
1



BALANDŽIO MĖNUO
ANTANAS JASINSKAS

Pavasaris jau atėjo. Sužaliavo miškai, sužydėjo pievos ir sodai. Kriaušių ir obelų žiedų pumpurai, 
nors dar ir neprasiskleidė, tačiau jau iš tolo raudo nuoja. Netrukus ir jie savo visu grožiu pasirodys. 
Alyvų krūmai jau sužaliavę ir savo žiedus pavasario grožiui rengia. Pievose žolė — lyg žalias kili
mas. Gyvuliai ganyklose jau ganosi, ir ūkininkas sėjos darbų į laukus išėjo.

Balandžio mėnesyje tikras tat pavasaris vakarų Vokietijoje, visiškas gamtos atbudimas. Bet vieno 
dalyko čia mes labai pasigendam — tai paukščių giesmininkų. Visai mums neįprasta, kai sužaliavu- 
siuos miškuos beveik negirdime paukštelių čiulbėjimo. Pievose retas svečias gandras, varnėno čiulbė
jimo sode negirdim. Neatlekia čia nei raiboji gegutė į vyšnių sodelį. O šeštadienio vakarais jaunimo 
sutartinės dainos tai tikrai čia niekas negirdėjo.

Lietuvoje balandžio mėnesyje dar šaltoka. Dar nei sodai sužydėję, nei miškai sužaliavę. Dar tik 
sprogsta medžiaii Retas medelis tik saulėtoje įšlaitėje lapelius praskleidęs ir kur nekur baltoji jie- 
vužė gal pražydus. Ten Lietuvoje pavasaris vėlyvesnis, o tai j todėl, kad Lietuvos plotai toliau į šiaurę. 
Bet laukia ir ten mūsii tautiečiai pavasario. Nors balandžio mėnuo savo nepastoviais orais ir labai 
apgaulingas, bet visi tiki ir žino, kad artinasi ir ten tikrasis gražusis pavasaris...

Malonų kvėpuoti tyru pavasario oru, gėrėtis gamtos grožybėmis. Tačiau pavasaris atneša su savim 
ir rūpesčių bei darbų. Žmonės turi tvarkyti žiemos vėjų apipešiotus stogus ir tvoras, sode vaismedžius 
nuo kenkėjų apsaugoti ... Ir prie bičių daug darbo Per žiemą nusilpusios, reikalingos jos geros prie
žiūros. Laukuose yra rūpesčio su žieminiais javais, reikia griovelių, kad vanduo užsigulėjęs želmenų 
neišnaikintų.

Tikrieji darbai tik ir prasideda pavasarį, kada oras pragiedrėja, kada žemė atšyla ir pradžiūsta. 
Purena tada žmonės žemę ir į dirvą pasėlį beria. Juo geriau žemė paruošta, juo didesni plotai jos 
apsėti juo daugiau džiaugsmo ir vilčių teikia dirbančiam žmogui ateitis. Ne tik sau vienam, bet ir 
visam kraštui. Todėl žmogus kupinas jėgų imasi darbo ir nejaučia. nuovargio. Jis su džiaugsmu at
lieka kiekvieną darbą, kuris tik yra naudingas ir žada gerų vaisių. Teisinga patarlė: „Ką pasisėsi, 
tą ir pjausi“. Tinka ne tik dirbantiemsiems, bet ir tiems, kurie darbui ruošiasi bei jo mokosi. Nes dar
bui dirbti neužtenka tik noro, bet reikia pasiruošimo ir mokėjimo. Be to, juk „kas nedirba, mielas 
vaike, tam nė duonos duot nereikia“. Jeigu nenoroms imasi kas darbo, o dai pakankamai jo nemoka, 
toks nieko naudingo nenudirbs, nieko gero nenuveiks. Toks nebus naudingas bendruomenei ir pats 
niekad patenkintas nesijaus. Tokiam ir gražiausias pavasaris nebus mielas.

Tad, mielas jaunimėli, ruoškimės į gyvenimą — su atbundančiu pavasariu, su paukšteliu, lizdelį 
beruošiančiu, su artoju žagrelę betaisančiu.
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MIELA MAMA
JURGIS JANKUS

Čia beržai sprogsta, ir pievos žaliuoja, ir 
rūke paskendęs vyturėlis anksti rytą trili
liuoja, ir saulė pro miglas į dangaus mėly
numą brendū, ir drungni vėjai gaivinamai 
pučia, ir sodrus šiltas lietus, žalumą iš garuo
jančios žemės traukdamas, per laukus nueina, 
ir ties palange stambūs sidabrinės rasos la
šai ant palinkusios berželio šakutės kaip ka
roliai kabo, ir rytmečiais pušyne gegutė ne- 
tilsta, bet mano širdies neramina. Aš viską 
čia matau, o mintys lekia pas tavę, Brangioji 
Mama. Tu nežinai, kur aš, ir aš nežinau, ar 
tu gyva tebesi, o parašyti negaliu, nes bijau, 
kad Tavo žilai galvai dar didesnės nelaimės 
neužtraukčiau už tą, kurią likimas uždėjo ir 
Tau ir man.

O norėčiau Tau papasakoti apie tą begalinį 
skausmą, kurį teikia nežinia ir laukimas 
amžinai neišauštančio ryto.

Norėčiau, kad Tu man daug daug parašy
tum tais paprastais žodžiais, kuriais mokė
davai man kalbėti tiesiai į širdį apie didžiau
sius pasaulį lemiančius dalykus.

Pirmiausia norėčiau, kad Tu parašytum, 
kiek naujų raukšlių prabėgančios dienos 
įbrėžė Tavo šventam veide ir kiek skausmo ir 
rūpeščio ašarų nutekėjo iš tavo mėlynų akių 
į neišsenkančio vargo šaltinį. Norėčiau su
žinoti, ar dar liko Tavo galvoj nors vienas 
rūpeščio henubaltintas plaukas ir ar nepa- 
linko pečiai nuo sunkios naštos, kuri liko ant 
Tavo vienos pečių.

Atsimeni, tą pavasarį pasodinau tėvo kapo 
galvūgaly berželį, o gale kojų įsmeigiau ver
kiančio gluosnio šakalę. Norėjau, kad būtų 
nuo jo kapo kam į aukšti stiebtis ir kam 
ašaromis kapo žemę padrėkinti, jeigu vėjai 
visą mūsų giminę nupūstų, kaip nupūtė jį, 
stiprų ir sveiką. Ar jie prigijo? Ar kerštinga 
ranka nesunaikino jų ir nesulygino kapo su 
žemės paviršium, kad nė žymės neliktų, jog 
čia guli žmogus, kuris pats norėjo būti žmo
gum ir kad kiti būtų žmonės.

Pasiekė mane gandai apie baisų brolio liki
mą : sako, jį pagavo Medžpjaunyje ir. .. Ne, 

Motute, aš negaliu Tavo akivaizdoje to žodžio 
ištarti, nes žinau, kiek Tu dėl jo iškentėjai, 
ir mano kančia prieš Tavąją nublunka, kaip 
žvaigždė saulei patekėjus.

Nors kraujas šaukia kraujo, bet verčiau 
parašyk, ar sodas išliko sveikas. Ar skiepai 
nenušalo, ypač tas, žinai, gale klėties, kurį , 
skiepinom abu. Aš ir šiandien matau Tavo 
darbo smulkiais juoduliukais įjuodintus pirš- ■ 
tus, kai tepei nupjautą vietą tepalu, o aš 

.derinau aprišimui drobės juostą, nes rafijos 
jau niekur nebebuvo galima gauti. O vyšnios, 
turbūt, pilnos žiedų. Dabar jie pilni ir iš
pampę kaip erkės, po savaitės apsibers žiedų 
varške. O gal ir dabar balti žiedų sparneliai 
jau lenda pro šviesiai žalsvą apdangalą, ypač 
tų prieš seklyčios langą: jos kiekvienais me
tais anksčiau sužydėdavo.

Vynuogės jau, turbūt, tikrai praaugo lan
gus ir šiemet jau bus daug uogų.

Norėčiau gražų sekmadienio popietį pasė
dėti su Tavim ant suolelio po rausvai sužy- , 
dusia obele, ir Tu man tada viską viską iš
pasakotum, kas atsitiko namuose, kai manęs 
nebuvo. Margis tada gulėtų po kojomis ir 
gudriai gaudytų pralekiančias muses, berže 
švilpautų varnėnas, ir būtų ramu ramu ore 
ir širdy, o gale kluono ganytųsi tavo išsva
jota banda juodmargių. Ar ji visa tebėra? 
Gal išsisklaidė po svetimus laukus ir tvartus? 
Ir mažoji išdykusi Margikė, turbūt, jau pa
sidarė sena rimta karvė, žinai, toji, kur sesuo 
gavo premijos už pavyzdingą namų apyvokos 
vedimą . . .

Ak, vargšė sesuo! Aš pirmiausia norėjau 
apie ją paklausti, bet nenorėjau Tavo širdies 
perverti. Juk žiniai, kaip aš ją mylėjau, 
o aš žinau, koks ji buvo Tavo širdies phsidi- 
džiavimas. Jeigu ji čia būtų, su kokiu 
džiaugsmu Tau rašyčiau, kad ji gyva, kad 
sveika, kad be galo Tavęs pasiilgusi, bet da
bar, kai įsivaizduoju tūkstančių moterų liki
mą, širdis iš skausmo į akmenį pavirsta ir 
negaliu pasakyti, dėl ko tą akimirką labiau 
kenčiu: dėl jos ar dėl tavęs, mano Motina ...
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Ir vis dėlto, apie ką tik galvoju, ko pasi
ilgstu, dėl ko kenčiu, viskas tiesiais ir vin
giuotais takais subėga i Tave. Kai galvoj’u 
apie taką, kuriuo į mokyklą bėgdavau, matau 
Tave juo iš bažnyčios parskubančią su ant 
pečių nusmaukta šilko skarele, su storu Mal
dų šaltiniu rankoje; kai atsimenu prie gatvės 
tarp sužydusių alyvų rymantį kryžių, matau 
Tave po juo suklupusią savo vargą po Vieš
paties kojų dėstančią; kai atsimenu dūzgime 
paskendusią; kai mintyse atsisėdu prie stalo,
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NASLAITELE
JONAS MINELGA

O, Dievuli, geras, 
pasiskųsiu Tau, 
pamotėlė baras — 
kuo nusikaltau?

