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Karalius Laikas. * * 
U -=r . ’ , •

Seniesiems metams gulant neprisikeltinai į savo amžiną 
kapą, o jauniesiems lipant sostan į anųjų vietą pakaraliauti 
trumputę valandėlę, kiekvieno šiek-tiek mąstančio žmogaus 
galvoje ima kilti filosofiškos mintys apie laiką, tą keistą ir 
baisų dalyką. Iš tikro esama keisto ir baisaus! jis daro žaiz
das ir gydo jas, jis įstumia j nelaimių armenis ir ištraukia iš 
jų, jis išspaudžia ašaras ir džiovina jas; jis viską naikina, vis
ką ryja ir nuolat kuria. Mūsų gyvenamojoje materijalinėje 
tvarkoje jis yra tvirtas karalius, galingas viešpats, kuriam 
niekas neįstengia pasipriešinti. Realus ir praktiškas anglas 
sako: „Times is money“ —* laikas yra pinigai. Žinoma, ne 
prošalį ir tai atsiminti. Bet aš norėčiau mesti jums, mielosios 
skaitytojos, šiems naujiesiems metams kitą obalsį, lietuviš
ką, kurs man atrodo daug realesnis ir praktiškesnis už aną 
angliškąjį: Lai kas yra sielos išganymas. Del 
to realesnis ir praktiškesnis, kad imasi tikslu tai, kas galų 
gale viena tepasilieka, visam kam kitam dingus. Visos 
materijalinės tikrenybės tėra laikinos; dingus laikui, dingsta 
ir jos. Tad tėra viena tikroji realybė — mūsų sielą. Laikas 
neturi ant jos galios, nes jis tėra tariamoji tikrenybė, o ji — 
tikra. .

Ką tai reiškia: Laikas yra sielos išganymas? Tai rei
škia, kad mūsų sielos išganymas pareina nuo to, kaip naudo
jamės laiku. Ta. mums paskirtoji trumpa valanda — juokin
gai trumpa, sulyginus su pasaulio amžiumi — nulemia visą 
mūsų amžinastį. Jei tikime, kad yra Dievas, tai turime ti
kėti taip pat, jog Jis leidžia mus į šį pasaulį kai kuriam laikui, 
kad liktumėm amžinai laimingi, Ir tą amžinąją laimę tarime 
užsidirbti. Kaip gobšas kad įtempia visas savo jėgas, kad 
kiekviena valandėlė neštų jam materijalinio pelno, taip 
mes, žinantieji, kame yra tikroji realybė, turim įtempti visas 4
savo jėgas, kad kiekviena valanda duotų mums to pelno, ku
rio negadina nei rūdis nei kandis.

Todėl geras laiko leidimas turi būti mūsų vyriausis ir 
svarbiausis rūpestis ir mąstyti apie jį privalome ne tik per 
Naujus Metus, bet kiekvieną vakarą, praėjus dienai, kiek
vieną rytą, praėjus nakčiai. Kiekvienai valandai mušant, tu
rime atsiminti, kad laikas eina, eina, nesustabdomas nė aki
mirksniui, ir nėra jėgos, kuri jį sustabdytų. Gerai laiką lei
džiame tada, jei ką bedarydami, kai besielgdami, niekuomet 
kliudo, tai nė j ką neatsižvelgdami, turime atstumti juos nuo 
neišleidžiam iš akių to savo vyriausiojo tikslo — sielos iš
ganymo. Visi kiti tikslai — turtas, žemės laimė, garsas —
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2 Karalius Laikas

turi trauktis į antrąją eilę ir tiek priimtini, kiek nekliudo 
siekti to tikslo. Jei mūsą giliausioji sąžinė sako mums, kad 
kliudo, tai nė į ką neatsižvelgdami, turime atstumti juos nuo 
savęs, atsigręžti nuo jų visiškai į kitą pusę.

Vienas anglas yra pasakęs, kad lietuviai viską dirba 
taip, tartum būtų amžini. Argi jo neteisingai pastebėta? Juk 
mes iš tikro taip aikvojame laiką, taip gaišiname ir nėmaž 
nebranginame, tartum turėtumėm jo niekados neišsemiamą 
šaltinį. Tat šiais naujaisiais metais stengkimės nuolat atsi
minti, kad laiko mums tėra duotas ne bedugnis šaltinis, bet 
mažas, griežtai, brauktinai nuseikėtas saikelis, kurio nepadi
dinsi nė vienu grūdeliu, kad laikas yra Dievo mums duotas 
valdyti depozitas, kurio smulkiausią apyskaitą gausime duoti 
Davėjui. Kiekvienos, kiekvienos valandėlės: ir tų juodųjų, 
kuriomis elgiamės blogai, ir tų bespalvių, kaip vortinklio 
siūleliai, kurias kad ir nedarydami tuomet nieko blogo, 
praleidžiame veltui, be jokios naudos.

Teisingasis klausė vieną kartą: „Jei šiandieną nieko ne
nuskriaudžiau darbu nei žodžiu, ką gi privalau prašyti man at
leisti?“ O balsas iš augšto taip jam atsakė: „Prašyk, kad 
tau atleistų vaikas, kurio veidelio nenušvietei džiaugsmo 
šypsena, — nuskriaustas gyvulys, kurio neapgynei, — ir ro
žė, kuri nuvyto, nes jos nepalaistei.“

Bet nemanykit, kad paširyžusios gyventi obalsiu „laikas 
yra sielos išganymas“, turite būti visados niūrios, apsiblau- 
susios, rūpestingos. Atvirkščiai — juokitės, dainuokit, šokit, 
nes taip pasireiškia linksmybė. O kas gi čia gali būti links
mesnis už tą, kurs žinos einąs i amžinąją laimę? Linksmybė 
nė kiek nekliudo tos kelionės, ji yra kaip-tik tos kelionės vai
sius. Šv. Tomas Kempietis sako, kad žmogus visados turįs 
džiaugsmingą širdį vakare, naudingai praleidęs dieną. Šv. 
Pranciškus Asižietis juokdavos iš džiaugsmo, žiūrėdamas į 
gyvulius, į augalus ir žvaigždes padangėse. Jis buvo toks 
linksmas, kad vadino jį joculator Del (Dievo juokdarys). Tat 
būkite linksmos ta gryna, dieviška linksmybe. Jei neišleisi- 
te iš akių savo augštojo tikslo, į tos linksmybės taurę nie
kados neįsimaišys dumblų.

Kai dar tebebuvau vaikas, gavau vieną kartą gražų žais
lą. Tai buvo įvairiaspalviai stikliniai rutulėliai, dėstomi vi
sokiais raštais ant tam tikros lentelės. Jų tarpe buvo ir to
kių, kurie atrodė, kaip auksiniai. Nebežinau iš kur atėjo man 
mintis žymėti .tais rutulėliais savo išgyventąsias dienas. Jei 
kurią dieną būdavau mandagi, darbšti, gera, tai vakarę mes* 
davau į tam tikrą dėžutę auksinį rutulėlį, jei kas nors nebuvo, 
kaip reikiant, mesdavau tamsų. Šeštadienį nunešus tą dėžutę 
pas motyną, skaitydavau rutulėlius. Dar ligšiol tebeatmenu 
tą gėdą ir tą apmaudą ant pačios savęs, kuri slėgdavo mano
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mažą sielelę, jei dėžutėje buvo tamsią rutulėlių, ir sunkiausi 
už viską tą jausmą, kad tai nepataisoma. Niekaip, jokiu bū
du nebeatmainysi jau tą negražių rutulėlių, niekados nebepa
darysi jų auksinių. Liūdnai, pilnomis ašarų akimis žiūrėda
vau i rutulėlius. Kartą mano mažasis broliukas, matydamas 
mane tokią nuliūdusią, tarė :

—Duok, aš išmesiu juoduosius ir įdėsiu auksinius. Štai 
ir bus, kaip nori.

Bet aš liūdnai papurtinau galvą.
—Ne, tai vis tiek bus nusukta. Kas iš to? O kas išmes 

tuos, kuriuos Viešpats Dievas meta į mano indą?
Taip. Kas jas atmainys, tas valandas, kurios kasdien 

grimzdą į amžinybę?
Linkiu jums, mielosios skaitytojos, šiais naujaisiais metais 

įmesti kuo daugiausia aukso rutulėlių į savo gyvenimo indą.

Naujų Metų naktį.
Naujų Metų naktis. Mano kambarėly slegianti tyla. 

Žmonės miega ramiai. Jie ilsis laimingi po sunkaus dienos 
darbo, saldžiai sapnuoja... Rytoj su aušra jie stiprūs, pasil
sėję, linksmi vėl prie darbo stos. Vėl skaisti saulutė jiems 
maloniai šypsosis ir gražioji gamta prie savęs vilios... Jiems 
gal ne taip gražus ir malonus pasaulis, bet jie turi pilną teisę 
juomi naudotis...

Už lango vėjas blaškos. Sode medžiai Šlama. Tamsu 
Kambariuose tyla, mirtina tyla. Ak, kaip ji slegia mane!

Išmušė 12 valanda. Užstojo Nauji Metai.. . Metai, jūs 
metai, žmogaus gyvenimo slenkščiai, ar daug man jūs liko 

i peržengti ligi pasieksiu mano gyvenimo tikslą?
Prašvilpė, praūžė Senieji Metai, nudundėjo ir aidas ją su

siliejo su amžinatvės aidu.
P Šią naktį žmonės trukšmingai praleidžia, puotose džiaug- 
į smingai linkėdamies įvairiausių gyvenimo laimių. Bet nevi- 
; sur skamba linksmas juokas, nevisur pasiekia Naujų Metų
1 laimė. Ten tolimuos kaimuos po žiauraus priešo ranka ken

čia man artimos sielos. Mano brangioji šeima, kur augau 
auklėjaus, jau išsklaidyta. Nieks nepaguodžia jų, neramina.

Į Mano širdies dejonės jų nepasiekia. Šią valanda jie negirdi 
j skambių Naują Metų varpų, jie miega prislėgti žemės vargų.

■ Nuskrisk!, Angele Ramybės, į tą vargų suspaustą šalį, pa- 
Į guoski tėveli, brolį, seselę. Ramink jų išvargintas širdis, nu

šluostyk nuo išblyškusią skruostų ašaras. Numaldyk skaus-
'I . . *
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4 Naujų Metų naktį

mą, pagydyk žaizdas, kurias piktas priešas padarė, pripilk jų 
sumyniotų krūtinę gaivinančio balzamo — vilties, pakurstyk 
Tėvynės meilės ugnį, kad ji liepsnotų, taptų gaisru ir pikto 
priešo rūstybę užlietų. įžiebk jiems vilties žiburėlį, kol užte
kės skaisti Laisvės saulužė!

K. Bale vičaitė.

Erodo duktė.
Kuomet Kristus nužengė pasaulin į vadomą karaliaus Ero

do Betliejų, Išminčiai iš Rytų šalies sustoję Jeruzalėje, pa
klausė:—Kame yra gimusis Žydų karalius? Nes mes matėme 
jo žvaigždę Rytų krašte ir atėjome jo pagarbintų.

* Karalius Erodas susirūpino tąja žinia ir sušaukęs kunigus 
ir Rašto žinovus teiravosi ar nežino kas iŠ jų, kame Kristus 
turėjęs gimti. Jie jam atsakė: „Betliejuje.“

Tuomet Erodas įsakė pakviesti Išminčius ir išleisdamas 
juos į Betliejų tarė:

—Eikite ieškoti to vaikelio, o paskiau praneškite man, kad 
ir aš galėčiau pagarbinti...

Išminčiai* surado Kristų ir sudėjo Jam savo dovanas. Tuo 
tarpu jie įspėti nebeit atgal pas Erodą, kitu keliu pagrįžo į savo 
šalį. O Erodas matydamas, kad jį apvylė, baisiai supyko (žtūr. 
Mt. 2, 1-16).

*

fį

Karalaitė Lilita, Karaliaus Erodo duktė, ilsėjosi purpurinė
je lovoje, ištikima vergė vėjavo apie jos galvą plunksninė vė
duokle, o katinas murksėdamas trynėsi prie jos kojų.

Karalaitė buvo penkiolikos metų. Akys jos buvo tyros, 
kaip šaltinio vanduo, o lūpos panašios į rožės žiedą.

Ji mąstė apie savo motiną, karalienę, kurios nustojo dar 
kūdikiu būdama. Ji nežinojo, kad tėvas, būdamas pasiutusiai 
įpykęs užmušė savo žmoną: žinojo tik, kad jis slėpė slaptame 
kambaryje balzamuotą karalienės kūną ir iki šiol vis verkė jos.

Ji mąs tė ilsėdamosi apie karalių Erodą, visada paniurusį, 
baisų... Jis dažnai užsidarydavo savo kambariuose ir ištiso
mis valandomis ten skausmingai vaitodavo. Rodėsi jam, kad 
mato visus, kuriuos buvo liepęs nužudyti: savo svainį Kosto- 
barą, žmoną Miriam, sūnus Aristobalą ir Aleksandrą, karalai
tės brolius, mokytą Baba ben Brutą ir daug kitų. Nors ka
ralaitė nežinojo apie tas piktadarybes, tačiau tėvas žadino joje 
baimės jausmą.
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Erodo duktė 5

Ji mąstė taip pat apie žydų laukiamą Mesiją, apie kurį jai 
auklėtoja mėgdavo pasakoti. Ir nors Mesijas turėjo palikti ka
ralium vietoj Erodo, ji mielai būtų sutikusi Jį, nes ji nesuprato, 
kokiu stebuklingu būdu galėtų įvykti tokia permainą.

Ji mąstė galų gale apie mažąjį Ozaiolį, sūnų savo tikros 
sesutės Zebrudos, gyvenančios Betliejuje. Ozaiolis buvo vienų 
metų vaikutis, pradedąs jau juoktis ir kalbėti. Dažnai vergės 
lydima ji lankydavo savo meilutį.

Ji mąstė apie visus ir nuolat kartojo sau, kad_.yra taip vie
na pasaulyje; dar labiau būtų buvę jei liūdna, jei ji nebūtų tu
rėjus mažojo Ozaiolio.

Atsikėlusi nuo lovos, išėjo pasivaikščioti į sodą. Ten sutiko 
senąjį Zabuloną, seniau artimosios karaliaus sargybos viršinin
ką. Nors Erodas pakeitė žydų sargybą Romos kareiviais, 
tačiau pasitikėdamas seniu Zabulonu, paliko jam saugoti tą 
rūmų dalį, kurioje gyveno karalaitė.

Senis Zabulonas, sėdėdamas ant akmeninio suolelio, šil
dėsi saulėje; jo ilga barzda siekė net žemiau kelių.

Lilita prisiartino prie jo.'
— Tu liūdnas, seni Zabulone?
— Taip karalaite, nes sužinojau, kad karalius įsakė nužu

dyti ryt iki saulės tekėjimo visus kūdikėlius Betliejuje.
— Tai dėl ko? —- paklausė Lilita.
— Rytų Išminčiai pranešė, kad Mesijas gimė, tik Jo nega

lima išskirti iš kitų vaikų to paties amžiaus. Žudant visus 
kūdikėlius, nužudys ir Mesiją.

■—Taip — atsakė Lilita — tai labai protingai apgalvota.
Ir valandėlę pagalvojusi paklausė:
— Ar galima Jį pamatyti?
— Ką?
— Mesiją. k.
— Kad pamatyti, pirma reikia žinoti, kame Jis yra; o kad 

žinotų kame yra, karalįus nereikalautų visų mažutėlių mirties.
— Tiesa — pritarė Lilita. Ir pridėjo tyliai, lyg bijodama 

savo žodžių:
— Mano tėvas beširdis.
Paskiau staiga paklausė :

—Tai ir mažas Ozaiolis žus, kaip kiti, nes kareiviai peržiūrės 
visus namus? Juk jis nėra Mesijas. Kaip gi galėtų juo būti, 
būdamas mano tikros sesers sūnumi?...

— Prašyk savo tėvo, karalaite, kad jam gyvybę dovanotų.
— O, ne — neišdrįstų.
Ir po valandėlės tarė: ’
— Eisiu, pati parsinešiu mažąjį Ozaiolį ir paslėpsiu jį savo 

miegamąjame. Bus užtikrintas, nes karalius beveik niekad ma
nęs neatlanko.
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Lilita paliepė vežėjui važiuot į Betliejų. Įėjusi i savo se
sers kambarį tarė:

—Senai bemačiau mažąjį Ozaiolį. Norėčiau paimti jį nors 
vienai dienai į savo rūmus. Duosiu jam gražų drabužėlį ir 
eilutę perlų ant kaklo. — Apie tai, ką jai Zabulonas buvo sakęs, 
nutylėjo.

Ji patėmijo, kad Zebrudos veidas nušvito nepaprastu džiaug
smu.

— Džiaugiuosi karalaite, kad myli mano sūnų.
— Kame tavo vyras?
— Išėjo kaimenės parvaryt į namus — atsakė Zebruda.

n* *> .

* .

Vergė paslėpė po apsiaustu mažąjį Ozaiolį ; saulė jau buvo 
arti laidos, kuomet karalaitė su savo ištikima tarnaite sugrįžo 
j namus.

Įėjusi į miegamąjį, pasisodino ant kelių Ozaiolį; vaikutis 
juokėsi ir tiesė rankutes prie karalaitės auskarų.

Tuo tarpu vergė, kuri šalutiniame kambaryje rengė vai
kučiui valgį, išsigandusi sušuko:

— Karalius eina.
Lilita turėjo laiko padėti Ozaiolį į didelę pintinę ir uždengti 

jį šilkų skara.
Erodas įėjo sunkiais žingsniais, skambindamas aukso gran- 

dirnis, kybančiomis jam ant kaklo, ir paklausė dukters:
— Iš kur sugrįžai?
— Iš Jericho.
Ir pakėlė į karalių savo tyras akis, kaip šaltinio vandenį.
— Kaip ji panaši į motiną — prašnibždėjo karalius.
Staiga suvirko vaikutis.
— Ar nutilsi nors kartą! — piktai sušuko Lilita, suduoda

ma katinui, kurs ramiai miegojo ant kilimo.
Paskui kreipėsi į karalių:
—Tėve, man atrodai liūdnas; ar nori, kad tau padainuo

čiau?
Ir paėmusi citrą į rankas uždainavo.
Iš karaliaus lūpų išsiveržė:
— O! Tas balsas!
Ir nusigandęs išbėgo, nes karalaitės žvilgis ir balsas pri

minė jam karalienės akis ir balsą.
■ *

Po valandėlės Lilita nuėjo į sodą ir sutiko senąjį Zobuloną.
Ko verki, Zobulone?
—Verkiu, karalaite, nes karalius liepė nužudyti kūdikį, 

kurs yra Mesijas.
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—Man rodos, jei jis yra Mesijas, tai ne žmogaus galioje 
Jį nužudyti.

— Dievas nori, kad Jam padėtu karalaitė. Tu taip gera ir 
gailiaširdė; įspėk to kūdikėlio tėvus.

—O kur aš juos rasiu?
—Paklausk apie tai Betliejaus gyventoju.
—Bet ar turiu gelbėti tą, kurs turi nuversti nuo sosto mano 

tėvą ir mane padaryt neturtinga balaisve arba gatvės elgeta?
— Tas laikas dar toli, karalaite, Mesijas yra dabar mažas 

kūdikėlis, silpnesnis už mažąjį Ozaiolį. Prie to, Mesijas bus 
-gana protingas ir patapęs karaliumi nieko nenuskriaus. O jei 
kada turėsi dukterį, karalaite Lilita, Mesijas užaugęs galės ją 

• vesti. . ;
— Ar iš tikro jau yra Mesijas?
—Taip. Jis tikrai gimė Betliejuje pranašautu laiku ir Iš

minčiai matė Jo žvaigždę rytuose.
— Turi būti gražus, nors ir mažas, tiesa, Zabulone?
—Yra pasakyta, kad bus visu vaikų gražiausias.
—Eisiu Jo ieškoti!

Ir atėjo naktis. Lilita apsisiautė juoda skepeta, o apyran- 
kiai, karoliai ir brangūs akmenys, kuriais visa buvo apdengta, 
švietė per uždangą, kaip žvaigždės ant dangaus. Lilita pana
ši buvo į naktį, kurios. vardą nešiojo.

