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, , . L^elektualas,
apie kurį čia kalbama,nei ■ 
bus nei ’’rašytojas", nei 
mokslininkas,-nei "profe
sorius” ar "filosofas”, kas' " 
tėra vadybų bei profesiją 
pavadinimai,t.y. įprast ii 
nio pobūdžio, individo pa
sirenkamas, niekad nepati
kinąs jį praktikuojančia
me esant neabejotinų dva
sinių sugebujimų,soaiali-

nis pavidalas. Mūsų dėme
sio ratas sukasi aplink . ■ 
tikrąjį intelektualą, ne
svarbu; koks bus jo taria- 

?maš ar viešuitioje pažįsta
lma's užsiėmimas’.intelektu
alumas neturi nieko bend
ro su žmogaus socialiniu 
Aš. Ne todėl kad, pralen- , 
kiant prašalaičius šiame 
ar tame, pelnius pinigo 
arba kad žėrėti ir įsigy-
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ui pastovų pagrindą aud
ringoje visuomenės jūro
je, juo esama. Intelektua
liu teesi sau pačiam;tvir 
tu ryžtu,savęs nepaisyda
mas ir prieš save.

Be atėjo neras
tume ir minimų profesijiį 
bei įstaigų,jei ne žmonėą 
buvę tuo pirminiu, drąsiu 
ir patikimu būdu rašyto
jais , mokslininkais,profe- 
soriais ir filosofais . 
Kiekvienas socialinis pa
vidalas gimė kaip kurio 
paskiro individo kūrybinė 
lemtis.Tačiau tas pajėgu
sis istorinis pasireiški
mas autoriui dingus beli
ko tikrojo turinio stoko
jančiu apvalkalu, toliau 
gyvuojančiu tąja viešąja 
neasmeninio pobūdžio va
dyba, kurioje kiekvienam 
įmanu apgaulingai kurdin- 
tis.Dauguma intelektualų 
yra,aišku,jokie; bet jie, 
visuomenės viešai tarny
bai įpareigoti, betarnau
dami titului,kurį sau pa
sirenka, tauškiai - ir ne
maža nauda sau - vaidina 
jų vaidmenį.Mūsų pastebė
jimas yra pamokantis: pa
dėtis .vadinasi, tėra viena 
tuščia ir tikrojo žmoniš
kumo stokojanti paraiška. 
Si spraga reikalauja už
pildymo ir ji patenka ke- 
no nors, tarpais jai pa
tarnaujančio, o tarpais — 
ir dažniausia - ne, ran - 
kosna.Bet dėl to nesisie- 
lojama.Pirma Julius Cėza- 
ris tapo neabejotinai o- 
riginaliu Juliu Cezariu . 
Jį nužudžiusi, romėnų vi
suomenė pajuto jo būtinu- 
mą.Dabar daug kas imliojo 
’’Cezario” galią,tačiau nė 

vienas juo nebebuvo
Panašiai prieš 

Šimtmetį Prancūzijoje ki
lo tam tikra poetinė vėt'- 
ra arba, sakysim, lyrikos 
trykšlys. Tatai vadinosi 
Victor Hugo. Kaip elemen
tarinė jėga — aš pridedu: 
tarsi orkanas, - jis dre
bino ir tvindė visą pran
cūzų būtį.-Jo kūryba neiš
dailintame kokybės prie
dėlio,be slaptingų virpu
lių. Tačiau ji didinga , 
kiklopinė.herkuliška, mi- 
kelandželiška. Tatai tau-- 
riais rimais apdainuota 
me iiė,moteris,vaikas; ru
denio lapai, seno ji legen
da - didysis mūšis; die
vintas Napoleonas I,akme
nimis svaidyta Napoleonui 
III; daug kalbų apie žmo
ni ją. Neliko nieko prauoū- 
ziško ar bendrai žmogiško, 
kam tame puošniame visų 
karnavale nebūtų skarden
ta jo didžiu , turtingo 
skambesio varpu.Supranta
ma, kad prancūzai jame re
gi kažką, po Vergilijaus, 
Homero, Dantės nebepasi- 
kartujusio:būtent, tautos 
dainių;ir lyriką,it kažką 
būtino.Bet po to Prancū
zija vis pilna pretenzijų 
turėti Dainių, kaip jos 
nuolat turima respublikai 
prezidentas.

Tiesa,nepaini o- 
kime dalykų. Kalbėjome a- 
pie abejotino tikrumo in
telektualą, kurs neišaiš
kinamu ir nepakeičiama 
Viešpaties sprendimu ne
bepataisomai tokis. Kaip 
cezariai nutolo nuo Ceza
rio idėjos, taip pasaulis 
pilnas intelektualų suvis 
be arba su tam tikra doze 
intelektualumo. Tačiau ir
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čia vengtina bet kuri pa
klaida. I nt e le kt ual umu me s 
vadiname pašaukimą,talen
tu įgimtą, dovaną, - ir 
norint viena su kitu tu
rėtų sutapti,esti atvejų, . 
kai taip nėra.

Pradėjęs savo 
literatūrinę veiklą - ant 
jau tai toli praeityje -, 
po kelerių metų vieną die 
savam nutekime-, pajutau 
intelektualųjį^ vyriausią 
dviejų šimtmečių laiko
tarpio vakarų bendruome
nės pavidalą,greitu laiku 
būsiant išmestą iš visuo
tinės domės oentro ir po 
radikaliosios dialektikos 

• istorinio kelio - buvus 
viskuo,nebepaliksiantn ė~ 
kuo.Tuo metu ko panašaus 
niekas nesitikėjo,net dar 
kele’tą metų po intelektu- 
las atrodė artėjąs savo 
didžiausio pajėgumo taš - 
kan.Aš nemaža didžiuojuos, 
tai jau taip anksti paju
tęs Q .

Sis nujautimas 
mane užklupo tame amžiuj^ 
kuris intelektualui - as 
minėjau kalbėdamas apie 
Vives»ą - yra pirmojo ir 
lemiančio- susitikimo -su 
didžiosiomis mintimis ir 
idėjomis, rutuliojamomis 
paskui toliasniame gyve
nime ,laikotarpis.Tai ųėra 
pasirinktinis metas. Šiuo 
atveju gyvenamojo laiko 
ohronologija yra griežta 
- vieni metai kitų tei
kiamo neatkartoja.Paminė
jau dvidešimt šeštuosius. 
Be abejo, yra išimčių; ir 
ne viena jų itin ryški. 
Paprasto'protavimo idėjo
je, lygiai kaip matemati
koje, pavyzdžiui nereta

nukrypimas. Bet esminėse 
žmonijos problemose dvi
dešimt šeštieji metai yra 
giedrioji pirmųjų-užside
gimų diena,kada mintytojo 
kakton savo nagus suleid
žia plėšrieji arai - bū- , 
simosios idėjos,ir jį ta- 
ryt nekaltą avį iškelia 
padangėsna. - Didžiosios 
idėjos mums nepriklauso. 
Mes esame jų grobis. Kito 
jos laukiniai, atkakliai, 
be paliovos kapodamos jo 
prometėjiškus kepenis, ne
bepaleidžia visą gyvenimą, 
- Tada ši gyvavimo data 
nebesudaro jokios paslap
ties.Tai laikotarpis, kada, 
paprastai,,savo esmėje pa
liaujama būti lengvai pa
žeidžiamu ir, imant aiit 
pečių maišą išmokto, pa
saulis permetama - jau 
tvirta akimi .Kaip savaime 
suprantama yra būti žmo
gumi, taip intelektualui 
j orėsimas atrodo pačiu į- 
prasčiausiu dalyku-pasau
lyje.Ir visi kiti pilie
čiai jam rodosi esą ly
giai tokie pat,kaip jis.

Gerą 'savo gyve
nimo dalį intelektualas 
praleidžia tad nuolaoiam 
quid pro quo. Savo poel
giuose su kitais jis iš
eina iš tarsi savaime su
prantamo išeities taško, 
kad jie čia yra ir lygiai 
tam pačiam tikslui kaip 
jis,kad jie priklauso tai 
pačiai genčiai.Jo asmeni
nė egzistenoija yra tiek 
nuostabi-, kad jis nusteb- - 
tų, patyręs daugumą tame 
visai nedalyvaujant.Taip, 
tikra tiesa:intelektualo 
būtis yra perdėm stebuk
linga. Jis nuolat gyvena
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savotiškam Taboro kalne, 
kame visa nepaliauja kai
taliojasi. Kiekviena aki
mirka ir kiekvienas kas 
jam yra kitimas, fantasma
gorija, didžiulis vaidini
mas , melodrama, šiaurės pa
švaistė,. Jo kalendorių su
daro vieni šventadieniai. 
Gyvenimas - pilna prasme 
gyvenimas - prabėga triū- 
siant. Tačiau ar galima 
vadinti darbu tai,ką vei
kia intelektualas? Jo už
duotis yra priartint nuo
latinę šventę.Suprantama, 
kodėl kiti amžiai tikėjo 
jame dieviška prigimtimi, 
kr Dievas triūsia? Nes 
Dievas niekados nepaliau
ja veikęs,bent Dievas Kū 
rėjas. Intelektualo kas
dienybė sudaryta- išimti
nai iš netikėtumų.Jo akis 
pilna nuostabos. Ilgai 
trunka, kol jis atidergfe. 
artimą esant kaip tik ki
tu, suvis kitu, o ne inte
lektualu,Kaip galima būti 
šituo visai kitu? Kokis 
tatai gyvavimo būdas?Koks, 
lyginant, mano ir ano gy
venimo skirtumas?Stai se
kantis:

Antrasis gyvena 
pasaulyje, kuriame vieną 
kart visiems kartams da
lykai lieka tuo, kuo jie 
atrodo.Atsitiktinio klau-‘ 
Simo jis nestato, Jo ne
praktikuojamas aktyvumas 
daiktus įkainuoti klausi
mo šviesoje. Dargi ir ne
pažystamas .Jie turi neapi
brėžiamame charakterį, o 
visa visata jam yra tokia, 
kokia jis ją taria.Tarp 
kitų - pasitaiko, tiesa, 
pavieniai mįslingi ir ne
pažįstami dalykai; tačiau 

šis savitumas jokios re
akcijos neiššaukda. Tai 
tarsi taip tikrų ir nor
malių kaip spalva ir pa
vidalas dalykų savybės. 
Nėra jokio skirtumo tarp 
to, k^ jis tariasi pažįs
tąs is to,kas pasireiškia 
svarstytinujnėra jokio ži
nojimo ar nežinojimo. San- 
tykiai su daiktais yra su 
jais paprastas skaičiavi- 
masis.Lygiai,kaip jis ži
no, kad kūnai yra sunkūs,- 
reiškia,kaip ima domėn jų 
svorį, jis skaitosi ir su 
tuo,kad visatos egzista
vimas yra pilnas paslap
čių, kad bendruomenės ne
žinia kodėl kyla ir žlun
ga. Jo gyvenime nėra vie
tos jokiom pastangom ap
linkai paversti problema, 
analizuoti, ją paversti 
kokiu reiškiniu ar pamėk
le. Priešingai. Gyvenimo 
esmė bus laikytis to kas 
yra;judėti tvirtame api
brėžtame ir jokiy. proble
mų nekeliančiame pasauly
je ir tuo apsiprasti;įsi
gyti dalykus, vartoti ir 
galimai geriau išnaudoti 
juos savam labui:-Tai gi
męs egoistas.

Tačiau konflik- 
tan su anuoju intelektua
las patenka ne dėl paski
rų ir aiškiai apčiuopia
mų dalykų. Tai atsitink 
tuoj .pat.Kadangi jo įgim
ta gyvenimiškoji energija 
yra griežtai priešinga,ir 
tai pastebėti buvo priva
lu jau pat pirmame poelgy, 
pat pirmame žvilgsnyje. 
Intelektualui jo aptinka
mas pasaulis atrodo tee- 
sąs tam,kad būtų nagrinė
jamas. Jam nepakanka pa-
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ties dalytomis nepalieka 
jd ramiai tysoti,bet tuoj 
pat narplioja dėlioja da
limis, žvelgia į jį iš vi
daus ir ieško iŠvirkŠčlo
si os pusės. Trumpai: jis 
priimtiną paverčia prob
lema# Metus pirmąjį žvilgs
nį atrodo, kad jis ardo, 
nes visada sutinkamas ran
kose, tarsi mėsininkas, 
laikas išmėsinėtą- dalykų 
vidują. Iš tikrųjų tačiau - 
visa priešingai. Intelek
tualas negali, kad ir no
rėtų, būti daiktų atžvil
giu egoistu. Visi šitie 
dalykai, kuriuos antrasis 
naudėja ir išnaudoja pik
tam, yra jo atradimai „Visa. 
Automobilis ir aspirinas; 
gėlė,dalia ir moteris. Ar 
gal tikima, kad visi šie 
dalykai, visi šie stebuk
lingi dalykai buvo taip 
be kita ko? Tai pamatys. 
Kai intelektualusis be
veik ar visai dings, kaip 
tai gausu praeityje, kad, 
kaip naras.panertų gelmėn. 
Giluma par exelehoe yra 
tyla. ■

Daiktų buvoji
mas reikalauja/to norint 
ar to nenorint/ intelek
tualiųjų. Tai,ką antrasis 
laiko "tikrove, nėra 'kaski
ta, kaip aibė senų inte
lektualinių idėjų ir se
niai fantazijos išbaigtų 
pavidalų. Jei Šioje plane
toje gyventų vien tas ant- 
rokis.tai tuo,kuo yra,ne
būtų . Kiekvienas dalykas 
savo realioje esmėje yra 
legenda,aksioma,mitas ar
ba poezija.Suprantama,kad 
intelektualą tuo būdu.ant
rasis galiausiai sujaudi
na, kadangi jis daiktams

nepalieka jų esos ir ne
sidomi, be t grubia, negai
lestinga;, pagonies elgsena 
išnaudoja jų tariamumą. 
Intelektualui anokia yra 
ateistas.ateistas viskam; 
'ir neretai - Žmogus nesi
baiminąs dieviškumo.O tai 
yra visa. ' -

Dar tektų tarti 
intelektualą socialiai vi
sai neegzistuojant, esant 
pariju ar niekdariu. Ta
čiau tikrą,kad intelektu
alas ne tik atitaiso,įsi
tikinęs. artimą, kurį mto 
prieš save,esant kitu,bu
vusią su juo turėtuose 
santykiuose klaidą,bet sa
vo ruožtu dargi susižavi 
juomi - kaip visu,kas yra 
tikra.Intelektualas nepa
kelia tik .suklastojimų, 
kurių šiandieną gausi že
mė. Nes atsiranda pseudo- 
intelektualų,- ne kas ki
ta, kaip antrasis rašytojo, 
mokslininko, profesoriaus 
ar filosofo kaukėje.O vi
sų pirma štai kas atmin- 
tina:kad antrasis, tikras 
antrasis dabar labai re
tai beaptinkamas,nes,kaip 
jau minė jau, modernus is in
telektualas ,kurdamas min
tijimo kultūrą - padarė 
didelę klaidą .Aišku,kiek
viena kultūra kuriama min
ti jant.Tačiau to mintiji
mo pagrinde turėtų būti 
daiktų, jausmų, nuostatų, 
žygdarbių, Ir dieviškumo 
apmastymas.Ši paskutinių
jų šimtmečių kultūra buvo 
kylančia kre ive intelek
tualinė. To pasėkoje min
timis iškimštas ir nepa
jėgiąs jų apvaldyti bei 
Vartoti antrasis tvirtina 
esąs minoių kupinas .Keblu

g
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adanloav:

žvelgti. kaip Jo beždžio
niaujanti dvasios ranka, 
stengiasi pastverti ’ ve 
ri ano i ą idėjos siūlą ada
tą. Pasėka neišvengiama. 
Jis, s avo sp ontani ško j e bū
tyje savitu, būdu vertas 
nuostabos,pradėjęs mąsty
ti tapo idėjas trupinan — 
oiu grūstuvu. Kadangi pa
starosios talpinasi inte
lektuali! kakt ose, praeida
mas pro Šalį, antrasis su
trupina intelektualų gal
vas.
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ARTIMIAU-

NEITU

r PABLO NUĖJO PRIE
i ŠIO MEDŽIO IR APŽVELGĖ PA- 
; ' ŠIAITĘ BEI ’ PRO TARPEKLĮ 

AUKŠTYN VEDANTĮ KELIĄ. P AB 10 SU 
NUOŠIRDŽIA ŠIRDGĖLA ŽIŪRĖJO Į 
ŠĖMĮ PAŠLAITĖJE, O PILAR t R MA
RIJA. BUVO SU 'R. JORDANU..., KURIS 
SĖDĖJO ATSIRĖMĘS Į W&IO KA
MIENĄ.

' - PERPIAUK KELINES, t TARĖ 
JIS PILAR. MARIJA SUSIGŪŽĖ PRE 
JO IR NEKALBĖJO. .JOS PLAUKUO
SE ATSISPINDĖJO SAULĖ IR JOS 
/VEIDAS BUVO IŠKREIPTAS, KAIP 
(BEPRADEDANČIO VERKTI VAIKO.BET 
i JI NEVERKĖ,

PIIAR PAĖMĖ SAVO PEILĮ IR 
PERPIOVĖ JO KETINES ŽEMIAU NUO 
KAIRIOSIOS KIŠENĖS.ROBERT JOR
DAN PRASKLEIDĖ MEDŽIAGĄ, IR PA
ŽVELGĖ Į SAVO IŠTYSUSIĄ ŠLAUNĮ- 
TU0J PO KELIU PŪPSOJO JO SMAI
LAS PURPURINIS IŠTINT1US,PANA
ŠUS T AŠTRIAVIRŠŪNĘ MAŽĄ PAIA- 
PINv,IR KAI JIS PALIETĖ JĮ,SAVO 
PIRŠTAIS, JIS GALĖJO JAUSTI ANK 
ŠTAI ODON ĮSIRĖMUS Į IŠŠOKUSI 
ŠLAUNIKAULĮ.' JO KOJA GULĖJO 
Keistu kampu, jis pakėtė gaivą 
Į PILAR. JOS VEIDE BUVO TA. PA
TI IŠRAIŠKA,KAIP IR MARIJOS.

- AND A.- TARĖ JIS JAI .-EIK.
JI NUĖJO ■ PALENKTA GALVA, 

NIEKO . NESAKYDAMA IR NEATS ĮSUK
DAMA ATGAL IR ROBERT JORDAN 
GALĖJO MATYT JOS PEČIUS VIR
PANT .

- GUAPAy- TARĖ JIS MARIJAI 
IR PAĖMĖ JOS RANKAS.- KLAUSYK. 
NEBEVAŽIUOSIM I MADRIDĄ.

xADA'JI PRADĖJO VERKTI. .
-ĮEĮGUAPA, NEVERK,- TAFĖ JIS. 

- KLAUSYK.. MES DABAR IŠVAŽIUO
SIM. Į MADRIDĄ,BET AŠ VISAD EI
SIU SU TAVIM', KUR TIK TU 
MET. SUPRATAI?

