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MARIJA RODZEVIČIŪTĖ.

Rašytoja Marija Rodzevičiūtė mūsų visuomenę 
sudomino savo veikalais dar prieš Didįjį karą. Jos 
kūriniai, išversti į lietuvių kalbą, taip mielai skai
tomi, jog kai kurių vertimų išleista jau trečia laida.

Šiandien jau turime išverstus net kelis jos kū
rinius: „Dievaitis“ (1888), „Tetervinams Burkuo
jant“ (1897 m.), „Anima Vilis“ (1898), „Žemių Dul
kės“ (1901), „Pempės“ (1927), „Baisusis Senelis“ 
(1931) ir dabar leidžiama „Skriauda“ (1937).

Didelė lietuvių tautos potencija yra davusi didžių 
kūrėjų, bet, deja, jie Lietuvai pasirodė lyg meteorai, 
o galingai nušvietė kitų tautų gyvenimo kelius.

Ir Marija Rodzevičiūtė gimė ir augo Lietuvoje, 
toje jos dalyje, kur — kaip rašo B. Chlebovskis*) — 
keturis amžius lietuviai skleidė savo kultūrą. Tačiau 
laiko srovė tą kraštą — Gardino apylinkes — ap- 
lenkino. Čia Pieniuche, netoli Gardino, 1863 metais 
vasario 2 d. ir gimė busimoji rašytoja. Mokslus 
ėjo Varšuvoje. Taigi mokslo žinias sėmėsi ir kūry
bines mintis brandino lenkiškoje aplinkoje. Tačiau 
savo dvasia išliko mums, lietuviams, artima. Tai 
Mickevičiaus, Kraševskio, Norbuto dvasios žmogus.

Jos pirmieji kūrybos bandymai ėmė rodytis ano 
meto laikraščiuose („Swit“ ir k.) 1884 metais.

Rašytoja nuolat gyvendama Hrušove (Gardino 
apyl.), savo dvare, ūkininkavimą jungia su literatū- 

kūryba ir visuomenės darbais. Būdama karšta 
patrijotė, idealiste, ištikima praeities bajoriškoms 
tradicijoms, ji savo sielą pilniausiai ir iškalbingiau-
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šiai išreiškė „Dievaityje“. Siužetą ji ima iš lietuvių 
gyvenimo. To kūrinio antraštėje amžinojo ąžuolo 
vardas simbolizuoja vyriausią veikėją didvyrį žemai
tį bajorą, Morkų Čertvaną, kūnu ir krauju lietuvį, 
suaugusį, kaip tas ąžuolas, visa savo tvirto būdo 
galia su gimtąja žeme, dėl kurios jis didvyriškai ko
voja su nepalankiais veiksniais. Tėvu žemę jis be 
galo myli ir tvirtai jos laikosi. Kliūtys jo nepakerta. 
Visada jis rodosi veiklus, energingas ir taurus.

„Iš ilgos virtinės jos kūrinių — rašo Chlebovskis 
— daugiausia pripažinimo iš skaitytojų pusės įgijo 
„Skriauda“ („Hrywda“), Baisusis Senelis („Strasz- 
ny Dziadunio“) ir „Pilkosios Dulkės“ („Szary 
Proch“). Turėdama didelę vaizduotės dovaną, gėrisi 
autorė savo didvyriais, kuriuos ji pastato į nepa
prastus išgyvenimus ir situacijas (audros, potvy
niai, gaisrai ir t. t.), kol jie pasiekia laimingoje 
moterybėje ramų gyvenimo uostą“*).

„Skriaudoje“ autorė vaizdžiai, kaip ant delno, pa
rodo Lenkų gilumos kaimo gyvenimą; įdomia fabu
la vaizduoja, kokia baisi skriauda tamsumo, prieta
ringumo, žiaurumo, nemoralumo ir skurdo juoda 
skraite kabo ties Lenkų kaimu prie dvaro vartų, 
kur visada žydi gerovė, malonė, pasitenkinimas, 
perteklius. Toli, toli už miškų kažkur yra miestai, 
geležinkeliai, civilizacija, mokslai, bet ten iš Skriau
dos labai toli...

Kūrybingoji rašytoja meniškai vaizduodama di
džiąją kaimo skriaudą, duoda progos ne tik pasi
gėrėti puikiu kūriniu, bet kartu įgalina pažinti mūsų 
kaimynų Lenkų gilumą, apie kurios „aukštą“ kul
tūrą nuolat skaitome spaudoje.

;

»
T. Ch.

Kaunas, 1937 m. vasario 1 d.

Vertė*) B. Chlebovskis — ,Lenkų Literatūra“. 
Petras Vaičiūnas. V. D. U. 1926 m. leidinys.
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Sniego ištisai apklota lyguma, lyg balto po
pieriaus sklypas. Iš keturių pusių tamsiais rė
mais supa ją girios. Iš už girių pakildavo saulė, 
už girių nusileisdavo, o tame baltame sklype iš 
labai aukštai — iš dangaus — matėsi parašytas 
lygumos vardas ir jos istorija.

Rašto būdai buvo įvairūs. Viduryje, lyg se
novės lobynas iš priešistorinės kronikos, para
šyti du eilėraščiai, ilgi, tirštai suburti, dėl se
numo sukrypę — dvi eilės dūminių ir žemų 
pirkių, gatvės perskirtų.

Nebuvo dar istorijos nei teisės, tikybos nei 
mokslo, o tuodu eilėraščiai jau buvo parašyti, 
bet jų turinys kaskart sunkiau naujų kartų iš
skaitomas.

