai siunčiant rankraščius ar paveikslus, reikia rašyti Redakcijai, o siunčiant pinigus ar rašant 

„Saulutės“ prenumeratos ir platinimo reikalais, rašyti Administracijai.
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