JT NIEKO NEATSAKĖ IR 
’BUST JĮ SAVO RANKOMIS 
GALVĄ Į.JO SKRUOSTĄ.
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TAI

VEIK
ME GA

LĖČIAU TO GERAI ATLIKTI. JEI TU EISI, AŠ TAIP PAT EISIU. AR T1 
NEMATAI TO? KURIS TIK IŠ .MŪSŲ TEBŪTŲ TEN,ESAME MES ABU.

- AŠ PAS TUKSIU SU TAVIM.
- NE, ZUIKUTI, KLAUSYK. ŽMONĖS TO NEGALI ATLIKTI KARTŲ. KIEK

VIENAS TURI ATLIETI TAI PATS VENAS. BET JEI TU EINI, TAD 
EINU SU TAVIMI. ŠTAI KAIP AŠ EISIU KARTU. TU DABAR EISI,AŠ 
NAU. NES TU ESI GERA LR MALONI, TU DABAR EISI UŽ MUS ABU.

- BET BŪTU LENGVIAU, JEI AS PASILIKČIAU SU TAVIMI,-- TARĖ
- MAN TAS' GERIAU. • ' ■

- TAIP. TODĖL EIK,AŠ PRAŠAU. PADARYK TAI MAN,NES TU GAU 
PADARYTI.

A -r--GERAI KLAUSYKIS, ZUIKUTI, 
- TARĖ JIS.JIS ŽINOJO.KAD REI
KS JO•IŠSAKYTI IR SUPRASTI.

- DABAR-, ZUIKUTI, TU EISI, 
-TARĖ JISAI,. - BET AŠ EISIU SU 
TAVIMI. KOL YRA VIENAS IŠ MUSU, 
TOL ESAME MES ABU. TU SUPIG
TI?

- NE,AŠ PASILIEKU SU TAVUS.
- NE,ZUIKUTI,DABAR AŠ-- 

SIU VIENAS. SU TAVIMI AŠ-
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- BET TU NESUPRANTI,ROBERTO. O KAS SU MANIMI? IŠEIT - MAN
BLOGIAU. < .

- ŽINAU,- TARĖ JIS,- TAU SUNKIAU. BET DABAR IR AŠ ESU TU.
.JI NIEKO NESAKĖ.
JIS PAŽVENGĖ I JĄ IR ŠIAPIAS NUO1 PRAKAITO KAITĖJO, LABIAU, 

NEGU BET KADA SAVO GYVENIME,STENGDAMASIS KAŽKO PASIEKTI.
- DABAR TU EISI, DĖL MŪDVIEJU,- TARĖ e JIS. - ZUIKUTI, NEBŪK 

SAVANAUDĖ. DABAR TU TURI ATTIKTI SAVO PAREIGĄ.
JI PAPURTĖ GAIVA.
X DABAR TU ESI AŠ,- TARĖ JIŠ. - ZUIKUTI,TU TIKRAI TURI TAI 

JAUSTI. • _ ’ ■ . , /
JI NIEKO NESAKĖ.
- ZUIKUTI, KLAUSYK, - TARĖ JIS,- IŠ TIKRŲJŲ AŠ DRAUGE EINU.

AŠ PRISIEKIU TAU. , ’
- DABAR TU MATAI,- TARĖ JIS,- DABAR AŠ MATAU,TAI AIŠKU.DA

BAR TU EISI. GERAI. DABAR TU EINI. DABAR TU PASAKEI - TU EIS L
JI NEBUVO NIEKO PASAKIUSI.
- DABAR AŠ DĖKOJU TAU UŽ TAI. DABAR TU IŠEINI SVEIKA IR 

GREITAI IR TO U. MES ABUDU EINAM TAVYJE. DABAR PADĖK ČIA SA
VO RANKĄ. DABAR PAŽENK SAVO GALVĄ. NE,PAŽENK JĄ... TAIP,GE
RAI, DABAR AŠ PADĖSIU TEN SAVO RANKĄ. GERAI.TU ESI TOKIA GERĄ 
DABAR NE BEGALVOK. DABAR TU DARAI, KĄ PRTVAIAI. DABAR TU PAKRIS
TI, NE MAN,BET MUMS AB TEMS. l^tN TAVYJE. DABAR JŪS IŠVYKSTAT UŽ 
MUS ABU. iš TIKRŲ JŲ. DABAR MBS' ABU IŠEINAM TAVYJE. AŠ TAU PRIŽA
DĖJAU TAI.TU LABAI GERA IŠEIDAMA IR LABAI MALONI,

JIS STAIGA PASUKO SAVO GAIVĄ Į PABLO,KURIS DĖBČIOJO I JĮ 
NUO MEDŽIO IR PABLO PAJUDĖJO Į JUOS. JIS MOSTELĖJO SAVO NYKŠ
ČIU Į PILAR.

x ZUIKUTI,MES KITĄ SYK VAŽIUOSIM I MADRIDĄ,- TARĖ JIS. -IŠ 
TIKRŲJŲ. DABAR KELKIS IR EIK IR MES ABU EISIME. KELKIS. GERAI?

- NE,- TARĖ JI IR TVIRTAI IAIKĖ APKABINUS JO KAKLĄ.
DABAR JIS DAR KALBĖJO ŠALTAI IR RAMIAI,BET SU DIDELIU AU

TORITETU.
, - KELKIS,- TARĖ JIS. - DABAR TU ESI AŠ.TU ESI VISA,KAS BUS 

IS MANĘS. KELKIS.
- ji atsikėlė! lėtai,verkdama, ir nuieidusi gaivą.tada ji štai 

GA PALINKO PRIE JO IR PASKUM VĖL ATSISTOJO, LĖTAI IR PAVARGUS Ę 
JAM TARIANT "KELKIS, GUAPA" .

PILAR IAIKĖ JĄ UZ RANKOS IR JI STOVĖJO TENAIS.
- VAMONOS,- TARĖ PIIAR. - AR THU KO NORS REIKIA,INGIĖS?
JIS PAŽVELGĖ Į JĄ IR PAPURTĖ GAIVĄ.
- NE,- TARĖ JIS IR TOLIAU KALBĖJO MARIJAI.- SUDIEV NESAKY

SIU, GUAPA, NES NEIŠSISKIRTAME. DAUG LAIMĖS GREDOSE. DABAR EIK. 
EIK LAIMINGA.NE,- TARĖ JIS DAR ŠALTAI IR NUOSAIKIAI,KAI PILAR 
NUSIVEDĖ MERGAITE,- NEATS IGRĮŽK. ĮSTATYS SAVO KOJĄ. TAIP. SAVO 
SOJĄ.PADĖK JAI UZLIPT,- TARĖ JIS PILAR. - ĮKELK JĄ Į BAINĄDA- 
BAR SVIESTEIK AUKŠTYN.

PRAKAITUODAMAS JIS PASUKO SAVO GAIVĄ IR PAŽVELGĖ ŽEMYN PA
ŠTAI TĖN IR TADA VĖL Į MERGAITĘ,SĖDINČIĄ BAINE SU PILAR PRIE

Cl - .■ £j>-r 5' - '■
~fcjii&tJi-* 5̂a iidHi į V.įiAa^JįiijįŽ^^&v;'

13



JOK.

JOS IR P AB 10 UŽPAKALY. • -
- DABAR JOK.- TARĖ JIS. - DABAR JOK.
JI PRADĖJO ŽVALGYTIS APLINKUI.
- NESIŽVAIGYK, - TARĖ ROBERT JORDAN. - JOK.
IR PABIO PLIAUKŠTI! ĮĖJO DIRŽU ARKLIUI PER STRĖNAS,IR ATRODĖ, • 

’LYG MARIJA MĖGINTŲ NUSPRUSTI NUO ARKLIO,BET PABLO IR PIIAR JO
JO SAU A JOS, PIIAR TAIKĖ JĄ IR TRYS ARKLIAI SKRIEJO AUKŠTYN.

- ROBERTO!- APSISUKO IR SAUKĖ MARIJA.- - LEISK MAN PASILIKT!
IEISK MAN PASILIKT! '

- AŠ NU- TAVIMI- ŠAUKĖ ROBERT JORDAN.- DABAR AŠ SU TAVIM. 
MES ABU ČIA. JOK!

TADA JIE PRADINGO IŠ AKIŲ,UŽUOLANKOJ,IR JIS BUVO PERMIRKĘS 
PRAKAITU IR ŽVEIGĖ Į TUŠTUMĄ;

-AUGUSTIN STOVĖJO ŠALIA JO.
- NORI;KAD NUŠAUČIAU TAVE,INGIĖS?- PAKLAUSĖ JIS ARTI PRISI-

IENKDAMAS. - QUIERES? TAI NIEKAI. .
- NO KACE JALTA,- TARĖ ROBERT JORDAN. - GAU EIT. MAN ČIA 

VISAI GERA.
, - ME CADO EN LA IECHE QUE ,HAN DADO!- TARĖ AUGUSTIN.JIS VER 

KĖ IR NEGALĖJO AIŠKIAI ĮŽIŪRĖTI ROBERT JORDANO... - SAIUD, INGIES.
- SALUD,SENAS DRAUGE,- TARĖ ROBERT JORDAN. DABAR JIS ŽIURĖ

JO ŽEMYN PASIAITĖN. - GERAI PRIŽIŪRĖK PAKIRPTĄ GALVUTE,GERAI?
- - SAVAIME SUPRANTAMA,- TARĖ AUGUSTIN. - AR TU TURI VlSA,KO 

TAU REIKIA?
- TAM KULKOSVAIDŽIUI TĖRA LABAI MAŽA ŠOVINIŲ, TODĖL AŠ JĮ 

PASILAIKYSIU,- TARĖ ROBERT JORDAN. - TU NEGALĖSI GAUT DALGIAU. 
'TAM KITAM IR PABLO KULKOSVAIDŽIUI TU GAUSI.

- AŠ IŠVALIAU STATINAIT?,- TARĖ AUGUSTIN. - TEN,KUR KRISDA
MAS JGRUDAI JĄ purvam.•

- KAS ATSITIKO SU NEŠULIŲ ARKLIU?
. ■ - ČIGONAS SUGAVO JĮ.

AUGUSTIN JAU SĖDĖJO ANT ARKLIO.BET NENORĖJO IŠVYKTI. JIS IŠ- 
SIIENKE BAINE TOM Į PRIEKĮ,! TEN,KUR GULĖJO ROBERT JORDAN.

- JOK, VIE JO,-' TARE JAM-RPBERT JORDAN. -
•- KARE'DAŽNAI ATSITINKA PANAŠIŲ DAffiKKŲ.-'PRIDŪRĖ DAR JIS.
- QUE PUTA ES LA GUERRE,- TARĖ AUGUSTIN. -KARAS YRA ŠUNYBĖ.
- TAIP, ŽMOGAU, TAIP,BET TU SKUBĖK.
- SALTO, INGLĖS,. TARĖ AUGUS T IN, SUGNIAUŽDAMAS SAVO DEŠINĮ

KUMŠTĮ. ’ ■
- SALUD,- TARĖ ROBERT JORDAN. - BET,ŽMOGAU,JOK.

' AUGUSTIN PASUKO SAVO ARKLĮ IR NULEIDO DEŠINĮ KUMŠTĮ,LYG VĖL 
SUSIKEIKTU SU TUO JUDESIU IR NUJOJO AUKŠTYN,UŽUOLANKOS LINKUI. 

VISI KITI JAU SENIAI PRIEŠ TAI BUVO DINGE IŠ AKIŲ. JIS PAŽVEL
GĖ ATGAL,KUR UŽUOLANKA PERĖJO I GIRIĄ IR PAMOJO SAVO KUMŠČIU. 
ROBERT JORDAN PAMOJO ATGAL IR TADA AUGUSTIN TAIP PAT DINGO tS 
AKIŲ... ROBERT JORDAN ŽIURĖJO ŽEMYN Į ŽALIĄJĄ SKARDŽIO PAŠLAI
TE, Į KELIĄ IR TILTĄ.

- MAN LYGIAI GERA TOJ PADĖTY,KAIP IR KITOJ,- GALVOJO JIS.
- NEAPSIMOKĖTU RIZIKUOT PERSIVERST ANT PILVO,IR TAIP AŠ GALIU

■ ■
■ ■' *10x3^

■■fOssife
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GERIAU MATYT.
JIS JAUTĖSI TUŠČIAS, IŠSEKĘS, VISA TO IR JŲ IŠVYKIMO IŠSEMTĄJĮ 

IR JO BURNOJ KILO TULŽIES SKONIS .DABAR, PAGALIAU IR GALIAUSIAI,' 
• NEBEBUVO JOKIOS PROBLEMOS. KAIP VISKAS BEBŪTŲ BUVĘ,IR KAIP VI

SA TAI BET KADA BUS ATEITY, JAM JAU DAUGIAU NEBEBUVO JOKIU PRO- 
BIEMŲ.

DABAR JIE VISI BUVO IŠVYKĘ, IR JIS LIKO VIENAS, ATS ĮRĖMĘ S NU
GARA Į MEDĮ > JIS' ŽIŪRĖJO ŽEMYN,PRO ŽALIĄ PAŠIAITĘ, MATYDAMAS 
ŠIRMĮ TEN,KUR AUGUSTIN JĮ NUŠOVĖ,IR PAS'lAITE ŽEMYN'I KELIĄ,SU 
MIŠKAIS APAUGUSIU PLOTU UŽ JO. TADA JIS PAŽVELGĖ Į ^ILTĄ,SKER
SAI JĮ,IR STEBĖJO JUDĖJIMĄ ANT TILTO IR KELIO. DABAR JIS GALĖ
JO MATYTI SUNKVEŽIMIUS, KURIŲ BUVO PILNAS ŽEMESNYSIS KELIAS. 
SUNKVEŽIMIŲ PILKUMA PRASIMUŠĖ PRO MEDŽIUS. TADA JIS PAŽVELGĖ 
ATGAL Į KELIĄ, TEN, KUR ŠIS VINGIAVO KALVA ŽEMYN. JIE DABAR GREI
TAI ATEIS,GALVOJO JIS. .

PILAR RŪPINSIS JA, TAIP GERAI,KAIP NIEKAS KITAS. TU ŽINAI 
TAI.PA3I0 TURI TURĖTI TVIRTĄ PLANĄ,ŠIABP JIS NEBŪTŲ TO BANDĘS. 
TAU NEREIKIA RŪPINTIS PABLO .NENAUDTOGA GALVOT APIE MARI JĄ. BAN
DYK TIKĖTI TUO,KĄ PASAKEI JAI. TAI YRA GERIAUSIA.IR KAS GI SA
KO,KAD TAI NETIKRA? NE TU. TU NESAKAI TO ■TAIP PAT,KAIP TU NE
SAKAI. KAD ĮVYKĘ DALYKAI NEĮVYKO. PASILIK SU TUO, Į KĄ TIKI. NE
PASIDARYK CINIŠKU. LAIKAS PER- TRUMPAS, IR TU KĄ TIK JĄ IŠSIUNTEI. 
KIEKVIENAS DARO KĄ, GALI. TU NIEKO NEGALE PADARYTI SAU,BET GAL 
BŪT TU GALE KĄ NORS PADARYTI KITAM. NA,VISA MUSU IAIMĖ PRAĖJO 
PER KETURIAS DIENAS. NE KETURIAS. JAU BUVO POPIETĖ,KAI AŠ PIR
MĄ SYK NUVYKAU TENAI IR ŠIANDIEN DAR NEIŠAUŠO VIDUDIENIS. TAI 
NEPILNOS TRYS DIENOS IR TRYS NAKTYS. BŪK TIKSLUS,TARĖ JIS. VI
SAI TIKSLUS

AŠ MANAUKAD GERIAU TU DABAR NULIPTUMEI ŽEMYN,GALVOJO JIS. 
TU GERIAU KAIP NORS ĮSITVIRTINTUMEI,KUR TU BŪSI NAUDINGASDZUOT 
PRISIŠLIEJĘS PRIE TO MEDŽIO,KAIP VALKATA. TU TUPĖJAI DAUG LAI
MĖS. YRA DAUG BLOGESNIŲ DALYKŲ,NEGU ŠIS. KIEKVIENAS TURI PADA
RYT TAI,VIENĄ AR KITĄ DIENĄ. TU NEBESIJAĮ TO; KAI JAU VIENĄ SYK 
ŽINAI,KAD TAU REIKIA TAI PADARYT. NE,TARĖ JIS,IŠ TIKRŲJŲ. VIE- 

-NOK' LAIME,KAD NERVAS SUTRĖKŠTAS. AŠ NET NEGALIU NIEKO JAUSTI 
žemiau dužimo. jis parietė apatinę savo kojos dalį ir jam at
rodė, iyg TAI BUTŲ NE JO KŪNO DALIS.

JIS VĖL PAŽVELGĖ ŽEMYN,KALVOS PAŠIAITĖN IR GALVOJO. AŠ TAIP 
NENORIAI PALIEKU VISKĄ. AŠ LABAI NENORIAI PALIEKU TAI IR AŠ TI
KIUOS, KAD AŠ PADARIAU ČIA KĄ NORS GERO.AŠ BANDŽIAU PADARYT TAI 
SU VISAIS GABUMAIS, KIEK TIK AŠ TURĖJAU, TURI,TU MANAI. GERAI, 
TURI.