Neturiu mamytės 
savo mylimos, 
niekad prie lovytės 
ji neberymos. 

matau Tave sėdinčią priešais, matau tavo nu
šarmojusią galvą, tūkstančių raukšlių išva
gotą veidą ir gerumo pilnas, nuo metų naštos 
nepavargusias akis, — ir tada imu nebeskirti, 
kur Tu, kur Tėviškė, kur Lietuva! Viskas su
silieja į Tavo vieną žvilgsnį, ir aš noriu atsi
klaupti šalia lovos, kaip klaupdavau būdamas 
kūdikis, ir tarti paskutinius kūdikiškos mal
dos žodžius; Viešpatie, apsaugok mano Tė
vynę ir mano motiną!

Nedainuos dainelių, 
pasakų neseks.
Ak, ar jau vargelis 
amžinai vargt teks!

Žydi pievų gėlės, 
tik ne man jos, ne. 
Gailios ašarėlės — 
tai dalia mana.
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LOPŠINĖ
BRONĖ SUDAVICIEN®

Tu mažutėlė, tu benamė, 
kaip tavo tėtis, kaip mama 
šitie laukai ir šita žemė 
mums taip šalta ir svetima.

Tu atėjai į šį pasaulį 
kartu su tremtinės dalia. 
Vežimas buvo tau lopšelis, 
liūliavo armotos tave.

Tenai lakštingalos lig ryto 
Tu tos šalies dar nematei.. 
Miegok, miegok, maža dukryte. 
Dainuosiu tau, miegok ramiai

Miegoki, mano tremtinėle, 
šviesias užmerki akeles. 
Aš tau paseksiu pasakėlę 
ir užliūliuosiu dainele.

Yra šalis...Ten kvepia rūtos 
ir soduos žydi jazminai... 
Dangus kaip tavosios akutės, 
kaip mėlyni linų žiedai.

Ten pakeliais žali berželiai 
ir piemenėliai su banda... 
Parymęs kryžkelėj smuikelis 
ten laimina gera ranka..

Ten tokios kvapios šienapjūtės..
Ir dainos liejasi laukais... 
Ten skęsta soduose pirkutės 
su svirtimi ir su klevais.

Miegok, miegok, maža dukrele, 
užauk didutė ir greita.. 
Tu pamatysi dar tą šalį 
šalis ta — mūsų Lietuva!

AUKSO MAISAS
VYT. TAMULAITIS

Danguje sumirgėjo žvaigždutė ir nuriedė
jo per tamsius nakties skliautus.' Skaisčiu 
šviesos pįuoštu perbraukusi juodą erdvę, ji 
stabtelėjo ir užgeso.

— Tai žvaigždelės krinta, — tarė sau kati
nėlis, sėdėdamas ant stogo kraiko. — Juk 
sakoma, kas mato krintančias’žvaigždes, to 
norai išsipildys. Tai puiku! Aš kaip tik da
bar svajojau turėti maišą aukso.

Parėmęs galvą, dabar jis rimtai mąstė, ką 
pirktų už maišą aukso. Ar būtų geriau dva
ras su baltais rūmais, ar karieta, ar šimtas 
puodynių šviežio pieno su gelsvais paviršiais.

Dvaras turėti neblogai. Dideli, erdvūs 
kluonai su visomis pelių olomis būtų jo nuo
savybe: Pasiramščiodamas lendrine lazdele, 
užsimetąs ant pečių aksominį švarkelį, galėtų 
eiti medžioti, kada tik užsinorėtų. Plačios 
durys atsidarytų visada, kada tik toks ponai
tis mosteltų lazdele. Nusipirktų ne tik dvarą, 
bet ir baltas pirštines. Žiemą, kada nuo speigo 
plyšta! tvoros, sau smagus žingsmuotų per 
kiemo pusnis ir blizgantį. ledą. Už maišą 
aukso galėtų ir šantuvą nusipirkti. Gražų, 
lengvą šautuvėlį medžioklei. Užsikabinęs ant 
pečių, užsidėjęs žalią gelumbinę skrybėlę su

57

5



povo plunksna, kaip tikras medžiotojas kati
nėlis vaikštinėtų pamiškėje arba žaluiojančių 
laukų pakraščiais. Nereikėtų prie pelės olos 
ištupėti pusę nakties arba, prisiglaudus prie 
medžio šakelės, laukt], kol atskris koks kvai
šas žvirblapalaikis. Jei turėtų šautuvą, tai 
ir senį žvirblį nutupdytų iš pačios viršūnės. 
Tuoj prisidėtų šautuvą prie akies, pokšt ir 
guli po nosyte, kaip gražioje pasakoje, kve
pianti kepsnis. Tik valgyk ir laižykis. Pas
kui sotus, glostydamas apvalų pilvinką, ga
lėtų vėl vaikštinėti, kol pajustų gomuryje 
kutenantį saldumą. Puiku, ką čia ir bekal
bėti ! Tai ne pieno lėktselė su murzinais 
krašteliais! ’

Katinėlis atsistojo, užrietė uodegytę ir lė
tais žingsniais žingsniavo nuo vieno stogo 
galo ligi kito. Paskui atsargiai nusileido že
myn. Jei jau nukrito žvaigždelė, tai ir maišą 
aukso jam numetė. Tik reikia susirasti. Jei 
atbėgo laimė, tai ir dovaną puliko. Tik vie
nas ją greičiau susiranda, o kitas ilgai klai
džioja, prabėgdamas pro šalį. Dėl to kati
nėlis rūpestnigai dairėsi, apžiūrėdamas kiek
vieną kampą. Auksas turėjo tikrai kur nors 
būti. Pažiūrėjo sode, pažiūrėjo kiemo kam
puose ir prie vartų. Paskui persirito per 
tvorą, apžiūrėjo agrastų krūmus, kanapes 
darže ir senos liepos šaką. O gal ten bus į kri
tęs? Ne, ten nebuvo. Tik išbudino miegančią 
širšių šeimyną iš saldžių sapnų ir vos ištrūko 
nuo skaudaus širšino gylio už tokį drąsumą.

Nusiminęs katinėlis atsisėdo pailsėti vie
name sodo kampelyje. Ten, kur patvoryje 
augo varnalėšos ir dilgės, nebuvo graži poil
sio vieto. Bet apie tai nė nepagalvojo katinė
lis. Visos mintys dabar sukosi tik apie aukso 
maišą, kurį krintanti žvaigždelė turėjo jam 
numesti. Ir juo ilgiau jo dabar nerado juo 
labiau visur jieškojo. 0 štai ir vėl kita 
žvaigždelė nuriedėjo, tiesiai, rodos į varna
lėšų lapus. Vėl ėjo katinėlis patvoriu, lįsda
mas po dapų ir dilgių lapais. Bbt aukso ir 
čia nebuvo. Katinėlis, užšoko ant akmens ir 
piktas pasikišo po savim uodegytę. Kur jo 
aukso maišas? Suko savo galvą nemigęs, nė 
akių negalėdamas sudėti. Pagaliau ėmė aušti 
rytas. Paraudo rytų dangus, užsiliepsnojo 
maži, balti debesėliai, uždegdami visą dangų 

plintaučia šviesa. Aušros atspindžai tiško iš 
nematomo ugnies šaltinio, kuris degė anapus 
tamsių miškų ir mėlynuojančių kalnų. Viena 
po kitos ėmė gesti žvaigždės. Jos tirpo ir 
nyko šviesėjančioje dangaus žydrynėje.

Ryto saulė kėlėsi visoje savo grožybėje. 
Tik katinėlis liūdnas žiūrėjo į auštančią die
ną. Kildama aušra sklaidė jo gražias svajo
nes, kuriomis tyli naktis buvo pripildžiusi 
pilną krūtinę. Nedžiugino jo jau ryto saulė. 
Jis liūdnai žvilgtelėjo į ją ir jau norėjo eiti 
sau, kaip jo akys staiga sužibėjo ir godžiai 
išsiplėtė. Jis tupėjo ne ant akmens, o ant 
aukso maišo. Žybtelėjo jo veide neišpasakytas 
džiaugsmas. O plakančia širdimi jis žiūrėjo, 
netikėdamas savo laimę. Bet maišns tikrai 
buvo pilnas auklo. Geltonu, gundančiu spn- 
dėjirnu jis taip viliojo aki kad net krašta 
krūtinėje darėsi? Tai baltojo dvaro rūmai, 
tai žalia gelumbinė skrybėlė, tai blizgantis 
šautuvas ant peties šokinėjo katinėliui de
gančiose akyse. Štai jis eina pamiške, • štai 
iš aukštos beržo viršūnės krinta senas žvirb
lis. Štai iš tolo blizga jo medžiotojo batai 
vidudienio saulėje. Štai stalas kepsnimis ap
krautas, o ten baltuoja aksominiu švarkeliu 
apsisautęs po krumiu, išdidus ir iškėlęs galvą, 
gražiai susiraitęs ūsus.

— O mano laimė! — sušuko katinėlis, per
sivertęs iš džiaugsmo kūliais per galvą ir šo
kinėjo aplink aukso maišą. Paskui, kiek tik 
turėjo jėgų, tempė jį giliau po varnalėšų 
lapais, kad niekas kitas jo nepastebėtų. Bet 
maišas buvo toks sunkus, kad nė nepajudėjo.

— Juk jį gali kas nors rasti, — galvojo 
jis, labai susiūpinęs. Ką reikės dabar da
ryti? Nešti nepaneši, vilkti nepavilksi. Ar 
taip greit užkasi? Tuojau diena prašvis. 
Pamatys kas nors jį čia betrūsiantį ir ateis 
pažiūrėti. Kas kita, jei būtų naktis ....

Jis šoko skabinėti dilgių lapus, nejausdamas 
nė aštraus jų gėlimo, laužė dagio šakeles, nė 
galvot negalvodamas apie giliais dyglių žaiz
das. Viską nešė ir dėjo ant aukso maišo, kad 
paslėptų nuo kitų akių. Kai apmetė jį la
pais, patenkintas žiūrėjo, kad nė vienas 
maišo kampelis nebaltavo žalume. Paskui 
įšoko į senos liepos viršūnę ir saugojo, akių 
nenutraukdamas nuo tos vietos. Jei tik koks
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gyvas daiktas pasirodydavo arčiau, katinė
liui iš nerimo net pradėdavo širdis šokinėti. 
O gal ateis ir pamatys jo maišą su auksu? 
Smelkte nusmelkdavo krūtinę tokia baisi 
mintis.