„Lilith“ hebrajų kalboj reiškia naktį.
Karalaitė mąstė:
— Nenorėčiau, kad Mesijas atimtų karūną mano tėvui, 

nesmagu būtų man skirtis su puikiais rūmais, gražiais kilimais, 
drabužiais su puikiais akmenimis. Pasakysiu savo tėvui, kad 
radau Mesijo buveinę ir paprašysiu, kad jo pasigailėtų ir auk
lėtų savo rūmuose. Ne galės mums kenkti, o jei iŠ tikro jis 
yra Mesijas, tai prisidės mūsų garbei išplėsti.

# *
■ . $ ■

Lilita užtikro Zebrudą ir jos vyrą besimeldžiančiu. Nudžiu
go ją pamatę.

Lilita tarė:
> — Ozaioliui gera. Atvešiu jums jį ryt anksti. Bet gal žinote,
kur Mesijas, nuveskite mane pas Jį. Atėjau Jį pagarbinti.

Tiesmukas Zebrudos vyras atsakė:
— Nuvesiu tave, karalaite.

4. J;T*

£

Atėjus, kur buvo kūdikėlis, Lilita nustebo: ji vaizdines iš
vyst kaž ką puiku ir nepaprastą, 0 tuo tarpu radosi mažoje, 
uolon atsirėmusioje bakūžėlėje, o jos viduje pamatė jautį, asilą, 
žmogų, panašų į žemdirbį, gražią, nors prastai apsirengusią

I

9



8 Erodo duktė
* °'-

moterį ir kertėj ant šieno mažą vaikutį, panašų j daug kitų.
Vos prisiartino prie lopšelio, kai jo žvilgsnyje išvydo be

galinę, nežemišką saldybę ir patėmijo, kad nuo kūdikėlio spin
dinti šviesa gražiais spinduliais puošė-trobelę.

— Kaip vadiniesi? — paklausė Lilita jaunos moteriškės.
— Marija.
— O tavo sūnus?
— Jėzus.
— Ar galiu jį pabučiuoti?
— Gali, viešpate — atsakė Marija.
Lilita pasilenkė ir bučiavo kūdikėlio galvytę.
— Reiškia, šis vaikutis yra Mesijas? — paklausė Lilita.
— Taip!
— Ir laikui einant taps žydų karalium?
— Tuo tikslu yra Dievo siustas.
— Tokiu būdu būsite priversti kariauti, nužudyti daug 

žmonių ir numesti nuo sosto Erodą arba jo ainį?
— O, ne — atsakė Marija — nes Jo karalystė yra ne šiame 

pausaulyje*; neturės Jisai kareivių, nei turtų nei pilių apsigy
nimui; netur tingesnis bus už neturtingiausi Genezareto ežero 
žveją. Bus pavargėlių ir nuskriaustų tarnu. Gydys ligonis, pa
guos nusiminusius; mokins tiesos ir teisingumo ir viešpataus 
žmonių širdyse. Bus atleidimo ir malonės karaliumi. Dalins 

neišsemiamas malones tiems, kurie, nors nusikaltę, mylės savo 
artimą ir nežemins jo. Tikrai įžengs į sostą...

A, matai — pertraukė prieštaraudama Lilita.
— Tik tas sostas bus kryžius. Mirs Jis ant kryžiaus, at

gailaudamas tokiu būdu už visus nusidėjusius žmones.
Lilita nustebusi klausėsi tos kalbos. Pamažu atsisuko ji 

prie kūdikėlio; pajuto ant savęs vaikučio žvilgsnį ir užsižiūrė
jusi į tas stebuklingas akytes, iŠ lengvo nusileido ant kelių 
šnibždėdama:

— Niekada dar man apie tai nesakyta.
Ji atidavė Jam tinkamą pagarbą.
Vergė jau apsipylusi ašaromis klūpojo prie kūdikėlio kojų.
— Žinau — tarė Lilita keldamosi, — kad karalius Erodas 

nori tą kūdikėlį nužudyti. Imkite asilą, aš užmokėsiu jo savi
ninkui, — ir bėkite!

♦ *

Juozapas, Marija su Jėzumi, Lilita ir vergė išėjo lygumom
— Čia aš paliksiu jus, tarė karalaitė. — Esu Lilita, karaliaus 

Erodo duktė. Neužmirškite manęs.
Ir kuomet Marija su Jėzumi ant rankų pamažu tolinosi 

keliu į dešinę, Lilita sekė akimis vidurnaktį šviesos apsuptą 
Dieviško kūdikėlio veidelį.
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Kai ta silpna švieselė pranyko už artimiausio miškelio, 
pasirodė kelyje iš kairės būrys Romos kareiviu, išsiųstu j 
Betliejų.

Karalaitė paliko viena iŠ tų šventųjų mergelių, kurios buvo 
Jėzaus prikryžiavimo liudininkės, o mažasis Ozaiolis tapo Kris
taus mokiniu.

Sulietuvino V. G e n y t ė. .
Prušinskiai

1924. XII. 30
■ ' ’ ■

4c #
* 

z

Byra lapai... Vysta gėlės...
Mūsų dienos, kaip šešėliai, 
Slenka pamažu.
Rudenėlio šiaurus vėjas 
Ūžia, pučia jau užėjęs — 
Tamsu ir baisu!
Rudens vėjas nors bučiavo,
Bet lapeliai geltonavo, 
Nieks jiems nepadės. 
Tai ne vasaros vėjelis, 
Tai ne mylimas bernelis 
Meilę pažadės...
Gėlės lenkia jau galvytes 
Bailiai glaudžiasi nuvytę 
Viena prie kitos...
Pilnos ašarų akytės, 
Nebramina jų saulytė, 
Kas gi kits užstos? 
Graudžiai verkia ir mergytės — 
Nebeturi jos mamytės, — 
Kas gi jas paguos? 
Kas su joms raudos?

A M.
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Senas viešbutis ir naujas jaunimas.
Kai jauni žmonės, pirmą kartą atvažiavę į svetimą mies

tą, įeina į stotį, priima juosi daugbalsis viešbučių portfelių 
choras ir į jų ausis9lekia šie pasveikinimo žodžiai: Juodasis 
Ėriukas, Romos Ciesorius, Baltasis Žirgas, Aukso Jautis, Ere
lis, Elnias, Angelas“.

Jie eina arčiau prie viešbučių vežimų ir mato įvairių pa
siūlymų: „Geriausia virtuvė, Centralinis šildymas, savi vy- 
nai, du Šimtu lovų, rami vieta, senas namas ir 1.1.“ Galų gale, 
jie važiuoja su tuo, kurs balsingiausiai rėkia ir daugiausia pri
žada už mažiausius pinigus. Bet tuojau pat, pirmajai nakčiai 
praėjus, jie jau pastebi: tai nėra švarus namas — visuose ko
ridoriuose dvokia, naktį kandžioja, riebalai yra blogi, sąskai
ta begėdiška, be to, pora kojinių pražuvo iš skrynios, ir kaip 
tik tų, kurias motina nėrė meilingiausiai. Ir svečiai, su ku
riais rytą pusryčiaujama, visi taip atrodo, tartum būtų at
ėję tiesiai iš teismo, išteisinti tiktai dėl įrodymų stokos. Tat 
jaunikaitis mąsto: Kaip gi dėlto būtų gera, kad kas pasitiki
mas būtų man prirodęs kokį rimtą namą, kuriame, kad ir nėra 
naujausio komforto, bet už tai nedingsta kojinės, ir kur randi 
švarią lovą ir paprastą bet motynišką virtuvę.

Toks nuotykis yra prilyginimas. Kai jaunikaitis šian
dien įžengia į gyvenimą, priima jį daugbalsis choras, tai yra 
visi tie naujoviški mokslai, kurie siūlosi jam į butus ir pro 
kits kitą įkalbinėja pasirinkti kaip tik jį, girdami savo prana
šumus. Ir‘jis gal eis ten, kame balsingiausiai rėkia ir kame 
duoda riebiausių pažadų. Ir labai dažnai jis per vėlai pama
to, kad jį apgavo ir pavogė iš jo sielos tokius dalykus, ku
riais jo motyna kaip tik labiausiai rūpinos ir dėl kurių dau
giausia darbavos — ilgą laiką jis niekaip neatsikrato šlyk
ščių sugedusio maisto skonim.

Kaip gera turėti laiku rekomendaciją į senai žinomą, 
ištikimą tiesą, kuri nedaug terėkia, bet ištęsi, ką prižadėjus, 
ir nepalieka blogo skonies!

Bet gal senosios tiesos yra seniems žmonėms, kurie ap
siavę minkštomis apdėvėtomis šliurėmis, mėgsta sėdėti pas 
savo priprastą šiltą pečių? Kodėl drąsus, linksmas jaunimas 
negali burtis aplink šios ir rytdienos jaunąsias ir naująsias 
tiesas?

Taip, kad tas prilyginimą^ būtų tikras! Bet kad seno
sioms tiesoms baisiai maža terūpi šilti pečiai ir minkštos 
šliurės. Jos yra kaip karo trimitai, kurių j žvarbus balsas ver
žias į kambarį, šaukdamas valiūką prie ginklo. Jos traukia 
žmogų šalin iš visų ištaigų, drožia jam su minkštomis šliu
rėmis per ausis, išjuokia visą baimę dėl savo brangaus aš, 
veja jo saldžius norus į vaikų kambarį, užmauna jam varini

<1

12



Senas viešbutis ir naujas jaunimas 11
• 1 « 

z . .

šarvą, reikalauja viršžmoniškų didvyrio darbų ir dieną naktį 
neduoda jam ramybės, kol jis neįsigys apgalėtojo vainiko. 
O naujosios tiesos? O, jų esama labai kamfortiškų. Jos yra 
patogi naujiena visiems ištižusiems charakteriams, minkštų 
šliurių evangelija visoms glebnoms valioms, šildomasis bu
telis visoms maža kraujo turinčioms sieloms. Jos leidžia 
mums viską, jos nereikalauja iš mūsų nieko, jos nelaukia iš 
mūsų jokių didvyriškų darbų ir jų išmintis sutraukiama į 
šiuos žodžius: „Kad jau mulkiai esate, tai ir elgkitės, kaip 
mulkiai!“

O senoji amžinoji tiesa kugžda sielai: „Nesiduok ap
gaunamas—tu žinai gerai—tu ateini nuo Dievo ir nori pas 
Dievą.—- '

Siela, neužmiršk savo amžinojo gyvenimo!
F r. W. F ö r s t e r.

Mėlynoji Mergelė.
Studentų kompanijos linksmumas pasiekęs savo zenitą, 

ėmė jau leistis žemyn. Viskas jau buvo padaryta, kas tokiais 
atvejais daroma: buteliai ištuštinta, vaza degančio punčo iš
džiovinta, krūva cigarų ir papierosų durnais paleista, visos 
dainos išdainuota, pradėjus Gaudeamus, baigiant tokiomis, 
nuo kurių rąudo, rodės, kambario sienos; papasakota visi tam 
tikros rūšies anegdotai, kokių tiktai buvo susirinkusiųjų at
minties turtinėje; deginta aukos ir ant meilės dievaitės au
kuro, nes svečių tarpe buvo ir dvi panelės, atsivestos vieno 
kolegos puotai pasaldinti.

Dabar tie, kurių galvos buvo silpnesnės, jau visai buvo 
ištižę, kaip pūslės, iš kurių išėjo oras. Vienas užsikniaubęs 
ant stalo, balsingai ziaugčiojo, retkarčiais kažką nesupranta
mai vapaliodamas, kiti snaustinai snaudė kanapoje. Tvirta- 
galviai tebetiktavo, filosofavo ir griausmingai daužė pianiną. 
Jų tarpe buvo ir politechnikos studentas Jurgis Taudvydis. 
Jis visai dar nebuvo ištižęs, atvirkščiai, jutos turįs tiek ener
gijos, kad stengės ją iškrauti visokiais būdais, juokindamas 
visus girtu juoku.

Tautos žvilgsniu kompanija buvo mišri: lietuviai, lenkai, 
rusai, o abidvi panelės šveicarės. Bet tai nėmaž negadino 
harmonijos, visi buvo kits kitam kuomeiliausiai nusiteikę. 
Lenkas apkabinęs lietuviui kaklą, kalbėjo:

— Jurgis, kolego serdeczny, tys setny chlop! Sakau tau, 
myliu tave na žycie i šmierc. Lenkai ir lietuviai juk visados 
drauge na žycie i šmierc...
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Polak Litvin —- dvaj bratanki,
I do szabli, i do szklanki....

— K čortu vsiech litvinov, i poliakov, i rusov! — rikte
lėjo rusas, bakšterėjęs su kumštini per stalą—Naplevat na vsie 
nacionalnosti! Aš rusas, o myliu ir tave, lietuvi, ir tave, len
ke, ir jus, šveicarės.

— Žinai, Jurgis, už ką labiausiai tave myliu? — tęsė 
lenkas, nepaisydamas ruso žodžiu. — Už tai, kad pr įsidėjai 
prie mūsų kompanijos, nors kartą pasiliovęs tupėjęs ant savo 
pelenu maišo. Iš tikro, manau, kad į trapistus eisi. Bet ne
nuėjai, o atėjai pas mus, kad ir ilgai spyreis visomis keturio
mis, Lenkas mat, moka suminkštinti atkaklų lietuvį.... Ko- 
cham cię za to, Jurgis! Atsimink, vita brevis ėst, jaunystė, 
bematant, fiut! ir kuomet bepagyvensi?

Wesolo žegluimy wesolo 
Po žycia burzliwym potoku...

♦

—- Klausyk, kolega: visas pasaulis — judėjimas, amžinas 
judėjimas. Nieko daugiau, tik judėjimas. A ty astonovilsia 
na miortvoj točkie. Koks rezultatas? Vienas tegali būti — 
sudužimas. Polniejšeje krušenije! Bet kadangi, brat, vėl 
judi — tai k čortu etų tvoju miortvuju točku ir tegyvuoja 
gyvenimas — judėjimas! Tartum norėdamas pasirodyti pil
nai pritariąs tiems žodžiams, Jurgis, pasiėmęs vieną panelę, 
išėjo šokti. Numetęs švarką ir įkišęs nykščius už liemenės 
pažasčių, pradėjo kankaną, kanakados matytą kaž kokioje 
linksmioje estradėje. Bet kankanas pasirodė jam turįs per ma
ža to judėjimo — gyvenimo, apie kurį kalbėjo draugas rusas, 
ir netenkino jo — tat metęs tą šokį, ėmė improvizuoti. Pa
nelė, aprėpta jo dagumo, ištikimai jam pritarė.

Buvo tai tikras „gyvenimo“ šokis, to gyvenimo, kuriuo 
gyvena ir vorai savo plyšiuose, ir žiurkės savo urvuose, ir 
vilkai savo raistuose.5 Sujaudinti žiūrėtojai, neištvėrė, irgi pa
sileido abudu su viena dama, kas atrodė dar ciniškiau.

Pasibaigus šokiui, panelės pasisakė norinčios eiti namo.
Trumpa pavasario naktis jau buvo pasprukusi į savo po

žemių rūmus. Kambarys buvo užpiltas mergiška ryto šviesa, 
kurios skaistume jo koktumas kilo aikštėn visiškai apnuogin
tas. Išvartyti buteliai, priterliotas, prilaistytas stalas, visur 
primėtyti popierosų galai, pagriuvusios kanapoje žmogystos, 
suglamžyti rūbai, pabalusios, drumsčios akys, žalsvai geltoni 
veidai — viskas buvo taip biauru ir nešvaru, kad saulės spin
dulys atrodė čia, lyg balta gėlė, įmesta į purvo duobę. Elek
trinės lempos nuskurdo ir nublanko, gėdėdamosios pačios 
savęs.

Nutarta, kad visiems jau laikas namo ir imtasi sunkaus 
darbo — žadinti snaudžiančius. Kai po ilgų vargų pavyko tai 
padaryti, visa kompanija apleido linksmąjį kambarį.
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Jurgis lydėjo savo šokėją, kurią visiškai apžavėjo savo 
improvizacija. Užsikabinus ant jo rankos, ji meiliai glaudės 
prie jo šono, vis kilnodama į jį savo nubaltintą ir nurausvintą, 
nudažytais paakiais veideli ir be galo meilingai žiūrėdama į 
jį apsvaigusiomis, mažomis, juodomis, kaip pipirai, akelėmis.

O Jurgyje ūžė girtas svaigulys ir jam pritariant, lyg var
pas gaudė jo galvoje:

— Vita nostra brevis esti Naudokimės! Naudokimės! 
Gamtos dėsnis — vienas realus ir tikras dalykas... Geidžiu 
ir terminuos... Daugiau viskas svajonės... iliuzijos... sap
nai. ..

Nebuvo tiek girtas, kad balsu kartotų tuos žodžius, bet 
kartojo juos nesiliaudami, . su girtuokliška manija, jo sma- 
genys.

Taip... gamtos dėsnis. Štai jis dabar nepasitenkins nu
ly dėjęs savo šokėją lig jos buto slenksčio, bet peržengs tą 
slenkstį... Ji jau to prašo.

— O ja, Fräulein, natürlich, ich mache Ihnen eine Visite 
— sako jis, spausdamas jos ranką. Kaž kur, giliai, giliai, juo
duose armenyse, kaž koks dygtelėjimas, kaž koks skaudus 
švystelėjimas. Tolimos, brangios, lyg savo siela, šviesingos 
akys... Bet tuojau pat vėl svaigus ūžesys ir tie patys nesi
liaują skambėję žodžiai.

Buvo gražių gražiausis rytas. Saulė švietė tokia skaisti, 
tokia švarutė, tartum ką tik nusipraususi kaž kokiuose krista
liniuose dangaus* šaltiniuose. Miestas tebemiegojo, bet kai 
kurios darbščios šeimininkės jau nešė krežius pilnus sąšlavų, 
ir statė juos šaligatvių pakraščiuose. Eidamas pro vieną tokį 
krežį,. Jurgis užkliudė jį su koja, ir iš krežio iškrito ant Šali
gatvio kaž kokios skiautelės. MachinaliŠkai pasilenkė jis įdė
ti jų atgal. Bet vos tepakėlus jas nuo žemės, rados jam kaž 
kas baisaus. Jis krūptelėjo. Panelė, pamačius jo veide so
pulį, išsigandusi, ėmė balsingai klausti:

— Kas tamstai yra? Kas tamstai yra?
— Nieko, nieko — atsakė jis dusliai ir įsikišo į kišenę 

mėlyną skiautele.
— Tamsta nuvargęs... tai gal punšas pakenkė.
— Kaip gerai, kad tamstos butas jau čia pat — tuos ke

liolika žingsnių tamsta pati nueisi. Aš atsiprašau. Turiu eiti 
namo.

— O vizitą pas mane? Kaip gaila! Bet ateisite kitą 
dieną? Aš lauksiu.

— Niekados neateisiu, niekados! — sušuko jis beveik 
histeriškai ir neatsisveikinęs, greit nuėjo savo keliu.

Akimirksniu jis visiškai išsiblaivė — tame akimirksnyje, 
kaip pakėlęs skiautelę, pamatė ją esant mėlyno aksomo skly
pelį, auksinėmis žvaigždutėmis nusėtą. Urnai pajuto kaž ko-
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kią geležinę ranką spaudžiant jam gerklę, ir baisus, aštrus, 
lyg durklas, skausmas kiaurai pervėrė jam krūtinę. Skaidrus 
žaibas ūmai perplėšė pusiau juodą uždangą prieš jo akis ir 
dangiškoje šviesumoje jis pamatė ją — su tuo mėlynu rūbeliu, 
auksinėmis žvaigždutėmis nusėtu, su meile šviesiose akyse, 
kuriai nėra nei pabaigos, nei ribų. Ir tos šviesos spinduliuose pa
matė ryškiai, lyg ant ekrano, linksmąją šios nakties kompa
niją ir save patį, apsvaigusi, cinišką šokį bešokantį su tą... 
ir einantį su ja j jos namą.

Jis dabar nebeėjo, bet bėgte bėgo namo, kaip sužeistas 
žvėris kad bėga i savo urvą. Kad tik kuo greičiausiai pabė
gus nuo tų gatvių, kuriomis tiek kartų vaikščiodavo į mėly
nąjį vaidinį įsižiūrėjęs, o dabar štai su ta...