DABAR JAU VISUS,KETUS AŠ KOVOJAU UŽ TAI, J KĄ AŠ TIKĖJAU.JEI 
MES LAIMĖSIM ČIA,MES LAIMĖSIM VISUR. PASAULIS GRAŽUS IR VER
TAS KOVOS,IR AŠ TAIP NENORIAI PALIEKU JĮ.
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/ADOLFAS MSKA3

Kada plikos alksnių šakos ima švilpauti vėjuje ir drėg
nais^ slidžiais kamienais toli permatomi krūmai -nesi
priešindami sutinka ateinantį rudenį, tada piemenų dai
nas būna liūdnos ir jų švilpynės ir skudučiai reti, ir 
tie patys tokie graudūs ir rėžianti pačią širdį. Jie 
stovi kur plikame lauke be jokios užuovėjos,po lietumi, 
ir jų rudinės perlytos. Alksniai seniai jau be lapų ir 
po jais nėra ko ieškoti pastogės. Eglės-, ir tos,per dien 
merktos, per nakt lietumi trinktos, nebesulaiko vandens 
ir laša, varva liemeniu. Todėl jie sėdi vienui vieniši 
pilkame lauke, kur rugienose ar vasarienoj ant griovio 
krašto, maišu apsigaubę galvas, ir tylūs seka galvijus, 
kurie neramūs vaikšto, po parudavusias ganyklas,po dumb
luotas rugienas, nebesurasdami kur ilgėliau sustoti. Ir 
avys.blįaudamos būriu bėga įsižiūrėjusios į Žalią rugių
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lauką. Piemuo tingiai tei.saugodamasis-staigiau pa
sijudini; i, kad. slapi drabužiai nap r Įsilies tų šilto kūno. 
Tik iš^tolo dar vienur kitur raudonuoja nesuspėti nu- 
lęsti šermukšniai. Karališku šarlaku apipilti krūmuose 
stovi putinai_. Bet ir jie greit nupliks ir nebeatskirsi 
iš alksnių būrio. Varnos ir žvirbliai pulkais pešasi 
virš jų ir triukšmauja.
Tai liūdniausias laikas piemeniui. Visur mirę, visur 
šlapia ir vanduo permerkia storiausią rudinę,o galvijai 
tokie neramūs. Per dien eina eina ir negali priėsti. Nė 
gromulio nebesustoja.
Bet vieną dieną ir ruduo praeina ir kūlimai su šalčiais 
baigiasi-ir sninga ir pusto. 0 kai vėjai vėl pakrypsta 
iŠ vakarų ir patvinsta upės, parsinešu iš krūmų karklo 
šakų su katinėliais ir įmerkiu. Tada būna tos šviesio
sios naktys,kada negalima miegoti.
Tatai atsitinka tik kart^ metuose,kai alksniai ima rau- 
donuot ir beržynėlių viršūnės vos vos pažaista. Sniegas 
jau pirm Verbos nutirpsta ir Velykoms saulė atšildo 
kiemą švariai dar prieš Didįjį Ketvirtadienį nugrėbsty
tą nušluotą,ką tik malkas pabaigus kapoti,kad šventėms 
jvžūikai,galėtų.basi išbėgti pabėgioti. Jeigu nesuspėja 
visiškai atšilti,tai nors atokaitas pašildo,kur nors 
prieš klojimą ar gale gryčios,kur vėjas neužpučia.
Anksti ruoša baigiasi,, pakratams iš klojimo daržinėn 

" p r Įnešama, vandens kubilus pripila.
Vakare dar vandeniu kvepia išplautos grindys, balnoja 
nejaukiai,lyg svetima. Be žiburio pavalgoma ir gula. 
Baltos baltos būna tuomet naktys. Tik prieš Velykas to
kios. Guli taip aukštielnikas, miego nesinori. Pajudė
jus Čiuža naujai prikimštas čiužinys ,braška.O marškiniai 
taip nejaukiai balti,ir paklodė dar vėju atsiduoda, ką 
tik nuo tvoros. Plaukai vandeniu kvepia, muilu, - neiš
džiūvo iŠ pirties dar. Ir taip guli. Ilgai. Iki pusės 
nakties,kol visiškai įvargsta akys,kol ima skaudėti. Ar 

, vienas ar daugiau guli kamaroje.jauti tokią didelę vie
numą,baltą, kaip tos velykinės mėnesienos naktys. Pakeli 
galvą nuo pagalvės langan: atvertas,ką tik išsprogusių 
beržo šakelių stiklinėje. Toliau toli kaimas ir mėne
siena. Lygmala upė iš tolo balnoja šviesoje ir teka,gir- 
dėt. -0 dar toliau šilai. Tie juodi. Visai juodi,net ne
simato. Vėl guli. Sušlama šiaudai pašonėje,kvepia nau
jai' užsivilkti marški niai linu,o gale lovos pyragai.Ką 
tik iŠ krosnies,šilti dar,ir kvepia. Raudona,ruda plu
ta kvepia šventėmis. Ir vis nesinori miego. Akys skau
da sumerkus,skauda budint. Iki visiška tyla stoja. Ta
da... tada Velykė su ratukais važiuoja. Ir taip tik vie
ną sykį metuose. Prieš pat Velykas, naktį, kai užmiega
me «
Rytą nubudus Velykos, went ės ir -saulė. Grindys taip
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, . šviečia., išdžiūvę j bait os.
Ir greit po to išgenu. Išgalvodamas savo žodžius,karda
mas naujas meliodijas.dainuoju eidamas pirmą syk išgy
tiems gyvuliams iš paskos ir žiūriu,kaip šokinėja .kar
vės, kaip gainiojasi ir drasko ragais žemę.
Ir taip per visą vasar-’-? metą laukuose,po saule ir lie
tumi. Su rytu ir su vakaru,rodos,be galo irbe. krašto tos 
dienos,ir kad tik greičiau ruduo, rodos. Taip įilgsta, 
taip atsibosta. t - . •
Ir taip metai eina ir piemub auga,vaikas auga botagu 
rankoje, o kitais metais vėl išgena ir kitais metais Vėl, 
ir jo pasaulis yra to.-j spalvotosios ganyklos* Ir kai a- 
teina metastkada jis daugiau nebegano,o lieka ūkyje, ar 
mieste jau iškeliavęs,kur mokyklos, kupr amatai ir tarny
ba,kur visai kitas,daug daugiau kaimo jaunimą patrau
kiąs gyvenimasskur neišmatuojamos galimybės, tolyn,- ta
da jis vienu metu pamato,kad. jis- jau nebėra daugiau tas 
piemuo,tas vaikas „kurs rudenio lietuje susitraukęs sėdi 
ant griovio kriaušės.
Jis pasižiūri tada į veidrodį, bet čia vis dar tas pats 
vaikas^tas pats piemuo,pirmą syk pavasarį išgenąs kar
ves. Issiimu sena,pradžios mokyklos laikų.fotografiją - 
tai vis tas pats vaikas,koks ir dabar esu. ■Bet vis tik 
jaučiu,kiek giliai įsivaręs metuose. -
Ir aš bijau su savo mintimis žmonėms pasirodyti. Bet 
argi jie nemato to vaiko manyje,botagu rankoje? Argi' aš 
tiekos daug pasikeičiau? Duokit man karklo dūdelę ir aŠ 
vėl raliuosiu ir dainuosiu savo kurtas meliodijas sa
vais žodžiais ir daineles iš savo piemenavimo dienų. 
Juk jos taip arti,vakar tik. Ir keista,kodėl taip vis
kas yra. <. ■ ’ '
Užsimerkiu - aš vis tai j pačiais mėlynais marškinėliais, 

.plikais keliais besivoliojantis po pievą. Ir aš matau 
savo draugus - piemęnįs, einančius paskui karves.-Bet 
šiandien jie kaime vyrais vadinami. Jie jau piemenauda
mi, matydavau, eidavo-į gegužynes ir šokdavo ten ir su 
kaimo merginomis susikabinę vaikščiodavo ir rūkydavo, 
kaip dideli. Ir nuo tada jie pradėdavo vyrais tapti ir 
jie mesdavo ganę ir ardavo ir tampydavęs su arkliais,ir 
žmonės juos vadino vyrais. Jie’tapdavo vyrais,o aŠ' „jų 
pasigęsaavau piemenavimo metuose. O aš vis ganiau ir 
tuomet - staiga - išėjau į miestą. Vis tas pats vaikas, 
vis su botagu dar. Ir staiga pasijutau,kad metai toli ma
ne pralenkė ir žmonės pradėjo vyru vadinti.
Ir vargas,kurs nesuspėja eiti su savo melais ir atsilie- 
Mai ir vėl sniegas nutirpo nuo ' kalnų ir nutekėjo, O 
greit ateis karštasis vasaros laikas. O greit ^vėl bus 
sniegas ir pustys ir šals,o ir pavasaris neužilgo. O! 
kaip greit. Vargu bau suspėsiu...

F-JeJovos

-- Si
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Kūdikis tarė "Kas 
rankomis,

Ką atsakysiu Jam? 
kas Ji.

Man rodosi, Ji turi būt mano esimo vėliava, išausta iš 
viltingos žalios medžiagos.

Arba Ji mena Viešpątissnosinę,
Kvepiančią dovaną,tyčiomis numestą prisiminimą,
Su savininko pavarde vienam kampely ,-kad mes galėtumėm 
įžvelgt ir klaust "Kieno?".

0 gal žolė pati yra kūdikis.augmenijos naujagimis.
Arba man rodos,kad Ji vienalytis ieroglifas, 
Ir Ji reiškia: vešlumas,augimas vienodi visur,- 
Didžiosiose,mažose srityse, 
Juodose ir baltose tautose.
Kanuok Tuokahoe,Congressman,Cuff,tiek pat Jiems suteikiu 
ir paimu iš Jų. r

Ir dabar Ji man mena dailias,nekirptas kapų garbanas.

Aš būsiu švelnus tau.garbanotoJi žole, - 
Galbūt tu banguoji is Jaunuolių krūtinių, 
Gal būčiau Juos mylėjęs,Jei būčiau Juos pažinęs, 
Gal tu želi iš senių,ar iš vaisiaus,pergreitai atimto iš 
motinos įsoiaus^

Ir dabar štai tu esi motinos įsčios.

yra žolė?” ir^ tiesė Ją man pilnomis 

Nė kiek daugiau už kūdikį aš nežinau,
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Ta žolė labai tamsi,nes ji želia iŠ senųjų motinų žilų 
galvų-, v ■

Tamsėsnė^uz seniokų bespalves barzdas, 
Tamsiai želdama iš blyškiai rausvų gomurių.

0,pabaigoj išgirstu tiek daug prabylančių liežuvių.
Ir aš išgirstu,kad jie ne veltui kyla iš rausvųjų gomurių 
skliautų.

XZ • \Z 5Z sz *Kad galėčiau išverst,ką jie man šnabžda apie mirusius 
jaunuolius ir jaunuoles, - -

Ką užmena apie senius ir motinas,ir vaisiųzatimtą per 
greitai iš jų įsčiaus.

Kas,tu manai,nutiko jaunuoliams ir seniams? 
Ir kas,tu manai,nutiko .motinoms ir vaikams?

JA

Kur nors jie gyvi,jie laimingi, 
Mažiausias pumpuras įrodo,kad mirties tikrai nėra. 
Ir jei ji buvo kada nors,ji žengė pr#šaky gyvenimo ir 
nelaukia gale jo užtvenkti,
Ir ji išnykdavo su ta akimirka,kada gyvenimas ateidavo 
Visa veržias į priekį,į platumą,niekas neįra, '
Ir mirt - visai ne tas,ką žmonės spėliojo^ ir daug 
laimingiau.

ASX

KASNAKT SVAJA: 
KAŠTANAS RAUSTA ŽIEDUOSE, 
SODELIS, PILNAS ŽALUMOS , 
IR NAMAS VIENIŠAS VIS MOS.

TENAI., KUR SODAS, TYLUMA, 
MOTULE SŪPAVO MANE , 
DEJA - TIEK METŲ NEMAČIAU! 
-GAL NĖR NAMŲ NE SODO JAU. 

GAL TAKAS TEINA TA VIETA, 
AKĖČIOM, PLŪGU ŠLIAUŽO JĄ, 
IR SODAS, TĖVIŠKĖ, PIRKIA, 
TELIKO VIEN TIKTAI SVAJA.

HERMANN HESSE
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fi.š norėčiau apmintyti apčiuopiame epraižas. Visai tam nauju 
Ja prasme. Karįu "bandyčiau parodyti3kuo "būdu dažnas menininkaą 
esą įnoringai,"deformuoja" esamus ^pavidalus.

Ear .fekartėmis jis - tatai priešinga daugumai kritiškai nūsi 
teikusių realistų - neteikia jiems sąrišinės prasmės. Jis ne
si taria -taip tvirtai pajungtu šiai tikrovei: tose išbaigtose 
formose jis nejunta tikrojo kūrimo vyksmo. Jį daugiau nei vyks 
mo ferma domina formuojantis veiksnys.

Negirdais jis,galbūt?filosofas. “Neskelbdamastkaip tataį op
timistai, šio pasaulio visų pasaulių geriausiu,taipos nemanyda
mas,kad mus supanti aplinka yra per bloga,kad ją galėtume.lai
kyti pavyzdžiu, jis vis ti-k sako:-šiuo šitaip išbaigtu pavida
lu ji nėra vidnintėlė visų visetų visata! ~ ' •

Tadgisgamtos jam rodomus apipavidalinimus jis perveria ašt
riu žvilgiu. Juo giliau žvelgti,tuolab lengviau jam šios die
nos matymo tašką perkelti rytdienon. Tuo vislab giliau,vietoje 
atbaigto prigimties vaizdo,ryški vienintelis esminis kūrinijos 
pavidalas - Genesis.

Tuo patim tariamasi pasaulį vargu bau šia diena būsiantis 
baigtu kurti. Toji praeitinė pasaulio formavimosi tąsa,prail
ginant Genesį,keliama ateitin.

Net dar daugiau. Sis pasaulis vienaip atrodė,- sakoma, vis 
dar čia liekant,- ir vėl kitaip atrodyt.

.Bet užuomina anapusine kitose žvaigždėse,galbūt,prieita vi
sai kitų pavidalų?- sako. ’

Tokis prigimtinio kūrimosi varsavimas yra puiki apipavida
linimo mokykla. Ji pajėgia pagauti kūrybą kūrėjo gelmę. Bats 
kisdamas,jis stengsis sayo kūrybiniuose keliuose netrukdyt 
organinio vystimosi laisvumo.
__ Šitoje klausimo šviesoje tenka skaityti teigiamu,jei esama
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-ko dominančia būklė tariama tąesant atsitiktinai suvaržyta, 
tariamai,' aikė ir erdvėje, teaprėpta. Tatai, paly ginus su jojo 
paties gilesne įžvalga ir Judresne pajauta - daug perdaug ribo- 
tUc '•

Beje.argi ne tiesa,kad,reliatyviai taip mažę žvilgsnio 
praplėtė mikroskopu akims atveria fantazija arba nesąmone lai
kytinus, vaizdus, J e i, ta i kame atsitiktinai patikus,nesuprasti 
išdaigos? Tačiau ponas X,patikęs tą patį vaizdą kuriam sensa- 
ciniam žurnale , įniršęs tesušuks: ”Ir tai,sakote,gamta?Tatai 
blogos rūšies vaizduojamasis menas!”

Tad,ne Jau menininkas verčiasi mikroskopija? ar istorija? 
ar paleontoologija? Tik tariamai,tik neva. Tik tiek,kiek Jis 
domisi'kitimu. Tatai Jokis mokslus patikrinimas gamtine tikro
ve. «. Tegyvuoja laisvė! - įCai tasai polėkis,kurs veda ne į 
tai,kasotam tikra išsivysimo faže kartą gamtoje Jau yra buvę 
arba,kas dar bus. Arba lygiai galima kitose žvaigždėse /gal 
but kada nors tai bus įrodoma?/. Tai toji laisvė,kuri terei
kalauja teisės būti lygiai virpuliuojančia,kaip didžioji ne
varžoma gamta. -Iš pasėkės - esmėm

Atrodo,kad tame - tas menininkas, kuris greitai Sažna- 
kur stabteii?Bet pašauktieji tėra,Šiandieną prasiskverbią tos 
paslajątinges.versmės,kame pirminė priežastis - pareiškę penaą 
nekuriu atokuman.menininkai. Ėi ten,kame centrinis visų laiko 
~ erdvės Judėjimų organas,- tesivadinie Jis kūrinijos smegenys 
ar kutiniJos širdis - sukelia visus vykimus,.. Kuris meninin
kas nenorėtų tenai tūnoti? Tame gamtos įsčiuje,toje kūrinijos 
gelmėje,kame saugoma slaptingas visako raktas?

Tačiau ne visiems tenin-kelias lemta] Kiekvienas teeinie , 
kuri ink Jį širdis vedina. Jų metu mūsų vakardieniai pirmtakai 
- impresionistai -.gyvendami kartu su šakniastiebiais kasdie
nybės viržiuose,buvo visiškai teisus! Bet mūsų^plakanti širdis 
verčia mus žengti giliai giliai pirminės priežasties atlinfc 
Tai,kas kils iš to nerimo,- tesivadinie Jis kaip nori: sapnu, 
idėja,fantazija!- tektų tik tada sutikti rimtu žvilgsniu, Jei 
tai besąlyginiai susijungia įsipavidalinimui,ir deramomis vai- 
ž davimo priemonėmis. Tuokart šitie kurję’sai virsta realybe,bū
tent - meniškąja tiesa. Ji paverčia gyvenimą trupučiu daugiau, 
nei priimta temti, ries Ji ne tik daugiau ar mažiau temperamen
tingai atkartoja reginius,bet ir apreiškia slaptoje iŠzveigtą.

Aš pasakiau "Jei deramomis vaizdavimo priemonėmis",nes čia

UZTl^Crfa KM^4l APIE
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išsisprendžia ar paveikslai gemą,ar taZ kiek kitaip. Čia tai
pogi apsisprendžia paveikslo Genus. Musų išnerimęs metas,iš
ties, sumiesė daugį painaus, jeigu mes dar iš viso ne per arti 
jojo,kad-gebėtume tirti? Tačiau viena,regis,net ir jauniausių 
menininkų siekiama ir juose populiarėja: grynas kūrybis augy- 
nas.ūgių “vystesena,ir jų ypatus panaudo jamumas.“ Girdai apie 
mano piešinių infantilizmą tikriausiai kilo iš tųjų linijinių 
atpinų,kai stengiaus apčiuopiamos paraiškos.sakysim, žmogaus, 
atvaizdavimą sujungti su gryna linijinio elemento pavaizda.Jei 
aš norėčiau atvaizduoti žmogų ”kokiu jis yra”,- man tektų pa
vartoti tokią apstulbinančią linijų painiavą,kad jau netektų 
kalbėti apie elementarinį pavaizdaximąĮjx-gautųsi nebeįpaž^ta- 
i® tėkšlė. Be ko kita,aš nenoriu vaizduoti žmogaus tuo.kuo jis 
yra; vien tik kokiu jis - lygiai - galėtų būti. Tuo budu man 
gali pavykti supinti vienan pasaulėžvalgą ir- grynąjį meninį 
nusiteikimą. ' ‘ \ '

Tatai galioja visam,kame sus idurfr. lesu akivaizdžiomis, api
pavidalinimo priemonėmis. Visur,lygiai ir spalvose vengtina 
drumžlė,antraip gaunama vadinamasis melagingas moderniojo meno 
nuspalvinimas.

Aš bandžiau -grynąjį piešinį. Bandžiau vien šviesaus v- tam
sio tapybą. Spalvose aš išieškojau visą daliną,kurin mane ga
lėjo skatinti mano išmonė spalvų tarpusaviam sąskambyje, iš
plėtojau spalvomis pasunkintą Sviestamsio bei atitikminių spal 
vų tapybos; margavarsę ir vienspalvę traktuotę,sumišusią su 
daugiau pasajnšnine - kiekvienu-atveju - vaizdų apmata. Paskui 
kiekvieną įmanomą dv-'jų tipų * sintezę,nuolat ^vairaudamas 
išmone ir dar: nuolat juo galimiau saugodamas nepažeisti gry
nąją elemento kultūrą.

- Tarpais aš sva-joju itin plačios apimties veikalą visa ele
mentarią ja, daiktine, prasmine ir stilistine plotme.

, Tatai tikriausiai liks sapnu; Gera tačiau tai,kas Šiandien 
Vien svaja,tarpas nuo tarpo įsivaizduoti.