Nevalgęs ir negėręs ištūnojo katinėlis sa
vo turto sargyboje visą dieną. Jo lūpos iš
džiūvo nuo kaitros, troškulys gniaužė gerklę. 
Bet kaip paliks be priežiūros tokį radinį? 
Kantriai jis sėdėjo ant medžio šakos, iš
sprogdinęs akis, kur taip godžiai traukė 
aukso vilionė. Nematė katinėlis nei mėly
nos šviesios dangaus mėlynės, nei baltų spar
nuotų debesėlių, besisupančių padangių erd
vėje. Negirdėjo jis nei vyturėlio giesmės, 
kuri skardeno virš žemės, pievų ir laukų, 
apliedama kiekvieną širdį vasaros džiaugs
mu. Tik sunkus rūpestis kaip baisi geležinė 
našta spaudė krūtinę. Kad tik greičiau 
ateitų naktis, kad tik svetima koja neuž
klystų į varnalėšų lapus, kad tik niekeno 
nepastebėtas išliktų jo radinys. O naktį, 
kai tik visi sumigs, paslėps jį žemėse ir leng
viau atsidus.

Kai nusileido saulė ir ilgi, tamsūs nakties 
šešėliai apsiautė sodą, katinėlis atsargiai nu

sileido iš medžio viršūnės ir nušliaužė prie 
savo grobio. Aukso maišas gulėjo nepaju
dintas.

Dabar šoko katinėlis kasti duobę. Dirbo 
išsijuosęs, be pertraukos, dantis sukandęs, 
užmiršęs poilsį. Prakaitas varvėjo per jo 
kaktą, veideliai įkaito, rankas ir nugarą gėlė. 
Bet nebuvo laiko apie tai galvoti. Duobė 
taip pamažu platėjo, taip pamažu gilėjo, 
kad katinėliui vis neramiau darėsi. O jei 
ims ir nespės ligi ryto jos iškasti? Ar pa
slėpsi tada ir duobę ir maišą? Katinėlis 
kasė ir kasė, vilgydamas kietą žemę savo 
prakaitu, paskutines jėgas, rodos, jau išmes
damas- su juodos žemės sauja.

Pagaliau duobę iškasė gilią, tokią, kokios 
reikėjo, Maišas su auksu gulėjo ant pat 
jos krašto. Dabar tik reikėjo jį pajudinti. 
Šokinėjo katinėlis nuo vieno galo prie kito, 
bet maišas nė nekrustelėjo.

— Varge mano, ką aš darysiu! — dejavo 
katinėlis, vos judindamas sulipusias lūpas, 
jau nepakeldamas nuvargusių rankų.

Išeitį rasti vistiek reikėjo. Per nieką 
būtų visas jo darbas. Tada katinėlis ėmė 
rausti žemes po maišu. Su dideliu pavoju-

vytauto uiaziojo tinas per Nemuną ties Kaunu.
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mi gyvybei, jis kasė ir metė žemes iš po 
maišo, vis šokinėdamas iš duobės, kad sunkus 
auksas virsdamas jo neužgriūtų. Tai tikrai 
buvo pavojingas darbas. Bet katinėlį ir čia 
neapleido laimė. Maišas susvyravo ant duo
bės krašto ir griuvo staiga vidun, tik uode
gos galiuką priplodamas prie žemės. Kniauk
telėjo katinėlis iš skausmo, bet ką tai reiškė 
prieš visą maišą aukso, kuris jau patogiai 
išsitiesęs gulėjo ten, kur katinėlis norėjo.

• Lyg akmuo dabar jam nusirito nuo krūtinės. 
Tuojau lengviau pasidarė ant širdies. Be
liko tik užpilti duobę žemėmis. Vėl šoko į 
darbą katinėlis.

Ir kai aušra aušo, jis sėdėjo ant žolės jau 
darbą pabaigęs. Purvinas ir pervargęs, jis 
nepajudino nė vieno sąnario, bet aukso mai
šas tikrai buvo jo. Jis ramiai gulėjo ten po 
krūva žemių, apmestas dilgių lapais.

— Dabar atsikvėpsiu, — tarė sau katinė
lis, vos pasukdamas nugarą. Sunkiai atsi
kėlė nuo žemės ir, vos pavilkdamas kojas, 
nužingsniavo per sodą.

Alkis ir troškulys taip kankino jį, kad lakė 
nešvarų, ančių priterštą vandenį ir godžiai 
ėdė žemėtas bulvių liekanas sąšlavyne.

— Na, Rainiuk, visai jau tu nusigyvenai, 
— pašiepė jį gaidys. — Kodėl taip pasnin- 
kiškai maitiniesi? Ar tik ne už nuodėmes 
atgailauji? Juk seniau nė penktadieniais 
be kepsnies nebūdavai, o dabar jau ir sek
madienius su vandeniu ir žalia bulve pra- 

. dedi...
Užraudo katinėlis. Bet lūpų nepravėręs 

smuko į malkinę ir išsitiesė pastogėje. Pro 
plyšelį dar žvilgtelėjo į sodą, kur gulėjo jo 
auksas, ir užmerkė akis.

— „Na, Rainiuk, visai jau tu nusigyve
nai“, — pakartojo gaidžio žodžius ir piktai 
šyptelėjo. — O tu kvailas, raudonkelni! Kad 
tu žinotum, koks aš turtingas! Tik žioptel- 
tum ir daugiau neatgautum kvapo iš pavy
do. Tai kas kad aš dabar bulves valgau ir 
vndenį geriu... Palauk, dar mudu pasikal- 
bėsiva.

Užmigo nuvargęs katinėlis, bet baisūs sap
nai jį kankino. Rodos, atėjo ruda barzda 
plėšikas, išsitraukė kirvį iš po skverno ir 
sako: „Atiduok auksą-“ — „Kokį auksą?“
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mikčioja išsigandęs katinėlis, o plėšikas eina 
vis arčiau, ištiesęs į jį kaulėtus pirštus. Ka
tinukas nori bėgti, bet nepajudina kojų, nori 
šauktis pagalbos, bet negali pajudinti liežu
vio, pravereti lūpų. Plėšikas griebia jį už 
gerklės ir pradeda smaugti. „Kur auksas?“ 
šaukia jis, mosuodamas kirviu.

Katinėlį išpila šaltas išgąsčio prakaitas. 
Norėdamas ištrūkti šoka iš visų jėgų ir pa
bunda. .. Nei plėšiko, nei kirvio nematyt, 
tik saulė šviečia sode. Lengvas pietų vėjelis . 
linguoja medžių viršūnes. Sode skamba va
saros giesmė. Kokia saldi ir gaivinanti ji 
būdavo anksčiau. Dabar, katiniukui ji at
rodo graudi, liūdna ir pilna sunkumo. Jis 
bando vėl užmerkti akis, bet miegas bėga 
nuo sunkių blakstienų. O gal tikrai atėjo 
plėšikas ir iškasė jo laimikį? Jis nubėgo į 
.sodą. Niekeno koja nebuvo ten įžengusi.

Grįžo katinėlis ramesnis į kiemą. Užšokęs 
ant tvoros stulpo, išdidus dairėsi aplink. 
„Kas man šis kiemas?“ galvojo sau vienas. 
„Aš galiu nusipirkti dabar dvarą__ Kas
man ši tvora ir tas agurkų daržas su kana
pėmis. Aš daug tokių daržų turėsiu, o ka
napėmis didelį didelį lauką užsisėsiu. Tai 
bus puiki vieta žvirblių medžioklei...“

— Ei tu, kakarykoriau! — sušuko katinė
lis gaidžiui. — Eikš, dabar pasikalbėsiva!

— Na, iš kur tavo toks išdidumas? — at
šovė gaidys. — O ko-ko gi nori?

— Jei sykį šaukiu, tai, matyt, turiu ką 
svarbaus pasakyti...

Gaidys priėjo arčiau, pasižiūrėjo ir, pakė
lęs galvą, tarė:

— Lyg permuštas tu šiandien. Nei šioks, 
nei toks. Ar tik ne ant varlės užmynei, kad 
ne savo veide?

— Ne ant varlės, o ant aukso maišo, — 
atrėžė katinėlis, norėdamas iš karto nuversti 
gaidį nuo kojų.

— Didelio čia daikto, — nusijuokė gai
dys. — Kas kita, jei tai būtų sliekų mai
šas. .. O, mano broleli!

— Kvaišiau tu! Ar tik nebūsi žvirblių 
giminės, kad toks neišmanėlis? Aš dvarą 
galiu dabar nusipirkti.. „ 1

— Dvarą tai gali. Bet kas iš to? Peli- 
nėti vistiek turėsi... Turguje pelių niekas
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tau nepardavinės. O keptieną valgydamas, 
tik skilvį sugadinsi, kaip ir visi turtuoliai. 
Būta čia ko-ko džiaugtis... — ir žvangin
damas pentinais nuėjo sau.

— Neišmanėlis, — šūktelėjo įkandin kati
nėlis ir, nušokęs nuo tvoros, vėl nubėgo pasi
žiūrėti savo aukso.

— Kvar, kvar, — šaukė varna medyje, jį 
pamačiusi. — Ar tik ne sodininku, mielasis, 
nori pasidaryti, kad taip dažnai čia lankaisi?

— Sodininku vargu, o dvarininku tai tik
rai, — užrietė katinėlis uodegą. — Tave į 
ūkvedžius kviesiu...

— Vaje, kokia naujiena! Ar tik ne mili
jonierių papjovei?

— Man aukso maišas iš dangaus nu
krito... '’’iii?’!

-— Na, tik nešnekėk tokių nesąmonių. Jei 
auksas iš dangaus kristų, tai seniai nė vieno 
žmogaus žemėje nebūtų. Tuojau visi išsi
muštų iš pavydo, kad į kaimyno lauką di
desnis gabalas nukrito...

— Tai tu netiki? — sustojo katinas ir 
užvertė galvą.