O vėliau atėjo valdžia ir netoliese metė savo 
antspaudą: dvarą iš akmenų ir plytų, o tame 
antspaude iš labai aukštai — iš dangaus — ga
lima buvo išskaityti lotynų dvasia, garsais pa
rašyta: „Domini sum!“

O vėliau atėjo tikyba ir lygumoje tarp girių 
pastatė savo namus, paženklino juos kryžiumi,
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o iš labai aukštai — iš dangaus — matėsi, kaip 
tie namai ir kryžius padėjo senovės slavų tau
tos tvirtybės ženklą.

O vėliau atėjo teisė ir padėjo lygumoje visai 
naują antspaudą, kiekvienam išskaitomą ir su
prantamą.

Teismo ir teisių namai buvo nauji, balti, 
kiekvienam atidaryti, kaip užbaigą netoliese tu
rėjo mokyklą, o kaip įžangą — trobesį didelį, 
apgriuvusį, su stiebais papuoštu priebučiu.

Iš labai aukštai — iš dangaus — tos trys 
dėmės, lyg trys raidės, sudarydavo žodį, bet 
paslaptingą. O istorija tuo tarpu rašė ir rašė, 
rinko lygumos įvykių dokumentus, ir jos knyga 
juodėjo baltumos ir plokštumos laukuose — jau 
paskutinė iš anų ženklų: pušimis ir eglėmis 
apaugusios smėlio kalvos, kur kartų kartos bu
vo suguldomos — sūnūs tėvų prieglobstyje, vai
kai šalia motinų — ir, kaip neraštingos, savo 
ir gyvenimo įvykių dokumentus ženklino kryže
liais, kurie nuvirsdavo ir išnykdavo, kaip ir at
siminimai apie jas!..

Tuo metu tie du senovės įvykių eilėraščiai ir 
tos šešios dėmės, kurios iš labai aukštai — iš 
dangaus — turėjo aiškias formas, užpildė lygu
mą. Girios skyrė ją nuo likusio pasaulio, o vir
šum jos tyvuliavo dangus, pilkas, tik protar
piais mėlynas, ir viešpatavo tyla, ramuma, liū- 

. desys.
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Kas pro tą apylinkę bevažiuotų, tas galėtų 
sužinoti jos pavadinimą iš kelrodžio, kur stūkso 
kaime prie kryžkelės.

Ten buvo parašyta: „Skriaudos kaimas“. O 
į keturias šalis skyrėsi keliai: į Šiaurę — „Za- 
prūduosna“, į Rytus — „Blotnėnuosna“, j Pie
tus — „Končicuosna“ ir į Vakarus — „Zamoro- 
čenėn“. Kažkur tų kelių gale buvo miestai, ge
ležinkeliai, civilizacija, mokslai, bet ten iš 
Skriaudos buvo labai toli!..
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SAUSIS.

Diena dar nebuvo prašvitus, bet naktis jau 
ėjo prie galo, sausio mėnesio naktis, žiauri, 
klaiki, tiek niauri, jog, žiūrint j dangų ir žemę, 
atrodė veik neįmanoma, kad kada nors galėtų 
išaušti pavasaris.

Niekur jokio judėjimo, jokio krustelėjimo, 
jokio gyvybės dvelkimo. Kaimas buvo, tarytum, 
užšalęs ir negyvai sustingęs. Pro šalčio sukaus
tytus langelius niekur nesimatė židinio liepsne
lės, net šunų lojimo nesigirdėjo, tvartuose gy
vuliai nė nekrutėjo. Toje tyloje ir apmirime pir
mas durų girgždesys garsiai nuaidėjo.

Tos durys, mediniu skląsčiu, įtaisytos ant 
medinių bėgūnų, be galo graudžiai vaitojo ir 
buvo taip žemos ir tokiu aukštu slenksčiu, jog 
išeidamas žmogus šliaužte iššliaužė iš jų, kaip 
iš olos, pusiau sulinkęs, į kiemą.

Pirkia buvo kaip visos: sena, be dūmtrau
kio, užpakaline siena atgręžta į gatvę, frontu į
kiemą.

Iš gatvės turėjo tvorą ir darželį, kur stūk
sojo puslaukinė ir apnuoginta kriaušė, šiaudine 
(didesniam vaisingumui) apjuosta; iš fronto
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taip pat turėjo siaurutėlį darželį, susisiekiantį 
su kaimynine užtvara; kiemo gilumoje — dar
žinėlę ir tvartus.

• Pirkia buvo taip panaši į kitas, jog reikėjo 
joje gimti, kad nepaklystum, kad nepataikytum 
į kaimyno vartus; reikėjo ją savo rankomis pa
statyti, kad tarp šimto kitų ją pažintum.

Kai girgžtelėjo durys, į kiemą išėjo bernas. 
Aukštas buvo, petingas, bet, be raumenų ir 
odos, nieko daugiau neturėjo ant stambių kau
lų, o nuo darbo jo kūne buvo daugybė randų ir 
iškilimų. Išėjo, kaip atsikėlė iš miego: storais 
ir aprūkusiais marškiniais, atlapa krūtine, ku
rią puošė žalvarinis kryželis, drobinėmis kelnė
mis ir basomis kojomis.

Šaltis, kuris sukaustė visą gamtą, slinko nuo 
jo, kaip vanduo per nugludintą titnago lytį.

Basas, atlapa krūtine ir plika galva nejautė 
šalčio. Pakreipė akis į tą pusę, kur turėtų' pa
tekėti saulė, ir kai kurį laiką stengėsi visai išsi
blaškyti iš po trumpo, bet kieto miego.

Buvo jaunas, šviesiaplaukis. Jo geltoni plau-? 
kai buvo be galo vešlūs ir ilgi, retai, o, gal būt, 
niekad nešukuojami — šviesūs, menki gaurai 
ant veido, rudos akys, pripratusios prie saulės, 
visuomet primerktos.

Veidas buvo tamsios spalvos, atsikišusiu 
smakru ir žandikauliais, truputį abejingos, bet 
nuoširdžios išraiškos. Žema kakta neturėjo
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jokių minčių, akys be jokio spindėjimo, lūpos 
retai kada pažinojo šypseną ir kalbą.