Biekas neįvyksta galvotrūk šiais. Tenka augti,būjoti - . Ir 
jei vienu kart kada ateitų metas,- tam kūriniui!,- juo geriau.

Mums tenka dar ieškoti. Mes radome dalis,tačiau dar ne vi
sumą. Mes dar neturime šitos galutinės jėgos.. Bes mūsų neišne
šiojo jokia tauta. , <
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Į jūsų laišką,!. H.,galima atsišliet tieka, daugeliu 
puslapių,beveik kiekvienas sakinys iššaukia 10 laiškų - ne 
todėl,kad prieš visus tenykščius klausimas (ir kas ten nėra 
klausimu?) vėl pastatytume! naujus,ne,bet tai juk yra visi 
tie klaus ima i, kurie vis ir vis badavo pridengiami kl ansimai ,«^ 
arba.(geriausiu atveju) darydavosi permatomesni kitų savitai 
švytinčių klausimi). įtakoje tai yra didžiosios'klausinių di
nastijos - kas gi kada nors i jas atsakė?

Kas išsakyta ir iškentėta laurides Brigge’knygoje (At
leisk man,jei aš dar kartą paminėsiu tą knygą,kai ji dabar 
tapo mūsų pokalbio priežastimi),tai juk iš tiesų tėra tai, 

visomis priemonėmis ir vis iš pradžios ir visais ,įrodymais: 
Tai,kaip yra įmanoma gyventi,jei gi to gyvenimo elementai 
mums visgi neapčiuopiami? Kas yra įmanoma egziskuoti,jei mes 
Senime nuolatos esame pilni trūkumu,svyruoją savo pasiry- 

uoae ir bejėgiai prieš mirtį. Šioje su giliausiu vidiniu 
įsipareigojimu sukurtoje knygoje man nepavyko išsakyti visos 
savo nuostabos apie tai,kad žmonės jau tūkstančius metų san
tykiauja su gyvenimu (visai nekalbant apie Dievą) ir tuo pat
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metu taip naujokiškai,neišmaną,taip pusiaukely tarp išgąs
čio ir atsikalbinėjimo,taip vargingai stovi prieš tuos pir
muosius,betarpiškiausius ir,tiksliai - vienintelius uždavi
nius (: nes ką gi kito mes beturime veikti,dar šiandien ir. 
kaip dar ilgai?).Mano nuostaba tuomi,vos tik aš jai atsiduo
du, pradžioje mane įstumia ! didžiausią sumišimą ir toliau į 
kozkokį šiurpą, bet ir uz to šiurpo yra kažkas labai 
artimo ir daugiau negu labai artimo,kažkas taip inten
syvaus, kąd aš jausmu negalėčiau išspręsti,ar tai žėrin
čiai kaitru ar lediniai šalta. Vienąsyk.jau prieš eilę metu, 
aš bandžiau kažkam rašyti apie Kaite,kažkam,ką ši knyga la
bai išgąsdino. Aš rašiau,kad aš kartais pats pajuntu ją,kaip 
tuščiavidūrę formą,kaip išvaizdą,kurio visos įdubos ir gyliai 
yra kančia,nusiminimai ir skausmingiausias įžvelgimas,bet 
visa to lydinys,jei blatą Įmanoma ji pagaminti (kaip iš bron
zos išliedinama pozityvioji figūra)/ gal būtą laimė, pritari
mas:- tiksliausia ir tikriausia padalina. Kas žino, klausiu 
aš savęs.ar mes nuolatos neprisiartinam prie dievą išvirkš
čios puses,tik ją pačią teatitveriami nuo ją iškiliai 
švytinčio veido.nuo mūsą išsiilgtos išraiškos,visai arti,vos 
tik už jos stovėdami - bet tai tegali reikšti,jog mūsą vei
das ir dieviškasai veidas žvelgia į toli,tą paoia linkme,yra 
vieningi,ir todėl,kaip gi mes žengsim Dievan iš erdvės,kurią 
jis turi prieš save.

Ar nesutrikdo jūsą,kad aš sakau Dievas ir Dievai ir 
tuos apibrėžimus (lygiai,kaip ir vaidinius) vartoju dūliai 
skaičiaus pilnumos,manydamas - tuomi ir Jūs tuojaus būsite 
paskatinta ką nors galvoti? Bet priimkite antjuslini pradą. 
Susitarkime,kad žmogus jau nuo savo pirmąją žingsnis, kūrėDie 
vus,kuriuose laikas nuo laiko slypėjo tik mirtis,greamė,nai
kinimas ir baisybė.prievarta,pyktis ir viršasmenis svaigu
lys, kartu susimezgė 1 tankią,piktapavidalę sąėiulpeną, sveti
mumas, jei Jūs to norite,bet tuo svetimumu jau lyg ir sutik
tąją! jis buvo pastebimas,pakeliamas,net pripažįstamas dėl 
tam tikros paslaptingos giminystės ir įskaitomumu; žrffcnią bū
ta ir tokiais,tik kad anksčiau nežinota ką daryti su ta nuo
savo išgyvenimo puse; jie buvo per dideli,perdaug pavojingi, 
per daugialypiai,jie peraugdavo žmogą ir iškildavo iki reik
šmės pertekliaus,buvo nelmažioma šalia daugelio vartojimu ir 
triūs u pagrįstos buities lūkėsią,visad pasiimti su savim 
tas neparankias ir neapčiuopiamas aplinkybes; ir taip buvo 
sutarta laikas nuo laiko jas atidėti į šalį. Bet kadangi jos 
buvo perteklius ir tvirtuma,net gi per daug stipru,net prie- 
vartinga,nesuvokiama,dažnai šiurpu-: kaip gi jos, sukauptos 
vienon vieton galėjo nedaryti įtakos,veikimo,suteikti jėgos 
ir pranašumo. Ir būtent iš išorės. Ar nebūtą galima traktuo
ti Di.evo istorijos kaip dar niekad neįrengtos žmogaus sąmo
nės dalies,vis atidėliotos,tausotos ir pagaliau prarastos, 
kuriai vienu laiku būta pasiryžimo ir nusiteikimo ir kuri 
savo nudanginimo vietoje ilgainiui išaugo į įtampą,prieš ku-
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"rią 'beveįk. visai dingo pavienio žmogaus ir nuolatos 
komos ir snralfeaeniŠkai sužąizdotos širdies veiksena.

išdrai-

Jus matote,nek?Jaip vyko ir su mirtimi. Išgyventa ir 
visdėlto save tikrovėje mums neišgyvenama,nuolatos mums dau
giau negu žinoma ir visdėlto niekad mūsą. tikrai nepripažin
ta, skaudžiant i .gyvenimo prasmę ir ją nuo pat pradžios pra
nokstanti, ir ji buvo ištremta,išstumta laikan,kad mūsą Įky
riai nepertrauktą tos prasmės radimo bėgyje,ji,kari gal but 
yra taip arti mūsą,kad mes jau visai nebegalime nustatyti 
nuotolio tarp jos ir mumyse esančio vidinio gyvenimo cent
ro, ji tapo kasdien vis lapiau nutolinama išore,kuri kažkur 
tuštumoje, tykojo,kad užpuolus vieną ar kitą savo piktoje at
rankoje-: vis labiau ir labiau kilo prieš ją Įtarimas.kad ji 
yra prieštaraujančioji ir priežiniukė,nematamoii priešingybė 
erdve j e, kurioj sunyksta mūsą draugai, mūsą laimes pavojinga
sis stiklas,iš kurio mes kiekvieną valandėlę galim būti iš- 
lietiv ’ ‘

liūnai Dievas ir mirtis buvo lauke, jie buvo Kita,ir VLe- 
, na buvo mūsą gyvenimas,kuris to išskyrimo kaina,rodėsi,tam

pąs žmogiškesnių,patikimu,galimu,Įvykdomu,Mūsuoju sukauptine 
prasme. Bet kadangi tame dalinai pradedantiesiems paruostame 
gyvenimo kurse,toje gyvenimo parengiamojoje klasėje vis dar 

. buvo begalė sutvarkytinu, ir suprastintinu, dalykų ir tarp iš
spręstą. uždaviniu ir tik laikinai peršoktąją, niekad negalėjo 
būti padaryta visai grie&to skirtumo,taip net ir tame aprėž
tame dėstyme nebuvo pasiekta jokio tiesaus ir patikimo vyks
mo,bet buvo gyvenama,kaip pasitaikė,pagaliau iš tikrąją pa- 
jamą ir,nuostolių ir iš visos išdavos.kaip pagrindine klaida, 
vėl turėjo iškilti ta sąlyga,ant kurios prielaidos buvo pa
statytas. visas esimo bandymas,būtent - iŠ kiekvienos varto
jamos reikšmės atitraukiant Dievą ir mirti (kaip ne vieti
nius,bet vėlesniuosius,kitašalius ir kitokius),vis greįtėjo 
ribotai vietinio skriejimas ratu,taip vadinamoji pažanga ta
po įrankiu savin įsipynusio pasaulio,kuris pamirso,kad kaip 
jis beatsistotą,Dievas ir mirtis jau iš anksto ji galutinai 
pranoko. Tai dar būtą, sukėlę tam tikrą apmastymą, jei būtą, 
sugebėta dvasinėj plotmėj vengti Dievo ir mirties vien nuogą, 
idėją, pavidale-: bet gamta nieko nežilojo apie tą mums kaž
kaip pavykusi išstūmimą - jei medis žydi,jame lygiai tiek 
pat žydi mirtis,kiek ir gyvenimas,. ir dirva yra pilna mirties^ 

•' kuri iš savo pasliko veido daigino turtingąją gyvenimo iš
raišką, ir gyvuliai kantriai eina-nuo vieno pas kitą ii vi
sur aplink mus mirtis dar Įsigyvenusi ir ji žiūri į mus iš 
daiktą plyšiu ir surūdijusi vinis,kur nors styranti iš len
tos, dieną ir nakfcį tik ja tesidžiaugia.

. Taip pat ir meilė,kuri žmonėse suraizgo vertybės,kad 
ivedus artumą, ir tolumą žaismą,ir i kurią mes įjungiame tik 
tiek,lyg visata būtą pilna,ir erdvė tik . mumyse;-.ir meilė 
nekreipia dėmesio į mūsą suskirstymus,bet įtraukia mus dre
bančius į begalinį visako įsisąmoninimą. - Mylintieji negy-
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vena atskirtuoju vietinumu, jie. nutveria begalini savo sird£Ąr 
turtą,lyg niekad nebūtu buvęs įvykdytas pad ai-i n imas, apje Juos 
galima pasakyt,kad Dievas bus jiems tikras ir kąri mirtis jiems * 
nieko nekenkia; nes jie,beidami pilni gyvenimo,yra pilni mir- 
ties.

Bet čia mes nekalbėsim apie išgyvenimą,tai paslaptis, 
ne užsidaranti,ne reikalaujanti būti paslėpta,tai paslaptis 
saugi dėl savojo Aš.stovinti atvira,kaip šventykla,kurios 
angos didžiuojasi būdamos angomis,tarp milžinišką koloną 
dainuodamos,kad jos - vartai.

Bet (ir tik tuomi,panele H. aš vėl grįžtu prie Jūsą 
laiško) mes niekad nesistengiam būti tikrai pasiruošę pergy
venimui,kur is kada nors žmogiškuoju apvalkalu sugrobia mus 
darbe ar kančioje,ir kuriam mes negalėtumėm būti apytikriai, 
nes jis pats yra tikslūs,toks tikslus.kad mes tegalime susi
tikt tik priestarin.gume,kiekad jis nėra atsitiktinumu. jūs 
pati atidengėte sau daugelį mokymosi keliu,ir galima jausti, 
kad jūs atidžiai ir rimtai ėjote jais. Taip ir sukrėtimai,a- 
pie kuriuos Jūs rašote,Jus sandariau suklostė,o ne išdraikė 
- aš noriu,kiek pajėgsiu,paremti Jūsų užsiėmimą su mirtimi, 
tiek iš biologines, pušės (suartindams Jus su ullhelm Fliesą 
ir jo labai nuostabiais tyrimais: mažą Fliess>0 knygelę at
siusiu Jums sekančiomis dienomis) ir taip pat atkreipdamas 
jūsą dėmesį. į keletą žymią žmonių, kurie tyriau, gryniau ir di
dingiau apmąstė mirtį.. Pirmiausia: Tolstojus.

Yra vienas jo pasakojimas,vardu Ivan Iljičiaus mirtis; 
tą vakarą,kai gavau jūsų laišką,aš labai tvirtai pajutau 
skatinimą vėl perskaityti tuos nepaprastus puslapius,-as pa
dariau tai ir galvodamas apie Jus,aš beveik juos perskaičiau 
Jums. Ta istorija yra septintame tome; ar Jums ta knyga pa
siekiama? Aš norėčiau,kad daug Tolstojaus veikalą, būtą Jums 
pasiekiami,du tomai "Gyvenimo pakopą",Kazokai,Polikuška,Dro
bės matuotojas.Trys mirtys.Jo beribis gamtinis gyvenimas (aš 
veik nežinau nė vieno žmogaus.kuris taip aistringai būtą į- 
sijungęs į gamtą) stebėtinu budu pastate jį padėtin galvoti 
ir rašyti is visumos taško.iš gyvenimo jausmo,kuris taip bu
vo persunktas dailiai išsišakojusia mirtimi,kad ji atrodė 
esanti visur,kaip savitas prieskonis stipriame gyvenimo sk©- 
nyje-.bet kaip tik dėl to tas žmogus galėjo taip giliai,taip 
sukrečiamai išgąsdinti,kai jis įžiūrėdavo,kad kažkur yra 
grynoji mirtis.butelįs pilnas mirties,arba tas biaurus puo
dukas su nudaužta ąsa ir beprasmiu įrašu "Tikėjimas, meilė, 
viltis",iš kario žmogus.buvo priverstas gerti neatskiestos 
minties kartumą. Tas žmogus stebėjo savyje ir kituose daug 
mirties baimės rūšių,nes jo natūralios galvosenos dėka jam 
buvo lemta būti ir savo paties baimės stebėtoju ir jo santy
kis su mirtimi turėjo iki galo būti didingai persisunkusi 
baime baimės fuga,milžiniškas statinys,baimės bokštas su .ko
ridoriais ir laiptais ir iškyšuliais be turėklą ir kritimais 
į visas puses - tik kad jėga, su kuria jis dar patyrė ir prA-
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pažino Savo Laimės apimtį,gal paskutiniąją akimirką,kas žino, 
pasikeitė į nepasiekiamą'tikrovę ir staiga virto to bokšto 
saugiomis grindimis,gamtovaizdžiu,dangumi,ir vėju,ir paukš
čiu skridimu aplink jį -...

... • — , , jžHM

MQ KtElOJI KOTIN, '
vėl'iak skaidraus praeičiausių kalėdinių. prisikėlimo, 

šioj palaimingoj valandoj; taipos linkėjimas - te kiekvieni 
metai tau atneš vis tylesnes,ramesnes šventes,ir te jas jau
kiuos, mažyčiuos,tikrai savo namuos.

Ir kai šitai pasakyta - lyg ir viskas pasakyta.Nes tai 
nereiškia skaityti,tik vidujan sugrįžt ir švenčiausiai metu 
valandai ruošt prakartę širdy,idant jinai mėmyse,ir Išgany
tojas joje - pasaulin tikrai vidujai ateitų.

Ko aš tau,mieloji motin,linkiu - tai kad šiąją iškil
mingą vakaronę, sustotų,ne - išnyktų.’- išvargto prisiminimai, 
ir busiančiii,jų susirūpinimų ir netikrumo nuojauta, t- ir tam 
vidujam žinojime anos malonės,kuriai jokia nelaimė nėra tiek 
pritvinkus ir joks baugumas tiek susikaupęs,kad ji negalėtų 
savo laiku - ir jos laikas nėra mūsasis - ateit ir apvaini- 
kuot tariamai nebepakeičiamo savo lelijine pergale.Visuose 
išsitęsusiuose metuose nėra nė vienos akimirkos,kurioj taip 
^yvai pajustumėm aną tolydį jos pasikartojimą ir nuolatinį 
čia buvimą - kaip šia šimtmečiuos laisvai išsitiesusią nak
tim, kuri, anuo visą buitį perkeičiančio Kūdikio nepalyginamu 
atėjimu vienu akimoju perviršijo visų buvusiųjų žemės naktų 
vertę. Telepinie mus lengva vasara',- kai buitis lyg praskels- 
ta,lyg pakeliamęsnė,- kai oro ir'uoliai įsitriūsusios gamtos 
betarpio priešiškumo lyg nebe jaučiame.Telepinie mus laimesnė 
vasara godonėm,raminimais. - Kas tai visa prieš šios nak
ties ,lauku jai nežymios,skurdokos,vidujai gi staiga atsive - 
riančios plačia,viską apglėbiančia ir šildančia širdim, be
ribe paguodos talpa. Naktis.Ji tikrai savo širdies varpų di
džiuliais smūgiais atsako į mūsų giliausią vidujį įsiklausi
mą.

Visų prieaušrio apreiškimų nepakako išsakyt šitai nak
čiai, ir jos garbei giedoti ir giedami himnai neįsiklausė pa- 
čion gilumom tos tylos ir to susikaupimo,kariam piemenys ir 
karaliai klaupėsi. Tainos nūn ir mes,niekados šioj stebuklo 
naktyj nė-vienas nepajėgiam suvokt savo‘išgyvenimo dydžio.

Tokia klūpančiojo,nuožemiai klūpančio žmogaus misteri
ja: didesnis jisai,savo dvasia,negu stovintysis. Tai šią
nakt švenčiama misterija. Klupantysis,visiškam klūpojime pa
sinėręs ,nustoja savo aplinkos mato. Jis negalėtų net , įsižiū
rėjęs pasakyt,kas didu ir kas maža.Bet jei net jis savo klu- 
pojiisJh neprilygtų kūdikiui - šis klupantysis vis tik neva
dini Inas mažu, Su juomi pratęsta skalė. Ir kai jis pasiduoda 
savo kelių svoriui ir traukai ir,įsiklausydamas vidujan,pa-
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linksta - jTSrfaa anojo pasaulio,kur aukotis gylis.ir jei 
jau aukštis ei6.su žvilgsniui yra "beribis - kas išmatuos tą 
syij17 „■ ,

Tačiau ši naktis yra atidarytojo spinduliuojančioja 
gylio naktis. Tebtmie ji tau,motin,pašvęsta ir palaimin
ta. Amen. '

Šeštai 1920 m. Kalfedų. valandai.
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tavo^Lbkūkšniui
NIEKADOS NEPAVYKS 
SUŽEISTI HORIZONTĄ. 
TAI KAINAI -
PLAČIOJI UŽTVARA -
JĮ GINA,
NESVAJOK MĖNULIO KRAUJUJE, 
PAIISĖK., .
SET. TEISK,O VIEŠKELI, 
PAJUST RASOS ŠVELNUMĄ 
MANO KOJOMS.