— Lyg aš kvaila būčiau. Tik vagys mai
šus aukso turi...

— O ką jie už jį perka?
— Ką perka tai nežinau, tik ką išmaino 

ant jo, tai galiu pasakyti. O gi savo širdies 
ramybę ir gyvenimo džiaugsmą...

Katinėlis nuleido uodegą ir nužingsniavo 
per sodą, atsargiai dėstydamas minkštas ko
jytes, kad nesušlaptų drėgnoje žolėje.

— Nė kiek ji negudresnė už gaidį, — tarė 
jis, atsigulęs prieš saulę. Primerkęs akis, 
ištiesęs kojas, sau pusbalsiu šnibždėjo:

— Palaukite, greit pamatysite visi ką kati
nėlis įsitaisys už maišą aukso . . .

Kai pilviukas ėmė gurguliuoti, pasiilgęs 
ko nors stipresnio užkasti, katinėlis nuėjo į 
kluoną. Net apsilaižė, pajutęs pelių kvapą 
po šiaudų kūliu. Bet medžioklė nesisekė. Ne 
čia buvo jo mintys ir širdis. Vis galvojo 
apie savo auksą.

— Kam čia man pelinėti, — tarė 
jis. — Ar aš esu koks ubagas, kad tu
rėčiau tiek vargti dėl vienos peliūkštės. Aš 
nusipirksiu šimtą pelių iš karto. Nesulauki- 
mas! Tiek aukso turėdamas, aš spausiuosi 
prie žemės ir tykosiu kąsnelio...

> ■
Nubėgo katinėlis į kiemą, užšoko ant tvo

ros stulpo ir kad susiriks, net deglė pašoko 
purvyne:

— Klausykite visi, ką dabar pasakysiu! 
Kas pagaus man šimtą pelių, duosiu tiek 
aukso, kiek jis pats sveria... Visą maišą 
turiu! ,

— O kas yra auksas? — paklausė degloji,, 
pakėlusi galvą. — Ar galima juo šoną pasi
kasyti?

— Ne šoną pasikasyti, o dvarą nusipirkti, 
— atsakė katinėlis.

— Tai ir pirk, — tarė deglė ir vėl pasi
nėrė purvyne. — Maniau, kad ką įdomesnio 
išgirsiu...

— Greičiau tu pats badu mirsi, kol tokį 
kvailį mūsų tarpe rasi, — atrėžė kalakutas, 
sparnu rėždamas žemę. — Eis kas jam pe
linėti ! Būtų kas visam kiemui skelbti!..

— Neteik aukso nė man, — įsiterpė, antis, 
ištraukusi snapą iš po sparno. — Visada sa
kiau ir sakysiu, kad nieko pasaulyje nėra 
geresnio už kūdrą su varlėmis...

Katinėlis nesmagus dairėsi, laukdamas, ką 
pasakys žąsinas, kuris vis dar kraipė galvą, 
tai viena, tai antra akimi pasižiūrėdamas į 
dangų.

— Ką galvoji girgitone? — paklausė ka
tinėlis.

— Žinai, brolau, — ištarė pagaliau žąsi
nas, — aš galvoju, kad ir tau jau, kaip ir 
žmogui, atsisuko galvoje varžtai. O svar
biausia, kad niekas jų tau jau neprivers, 
kol aukso turėsi...

— Tu pirma pasirūpink apie savo galvos 
varžtus, — atšovė katinas, net pažaliavęs iš 
pykčio. — Ar ne varlė tokios išminties tave 
išmokė? Žiūrėsiu, ką tu sakysi tada, kai 
mano dvare sulinguos be galo ir be krašto 
avižų laukai. įArba, kai rytoj vaikščiosiu 
po kiemą su šautuvu ant pečių! Iš tolo 
man savo galvą linkčiosi...

— Pažiūrėsime, kas bus. O šiandien ir 
bulvė gerai, — nusijuokė žąsinas ir nuėjo 
praustis.

— Lyg tu nežinai, Raini, — atsiliepė Ru
dis patvartėje, — kad iš aukso, kaip ir'iš 
geležies kalamos grandinės. Tik jomis ne 
šunis, o širdis žmonės riša. Tai baisesnė gran-
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dinė už šita, kuri ant mano kaklo kabo . . .
— Iš pavydo visi taip šnekate, — atsakė 

katiniukas slaptai, kad niekas nematytų, 
įlindo į kluoną. Kol sutykojo peliūkštę al
kiui nuraminti, ir vakaras atėjo.

Nuėjo naktį į sodą ir tarė sau:
— Išsikasiu auksą ir einu dvaro pirkti, — 

ir pradėjo kasti. Kasė, kasė, žiūri — jau auš
ra ima aušti. Vaje, nespės ligi dienos nė at
kasti! O kada vėl duobę užkas? Prašvis 
diena, tai varna ar gaidys tikrai pamatys. 
Visiems tada išplepėtų, kur jo lobis pakastas. 
Nieko negalvodamas, ko greičiausiai skubino 
duobę užkasti, nė pažvelgt į savo turtą ne
spėjęs.

— Palauksiu, kada bus ilgesnės naktys, — 
kalbėjo, paryčiu grįždamas iš sodo.

Kai pailgėjo naktys, vėl nuėjo katinėlis į 
. sodą. Toje vietoje taip gražiai žolė žaliavo, 
kad nedrįso ardyti žemės. Kad ir pats gud
riausias žmogus dabar čia būtų ėjęs, tai nė 
jo akis nebūtų sustojusi ant tos vietos.

— Dabar tikrai saugiai guli mano auksas. 
Mažiau rūpės. Išsikasiu jį rudenį, kai žolė 
ir žemė paruduos. Pamedžiosiu dar ir be 
šautuvo ir pabūsiu be dvaro. O kai ateis 
ruduo, tada...

Atėjo ruduo, o katinėlis savo aukso neiš
sikasė. Naktys buvo ilgos, galėjo dirbti, bet 
žemė buvo šlapia. Dvigubai daugiau reikė
jo darbo duobę iškasti, nes kastuvo nepakėlė, 
o ant jo letenėlių žemė voliojosi ir lipo. Tuoj 
imdavo drebėti širdis, kad štai tuoj prašvis 
rytas ir jį kas nors pamatys...

" ' ' , . ' ; • ' 'a

— Tegu, palauksiu kol pradžius, — kal
bėjo sau. — Gal greičiau darbas seksis.

Kai pradžiūvo, sušalo žemė, ir katinėlis vėl 
turėjo laukti. Paskui atėjo žiema ir viską 
padengė sniegas. Bijojo katinėlis dabar ir 
į tą vietą nueiti, pėdsakus palikti. Kiekvie
nas lengvai būtų susekęs, kur jo žingsniai 
vedė. Tik iš tolo, užsilipęs ant stogo, kati
nėlis žiūrėjo į patvorį, kur gulėjo jo laimė.

— Palauksiu pavasario, — ramino save.— 
Per žiemą gal kur dvarą apsiklausinėsiu, o 
gal kalvis šautuvą padarys . . .

Bet atėjo pavasaris ir vasara, atėjo ru
duo ir šalta žiema, o aukso maišas tebegulė
jo po žeme. Katinėlis vis bijojo jį išsikasti. 
Jis sublogo ir suvargo iš rūpesčio, kiauras 
naktis iš baimės drebėdamas, kad tik niekas 
jo lobio neužeitų ir nepavogtų. Taip pat nė 
dvaro nenusipirko, kalvis šautuvo nepadarė. 
Jo širdis tik pasidarė nerami, ir akys aptemo 
nuo aukso viliojančio blizgėjimo. Neviliojo 
katinėlio daugiau nei šviesios mėnesienos 
naktį, nei krintančios žvaigždės per dan
gaus žydrynę. Jis nerimo iš rūpesčio, svajo
damas apie savo turtą, užmiršęs ir valgyti 
ir gerti. Pasidarė daug didesnis vargšas, 
negu anksčiau buvo, nes sunkus aukso mai- 

, šas gulėjo pakastas ne patvoryje, o jo 
širdyje. Ir iš ten jis niekaip negalėjo jo iš
kasti ir nei dvaro, nei šautuvo, nei žalios ge
lumbinės skrybėlės nusipirkti. Ir juo labiau 
ant jo augo didesni varnalėšų ir dilgių lapai, 
juo labiau katinėlis džiaugėsi, kad niekas 
niekas jo ten neras...
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ATEIS PAVASARĖLIS
O. B. AUDRONE

Ateis pavasarėlis, 
medeliai sužaliuos, 
padangėj vyturėlis 
pakilęs užtraliuos.

c

O mano tėviškėlė, 
o kenčianti šalis 
rankas aukštyn iškėlus 
Dievulį meldžia vis, —

Dienos ritasi murzinos, 
dienos verkia palšai.
Lekia, šniokščia ir skubinas 
blaškomi vėjo lašai.

Žemė lindi išmirkusi, 
žemė tyška purvu.
Šviesų, saulėtą ilgesį 
šaukti kviesti skubu.

Prikelki, Dievulėli, 
sodybas pelenuos — 
Kančia mane sugėlė, 
o kas beišvaduos?

Jau visas mano kūnas 
išseko nuo skausmų — 
Prikelti mano sūnus 
tik Tu gali, tik Tu.

Ateis pavasarėlis, 
žibutės mėlynuos — 
O melskit, visos gėlės, 
palaimintos dienos.

LIETUS
O. B. AUDRONĖ

Dienos tokios pasenusios 
nebenušvinta vis, ne 
Srovė srovelę genasi 
kiemo akmenyne.

Pro vieną langą pravirą 
įsisuko vidun. 
Skundžias tavim ir pabara. 
Vadiniesi lietum'.

Užveriu 
nebeįlįsi 
Spindulį
siųsk, saulute, skubiau.

langą purkščiantį — 
daugiau.
šviesų, buriantį
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RŪKAS
JURGIS JANKUS

Vytukas gyveno kaime. Mokykla buvo toli. 
Reikėjo eiti takučiais per laukus, kol išeidavo 
į vieškelį. Dar ir vieškeliu reikėdavo gerą 
galą paeiti.

Rudenį, kad nepasivėlintų, iš namų išei
davo su patamsiukais, o į mokyklą nuėjęs, 
jau rasdavo pilną vaikų.