Rodės jam, kad jo kambarėlio sienos apgins jį nuo tų 
minčių, atsiminimų, draskančių jo krūtinę, lyg patrakę šunes.

Pro nuleistų žaliuzijų lenteles skverbės į kambarį sau
lės spinduliai ir jame viešpatavo maloni ūksmė. Buvo balta, 
švaru,., jauku. Ant baltos sienos ties baltai uždengta lova 
juodavo kryželis su baltu Kristumi. Saulės spindulys kaip tik 
krito tiesiai ant jo, ir rodės, kad tas nukankintasis kūnas 
šviečia sava, viduje šviesa. Jurgiui įėjus, jo akys iš karto 
puolė tiesiai ant to šviesingo taško. Tartum magnetinės jė
gos traukiamas, jis nuėjo tiesiai pas lovą ir puolė ant kelių, 
veidą rankomis užsidengęs.

Jis nebematė dabar tos šviesos, bet juto ją skverbiantis 
i jo sielą ir nušviečiant visus jos slapčiausius vingelius, visus 
tamsiausius užkampius, kaip Röntgeno spinduliai kad nušvie
čia tai, kas paslėpta net ir dešimties dėžių sienose. Iš smagenų 
išsinėrė koktus vaizdas, kurs šią valandą būtų jau tapęs tikre
nybe, kad ne mėlynoji skiautelė..., mėlynoji skiautelė — sig
nalas, įspėjąs apie grūmojantį pavojų.

— O Miriam! Miriam! — pravirko, sudejavo jo siela. 
„Kiek kartų atsiklaupsi prieš tą kryželį, tiek kartų būsiu su ta
vim — gyva ar mirusi“ — pasakė ji, kai buvo atėjus pas jį — 
pirmą ir paskutinį sykį — su tuo kryželiu ir pati savo ran
kelėmis pakabino jj šioje vietoje. Jis žino, kad ji pildo savo 
priežadus. Ji yra su juo netik čia, prieš tą baltąjį Kristų, bet 
buvo ir ten, gatvėje, ir jo sielai tiek i purvą {grimzdus, kad 
jau nebejuto nematerijalinių kurstymų, ji pakišo jam po akių 
tą mėlynąjį skurlelį. O gudrioji, o mylimoji!

Jurgis išėmė iš kišenės skiautelę ir ėmė j ją žiūrėti. Ta 
pati! ta pati! Ir ūmai — seniai beregėjęs — jis pamatė, iš kaž 
kokio tiršto rūko išplaukė pirmiau lieknas, lengvas stuomo, 
tuo mėlynuoju rūbeliu apvilktas, paskui grakšti šviesi gal
velė... sujuodavo plonos antakių virvelės ant baltos kaktos, 
sužibo lazurinės, lyg Alpių ežerai, akys, apsuptos ilgomis, 
tamsiomis blakstienomis, lyg gedulingų ciprisų eile, nrasijuo-
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kė mažos lūpelės, spausdamos duobeles skaisčiuose skrustuo
se. Jis nedrįso pažiūrėti jai į akis, kaip nedrįso_ pažvelgti ir 
į baltąjį Kristų. Jis veizėjo vis į tas šypsančias lupeles, šnibž
dėdamas:

~ Miriam, Miriam, kodėl juokies? Ko džiaugies? Įspau- 
dęs veidą į pagalvį, žiūrėjo vis ir stengės atspėti, ūmai, tar
tum žievė nukrito jam nuo smagenų, jis suprato. Ji džiaugias, 
kad jis, buvęs jau bepradedąs nertis visagalio laiko bangose, 
štai staiga iš jų iššoko, kad buvęs jau bepasiduodąs tekinamas 
tam baisiajam, viską dilinančiam tekėlui, štai sviedė jį toli 
nuo savęs, kaip sviedinį.

— Miriam, Miriam! Tai buvo vien valandos svaigulys, 
trumpas sielos snusterėjimas... Amžinai, Miriam, amžinai! 
AŠ galingesnis už galingąjį laiką! Vos tik jis paklausė jos įspė
jimo, vos pajuto pasibjaurėjimą savo nuopuolių, jau viskas at
leista, užmiršta, dovanota. Pilna meilės, ji tik džiaugias jam 
sugrįžus, kaip tas tėvas, sulaukęs sūnaus palaidūno.

Suskambėjo jos balsas brangių brangiausis, meilus, kaip, 
gėlė, tardamas žodžius, kuriuos ji gebėdavo sakvti, žemėje 
tebebūdama:

„Meilė yra sparti, grynaširdė, pamaldi, maloni ir meili; 
tvirta, kantri, ištikima, gudri, kilni, narsi ir pati savęs niekuo
met neieško.“

Praskambėjo žodžiai ir vaizdas pranyko.
—Miriam! Miriam!
Kartojo vis tą vardą nesiliaudamas, nebaigdamas, įdėda

mas į jį visą savo sopulingą meilę, visą pasibjaurėjimą savim, 
visą kruviną gailesį... Tuo vienu žodžiu reiškė visą savo so
pamą sielą. Jis pats praminė ją tuo keistu vardu, nes visi 
paprasti Marijos vardo sumeilinimai buvo tokie banalus, taip 
nepritiko jai, vienintelei ir tokiai nepanašiai į kitas. Tat pava
dino ją hebraiškai, kaip buvo vadinama Kristaus Motina. 
Miriam juk panešėjo į ją: ji buvo saldybė, buvo meilė, buvo 
gerumas. Jos šventumas, lyg rasa, krisdavo ant jo sielos ir 
ugdė ją. Kalnų viršūnėse, ant amžinųjų nesuteptųjų sniegų, 
buvo jau su ja jo siela. Nebliko jos — ir štai jis įgrimzdo į 
griovį, purviną griovį — kaip paršas. Jis kartojo tą žodį 
su nuožmiu atkaklumu, čaižydamas save su juo, lyg su skau
džiu botagu. Dideliu kalnu užvirto ant jo paties sa
vęs panieka ir prispaudė jį prie žemės, lyg kirmėlėlę. 
Žemai pasilenkęs, jis troško sumaišyti savo veidą su žemės 
dulkėmis, nes nieko daugiau nebuvo vertas už norą patenkinti 
tai, kas jame buvo dulkė ir niekuma.

-- Kristau, atleisk! O Miriam! O Kristau, jai užtariant! 
Ir vėl pamatė ją. Nieko daugiau, tik šviesią galvelę, kink
telėjusią jam tuo savotišku, be galo grakščiu mojum, kurs jį 
taip pagaudavo. Galvelė pranyko, ir iŠ kažikur, iš kaž kokios
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tolimos erdvės, žvilgterėjo į jį dieviškos akys. Tai Kristaus 
akys iš Carračio paveikslo, kuri turėjo Miriam. Akys — 
ramybė viršžmoniška, akys — meilė beribė. Jis prisispaudė 
prie grindų, tarsi norėdamas įsirausti į žemę. Bei akys vis 
žiūrėjo, ir jis juto — jos^ matė jį kiaurai, jo siela stovėjo 
prieš jas, lyg atskleista knyga. Jos skaitė ten kokčius da
lykus, bet juo nesibiaurėjo, ne žibtelėjo panieka nė rūstybė. 
Tuomet rados jam, lyg vaikui, kurį motyna, kaltes jam at
leidusi spaudžia prie širdies. Jis ėmė glaustis prie tu akių 
ir, lyg vaikas, apsipylė ašaromis. Tekėjo jos tylios ir karštos, 
o kartu su jomis tekėjo nuo jo sielos visas nešvarumas, visos 
žemės dulkės, visa slegianti jį sunkenybė. Nusipraususi at
gijusi, ji vėl ėmė tiestis, lyg sumindžiota gėlė, lytaus palais
tyta.

Kaž kokią valandą jis atsikėlė klūpojęs ir apsižvalgė, 
Tartum sugrįžęs iŠ kaž kokiu be galo tolimų šalių. Saulės spin
duliai buvo jau nukeliavę toliau ir baltas Kristus ant juodo 
kryžius kabojo ūksmėje. Urnai pajuto jis ant savo rankų 
perfumų kvapą. Sukrėtė ji neapsakomas pasibiaurėjimas ir 
beveik fiziškas skausmas. Pažino kvepalus tos, su kurią jis 
ką tik... Drabužiai taip pat kokčiai kvepėjo restorano ka
binetu: Karštišku judėjimu numetė juos nuo savęs ir rūpes
tingai nusiprausęs, apsivilko kitais. Paskui plačiai adarė 

langą.
Aauksinė šviesos banga užpylė kambarį, o tolumoje ste

buklinga vizija sužibo baltoji kalnų šalis. Kiek kartų besdavo 
jis savo nusiminusias akis i tas iškilnias, nepajudinamas vir
šūnes! Kad tas skausmas, kurs baisia ugnim degina jam krū
tinę, su tokia pat jėga būtų spinduliavęs pro jo akis, tie amžinie
ji sniegai seniai būtų ūžiančia banga užlieję visus klonius. 
Kiek kartų, šėldamas iš to skausmo, bėgdavo jis pas tuos šal
tuosius milžinus ieškodamas pagalbos jų akmeninėje ramy
bėje. Lipdavo į pat jų baltų galvų čiukurą, ropdävos i jų sta
čias nugaras, spausdavo savo vargšę, lyg pašautas paukštis 
spurdančią širdį prie jų ramios, šaltos krūtinės. Kaip dažnai 
Švystelėdavo jam mintis, kad štai tik vienas vienintelis leng
vutis krustelėjimas — ir ta ugnis bus užgesyta amžinai. Im
davo jį nenuveikiama pagunda tai padaryti. Bet visada tuo 
pačiu akimirksniu išsinerdavo iš erdvės baisos pilnos Mi

riam akys — ir jis susizgribdavo, kad toji viltis tai vien tik 
vylius. Ir rūpestingai, atsargių atsargiausiai, dėdavo kojas 
ant siaurų uolų iškyšulių, tartum nešdamas brangiausi trapų 
indą, kurio sukūlimas būtų jam dideliausia nelaimė.

Rytmečio vėjelis dvelktelėjo jam i veidą, gaivus, grynas 
ir brandus, kaip tos nesuteptosios šalies, kvėpavimas. Ak, 
taip! Juk tokį pat pavasario rytmetį jis yra stovėjęs pas tą
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patį langą, traukdamas tų kalną kvėpavimą, ir tą niekados 
neužmirštamą savo .gyvenimo dieną..,

— Ar atmeni, Miriam, ar atmeni?
Tą stebuklingąją dieną, kurioje pirmą kartą paregėjo ją 

jo kūno akys — nes sielos žvilgesys seniai jau buvo ją nu
jautęs ir išsvajojęs. Ar ta Lietuvos panelė bus kaip tie kalnai, 
tokie gryni, kilnūs, saulėti, kad atrodo nežemiški? — mąstė 
jis į baltas viršūnes žiūrėdamas.

Iš karto jis pažino ją, kaip tik ji išlipo iš vagono su tuo 
savo mėlynu žvaigždėtu rūbeliu ir iš karto suprato ją esant 
kaip tik tokia gryna, kibia, saulėta žmonijos viršūne. Jis te
bemato ją, tebemato nedrąsiai ir droviai paduodant jam siau
rą rankelę. Ir štai pirmą kartą užgauna jo ausis jos gaivus, 
gilus balsas, toks meilus, kad išgirdęs ji, tareisi urnai pakvipus 
kaž kokią nepaprastą gėlę.

— Koks tamsta geras, kad sutikai mane. Esu čia, kaip 
miške... pirmą kartą savo gyvenime taip baisiai svetur...

— Džiaugsiuos galėsiąs tamstai parodyti tame miške 
visus reikiamus takus.

Eidamas šalia jos per miestą, žiūrėjo jis j jos liekną, kaip 
jaunas berželis, liemenį, į lengvą, švelnų smulkių pėdelių ei
seną, i gausų auksinių plaukų mazgą ant balto kaklelio, į 
neklaužadas garbanas, sprunkančias į visas puses iš po pil
kos skrybėlės, į pailgą dvasingą veidelį, panašų į Sikstinės 
Madonos veidą. „Štai kokia ji! Štai kokia ji!“ — šaukė jame 
pagavimas. Ir ūmai jis pajuto, kad nuo tos valandos, kurią 
jos kojelė atsistojo ant Šveicarų žemės, viskas rodos kitokia, 
tartum kaž kokios naujos šviesos nušviesta: tas gražusis 
kraštas paliko meilus ir jaukus, tas svetimas miestas — ar
timas ir savas, iš kalnų išsinėrė naujų,5 ligšiol neregėtų ste
buklų. O ji žvalgės po tą svetimą jai pasaulį savo didelėmis, 
kaip Rafaelio Madonos, ir taip pat mažumą išsigandusiomis 
akimis, nuolat jį klausinėdama. Ir kiekvieną sykį, toms akims 
ant jo nusileidus, jo sieloje skleidės kaž koks stebuklingas, 
kvapus laimės žiedas.

Nuvedė ją tiesiai į butą, kurį buvo jai suradęs —■ mažH 
paprastą kambarėlį, už tai su pasakišku reginiu į kalnus ir eže
rą. Ji džiaugės, lyg vaikas, ir tomis savo saldžiomis lūpelė
mis kalbėjo kaž kokius dėkojamuosius žodžius.

—Ak, kame tu, Miriam, kame tu! Argi ištikro užgeso 
tos stebuklingiausios pasaulyje akys? ar tikrai ataušo ir nu
tilo amžinai tos saldžiosios lūpelės, vienintelės, vienintelės vi
soje žemėje, kokių nebuvo ir nebus? Kas čia nutiko? argi 
tai galimas daiktas?

Atsitikdavo, kad jis bėgdavo į stotį ir ten atvažiuojančių 
minioje ieškodavo jos. Bet susizgribęs, bėgdavo namo bai
sos paimtas, jausdamasis einąs iš proto. Skausmas vėl įsi
kibo į jį, lyg pasiutusi katė, ir kruvinai draskė jam širdį. Jis
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nebesitvėrė vietoje ir ėmė vaikščioti po kambarį. Jo mintis 
tartum prie fatalaus retežio prikalta, skriejo vis tame pa
čiame užburtame rate. Tūkstantiniu atveju gyveno jis tas 
nesugrįžtamąsias savo augščiausios laimės ir giliausio skaus
mo dienas, plėšydamas į brizgaluš savo sielą.

Ak, tos meilios saulėtos pirmosios dienos, kai jis vedžiojo 
ją, kur reikėjo, padėjo atlikti universiteto formalumus. . . Kaip 
buvo pasakęs, rodė jai reikiamus takus, rūpestingai šalinda
mas nuo jų akmenėlius, kad neužsigautų jos grakščios kojytės. 
Fersterio ir Zaičiko lekcijos, per kurias juodu susitikdavo... 
Šiaip jau retai šiokiomis dienomis, nes ji buvo darbšti, lyg 
bitelė, ir uoliai bei sąžiningai varė savo studijas. Atsitikdavo, 
kad jis išalkęs ją paregėti, eidavo vakare pas jos būtą ir žiū
rėjo į jos nušviestą langą. Ir kartais lyg kokios jėgos stumia
ma, ji prieidavo prie lango ir išsikišąs, veizėdavo į gatvę.Tuo- 
met jis, laimingas pamatęs jos siluete, bijodamas, kad ji jo 
nepastebėtų, bėgo greitai namo prie savo knygų, susigėdęs 
neesąs toks darbštus, kaip ji. Tie nekantriai laukiamieji sek
madieniai, kuriuos juodu praleisdavo drauge, bevaikščiodami 
į muziejus, teatrus, po miestą ir toliau po tą gražią šalį kartu 
su keliais kitais gyvenančiais Ziuriche lietuviais... Visa tai 
buvo lyg auksinė, deimantinė svajonė, ir ūmai dingo, lyg sva
jonė. Ji buvo jam kasdien, grakštesnė, kasdien kitokesnė, negu 
visos jo ligšiol pažįstamos panelės ir, kaip žvaigždė, žibėjo 
augštai virš jo — ir jis nesiliovė stiepęsis. Kad išlaukiniais 
ženklais jis būtų galėjęs išreikšti tai, ką juto, būtų ėjęs pas 
ją nusiavęs, kaip arabas į savo šventnamį, ir kalbėjęs su ja 
tiktai klūpodamas.

Paskui ta diena — viso gyvenimo stebuklingiausią — kai 
juodu tik vieni patys... Kaip nuostabiai viskas nutiko, tarsi 
kaž kieno išanksto apgalvota. Gražių gražiausia Šveicarijos 
diena, tokia saulėta ir skaidri, kad tolimieji kalnai atrodė čia 
pat, su ranka pasiekiami. Eina jis iš politechnikos pasivaikš
čioti prieš pietus paežeryje ir netoli vagzalo sutinka ją.

—Žinai tamsta — bėgu iš Ziuricho. Tokią stebuklinga 
dieną ar galima sėdėti tarp savo kambario sienų ar tarp mies
to mūrų? Laimė, nuo pietų šiandien nebeturiu lekcijų. Važiuo
siu kur nors arčiau kalnų.

—Pati viena?
—Viena. Tamsta žinai, aš mėgstu būti viena, ypač stip

riausio grožėjimo valandomis.
Jis prašo leisti palydėti ją lig stoties, o jo galvoje jau iš

dygo mintis važiuoti drauge su ja. Ir pradeda nedrąsiai:
—O. manęs tai tamstai nėmaž negaila, kad sėdžiu tarp 

tūkstančių sienų ir tūkstančių mūrų?
— Kodėl tamsta įtari mane esant tokią kietaširdę? — tarė 

ji šypsodama.
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—Tai pasakysiu tamstai* panelė Marija, kad nieko nėra 
lengvesnio už pašalinimą to įtarimo. Tik paimkit mane 5u sa
vim! Prižadu nekliudyti tamstai grožėtis, prižadu nesipainio
ti po kojomis, prižadu būti, tartum nesąs, prižadu...

Ji juokias savo sidabriniu juoku.
—Kodėl nepaimti? Tamsta toks mažutis (ir žiuri besi

juokiančiomis akimis į jo didvyrišką liemenį), taip mažai vietos 
teužimi, prižadėsi dar būti paklusnus, mandagus...

Netikėdamas savo laime, jis aiškiai mato, kad ji nudžiu
go, pasakius-jam savo prašymą.

—Viską, viską!
—O ar mandagusis berniukas nebeturi Šiandien lekcijų?— 

klausia ji, suraukusi dailiausias savo antakių brukšneles.
—Turi. Bet atsižvelgus į nepaprastas aplinkybes, gal 

augštai gerbiamoji globėja leis man nuo jų pabėgti.
— O, tai negražu; Bet ką darysi? Teesie. Elgiuos bai

siai nepedagogiškai. Ką pasakytų Försteris! Ištikro, tokią 
dieną begalo sunku būti geru pedagogu.

Ir štai važiuoja juodu gelžkeliu lig Brunnen’o, o iš ten, pa
sisamdė laivelį, plaukia per Keturių Kantonų ežerą. Vagone 
visą laiką juodu juokės, plepėjo, džiaugdamies lyg vaikai, iš
sprukę iš guverneriaus globos. Bet pamačius ežerą, akimirk
sniu nutilo juokas ir šneka, ūmai pasijuto juodu perkelti į kaž
kokias nežemės sritis. Štai apsupo juodu lazurinė, mistiška 
šalis. Visur mėlyna, mėlyna...

Tas mėlynumas yra kartu kaž kokia saldi, angeliška me- 
liodija. Žodžiai nepajėgia išreikšti to, ką juodu jaučia. Kiek
viena pasakyta mintis atrodytų melu. Tat sėdi tylūs, įsižiūrė
ję, įsiklausę. Jis jaučia, kad nukrito nuo jųdviejų, lyg apval
kalas, visi gyvenimo reikalai, visi žemės ryšiai, ir juodu tėra 
vien ta mėlynė ir ta meliodija, vien sudecįgmoji dalis Šventos 
misterijos, laikomos tame gražiausiame pasaulio kampelyje. 
Viskas susiliejo tartum į vieną didelę upę, ištekančią iŠ ben
dros versmės-

Miriam sėdi visa lazurinė, grožėdamos pagautomis aki
mis, ir tos akys tokios pat mėlynos, gilios, tyros ir šviesin
gos, kaip ta . ežero sietuva po jais. Iškilnusis Urirotsock 
stūkso prieš juodu; mažutis, Šviesingas debesėlis, atplaukęs 
iš mėlynų tolybių, prisiglaudė štai prie jo nenulenkiamosios 
galvos ir bučiuoja jo puikiąją kaktą. Ir Jurgis jaučia plakant 
laime milžino akmeninę širdį.