GYVŪNŲ FAUNOS BUDOS - 
PASENŲ IR ŽAISDOTI SKAITO 
TYLOMIS BEŽADE TAVO KNYGĄ. 
KOKS MELANCHOLIŠKAS 
ESI TARP ŠIŲ LIŪDNŲ SODŽIŲ! 
TU KETURIAS SNAUDŽIANČIAS 
KARIETAS PRIGIAUDI, 
AKACIJAS DVI, 
IR APMIRUSĮ,SENIAI JAU 
BEVANDENĮ SULINI. 
TU NERASI NAKVYNĖS

ŠIS DYVINAS KERĖJIMAS!
AR TU GALI PAŽINTI SIELAS
IS IENGVIŲ PĖDELIŲ,
KURIAS JOS TAVO NUGAROJ PĄTJFRA?
TU - KOJŲ PĖDSAKŲ 
FIAMARIJONAS. 
KAIP TU TURI ifYIĖTI
/S I LĖNUS, ŠVEINIAI G LOS TANČIUS 
SUMUŠTĄ TAVO KŪNĄ!
J IE VIENI, ĮS IDŪIvlO JŲ, TEPĄS TEKIA 
SMAIGALĮ, KUR UŽSIBAIGIA TAVO

SAVO TOLIMOJ KELIONĖJ, 
NETURĖSI KAPINIŲ, 
NEI LlIDCTUVIŲ MARŠKOS. 
IR MEILĖS ŠI ĮIMA 
TAVUS NEATGAIVINS.
BET - IŠĖJUS IŠ LAUKŲ - 
TOLUMOJE TAMSIOJ - 
SAVO BALTU BRŪKŠNIU 
PRARĖŽŲS PRO ŠEŠĖLIUS, 
O VIEŠKELI, 
TU PRAEISI

/IETIS, SAINT CLAIRE TILTU.
JIE VIENI, - ■ '

32



BUOMAI

GARBĘ, MANO VARGINGUMĄ

- IR TU,BROLI 
KĄ TU SAKYSI?

AŠ NEBE ĮŽIŪRIU DAUGIAU. MANO AKYS IŠDEGUSIOS NUO
•' : DULKIŲ IR.-KAITROS

AUKŠTUMOS VISUR. VISUR" JAUKAI. VISUR MANO' BROLIAI. ..

PRIEB LANDĄ . ATEINA, LAME LŪS, ŽĖRUO JANČIAM DANGUJE 
MŪSŲ PIAUTUVAT. ŠVYTUOJA Į NIŪRIĄ NAKTĮ... ’ 
MANO GERKLĖ IŠDŽIŪVUS... OLIA!.. - GRUDŲ,GRŪDŲ

■ \ ŠAUKTI?
A .. EOHOOOO?

EIKŠ,MANO BROLI,
EIKŠ PRIEŠ DIEVĄ. PASAKYK TIESIAI, 
KĄ TU NEŠIOJIESI JAV TAU SENIAI.' ■ 
AS SAKYSIU: - PONE,AŠ NĖSU UŽGAVUS' 
NIEKO; - MANE META AKMENIMIS.

SAVO LSŪKĄ.PER VISĄ DIENĄ.
VAKARAS PAGALIAU 

PAVARGUS. AŠ NEGALIU BESUKIŠTI PĖDŲ

AŠ NUPLOVIAU VISĄ

BET MAN ŠALTA. AŠ
AŠ ALKANAS

JIE VISUR APLINK MATYT MOJUOJANT PIAUTUVAIS, ‘
JŲ RANKOS SUGNIAUŽUSIOS KIETĄ,ŠIURKŠTŲ PLIENĄ...,

, MŪSŲ AKYS DEGA. . . TYLĖTI
j' 7\.I_tCA.lTA.S • • •

AŠ BIJAUSI... JIE 1£ANE IŠ GIRS, MAN DUOS VAISIŲ,
KUKURŪZŲ,GRŪDŲ

LEISKITE MAN...'
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ANTROJI KAIN? GRANDINE / AIGIRDAS I&NDSHĘRC-IS

Bebesų kamuoliai telkiasi vakarones už kalnu akmeninių nuga
rų., ir kai vėjas nutyla, jie akimoju! sus tingėta, pavesdami 
antrąja kalnu grandine.
Klevų, šaknys plačiai raizgosi po žemę ir tvinkščioja kasdie
nės duonos ieškojirau. Bet prie ju prisiglaudusio vienintėlio 
gluosnio Žakas sušiaušta kitų minčių vėjas.
Profesorius Kvietinis mėgino užkopt į antrųjų skalnų grantUną 
ir jo žilstelėjusią čiuprą- kedeno tos pačios mintys. . 
Bęt kas gi kada nors lytėjo debesis,kas matė vėją? 
Jūs turėjot žinoti tai,pone profesoriau.

. 1,
Kvietkus užvertė, knygą ir palietė pirštais savo nuvargusius 
smilkinius. Prieblanda buvo dar mielesnė už numylėtųjų knygų 
puslapius. Jai tvinstant Kvietkaus tikėjimas sukretėdavo, 
kaip granitaszir tuo granitu jis mėgindavo pralaužti savo 
kaimynų, abejingumo sienas. Tie kietasprandžiai netikėliai! 
Jie virė savo valgį., ilgėjosi namų, o astralinė buitis juos 
domino mažiau,kaip žvaigždės. ■
Saulė iš lėto kraujavo>artindamosi prie kalnų viršūnių. Pa
kalnės pušimis nuėnarėjo drebulys,kurio banga,nuplovusi Ba
varijos miestelį.atsimušė į stovyklos tvorą ir jo kojas.Pil
na aidų žemė darėsi vis trapesnė. Atrodė,lyg visur virpėjo 
paslėpti gongai. .
Žalia stovėjęs sargybinis krūptelėjo. Jis atsargiai spaudė 
šautuvą,lyg bijodamas ką nors sudaužyti.
Stovyklos gatve temo. Atplaukė tolimi balsai,lyg tarp jų ir 
Kvietkaus plūduriuotu didžiulis ežeras. įsiklausęs jis aiš
kiai atskyrė keletą žodžių* Žvelk: nuotolis, laikas, erdvė 
nėra sustingę,kaip4arūsų sąvokos. Ir einant toliau atsidarys 
kitas pasaulis,kurlame jie spindės visai kitomis spalvomis. 
Taip, jis atsidarys,bet protas reikalavo kūniško įrodymo.Ste
buklo! šaukė jis,kaip kadais minia. Kvietkus su liūdna šyp
sena paglostė savo knygą. Kada tie pirštai galės paliest 
ętebuklą? ,
Tuščioje gatvėje pasigirdo žingsniai. Į juos graibydamas is 
sieną atsvirdinėjo girtas vyriškis. Jis yrėsi pirmyn,ryškiai 
atsimušdamas prieblandoj išdūlėjusių pastatų ir dangaus foną 
Puslaukely jis sustojo,įbedė akis į stovyklos vartus ir dar 
pagreitino žingsnius.
Tada įvyko kažkas nelaukto. Girtasis šoko prie vartų ir a- 
biejomis rankomis įsitvėrė grotelių,dengusiu sudaužytą elek^ 
tros lemputę. Nustebęs sargybinis papurtė už pečių ir šūkte
lėjo vieną iš.nedaugelio savo vokiškų sakinių.
-Was 1st J.os? '
Vyriškis nejudėjo. Jo pečiai ėmė drebėti ir .jis voa nesusmu- 
ko. Kvietkus pakilo ir laiku parėmęs jį pasodino ant suole-
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lio. Vyriškis buvo paklusnus kaip vaikas. Jo lūpos murmėjo pa 
drikus žodžius. Jis suaimanavo.
- Viskas teisybė.
- lietuvis! >
- Ir tai b nusilakęs.- lingavo galva sargybinis.
- Nekalbėk,- suurzgė Kvietkus. Jis atsargiai pakėlė susmuku
sio vyriškio galvą,lyg tai būtų brangenybė,k±rią jam vienam 
išplovė prieblandos potvynis. Atsargiai - galva buvo paženk
linta paslaptim. - z -
Vyriškis pradėjo atsipeikėti ir su bailiu žvilgsniu pakilo.
- Dovanokit. Aš sergu.
- Vieną minutę,- prišoko Kvietkus. - Tokiame stovy jūs nega
lite eiti toliau.
Vyriškis tylėjo.
- jūs užeisite pas mane ir paimsite porą tableėių, Aš gyvenu 
šia pat.pirmame bloke.
-•Aš nežinau...
- Nesipriešinkit,kitaip mes pavartosime jėgą,- mirktelėjo ' 
Kv ie tkus s ar gyb iniui.
Kaip jis nesiryžta,abejoja,net kakta aprasojusi - stebėjosi 
sargybinis. Kad jis žinotą,kokia ėia maža rami stovykla.

- Vyriškis nežiūrėjo į juos. Jis dvejojo. Pagaliau prikaltos 
prie vartą akys žybtelsjo,kaip rankenos metalas.
- Kodėl ne. Elva.
Kvietkus nesistebėjo. Prieblandos valandoje viskas turėjo 
būt pateisinama. Jis ėjo kartu,prilaikydamas ligoni už ran
kos. Profesoriaus įtūpos kalbėjo apie tabletes,bet širdis bu
vo ištroškusi paslapties. Įėjęs į kiemą vyriškis išplėtė a- 
kis,lyg staiga būtų įžengęs is nakties Į šviesų kambarį. Pat 
poros žingsniu jis vėl sustojo. Kvietkus jautė,, jog jo ranka 
ima tvirtėti.
Kas jums?

Jaunuolis tylomis parodė į gretimo bloko šaligatvį.
- Eglišakės? Kas nors mirė.
Vyriškio balsas buvo baugus ir šventiškas.
- Taip,mirė. Šią naktį.
- iš kur jūs galite žinoti?
- Aš norėčiau,nieko nežinoti. Bet jūs man netikėsit,asf pats 
vos galiu tikėti. Tai juu nebe šis pasaulis.
Siūlas jau vingiavosi labirintu,kurio gale spindėjo didysis 
nuotykis. Paslaptis išėjo iš knygos puslapių ir atsistojo 
prieš jį.
- Mielasai,- tėviškai prabilo Kvietkus. - Jūs galite pasiti
kėt manim.. Pažvelkit man į akis. Aš nesu iš tų žmonių, kurie 
sapnuoja tik naktį. Pažiūrėkit į kalnus, jūs matot jų kontū
rus ir viršuj antrą kalnų liniją,sudarytą iš debesų miglos. 
(Kaip ilgai jis nešiojosi tą sakinį,vis nerasdamas progos jį 
išsakyti.) Jau ne vieną dešimtį metų aš stengiuosi užkopt į 
ją. Jūsų pasako j imas, koks jis bebūtu,manęs nenustebins ir 
neatstums. Be to,- pridūrė jis,papuosdamas savo ūsus šypseną
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man rodosi,aš galėčiau būti jūsą tėvu,gal ir seneliu.0 se- 
neliui galima viską išsipasakot. Ar ne?
- Jūs man patinkat,- atsakė vyriškis, žvelgti amas savo tamsio
mis , liūdnomis akimis. - AŠ ’ tikiuos, jus neiš juoksit manęs. 
Kvietkus tėviškai šypsojos. ’ -J
- Juk aš turiu kam nors išsipasakoti. Aš nebeiškęsiu ilgiau 
vienas su•tomis šmėklomis.
Šmėklos - tas žodis skambėjo,kaip muzika.
- Eime.- Jis padavė vyriškiui ranką išdidus ir rimtas, kaip 
Vergilijus,vesdamas Dantę į antrąjį ratą.
'2. t •

- Kai aš pabudau, motoras jau šlubavo,- tęsė savo pasakoj imą
ateivis. Jis sėdėjo kaire ranka įsitvėręs kėdės,lyg bijodamęa 
vėl būt atplėštas į.praeitį. Pro langą be perstojo rinkosi 
šešėliai ir beveik visiškai apklojo kampe parimusi Kvietką. 
Senis buvo’pavirtęs vienu dėmesiu ir jo akys žybėjo,kaip al
kano vilko. '
- Šoferis keikėsi,stengdamasis ’perrėki griaustini. Žaibai 
apšviesdavo kelią kažkur tarp F, ir M. Lietus šliaukė išti-.. 
sine srove. Atrodė,lyg mes plauktumėm per didžiulį šventę, 
pilną fontaną,fejerverką ir patranką griaudimo. Bum! Bum! 
Bum! Bet mėsą nuotaika nebuvo šventiška,dievaži! Aš keikiau 
poną V.,kurį man reikėjo pavaduot šioje kelionėje. Šoferis 
urzgė su kiekvienu motoro trūktelėjimu ir aimanavo paėmęs 
tokia oran savo mašiną ir save. 0 motoras vietomis beveik vi
sai uždusdavo patvinusios’dykumos vidury.
- Ir štai,m&su džiaugsmui,pirmosios šviesos! Ryškios, net a- 
kinančios tokiai nakčiai, lies sutartinai atsikvėpėme. Vienu 
akimoju aš atsidūriau prie vartą.
- Stovyklos vartai. Lietaus srovė kirto^šviesos srovę. Sar- 

-gybinio budelė buvo tuščia. Aplinkui nė garso.
-•Aš nedvejodamas žengiau pirnyn. Kieme žaibai apšviesdavo 
pastatą linijas,kurios tuoj vėl ištysdavo naktin. lietaus 
čiurkšlėms tekant apsiaustu,aš ieškojau lentos su stovyklos 
vardu, lenkiausi perskaityt mirgančia? raides,ir tada... 
Kvietkus pasilenkė priekin. Jam’pasigirdo,lyg būtu. sušlamė
jusi kambarį Skirianti antklodė. Bet buvo tylu. Ateivio vei
do nebesimatė,žodžiai skambėjo iš tamsos.
- .. .akmuo-prašvilpė pro mano petį,ir lemputė pabiro šukė-

. mis. Tai buvo pradžia. • ‘
- lemputė?! Užvakar kažkas pas mus sudaužė lemputę., ■
- Tai buvo pradžia. - Ateivio balsas drebėjo,lyg pušies vir
šūnė, belaukdama ateisiančio vėjo.
- Jei aš būčiau žinojęs kas įvyks, aš būčiau viską palikęs, 
išbėgęs į audrą ir pasislėpęs,kaip vabalas,po pirmu pasitai
kiusiu akmenis.
Kvietkus norėjo patapšnot jam per petį ir paguost jį,bet ne
drįso pajudėti. Jis bijojo pertraukt pas ako j imą, kirtis pama-
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žu augo,lyg gyva ir neliečiama būtybė.
- Tada aš išgirdau muziką. Turbūt ten skambėjo stiklinės sty 
gos - garsai buvo tokie permatomi. linksmi žmogeliai,galvo
jau aš,šoka vidurnaktį. Ir aš ėjau per lieti;,ir mano galva 
svaigo nuo nuovargio ir tu prakeikty garsy. Keista.aš beveik 
nebegalvojau apie pUgalbą,kurios reikėjo prašyti musy sunkve
žimiui. Mane masino ta'melodija,pripildžiusi žaibais ir lie
kami persisunkusį orą. Muzika sklido iš didelio,apšviesto 
pastato. Aš atidariau duris ir atsimušiau kakta i keisčiau
sią draugiją,kurią tik esu matąs savo gyvenime. ’
Tie padarai,kuriu buvo sklidina salė,man priminė žmones ap
rasojusiuose veidrodžiuose,ir ją judesiai buvo tarytumei žu
vy. įvairiaspalvės šviesos kaitaliojosi krisdamos nuo lubu 
ir banguodamas—kėny sąmyšy. Ju kimus balsai,stiklinės muzi
kos ošmmas raibuliavo lyg milžiniškam akvarijume.Aš buvau jo 
vidury. Bet pradžioje dar maniau,kad tai paprastas kaukiy ba
lius .
-Tie žuvažmogiai šoko. Jie sukosi pro mane vienodais.taisyk 
liūgais judesiais,šiurendami savo kojomis. Kai aš išsižio
jau,norėdamas juos užkalbinti,jie visi plačiai išsišiepė,at
verdami juodas kiaurymes,apvestas blizgančiais dantimis, iš 
jy pasigirdo balsai,panašus į piūklo žvangėjimą, Balbūt tai 
ne lietuviai,spėliojau slinkdamas tolyn akvarijumo pakraščiu. 
Toks elgesys ir papročiai... Aš neužkliudžiau jy. Jie prasi
skleis dav o, kaip vanduo ir vėl užsidarydavo užpakaly manąs, 

i A& jutau,kaip jy akys iš visy pusiy varstė mano kūną.
- Mano akys įprato prie šviesos,bet nuostaba vis didėjo. Jie 
dūko,kaip išsilaužą pamišėliai. Ir žiūrėdami į mane juodomis 
kiaurymėmis,mojavo ranky pelėkais.
- Bet aš nebežiūrėjau į juos. Aš nebegalvojau,kad visa tai 
lūžta iš tikrovės rėmy. Aš psmačiau ją.
Jo balsas virto šnabždesiu,ir kai palangės medžiai sušlamė
davo, jie sušlamėdavo nuostabiai panašiai.
- Aš niekad nebuvau labai atsparus grožiui. Aš net turėjau 
donžuano vardą. -Bet jūs nemanykit .kad aš esu vienas iš tą. 
patiny suprosytomis kelnėmis ir. žvilgančiais plaukais. AŠ

' mylėjau moterišką grožį. Aš prieidavau prie jo su dėmesiu,
troškuliu,bet ir su pagarba. Jūs neįsivaizduojate,kiek daug 
galima pasiekt su pagarba...
- Aš pamačiau ją. To fantastiško,besisupančio būrio vidury 
ji atrodė kaip deimantas surūdijusioj grandinėj. Ar jūs į- • 
stengsite suprasti,kaip ji atrodė? Aš pamiršau lietu, vargšą 
besikeikiantį šoferį,akvarijumą.tuos pekliškus žuvazmogius 
viską. Aš laukiau kol ji baigs šokį ir tada priėjęs prie jos 
nusilenkiau. Ji neatsakė man,bet klusniai'leidosi vedama.
- Nežinau ar kada nors man dar teks šokti. Bet aš visad pri
siminsiu tą veidą ir tą muziką. Ji neturėjo melodijos,lyg 
viena tu mirguliuojančiu spalvą. Aš nešokau pagal ją,aš plau 
kiau. Žiūrėdamas jai į veidą,kuriame balavo tolimas šypsnys, 
aš tenorėjau vieno: kad jis būtą art imas, kad jis būtą man
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skirtas. J
- Ji šoko toli atsitraukus nuo ’manęs ir aš vos jutau jos ar
tumu. Aš mėginau priglausti ją prie savęs, be t veltui. Netru
kus mečiau savo pastangas,bijodamas,kad nepasirodytą, jog ma
no rankose tik sapnas. Man beliko žodžiai ir aš stengiausi 
pritaikyt juos prie muzikos; gal tai kalba,kurią ji supranta. 
Aš stebiuos.kur aš radau tiek palyginimą jos akims,plaukams, 
lūpoms'aprašyti. Mano vienintėlis noras buvo laimėti jos 
šypsnį. Aš sukaupiau visą savo valią ir man rodos,kad aš 
gražiai kalbėjau. Po kiek laiko aš tariausi juntąs jos lie
menį ir jos akyse pasirodė susidomėjimas.klausimas,spindėji
mas. Ir kaip tik tą akimirką muzika nutruko.
- Kokia spengianti buvo tyla tame, akvarijtime! iš. viršaus ir 
toliau mirguliavo šviesos,bet žuvažmogiai nustojo šokę. AŠ 
tariausi girdįs ią sunką,išsigandusį kvėpavimą. Ji stovėjo 
šalia manęs ir as mačiau,kaip jos veidą iškreipė' baimė.Tą a- 
kimirką jis nesiskyrė nuo kitą. Jie susikaupė į vieną di
džiulį, drebantį išgąstį,kuris užkrėtė ir mane. Mano akys su
sijungė su ją akimis ir kartu nukrypo į vieną tašką. Aš kry
ptelėjau. Salės gale grubiai ir galingai atsimušė jo silue
tas.
- Kieno?
- Jis ėjo pirmyn,o žuvažmogiai traukėsi. Jie šniokštė gai- 
liaijkaįp triušiai. Grojikai nušoko nuo scenos ir apglėbę 
savo instrumentus bėgo plasnodami juodais skvernais,kaip 
nakties iškarpos. Bet aš stovėjau vietoje,ir ji šalia manęs, 
lies žiūrėj ome, kaip jis artinosi į mus tvirtais, lėtais žings
niais. iš tolo girdėjosi žuvažmogią unkštimas. Jis atsistojo 
prieš mus ir įsmeigė savo bespalves akis. Dabar,kai užsimer
kiu, prieš mane lyūkiai stovi io atvaizdas - raukšlią kalnas 
jupdanąj apsiauste su senoviška kieta apykakle,žvilgančiai 
žilais plaukais... Bet kodėl jus tylit. Sakykit,kad jūs tuo 
netikit,aš’prašau jus,- jo balsas nutrūko.