Kai vieną rytą išėjo, nieko nebuvo matyti: 
nei medžių, nei trobų, nei tolumoj dunksančio 
miško. Visi laukai buvo pilki, lyg pienuotam 
vandeny paskendę.

Vytukui tai nebuvo naujiena. Jis daug 
kartų jau buvo matęs rūką, ir šį kartą ėjo 
smalsiai dairydamasis į šalis, ar nepamatys 
dūluojant gerai žinomo beržo ar ąžuolo su 
gandralizdžiu. Bet nieko nebuvo matyti. Tik 
takutis bėgo per pilką pievą ir už keliolikos 
žingsnių dingo nusmailėjęs rūke.

Vytukas ėjo ir ėjo. Ore darėsi šviesiau, 
bet rūkas dar labiau sutirštėjo. Tuo laiku 
jis visada jau būdavo pasiekęs kaimą, o dabar 
jo dar nė ženklo rūke nebuvo matyti.

Berniukas pagalvojo, kad per vėlai bus iš 
nąmų ičėjęs, ir ėmė skubinti, kad nepasivė
lintų.

Po geros'valandėlės priešais pasirodė ilgas 
žemas šešėlis. Iš karto atrodė, kad tuoj bus 
kaimas, bet dar kelis žingsnius paėjus, iš 
rūko išlindo plačios, nuskarusios eglių šakos, 
už jų rudavo sudžiūvę ąžuolų lapai.

Priešais buvo ne kaimas, bet miškas. Ber
niukas sustojo. Jis suprato, kad per lauką 
eidamas nepastebėjo ir kitu taku pasuko į 
šalį. Jis greitai apsisuko ir tekinas pasileido 
atgal.

Kelis žingsnius pabėgus, takai skyrėsi į 
dvi puses. Vienas suko į dešinę per kupstynę, 
ėjo kažin kur į laukus, o kitas — tiesiai. 
Vytukas pasileido tuo tiesiuoju.

Takas iš pradžių bėgo per pievas, paskum 
pro neseniai suartą dirvą, pagaliau pasileido 
pakalniais. Priešais tuoj supilkavo kaimo še
šėlis. Vytukas dar smarkiau pasileido. Jis 
norėjo rasti dar neišėjusius draugus. Bet po 
kojomis staiga pažliugsėjo vanduo, o priešais 
pasirodė juodi juodalksnių krūmai. Tarp 

aukštai pakilusių kelmų telkšėjo vanduo, 
draikėsi parudę vilkdalgiai. Ant pat vandens 
paviršiaus padrikusiais debesėliais (draikėsi 
rūkas. Atrodė, kad tas juodas vanduo garuo
ja ir tuoj tuoj pradės virti.

Vytukas žinojo, kad ta pelkė yra jų kaimo 
lauke ar kur palaukėj. Jis visas jas gerai pa
žino, bet su taip aukštai pakilusiais alksnių ' 
krūmais ir tokiu giliu juodu vandeniu nė 
vienos negalėjo atsiminti.

Į mokyklą, aišku, šiandien jau pasivėlino, 
bet kad nebūtų kur nuklydęs į svetimus lau
kus!

Ir berniukas pradėjo grįžti atgal. Atsar
giai, žiūrėdamas, kad tako nepamestų. Tik ne 
taip buvo lengva. Kas keli žingsniai tai į 
vieną šoną, tai į kitą ėjo takučiai, ir taip 
sunku buvo atskirti, kuris tikrasis. Bet Vy
tuką nelengva buvo suklaidinti. Jis užaugo 
laukuose ir daug kartų vienas vaikščiojo rūke 
ir net naktį, ir nė karto nebuvo paklydęs. 
Jis žinojo, kad dabar takutis eis į kalnelį, 
paskum bus šone dirva, o toliau pievą, ir tada 
vėl tas pats takas, iš kurio netyčia išklydo,

Bet takas lipo ir lipo į kalną. Pro rūką 
pasirodė medžių šešėliai.

Dar keli žingsniai, ir iš rūko išlindo storas 
ąžuolas, už jo buvo matyti kitas, dar stores
nis. Toliau rūke pilkavo daugiau medžių, o 
ore buvo taip tylu, kad berniukui net šiurpas 
nuėjo per nugarą.

Jis pavaikščiojo tarp ąžuolų ir nusiminė. 
Nė vienas medis, nė vienas kupstas nebuvo 
pažįstamas. Aišku, jis nuklydo kur į svetimus 
laukus! O jeigu rūkas per dieną neišsisklai
dys? O gal pikta ragana pasmilkė miegantį 
žmogaus taukų žvakele, ir jis turės klajoti 
po rūkus, nieko nematydamas ir nieko ne
girdėdamas?

Jis nebežinojo kur eiti ir tako neberado. 
Visur lygi plika pieva, kur nekur nuo rasos 
papilkėjusiais smilgų pluošteliais pakaišyta.

Nusiminimas suspaudė berniukui širdį. Jis • 
atsirėmė į ąžuolą ir ėmė vferkti.

Pakilo vėjas. Iš Vytuko akių krito ašaros, 
o nuo ąžuolo šakų pabiro stambūs lašai rasos.
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Po gero laiko užpakaly pasigirdo šleptelė- 
jimas. Vytukas atsisuko ir krūptelėjo: prieš 
jį stovėjo septynerių metų sesutė Nijolė!

— Ką tu čia veiki? — paklausė ji.
Vytukas nežinojo, ką sakyti. Jis irgi pa

klausė:
— O kaip tu čia atsiradai?
— Aš? Atbėgau pažiūrėti, ar po mano 

ąžuolu neišdygo baravykas. Še, kokį radau. 
Bet kodėl tu į mokyklą nenuėjai? Pasakysiu 
tėveliui.

Vytukas Nijolės grasymo nebesiklausė. Jis 

žinojo, kad Nijolės ąžuolas auga čia pat pa
kluonėje, ir rūpestingai ėmė dairytis aplin
kui. Tikrai, dabar kalnelis, lyg atburtas, 
atrodė kitaip. Ir Nijolės ąžuolas, perkūno 
nuskeltą šaką toli į šoną atkišęs, visiškai ne
toli stovėjo, o pro prasisklaidžiusį rūką aiš
kiai buvo matyti ir trobos.

Vytukui net gėda pasidarė, kad čia pat 
savo lauke paklydo. Jis norėjo viską pa
pasakoti Nijolei, bet ta juokėsi ir jį melagiu 
vadino.

Tik tėvai namie patikėjo.

I MOKYKLA
JONAS MINELGA

Juo einu kas dieną 
mokslo semt žinių. 
Lyg saulutės dieną 
išsiilgęs jų.

Suskamba varpelis — 
Din-dan, din-dan-dan. 
Į mokyklą kelias 
yr toks mielas man.
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Suskamba varpelis — 
Din-dan, din-dan-dan. 
Plunksnos ir knygelės 
neša laimę man.

Paskaitau jau knygą, 
su džiaugsmu rašau — 
Raidės tokios lygios — 
Pažiūrėk — prašau!

Moku ir skaičiuoti, 
dauginti, atimt. 
Tik mokyklos suole 
gal širdis nurimt.
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12. Kardas į karalaitės širdį ...

Sparnuoti, pilki debesys, vėjo genami, vis 
labiau ir labiau kilo į mėlyną dangaus žydry
nę. Protarpiais jie visai uždengdavo saulę. 

,Jos blanki šviesa vos švitėdavo pro tamsius 
šešėlius. Margosios pievos ir laukai nustojo 
spindėję savo spalvomis, aptemo ir nubluko. 
Bet neatrodė, kad būtų lietaus.

Mažoji bitelė apsuko ratą sode ir, apsidai
riusi aplinkui, nusileido prie avilio j obels 
žiedą. Kažkoks neramumas spaudė jos šir
delę, kažkoks rūpestis nedavė ramumo.

— Kaip jūs manote, ar šiandien lis? — iš
girdo balsą užpakalyje. Ta,i buvo samanė 
bitė. Ji stovėjo ant lapo ir žiūrėjo į bitelę.

— Netikiu — atsakė švelniai. — Nors dan
gus debesuotas, bet blaivosi vakarai ....

— Aš kalbėjausi prieš valandėlę su žiogu, 
tai jis tvirtino, kad šiandien tikrai lis. Susi
ėmęs galvą šokinėja net dantys barška. Prieš 
lietų taip visada jam gelią smilkinius, kad 
vietos nerandąs. Taip blogai jaučiąsis, net 
akys ant kaktos iššokusios . . .

— Girdėjau ir aš, — atsakė bitelė, — kad 
jis geras oro pranašas.

— Aš nemėgstu lietingų dienų, — kalbėjo 
samanė bitė storu balsu. — Man, rodos, tada, 
kad verkia dangus ir žemė. Ir mano širdyje 
pabunda liūdesys . . .

— Ko jūs galite liūdėti? — paklausė bitelė.
— Nežinau. Tik galiu pasakyti, kad saulės 

šviesa visiems mums teikia daug džiaugsmo. 
Girdėjau ir apie jūsų avilio įvykius, kurie 
atsitiko šiomis skaisčiomis, saulėtomis dieno
mis. Ar tiesa, kad spiečius išlėkė? Naujoji 
karalienė jūsų avilyje gimė ... Visas sodas 
apie tai šneka.

— Taip, tai tiesa. Bet nė naujoji karalaitė 
neatnešė tos pasiilgtosios ramybės. Nežinau, 
kuo visa tai baigsis. Be jos, dar turi gimti 

kelios karalaitės ... Niekas negali pasakyti, 
kuriai iš jų teks sostas. Vėl darosi neramu 
avilyje...

— Žinau bičių gyvenimo būdą, — atsakė 
samanė. — Dvi valdovės niekada nekaraliaus 
viename mieste. Štai kad ir aš. Esu viena 
vienintelė savo lizde. Viena turiu viską kas 
reikalinga susinešti į savo namelį. Dabar jau 
ten padėjau keletą kiaušinėlių ir turiu juos 
prižiūrėti be jokio pagelbininko. Žinoma, kai 
jie išvys saulės šviesą, tai aš vien tik namuose 
sėdėsiu ir kiaušinėlius dėsiu, o kitus darbus 
atliks mano išaugintos darbininkės. Tada gal 
geriau susitvarkysiu, šiek tiek prasisieksiu, tai 
ir jus į svečius pasikviestu. Dobilų medum pa- 
vaišinsiui. Juk jūs tokio neturite.