—Kaip džiaugiuos, kad geraširdis debesėlis paglamonėjo 
jo atskydą galvą — tyliai tarė Miriam, žiūrėdama į kalną.

—Ak tu gražiausioji, tu auksaširdė, tu vienintelė! — dai
nuoja jo siela.

—Kaip keista -— kugžda Miriam — kad šioje žemėje kiek
vienam dideliame gėryje yra skausmo grūdelis. Man rodos, 
dėl to, kad mūsų sielos materijalinis indas nedaug laimės te-
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gali sutalpinti. Pradėjus augti iš didelės laimės, siela neranda 
reikiamo ruimo ir ima. skaudėti;

Bežiūrėdamas dabar i ją ir jos tylaus balselio beklausy
damas, jis ima manyti, kad visa ta lazurinė misterija yra jai 
skiriama, kad tuo būdu gamtos grožis duoda garbę jai, 
savo karalei, gražesnei, tobulesnei, už viską. Ir štai jis veža 
tą karalę per lazurines erdves į palaimintąją šalį, kur ant balto 
kalno viršūnės stovi gintaro rūmas. Ten ji bus jojo karale... 
Ir daugiau nieko ten nebus, tik juodu vieni...

Myliu! myliu! — šaukia jo siela ir akys.
Gal ji tą šaukimą išgirdo, nes ima kalbinti jį, tartum bi

jodama, kad ir jo tylinčios ligšiol lūpos neprisidėtų prie to 
choro.

Priplaukę prie kranto pas Tellio koplyčią, siunčia juokiu 
laivelį atgal ir eina apžiūrėti to mažučio šventnamio.

„Pod šcianą ze skal i pod wiencem borow
Stoi cichošci pelną i koloröw
Telia kaplica...“

Niekados neužmirštamos Slovackio strofos savaime ver
žias jam iš burnos.

— Tamsta moki visą poemą? Kaip gerai! — džiaugias 
ji. — Čia, šioje vietoje, būtinai turiva pasiklausyti tų stebuk
lingų eilių. Tai vėl bus gėris jau su skausmo grūdeliu...

Ji sėdas ant uolos Šalia koplyčios, o jisai žemai, ant ak
mens, pas jos kojas — ir dėkliamuoja. Visą savo sielą deda' 
jis i tuos žavinčius žodžius ir junta, kad jam iš tikro vyksta.

Čia į jį, čia į mėlynas tolybes žiūri Miriam tomis sava 
akimis, lyg ežero banga, ir ima jose žibėti ašarų deimantėliai.

— Kodėl, Miriam, tavo akys akimirksniui išgąsčiu išsi
plėtė ir vėl rados taip panašios į Sikstinės Madonos akis? 
Ar nujautei netolimą ateitį, kaip kai kurios gėlės^ kad nujau
čia audrą?

Jis pabaigė, o ji, užsidengus rankelėmis veidą, kukžda:
— Gražu, gražu! Ir taip skaudu. . . Kaip tamsta puikiai 

dekliamuoji! 1
O jis jau nebesitveria. Jo jausmas persilieja per širdies 

taurės kraštus ir ima tekėti pro lūpas. Nusileidęs ant kelių, 
jis kugžda, pasinėręs akimis jos akyse:

. — Myliu, myliu, myliu...
Rausva pašvaistė dažo baltąjį veidelį ir ant akių šafirų 

krinta juodi blakstienų kutai. ,
— O tu, Miriam, o tu? — šnibžda jis melsdamas. Ir štai 

vėl atsiveria jos sielos langeliai ir žiba juose meilė. Ji deda 
jam ant galvos abi rankeli ir pasilenkus arti, tyliai taria:

— Tavo per amžius.
Tuomet viskas aplinkui — kalnai, ežeras, medžiai, visas 

pasaulis užgiedojo laimės himną. Jo dešinė apkabina jos lie
menį, pasiilgusios lūpos dengia akių stebuklus, paskui randa
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ir rimtąsias lūpeles. Bet jos veikiai pasprunka, o tuojau ir jis 
pats, savo drąsos išsigandęs, nulenkęs galvą lig žemės, ima 
bučiuoti jos pėdas, šimtais sykiu kartodamas jos vardą.

— Nereikia... nereikia... ginas ji, stengdamos jį pakelti. 
Pagalios stojas. Tuomet kyla ir jis, ir išbučiavęs dar abi jos 
rankeli, apmalšina galų gale savo lūpų alkį.

Vis dar tebenuraudusi, kaip aušra, ji vadina jį į koply
čią, tartum norėdama kuo greičiausiai pabėgti iš tos vietos.

Koplyčioje juodu klaupias prieš altorėlį greta viens kito. 
Abiem savo rankelėm ji ima jo ranką ir pakėlus akis į kryžių, 
sako:

— Visados tavo — lig mirties ir po mirties.
— Tavo, Miriam, amžinai, amžinai — pritaria jis. Ji nu

lenkė galvelę ir meldžias. O jo siela taip pat puola kniūp
sčia po Viešpaties kojų, dėkodama, pasižadėdama, maldauda
ma taip karštai, kaip niekuomet ligšiol savo gyvenime. Tą 
valandą jųdviejų sielos susivienijo amžinai prieš Augščausiojo 
veidą.

Paskui juodu rašo savo pavardes į didžiulę knygą, riš- 
dami jas jungtuku ir pridėdami: sužieduotiniai, lietuviai. Lyg 
du lašeliu nuskendo tuodu vardu kitų tautų jūroje. Ir ūmai 
prieš jųdviejų akis atsistojo tėvynės vizija: pilka, nuvargusi, 
nuskurdusi, skurliais apsigobusi — tikra pelenė prieš gašią, 
Švarią, spalvų prabanga žibančią, puikiai savo laisvą galvą iš
kėlusią Šveicariją. Disonansas įsiveržė j jųdviejų harmoniją.

Miriam sako:
— Ar nenuostabu, kad tai atsitiko Tell’io koplyčioje?

Tikiu, kad niekas pasaulyje nenutinka aklai, kiekvienas 
įvykis turi paslėptos prasmės, kurią reikia sugauti ir sunau
doti savo sielos labui. Turiva būti patrijotizmo didvyriais, 
kaip TeH’is. Mudviejų suvienyti gyvenimai turi stovėti po 
tėvynės meilės vėliava.

Ji kalba tai, ką ir jis mąsto, ji trokšta to, ko ir jis trokšta. 
Jųdviejų sielos jau viena.

Apleisdami šį rojaus kampelį, audžia juodu ateities vai
vorykštę.

— Miriam, Miriam! O likimo knygoje jau seniai buvo 
parašyta, kad tai tebūsią muilo burbulai...

Išėjus jiedviem į Axenstrasse, kuri, lyg kokia gražiausia 
meliodija, plaukia išilgai ežero, į bedugnį armenį nugarmėjo 
praeitis ir ateitis ir juodu paskendo pasakiškoje dabarties tik
renybėje. Štai jau nebetoli Brunnen’as ir ima leistis saulė. 
Milžinišku gaisru užsidegė pusė horizonto ir prasidėjo neapsa
komas žodžiais skaidrių skaidriausių spalvų žaidimas. Pur
puru apsipylė mėlynas ežero veidas ir baltos kalnų galvos. 
Rodės, dangus tam skleidžia žemei iškilnią Savo grožio pra
bangą, kad ta tolimoji ir mylimoji nesiliautų kilus prie jo iš 
savo žemumų ir pelkių. Sulaikė kvapą pagauti kalnai, suža-
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vėtąs ežeras sustingo, lyg stiklo plokštė, ir kažkur pasklido 
rožių kvapo banga, lyg dėkingai žemės siunčiamas augštyn 
dusterėjimas. Iš kaž kokios bažnyčios suskambo varpai. Že
mė puolė kniupščia ir ėmė melstis.

Žiūrėdami į tuos stebuklus, stovi juodu ant ežero kranto, 
dvi dulkeli tame apsupančiame juodu didume, tačiau visą jį 
talpiną savyje.

Ilgą valandą tyli Miriam, paskui sako:
— Kiek kartų labai grožėjuos kuo nors, tiek kartų jau

čiuos turinti ant akių lyg kokį raikštį, kurs mane kliudo pa
regėti visą grožį. Ima troškimas, kad jis greičiau nukristų... 
Bet tai teįvyks mirus... Ir valandomis žavi mane mirtis... 
Žvaigždėtomis naktimis, tamsiose miško gelmėse, kur sėdi 
paslaptis.

Baisi, milžiniška ledo adata pervėrė jį urnai nuo viršu
galvio lig pėdų.

—■ Ar ir šią valandėlę, Miriam?
Jis ima jos rankelę ir. spaudžia taip stipriai, kad ji su

šunka ir ima juoktis.
— Ne, šią valandą jau ne. Bet ką tik, bežiūrint į tą 

spalvų simfoniją, ėmė toks troškimas pamatyti patį grožį, ne 
jo atvaizdą debesyse... Drauge su... tavim — pridūrė pa
šnibždomis, vis dar negalėdama paprasti sakyti jam „tu“.

— Tai mudviejų neaplenks. Bet prieš tai turiva daug 
nuveikti čia, atvaizdų pasaulyje ir pasigėrėti savo laime, 

Miriam. ' ■ • l
įbedus akis j saulėlaidus, ji tarė:
— Vis tiek, nebūsiva jau laimingesni, negu kad esava 

šiandien. Ak, kokios gilios prasmės yra šiuose žodžiuose: 
„Dievų mylimieji miršta jauni“.

— Visa laimė, Miriam, kad dievai jau detronizuoti. Ki
taip ėmę gal iš tikro pagautų tave iš manęs, manydami tave 
esant iš jų būrio...

Ji ima juoktis savo neapsakomąi meiliu, lyg muzika, 
juoku, kad jis mokąs kalbėti tokius klasiškus komplementus.

Juokės ir jis nežinodamas, kad numylėjo ją ir kaž kas 
nenuveikiamas, stiprus, visagalis. Ir štai jis dabar lyg vai
kas išvarytas laukan iš šiltų, šviesių namų rudens audringą 
naktį.

Urnai Jurgis pasijuto baisiai nuvargęs. Galva rados 
skaudi/tartum sumušta, kojos lyg švino pripiltos. Nusivil
kęs lig kanapos, puolė į ją, tikėdamasis užmigsiąs. Bet min
tis nesiliovė drikusi iš jo nelaimingos galvos — nuožmi skau
di, deginanti, lyg raudonai įkaitinta viela, sukdamos vis į ratą 
aplink tą patį centrą , aplink tą jo mėlynąją mergelę.

Čia Štai, toje pačioje kanapoje sėdėjo ji, kai praėjus 
porai mėnesių nuo anos laimės dienos, aplankė jį pirmą ir 
paskutinį kartelį, prie išvažiuodama namo atostogoms.
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Atėjo visa mėlyna, kaip tos nepasiekiamos tolybės, sakyda
ma turėjusi būtinai apsilankyti jo kambaryje^ kad jai išva
žiavus, lengviau jam būtų vaizduotis ją esančia visados su 
juo ir kad ji pati geriau galėtų matyti jį iš tolo. Pakabino 
kryželi ties lova, pastatė ant stalo gėlių puokštę, apžiurėjo 
knygas, paskui atsisėdo čia kanapoje. O jis taip netikėtai ją 
sulaukęs, iš tos laimės pats nesižinojo ką darąs. Rodė šį-tą, 
paskui norėjo bėgti kokių nors saldumynų jai pavaišinti, bet 
ji neleido sakydama, kad parėjęs jos neberasiąs. Pagalios, 
atsiklaupė prieš ją ir žiurėjo. Bet ji liepė atsistoti. Tuomet 
jis atsisėdo prieš ją ant kėdės ir vėl žiūrėjo. Juk reikėjo pri
sižiūrėti ištisiem ilgiem dviem mėnesiam.

—Su tavim atsisveikinęs, Miriam, nusileisiu į juodus po
žemius, kur per du mėnesiu neįsiskverbs saulės nė vienas < 
spindulėlis.

—O mano laiškai nė kiek nenušvies tų tamsybių? Ge
rai — jei taip , tai nerašinėsiu.

—Žinoma, nušvies. Bet jie tebus elektriniai žiburėliai, 
Miriam. Tai nebus nei tavo akys, nei tavo balselis...

Ak, kuomet tikrai būsi visados su manim!
Ji baltomis rankelėmis užsidengus veidą, tarė:
—Ir man bus labai, labai liūdna be tavęs.
O kai nuleido rankeles, jos akys blizgėjo, kaip rasotos 

rugiagėlės. Ir ūmai pagrobė ji nesuvaldomas noras pabučiuoti 
tos rasos lašelius. Bet ji žvilgterėjus į jį, pašoko nūo ka
napos ir pasiūlius eiti drauge i paežerį, išbėgo taip greit, kad 
jis vos tesuspėjo pavyti ją ant laiptų.

—.... Sėdime tamsiame kambaryje adaromis durimis, 
o už tų durų dega ugnis. Vaikščioja pro jas žmonės, bet mes 
tematome jų šešėlius. Taip teregime viską Šiame pasaulyje. 
Bet kaip dangiškasis Eros sparnus mums prikabina, galingai 
jais plasnuodami, kylame virš visų kambarių ir vienijame su 
dangum tuos vargšus. žemės šešėlius....

Miriam balsas kugždėjo tuos žodžius. Kame? Jo sielo
je ar iš oro?

Po Försterio lekcijos apie Platoną eina juodu tiesiai i paeže- 
rį. Jau vakaras ir žalsvas ežeras prieš užmigdamas jau 
dangstos baltomis dujelėmis, lyg švelnių švelniausių muslio- 
nu. Iš pradžios juodu kalbas apie Platoną, paskui vakaro 
melancholijos paimti, nutilsta. O ežeras tuo tarpu vis dau
giau musliono traukia ant savęs, vis gvaldžiau juo gobias— 
kad pagalios prieš juodu plečias beribė, bekraštė jūra. Ir ro
dos, kad jųdviejų ėjimo nebus galo, kad juodu įžengė į kaž 
kokią amžinąją sritį.

Kaž kokią valandą Miriam sako:
—Rodos man, kad einaya į begalę... į idėjų pasaulį... 

Ak, čia vis ne tas, ne tas! Čia viskas taip greitai vysta ir 
krinta. Aš trokštu gėlių, kurios niekados n&iužysta, žvaig-
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ždžių, kurios, niekados negęsta. — Mudviejų meilė bus tokia 
amžinai žydinčioji gėlė ir amžinai degančioji žvaigždė,- Mi
riam.

.—Amžinai žydinčioji gėlė ir * amžinai dagenčioji žvaigž
dė... Tikroji meilė yrą viena, nekintanti, amžina, nes prasi
deda ir baigias Tame, kurs yra amžinas. Viskas kita — tai 
baisioji Afroditė Pandemos.

Tartum norėdama apsaugoti ji nuo tos žemosios dievai
tės piktų burtų, ji įkišo rankelę jam po ranka — ir taip ėjo 
juodu, apie amžinąją meilę svajodami, per tą miestą— Afro
ditės Pandemos karalystę. _

—Salin Afroditę Pandemos! Miriam, Miriam, tai buvo 
valandos svaigulys! Tu viena, amžina, tu Miriam, Tame kurs 
yra amžinas! Vis toliau suka Jurgis savo trumpos laimės ro
žančių. Štai lydi ją lig Bazelio. Abudu, įvarę į tolimiausią 
sielos kertelę savo liūdesį, linksmina kits kitą. Štai paskuti
nės valandos su ja šioje materijalinėje tvarkoje Bazelio mu
ziejuje, tarp Böcklino paveikslų. Didelio pagavimo užvaldy
ta stovi Miriam prieš „Šventąją girelę“. O jis žiūri į tuos ne
žemiškus baltus stuomenius, į tą mistišką ugnį, į pilną neat
spėjamų žemėje paslapčių tamsią alėją, paskui žiūri į Miriam 
— ir gauna įspūdžio, kad ji bematant įžengs į tą šventąją 
girelę ir atsistos tų baltųjų esybių eilėje, nes yra iš jų būrio 
Ir skaudi lyg, kalavijo dūris, mintis ūmai perveria jo sąmo
nę, kad jos tikroji vieta yra ne jo glėbyje, bet ten, pas Am
žinosios ugnies aukurą.

Ji tokia susijaudinusi, kad ima jo ranką ir, spausdama ją, 
kugžda:

— Ar matai, koks gražumas! Iš to paveikslo dvelkia 
amžinybė. Svajoju, kad mudviejų gyvenimas bus tokia 
šventoji girelė, kur drauge tarnausiva prie Amžinosios ug
nies aukuro... dvasingi, kaip tos baltosios esybės.

— Tu gali su manim viską daryti, Miriam.
Iš ten reikia tiesiai į stotį, į tą baisingąją paskutiniojo 

šioje žemėje atsisveikinimo vietą. Laiko jau mažai. Prieš 
stovintį traukinį, kurs nuo šios valandos rados jam milžinišku 
karstu, jis nusiėmęs kepurę, bučiuoja jos rankelę. Q ji ant
rąją padėjus jam ant galvos, motinišku judėsiu glosto jo 
plaukus ir švelnitėlaičiai bučiuoja į skruostą.

— Atmink, tavo per amžius! — kugžda jam į ausį jos 
lūpelės.

Reikia skubiai lipti į vagoną. Konduktorius užtrenkė 
duris — ir Miriam jau važiuoja, vis toliau, vis toliau nuo jo. 
Dar suplevėsavo jos balta skarelė — ir viskas pranyko.

Ak, kodėl jis nevažiavo su ja, pametęs laikančius jį čia 
darbus, tuščius ir beprasmius prieš tai, kas įvyko! Kodėl 
nenumatė nieko? Jis būtų ją apsaugojęs, jis pats būtų pas- 
slaugęs tą ligonį... Kodėl išleido ją vieną, tiesiai į žiotis
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mirčiai? O aklas, aklas! Akmeninių vokų dengančių niu- * 
sų akis, neįstengia pakelti nė tokia meilė.

Lyg juodų, kandžių musių spiečius vis iš naujo apninka 
jį tie „kodėl“. Ir nėra į juos atsakymo ir niekur jis nuo jų 
negali pasislėpti.

Tuojau pat ryto metą ėmė eiti dažnai siunčiami iŠ kelio 
jos brangūs laiškeliai — ir juodi sielvarto debesys ėrnė sklai
dytis iš jo sielos padangių. Svajonės sparnų nešamas, daž
nai lakiojo jis į saulėtą ateitį, kada ateis pasisveikinimo lai
mė, ir dar toliau, į tą laimės čiukurą, kada ji tikrai bus jau 
neperskiriamai su juo susivienijus. Paskui ilgas laiškas, iš 
namų, paskui dar laiškelis — ir ūmai nieko. Jis ramino save, 
kad ji išvažiavo pas giminę, kaip buvo ketinusi, ir iš ten 

' sunku jai išsiųsti laiškas. Bet štai praėjo savaitė ir dar 
kitos pusė — ir nieko. Jo nerimas jau tiesiog mirtinas. Jau 
jis eina telegrafuoti, ir štai gauna du laišku. Kas čia? Tai 
ne Miriam ranka. Po vienu jos sesers parašas ir stovi ja
me, kad sesuo .Marytė nuėjusi pas vieną apleistą ligonį, už
sikrėtusi gripą; iš pradžios nebuvę pavojaus, dėlto jam nieko 
ir nepranešė ■— bet ūmai atėjusios komplikacijos ir po kelių 
dienų Marytės neblikę...

O antras laiškas nuo Miriam. Rašytas dieną prieš mir
siant, bet, matyti, ne tuojau išsiūstas. Ugninėmis raidėmis 
atsimušė tas laiškelis jo Širdyje ir kiekvienas žodelis tebe
dega ligšiol. Raidelės drebančios, pieštuku rašytos.