Durims sucirpus, kažkur iš kiemo gilumos 
atsirado naktinis sargas: margas, bjaurus šun- 
palaikis. Užkliudė bernui ranką, duodamas 
suprasti, kad nors ir snaudė, bet labai budriai 
ir yra pasiruošęs visokeriopam patarnavimui.

Tat išblaškė berną iš miegų visiškai. Apsi
dairė ir nejučiomis paglostė šunį.

— Eik, pasišildyk, Lyska! — sumurmėjo, 
įleisdamas jį į pirkią; o pats, duris uždaręs, nu
ėjo į tvartus.

Atidarė vieną tvartą: bėra, plačių strėnų ku
melė ir dveigys kumeliokas pasveikino jį žveng
dami, gilumoje subliovė avys. Atidarė antrą- 
tvartą: jaučiai pamažu atsikėlė ir, pakreipdami 
sayo makaules jo pusėn, žiūrėjo pašaro; šalia 
karvė ir priaugą buliukai tiesė kaklus ir kaišio
jo savo šiurkščius liežuvius, jieškodami maisto.

Apžiūrėjo kiekvieną atskirai ir pabraukė 
„parankiniam“ žalajam per žvilgančius plau
kus, bet, kai „favoritas“ ėmė paskui jį laukan 
veržtis, kumštimi sudavė jam į pilvą ir pavarė:

— Kad tave vilkai sudraskytų! — burbtelė
jo uždarydamas vartus.

Iš tvartų nuėjo į daržinę. Vėl girgžtelėjo 
bėgūnai. Daržinaitė buvo beveik tuščia. Spragi
las stovėjo atremtas į sieną, klojime gulėjo va
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karykščios iškulos; kampe primityvus prietai- 
kapojams pjauti, kažkur gilumoje statinės 

pavasario sėklų ir rugių likučių.
Bernas apsidairė ir liūdnai susimąstė.
Štai iš pirkios pasigirdo kosantis ir kimus

sas

balsas.
— Kalenikai, a Kalenikai!
— Aa! — atsakė bernas, grįždamas į kiemą.
— Eikš į pirkią, tik greit!
fijo, bet negreit, dairydamasis čia į dešinę, 

čia į kairę.
Iš dūmtraukių jau kilo dūmai, jau švietė 

langeliai, girgždėjo šulinių svirtys, ir ten, kur 
turėjo saulė patekėti, jau darėsi šviesiau.

Nubudo kaimas — nubudo diena.
Kalenikas įėjo į pirkią, tikriau į priemenę, 

užimančią trobesio vidurį.
Priemenė buvo be grindų ir be langų, viešpa

tavo joje raugintų bastučių ir batvinių tvanku
mas, stovėjo girnos, paliai sieną gulėjo supiltos 
bulvės, sienose sukabinėti džiovintų lapų pluoš
tai duonai pakloti, lankai, prastesni skudurai; 
kampe buvo užtvertas ėringoms avims gardas.

Kalenikas atidarė duris į kairę ir atsidūrė 
pirkioje.

Tenai oras buvo dar tvankesnis, prisigėręs 
dūmų, rūgšties, naminės tabokos ir keliolikos 
žmonių iškvėpuotų garų. Čia miegojo visi: pir
kios šeimininkai, Kalenikas ir trejetas vaikų;

13



čia pat buvo vištos, ketvertas paršiukų ir mili
jonai gyvių.

Visi jau buvo ant kojų. Šeimininkė, nesena 
moteriškė, rykaujanti ir purvina, stovėjo prie 
krosnies ir kaitė puodą kankolienei; vaikai su
sivėlę ir miegūsti nesąmoningai laukė pusryčių; 
šeimininkas, dar nesenas, bet suvytęs ir išblyš
kęs, prausėsi sriūbčiojo vandenį ir iš burnos iš- 
leidinėjo į rieškutes, o vėliau jomis trynė veidą, 
kalbėdamas poterius.

Paršeliai triukšmaudami reikalavo ėdalo; 
vištos iš po krosnies pasileido po pirkią kuda
kuodamos, o vabzdžiai iš visų plyšių ir kampų 
lėkė prie ugnies, dairėsi po indus, — kuriuose 
buvo likę vakarykščios dienos vakarienės liku-
V •cių.

— Šaltis spigina, kaip per Mikalojų! — tarė 
Kalenikas. — Šieno nė kuokšto. Šiandien reikia 
važiuoti šieno pamedžioti. Išimk, dėde, pinigų! 
Papusryčiausiu ir vyksiu. Važiuoja Kalistratas 
Sylukovas, važiuoja Žuravlių Jonas: drauge ge
rą kelio galą nukaksime.

— Kuro reikia važiuoti! — suriko šeiminin
kė. — Pietų jums neišvirsiu.

— Reikia iš pono miško paimti! — nutarė 
senis, šluostydamas rankas ir veidą į apsiausto 
skverną ir sėsdamas ant suolo. — Tu, Kalenikai, 
esi vikresnis, šoksi su jaučiais į mišką ir stversi
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šakų vežimą; aš sunkesnis, važiuosiu su pinigais 
šieno. Žydai tave apšukuos.

Per tą pasikalbėjimą bernas rengėsi. Nuo 
suolo, kur miegojo, paėmė apsiaustą, vienintelę 
savo paklodę, ir ėmė autais vyturiuoti savo ko
jas. Paskui apsiavė karnų vyžomis ir misteriš
kai apvarstė. Baigdamas puoštis, susijuosė rau
dona juosta, įsikišo į užantį tabokos pūslę, pyp
kę, ir buvo pasiruošęs.