— Ačiū, — atsakė bitelė. — Malonų tai 
girdėti. Dobilų medaus tikrai neturime. Per 
trumpas mūsų liežuvėlis jį dobilo žiede
lyje pasiekti, nors ir labai skaniai jis kvepia.

— Prisipažinsiu atvirai, kad niekuo kitu, 
tik tuo liežuvėliu ir galiu prieš jus pasidi
džiuoti. Mane ir žmogus už tai gerbia. Kas 
išnešiotų dobilų žiedų dulkeles, jei ne aš? 
Veltui jie žydėtų, veltui žmogus juos sėtų.

— Girdėjau, kad jūs — laukinės bitės — 
tuo labai pasitarnaujate laukų artojui. Dar 
auklė man mažai tą pasakojo. Be to, jūs to
lima mūsų giminaitė . .

Samanei bitei tas labai patiko. Net jos 
akys sužibėjo nuo tų žodžių. Ji išsitiesė visu 
kūnu prieš bitelę ir aukštai iškėlė galvą. 
Apaugusi švelniais, rudais plaukeliais, ji 
atrodė, lyg būtų išverstais kailiniais apsivil
kusi. Bitelė vos susilaikė nesusijuokusi. 
Ne tik jos kūnas, bet ir veidas buvo plau
kuotas. Savo ruda barzdele ji buvo labai pa
naši į senuką, meiliai žiūrintį į žydintį sodą. 
Bet atsiminusi, kad negražu juoktis iš kito
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prigimties, bitelė užsidengė rankutėmis lu
pas ir tarė:

— Ar ne šilta jums su šitokiais kailiniais 
vasarą?

— Ne, nešilta. Argi jie toki stori jums 
atrodo? Juk jie labai gražūs . .

— Žinoma, — ištarė bitelė. — Labai gra
žūs . . .

Samanė įlindo į obels žiedą ir vėl greit 
ištraukė savo barzdotą veidą.

— Tuščias . . Visi žiedai jau čia tušti.. 
Skrisiu toliau. Taip laukiu, kada sužydės 
raudonieji dobilai. Tai bus darbo! Sudiev! 
Pasimatysime dar! — ir ji storu, dusliu bal
sų suūžė savo sparnais, iškildama virš me
džių viršūnių.

Bitelė palydėjo ją akimis. Paskui, nusileido’ 
prie avilio vartų.

— Skubink, jei nori pamatyti įdomių daly
kų, — tarė jai sargybinis.

— Ar kas atsitiko? — nustebo bitelė.
— Niekas. Tik dar atsitiks, — nusišypsojo 

sargybinis. — Bėk prie karalaičių lopšelių. 
Aš jau nenoriu matyti tokių dalykų . .

Bitelė nuskubėjo į avilio vidurį. Bitės bu
vo neramios. Avilys vėl dūzgė ir ūžė lygiai 
taip, kaip prieš keletą dienų, kada rengėsi 
išskristi senoji valdovė. Apimtos nerimo jos 
bėgiojo auksiniais koriais tai žemyn, tai 
aukštyn, sukiojosi viduje, užmiršusios darbą. 
Būriavdsi ir tarėsi, lyg vėl kas nepaprasto ir 
svarbaus būtų atsitikę.

Išskrisdama netoli nuo avilio medaus pa
rinkti, bitelė nė nepagalvojo, kad grįžusi ga
lėtų rasti taip greit visus pasikeitusius.

— Kas jums? —paklausė ji vienos auklės, 
kuri, pusbalsiu pati viena su savim kalbėda
ma, bėgo pro šalį. Ji buvo tokia susirūpinusi, 
kad gilios raukšlės vagojo jos kaktą.

— Argi jūs nežinote? — nustebo bitę. Bet 
pasižiūrėjusi į mažąją bitelę sustojo. — Tuoj 
gims vėl nauja karalaitė . . . Bėkite ten, pati 
pamatysite . . . Reikia vėl mums skirtis!

Bitelė, net uždususi, bėgo į korių vidurį kur 
buvo karalaičių lopšeliai. Ir ką ji dabar pa
matė, buvo labai nuostabu. Vyresnioji kara
laitė, kuri buvo gimusi anksčiau, stovėjo prie 
lopšelių kiek nusigandusi, gyvų, aštriu žvilgs
niu žiūrėdama prišais save. Aplink buvo di

delė tyla, nejauki tyla, lyg visi būtų laukę 
kažkokio paslaptingo balso, kuris turėjo toje 
tyloje pasigirsti.

Staiga karalaitė pribėgo arčiau lopšelių, 
ištiesė kaklą ir paslaptingu balsu sušuko:

— Tyt, tyt! . .' .
. Ką tai turėjo reikšti, mažoji bitelė nesu

prato. Šitokio paslaptingo, keisto ir niekada 
negirdėto balso ji niekada nebuvo girdėjusi.

— Tyt, tyt! — vėl pakartojo karalaitė po 
valandėlės, įsmeigusi akis į vystyklus, ku
riuose gulėjo kita sosto įpėdinė. Aplinkui 
sustojusios bitės buvo lyg užburtos. Nepa
prasta nuotaika apėmė ir mažąją bitelę, čia 
turėjo įvykti kažkas nepaprasto ir stebuklin
go, kas ne visoms akims pastebima, kas ne 
visiems pastebima, kas ne visiems suprantama 
ir matoma. Jau pats karalaitės prakalbėji- 
mas, lyg šaukimas, į kurį ji laukė kažkokio 
atsakymo, mažąją bitelę labai nustebino. Ji 
žiūrėjo išputusi akeles, kas čia dabar bus. O 
karalaitė nerimo vietoje, lyg jos kojų padė
liai būtų svilę ant tos vietos, kur ji stovėjo.

— Tyt, tyt! — vėl pakartoje karalaitė, šį 
kartą daug garsiau.

—- Kver, kver! — pasigirdo staiga silpnas, 
nuostabus balsas šitoje tyloje.

Mažajai bitelei net žadą užėmė. Tai buvo 
balsas iš lopšelio vystyklų, kur korio akelėje, 
uždengtoje gaubtu vožtuvėliu, gulėjo nauja 
sosto įpėdinė.

— Kver, kver! — atsiliepė ten ji į šauks
mą, kuriuo budino ją jau gimusi karalaitė.

Po šito keisto, nuostabaus atsakymo, vyres
nioji karalaitė visiškai pasikeitė. Ji vikriai 
apsisuko aplinkui ir ramiai pasitraukė keletą 
žingsnelių kiek atbula. Jos akys buvo nu
leistos, galva kiek palinkusi. Bet tuo metu, 
lyg ką svarbaus atsiminusi, staiga pašoko, 
aštriai sudūzgė sparneliais ir, nepaprasto 
pykčio pagauta, puolė prie lopšelių. Bet jos 
ryžingumas greitai prapuolė, kai auklės ne-: 
pasitraukė iš kelio. Tada ji apbibėgo aplin
kui visą korį, karts nuo karto švelniai sudūgz- 
damą sparnais. Šitas jos bėgiojimas nebuvo 
tuščias ir betikslis. Ten kur ji bėgo, rodos, 
kas nematoma ranka sėjo ir barstė nerimą, 
siautulį, maišto ir sukilimo dvasią, kuri vėl 
turėjo perskirti avilį į dvi dalis. Tik dabar 
mažoji bitelė viską suprato, pati pajusdama
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savo širdies gelmėje ligi šiol nepatirtą jaus
mą. Ji staiga, rodos, savyje išgirdo aiškų ir 
netikėtą įsakymą ruoštis kelionei. Ruoštis 
skubiai ir greitai, paliekant viską, kas ligi šiol 
jai buvo taip neįkainojamai brangu, kas ligi 
šiol taip stipriai laikė pririšęs jos širdį ir jaus
mus. Mažoji bitelė pati nežinojo, iš kur jai 
taip staiga viskas paaiškėjo: karalaitė tuojau 
išskris iš avilio, skils miestas vėl į dvi dalis, 
if ji bus išlekiančiųjų pusėje. Ne, ne protas 
jai taip kalbėjo, o širdies jausmas, kuris ją 
ištikimai vedė šiuo didžiu ir nuostabiu bitės 
pareigos keliu. Pradžioje jai širdį suspaudė 
aštrus skausmas, liūdesys žybtelėjo akutėse 
kaitria liepsnele, bet greit jose spindėjo tvir
tas pasiryžimas ir drąsa., Visiškai lengvai 
dabar ji’būtų numirusi, jei tokios aukos būtų 
pareikalavusį pareiga. Suprato ji dabar ir 
karalaitės šaukimo prasmę, suprato ir pas
laptingą atsakymą vystykluose pabudusios 
sesutės. Karalaitė šaukė, paslaptingo avi
lio balso liepiama, ar ji gali jau užimti 
sostą, ar nėra į jos vietą kitos ateinančios, 
kuri, gal būt, likimo liepiama, nulems viso 
avilio ateitį. Ta, kuri atsiliepė, taip pat pa
reiškė į sostą savo teises, neginčyjamas ir 
tvirtas. Niekas kitas dabar, tik kova ir liki
mo lemtis turėjo jų ginčą išspręsti. Mažoji 
bitelė, jau buvo pirmosios karalaitės pusėje, 
kaip ir kitos kiek vyresnės bitės. Vyresnio
sios kartos kova su jaunesniąja, be pabaigos 
amžinai tęsiama už gyvenimą, ėjo toliau, rei
kalaudama ir aukos ir pasišventimo, ir atsi
žadėjimo savęs ir kartais kraujo praliejimo 
visos bendruomenės gerovei.

Bičių būriai vis gausėjo ir tirštėjo, ruoš
damiesi kelionei. Visi' skubėjo, nė nepagal
vodami, kokiai rizikgai ir pavojingai kelionei 
rengiasi su jauna, visiškai neprityrusia kara
laite. Taip pat ir jos palydovęs, kurios turėjo 
ją lydėti, ne kiek daugiau turėjo už ją gyve
nimo patyrimo, nes senosios jau buvo išskri
dusios su pirmuoju spiečiumi

— Kver, kver! —staiga vėl pasigirdo lop
šelyje balsas. Sujudėjo net gaubtuvėlis ant 
korio akelės Ten anoji pabudusi nerimo, bi
jodama išlipti iš vystyklų, nes jau žinojo, kad 
jos laukia aštrus kardo smūgis, jei ji išdrįs 
iššokti iš vystyklų anksčiau, negu spėjb pir
moji palikti avilį, i
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— Kver, kver! — dabar šaukė ana, norė
dama išgirsti atsakymą, ar jau laisvas jai ke
lias į sostą.