— Mylimasis mano! Sunkiai sergu. Štai šviesesnė va
landėlę, noriu tau nusiusti paskutinius žodžius. Žinau, kad 
nebępagysiu. Taip norėčiau dar kartą pamatyti tave — bet 
teesie, kaip nori Dievas. Bet bijau, kaip tu — nusižemink 
prieš Jo šventąją valią — prašau ir reikalauju — čia juk tik 
nepastovios formos — Atmink — nemirė mergelė, bet mie
ga. Myliu tave, myliu, myliu — Ir lauksiu — Ir čia neap
leisiu tavęs. Tu mano per amžius... Lig pasimatymo! Lig 

| pasimatymo!
f Mir...

Kaip liepsnoja širdyje tas nepabaigtas parašas! Mili
jonus kartų meile degančiomis lūpomis užbaigė jis tą bran 
giausįjį vardą.

Miriam ištikimai tesi savo pažadus: buvo su juo maišto 
valandomis prieš tą Augščiausiąją, atrodančią jam tokią 

nuožmia, Valią, kol nusižemino.. . Buvo su juo šiandien ir 
ištraukė jį, puolantį į purvo duobę. Jis žino, kad j; padės 
jam įeiti ir į Šventąją Girią tarnauti prie Amžinosios Ugnies 
aukuro, tuo tarpu su ja — neregimąja...

Liovėsi drikusios iš smagenų raudonos vielos. Jau jis 
nieko nebemąsto, tik junta. Junta atsakymą į tų kandžiųjų ,
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„kodėl“ spiečius. Junta džiaugsmą nežemišką ir laimę, ne
apsakomą žmonių kalba.

Nugarmėjo į pragarus draskąs jj skausmas. Iš dausų 
atplaukia brangusis stuomuo, visas mėlynas, žvaigždelėmis 
nusėtas. Laime spinduliuojančios jos akys leidžias ant bran
giosios nukankintos galvos, o šviesingi piršteliai motinišku 
judesiu ima glamonėti jo plaukus. Mylimasis balselis- 
kugžda...

— Aš esu, esu, mylimasis. Nėra laiko, nėra erdvės, 
nėra mirties... Tai tik sunkus žemės sapnas, kurs išsisklai
dys tau nubudus.

Jurgio lūpos pražydo laimės šypsena.
Marija P e č k a u s k a i t ė.

Isl Isl

Aukso rūbai.
Iš visų vaikų mūsų gatvėje aš viena „tekeliaudavau“ 

vasarą, vadinas, mamytė gebėdavo vežioti mane kelioms sa
vaitėms pas bočelius, kurie gyveno gražiame ir plačiai ži
nomame kurorte ir turėjo ten nuosavybę. Pirmaisiais vai
kystės metais man tai nebuvo svarbu, bet atrodė savaime 
suprantama. Kurorte beveik nepastebėdavau daugybės ele
gantiškų — arba elegantiškai pasirėdžiusių — žmonių, mu
zika buvo man nuobodi, su dainomis nežinojau ką veikti.

Gyvendavau bočelio vištininke arba draugavausi su 
aibe plaštakių, laukinių gyventojų. Vis tikėjaus sutikti miš
ko nykštuką ir galėdavau tyliai, kaip nabašninkas, gulėti žo 
Įėję nenorėdama pabaidyti rudų voverėlių, liuoksinčių me
džiuose.

Bet paskui taip nebebuvo. Ėmiau domėtis vaikais, ku
rie šimtą kartų gražiau už mane buvo apsidarę, ir poniomis, 
kurios vilkėjo naujausiais parėdais iš Paryžiaus ir Frank
furto, tviskėdamos prieš saulę, kaip povai. Tai buvo aiškus 
žingsnis atgal.

Galėjo tai būti einant man aštuntus metus — kai ėmiau 
didžiuotis sugrįžus namo, į ankštąjį uolų lizdą, kur kiekvie
nas vaikas teturėjo vieną kasdienį ir vieną išeiginį rūbelį, o 
senieji irgi ne kiek tedaugiau. Kaip Lonhengrinas atėjau iš 
prabangos ir spindesio. Ir dar tebematau save sėdint va
kare ant akmens laiptų. Šalia manęs Elziutė, Katriutė, Mo- 
nikutė, Elenutė ir Emutė, kaimynų vaikai. Plaukai lyg nu
laižyti, į trumpas bizeles supinti, neriama žekė ‘rankose. O 
aš — aš pasakojau.

—Je, Elziute — Nermdorfe, ten tai gražumėlis! Vieni 
karaliai ten eina pasivaikščioti, o ponios dėvi aukso rūbus.
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Mėlynos akys rodos didelės ir apskritos.
— Ak! — sušuko visos Įtikėjusios — aukso rūbai — tai 

tur būti gražu! Kas jų per blizgėjimas!
Bet'Katriutė buvo netikėlė ir tarė :
— Žiūrėkit tiktai į ją, jos nosis visai pakrypus. Ji pa

melavo. Aukso rūbų negalima dėvėti — jie perdaug sunkūs. 
——Aš ūmai nutilau. Taip — pamelavau, rimtai, drūtai.

Mamytė sakydavo man kartais:
— Vaikeli, pabrėžei!
O tėvelis neseniai pasakė:
— Melagis yra Dievui bjaurus.
Urnai pradėjau bliauti, ir sugriebusi savo mantą, nubė

gau pasislėpti namo. Auklė Lina jau laukė manęs, apvilko 
p mane su naktiniais marškinėliais ir įkišo j lovą. Gulėdama 

mąsčiau dabar apie save. „Aukso rūbai!“ O Dieve — tai 
buvo baisiai storas, riebus melas, niekuomet nebuvau mačius 
žmogaus, su aukso rūbais. Mamytė atėjus rado mane brau
nant,• bet aš nepasakiau savo nusikaltimo. Naktį sapnavau, 
kad bausmei gavau dėvėti aukso rūbą. Jis beveik sutriuški
no man krūtinę, toks buvo sunkus ir kietas. Buvau taip nu
bausta, kaip piktoji pasakos karalienė, kuri gavo šokti su 
įkaitintais čeverykais, kol puolė nebegyva. Visą rytojaus 
dieną vakščiojau nuodėmės slegiama. Bet vakare pasiryžau 
ieškoti palengvinimo išpažindama savo kaltę. Vėl atėjo žekių 
neriamoji valanda ir narsiai tariau:

— Elziute, tie aukso rūbai tai netiesa.
Skardus juokas atsakė man.
—Tai mes visos žinom, kad tu pamelavai.
Dagi gėda paėfnė mane, sėdėjau tarp kitų raudona, kaip 

vėžys, bet mano laimei tą valandėlę kaip tik plumterėjo ant 
laiptų gudrusis karkvabalis. Katriutė paėmus jį, patubdė ant 
savo smiliaus, ir visa kampanija ėmė dainuoti skaisčiais bal
seliais: Karkvabali, lėk, lėk!

l Aukso rūbai paskendo užmiršime — ir tai buvo gera ma- 
’ no sielos pasauliui.

Vokiškai parašė M. Herbert.

❖
Pasaulio vyliai užgauna sielą, 
Kaip rudens šalna lepiąją rožę, — 
Pranyksta buvęs josios skaidrumas, 
Žemę pamėgus ji susiaurėja...
Pavasarėlis šildo- darželį — 
Rožė pražysta, skečias, bujoja... 
Taip idealų šventų paliesta 
Siela atgimsta ir vėl platėja...

1925. I. 5. Z-vė.
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Gyvenimo smulkmenos.
„Kas netaupo skatiko, neturės Šimto“ sako musų patarlė. 

Kas nekreipia dėmesio j mažmožius, tas vadinamas „gyveni
mo smulkmenas“, tas nesudarys stipraus charakterio, netu
rės reikiamos įtakos kitų tarpe.

Sakoma: „Negalima paskęsti gyvenimo smulkmenose ir 
nematyti didžių dalykų“. Bet lygiai negalima ieškant „didžių 
dalykų“, gal būt, gyvenimo retenybių, užmiršti kasdienes 
smulkmenas, iš kurių susideda mūsų gyvenimas.

Aš visai nenoriu pasakyti, kad mes tik smulkmenomis 
domėtumemės. Kaip vienas, taip kitas kraštutinumas neduoda 
tinkamų vaisių, bet reikia domėtis visu tuo, kas mums kaipo 
at-kėms privaloma. Mūsų tarpe dažnai pastebimas kraštuti- ij 
numas, tai nekreipimas dėmesio į mažmožius į „gyvenimo 
smulkmenas.“

Mes, dirbdamos neblogai sutvarkytoje At-kų organizaci
joje, kai kurios ir „Pavasarininkų“ ar „Moterų“ draugijose, 
pripratom prie tų organizacijų technikos, formalumų, „didelių 
darbų“, o užmiršom smulkmenas, kurios reikalingos tų or-jų 
dvasiai. Pripratom skaityti įvairius obalsius, o užmiršom tai
kinti prie jų savo kasdienį gyvenimą. Mes papratom dėl tų 
obalsių ginčytis, juos visai iškalbingai ginti, dėl jų kovoti 
(tuo ypatingai pasižymi dr-ai at-kai), bet dauguma iš mūsų už
mirštame savo karštas kalbas patvirtinti kasdieniu gyvenimu.

Kovodami už savo kilnųjį obalsį „Visa atnaujinti Kristuje“, 
visi skaitomės Kristaus išpažintojais, Jo garbintojais. Bet kas
dieniame gyvenime dažnai užmirštame tą kilnų obalsį ir neno
rime Kristaus, kurį pasistatėme gyvenimo* tikslu.

Mūsų patarlė sako:„Verčiau be galvos, ne kaip be mados“. 
Nesiskaityti su mada negalima. Bet mados sekimą aš suprantu 
tik materijalinėj srity, o jokiu būdu mados sekimas negalimas 
dvasinėj srity; Jeigu mes čia sektume madą, tai mūsų obalsiui 
ir idealui, gal, reikėtų kryželis pastatyti, nes daugelis sako, 
kad Dievas jau iš mados išėjęs. Bet mes tų pasakų neklausom 
ir žinom, tikim, kad Dievas nepaseno ir iš mados neišėjo. 
Taigi, jeigu Dievas iš mados neišėjo, tai ir mūs pareigos į Jį 
turi neišeiti iš «mados. O tai mūsų tarpe, kaip tik, pastebima.

Gražus mūsų tėvų paprotys, kad atėjus pas žmogų, pirm 
pradedant su juo apie reikalą kalbėti, pagarbinti Dievą, dabar 
jau išeina iŠ mados. Sodžiuose retai kur sutiksi, dažniausiai 
tik senųjų tarpe, o mieste, inteligentų tarpe, bemaž, niekur ne
išgirsi. Šią madą uoliai pasekėm ir mes at-kės-ai.

Delko mes pasistatę obalsį „Visa atnaujinti Kristuje“ ne
norim to Kristaus vardu pradėti savo kasdienius darbus, pa
sitarimus, kalbas su savo artimais? Delko mes nenorim 
šv. kryžiaus ženklu ir malda pradėti, ir baigti valgio? Gal 
nedrįstam vienas išsiskirti kitų tarpe, gal bijom, kad nepašieptų
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kas. Bet Kristus pasakė, kad kas jo išsigins prieš žmones, 
to Jis užsigins prieš Tėvą Danguje. Reiškia, jeigu norim būti 
Kristaus vaikais, tai kvailai baimei ir bailei neturį būti vietos. 
Bet aš manau, kad mes to nedarom ne dėlto, kad bijotume, bet 
dėl to, kad „tokia mada“.

Gal kas pasakys, kad „tai gyvenimo smulkmena“. Taip, 
smulkmena, bet reikšminga. Dažnai iš žmonių, ypatingai kai
miečių, tenka išgirsti, kurie išgirdę pagarbinimą sako: „Tai 
gera mergaitė, arba vaikinas; ir mokslus eina ir Dievą dar 
neužmiršo“. Žmonėse dar užsilikus nuomonė, kad dauguma, 
kaip tik mokinasi, taip ir netikėliais virsta.

Mūsų at-kių-ų pareiga įrodyti žmonėms, kad ir mokslei
vių tarpe, ir tai nemaža, yra tvirtai tikinčių žmonių.

Rodos, pernai At-kų or-je yra kilęs ženklelio klausimas, 
kuri kiekvienas narys nešiosiąs ir iš to bus galima pažinti, kad 
yra at-kė-as. Gal tai ir gera bus. Bet, man rodos, pirmu 
mūsų ženklu turi būti mūsų darbai. Kristus pasakė: „Iš jūsų 
darbų pažins jus, kad mano mokiniais esate“. Taigi mes, 
at-kės-ai, savo kasdieniais darbais turim parodyti, kad esam 
ir norim būti Kristaus mokiniai.

Bet norėdamos būti Kristaus mokiniai, turim klausyti, ką 
Kristus mums sako, ko šv. Bažnyčia mus moko. Bažnyčios 
pamokymai dažniausiai ir aiškiausiai teikiami pamoksluose. 
Taigi mes visos, visados turim uoliai pamokslų klausytis. 
Kartais tenka matyti at-kes, kurios užuot pasiklausyti bažny
čioje sakoma pamokslo, vaikštinėja gatvėmis. Man dažnai atei
na galvon mintis: gera, kad at-kai be ženklelių; nes kitaip, 
neretai tektų rausti dėl savo darbų.

Dar kelios įsigyvenusios mūsų tarpe ydos, gal būt, taip pat 
dėl mados, tai nesiskaitymas su žodžiais, neišpildymas savo 
pasakymo, stoka širdingumo sau lygiems ir pagarbos vyres- 

, nįems.
Sakoma, kad dabar jau tokia gyvenimo teisyklė, jog teo

rija eina sau, o praktika sau. Žmonės kalba, bet visai nema
nyk, kad tai darytų ką kalba.

Kad tokia XX-am amžy mada — gal būti. Bet, kad taip 
turėtų būti, t. y. ar tas gyvenime naudinga ir reikalinga, tai 
klausimas? Man rodos, kad daugeliui iš mūsų teko pajusti, 
kaip malonu ir gera sutikti gyvenime žmogų, kurio žodžiais 
galima pasitikėti. Žmogų, kuriame nėra melo ir vyliaus, net 
priešai gerbia.

Kad tokia šių dienų „diplomatų“ mada, neką padarysi, 
gerais norais pasaulio nepataisysi. Bet gerais darbais ir geru 
savo asmeniu (jei mes mokėtume būti geros) galėtume 
įnešti į pasaulį gero krislelį ir tuomi jį patobulinti. Taigi no
rėdamos tobulinti pasaulį, turime tobulai elgtis, norėdamos 
sekti Kristų — Tiesos idealą, — turime atsisakyti nuo „diplo
matiško“ melo ir netiesos. Mes savo žodžiais ir darbais tu-

31



30 Gyvenimo smulkmenos

rime išdirbti žmonėse nuomonę, kad at-kės-ai yra teisūs, kad 
jų žodžiai atatinka darbams, o darbai žodžiams. Turime pri
eiti prie to, kad at-kės-o žodis būtų garbės žodis.

’ Didelį rūmą stato iš mažų plytų; ir mes norėdamos iš
dirbti tvirtą at-kės būdą, turėti gerą vardą, pasitikėjimą, turim 
pradėti nuo kasdienio gyvenimo smulkmenų.

įstaigos, kurios ruošia mus gyvenimam tai mokykla ir 
At-kų organizacija. Nuo čia ir turim pradėti savo, kilnios 
idėjos, darbą.

Mokykloje, kaip gerb. Pačkauskaitė sako „tame melo 
lizde“, turim turėti drąsos visuomet kalbėti tiesą. Santykiuose 
su draugėms-ais turim mokytis Švelnumo (nors tai labai sun
kus mokslas), o su mokytojais — tinkamos pagarbos.

Dažnai mes „zurzam“ ant mokytojų, visai nieko negalvo- 
damos, neįsigilindamos į jų sunkią padėtį, vien egoizmo vedamos. 
Sako jau nuo amžių tokia mada, kad mokiniai su mokytojais ge
rai nesugyvena. Bet jeigu ir buvo kada tokia mada, tai jau laikas 
jai savo amžių baigti. Jeigu mes savo mokytojus gerbsim, 
jiems sunkiam mokymo, auklėjimo darbe užjausim, pasisteng
sim neįkyrėti- jiems savo elgesiu, tai ir mokytojai mums bus 
ne despotai, bet malonūs globėjai. Gal nevienai iš mūsų neužil
go teks mokytojauti ir pamatysim, kad nepavydėtinas moky
tojo darbas — kuomet mokiniai žiūri į mokytoją kaip į savo 
priešą.

Antra mūsų lavinimosi įstaiga, tai At-kų organizacija. No
rint tinkamai or-je pasinaudoti, reikia tinkamai joję dirbti. 
Pas mus ir paprastam or-jos darbe pastebima „mados“ seki
mas. (Žinoma, ne visos „madą“ seka, bet mūsų tarpe tu
rėtų nė vienos tokios nebūti).

Jau pradeda patarle virsti, kad pasakymas „lietuviškai“, 
reiškia visur pasivėlinti. Mes at-kės-ai turim to „lietuviškai“ 
sąvoką kiton pusėn pakreipti. Turim pasistengti, kad „lietu
viškai“ reikštu: visur, visuomet laiku pribūti. Mūsų dauguma 
sekam madą ir bemaž, visur, visuomet pasivėlinam, o kartais 
užmirštam savo pasižadėjimą ateiti ir visai neateinam susirin
kimam ar kur nors kitur. 7 3 ,

Tai „gyvenmo smulkmena“ sus-man pasivėlinti, arba ne
ateiti. Taip, smulkmena, bet jos padariniai — nevisai smul
kūs. Susirinkę kitos laukia, nekantrauja, brangų laiką gaišina 
ir kartais turi dėl vienos, kitos nesilaikymo pasakytojo žo
džio, išsiskirstyti. Tai „gyvenimo smulkmena“, kuri kenkia 
kitiems ir sau, nes silpnina mūsų charakterį. O tokių „gyve
nimo‘smulkmenų“ mums daug yra.

Taigi, sesutės, norėdamos turėti litą, taupykime centą. 
Norėdamos pastatyti stiprų krikščioniško charakterio rūmą,
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uoliai ruoškime jam sveikas plytas iš gyvenimo smulkmenų. 
Norėdamos didžiuotis obalsiu „Visa atnaujinti Kristuje“ įgy
vendinkime tą obalsi savo gyvenime.

M a r i a m p o lė s s e m i n ar i s t ė.
1924—XII—19/

Brangiųjų motinų sielos.
Kai pirmą kartą man teko persiskirti su savąja motute, 

didelis skausmas suspaudė širdį. Be jos, pasaulis man atrodė 
kaip tamsi rudens migla, nešanti vien mirties ir liūdesio at
balsį. Buvau tuomet dar jaunutė mergaitė, kai ji, išleisdama 
mane į vieną didelį miestą, pirmą kartą palaimino ir tarė: 
„Dukrele, neužmiršk Dievo“. Jaučiau, kaip ji norėjo daug 
ką pasakyti, bet negalėdama žodžio ištarti, pabučiavo dar 
kartą mano veidą ir nuprausė jį savo gailiomis ašaromis.

Traukinys bėga kaskart greičiau pralenkdamas apylinkės 
vaizdus, viliojančius keleivio akį. Nors pirmą kartą tenka va
žiuoti traukiniu, tačiau širdies nevilioja, nei keleivių linksmi 
veidai, nei nematytos apylinkės. Vienas vaizdas buvo prieš 
akis nuolatos: tai motutė riedančiomis ašaromis meldžiasi prieš 
mane ir kartoja: „Dukrele, neužmiršk Dievo“. 

4 •

. Aukščiausiojo Apvaizda rėdo mūsų kelius stebuklingu bū
du. Mano motutė nesitikėjo, kad sutiksiu gyvenime tokius 
auklėtojus, kurie supratę jos norą ir dvasią, globos mane tikrai 
krikščioniškoj dvasioj. Gyvai jaučiau, kuomet ji, gavusi mano 
laišką, džiaugėsi sužinojusi, jog esu visai aprūpintą ir auklė
jama lietuvaičių bendrabuty. Laukiau vasaros, kada grįžusi 
tėviškėn galėsiu bendrai su mylimąją motute pasidalinti ben
drais įspūdžiais ir laime. Ir davė man Dievulis keletą tokių 
vasarų, kuomet su giliausiu nuoširdumu sulaukdavo ir po ke
lių sąvąičių išleisdavo mane motutė; tik jau be skausmo ir 
rūpesčio, nes žinojo gerai, kad mano įsitikinimų pirmosios pa
saulio audros nebeišraus. Jau ji nebekartojo pirmiau duotojo 
įsakymo, tačiau mačiau gimstantį jos sieloje naują rūpesnį, 
būtent: į kurią pusę ateitis mano gyvenimo takelį pasuks.