Išgirdęs dėdės įsakymą, jis atsigrįžo.
— Duosi pinigų malkoms? — paklausė. — 

Vežimas du auksinai.
— Neduosiu. Ar aš toks kvailas!
— Tai aš be pinigų nevažiuosiu. Dievaži. Aš 

bijau vogti. Kartą pabandžiau — nutvėrė; ant
rą kartą atsižadėjau tai daryti. Bijau, nenoriu!

— Kvailas tu! Ar mišką sėja, aria, pjauna? 
Ar ponas sodino? Dovanai užaugo!

Bet Kalenikas papurtė galva.
— Dievaži, nevažiuosiu! — atkakliai pakar

tojo. — Tamsta, dėde, šiam reikalui vikrus, aš 
ne. Aš nė nepajusiu, kaip mane sargas nutvers.

Senis priėmė visa tai kaip meilikavimą. 
Akys ir lūpos įgavo paniekinamos pajuokos ir, 
triumfo išraišką. Ruda galva, bjauriais veido 
bruožais, iš pažiūros buvo panašus į piktą bež
džionę.

— Oi, vikrus aš, vikrus! Bet ir nemiegūstas 
ir negirtuoklis. Jaunatvėje niekad naktį nemie-

I
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godavau. Aš turėjau dailius jaučius, kumelę 
kaip arbūzą apvalią, sausų malkų, o sėklų už
sieninių. O kai ateidavo vasara, oi, oi, aš turėda
vau keletą pūrų obuolių ir kriaušių kamaroje. 
Dėl to ponas nežūva. Velnias pono niekad ne-
rau ja!

Jaunas berniukas, išblyškęs, akiplėšiškomis
ir įžūliomis akimis, prisiartino prie stalo ir klau
sėsi, rodydamas pavydžioje šypsenoje retus, 
aštrius dantis. Tai buvo šeimininko sūnus, „stu
dentas“ Kinkas.

Dvejetas jaunesnių vaikų — dešimties metų 
mergaitė ir kiek jaunesnis berniukas — taip 
pat išpūtė į tėvą jau subrendusių ir blogų žmo
nių akis.

Moteris juokėsi pildama pusryčius į dubenį.
— Tai buvo laikai, oi buvo! — murmėjo.
— Ir niekuomet tavęs, dėde, nenutverdavo? 

— su pavydu paklausė Kalenikas.
— Ne. Ponas mane ir šiandien gerbia.
Bernas palingavo galva.
— Aš bailys! — tarė.
„Studentas“ pažiūrėjo į jį su panieka ir už

dainavo:

Ėjau drūtas,
Pasigėręs,
O tamsi, tamsi naktis. 
Žąsys tupi paliai griovį,

16
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Išputusios akis.
O aš jomsioms: „Olia, olia“, 
Dar geriau susėdo.
Kad lazda neatsiginčiau,
Būt mane suėdus... i

i
Iš Kiriko išdaigų, visi susijuokė. Jis buvo 

šeimos mokslo vyras ir pasididžiavimas.
Kalenikas patraukė pečiais.
— Tu, varna! — murmtelėjo neaiškiai.
Kankolienė garavo ant stalo. Susėdo visi 

pusryčiauti, srėbė pamažu užgrauždami duona, 
kuri, baltu rankšluosčiu pridengta, visuomet 
stalo gale gulėdavo.

Šeimininkė susidėjo kryžmais rankas ir ėmė 
aimanuoti.

— Mano dalia! Kiek darbo! Pusė linų dar 
nesuverpta, o vilnos dar visos guli. Kaip aš vi
sam penketui suspėsiu: apsiūti, apskalbti, pa
valgydinti!

— Aš sakiau, kad taip bus, kai nusistatei 
rudenį pavaryti Oną, — tarė Kalenikas.

— Jau tavo Ona! Iš jos buvo naudos ber
nams, o ne man. Dykaduonė ir tinginė!

i

— Tokį pilvą per žiemą šerti — nuodėmė, 
— pridūrė šeimininkas.

— Reikėtų Kaleniką vesdinti, — patarė mo
teris.

Vyras įtūžo.

17
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— Panoro tau, ragana, vestuvės kelti? O 
paršas yra? O kviečių pyragams yra? O pinigų 
degtinei yra? Užsidirbai!

Kalenikas savo minties nepareiškė. Baigė 
valgyti, atsikėlė, ant marškinių užsivilko kaili
nius, vėliau dar du apsiaustus, pasikasė ir užsi
rūkė pypkę.

— Man laikas važiuoti. Duok, dėde, pinigų
šienui!

Senis, stenėdamas, delsdamas, nuėjo į kama
rą ir gan ilgai negrįžo.

„Studentas“ tuo laiku išėjo į mokyklą, vai
kai baigė valgyti pusryčių likučius, šeimininkė 
duonkepėje maišė duoną, nusiskųsdama savo 
dalia.

Kalenikas didelį duonos gabalą įsidėjo į mai
šelį, už juostos užsikišo kirvį ir trūsė priemenė
je, rankiodamas virves, šakes ir grėblius.

Galima buvo girdėti, kaip kalbėjosi su drau
gais, kurie atėjo sužinoti, ar kartu važiuos.

Pagaliau senis atnešė pinigus.
Pradėjo juos skaičiuoti, pamažu, stropiai, 

kraudami krūvelėmis ant stalo. Buvo ten seni 
banknotai, sidabras, nudilę variokai. Beskai
čiuodami šimtą kartų suklysdavo.

Kai pagaliau susitarė, bernas susižėrė tuos 
kruvinus skatikus į skepetaitę, susirišo ir, lai
kydamasis didžiausio atsargumo, paslėpė juos

i
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po visais apsiaustais ir kailiniais ant krūtinės. 
Vėliau su dėde nuėjo prie gyvulių.