— Tyt, tyt! — nekantriai atsakė vyres
nioji karalaitė, tuo pranešdama anai nepažįs
tamajai, kad jos kelias dar nėra laisvas, kad 
dar ji — pirmoji — yra čid, avilyje, kad jų 
susitikimas iš pirmo žvilgsnio bus nemeilus 
pažvelgimas viena antrai į akis, o aštri, žūt
būtinė kova už avilio sostą.

Mažoji bitelė skabiai prisipildė gurklelį' 
medaus, atsargą kelionei, kaip ir kitos bitės, 
grūdosi prie vartų, kartodam tą pačią atsis- 
sveikinimo dainą, kuri dar taip neseniai čia- 
skambėjo. Mažajai bitelai nejučiomis pa
sruvo akys ašaromis. Senasis miestas, kurį ji 
taip mylėjo, reikėjo skubiai ir amžinai atsi
sveikinti. Taip maža jame tegyveno, taip 
trumpai džiaugėsi ta gimtų namų šiluma, taip 
trumpai plazdėjo jos širdyje ta neįkainoja
ma, brangi laimė ir tas saldusis vaikystės 
džiaugsmas po gimtinės stogu. Viskas staiga 
išslydo iš po kojų ant grubaus gyvenimo kelio, 
kuris vedė į platųjį, nežinomą pasaulį . . .

Ji priglaudė veidelį prie auksinių korių ir 
glostė juos švelniai rankutėmis paskutinį 
kartą. Nors neilgai, bet rūpestingai ir su di
dele meile dėjo čia į juos savo saulėtų dienų 
triūsą, darbą ir vargą, dėjo ir nešė į tas švie
sias akeles ne tik po lašelį saldaus me
daus, bet ir po dalelę savo širdies, savo sielos 
ir savo meilės.

— Sudiev! — ištarė mažoji Bitelė gimtajam 
kampeliui ir pradėjo leistis ten žemyn, kur 
skubėjo daugybė kitų bičių.

Staiga sustojusi dar apsidairė, ar nepama
tys karalaitės. Prie lopšelių jos jau nebuvo. 
Nekantraudama ji buvo nusileidusi apačion. 
Mažoji bitelė norėjo skubiai bėgti žemyn, bet 
tuo pat metu ji vėl išgirdo tą keistąjį balsą 
lopšelyje:

— Kver, kver!
Aplink buvo tylu. Bitės buvo nuskubėju

sios į apačią su karalaite. Tik keletas auklių 
tebuvo aplinkui:

— Kver, kver! — vėl išgirdo bitelė šau
kiant. Šį kartą dar garsiau ir drąsiau. Tokia 
pati, kurti tyla buvo aplinkui. Pirmoji kara
laitė jau negirdėjo šito balso. Mažoji bitelė
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dar valandėlę laukė, matydama apačioje prie 
vartų susigrūdusias drauges.

Kai vėl pasigirdo korio akelejė nekantrus 
balsas ir niekas jam neatsakė, sujudėjo lopše
lio gobtuvėlis. Staiga jis trūko per pusę ir 
pasirodė naujosios karalaitės šviesi galvutė. 
Ji išlipo iš vystyklų. Auklės pribėgo jai pa
dėti, taisyti sparnelius, paimdamos už ranke
lių mokino pirmuosius žingsnelius žengti. Taip 
pat visos bitės, kiek tik aplink buvo, maloniai 
pasveikino, glostė ir bučiavo vėl kitą nau
jąją valdovę. Mažoji bitelė taip pat jai iš 
tolo nusilenkė ir meiliu žvilgsniu pasveikino.

— Lik sveika ir būk laiminga jaunoji ka
ralaite! — iš|tarė pusbalsiu ir nubėgo prie 
vartų, bijodama pasilikti nuo savo draugių.

Bet ji labai nustebo, nusileidusi žemyn. 
Čia buvo didelė bičių spūstis, tokia kamšatis, 
kad net sunku krūtinėje darėsi. Pirmieji bū- 
riai, kurie tik išsigrūsdavo į orą, tuojau verž
davosi vėl atgal į avilį. Prie vieno krašto sto
vėjo karalaitė, apsupta būrelio bičių, kad jos 
nesuspaustų toje baisioje kamšatyje.

— Kas čia atsitiko? — nusigando bitelė ir 
pasistiebusi žvelgė pro kitų galvas.

Lauke pylė lietus. Čiurkšlėmis tekėjo van
duo, teškėdamas ant žemės. Medžių lapai 
šniokštė ir ūžė. Tik dabar bitelė išgirdo 
skambų, nenutrūkstamą lietaus barbenimą į 
lentinį avilio stogą ir sienas. Nuliūdusios bi
tės žiūrėjo pro avilio vartus, laukdamos pro
švaistės. Bet praėjo viena ir antra valandėlė, 
o lietus vis šniokštė, kaip šniokštęs, vis te- 

' beūžė senosios obelies lapai, po kuriais stovė
jo avilys.

Aišku buvo visoms bitėms, kad tokią dieną 
skristi, reiškė skristi tiesiai į mirtį, į tikrą 
pražūtį. Nebūtų reikėję jos nė toli jieškoti. 
Tuojau būtų sušlapusios sparnelius ir bejėgės 
kritusios ant drėgnos, permirkusios žemės. Ir 
tai būtų atsitikę ne vienai kuriai bitei, ne 
pusei jų, o visai bendruomenei be išimties. 
Jei tai būtų pareiga vienai kitai bitei, nė gal
vot nebūtų galvojusi ta, iš kurios būtų reika
laujama tokia auka. Bet dabar ėjo kalba apie 
visos bendruomenės likimą, apie visos naujos 
valstybės žuvimą, kuri būtų jau čia pat, prie 
senojo avilio slenksčio mirusi be jokios ki
birkštėlės vilties šviesesniam gyvenimui. Veltui 

bitės dar ilgokai lūkuriavo, nenorėdamos taip 
lengvai nusimesti šitą pareigos naštą, kurią 
pasiėmė nešti ant savo pačių. Noroms, neno- 
roms turėjo pamažu trauktis nuo avilio vartų. 
Pasitraukė ir karalaitė, nuo pražūties išgelbė- 
dama ištisus tūkstančius jai ištikimų seserų.

Mažoji bitelė tuo labai džiaugėsi, galėdama 
dar čią dieną praleisti tėviškėje. Ji buvo 
tikra, kad spiečius jei ne šiandien, tai rytoj 
tikrai išlėks, vos tik prasiblaivys dangus. Bet 
ji labai apsiriko. Gal būt taip būtų įvykę 
tada, jei antroji karalaitė dar nebūtų gimusi. 
Jos gimimas pagreitino visų įvykių išspren
dimą, staiga, aiškiai ir griežtai nulemdamas 
viso avilio ■ likimą. Jei mažoji bitelė šiuos 
įvykius, kurie atsitiko neišlėkus spiečiui, ne 
visai dabar pateisino ir suprato, tai vėliau jie 
pasidarė jai labai aiškūs. Čia, kaip ir visame 
bitės gyvenime, nulėmė ne atskiros kurios bi
tės likimas, bet visos bendruomenės gerovė. 
Mažoji bitelė tada buvo visai arti vyresnio
sios karalaitės, kuri nuo vartų pamažu grįžo 
į avilio vidų. Ji viską matė, koks buvo abie
jų karalaičių susitikimas ir pasisveikinimas.

Kai pirmoji karalaitė priėjo prie princesių 
lopšelių ir pamatė jau gimusią kitą sosto įpė
dinę, ji staiga sustojo, nė žingsnio neženg
dama arčiau jos. Jaunąją tuo metu auklės 
valgydino. Vyresnioji ramiai laukė, kol ji 
pasistiprins, net neduodama savęs pastebėti. 
Mažajai bitelei pradžioje pasirodė, kad čia 
nieko baisaus neįvyks. Iš veido išraiškos ir 
akių žvilgsnio, vyresnioji karalaitė atrodė la
bai rami, nepasiryžusi jokiam baisiam, tragiš
kam žygui. Tik kai jaunesnoji pasistiprino, 
pasitaisė sparnelius, ir pradėjo pati viena su
kinėtis ir bėgioti, vyresnoji neramiai suju
dėjo ir žengė į priekį.

Jaunesnioji, ją pamačiusi, kiek išblyško 
nusigandusi. Nervingai sujudino liestukus 
ir žybtelėjo akelėmis. Visos bitės pasitraukė 
nuo jų. Nė auklės, kurios prieš valandėlę 
taip rūpestingai globojo jaunesniąją, nepri- 
,bėgo prie jos su patarimu ar pagalba. Taip 
pat ir prie vyresniosios neatėjo nė viena iš 
jos ištikimųjų draugių. Visos bitės pasitraukė 
nuo juodviejų, palikdamos karališkus ginčus 
tik joms vienoms išspręsti savo tarpe. Tik sa
vo jėgomis ir savo sugebėjimais be keno nors
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kito pagalbos turėjo dabar pasitikėti. Nepa- 
kęsdamos viena kitos po tuo pačiu stogu nė 
valandėlės, jos žiūrėjo dabar viena į antrą 
degančiomis akimis, kiekvieną akimirksnį pa- 
sirošusios stoti į žūtbūtinę kovą už kara
liškąjį avilio sostą.