Buvo gal paskutinis mano apsilankymas, kada paprastu 
keliu traukė vežimas į senąją tėviškėlę. Nors gerai žinojau, 
kad manoji motutė visą naktį nemigusi budriai saugo kiekvie
ną ratų subildėjimą ir šunelio sulojimą. Ir budriausias sargas 
jos tame darbe neužvaduos. Tačiau nežiūrint to viso motutės 
triūso ir rūpesčio, šį kartą norėjau kuo ilgiausiai užtrukti ke
lionėje. ' '
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Viskas įvyko paprastu būdu. Tačiau nustebau, kai motu
tė sužinojusi mano nusistatymą prie pirmo pasikalbėjimo ra
miai širdy slėpdama skausmą tarė: „Dukrele, nedrįstu tavojo 
sumanymo griauti, nors ir daug man tas kainuos, bet Dievo 
valia mums yra brangesnė“.

Nutilo jos drebantis balsas. Qilų skausmą slėpdama krū
tinėj ištiesė savo seną laiminančią ranką ir padėjo viršum 
mano galvos šventąjį kryžių... * -k

Buvo pirmas gegužės mėnesio vakaras, kuomet besilei
džiančios saulės spinduliai apšvietė aukštąjį bažnyčios bokštą 
ir senus mano busiančio žynyno mūrus, su kuriais pirmą kartą 
turėsiu pasisveikinti... Abi pus kelio kvepia pušynas, lyg no
rėdamas pirmutinis pagauti mano mintis ir nušviesti šios ke
lionės tikslą, tyliai šlamėjo vakarinė malda... Vežikas su
stojo prie senų vienuolyno mūrų. Paskutinis saulutės spindu
lys gražiai nudažydamas istorinės bažnyčios sieną, dovanojo 
man pirmą brangios atminties vaizdą: „Regina Paeis.,, Jau 
trečias šimtmetis, kai šis parašas dabina bažnyčios sieną, ta
čiau jo prasmė nenustojo visų akyse savo vertės. Be to bran-r 
gaus parašo jaučiau šiame žinyne esantį gyvą paveikslą, apie 
kurį sukas visa istorijos gyvybė ir esančiųjų sielų idėja. Tai 
naujųjų laikų vaidilučių motina.

Pamačiau ją pirmą kartą pas Kristaus altorių, tyliai atna
šaujančią maldą už tas sielas, kurios ateis į šį žinyną saugoti 
šventos Kristaus meilės ugnelės.

Ir vėl ją pamačiau gyvenimo reikalavimų nuvargintą, ra
miai bemąstančią apie sesučių ateitį. Ji gerai suprato, kad jos 
siekiai ir pasišventimas yra ne kam kitam, kaip Kristui ir tėvy
nei. Ji žinojo, kaip tos jaunų vadilučių sielos turės pergalėti 
audringąją gyvenimo kovą, kurią ruošia joms šių dienų nupuo
lusios doros ir tikėjimo pasaulis. Jis troško, kad jaunų sesučių 
širdyse būtų sukurta gryna Kristaus meilės ugnelė, kurios ne
užtemdytų jokia gyvenimo audra. Visi tie ateities planai ir 
neišspręsti klausimai prislėgė jos sielą. Slapčia pridengė jos 
skruostus skausmo ir liūdesio bruoželis. Bet vos tik jos akys 
pakylo į kybantį ant sienos Jėzaus Širdies paveikslą, vėl šios 
daugelio dukterų motinos veide atspindo viršgamtinės laimės 
ir šventos ramybės bruožas.

Ir vėl mačiau ją linksmą esančią būrely, be vadovaujančią 
malonioje ir linksmoje rekreacijos valandoje. Ir čia nematyti 
jos vaizde jokio tamsesnio šešėlio!

Daug kartų jaučiau tylius ir slaptus jos žingsnius, kuriais 
ji žengė taip arti prie mūsų sielų, kad jas pakeltų aukštyn iš 
pikto kasdienio gyvenimo prie nevystamų dorybių. Šios moti
nos kilnių idėjos darbų ir pasiaukojimo pasaulis nesupranta ir 
nemato. Nevisados jaučiame. tai ir mes, vaidilutės, kurioms

\ v
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Šio žinyno dvasia nėra dar tinkamai prigijusi. Šviečiąs vir
šum mūsų galvų dryžius yra apdengtas mūsų ydų ir netobulu
mų šydu.

Kiek kartų gyvenimo kovoje pailsusi dvasia norėjo pasi
duoti tamsiam nusižeminimui kiek kartų šis siauras mano že
miškos kelionės takelis atrodė aštrus ir žeidžiąs mano asmens 
nusistatymą, tiek kartų, prisiminusi šių brangiųjų motinų sie
las, randu naujos gyvybės, karštesnės meilės ir noro pasišvęsti 
Tam, Kuriam yra ruošiamos mūsų širdys.

S. Sešutė.

Mano laimės Spindulėlis.
Einu sau taku per kalnus, per klonius, minu akmenis 

aštrius, usnys man po kojų, — einu sau taku.
Čia sužėlę dirvonai, ten balos klampynės, ten eit bus sun

ku, bet einu sau taku.
Nuo aušros pradėjau savo kelionę, štai ir saulė jau aukštai 

patekėjo, bet maža dar kelio padariau.
Tekant saulei sau tariau: Trumpa mano kelionėlė, greit 

pasieksiu mano laimės Spindulėli, be vargelio rūpestėlių. Štai 
ten Jis, mano laimės Spindulėlis! Kelias taip lengvas ir tiesus... 
Varyk laike valandėles, aš turiu skubėt. Šalin kliūtys man 
iš kelio, Spindulėlį turiu sekti!...

Ėjau skubėjau vilties lydima ir Štai jau Jis čia, virš to kal
no viršūnėlės, matyt Jis mano laimės Spindulėlis. Dar keli 
žingsniai ir pasieksiu palytėsiu...

Bet apsivylimas! Aukščiau kalno viršūnėlės pasikėlė Jis 
ir pasislėpė tarp pilkųjų debesėlių. Ištiesiau prie jo rankas ir 
Jam garsiai pažadėjau ir tenai Jį pasiekti.

Greitai sklaidos debesėliai po dangaus skliautus, tarpe 
jųjų it žvaigždutė pasirodo Jis. Ten Jis skraido, spinduliuoja, 
tai šypsojas, tai vilioja, mirksi, šviečia įstabiai. Aš, klajūnė 
mergužėlė, flį sugauti sau viliuos.

Nuo to laiko dar lig šiolei aš keliauti nepaliauju. Lipu kal
nus kuoaukščiausius, kad lengviau pakilti gaučiau aš prie Jo. 
Ir įlipu įpusėju, bet pavyti Jo nespėju. Jėgos mažta, mažta 
nyksta...

Kalnų grožis paviliojo. Nuo jų taip toli matyti šio pasau
lio karalystės. . . Gražus mieštai, antai kloniuos, miškai, lankos, 
gėlės žydi...

Ak, prie jų, prie tų margųjų mane traukia nerami širdis. 
Trokšu jomis pasigėrėti, atsigauti, pasilsėti, pakvėpuoti, pasi
džiaugti ir pajausti, koks pasaulis tas gražus?...
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Trumpa džiaugsmo valandėlė, bet jau Jis štai pasikėlė 
dar aukščiau.

Spindulėli mylimasis, dar ilgesnis mano kelias prie Tavęs...
Kam gi skrendi, kam palieki!? Aš tik vieną valandėlę, tik 

pažaisti pabandžiau... _
Mylimasis nusileiski, ar pakelk mane aukščiau, nenurimsiu 

žemės rojui aš be tavęs niekados!
K. Balevičaitė.

1924. XI. 9.

is« įsi įsi

Mergaičių organizacijos klausimu. <
Paskutiniame, t. y. 1924 m. 5-tame „N. Vaidilutės“ N-ryje 

jdėta draugės K. Balevičaitės straipsnelis: „Atskiros mergaičių 
organizacijos klausimu.“ Skaičiau jį atsidėjusi net kelis kar
tus, tačiau negaliu nutylėti, jam nepasipriešinusi. Nežinau, ar 
pavyks man teisingai išreikšti tai, ką manau, bet mėginsiu, 
nes nieku būdu negaliu sutikti su tuo, ką rašo dr. K. Balevičaitė.

Kodėl draugė rašo, kad jai to mergaičių atsiskyrimo nuo 
bendros At-kų organizacijos „tikslas neaiškus“. Ar draugė 
yra rimtai apie tai galvojusi, ar tai šiaip' sau parašė, kad pa
rašytų, ir tiek? Nesuprantu!

Jei draugė, kaip rašo, gerai pažįsta At-kų gyvenimą, tai 
manau, negalėjo nepastebėti tos priežasties. Bendrose At-kų 
kuopose, per susirinkimus, kas daugiau dirbo, kalbėjo ir, gin
čijosi, — ar mergaitės ar vaikinai? Labai retai, daugiau gal 
tik vėlesniuoju laiku, ėmėsi labiau bruzdėti ir mergaitės, bet 
ankščiau to nebuvo. Aš nesmerkiu mergaičių, dėl jų neišsila
vinimo, tik sakau, kad jų esama nedrąsių. Pati esu^girdėjusi 
sakant po susirinkimo: „Aš j tą dalyką visai kitaip žiurėjau“. 
O paklausus, kodėl tylėjai, štai atsakymas: „Jei jie visi sako 
taip, tai neisiu gi as viena priešintis, gal mano mintis visai ne
teisinga!“ Labai skaudu. Tapčiau taip buvo. Viską viršijo 
nepasitikėjimas savimi ir nedrąsa.

Štai čia aiškiai matoma priežastis. Antras dalykas toks. 
Juk niekas neužginčys, kad mergaitės ir vaikino saviauklos 
uždaviniai toli gražu nevienodi, tat nenuostabu, kad ir bendra
me susirinkime gali kilti tokių klausimų, kurie daugiau liečia 
tik vieną katrą lyti. Tada tas dalykas kitų jau nedomina, 
gali net kilti tokių klausimų, kurių visai negalima bendrai 
spręsti. Tat kas belieka daryti? Kitiems užsikišti ausis ir 
užsimerkti?

Kad „N. Vaidilutė“ didelę rolę suvaidino mergaičių mok
sleivių gyvenime, tai tikiu ir už tai galima labai jai dėkoti, bet,

’ * * * 1 '
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kad, ji pasėjo tą skyrimos idėją, kuri „nesąmoningai“ norima 
paęių mergaičių įgyvendinti, tai jau tiesiog nesąmonė! Argi 
draugė jau iš tikro taip kaltina visų mylimą „N. Vaidilute“, 
kad net taip viešai drysta ją nuteisti?...

Toliau dr. sako: „Kodėl tas vienašališkumas apėmė visas 
mūsų moksleives, tai aišku: jos netur priešaky savojo kelia- 
rodžio“. Tegul tat draugė pasako, o kas gi yra vaikinų kelia- 
rodys? Ar ne vienas „Visa atnaujinti Kristuje“ j tikslą vedą? 
Iš draugės tokio pasakymo suprantu, kad bendroje At-kų kuo
poje, keliarodžiais buvo vaikinai... Tai, reiškia, draugė nori, 
kad ir vėl mergaitės būtų bendroje kuopoje ir ramiai klausy
tųsi vaikinų kalbos, neliesdamos sau reikalingų ir naudingų 
klausimų? !...

Apie kokius vadus dr. kalba, kurie neva tai primetė iš 
šalies tą skyrimosi idėją? čia, manau, draugė ir pati paklaus
ta, to savo pasakymo neišaiškins!

Tik ką draugė sako, kad mergaitėms nesą keliarodžio, o 
kitu sakiniu jau priešinasi: „Mes neisim teisingu keliu, jei 
vykdinsime svetimas idėjas.“ Keno gi mes idėjas vykdome, 
ką gi mes sekame? Jei mes svetimų idėjų nevykdėme būda
mos bendroje kuopoje, tai tuo labiau to nebus dabar, kuomet 
mes nesivaržydamos dirbsime vienos!

Pirmą syk girdžiu, kad Vokietijoje ir kitose Šalyse proto 
atžvilgiu moterys būtų laikomos žemiau. Man rodos, kad 
tose šalyse yra nemaža atskirų mergaitėms ir vaikinams mo
kyklų. Tai būtų geru daiktu ir pas mus, ir tikėtina, kad vė
liau esant daugiau mokytojų, taip bus.

Draugė be galo karštai persiėmusį tuo, kad mes aklai 
kaž keno idėjas vykdome ir aklai ką sekame. Labai puiku, 
kad mes turime gyventi taip, kaip reikalauja mūsų šalis, bet 
geriau prisirengsime tam gyvenimui dirbdamos atskirai nuo 
vaikinų. Atsiskirdamos — mes visai nebėgame nuo to bendro 
darbo, bet norime jj dar uoliau dirbti, ir Dievas mums padės. 
Juk ir tikroje šeimynoje seserys turi savo kambarį, broliai 
savo, tačiau jie tų pačių tėvų ir taip pat vieni kitiems artimi.

Kitoks būtų pasaulis, jei nors du syk būtų tokių mergaičių 
;—moterų, kokių mums piešia „N. Vaidilutė“! Kuo daugiau 
turėsime tokių moterų, tuo mūsų tėvynės ateitis bus šviesesnė!

Netikėtina, kad mūsų moksleivės, atsiskyrusios nuo vai
kinų, nemokėdamos kaip pradėti dirbti, imtų rūkyti ir tt. Čia 
jau, draugė, tikrai perdaug mus žemina! Jei jau ištikro taip 
būtų, tai begalo būtų liūdna, nes tai aiškiai sakytų, kad mer
gaitės neturi savo galvų, o dirba tik vaikinų vadaujamos.

Prušinskiai V. Genytė.
25.—1—21 d.

Red a k e i j o s prierašas: Paskutiniu laiku „N. 
Vaidilutėj“ kilusiuose ginčuose dėl mergaičių organizacijos pa-
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vidalo, j kuriuos yra įtraukta taip pat ir „N. V.“ redakcija, kai, 
kuriais punktais ginčijamasi ir iš gryno nesusipratimo. Tatai 
šiąja proga „N. V-tės“ redakcija ir norėtu aiškiai pasisakyt, 
kokį mergaičių organizacijos pavidalą ji pati palaikytų ir siū
lyti įgyvendint, kaipo jos nusistatymu tiksliausią šio meto . 

santykiams.
Netikslumo to susitvarkymo, kokio būta iki „N. V-tei“ pa

sirodant, vadinasi visiško mergaičių ir vaikinų mišrumo vi
suose organizacijos vienetuose, šiandien, rodos, jau niekas he- 
bepalaiko; dėlto ir netektų kalbėt Šiandien tiktai gali būti 
ir yra kalbos, ar dabartinė tvarka — kuomet esančios at-kų 
organizacijoj mergaitės gali sudaryt ir didumoj, rodos, turi 
sudariusios savo atskiras sekcijas ir vietos at-kų kuopų val
dybose bei Centro Taryboj turi po vieną savo reikalų vedėją i 
— ar šitokia tvarka yra jau pati tobuliausia, o gal būtų gali
ma ir kaip nors dar tiksliau susitvarkyt. Kas nesitenkina 
šitokiu sutvarkymu, kuomet mergaitėms at-kų organizacijoj 
teleidžiama gyvuoti tik sekcijų teisėmis, kaip kad sportinin
kams, abstinentams ir kitiems, ir yra įsitikinęs, jog šitaip mer
gaitės vis dar netur pakankamai erdvės savo vienodos vertės, 
bet nevienodo pobūdžio žmogiškai asmenybei išplėtot, tas 
jau apšaukiamas kaipo at-kų organizacijos skaldintojas, grio
vikas ir p. O iš tikrųjų, toks įtarinėjimas ir baimė yra visai 
be pagrindo. Ir „N. Vaidilutė“ šiuo tarpu tokios „revoliuci
jos“ nesiūlytų daryt.

Šiuo tarpu „N. V-tė“ tik akintų mergaites pagalvot, ar jos 
nepajėgtų jau gyvuot at-kų o r ga n i z a c i j o j vi s a koat- 
ž v i 1 g i u 1 y g i o m i s t e i s ė m i s kaip ir vaikinai, vadinasi, 
mokyklose turėdamos savo a t s k i r a s k u o p a s s u a t s k i- 
r o m i s y a 1 d y b o m i s, ir toms kuopoms, jei bus reikalo ga
lint pasiskirstyt ir į savo reikalams pritaikintas se- 
k c i ja s, o ta i p p a 11 u r i n t ir savo Centro T a r y b ą. 
Kad dabartinėj tvarkoj ta viena mergaičių sekcijos rei
kalų vedėja kuopos valdyboje, kaip kad ir ta mergaičių sekcijų 
reikalų vedėja Centro Taryboj neką begali nusvert mergaičių 
saviuoklai direktyvų duodant, apie tai, rodos, kalbėti netenka. 
Šitokio mergaitėms kuopose atstovavimo nepakankamumą 
patsai gyvenimas parodė: mūsų žiniomis, yra tokių at-kų kuo
pų, kur prie bendros kuopos valdybos mergaitės turi dar ir 
savo „valdybėles“ bent iš trejeto asmenų, taip pat ir savo at
skirą iždą. Taigi, nuo čia jau ir yra tik pusė žingsnio prie 
to, kad at-kų organizacijoj mergaitės ir vaikinai būtų susi
tvarkę tokiais vienetais — kuopomis, sekcijomis, centrais — 
kurie vieni kitų atžvilgiu nėra subordinacijos santykiuose, o 
eitų v i s a i g r e t i m a i vieni k i t ų, kaip kad gretimai eina 
abi žmogaus lytys ir gyvenime. Iš to abiem šalim būtų nau
dos, nes būtų akstino saviauklos darbui ieškot vis naujų būdų 
ir kelių lenktyniuojant iniciativoj. O ypač laimėtų mergaitės:
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joms nebereiktų kai kuriais atžvilgiais nešti dvigubų pareigų; 
metinėse konferencijose nebereiktų savo posėdžių skirt tik 
saulėtekio ir saulėleidžio metu, kaip kad dabar, bet jos darytų sa
vo atskiras konferencijas kuomet būtų patogiausia, ir k. O 
bendriems žygiams surengti ir veikimui suvienodinti abi kiek
vienos mokyklos kuopos—mergaičių ir vaikinų—galėtų turėt 
bendrą jungiamąjį vyriausią organą, pav-, tam tikros bendros 
mišrios valdybos pavidalu (o gal apsieitų ir be jos). Taip pat 
galėtų būti bendri knygynėliai ir gal dar kai kas. Apskritai, 
to kai keno taip labai pageidaujamo „bendrumo“, kol mūsų 
mokyklos yra mišrios, dar vis liktų greičiau per d a u g nekaip 
p er maža, negu kiek jo eitų į sveikatą. Tat baugintis dėl 
perdidelio „persiskyrimo“ visai netenka, o pasidarytų tarp 
abiejų lyčių tik kiek tiek daugiau pagarbos a t s t u m o, ku
rio šiuo tarpu yra neabejotinai per maža.

Tatai mūsų skaitytojoms ir jaunimo organizuotojams ir 
siūlome šiuo klausimu pagalvot ir padiskutuot neiškrypstant iš 
šios klausimo plotmės. —

Verkia berželis ant žalio kapo — 
Gailis žmonių..
Liųsta širdelė ir nenumato
Gerų dienų.
Nuvyto lapai... Liūdnai nulenkęs
Plonas šakas
Beržas, kaip žmonės; čionai pakritęs
Ramybę ras.
Po jo šaknimis žmonės supuvo 
Tik kaulai liko.
Kokie jie gražūs ir linksmi buvo,
Bet jie pranyko...
Pranyks ir beržas, kuris dar stovi
Prie liūdno kapo;
Lapai jau byra nuo šalto vėjo
Nukloja taką.
Neverk, berželi, nesigailėki
Vargšų — žmonių,
Ateis juk laikas ir tu supūsi
Kritęs tarp jų. A. M.
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Graikų moters.
Bruožai iš kultūros istorijos.