Saulė, it kulka raudona, buvo jau pakilus 
viršum žemės. Kaime knibždėte knibždėjo žmo
nės. Prie šulinio, šalia Kaleniko pirkios, maža
metė mergaitė, išblyškusi ir kresna, girdė dvi 
margas karves. Jos pamėlynavusios rankos vos 
pajėgė ištraukti kibirą. Vyrai, į ją žiūrėdami, 
sustojo.

— Sudaužyk man kibirą, sudaužyk! — suri
ko senis. — Sudaužysiu aš tau galvą, tu, Pri- 
glaustine!

— Nesudaužysiu, — atsakė nuolankiai.
— Dailios Hucų karvės, kaip iš pieno plau

kusios! — pliaukštelėjęs liežuviu, tarė Kale- 
nikas.'-v

— Tai ko jos turi būti liesos? Ar jos taip 
yra šeriamos, kaip mūsų, kaimiškos? Pono ga
nykla, pono šienas, pono sėlenos, kaip ir jie vi
si pono šunys!

Taip jiems besikalbant, iš gretimos pirkios 
išėjo keturi vyrai. Visi jie buvo augaloti ir ge
rai apsirengę. Pryšakyje einąs senis buvo tėvas, 
anie trys, į save ir į jį panašūs, matyt — sūnūs.

Senis turėjo nugirsti Kaleniko žodžius, nes 
sustojo ir atsakė be pykčio, ramiai:

— Mes pono, o jūs kieno šunys, Sydorai?
Paskui pažiūrėjo į Kaleniką ir pridūrė:

i
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— Jūs, girdžiu, važiuojate šieno; gaila, — 
norėjau jus į dobilų kūlę pakviesti.

— Mes ir namie turime darbo pakankamai: 
galime ir jus pasisamdyti! — sumurmėjo ne
patenkintas senis.

Kaimynas nuėjo toliau. Dabar sūnūs ėjo pir
ma jo, pramintu taku, ir vienas kitą pralenkda
mi pasuko į dvarą. Jis ėjo kaimo gatve ir gali
ma buvo girdėti, kaip garsiai šaukė:

— Ei, berneliai, mergaitės, kas nori į kūlę! 
Gyviau, rinkitės! Paskui mane!

Tai buvo Kornilas Hucas, dvaro kluoninin-

Į

;kas. Jo buvo tos riebios karvės, suaugę sūnūs 
ir pirkia, siekianti Kaleniko sodybą, pirkia dai
li, su dūmtraukiu ir didesniais, negu kitų, lan
gais.i

i
Kalenikas su dėde griebėsi darbo.
Sutvarkė roges, pašėrė gyvulius.
Dabar kaimo žmonės slankiojo šen bei ten: 

vieni į dvarą, kiti į mišką, kai kurie į smuklę. 
Moterys susivėlusios ir aprūkusios bėginėjo iš 
pirkios į pirkią arba viena Įeitai rėkė per gatvę. 
Vyrai nekalbūs ir niūrūs visai nesikalbėjo.

Kalenikas pakinkė berikę į roges, atsisėdo 
be jokio stropumo, šonu, persižegnojo ir išva
žiavo.

:

t

;i

i Draugai jau laukė paliai smuklę: ten ir jis 
privažiavo. Degtinė buvo daiktas, kuris jį vilio
jo, bet, kaip kiekvienas kaimietis, būdamas gir-:
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tuoklis ne iš profesijos, nemėgo gerti už savo 
skatiką, o kadangi vaišių nesitikėjo, dėl to į vi
dų nėjo, tiktai iš oro pusės juos pašaukė.

Iš menkos ir mažos pastogės, stovinčios 
prieš smuklę, išėjo mergina grėbliu nešina.

Buvo aukšta ir grakšti, vilkėjo naujais dra
bužėliais, ryšėjo balta skarele, avėjo sveikais 
batukais.

Iš po skarelės ant pečių buvo nusvirusios 
tamsiai geltonos kasos, nepaprastai didelės, rau
donu kaspinu parištos.

Kalenikas į ją pažiūrėjo ir pasveikino.
— Laba diena, Liucule!
— Laba diena! — atsakė, nuleisdama akis.
— Į dvarą eini?
— Ne, kulti.
— O kiek duoda?
— Dvidešimt.
— Maža. Neišsimoka dirbti.
— Vasarą mokės brangiau, — atsakė ra

miai, kaip prityrusi ir kantri darbininkė.
Jai bėgant pro šalį, jis pastebėjo jos žavias 

kasas. Žiūrėjo į tą gyvą auksą, ir jam atėjo į 
galvą mintis, kaip tat būtų puiku, mušant ką 
nors, apvynioti tuos plaukus aplink savo ranką 
— ir susijuokė.

Ne jis tai darys, gal būt, jauniausias Hucų, 
nes ir toji mergina buvo ištikima dvaro tarnai
tė, senos vienišos moteries duktė, gyvenančios

j
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kaime, pono „dykumoje“. Moteris šitą turtą pa
veldėjo po vyro galvos, kuris iš kariuomenės 
nesugrįžo. Ją vadindavo ne vyro, bet tėvo pa
varde : Marijona Makušaite, net ir Liucę vadino 
Makušaite.

Bet štai vyrai išėjo iš smuklės. Kalenikas 
leidosi pirmyn, pirma gatve, vėliau pravažiuotu 
žiemos keliu, šieno nuklotu. Visą žiemą Skriau
da tuo keliu vežiojo šieną, kuris visą jos vasa
ros uždarbi prarydavo.

Rogės bėgo kaip tinkamos, laikas nuo laiko 
įpuldamos į kelyje pasitaikančius įdubimus. 
Žmonės susikišo rankas į apsiaustų rankoves ir 
visai nesirūpino arkliais: kiekvienas iš jų turė
jo sielą, kupiną rūpesčių ir gailesio dėl dideliu 
vargu sutaupytų pinigų.