Aš tikiu. Bfiikit ramus. AŠ tikiu.
- Gerai,- susikaupė ateivis po trumpos pertraukos, -Taip pat 
tikėkit man,kad tą akimirką aš nejaučiau jokios baimės. Many 
sukilo sveiko,civilizuoto žmogaus pasipiktinimas, šimtus me
tą buvo kovojama su prietarais,velniai ir visokį ją bendri
ninkai buvo padaryti pajuokos daiktais,o čia kažkokie šešė
liai drįsta suvedžioti mane ir gąsdinti savo pasenusiais 
pokštais. Ir svarbiausia,ta trapi mergaitė buvo taip įbau
ginta. Aš- įtraukiau į plaučius mirguliuojančio oro,pažiūrė
jau jam į akis ir lepterėjau: "Ha?" Juodasis žmogus, nė ne
krustelėjo. Jis tyliai suniūniavo: "Štai koks egzempliorius f 
Jo balsa's skyrėsi nuo žuvažmogią,jis skambėjo,kaip tolumoje 
mušama skarda. Aš palyginau musą ūgį,raumenis,amžią,ir pama
čiau,kad viskas mano naudai. "Gerbiamasis!" sušukau aš. "Dar 
vienas jūsą išftišokimad ir aš pamiršiu,kad jūs turit žiįą 
galvą. Jūsą komedija buvo labai nevykusi. Mudviem jau gana? 
Mano žodžiai atsimušė į uolą,Juodasis žmogus stačiai paklau-
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sė: "Kur V.,kodėl jis ne čia?''"Ponas V. namie. Čia esu aš ir 
' . ‘ aš sakau jums sudievu" atkirtau jam."Eime"kreipiausi į savo 

palydovę. Ji dvejojo^ Jos akys bejėgiai klaidžiojo tarp 
mudviejų,lyg paukščiai tarp narvo sienų.Juodasis žmogus mos
telėjo ranka,duodamas jai ženklą sugrįžti pas žuvažmoglus. To 
buvo perdaug. Tas -s n kurkęs senis! Paėmęs jos ranką - dabar 
prisimenu,kad aš jaučiau savojoje tik malonią vėsumą ir dau
giau nieko - grasindamas kumečiu sušukau: "Baidyklių šimti
ninke,tu drįsti įsakynėt tai mergaitei! Šalin,kol as neįgrū
dau tau galvos į šonkaulius!” .Mano grąsinimas turėjo nelauk
tą-pasekmę. Juodasis žmogus prapliupo iuoku. Mano pone,tą a 
kimirką man viskas paaiškėjo. Jus girdėjot operoj juokiantis 
Mefisto. Palyginus su tuo griaudimu. tai šviesaplaukės,balta- 
rčbės mergaites skambinimas arfa. As jutau,kaip mano rankos 
ima tirpti ir sušnabždėjau sau: Viskas baigta. 0 jis griaudė 
toliau,susiėmęs rankomis savo nelabąjį piltą.-"Gerai,gerai*- 
pukšėjo jis, ftaš mėgstu drąsius vyrus.TawnLikimo draugai cyp
sėdavo,kaip pelėsLMirk tiesus,pakelta galva,tada turėsi gra
žesnių.- atsiminimą. Pakelta galva - tada aš geriau apglėbsiu 
tavo kaklą.""Mirt? Kodėl?" išsprūdo man pro suspaustą gerk
lę. "Air tu žinojai kam gyveni? Aš užbaigsiu tavo nežinią.... 
Klausyki tu kažkodėl patinki man. Juk aš galėčiau bė.t 'tavo 
jut, pro. pro seneliu. Ha,ha,ha.Aš tau šį tą paaiškinsiu," Jis 
bakstelėjo pirštu-į mane: "Tu mirsi del sutapimo. Ola turėjo
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,vertinau žmonią meilės jėgą. Ne 
tanai ai eralvbei. : . Eikš,užteks. ”

čia sustot. Jis 
, . •- 

tu daug brangesnė prekė. 
. ir niekas neb&tą,- stebė
ki naktis buvo pilna žaibą 

’ suei
tai mėsą 

Paskutinis toks įvykis
* i... 0 dabar

______  Jie imtą kaišioti ____ 
anapus ir ardytą mano planus .Viskas sukasi iš anksto 

i. Ar tu nori,kad kometos išeitą iš savo 
■ prabėgdamos uodegomis.nubarstytą žvaigždes.Ne,bran

di į tą mergytę. Tu kartais jausdavai,kad ji ta-
,gauna k&ną,spalvą. Ar. taip galima?! AŠ vis dar 

:i ji kada 
sapnuoju,

Tu nesapnuoji,kvailiuk. 'Tu gyveni .Anksčiau

pravažiuot ponas V. Jo sunkvežimis turėj_ __  _______
turėjo įeit pro šias duris.Ii- jis nieko nebotą matąs.Papras 
tas pirklys be lašelio fantazijos; 
Jis bėtą ramiai išleidęs savo kvapi 
jęsis. Tu,begėdį, sugadinai viską. - .
ir elektros,tu pataikei į vieną minutę iš milijono.ir 
jungime sukibirkščiavo didysis sutapimas. Tu įžiėrej; 
pavidalus ir šokai su mumis,ha,ha,ha. 2_ 2.2—2.
buvo prieš tris šimtus metą. Ir prieš septynis... 0 
eikš,vaikuti.išleist tavęs negaliu,nes tu suardytumei nusrta- 
tytą tvarką. Atsirastu žmonią,kurie imtą tau tikėti ir mano 
ramaus darbo vanduo butą sudrumstas. Jie imtą kaišioti savo 
nosis 
numatytomis kryptimis 
kelio ir p: 
gūsis, pažvi 
vo rankose : 
nepakankama: 
nOrS prilygti iuc*xxcxja.a- fįttj-j 
kas jus toks?** vapaliojo mano Ičipos, nesąmoningai norėdamos 
pratęsti laiką. "Tu nesapnuoji,kvailiuk. Tu gyveni .Anksčiau 
motinos pasakos baugindavo tave tamsiais vakarais,ar sapnai 
tamsiomis naktimis.Dabar tu esi čia su savo kraju ir siela 9 
Tai bus pasaka tik kitiems,jeigu jie kada nors klausysis pa-

'į

'•ii
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našaus nuotykio. &nonią smegeną kampeliuose prisiglaudžia 
keistos, beformes mintys, svajonės, vaizdai, kur ii; niekad nepa- : 
siekia ją akiu šviesa. Ar tu manai,kad jie kantriai tūno fe
nais? l?e,naktimis jie iššliaužia laukan,ir tada aš ją valdo
vas. Jie šoka man. Jie turi but paklusnus,girdi"- kreipėsi 
jis į mergaitę. "Naj o mane tu turbūt pažįsti.” Jo balse 
skambėjo pasididžiavimas. "Jus taip dažnai mane minit ir man 
taip dažnai pavyksta įsikūnyt jumyse.Aš senas,labai senas..? 
Jam bekalbant",su jo žmogiškai tuščiais žodžiais į. mane pama
žu grįžo senoji ramybė.Aš nebežiūrėjau į jė akis,kurios gal
būt matė mamutus staugiant Sibiro dykumose ir saracėnus šmės
čiojau, t apgultoj Jeruzalėj. Mano akys slydo to 'nelaimingo, 
auksaplaukio padaro akimis ir lūpomis.Kovotįšaukė mano krau
jas. Tu,neturi ko prarast,tu gali laimėt ją ir gyvenimu. Tas 
simt mečiuose nusidėvėjęs senis nuo daugelio santykiu, su žmo
nėmis įsigijo ir ją silpnybių. Pažiūrėk į jo raukšles, jo pa
juodusiu odę. Jis stiprus prieš cypiančias peles ir įbaugin
tus vaikus. Mano galva skaidrėjo. Aš dar drėbėjau.bet jau iš

"pasididžiavimo. Vienas prieš jį,prieš tamsą,pries pragarą! 
‘‘Jūs jau per s epas, dieduli, ir jau metas jums išnykt!” sušu
kau aš ir padrąsintas savo paties žodžią stvėriau už jo kie
tos, senoviškos apykaklės. Koks naivumas! Jis tik nusijuokė ir 
aš,sugniaužęs rankose apykaklę,nusviedžiau'ją į kampą. ’’Ber
niuk" vaipėsi jis,"tu pasidarei nuobodus.Tu pakėlei ranką 
prieš seną žmogą. Hi,hi’.1 Jis žengė artyn ir ištiesė ranką. 
Siaubo apakintas aš smogiau jam į krūtinę. Mano ranka atsimu
šė į orą ir jo švarke sužioravo skylė,pro kurią viskas matė
si,kaip pro skylę laikrašty.
Pasigirdo automobilio burzgimas ir,netrukus , šviesos pluoštas 
nučiuožė kambariu,paliesdamas ir Kvietkaus veidą.,Jis buvo 
iškreiptas ir šlapias nuo prakaito,kaip aprasojęs girto 
skulptoriaus pokštas.
- Tada viskas vyko sekundėmis. Ji metėsi ant juodojo žmogaus, 
norėdama užstoti mane.ir ją kūnai sušmėžavo margoje švieso
je, kaip suplėšytos vėliavos. Aš ėmiau bėgt,išvirtau pro du
ris, pasiekiau sunkvežimį ir atgavau sąmonę tik po keliasde
šimties kilometrą.
- Pyto saulėj aš pamačiau susirūpinusį šoferio veidą,girdė
jau jo alsavimą,mačiau praeinant žmones ir stebėjausi visu 
tuo,kaip dar niekadps. Juk tai pasaulis,šviesa,gyvybė... iš

•žemes garavo, drėgmė. Aš buvau dėkingas jai ir kiekvienam žo
lės stiebeliui. Kokia palaima gyventi!
iš tamsos girdėjosi Kvietkaus širdies pla kimas. Ji daužėsį 
kaip aliarmo varpas prieš audrą., bet jo lūpos nedrįso prasi 
verti..
- Matyt,aš kalbėjau gana - įtikinančiai,nes šoferiui pakako 
mano greitomis sumegzto pasiaiškinimo. Aš taip pat, atlikau 
pono V. uždavinį; jis tikrai nebūtą jo atlikęs. Ir tada aš 
likau vienas su savo paslaptimi. Dienos šviesa liepė man ne
tikėt ja^bet vos aš užmerkdavau akis,į mane ištysdavo pajuo-
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dusios rankos.išgirdąs juoką,aš pašokdavau nuo kėdės ir bėg
davau tolyn.' Tu turi grįžt,grįžt,grįžt - spengė mano ausyse. 
Jei tai buvo sapnas,tu įsitikinsi tuo,ir galėsi laisvai at
sidust. Jei tai tiesa,jis visur tave sučiups. Ir aš grįžau. 
Šį. vakarą. Pirmasis ženklas buvo elektros lemputėgntrasis - 
eglišakiai. uan beliko tik trupinėlis vilties; Heat.imkit. jos, 
sakykit,kad tni netiesa. "
- Apykaklė! - sustenėjo Kvietkus.
- Kas yra su apykakle?
- Praėjusią naktį man dingo apykaklė. '
-Na,ir? '
-Ji buvo kieta,aukšta,senoviška,kokią dabar nenešioja.
Atsiris pašoko. Jis jautė sprendimą artėjant.
-Ji dabar turi gulėt daržinės kampe. Jau kelios dienos, 
kaip daržinė užrakinta,- tęsė Kvietkus.
Iš bloko durą išvirto dvi žmogystos - žila ir juodaplaukė- 
ir palileidp bėgti daržinės link.Žiloji žmogysta mosikavo di 
d.eliu raktu ir atkakliai greitino savo smulkius žingsnelius 
juodaplaukio įkandin.Netrukus iš bloko išbėgo ir tręšia žmo

gysta ,~nup lev e šuo dama pasieni juos ilgais plaukais.
Spyna veltui stengėsi pratęst ją pastangas. Ji trakštelėjo 
ir ateivis su Kvietkum įsiveržė į vidą. Ateivis nedvejoda - 
mas šoko į kertę ir ištiesęs pirštą sušuko:
- Štai ji.’ '
Bet,lyg aidas,nuo durą atsiliepė moteriškąs balsas:
- Kur ji? . -
Jie sutartinai atsigręžė. Tarpdury,įsirėmusi rankomis į šo
nus, stovėjo moteriškė išsidraikiusiais plaukais. Viena jos
ranka glamžė prikyštę,kita laikė išdidžiai iškėlusi kietą, 
aukštą,senovišką apykaklę. Jos veidas t rėk ėiojo iš susijau 
dinimo.
-Kur apykaklė,tu nevidone?!
Ateivis kelias sekundes spoksojo į ją. Paskui jo Įlipą kam
peliai ėmė virpėti,jis susiėmė rankomis pilvą ,ir...prapliu
po juoku.Daržinės palubėse pabudo voratinkliai,nuo s„ieną ėmė 
byrėti dulkės,o jis juokėsi be perstojo,springdamas savo a- 
šaromis. Kvietkus p stulbinta s užmerkė akis. Jam rodėsdąlyg 
iš viršaus ima sruventi įvairiaspalvė.šviesa,daržinė prisi
pildo šešėlią ir ateivio juokas virsta griaudimu.
3.
Ateivis ilgai nesijuokė. Koteris ryžtingu balsu šoko į jo 
juoko srovę ir sustabdė ją.
- Petrai,nepaleisk jo. As pašauksiu žmones!
Kvietkus prabilo ir stebėjosi savo žodžią skambesiu. Jo lu
pomis kalbėjo nebe nuotykią ieškotojas,o atitarnavęs šeria
- Ištiktąją,aš reikalauju nasiaiškint. Ką reiškia visa tai?
- Pone Kvietkau,duokit man penkias minutes ir jums viskas
bus aišku. ’ ' ':'n
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- Na... gerai> Bet kalbėkit aiškiai ir be išsisukinėjimą.
- Petrai,netikėk. Jis nori pabėgt.
- Onute,prašau! Mano žmona truputį nervinga. As laukiu.
- Jūs pažistat.A. ir Z.?
- Taip,.žinoma.
- Jie kadais buvo jūsų klasės draugai.
- Taip. Jie tebėra mano klasės draugai. Iš kur jūs žinote?
- Jie kalti dėl mano atvykimo.
- Kaip?
- Aš siūlau pereit į kambarį, ėia darosi vėsu. Aišku, jeigu 
ponia sutiks.
Ponia sutiko ir jie grįžo į tą patį kambarį su langu įkalnuą 
su trimis kėdėmis,padalintą skara.kuri prieš valandėlę įtar
tinai šlamėjo. Bet dabar jame degė šviesa. Baigta su pusto
niais, pus še sėliais ir užuominomis, paslaptis ėia turėjo būt 
išnarstyta,kaip ant operacijos stalo. Abu vyrai,aukurą ją 
tamsoje.truputį gėdinosi.Jie atsisėdo nuleidę galvas,lyg su
gauti Išdykėliai.Moteris sekė juos motiniškai griėžtu žvilg
sniu. Nejaukiai jausdamas jį,ateivis prabilo.
- Aš tikrai nusipelniau pylos. Man buvo taip nesmagu vedžio-x 
ti jus už nosies. Jūs buvote man toks malonus. AŠ tikrai bū
čiau viską nutraukęs,jei jie nebūtą įtikinę manęs,kad tai 
suteiks jums malonumo.
-Malonumo?!
- Taip. Jūsą draugai - mes gyvename vienoje stovykloje -ruo
šėsi jums ką nors padovanoti gimtadienio proga.Bet tai turė
jo būt nepaprasta dovana. Jie suko galvas porą savaičių ir 
pagaliau atrado. Žinodami,kad jūs studijuojat hipnotizmą ir 
panašius vaiduokliškus dalykus,gie sulipdė tą šiurpą nuotykį 
kurį aš jums neseniai papasakojau.
- Tie niekadėjai! Jie visą laiką juokdavos iš manęs.Prakeik
ti materialistai! Mes dar pasimatysim’- siautėjo Kvietkus.
- Bet aš nesuprantu,kaip jie galėjo visą tai supint. Matema
tikai’ Skaitlinių žmonės!
- Jie atsiminė porą pasakojimų ir,prisipažinsiu,aš jiems 
truputį, padėjau. Tada jie išleido mane į kelionę,prigrąšę 
gerai atlikt savo vaidmenį. (Aš jį išmokau atmintinai.) Aš 
važiavau tvirtai įsitikinęs.kad pradžiuginsiu jus.Be tąsvaB- 
blausia,aš esu aktorius ir'čia buvo reta proga išbandyt sa
vo sugebėjimus. Tragiški vaidmenys mano silpnybė,
- 0 lemputė,eglišakial,apykaklė?
- Aš atvykau užvakar. Pirmasis uždavinys buvo nepastebėtam 
sudaužyt elektros lemputę. Porą valandą aš šniu^štlnėjau ap
linkui ją,paskui sviedžiau visą plytgalį,girdėjau sargybinį . 
keikiantis,ir vos pabėgau. Sunki pradžia.Paskui jūsų apykak
lė. Aš buvau gerai supažindintas Pirmas , aukštas,jūsų lova 
prie- atdaro .lango, tamsi naktis...
įtempimas atslūgo. Paslapties rūkas išsisklaidė ir tebeliko 
trys paprasti,kasdieniniai žmonės,pasakoją, linksmą,truputį 
nekasdienišką nuotykį.
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- Su eglišakėmis tebuvo yaikų darbas,ir aš jį atidaviau vai
kams. Taip pat apykaklės paslėpimas.
- įas išdavė jus,- nesulaikydama išdidžios šypsenos įsiter
pė ponia. - Vaikai išdavė jus. Man kilo įtarimas ir as su jų 
pagalba atsekiau visą paslaptį.
- Pasiklarsius už skaros musų pašnekesio,Onute,- pastebėjo
Kvietkus. "
- Mano pagarba jums,ponia,- nusilenkė ateivis.-Visi didieji 
planai žūva dėl smulkmenų. Tikrai,aš buvau menkaė strategas,. 
leisdamas valkams slėpt tą kietą,aukštą,senovišką padarą,ku- 
rio jūs negalėjot nepastebėt.
- Ir kaip tai turėjo baigtis? Pagal jūsų planą,aišku.
- Pagal mūsų nepavykusį planą aš turėjau įtikint jus. Tada u 
^išvažiuot ir palikt jus vieną su šmėklomis. Laimingą, kaip
tvirtino jūsų draugai. Rytoj -rytą jūs būtumėt radęs laišką, 
kuriame viskas paaiškinta,atsiprašytą,palinkėta daug laimes 
ir t.t. ,
Ateivis ištraukė iš kišenės didelį geltoną voką ir padėjo jį 
ant stalo.
- Tie niekadėjai,išdykėliai!- jau su šypsena murmėjo Kviet
inis, glostydamas voką. - Žinote,aš negaliu pykt ant jų. Pykt 
galima tik ant žmonių. 0 jie,vaikystes draugai,jie nėra žmo
nės. Senatvėj jie tik dalis praeities.Ar galima pykt ant sa
vo praeities? " ’ ,
- Ir todėl visas jūsų visiškai teisėtas pyktis krinta ant
manąs? . -
- Anaiptol’- sužavėtas savo atlaidumo paneigė Kvietkus.
Jis norėjo išgelbėt nuo visįško suplikėjimo bent nuotykio e- 
niiogą. Jis turėjo būt kilnus,atlaidus,pašakyt ką nors gra
žaus. Priėjęs prie lango jis tarė:
- Pažvelkite į kalnus. Gal atsimenate.kai aš jums kalbėjau 
apie antrąją kalnų grandine,,! kurią as vis stengiuos užkopt. 
Pažvelkit,dabar debesų nėra.Kalnai juodi,galingi,aiškiai at- . 
simuša danguje. Toks nepermaldaujamas gamtos vyksmas. Prieš 
valandą aš kopiau debesimis,dabar aš matau aiškią,juodą tik
rovę.Bet aš buvau atitrūkęs nuo jos, aš mačiau naujas erdves s- 
To užtenka. AŠ tegaliu jums būti dėkingas.
- Dėkui jums,pone Kvietkau. Jūs sutaupot man daug sąžinės 
graužimo. Aš galėsiu ramus grįžti namo.- Ateivis pakilo ir 
pažvelgė į laikrodį.
- Mano traukinėlis išeina už penkiolikos minučių.
- Tik pakelės stovyklose saugokitės šokių vakarų,- nusijuokė 
Kvietkus.
- Ir trapių merginų su auksiniais plaukais.,.
- Klausau,ponia,ir dar sykį - atleiskit.
- linkėjimai mano draugams. Teapsilanko. • .
- Ir jūs nepamirškit!
- Būtinai...
Žingsniai nuaidėjo ir jie liko vieni. Kvietkus ataidūsdamas 
pažvelgė į žmoną.