(Manosioms graikų istorijos klausytojoms Lietuvos Universitete)
Graikų kultūra yra daugiau kaip kuri kita ryškiai vyriška. 

Jai sukurti moteris daug mažiau dalyvavo kaip mūsų kultūrai. 
Mažiausiai laisva moteris buvo Atėnuose, kurių istorija mums 
geriausiaia žinoma; daug laisvesnė buvo Spartos, Tėbų, Mažo
sios Azijos graikų moters padėtis« Ankstybesniais, vadinamais 
heroiškais, arba Homero laikais, _ o taip pat ir dar ankščiau, 
Kretos—Mykėnų gadynėj, toje graikų senovėj, matyt, moters 
turėta daugiau nepriklausomybės; lygiai taip pat ir visai vėly
bais laikais, vadinamojo helenizmo gadynėj- Tuo tarpu savo 
klestėjimo peri jodą, taigi laikotarpi 600—300 m. pr. Kr., grai- 
kybė pasirodė mažiau palankesnė moterų nepriklausomybės 
siekimams.

Del spragotumo mūsų turimų žinių, nebegalima patiekti 
helenų moters gyvenimo visos istorijos. Todėl iš ūžsilikusios 
tradicijos tenka imti tiktai tie dalykai, apie kuriuos mes, paly
ginamai, gerai žinome ir kurie, be to, dera pagilint mūsų į vaiz
dus apie graikybės esmę. Tatai pamėginsime pirmiausia pa
kalbėt apie tai, kokia graikė buvo graži ir kaip ji mokėjo 
pasidaryt graži, kai tokia ir nevisai būdavo; paskui kokia buvo 
ištekėjusios moters padėtis; dar toliau apie tai, kas buvo tos 
graikų heteros ir kokį vaidmenį jos vaidino viešame gyvenime; 
ir pagaliau mėginsime nusibraižyt kai kurių didžiausių ir sim- 
patingiausių heleniškų moterų siluetą.* *

* ’
Ką graikams reiškė graži moteris, tesuprasime atsiminę, 

kaip jie vertino žmogaus grožį apskritai, neskiriant lyties- Jau 
patį kūno grožį graikas laikė esant dorybę. Jų pažiūromis, 
gražus ir išdidus kūnas rodęs jau ir „sielos didybę“ (mega- 
lopsychia). Taip maž daug juto toji menininkų, grožio garbin
tojų tauta.

Tiktai šitokia graikų pažiūra į grožį buvo perdėm pago
niška, vienašališka, kai šitaip estetiškai buvo vertinama ne mo
teris kaipo moteris, kaipo žmogiška asmenybė, bet tik 
jos išviršinės lyties grožis, tas žmogaus materijalinis apdan
galas. Mūsų krikščioniškoj pasaulėžiūroj pirmon vieton sta
toma žmogaus sielos grožis, širdies gerumas, kilnus dorinės 
asmenybės išugdymas, tuo tarpu, kai kūno grožis, tas laiki
nas reiškinys, nelaikomas turįs nenykstamos vertybės. Kokių 
klaidingų ir žalingų pažiūrų šiuo atveju — pažiūrose į grožį 
— graikų turėta, parodo jų pastangos tą kūno grožį išsaugot ir 
padidint, naikinant kas negražios lyties.

Tuo tikslu pirmoje eilėje buvo visur žudomi apsigiinę ku- 
dikiai, ypatingai mergytės. Taigi, ir nugirti Europos kultūros
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sukūrėjai šiuo atveju nestovėjo aukščiau už paprastus, žiau
rius barbarus.

Gražiems kūdikiams turėti daugelis motinu savo miega
muosiuose kambariuose laikydavosi gražiausiųjų dievų ir pus
dievių statulas — kaip antai Narkisso, Hyakintho, Kastoro ir 
Pollukso—-tikėdamos, kadbentkiek anųjų, grožio teks ir jų vai
kams.

Gimnastikos pratimai sudarė tiesiog svarbiausią jaunimo 
auklėjimo dalį. Spartoje net buvo rengiamos rungtynės vai
kinų su mergaitėmis.

Tūlame mieste reguliariai buvo rengiamos jaunų merginų 
viešos grožio konkurencijos (varžytinės). Vyrai ir moters 
vieno dalyko temeldė iš dievų, sau ir savo vaikams — tai gro
žio. Didelis poetas ir galvotojas Simonidas nesidrovėjo prisi
pažint, jog iš ketverto aukščiausių dalykų jis vieno tenorįs — 
būti gražus. (Bus daugiau).

P r. Dovydaitis.

Mintys.
Mintys lengvos, mintys greitos, jos it šydas dengia pasau- 

lios veidą.1 Joms atviras praeities rūmas ir ateities angą jos 
sergsti. Jos mainos lyg chameleonas, tai vėl lyg upės srovė 
ritasi žibėdamos auksu, ar mėlynu dangumi. Kas suseks jų 
pradžią ir pabaigą? Kas visas jas surinks, nebent keletą jų 
galima įkūnyti į trumpą žodžių grandinę. Ak, mintys tos min
tys, ko jos nesutveria ir ko nežino? Supasi štai aukštai, balto
mis debesų burėmis, skrenda miglotais laukais, ošiančiomis gi
riomis. .. nutrūko.. • iškriko ir jau naujoje vietoje, naujus gar
sus žadina... ’

— Ateik Dvasia Šventoji... meilės ugnį anuose uždek-.. 
Kristau, būk mano galybė! Kristau!.. — Karštai kalba lupos 
liepsnotus žodžius, gimusius krūtinės gelmėse, joms pritaria 
tylus aidas ir dar žvakės taria: „Kristau“ ir taip pat „Kristau“, 
kartoja lietaus lašai. „Kristau“ kalba gūdi tamsi žiemos naktu
žė. „Kristau“ šnabžda vėjas, bučiuodamas rasotą langą. Pa- 
galiaus viskas nutyla, tik laukia, ką dar pagimdys liepsnotos šir
dys, bet tos tyli... kodėl?..... jos klauso sąžinės bylos vir
pėdamos iš baimės ir meilės prie To, Kurs amžius sutvėrė, tat 
ir viskas tyli: vėjas ūžia, lietus nesitaško balose, ramiai žiba 
žvakės, lyg bijodamos suvirpinti kampų šešėlius, tyliai rieda 
rasos langų stiklais.

Kada vėl viskas prabilo, nežinia, nes mintys to nelaukė, 
jos verpia savo margą siūlą iš to, kas joms labiau patinka, to-
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del apleidžia tamsų šeštadienio vakarą, klūpančių būrelį ir iš 
mažos bažnyčios nusikelia didžiojon..... _

O čia šviesus altorius, lyg pati saulė butų jame, žvakės tik 
mirga, virpa, supasi. Kas tai būtų?... Priešais lyg iš mar
muro nukaltos baltos mergelės klūpo, kart-kartėmis jos pakyla 
ir gulbėmis plauko altoriaus Šviesoje, po to vienos jų pranyksta 
tamsioje angoje, o kitos vėl lyg užburtos suklaupia ir virsta 
marmuro stovyklomis. Kas tai būtų?-. . Žvilgsnis į altoriaus gel
mę ir nejučiomis linksta keliai, o lūpos šnibžda: „Kristau!“

Jau viskas aišku. Tai dangaus Viešpats laimina pasaulį iš 
Šv. Hostijos. Mintys plaukia toliau, skubina kur tai. Gal į 
amžinybę nori nuskristi, rasit pavargo po pasaulį besiblaš
kydamos, ten gal tikisi ramumą rasti, bet ne, jos nenuvargs 
niekuomet, dar nelaikąs eiti amžinybėn, joms rūpi dar visos 
pasaulio paslaptys ištirti ir tik tada, tada: kada pasaulis neturės 
joms paslapčių, tada, kada supras, kas tai žemės laimė, ką 
reiškia kentėti, jausti, mylėti ir džiaugtis, kai sužinos, kas tai 
yra viltis ir beviltė, kas tai nuodėmė ir nekaltybė, tada, kai gy
venimo taurės dugną palytės savo sparnais, o ! tada... berybio 
ilgesio suspaustos žvelgs į amžinybės angą ir sieks jos, sieks, 
nes tik amžinybė bus joms paslaptimi. Paslaptimi, kurioje min
tys skęsta virsdamos pačios į amžinybę. O dabar dar pasau
lis plautus, dar daug jame paslapčių... Tat žaidžia mintys ir 
džiaugiasi paslaptimis, kurios atspėtos nustoja savo vertės.

Ant juros kranto...
I

Tik ką aušo rytas... Aš viena, vienui viena ėjau ant jū
ros. Aplinkui dar tamsu buvo... Aš skubėjau. Bet vėjas bu
vo taip didelis ir vos galėjau paeiti. •. Jis draikė mano plaukus, 
blaškė mano rūbus. Aš skubėjau... Buvau silpna, man sunku 
buvo kovoti su vėju... Bet aš ėjau... Jūra netoli buvo ir aš 
girdėjau jos ūžimą. Dar labiau pagreitinau savo žingsnius 
Maža laiko valandėlė ir aš pasiekiau jos krantą.

Man šiurpu pasidarė pamačius jps piktą veidą. Netokią 
savo ankstybo gyvenimo rytą maniau pamatyti, netokią... 
Man vaidenosi rami, savaip traukianti ir graži, graži jūra... 
Bet aš apsivyliau.. • Nustebau, pamačius jos žiaurų, pilną pyk
čio veidą.. . ir nusigandau... Ir dar daugiau pajutau viena sto
vėdama ant jūros kranto... O jūra šniokštė, putojo,.. vilnys 
viena kita vijo ir kaž-ką paslaptingo, man nesuprantamo kal
bėjo. ..

Rytas dar nevisai buvo išaušęs. Ilgai vaikščiojau viena 
jūros krantu be tikslo, be-minties... Nyki tamsuma ir ūkai supo 
mane...
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Toli, toli iš už ūkų pasirodė maža žvaigždelė, ..Ji vos spin
dėjo. .. Bet aš nudžiugau, man ne taip liūdna pasidarė tarp 
ūkų. . . Ji nors ir iš lėto, bet artėjo. Debesėlis ją dengė ir ji 
vos spindėjo. Užslinko kitas ir ji.. . dingo.. . Nusiminiau.. . sie
la taip graudžiai verkė, ilgėjos. . . Bet nenustosiu vilties- Ti
kėdama pamatyti, ėjau nakties tamsoje, per ūkus į tą šalį, kur 
žvaigždelė dingo...

Dangus prasiblaivė ir vėl pasirodė žvaigždelė-. .Ūkuos 
išsiprausus ji daug skaisčiau žibėjo... Bet ji buvo ne tokia kaip 
ana. . . Aš nudžiugau ir pilna vilties skubėjau į ją. Jūra lyg 
nurimo truputį. •. O gal tik man taip rodos...

Rytas jau veik prašvito. Žvaigždelė gražiai spindi virš 
jūros... Jos šviesa mane gaivina, ir aš be paliovos skubu į ją...

Dabar man ne taip liūdna ir nyku eiti vienai jūros krantu... 
nes žvaigždelė man gražiai šviečia...

B e a t i t u d a.

Knyga.
Kas tai yra knyga ? Tai yra stebuklingas dalykas. Atskleisi 

ją — negyvas, bežadis popieriaus pluoštas ima tau kalbėti 
įvairiais balsais, ir eina iš jo įvairių žmogystų būriai, ir rodo 
jis tau gražybių gražybės, kokių tik yra žemėje, ir kokių nė 
bute nėra čionai, tik žmogaus siela juos nujaučia. Knyga yra 
geras prietėlis, kurs guodžia mus nuliūdusius, pamoko, rodo 
kelią, duoda patarimų, adaro akis, kad aiškiau regėtų, ir ausis, 
kad geriau girdėtų.

Bet pačios žinot, kad ne kiekviena knyga yra toks prietė
lis. Yra daug tokių, kurias galima pavadinti blogiausiais prie- 
tėliais, nes jos nuodija mus, įkvėpia klaidingų principų, bukina 
jautrumą, tiekia netikrų gyvenimo sąvokų, užuot kėlusios 
augštyn į saulėtas viršūnes, traukia mus į ūkanotas žemumas.

Kaž kur esu skaičius, kad knygos esančios akiniai, per ku
riuos žiūrime į pasaulį., Tai šventa'tiesa. Nejučiomis, patys 
nenusimanydami, mes patenkame j savo skaitomųjų knygų įta
ką, savinamės jose skelbiamąją pasaulėžiūrą ir nuomones. Ypač 
jauni tebebūdami. Vyresnis žmogus kritiškiau žiūri į viską, 
jo nuomonės tvirtesnės, tai ir įtaka jam nėra tokia lengva, bet 
jaunimas, gyvenąs daugiau jausmais negu protu, kurio sieloje 
kiekvienas įspūdis atsimuša, kaip šiltame vaške, labai lengvai 
yra patraukiamas ten, kur nori jo skaitomosios knygos.

Milijonų milijonai knygų yra pasaulyje ir skirias jos nuo 
viena kitos, kaip ir tie žmonės, kurie jas rašė. Vienos Šviečia 
skaidria dangaus šviesa, kitos blizga fosforiška pragaro ugnimi. 
Eina per žmones ir renka derlių — vienos Dievui, kitos velniui.

1
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Juo gražiau jos parašytos, juo gausesnis tas derlius. Knygų 
visiškai abejingų, netraukiančių nei į vieną nei i kitą pusę, tik
rai sakant, nėra, kaip nėra nė visiško abejingo darbo: Kiek
vienas yra, kad ir mažiausis žingsnis priešakin ar užpakalin 
mūsų sielos gyvenime. Lygiai kiekviena perskaityta knyga 
palieka mūsų sieloje, kad ir smulkiausi, vos teužmatomą, ge
ro ar pikto grūdeli.

Visa tai atsimindamas, koks atsargus turi būti žmogus 
rinkdamasis knygas.

(Toliau bus.)
M. P e č k a u s k a i t ė.

£©|

Mūsų knygynėliui.
Didžiai gerbiama musų bendradarbė M. Pee

lt a u s k a i t ė . maloniai apsiėmė vesti „N. Vaidilutėj“ 
dar vieną naują skyrelį—skaitytinu knygų aprašymą. 
Čia ir daroma pirmoji pradžia. Red.

1. Boleslovas Prūs’as— Sargyba- Vertė M. Pe- 
čk a u skaitė.

Prūsas yra vienas geriausių lenkų rašytojų, o „Sargyba“— 
viena geriausių jo apysakų. Apysakos idėja yra prisirišimas 
prie savo žemės sklypo, nepaleidimas jo i svetimtaučių rankas. 
Autorius parašė ją, žinoma, lenkams, tais laikais, kada vo
kiečių kolionistai buvo pradėję plūsti Lenkiją. Bet toji idėja 
dera visoms tautoms ir visados yra gyva, nes kieno rankose 
yra kokios nors šalies žemė, tas yra tos šalies ponas. O mums 
ji kaip tik ypač aktuali šiandien, kada nuolat girdi iš visų pusių 
mūsų piliečius pardavus savo tėviškę svetimtaučiams.

Tos kovos už žemę dugne Prūso talentas sutvėrė veikalą 
epiškais bruožais. įdomi, gyva fabula, puiki charakteristika, 
gražūs gamtos ąprašymai — ir visai tai uždaryta tuo saulėtų, 
sąmojingu humoru, kurs žymi visus to rašytojo veikalus.

Kaip puikiai nupieštas ir lig galo išlaikytas apysakos he- 
rojas Slimakas — koks graudus idealus Stasio asmenėlis, lyg 
kaž kokių dausų gėlelė, pražydusi bulbių darže. O vargšas 
Motiejus? Menkame, skurdžiame, pavargėlio, luošo apvalkale 
kokia graži, tikrai krikščioniška siela. Kai kurios scenos tokios 
plastiškos, kad prašyte prašos tapomos, pav- ponų „kuligas“ 
naktį, arba ta naktis dvare, kai ponas tarp vienos ir kitos kra
koviako figūros vėjavaikiškai parduoda žydui savo tėviškę — 
ir daug kitų. Kaip gražiai aprašytas miškas, Motiejui vežant 
iš jo malkas; arba audra — rodos, junti beskaitydamas tą tvan
kų orą, tą neramumą, tekantį į žmonių sielas iš elektra pripildy
tų debesų. Vienu žodžiu sakant, kiekviena tos apysakos scena, 
kiekvienas vaizdas rodo jos autorių esant tikrą dailininką ir
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kilnų žmogų. Del to patarčiau „N. Vaidilutės“ skaitytojoms 
pažinti tą knygą.

2. P r. Mašiotas — Kai knygas draudė. Tas laiko
tarpis, „kai knygas draudė“, sudaro, be abejo, vieną kilniausiu 
mūsų istorijos lapų. Todėl mūsų kiekvienas privalo gerai jį 
pažinti, be kitų priežasčių, dar ir dėl to, kad galėtų iš jo sem
tis noro ir paskatinimo tarnauti tėvynei taip pasišventęs ir 
neieškodamas savo pelno, kaip tarnavo anų laikų žmonės. 
Knygelė labai įdomiai, gyvai parašyta, gražia kalba, kaip visi 
Pr. Mašioto raštai. Kudirka, Bielinis ir visa eilė kitų asmenų 
nerias iŠ praeities rūko ir virsta ryškia, artima tikrenybe. Ta 
knygelė turėtų būti kiekvienos Vaidilutės knygynėlyje.

3.Anderseno Pasakos, vertė J. B a 1 č i k o n i s.
Nei Andersenas — pasaulinės garsenybės rašytojas, nei 

Balčikonis, žinomas kalbininkas, nereikalauja rekomendacijų. 
Kas myli ir gerbia savo kalbą, tas būtinai privalo skaityti tą 
knygą, kad nors bent kiek galėtų atsispirti prieš tą žargoną, 
kurs drumsčia srove liejas per mūsų laikraščius ir daugumą 
knygų. Nemanykite, kad kai jau pasakos, tai tik vaikams te- 
skaityti. Tiesa, tinka jos ir vaikams, nes yra įdomios, vaiz
džios, gražios, bet tik vyresnis amžius tegali suprasti visą 
jose paslėptąją prasmę, kuri yra visur kilni ir gili. Imkim, 
pavyzdžiui, kad ir „Jūrų karalaitę“. Jos prasmė — kad išsiva
duoti iš savo žemesniosios prigimties pančių, pakilti prie idea
lo, žmogus tegali vien kentėdamas, pasišvęsdamas, mylėda
mas. Kiekviena tų pasakų, jei skaitysite jas mąstydamos, 
pakels jūsų sielą ir pralobtas širdį.

M. P e č k a u s k a i t ė

I

Iš moksleivių gyvenimo užsieniuose.
Anglija.

Anglijos moksleivija, kaip ir pati anglų tauta, yra viena 
iš aktingiausiųjų- Šis aktingumas reiškiasi čia ir tikruoju mo

kyklos darbu, kuriame anglų jaunimas parodo daug gyvo susi
domėjimo ir patvaraus darbštumo, ir taip pat moksleivijos 
savitarpio gyvenimu, kuris čia yra ytin intensivus.

Tačiau anglų moksleivijos aktingumas ir ypač jos tarpusa
vio veikimas bei judėjimas turi daug savitumo. Ne politikos 
ir net ne filosofijos problemos, bet realus ir kartu labai kilnus 
„gentleman’o“ ir „lady’s“' idealas yra čia toji force motrięe — 
judinamojijėga, kuri stumia ir kreipia visą moksleivijos judėji
mą. Ne kokių nors idėjų skelbėjų ar nešėju, bet tobulu žmogumi,
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geru bei naudingu savo tautos nariu stengias pirmon eilėn iš
augti anglų moksleivis. Tikriausią kelią Šiam idealui siekti 
anglų moksleivis mato„The Boy Scouts“, o moksleivė „The 
Girl Guides“ organizacijose, todėl apie jas jie daugumoje ir su
sitelkę.