Pavažiavę kiek už kaimo, susitiko seną vyrą. 
Buvo juodas, kresnas, kaulingas. Pasižiūrėjo į 
juos atidžiai. Jie prieš tą žvilgsnį nuleisdavo 
akis. Kiekvienas jį pasveikino su pagarba, bet 
ir kiekvienas savo arklį ragino. Senis žodžio ne
pratarė, tiktai keistai nusišypsojo ir žvilgsniu 
juos nulydėjo.

— Kalenikai! — tarė Jonas Žuravlis. — 
Matei tu?

I

— Ne...
— Pražūsime toie kelionėje. Jis mus su-

skaitė.
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— Tai kas? Mes nieko blogo jam nepada-
rėme.

— Pamatysi. Šiaip ar taip kalbėk, bet mes 
nevisi sugrįšime.

Kiti, tolesni pritarė. Juodas žmogus ėjo vis 
paskui juos ir nuolat klastingai šypsojosi.

Jis žinojo savo galią kaime, visa apylinkė 
taip pat jį žinojo. Tai buvo Cyrukas Oksentas. 
Jo bijojo, akyse jį gerbė, nes jis „visa žinojo“.

Skriaudoje buvo keliolika žmonių, kurie „ką 
nors žinojo“.

Buvo „kaulataisys“ Luchvinas Chrynas, 
kuris atitaisydavo kaulų išnarinimus arba su
taisydavo sulaužytus kaulus gyvuliui ir žmogui; 
buvo Dimitras Borisiukas, kuris nuvardindavo 
kraują; buvo moterų „vardintojų“ nuo vėjo ir 
kaltūno; buvo gyvačių kerėtojas Maksimas 
Čmielis; buvo raganų, kurios atimdavo pieną; 
buvo žinovų nuo blogų akių ir žvilgsnių.

Bet jie visi buvo niekai, palyginti, su galin
guoju Čyruku. Jis žinojo visą „dvylika vėjų"; 
jis kerėjo ugnį ir vandenį; jis gydė vandeniu bet 
kokį silpnumą ir primesdavo bet kam ligas; jo 
klausė visi akmenys ir visi gyvūnai.

Jis sutraukdavo audras ir sausras, burdavo 
iš plaukų, surasdavo vagystės įvykdytojus, ke
rėdavo, „žavėdavo“; žmonės pas jį eidavo ir 
atvažiuodavo net keletą mylių. Jo vardas buvo 
minimas su pagarba ir baime.

!
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Matydavo vasarą žmonės, kaip jis kerėdavo 
bites, kaip sulėkdavo pas jį iš visų pusių spie
čiai; matė, kaip jo gyvuliai, kadaise vasarą din
gę, naktį bėgte parbėgo, lyg juos „kažkas“ vy
tų; gaisras, kuris prieš keletą metų sunaikino 
visą Skriaudą, jo pirkios visai nepalietė, o toje 
pirkioje buvo daug mantos ir pinigų krūvos.

Čyrukas Skriaudoje buvo juodųjų knygų ir 
paslaptingų jėgų vyriausias žynys; jis buvo gy
dytojas, teisėjas, tos tamsios ir prietaringos 
masės viešpats.

Jo šeimą sudarė vienturtis sūnus, kvailo
kas, menkas, ligūstas bernas. Gyveno vienišai 
kaimo gale.

Senis, atsidavęs savo raganiškai praktikai, 
nesikišdavo į ūkį. Žemę dirbo ir gyvulius šėrė 
jo sūnus Tychonas.

Bernai, važiuojantieji šieno, ilgą laiką kal
bėjo apie juodąjį žmogų. Jo susitikimas lėmė 
nelaimę.

Pagaliau pritrūko kalbos, šaltis atėmė norą 
kalbėtis, susirietė rogėse ir nutilo.

Staiga kelyje vėl sujuodėjo besiartinančios 
moteries figūra. Kalenikas ją iš tolo pažino.

Ji segėjo kartūniniu margu sijonu ir buvo 
užsigobusi tokia pat skara. Jos apsiaustėlis bu
vo suplyšęs ir purvinas. Ėjo greit, pusbalsiu 
dainuodama.
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— Ve! — susijuokė vienas bernų. — Toji 
jau nuo pat ryto pasigėrė!

— Kalenikai! — sušuko antras. — Juk tai
jūsų Ona.

Kalenikas, priėjęs prie merginos, smogtelė- 
jo jai botagu per nugarą. Sukeikė, atsigrįžo ir 
dviprasmiškai nusijuokė.

— Tai, bernų visa krūva! — Pavežkite

i

i
mane!

— Kur velkiesi? — paklausė brolis, kiek 
sulaikęs kumelę. — Prrr! Na, sėsk!

— Nenoriu. Mušiesi, — atšovė, žvilgterėjusi 
į Joną Žuravlį.

— Sėsk, sakau! — griežtai pakartojo Kale-
\

nikas.
Atsisėdo greta jo ir, kai rogės truputį pa- 

šliedavo į šoną, spiegė nesavu balsu.
— Kur velkiesi, pasileidėle? — vėl paklausė

f

brolis.
— Į miestelį tarnybos jieškoti.
— Išvarė tave iš Horsko?
— Eė, jau pamiršau, kada tai buvo. Jau tris 

kartus keičiau vietą. Nuobodu sėdėti vienoje. 
Miestelyje linksmiau.

— Iš kur tu paėmei tą margą sijoną? Tur 
būt, pavogei?

— O, kavalierius davė!
— Kelintas?
— Ar aš žinau kelintas! — ciniškai juokėsi.

i

r
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— Tu, kale! — suburbėjo, pakeldamas vir
šum jos botagą.

Nusigando ir nušoko nuo rogių. Jonas Žu- 
ravlis priėmė ją į savo roges; paskui, su juo 
besistumdydama, iš jų išvirto. Priėmė ją Mak
simas Sylukas ir grūmėsi abu linksmai juokda
miesi.