^7
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- Dabar gali sudegint mano knygas,kaip žadėjai. AŠ jau nebe- 
sišnirsiu. Tik perdažnai nesijuok iš manęs.
Kvietkienės lupose švysčiojo keista šypsena.
- Kvailiuk. Gali pasilaikyt savo' dvasių aprašymus. Dėl dvie
ju priešasšių.
- Kokių,?
- Ryt tavo gimtadienis, A antra: tu šiandien mane du syk 
pavadinai Onute. Aš jau buvau nuo to atpratus. Tu mane nu
ginklavau. Tik napasislėpk visai savo knygose. Apsižvalgyk. 
Juk gyvenimas daugiau vertas,negu tik iš jo pabėgt.
Kvietkus nustebės žiurėjo į ją. Gal tai vakaro,gal jo sujau
dintu akiu kalte,bet jos balsas buvo šiltas,jos akys žvilgė
jo ir net karpa jos veide atrodė kaip koketiška maža muselė*- 
Kai kada,galvojo jis,gyvenimas , gražesnis už pamėkles. Jis 
priėjo prie jos ir,kaip prieš dešimtis metų,palietė lupomis 
jos skruostą; švelniai,kaip tegali kūdikiai ir seniai.
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... Mergaites skarelėje neišbaigtas ornamen
tas reiškia įnirtu. Tašiau girtis čia, sodžiuj, nesustabdo ir ne
pertraukia kaindeMp gyvenimo. Sodžiuj žmogus lengviau kaip kur 
kitur gimsta, lengviau jis ir Šią žeme paliete.. Gyvenimas eim 

- toliau, nes jis už viską galingesnis. Vieni eim, kiti palieka • 
Reikia gyventi'.

. . . Kai Pavasaris,jaunas ir uŽdusps, Šniokš
damas atskuba iŠ slėnio,tada iŠ ten,kur Krapinos krantuos gelto
nai euželusios lankos,kur Žalia Žiemos soja prasimuša iŠ Sliemen 
kalnų visi upeliukai skuba ji pasveikinti. Amžinai linksma Bist
rą veržiasi per suverstas raudonų akmenėliu krūvas. Snieguolės 
kelia galveles ir krokus pabunda iŠ miego, o mėlyna Šunpijolke 
nustebusi pakelia akeles £ debesie,nes jie tokie pat mėlyni, ir 
ji galvoja,kad ji pati iŠ dangaus nukritusi., , . . , , ,

Pirm,negu pargrįžta laukiniai karveliai, 
. veleną pasidei^ia geltona raktažole, iŠ sausų miško lapų prari.- 

ŠvieŠia baltapiūke ir tūkstantiai išpurtusių pumpurų sprogsta ir 
godžiai geria pavasario saul^. Visur dvelkia šviežia Žaluma ir 
visas kraštas džiūgaudamas išeina sutikti pavasario. 0 aukotai, 
Sliemen pakriaušių viršūnėse,dar švie'bia kažkas, lyg paskutiniai 
sniego likusiai. labiau tai ne sniegas,tik balta bažnytėlė kalno 
atšlaitėje. Ji stpvi aukštai virš kalno, kuris traukiasi išilgai 
vingiuoto kelio. Ji savo toli Šviečiančiu bčkžtu Btovi sargyboje 
kaip turklys, kai • jis klausydamasis ištempia savo ilgą kaklą. 
Kaimas iŠ'Visų pusių apsiaustas trąšiom ganyklom ir vešliu Žie
minių kviečių rėžių,kuris kaip diržas apjuosia kaimą.

Žemiau bažnytėlės,išilgai kalnelio, pil- 
. kuoja kapines. Jos apsuptos laukinėm žaliatvorem ir ’."ur-ne-kur
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Šernų, sukritusiu mūr u. Daugumoje žali, iškorę jo mediniai kryžiai,- 
vieni audringų pavasario vėjų išvartyti, kitus sniego pustys pri
spaudė. Taip paprastos, kaip ir pats gyvenimas sodžiuj,šios kapi
nės. Žmogus sodžiuj gimsta,gyvena ir miršta. Vienas anksčiau,ki
tas vėliau, sulig tai, kaip žvaigždėse surašyta ir kaip likimo dei
vė jam dar lopšyje paskyrė. Netvarkingi,sumaišyti,kaip maži ūki- 

—ninku nameliai priė kelio, stovi '-'antkapTal ant kaimo kapinių, —--w* 
tartum Šeimininkė būtų, paukščiams papylus rieskuŠia kukurūzų.

-- -- - - —— Mano kelias dažnai mane užveda pro Šias
tylias kapines. Kiekviena syki, nesąmoningai sustabdau Žingsnius 
ir susimąstęs pažvelgiu į vieną vienišą kapa, stipriai prisiglau
dusį prie žemo mūro. Taip pat ir Šia užsuko pavasaris įvairiausi 
pavasario Žiedai,plautės ir kiaulpienes,ir šiaip^kas iš vėjo at
pūstų. seklų išaugo, vešliai išsidriekė ant kapo,kaip gražiausias 
pavasario kilimas.

■X. AŠ nuskina nua pakelės pora laukinių, gė
lių ir metu jas per mūrą ant kapo. Tada vėl Žingsniuoju taku, ku
ris leidžiasi stačiai Žemyn ir tuojaus randuos lankoje,kuri Švy
ti pirmuosiuose pavasario rūbuose. Aš žinau - jeigu eičiau 
dar toliau, būčiau ten, kur Bistrą įteka ir kur alksniai - Šitaip© 
linksmai Šlamą. Ten ant Žolės pastebėčiau jauną mergaitę, karves 
beganančią ir kažką siuvinėjančią.

Man prisiartinus,ji pakels gražiai nude
gusį veidelį ir dvį šviečiančios mėlynos akys, skaidrios ir gu
vios, kaip ankstyvas rytas,man meiliai ir draugiškai Šypsosis.

- Laba diena,ponas.

IŠ kur ji turi šitas mėlynas akis. - 
kiekvieną sykį galvoju. Tai nėra paprastas mėlynumas,tai dangaus 
mėlynės atspindys, kuris.atsimuša tyrame vandeny. Ir man atrodo, 
tarytum Čia būtų nuskendę mano jaunystės sapnai. Jos lūpos sul
tingos ir papustos,krūtinė įtempta,lyg norėtų sutrūkti,kaip pri
nokusi vynuogė rudens lietuje.

Savo pie,tų poilsiui ae mielai pasilieku 
prie jos,alksnių pavėsyje,ant upės kranto. Vanduo tyliai murmena 
ir saulės spinduliai,sunkiai įkrisdami pro tankią lapiją,Žaidžia 
ant JalŽos veidelio*

Aš apŽiūriti jos dl'ūvinį ir klaiisiu*
- Del ko tas žalumas siuviiy?

. ----- - jrai akys, pone.
- Ir Šitos,geltonos gėlytės?
- Tai pirm^ios pavasario gėlės, - juo

kiasi jos pilna burna.
- Bet tos raudonos,ten?
- 0 - to aŠ negaliu jums sakyti...
- Kodėl gi ne? . - .
- Taip vadinu...- ir į skruostus Šoka

raudonumas. .
- Hm. Tai> turbūt, meilą reiškia?- 1Š- 

gelbsčiu. - JalzK,čaižą,tai tikriausiai tavo Ivokui.
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- Kodėl nei- prisipažįsta ji ir susigė
dusi nusuka nuo manęs savą molynas akis.

Kai a& ant žolės išskleidžiu Šį marga 
siuvinėtai* r odos, ir "Jaugiu, kaip šia, šitame Šiurkščiame drobės 
gabale jauna siela įsiuvo savo Žirdi, visus tyliuosius mergaites 
sapnus,visą jaunystę gu visomis josZviltimis.

Paslaptingu raštu jame įrašyta paprastos 
kaimo mergaitės dalia, oitos- margos gėlės, Švelniai prie viena 
kitos suspaustos - ar tai ne jaunyste ir jos audringas laukimas 
kažko nežinomo, ar tai ne tolimas, nedrąsus nujautimas vogčiomis 
prasimuša pro linksmą spalvą raizginį,pro mėlynas linijas,lygias 
pavasario dangaus Žydrumui? Ir Šia,vidury linksmos spalvą simfo
nijos, a taiga du tamsūs taškai, kaip dvi akys,tai ~ jo akys,kurios 
neperseniai, vieną gražaus sekmadienio ryta grįžtant iš mišių,gi
liai pažvelgė į jos akių gilumą. '

Kaip keistai tada jis į ją Žiūrėjo. Lyg 
ją savo gyvenime pirmą kart matytų. Juk jie abudu'vaikais drauge 
užaugo ir Šimtus sykių už plaukų gusiimdavo... Ji tada pakėlė 
vienai akimirkai ilgas blakstienas ir jos viduje suvirpėjo, kaip 
gluosnio saka pakrantėj. Tada ji vėl leidosi į kelią ir smarkiai 
žengdama geležimi pakaustytais batais praeidama jam pro Žalį,se
nu įpročiu,eušnabŽdėjo i

- Duok Dieve tau dalyvauti šventose mi- 
fiX086*

- Duok Dieve,- atsake Ivek.
Ir nūn,įsiuvo JalŽa šias abi juodas akis 

skarelėn, o prie jų ir savo mėlynąsias. Tą visą ji raudonom mei
lės spalvom apipynė,o žaliais virpančiais siūlais išrašė ilgesį.

Vieną dieną ji pergyveno paslaptingą 
baimę ir mylimojo ilgesį. Tada ant drobes išsiskleidė ugnim rau
donos rožes.
„ ., . v . 0 kai į kraštą ateis ruduo ir prinoks
laukines vyšnios ir lapai nusidažys purpuru, įsius tada JalŽa į 
drobę geltonu skaisčios mergystės gėlę ir bus Iveko žmona... _

Bet prieš tai, kol į kraštą atėjo ruduo, 
vejąs nulavĮo sultingą vyšnios Šaką ir siuvinys, liko nebaigtas.

Ivek yra vargingas vaikinas ir Jalžos 
. namuose, paliai seną slėnio gyventojų paprotį, buvo krūva vaiky. 

Kiekvienai kaimo trobelei tenka po vieną gabalą Žemės, bet tie, 
kuriems aukštai kalne išpuola,turi po du. Žeme molinga ir kieta. 
Nėspėjus kviečių suvežti, nuakejamoe ražienos ir ūkininkai sėja 
vandeni no s ropes.

Bendruomenes ganyklose ganosi abi liesos 
karvės. Kieme laikoma kęletąs sparnuočių, ir skurdžiai taip, pamatau, gyve narna. Moterys pirkliams ar Žydams parduoda si bej tą ič- 
salvo kaimo dirbinių,arba pačios neša savo prekes per kalną į Ža
grelę,. Šion kelionėn dažnai įŠsiruoŠiama jau sekmadienį po piet.

Taip pat ir kaimo jaunimas, peržengęs 
. penkiolikę, sekmadienio .popiety iškeliauja per kalną į miestu 

ieškoti darbo. Krepšiuose ar maiguose jaunuoliai pasiima kiele 
duonos, džiovinto karvių sūrio, Česnaku, ir varškėčių. Retai kada 

- yra šmotelis lašinių ar pusbonke kaimiško vyno. Šitas išteklius
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jioms.bus pagrindinis maistas praleist visai darbo Savaitei Žagre 
be. Jie dirba dažniausiai daržuose arba padieniais prie statybos! 
neža plytas,maišo cementu,ar pamatu kasa.

Jų kelias iš kairfb į miestu eina siauru 
ir stačiu miško taku, netoli bažnytėlės, iki pat kalno viršūnės.Ta 
da vėl,prie Medvedgrado griuvėsių, pakalnėn, per Šeštinę., link 
Smrok, o nuo ten į. Žagrelę.. Lengvai ir vikriai: kaip kalnines ož
kos, jie kyla aukštyn,- basi, siūbuojančiu žingsniu, dainuodami 
skausmingai gūdžių dainelę, Su jais dainuoja laukai ir kalnai,o 
stačios uolos atmeta jų aidų. Aukšti moterų ir mergaičių balsai, 
atrodo, per medžių viršūnes plaukia, kai tuo tarpu gilūs vyrų a- 
kordai,lyg iŠ žemės, kaip Šviežia atžala iŠ medžio Šaknų, aukštyn 
užsiląuŽia. Merginos,ant galvų nešdamos sunkiai prikrautas pinti- 
nes, lengviu žingsniu kyla kalnan, išdidžiai eupdamosios sų kiek 
vienu Žingsniu. Vyrai eina sunkiai,palinkę, grubiai skėčiarioda“ 
miesi nusidirbusiom rankom. Taip jie, su sunkiai skambančia me- 
Ifcnkoliška daina, nuo trijų iki keturių valandų keliauja per 
kainų, nežiūrint to, kad panosėj turi kalnų traukinukų. Bet bilie
tai dėl jų neįperkami. Jie kainuoja 7 dinarus,, o prie įtempto 
darbo jie uždirba tik 2-J dinarus per valandų.

Vyrai ir moterys savo vaizdingų, margai 
išrašytų apdarų palieka Bistroje« T darbų jie eina su pigiais, 
fabriko gamybos, drabužiais,arba senais,mieste pas Tredlerį nusi
pirktais,miesčioniškais. Šitie bespalviai skarmalai taip pat jau 
ir iŠ kaimo pradeda išstumti naminį audeklų ir senoviškus iŠsiu- 
vinėtus drabužius. _ . '

Jie keliauja basi ir per pečius,ant laz
delės, nešasi batus. Jų pačių oda yra daug pigesne už batų. Ne
tolios® Kulmerio pilies jie susirenka ir sustoja, pailsėti.Prie 
Šaltinio malšina troškulį ir užsimauna batus, nes laikoma geda bar 
sam eiti per svetimų, kaimų. 1

Ir ateina ilgai lauktasis Šeštadienis. ' 
Anksti prieš vakarų, persisvėrę tuščias pintines, tuo pačiu buriu 
Šie nepavargsta, darbštūs Žmonės ištraukia vėl per kalnų. į savo 
kaimus, kad parneštų namo mažus, sunkiai uždirbtus dinarus. Jiems 
mažai telieka laiko apsistoti kaime, lik tiek,kiek reikia reika- 
lams sutvarkyti! iŠ naujo maisto suęipakuoti ir aludėje su bi
čiuliais ir paŽistamais susitikti, kur dažnai prageriamas visos 
savaitės uždarbis. 0 sekmadienio pavakary jie vėl ima savo pri
pildytus krepšius, užsimeta kuprines ir dingsta stačiu taku, pro 
kalno bažnytėlę, aukštyn miškan. Basi,batais ant nugarų nešini. 
Taip gyvena žmones prie iliemen kalnų.

Taip pat Jalza ir Ivekas bu visais eida
vo j. miestų darban, load savo' reikalus suvedus galų su galu. Tai 
nieko nepaprasto, taip daro visi.