Prieš penkioliką maž-daug metų įkurtoji „The Boy Scouts“ 
arba skautų organizacija turėjo 1924 m. tik vienoje Britanijos 
saloje 270,000 narių. „The Girl Guides“, išimtinai mergaičių są
junga, buvo įsteigta penketą metų vėliau ir 1923 m. skaitė apie 
586 000 narių, kurių dauguma, be abejo, yra anglės.

Su šia paskutiniąja, kaipo gausingiausia gal pasaulyje mer
gaičių organizacija, bus mūsų vaidilutėms bene įdomu kiek ar
čiau susipažinti.

Savo programa ir siekimais „The Girl Guides Association“ 
turi daug panašumo į skautų organizaciją- Jon priklausančios 
mergaitės skirstosi į tokias trejatą grupių: 1) mažosios—ligi H 
metų, vadinamos Brownies—jaunos pagalbininkės; 2) vyresnio
sios—ligi 16- 18 m. tai tikrosios Guides—vadovės; 3) suaugu
sios, kurių metai neapriboti, vadinamos Rangers— keliautojos. 
Per 700 įvairaus tipo Anglijos mokyklų turi savo atskiras kuo
pas—Companies. Už visą kuopą, jos išorinį ir vidujinį veikimą 
atsakominga yra vadovė—the Captain— kuri palaiko kuo arti
miausius ryšius su „Generaliniu Štabu“ Londone, Ji yra da
žniausiai savo kuopos ir įsteigėja, į jos rankas sudeda taip pat 
naujai įstojant! savo trejopą pasižadėjimą: 1) gerai atlikti pa
reigas Dievui ir Tėvynei; 2) kiekvieną valandą padėti savo ar- 
tymui; 3) pildyti organizacijos įstatus.

Šis garbės žodžiu paremtas pasižadėjimas, panašus į senovės 
riteriu prisiegą, yra lyg ir koks dvasinis stulpas, kuriuomi re
miasi visas judėjimas. Jauna mergaitė visai sąmoningai prisi
ima čia tam tikras moralines prievolės, kurių kiekis yra api- 
briežtas 10 sąjungos įsakymų. Tuo būdu stiprinamas yra mer
gaitėje pagarbos ir pasitikėjimo tėvams bei perdėtiniams jaus
mas kurstomas draugiškumas ir sesers meilė savo rnoksladrau 
gėms, keliamas pasiryžimas padėti kiekvienam pagalbos rei
kalingam, džiaugsmingumas, gailestingumas gyvuliams, taupu
mas, tvarkingumas ir daugelis kitų kilnių jausmų. „Būk pa
siryžus!“ — skamba jų obalsis.

Kai kuriose kuopose yra paprotys duoti pasižadėjimą są
moningai padaryti kasdien kokį nors gerą darbą.

Principe, kuopos yra interkonfesinės, tačiau vadovės yra 
skatinama budėti, kad kiekviena narė kuo sąžiningiausiai atliktų 
jos konfesijos jai uždedamas pareigas. Atatinkamas religinis 
auklėjimas yra net vienu iš programos punktų. Nenuostabu 
tat, jei Anglijoje, nežiūrint didelio religinio suskilimo, jaučiamas 
yra vis tik didelis Bažnyčios gerbimas ir prie jos prisirišimas-

Kiekviena kuopa skirstosi savo ruožu į būrius—Patrouille. 
Būrys susideda iš 5—6 žmonių ir turi savo atskirą vadovę.
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Nuo šios veiklumo ir sumanumo priklauso būrio dvasia ir jo 
pasisekimai. Pati būdama jauna, tokia vadovė tampa tat at- 
sakominga už jai pavestą buri ir pratinasi tuo būdu prie atsą- 
komingo darbo bei vadovavimo didesnėms žmonių grupėms.

Paprastai, vadovė stengiasi surinkti savo būrį bent kartą 
ar du savaitėje, jei galima, lauke. Šiais atvejais užsidedama 
uniforma, — kitais — ne. Be rimtų pasikalbėjimų, susirinki
muose užsiimama ir žaidimais, gimnastika, irklavimu, plaukioji
mu, sekimu augalų bei gyvulių gyvenimo, renkamos įvairiausios 
kolekcijos: uogų, grybų, plaštakių, vabalų, akmenų, žiedų, žo
lių ir tt. ir tt. Kai kada dirbama darže ar lauke, arba užsiima
ma gyvulių prižiūrėjimu.

Didžiausias metų įvykis kuopos gyvenime, tai vasaros eks
kursija — Camp, — kuri trunka 8—14 dienų- Čia lauke mie
gama, valgoma, užsiimama, žodžiu, pratinamasi prie įvairaus 
fiziško užsigrūdinimo.

Teikti pirmąją pagalbą nelaimėje, prižiūrėti ligonius ir vai
kus, siūti, virti ir t.t. mokomasi specialiuose kursuose. Be to-, 
kiekviena kuopa ir būrys užsiima daugybe kitų dalykų, prie 
kurių kas linksta: muzika, eiliavimu, tautosakos rinkimu, mo
kslu, fotografavimu ir t.t- Žodžiu, visa, kas gali dominti mergai
tės sielą ir ją paturtinti, visa tai randama „The Girl Guides“ 
sąjungoje. Iš kiekvieno dalyko ji gali laikyti atatinkamus kvo
timus vyresnėms savo draugėms „specialistėms“. Ypatingi pa
sižymėjimai ar nuopelnai yra pažymimi kaspinėlių ant kairės 
rankos.

„Suaugusios“ stengiasi lavintis kokioj nors specialioj srity, 
kaip antai, ligonius slauginti, kad tuo būdu ir naudingai būti,ir, 
reikale, duonos užsidirbti. Be to, jos ruošiasi ir savo busi
mam pašaukimui, šeimynos gyvenime ar kitokiame. Suside- 
dant būriams tik iš 5—6 narių, kiekviena lengvai gali atrasti 
savo palinkimams ir siekimams atatinkamą būrį-

Ypatinga yra dar, kad, „Girl Guides“ narės laikosi visai 
atskirai nuo „Boy Scouts“. Net bendroms šventėms reikalin
gas yra ypatingas leidimas kurios nors aukštesnės įstaigos 
sąjungoje.

Taip tat rengia „The Girl Guides Association“ Anglijoje 
dorų, darbščių, sveikų ir praktingų žmonių, su kurių pagalba 
bus užgydyta ne viena žaizda, kurią Didysis Karas anglų tau
tai yra padaręs.

O, kaip labai ir mūsų Lietuva tokių žmonių yra reikalinga! 
Pajuskit tat, Vaidilutės, kol laikas, kokios pagalbos suvarginta 
Tėvynė pirmiausia iš Jūsų laukia . „Jis praėjo gerą daryda
mas — pertransiit benefaciėndo“, lai šie gilus žodžiai pritiks 
ir Jūsų kiekvienai.
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Iš moksleivių gyvenimo Lietuvoj.
Telšiai M ū sų vaidilutė s savo š ve n tėję. Kiek

vienas žinome gerai, kad yra įvairiu švenčiu ir jas švenčia 
įvairūs žmonės, švenčia atskiros valstybės, atskiros tautos, 
atskiros organizacijos ir t.t.

Musu Vaidilutės taip pat nutarė šiais metais švęsti trijų metu 
savo veikimo šventę. Jos savo šventę pasirinko Šv. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventėje, kuri yra brangi kiekvieno tikin
čiojo, ypatingai nekalto jaunimo Širdžiai.

Šventės nemaža reikšmės turi žmogaus gyvenime. Šven
tėse žmonės gali atsigaivinti, tarsi, pavasario gėlelės rytmečio 
rasoje. Šventėse gali pasilsėti po sunkesnio ar lengvesnio dar
belio. Ypatingai šventėse žmonės turi progos pasirūpinti savo 
sielos reikalais. Mūsų Vaidilutės pirmuoju uždaviniu ir pasistatė 
savo Šventėje atgaivinti sielas šventame Dievo malonių šal
tinyje.

Antai, vakare prieš savo šventę jos susirinko motutės 
Bažnyčios prieglobstyje, kad čia išpažitų visa, kas slegia jų 
jaunutes sielas. Bažnyčioje malonu ir jauku. Negęstamoji 
lempelė taip puikiai žiba prieš Dievo altorių, ir visiems daro 
tai liūdno, tai linksmo įspūdžio. Ji, tarsi, sakyte sako: „Šit, var
guolės, tikroji gyvybė, tikroji Šviesa- Eikite prie Jos arčiau! 
Ji atgaivins, Ji išgydys jūsų žaizdas“.

Mūsų Vaidilutės liūdnai, nuleidę galvas klūpo arti klausyklų 
ir tyliai, be žodžių kartoja: „Ji išgydys mūsų žaizdas, Ji tik
roji Gyvybė. O mes taip ištroškę tos gyvybės, norime vien 
tik tąja gyvybe kvėpuoti. O Šit, gal tos gyvybės netekome!“

Jos, giliau pažvelgusios į save, pamato savo sielos vargelį. 
Pamato, kad ji tarsi anos sunkiosios naštos prislėgta, kuri 
trukdo žmogui, kaip anam arui, skristi į laisvės padangę. Jos 
liūsta, verkia sieloje. Liūsta dėl savo silpnybių, ydų, kurių 
taip daug pamato savyje, dėl kurių kiekvienas turi teisės su 
panieka pažvelgti. Nori pasiliuosuoti iš jų, gyventi kilniais 
idealais, o čia žemė traukia į savo purvyną. Jos dabar prisi
mena, kad besidžiaugdamos šio gyvenimo laime, ar perdaug 
užsiėmę kasdieniu darbeliu, ne kartą nutolsta nuo tikrojo gy
venimo turinio. Nutolsta nuo to Kristaus, Kuriame dažnai žada 
atnaujinti save, atnaujinti visą žmoniją. Pamato, kad tas Kris
tus, taip daug kenčia nuo daugelio, taip nuskriaustas, taip įžeis
tas! Prisiminę Kristaus kentėjimą, prisiminę savo sielos žaiz
das, jos paskęsta tyliame, giliame tragizme! Bet kartu tarsi ir 
džiaugiasi, kad turi progos nusižeminti, kaltinti save. O kaip 
puikus dalykas bent retkarčiais prisipažinti prie savo klaidų, 
kada žmogus paprastai mėgsta vien teisinti save. Čia pat jos 
girdi tėviško bei dieviško suraminimo žodžius. „Vaikeliai, ne
nuostabu, kad ne viskas tikslu jūsų gyvenime, kad pasitaiko 
ir tamsesnių šešėlių. Juk žmogus ir su geriausiais norais ne

48



Iš moksleivių gyvenimo Lietuvoj 47
«»• • *

kartą padaro tai, ko neturėtų padaryti. Arba nedaro tai, ką 
turėtų daryti. Jeigu šv. Paulius, tas dvasios galiūnas, galėjo 
pasakyti : „Žinau, kas gera, darau, kas pikta“- Tuo labiau jūs, 
varguolės, galite pasakyti, kurios dar taip menkos dvasios 
Jums žiba puiki idealo žvaigždelė —• Kristus, kuri, sviesdama 
jūsų gyvenimo kely, padarys tą gyvenimą kas kart aiškesni, 
šviesesni. Ir kuo toliau žengsite, tuo mažiau tų tamsumų už
tiksite“.

Be to, jos prisimena Kristų pasakiusi: „Sūnau, duktė, kiek 
kartų su ašaromis kreipsies i Mane, tiek kartų atleisiu tau tavo 
nuodėmes, išgydysiu visas tavo sielos žaizdas“.

Dabar su viltimi, ramiai jos eina nusiplauti prie tyrojo, 
stebuklingojo atgailos Šaltinio. Jos žino, kad čia slaptai gali 
paskandinti visus sielos purvus. Gali tame tyrame Šaltinyje 
išgydyti ir skaudžiausias žaizdas. Gali nuplauti jų dėmes.

Šit jos gyvai jaučia, kaip puikiai tena ta stebuklingoji ver
smė ant kiekvieno nusilenkusio po klausykla. Tuo pačiu mo
mentu dangiškas ramumas apgaubia sielą, kuomet išgirsta iš 
klausyklos kartojamus Kristaus ištartus žodžius: „Vaikeli, 
eik rami, atleidžiu tau visas tavo nuodėmes.“

Ir taip Švento džiaugsmo kupinos jos eina dėkingos Aukš
čiausiam, Kuris taip giliai numylėjo savo vaikelius. Einą arčiau 
prie to Kryžiaus, kurio dėka teka tas šventas atgajaus Šaltinis. 
Nori tą Kryžių taip meiliai apglėbti ir prisiglaudusios prie Nu
kryžiuotojo kojų tyliai ištarti: „Kristau, mes Tau norime būti 
amžinai ištikimos, Kuris taip puikiai moki gydyti, moki gai
vinti visų sielas. Norime Tavyje gyventi ir mirti! Leisk mums, 
Kristau, arčiau prie Tavęs prieiti!“

Taip ištroškusios Kristaus, mūsų Vaidilutės kitos dienos 
rytą anksti susirinko i bažnyčią. . Vos pasirodė rytmetinė 

žvaigždelė, jau puikus sesučių būrys klūpojo priešu Dievo al
torių. Jos šiandieną ypatingai nori pagarbinti tą Žvaigždelę 
— Mariją ir Jos garbei aukoja šv. Mišias. Jos meldžiasi šir
dingai prie tos gerosios Motutės. Meldžiasi už save, meldžiasi 
už visą žmoniją, prašydamos visokios pagalbos. Meldžiasi 
tyliai, meldžiasi ir garsiai, sutartinu balsu giedodamos: „Ma
rija, mus gelbėk!.. . Marija, gelbėk žūstančią žmoniją! Marija, 
leisk pasiliuosuoti mums iš priešo, iš kūno vergijos!“ Ypa
tingai jos prašo tos gerosios Motutės, kad Ji prirengtų jų širdis 
ir atsiųstų greičiau Kristų, Kurio > taip išsilgę laukia.

Šit, jos nedrąsiai šaukiasi prie Jo. „Jėzau, eikš prie ma
nęs...! Man sunku be Tavęs...!“ Dabar, giliau pamąsčiu- 
sios, jos pamato, kad Jėzus vienintelis, brangiausias turtas, o 
visa įeita niekinga, tuštu pasaulyje. Supratusios tą visos gerai, 
jos garsiai kartoja: „Tuščios žemiškos linksmybės, pilnos, kaip 
tulžies, kartybės“. Prisikentėjusios tų žemiškų kartybių pri
slėgtos, jos prašo to gerojo Jėzaus: „Imk mano širdi visiškai
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ir palaimink ją amžinai“. Ir šit, jos eina prie to Jėzaus misi- 
žeminusios, kaip anie vaikeliai, kuriuos tas pats Jėzus vadino 
pas save sakydamas: ,,Leiskite mažutėliams pas Mane ateiti“. 
Jos taip nori būti tais mažutėliais, nori glaustis prie Kristaus ko
jų. Ir kūdikiška baime, drebančia siela, jos klaupia prie to dan
giškojo stalo. Čia dar kartą tyliai šaukiasi prie Jėzaus: „Jė
zau, Tu pats prirenk mūsų širdis, jas papuošk, nuplauk šven
tomis tyromis ašaromis! Mes, tarp žmonių triukšmo, jų pri
slėgtos, to nebegalime padaryti. Mes silpnuolės, menkos, nie
ko negalime be Tavęs. Tuo labiau nemokame Tavęs pa
čios sutikti. Bet Tu viską gali ir nori visiems padėti“. Pa
sitikėjusios tuo Jėzaus gerumu jos priima Jį ramiai, ir rimtai 
liūdnais veidais eina su Juo. Dabar jos nori visa Jam tyliai, 
atvirai pasakyti. Nori širdingai padėkoti už visą Jo gerumą. 
Nori atiduoti Jam visą save. Nori parodyti Jam visą savo 
sielos vargeli, kuris nekartą taip skaudžiai slegia, kankina. 
Nes jos žino, kad tik Jis gali viską palengvinti, visus atgaivinti. 
Būdamos taip arti prie Kristaus, kaip niekuomet negali būti, jos 
nori daug ko pasimokinti iš Jo, kaipo geriausio Mokytojo. 
Ypatingai nori pasimokyti Jį mylėti, o dėl Jo nori išmokti vi
sus mylėti. Nori pasimokinti išminties, nori pasimokinti gy
venti. Nes Jis turi savyje tikrąjį gyvenimą. Jis tikroji žmoni- 
nijos šviesa. Jis viską gali, o per Jį visi viską galime.

Taip melsdamos į Kristų, jos pagaliau išgirsta kunigo sako
mus joms, žodžius. Tarp kitų pamokinimų bei paraginimų 
ypatingai puikiai suskamba: „Marijos sesutės, ko suėjote čio
nai?“ Tuoj pat jis ir paaiškina tų sesučių susirinkimo tikslą 
Marijos sesutės, skamba atbalsis. Tie žodžiai giliai palietė 
jautrias mergaičių sielas. Ne vienai tyli ašarėlė nuriedėjo per 
veidą. „Marijos sesutės, ar gali taip būti! Per aukštas, gar
bingas mums toks vardas“, kartoja jos tyliai. „Mums džiaugs- 

. mo begalės, jei galime Jos tarnaitėmis ar vaikeliais vadintis, 
Ji mūsų Motute, Ji mūsų Sesute!“ Marija, leisk tuo vardu 
visuomet džiaugtis ir garbinti Tave.

L i u d n u t ė.
Alytus. Nors senai jau Alytuje mergaičių Ateitininkių 

įkurta atskira kuopelė, bet tikras veikimas pasirodė praeitų 
metų pavasarį. Šių mokslo metų pradžioj dėl daugumo ir įvai
raus narių išsilavinimo, pasiskirstyta dar į dvi smulkesnes 
kuopeles. Nuo pradžios veikimo, susirinkimų padaryta viso 
septyni, kurie buvo gan įdomūs su paskaitomis, referatais, 
deklamacijomis ir šiaip įvairiu veikimu.

I kuopelės valdybą išrinkta pirmininke R. Misevičaitė. 
vicepirmininke T. Butrimaitė ir sekretore M. Sidaravičaitė.

Tat mergaitės!, šalin dar užsilikusis spaudimas ir flirtas, 
o ženkite skaisčiu, doru, aukštu ir kilniu keliu!

Madų — Juokdarė.

50



51



L!l! JĮMUĮBHSĮBflRMRBP

u

lllllil

III

. 50 -

„Šviesos“ spaustuvė, Kaunas» Jakšto gatvė fe 2.

1925 metams tinkamiausias dienraštis

ffi H
® Dol to
fįKjjj kad didesnio ir įdomesnio dienraščio Lietuvoje F 
rwi nėra

anksti rytą, kituose laikraščiuose randi tik po piet, 
ar rytojaus dieną.

„Rytas“ patogiausias laikraštis. Jeigu „Rytą“ skaitai, 
jau Lietuvos ir užsienio politiką žinai. -

.. RYTA“ siunčiame Pažls DOVANAI
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KAUNE ir kituose didesniuose miestuose pristatome

[domų ir gražų kalendorių 1P25 m. duoda „Rytas“ 
savo metiniams skaitytojams dovanai.

„RYTO“ KAm^^
kauW . • .

pristatant į namus mėnesiui 6 litai, metams č2 Ut ||j|j| 
01 s,un^an^ Pa^u » > » rimn

11 u r •
hWO a) pristat. [ namus per agentus mėn. T lt, met 74 lt. 
018 b) siunčiant pastų » 5 » « 50 »

U ž s i e n i u o s er __
mėnesiui 10 litų, metams 100 litų, išskyrus, Vokietiją, 
Latviją ir Estiją, kurioms taikomas Lietuvos tarifas. ĮĮJJJJ 
Užsisakyti galite kiekvienam knygyne ir pašto ^ą

52


	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0001
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0002
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0003
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0004
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0005
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0006
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0007
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0008
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0009
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0010
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0011
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0012
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0013
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0014
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0015
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0016
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0017
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0018
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0019
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0020
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0021
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0022
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0023
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0024
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0025
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0026
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0027
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0028
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0029
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0030
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0031
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0032
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0033
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0034
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0035
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0036
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0037
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0038
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0039
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0040
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0041
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0042
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0043
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0044
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0045
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0046
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0047
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0048
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0049
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0050
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0051
	1925-sas01-NAUJOJI-VAIDILUTE-0052