Kalenikas net neatsigrįžo. Saulė, vos pasiro
džiusi, užgeso, ir pilki tiršti debesys sujungė 
dangų su žeme. Bernelis įbedė savo akis ir
mąstė.

Buvo alkanas, neišsimiegojęs, sušalęs ir vi
sam apatiškas.

Ties posūkiu į miestelį Ona atsisveikino su . 
regimu gailesiu. Jie pasuko į dešinę, į mišką, 
ir važiavo vis toliau ir toliau, iki prieš juos atsi
vėrė stepės. Dabar jos buvo baltos ir nuo pra
džios iki galo apmirusios.

Tose stepėse matėsi, it žvaigždės, nesuskai
tomi šieno kūgiai. Tai buvo Perechrestai, neiš
matuojamos drėgnų pievų erdvės; jas nuomavo 
žydas, o pjaudavo aplinkiniai kaimiečiai, kurie 
savo ūkiuose turėdavo skurdžią šienapjūtę.

Ketvertas rogių įlėkė į kelių labirintą, fan
tastiškai išbraižytą, ledo apklotą, balų paviršių; 
reikėjo gerai žinoti tuos vingius, kad nepaklys- 
tum.

>

Kalenikas vedė. Jis Perechrestus puikiai ži
nojo. Čia kiekvienais metais, nuo pat kūdikys-

i
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tės, praleisdavo du mėnesius, pjaudamas, kar
tais iki juosmens, vandenyje; čia džiovindavo 
šieną, suviliodamas į atkalnes; čia nakvodavo 
palapinėje, mašalų ir uodų graužiamas; čia daž
nai kęsdavo badą; čia kiekvieną žiemą dėl savo 
kruvino darbo vaisiaus kovodavo su žydu ir vi
suomet kovą pralaimėdavo.

Pamažu jį draugai pametė, ir, pagaliau, pa
siliko vienas.

Vykdamas šieno, susitiko svetimą žmogų, 
pasisveikino.

„Svetimas“ buvo kiekvienas žmogus, nors 
gyventų ir Zaprūduose už penkių varstų nuo 
Skriaudos. Šito Kalenikas net nepažinojo. Vienu 
keliu važiuodami pradėjo kalbėtis.

— Tamsta iš Skriaudos? Šieno?
— Tai jau!
— Aš iš Zamoročenės. Pravažiavau pro 

Skriaudą! Didelis kaimas. Ž^mės daug?
— Kiek kas turi: yra daug, yra mažai; būva 

ir nieko.
— Duonos iki naujų rugių pakanka?
— Ėė, iš kur. Pusė kaimo perka nuo Kalė

dų, o kiti nuo gavėnios.
— Ir šieną perkate?
— Ne, čia šienaujame, bet „pakūginius“ 

mokame.
— Daug?
— Ot, kiek yra gyvulių.
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— O jūs kiek?
— Keturiasdešimt rublių su viršum.
— Tai jūs pinigingi! Kaip tave vadina?
— Kalenikas.
— O pravardė?
— Tai visaip! Pagal „rejestrus“ mus rašo 

Chomičais; dvasininko užrašyta „Bazylukai“, o 
„erzina“ Hubenia!

— Tu pats šeimininkas?
— Ne, dėdė. Po tėvo galvos aš piemenuku 

likau. Dėdė išaugino.
— O dėdė bevaikis?
— Turi vaikų. Kariuomenėje seniausias Za- 

charkas, o namie trejetas mažesnių.
— O tu tuo tarpu šeimininkauji?..
— Ale! Aš ariu, sėju ir pjaunu. Žiemą su 

kumelaite važiuoju uždarbiauti. Jau stojo pen
kiolikti metai, kai pirmą kartą čia šienavau. 
Zacharką paėmė, o senis negaluoja, tai aš vie
nas pats apsidirbu.

— Tu vedęs?
— Ne, jaunuolis!
— Tai jau laikas tau vesti!
— Mat, kad laikas. Jokiu būdu negaliu pri

siruošti. Kiek pinigų uždirbu, tiek ir išleidžiu. 
Pirkia sudegė, vienais metais jautis krito, Za
charką reikėjo aprengti, o šienas brangiai kaš
tuoja. Tokiu būdu vis atidedu.

(
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— Tai blogai. Vėliau jokia mergina tavęs 
nebenorės.

— Trauk jas devyni! O kas jas paims! To 
labo kaime kaip žąsų! — suburbėjo Kalenikas.

— O „užkuriomis“ nenori eiti?
— Užkuriomis nuėjusiam — šuns duona! 

— atšovė bernas. — O kam man jo mėginti? 
Yra pirkia, yra žemės! Bet kokia turtuolė už 
manęs eis! Pirkioje trūksta moteries. Rudenį, 
o, gal būt, ir apie Žolinę, vesiu. Nėra kam

i
• į

pjauti.
Čia pažiūrėjo į naują pažįstamąjį ir pa

klausė:
— O tamsta šeimininkas?
— Aš Rychoras Ščerba, seniūnas iš Zamo- 

ročenės. Važiuoju pas žydą jaučio lygti.
— Jūsų apylinkėje yra šieno pakankamai?
— Aš turiu gana. Kiti perka. Aš tiktai 

druską perku. Duonos yra ir prie duonos yra! 
Žemės turiu pusę valako!

— Aa! — sukiodamas galvą, tarė nustebęs 
Kalenikas. — Mūsų iš viso keturi laukai. Pa
sidalijo! Kadaise, pasakoja, taip pat pusę vala
ko buvus.