Jie abu dirbo prie tos pačios statybos! 
jis kasė pamatus ir maišė betonų,ji priheŠdavo plytas ir kalkes. 
Vėliau, kai stogas buvo uždėtas, Šia nebebuvo kas veikių. Tada 
JalŽa pristojo gatvių Šluoti. Nuo ankstaus ryto ilga beržo Šluo
ta Šluodavo,gatves ir aikštes. Jos manymu, tai buvo labai papras-
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tas darbas! anksti, vos auštant, ji Svariai iššluodavo savo rajonu 
ir per vidų ilgą dieną neturėjo ko veikti. Ką jai reiškia tą po
rą valandą gerti dulkes,yisokįas atmatas ir Šiukšles pilstyti*t

šiuo darbu Jalža užsiėmė iki vėlyvo ru
dens. Tada ji susirgo,ir stiprioji kaimo mergaitė,kurios skruos- 

''-tai trykštų tryško gyvumu,diena iš dienos pradėjo gąsti. Pagelto 
rožinis veidas ir nuvyto. Jos mėlyną akių kibirkštys Žvelgė li
gotai ir apsiniaukusiai. Kaimo moterys sakė, jog ji pereilydžius 
ir persisaldžiusi. -RAr tik jos kas nesuŽavėjo”- galvojo kreiva
akė Kata.

• Ir kai iŠ’ šimto stebuklingų gydomųjų Žo
lių užraugtas gėralas nenorėjo gelbėti,tada senei buvo aišku, jog 
reikalo turima su užkerėjimu. Tuo tarpu Jalžai buvo vis blogiau 
ir blogiau. Ir jeigu paskutinė, priemonė - iš juodo katino kaulų 
išdegintas anglis, prieš pat saulėtekį išgertas, negelbės, tada su 
Jalža blogai. Bet ir žjis paskutinysis vaistas negelbėjo. Ir su 
paskutiniais pageltusiais Krapinęs ąžuolų lapais,po pirmų ŠalŠiųį 
išnešė jaunąją Jalžą..

> Keturi kaimynai, tarp jų ir senas Šlubis
Zutko, ant pečių pakėlė eglini karstą ir, liūdimi eisena ^pamažu 
traukė pirmyn. Pirm visų ėjo vaikinas su žalio medžio kryžiumi, 
ant kurio buvo užrišta baltamargė,nebaigta JalŽos skarelė. Senas 
barzdotas zakrastijonas skambino numirėlių varpeliu,o 
pražilps kunigas, su krakmolytais, standžiais marškiniais ir juoda 
maldaknyge rankose,murmėjo mirusio maldas, lik keletas moterė
lių ir pora vyrų palydėjo vargšą Jalzą kalnan - į, kapines.

Medžiotojas,kurs keliu ėjo,sustojo, nusi
ėmė Žalią kspyxy su laukinės anties plunksnomis ir jo didelis 
medžioklinis šuo baukšŽiai susirangė po jo kojomis. Nuo pamiškės 
per plikas rugienas pūtė Šaltas vejasi sustojo jie staiga ant 
pakelės ir,Žiauriai plasnodamas, žiurėjo per digliuotus erškėčių 
brūzgynus.

Po laidutuvių sekė Šermenys. Visi daly
viai, išskyrus seną kunigą, nusigėrė rukŠčiu kaimo vynu,kaip per 
visas tvarkingas pakasynas įprasta. Bučiavosi,įlėbiasŠiavosi,so
piai priverkė ir prisijuokė ilgam laikui.

■ - Kas čia tokio.1 Geriau anksčiau, negu
vėliau! į

- Mažiau ašarų, kūma. Ir būt Šia ko! Ar 
jai negeriau kaip mums?.. Rado ramybp pas maloningąjį Poną Die
vulį. ..

- Mielas,tavo teisybė, kūnai. Nebereikia 
jai daugiau vargo vargti,kaip mums... Visi mirsim...

-Taip yra.Jei mirsim,tai ko Šia,po vel
nių, raudoti? Duok mums geniau išgert ir pasilinksmint.

- Ar maloningas Ponas Dievas ne dėl to
ir Šį vynelį sutvėrė? • .

- Mes norim linksmintis,mes vargšai...
mes*.

~ Taip yra. Jo teisybė,- patvirtino nu-
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ir ramiai miršta žmones

i... b t

sigerą,isvirtusiom akim kaimynai
Likimui pasidavp 

Sliemen kalną papėdėje,. Be žodžiy ir be ilgy dojavimy jie žvel
gia mirčiai veidan. Jie Šį pasaulį palieka tyliai, kaip ląpas ru
deny žemėn krisdamas,kaip upelis vasarą iŠdžiūdamas,lsa.ip pavasa
rį ledai kad numuša sodu Žydėjimą. Jokio skundo nei tiems, kurie 
pasilieka,nei kurie Išeina. Tik tylus, ramus ištikimumas. Ant jy 
užsip lėtus prakilni lauku, arimu ir pievų ramybė. Gyvenimas eina 
savo keliu ir jie viską sutinka ramiai ir nemaistaudami - kas 
dabar yra ir kas ateis. Molėta žemė sunkiai įdirbama, o, be to, ir 
tos taip matė.. Dievas duoda daug vaiky. Dievas duoda “ Dievas ir 
atsiima.

Dar tą patį rudenį, vėlai, Ivekas pasiėmė 
žmoną. Vieną kaimynu. Ir dėl ko jam nevesti? Tu mielas Dieve.- 
Jule ateina laikas, kada vaikinas veda. Toks yra gyvenimo eismas. 
Ką tu gali prieš Dievo valią) Jis duoda, liety ir eaulą,atsiunčia 
ledus ir potvynius, gyvenimą ir mirtį. Ką tu prieš tai padarysi?

Dabar karves prie Bistros lankoje gano 
Jaltos sosuo, manoji JfeŽa. Džiugiai Šlama alksniai, Žolė kalasi, 
želia nauja sėkla, ir laukiniai karveliai jau BugrįŽą piety. 
Kada Maža užaugs,ji taip pat eis per Sliemen į miestą,batais, ant 
pežiy nežiną,rankoje - išsiuvinėta skarele pridengta pintine.

Taip pat ir viršuj, Žemiau baltos bažny
tėlės,ant kalno,prie stataus tako žaliuoja kapas, papuoštas pir
mais pavasario žiedais. Geltonos raktažoles uŽsiskleidŽia ant 
kapo,auksaakos baltagalvės suka savo veidus link saules, o mėly
nos šunpijolkės iškelia nustebusias galveles į skliauty mėlynu
mą. Auksu geltonuoja papurusios kiaulpienes ir paltaplukės akimi 
palydi Šviesius debesis, Atrodo,kartum kažkas išskleidė ant kapo 
nebaigtą,morgai išsiuvinėtą JalŽcs skarely

7^
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NEBEKVEPIA PLYNA. PAIAUKĖ,
NENIAUKSTOS PAPIEVIAIS DANGUS,

-ANEI NERASI VAKARO,
KAIP IŠSKANDYTO DUONKUBIIIO DUGNAS,'
RUKAI TOKIA GAUBTĖ,
ANEI AJERŲ POTERIAIS SU3RIDUSION MINIOM Į VANDENIS

RAŠAU PAVRGŲSIA RANKA. SUSTOJU. .
TYLUMA KAIP AUKSĄ NUPEMJES VARIS SKAUDŽIAI GAUDŽIA}
- ŽAGARAI. ARIMŲ VIRTINĖ, BASA VIENPLAUKĖ. -
IR VĖL GAL:
GAL IR VĖJAS KYLANTIS,IR RANKA KAIMYNO TOLIMO,

IĖTAI NUMOJANT!,
ŠILTA PAVILGA UŽMERKTOM AKIM PRAPLAUKIA!? - - .
TEN ILGOS VIRTINĖS TAUKINIŲ ANČIŲ -
BALTI BALTI SeSĖIIAI RUDENS MĖNĖSIENOJE - - - .

PAVARGUSI RANKA SUSTOJA. MOJA 
BULBAKASIAI,MIGIA. ARIMŲ JUOSTA JUOSTA.
- - BASA,BASA,- MATAU. - PAČIOM PALAUKĖM

56



IR AUC

DROBINIAI PAPRASTA, 
MENI,ANUOMET. AK,ANDAI - KAIP JAVĄ DEINAN

VIENUŽĖS VAIANDOS TARŠOS
NEBALTINTAI

PO PALANGĖM.
IR ŠI 10 RUDENIO SPRANGI,NUALINTA TYIA,

IR PASIRĖMUSI RANKA ŽAIDŽIA,
ŽAIDŽIA
- IR KAM?’ -

ATŠAUTA
VEIKE.

:m tylomis .
BALZGANA RŪKO SKRAISTĖ LIEDAVOS TOU
TEN TOIL ,
- IR TAVO ŽVILGSNYJE - , 

VĖJAS.
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Vyras,sėdįs už jazzo raudamųjų instrumentų,eina iš
vien su silpnaisiais. Draugas silpnųjų, draugas nekir
čiuojamosios takto dalies. Jis rūpinas kiek begalima 
savo globotiniu,išstumia jį į pr/šakį,ar gina jį, ryš
kiais smūgiais dalydamas uzslopint begrąsantį ritmą.Sa
vo barškalavime jis turi karką revoliucionieriško ir tei
sėto. Jis triukšmauja prieš taktą.

Jo instrumentas visiškai įprato prieštarauti toms 
ritmo taisyklėms,kurioms taip, vienas per kitą persi
st engdami, rūpinas i' savo žarna ir metalu įtikt uolusis 
smuikai su pianinu. Jis daro, ką jis nori, valkatauja 
laiko tėkmėj. Kol kiti padaro keturias ketvirtines,jis 
suspėja penkias.

Aš pažinojau vieną jazzo muzikantą,jis mušė įtemp
tame kailyje septynias sinkopes vienam keturių ketvir
tinių takte, išplakdavo jas savo mažuoju 
būgneliu,kaip kiaušinį sriuboje išplaka. 
Jis nešiojo raginius akinius,kalbėjo gry 
niausią pietų Amerikos šnekta,ir iškėlęs 
barškulius į viršų, vangiai laukdamas jų 
nusileidžiant, baksnojo savo partiją ko
jom. Instrumentų jo tonų paplūdimui ne
užteko. Abiem savo lazdelėm jis mušė pi
aninui į nugarą,į grindis, į savo paties 
galvą, vyno butelius. Viskas jam darės 
bugnijimas, viskas skambėjimas. Jis mėtė 
nuo savęs netaisyklingą triukšmavimą, 
kaip ką tik iš vandens išsikapanojęs šu
niukas lašus drabsto. Jis išsišnypšdavo 
sinkopėm. Taip išleisdavo jis, laiminga
sis, visą savo nepasitenkinimo krfivį ir, 
muzikantas, savo prieštaravimu reikalavę 
harmonijos,kuriai jis ir tarnavo.
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Sinkopė yra šiolaikinės šokių muzikos druska ir už
daras. Ir ne tik šokių. Sinkopė yra musų priešginiškų 
dienų simbolis,simbolis iš takto sudaryto pasaulio, kurs 
nr tik negali,bet ir nenori nustot skambėjęs broliškose 
sferose varžybų dairia.

Visur matosi gyvas judėjimas, išeinąs į nekirčiuo
jamosios ' takto dalies naudų.- Akcentai nusitęsia, siūbuo
ja, puola.

Pirmieji smuikai turi jau irgi kaip pakalbėt. ZTie 
visu balsu saukia,kad jų vieta yra kaip tik čia. -

Ritmas,pagal kurį skrieja, dangaus kūnai,nėra taip 
nepaliečiamai nužymėtas, kaip mes galvojom. Einšteino 
sinkopė jį išpurino ir gana zaltvykstišką padarė.

Sielos mokslas ryškiausiu tonu laiko sąmonės nepa
brėžtą,nekirčiuojamą. Dailininkai perk.e lia akcentą nuo 
reiškinių išorės į esmę.

Scenos kūrėjai rašo veikalus su daugeliu judančių 
Svorio centrų, The syncopted drama.

Romanų rašytojai praleidžia, skyrius neparašytus ir 
užrašo tik tai,kas stovi tarpskyriuose.

. Afektai paslenka psichoanalizės užuovėjon. Prekė 
persikainoja,pinigas persikainoja, nekalbant jau apie 
gyvenimo prasmę.

Viešbučio salėj sėdi ponios ir kvepia. Drabužių ak
centas yra ten,kur jų iš viso nėra. Rūbo ritmas sinko- 
piucjasi nuogumo pabrėžimų. - Ionia Goldstein mandagiai 
žaidžia su ponų Goldstein šeimos darną. Tonas tačiau ant 
mėlynakio sky’mokytojo. Relinu be sinkopių gal brit buvo 
valsų laikais. -

.Tai jazzo kančia,kuri groja sferų muziką. Ir žmogus, 
jei^u jis grakščiai šokti nori,turi mokytis visiškai nau 
jų žingsnių.
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JIE JUOKIASI PO AVIES VIINU KEPURĖM,PRAKAITAS PRO 
DRABUŽIUS, KAIP PIRTY. IŠKEIĘ GAIVAS ŽIŪRI, KAI P 

v SUKASI KAIP MIRGA KARUSElŽ. JIE ATŠJO IŠ KAŽINKUR 
IR JIE ŽIŪRĮ,UŽSIMIRŠTI GAL. NUSIPERKA BIITETcjLI,PALEI
DŽIA PORĄ ŠŪVIŲ, IR JIE E INA, EINA SKERSAI IR IS ILGAI, KUR 
SPALVOČIAU, KUR ŠŪKAUJA, IR JIE KARTAIS PRAJUNKA, IR VĖI 
UŽSIDARO.
NIEKAS NEŽINO.KAD'JIE ČIA,IR KAD KITUR. SPALVOTI KASPI
NAI IR POPIERELEAI KRINTA ANT VISU GALVŲ. JIS ĮSIŽIŪRI 
Į SPALVOTĄ LOŠIMŲ RATĄ IR JĮ SUKA'SUKA - KOI VISKAS IŠ
SILIEJA VAIVORYKŠTE,

GATVŠJ DAINUOJA, ARMONIKA KAIP ŠIRDIS. NESISKIRIA. 
VISI JIE NESISKIRIA, VISI TAIP SU S IE TVARTU, BE AŠ; 
TŲ DAINŲ JIE IŠMOKO NE ČIA - JOS YRA APIE LINŲ 
VŠ JAS, APIE VIENĄ SUSITIKIMĄ PABARK,JOS RAIBA LAIMŲ- 
TURI BŪT LABAI IŠ TOII,KUR NIEKAS NEŽINO. PER KELIĄ IR 
DAINA NAUJAI NVS PALVO, TAIP GŪDŽIAI. IMG NE TIE SODŽIAUS 
ARMONIKA, VSJlAI, KAI LAIKAS MIEGO. TAIP VIENIŠI,KAIP DVA
SIOS.
PO TO SUGULA, IR SAPNUOJA. IR NIEKAS NEŽINO,KĄ JIE SAP
NUOJA. N£ JIE. IR GRAIBOS SAPNUOJANČIOJI RANKOM KAŽKUR 
I TO LOMA, VISĄ NAKTĮ.
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JŲ DIENOS

APEINA ĄPUNKUI. JEIGU TAI BŪTŲ BERŽAI,BŪTŲ SULA.SKLIDI
NI, SAIDŪS ĄSOČIAI. TAIP LAŠT - LAŠT,IR LATAKAS BALČIAU*. 
SIAIS LINAIS APSUKTAS. ARBA JEIGU KLEVAI,PRIE PAT KIĖ - 
TIES,PARĖJUS IŠ LAUKO, AR PRO ŠAL. IR KVEPIA - PAVASARIU 
IR MEDŽIŲ,ŠVIESIAIS PUMPURAIS - KAIP PLAUNANT BALANDY 
BAISOS MEDŽIO PIUVENOS - DŽIAUGSMU KVEPIA. ĄSOTIS RAUDO
NO MOLIO, ŽALSVOS GĖIĖS,IR PI INAS, KAI UŽVERTI,TAIP LAŠNO
JA PER SMAKRĄ,ANT KRŪTINĖS - IR KVEPIA, KVEPIA.
TAČIAU TAI NE KLEVAI. IR NE BERŽAS. SVETIMI,NEPAŽĮSTAMI 

'&O TIE MEDŽIAI,IR BE LAPŲ DAR.
TAI EINA JIE IR SĖDAS PO PAČIAIS JŲ LIEMENIM, IR ŽIURI 

; AKIRATIN,AKYS ATVIROS IR TOLI.

UŽSKLANDA

BASEINAI. SUNKŪS,GELEŽINIAI GROTAI. O UŽ GROTŲ - NUILSĘ, 
■:p< NUBLUKUSIOMIS AKIMIS,ANT BAITO SAULES 7.0P0 LIŪTAI.JIE NE

ŽIŪRI Į STOVINČIUS, JIE NEJAUČIA. JIE ĮPRATĘ.
IR DRAMBLIAI UŽ VOLO,UŽU GRIOVIO.JŲ PILKOS PLIKOS NUGA
ROS, JŲ NEGYVI STRAUBLIAI LETAI JUDA, JIE VISĄ DIENĄ, VISĄ. 
AMŽIŲ EINA IŠILGAI GRIOVIO, VIS APLINK. IR-VIS APLINK. 
SURINKA JIE,RETKARČIAIS, GAILIAI, LYG UNKŠTU,IR VĖL SIŪ
BUOJA, VĖL APLINKUI, IR ŽIŪRI SAVO BLUKIOM AKIM UŽU BAR- 

6 JEHO.
UŽU BARJERO - ŽMONĖS. JIE MIRGA SAVO DRABUŽIAIS. JIEMS 
NUOBODU,JIE ATĖJO PASIŽIŪRĖTI,IR JIE JUOKIASI,JŲ KŪNAI 
SUNKIAI KRATOSI,KAI PRIŽIŪRĖTOJAS SU BOTAGU ĮEINA,KAI 
SUNKIOS ŠIAURĖS MEŠKOS,SUTEPUSIOS ANT ĮKAITUSIŲ GRINDŲ, 
KELIASI IR ŽIŪRI NESUPRANTANČIOM AKIM. JOS ALKANAI NU
RYJA MĖSOS GABALUS, IR VĖL SUSĖDA ANT BETONO,SUSIDEDA SĄ 

. VO PRYŠAKINES LETENAS ANT KRŪTINIŲ IR IMA VIENODAI VIE X
• NODAI KINKUOTI GAIVA.
if ® TADA JOS SVAJOJA APIE SAVO ŠIAURĘ.

60

61


	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0001
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0002
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0003
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0004
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0005
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0006
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0007
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0008
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0009
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0010
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0011
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0012
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0013
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0014
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0015
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0016
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0017
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0018
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0019
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0020
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0021
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0022
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0023
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0024
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0025
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0026
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0027
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0028
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0029
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0030
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0031
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0032
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0033
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0034
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0035
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0036
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0037
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0038
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0039
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0040
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0041
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0042
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0043
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0044
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0045
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0046
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0047
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0048
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0049
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0050
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0051
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0052
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0053
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0054
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0055
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0056
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0057
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0058
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0059
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0060
	C1BLNB03E5C5EF-1947-nr03-DPSPAUD-ZVILGSNIAI-page-0061