Jaunesnioji staiga pasisuko ir gailiu, aštriu 
balsu sudūzgė sparneliais. Pilnu keršto ir 
pavydo šauksmu sušukusi ji žengė žingsnį į 
priekį. Vyresnioji tuo počiu šauksmu jai at
sakė ir puolė savo priešininkę. Lemtingoji 
kova prasidėjo. Mažoji bitelė, apimta siaubo, 
žiūrėjo į šitą seserų mūšį, kuris prasidėjo 
taip staiga ir nelauktai. Kiekviena išsitrau
kusi savo aštrųjį gylį taikėįj į antros krūtinę 
be jokios atodairos, be jokio pasigailėjimo 
ir to meilės jausmo, kuris, galbūt, anksčiau 
rišo jų širdis. Nė viena dabar neatsiminė tų 
giminystės ryšių, tos bendros gimtinės, tos 
pačios lopšinės dainos skambėjimo, kuris ka
daise liūliavo jų lopšelius, stovinčius šalia 
vienas kito. Prieč akis jos tematė dabar tik 
viena kitos aštrų kardą, taikomą tiesiai į širdį. 
Savo ausyse girdėjo tik pilną keršto balsą, 
kuris greit turėjo suskambėti vienos kurios 
šauksmu.

Mažoji bitelė matė visą šitą kovą ligi galo, 
stebėdamosi jaunesniąuja karalaite, kuri taip 
vikriai ir narsiai kovojo. Vos dar tik gimusi, 
ji gynėsi ir puolė taip puikiai, kad vyresnioji 
turėjo ne kartą atšokti nuo jos kardo. Bet 
jaunesniosios jėgos greičiau išseko. Tą pati 
akimirksnį, kai tik ji pasitraukė atbula, 
suklupdama ant žemės, vyresniosios kardas 
tiesiai įsmigo į širdį. Ji susirietė nuo mir
tino smūgio ir skėstelėjo rankutėmis, lyg no
rėdama dar griebtis už žaizdos. Bet tą patį 
akimirksnį pargriuvo be žado, jau amžinai 
užmerkusi akis. Vyresnioji, degdama tuo 
pačiu kovos karščiu, apibėgo aplink jos neju, — 
dantį kūną ir puolė prie likusių lopšelių, kur 
vystykluose gulėjo dar negimusios princesės. 
Nė viena auklė dabar nepastojo jai kelio, nė 
viena bitė jau jų nesaugojo. Nė kiek nedvejo
dama karalaitė tuojau įsmeigė savo kardą per 

lopšelio gobtuvėlį į korio akelę, kur vystyklai 
tuojau pasruvo nekaltu krauju. Taip ji per
vėrė vieną ir antrą lopšelį, visus, kiek tik jų 
buvo, išžudydama visas savo varžoves į kara
liškąjį sostą.

Mažoji .bitelė išgąsčio apimta susiėmė galvą. 
Kas vyko prieš akis, buvo baisu ir žiauru. 
Ji niekados nepagalvojo anksčiau, kad tokių 
dalykų galės pamatyti savo gimtajame mieste. 
Drebėdama visu kūnu, ji žiūrėjo į karalaitę, 
kuri po tų baisių žudynių staiga atsisuko 
veidu į jos pusę? Akmeniniai jos bruožai buvo 
pilni šalto, rūstaus išdidumo, akys liepsnojo 
aukštai pakeltoje kaktoje, žvilgsnis buvo per
veriantis. Bet taip tebuvo tik šitą vienų 
vienintelį akimirksnį visame gyvenime. Tuo
jau nuleido galvą, jos keršto ugnis užgeso 
akyse, kojelės sulinko, lyg neatlaikydamos to, 
ką ji buvo dabar padariusi. Bailiu žvilgsniu 
staiga apsidairė aplinkui, lyg maldaudama 
susiraminimo. Bet nepajudėjo nė viena bitė. * 
Buvo nejauki, baugi kurčios tylos sekundė. 
Išlietas kraujas, kuris pasruvo šitame avilio 
kampelyje, supurtė taip pat ir jos širdį. Bet 
ne prakeikimui ir tuščiai savimeilei pasotinti 
jis buvo išlietas. Tai buvo, šventa kova už 
viso miesto vienybę ir nedalomumą. Mažoji 
bitelė atsiminė senųjų auklių lopšinę dainelę, 
kurią jos dainavo kadaise prie karalaičių 
lopšelių, ir tik dabar suprato šiuos prasmin
gus žodžius, tada kartotus:

„Pabusk, pabusk greičiau, jaunoji, 
pirmoji tu į žygį kelki!
f sostą papuoštą šilkais 
šventu kardu vartus atkelki!
Kai pirmas tavo kardo smūgis, 
sužibs šioj prietemoj nakties, 
laimėtą sostą meile puoški 
ir supk jį ilgesiu širdies.“ ; . . 1

Taip, kardas buvo jau pakeltas, kraujas 
išlietas ir sostas laimėtas. Teliko dabar jį pa
puošti tik meile ir ilgesiu savo širdies, kaip 
senosios auklės tada supdamos lopšelį prie 
spingsinčio žiburėlio prietemoje dainavo ...

(Bus daugiau)
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VORAS
PR. IMSRYS

Voras tinklą 
nusiaudė, 
daugel musių 
prisigaudę,

Pliekė, lėkė, 
kiek įkirto — 
pasibaidė 
ir apvirto.

į vežimą 
susidėjo 
ir į turgų 
nudardėjo.

Voras sprandą 
nusisuko 
ir sudaužė 
vežimuką.

Greit važiavo, 
dulkės rūko, 
kumelaitė 
net patruko.

Kol sugijo . 
sprandas, kojos — 
visos musės 
išlakiojo.

Paklausė ir atsakė
Kartą tarnas, nedrąsiai sukinėdamasis apie 

ponią, sako:
' — Norėčiau paklausti ponios ...

— Na, kalbėk drąsiau, — tarė ponia,
— Katra ranka ponia šluostai nosį?
— Dešine, — atsakė ponia.

• — O aš tai skepetaitei

į Vienas ir antras
Berniukas, įsilipęs į kaimyno kriaušę, skina 

vaisius. Ūkininkas pastebėjęs ima karštai bartis.
— Ak tu, ištvirkėli, nenaudėli! Lipk tuoj že- 

-myn. Palauk, pasakysiu tavo tėvui. Kur tavo 
tėvas?

— Ogi čia pat, gretimoje kriaušėje, — drąsiai 
-atsakė vaikinas.

Sveikas
Žemaitis dengė stogą ir paslydęs nukrito. Pa

matęs tai vaikas, skubiai nubėgo į kambarį ir 
suriko:

—Mama, tėtė nukrito nuo stgo!
— Ar sveikas? — sušuko išsigandusi motina!
— Sveikumo sveikas, bet nebegyvas! — at

sakė vaikas. .

Gudruolis
— Dėde, ar jūsų dantys dar sveiki?
— O, vaikeli, jau neturiu nė vieno.
— Tai palaikyk dėdule mano riešutus.

Ne tuoj
Mokytojas mokiniams:
.— Kas iš jūsų nori eiti į dangų, prašau at

sistoti.
Visi atsistojo, liko tik vienas sėdėti. Mokyto

jas kreipiasi į sėdintį mokinį:
— Jonuk, ar tu nenori eiti į dangų?
— Noriu ponas mokytojau, bet ne tuoj.
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ALp(LKA)3244
1948, Nr.4

Vietoje dolerių siūlo pasiimti pačiužu. Švedija, 
kaip ir daugelis kitų kraštų, taupo dolerius, nes 
už juos iš turtingosios Amerikos galima gauti 
įvairių gėrybių. Todėl doleriai nesvarbiems daly
kams neišleidžiami.

*
Norėdami vis dėlto matyti garsųjį boksininką 

Joe Luisą, švedai vietoje dolerių pasiūlė jam už 
rungtynes 26.000 pačiūžų! Tai bent skaičius! O 
kiek pervežimo priemonių tam reikės!

Tai bent „oro laivynas“! Numatoma, kad D. 
Britanijos karalius Jurgiui VI atidarant sporto 
olimpijadą, numatoma paleisti 5000 karvelių 
laiškanešių, kurie bus suvežti iš tolimų kraštų 
ir, be abejo, skris į juos atgal. Tai bus gražus 
„oro laivynas“ be bombų ir be pavojaus gyvy
bėms.

Moksleiviams po kurio laiko reikės mokytis 
dar vieno kanalo pavadinimo. Prancūzai pasi
ryžo netolinoje ateityje sujungti Atlanto vande
nyną iš Biskajos įlankos į Vidurežemio jūrą bus 
kasamas kanalas, kuris turės 497 km ilgio, 130 
m. plačio ir 14 m. gylio. Juo galės plaukti didžiau

si vandenyno laivai, nesumažindami įprasto • 
greičio ir galėdami laisvai sutikti su kitais, 
plaukiaučiais priešinga kryptimi ir taip pat 
aplenkti kitus laivus. Stadyba užtruks 8 metus, 
tačiau iki pirmo kastuvo žemės išmetimo teks 
palaukti dar 2 metus, nes prieš tai reikia dar 
atlikti visą eilę paruošiamųjų darbų. Nurodoma, 
kad dėka kanalo transportas žymiai atpigs, nes 
dabar reikia daryti didelį kelią per Gibraltarą ir 
apvažiuoti Ispaniją ir Portugaliją. Gal ir kuriam 
mažųjų „Saulutės“ skaitytojų teks vykti, žino
ma, jau paaugėjus, šiuo kanalu, ekskursuojant 
po pasaulį, kuris bus laimingesnis, ir tikriausiai 
iš atgimusios laisvos jau Lietuvos.

Amerika ir Kanada nepripažįsta Lietuvos 
prijungimo Sovietams. Jungt. Amerikos Valsty
bių ir Kanados vyriausybės paskelbė, kad Sovie
tų pasuintinybės ir konsulatai neturi teisės rei
kalauti iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių, 
kad pastarieji savo reikalais kreiptųsi į sovietų 
įstaigas. Tų pieliečių reikalus, — skelbia tos 
vyriausybės, — atlieka tų valstybių iš Nepri
klausomybės lakų likę atstovai.

ČIŽDAVICTAI wsSSSii 
IR. fp AVIOCO-S'

ATSAKYMAI (ŽIŪRĖK NR. 3)
1. Savo ausies. 5. Balto, nes mano, kad išsivilkęs, vien marški-
2. Į ketvirtuosius. niais, vėjas
3. Šlapių. ' 6. Kai nori. , '
4. Duobė didėja.

Šio numerio viršelis — V. Stančikaitės.

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

„Saulutės“ prenumeratas ir platinimo reikalais, rašyti Administracijai.
Druck: Borek & Geiser, (21a) Detmold i. Lippe.
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