— Mes nesidalijome: pamokėjome!
— Suradote kvaišų, kurie žemės išsižadėjo.
— Na, taip. Pasisekė! — šypsodamasis at

sakė kaimietis.

i

29



— Pusė valako, pusė valako! — šnabždėjo 
Kalenikas, o jo miegūstos akys keistai sužibo.

— Turiu du berniukus ir dukterį. Vienas pas 
mane yra, o antras seminarijoje, bus „auklėto
jas“ (kaimo mokytojas). Duktė, kaip ta uoga!

Kaleniką tai mažiau domino. Pažiūrėjo 
pirmyn.

— Štai ir mano kūgis! — tarė, botagu ro
dydamas. — Buvo du: vienas mano, antras žy
do. Žiema viską suės.

Palietė ranka krūtinę, kur turėjo skarelę su 
pinigais, ir paniuro.

Važiavo tylėdami jau iki nuomininko pali-

į

varko.
1Kalenikas kumelę paliko kieme, užkabino 

jai ant galvos žiupčius su pašaru ir laukė žydo.
Žydas visiškai nesiskubino. Porą valandų 

užtruko belygdamas jautį; bernas, nuo pat ma
žens išmokęs kantrybės, tik laikas nuo laiko 
primindavo, kad naktis artėja.

Pagaliau, atėjo ir jo eilė.
Žydas įvertino kūgį keturiasdešimt penkiais 

rubliais, žiūrėjo į berną išdidžiai, apie nuolai
dą nė klausyti nenorėjo. Kūgis, kurį dalydami 
laikė blogiausiu, dabar buvo geriausias; ir Ka
lenikas turėjo sumokėti dvidešimt, o ne penkio
lika, kaip kad besidalijant buvo įvertinta.

!
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Pagaliau, kaip sau žmogus nori! Jis (žydas) 
šito šieno neturi parduoti ir tą malonę daro tik 
jam.

Kalenikas, kuris skaičiavo, kad iš gautų nuo 
dėdės pinigų liks degtinei ir tabokai, su įtūžimu 
pastebėjo, kad jam dar dviejų rublių trūksta.

Lygo atkakliai, čia bardamas žydą, čia vėl 
maldaudamas, užsispyrė daugiau neduosiąs, ir 
nueidavo nuo jo, kad vėl sugrįžtų. Pagaliau, 
pastebėjęs, kad jau baigiasi diena, išsiėmė pini
gus ir tik jau prašė tų dviejų, jam trūkstamų, 
rublių palaukti.

Žydas ir su tuo nesutiko.
Berną apėmė siaubingas nusiminimas. Pa

žiūrėjo į pirklį kraujo pritvinkusiomis akimis ir, 
nė žodžio neprataręs, nuėjo prie kumelės. Visos 
dienos alkis ir šaltis sukrėtė jį iki kaulų, nuo 
lygimo ir riksmo buvo užkimęs, mėlynas, nu
vargęs, ir, nors turėjo įgimtą ramumą, tačiau 
šią valandą buvo kupinas kažkokio pikto kerš
to. Matė mintimis savo sugrįžimą namo, į tuš
čią tvartą, į dėdės barimus, į viso kaimo pajuo
kas ir pašaipas, jeigu jį pamatytų be šieno.

i — Hubenia! — Ei, Hubenia! — kažkas jį
šaukė.

Tai buvo Rychoras Ščerba, naujas pažįsta
masis.
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— Še tau tuos du rublius. Gaila man tavęs! 
Tai buvo taip kažkas negirdėta, kad Kalenikas 
pravėrė burną ir jo žodžiais netikėjo.

Tačiau Ščerba nejuokavo; padavė jam du 
popieriukus. Bernui nušvito veidas. Nemokėjo 
dėkoti, todėl tik kvailokai nusišypsojo.

— Patikėsi man? — paklausė nustebęs.
— Patikėsiu! Ką gi! Matyt, kad esi doras, 

tavo gyvulių gaila! Atveši man tuos pi-o man
nigus. Štai, padėk man jautį pririšti! Kalenikas 
pririšo puslaukinį jautį prie rogių ir lydėjo 
Ščerbą, kol gyvulys su likimu susitaikė ir nusi
ramino. Jis belydėdamas ilgai užtruko. Paskui 
susitarė su žydu ir nuėjo prie kūgio. Trumpa 
žiemos diena ėjo prie galo, pakilo žiaurus vė
jas, drėbdamas sniegą į akis.

Nelemtas darbas buvo dienos prieblandoje, 
plikame lauke, be padėjėjo, šieno vežimą krauti.

Viesulas draskė šieną nuo šakių, ardė kro
vinį, vertė žmogų nuo kojų. Šimtą kartų darbą 
pradėdavo iš pradžių, ir nors šalo, buvo visas 
prakaito nupiltas.

Atėjo naktis, o jis buvo vienas toje klaikio
je dykumoje, besirungdamas su viesulu, daug 
mylių nuo namų, daug mylių nuo žmonių pa-

:
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galbos.
Pilkame dangaus ir žemės fone viskas din

go, susiliejo. Kūgis tik juodavo, šalia jo pri
krautas vežimas ir nukamuota kumelė, nuleidu-

32



\

;
si galvą ligi žemės. Žmogus, it menka skruzdė- 
laitė, dirbo, nė valandėlės nesustodamas. Neto
li, dykumoje, pasigirdo graudūs kaukimai: tai 
alkani vilkai jautė grobį ir ragino vienas kitą 
laimikio jieškoti. Bernas valandėlę sustojo dir
bęs, įtempė žvilgsnį ir klausą, pačiupinėjo kirvį 
prie diržo.

Paskui vėl įnirto dirbti. Matyt, šaltis atlyžo, 
nes sniegas lipo prie kojų. Artinosi pūga.

Dabar Kalenikas uždėjo ant vežimo ilgą kar
tį ir virvėmis stipriai jį suveržė. Laikas nuo lai
ko, tai arčiau, tai toliau, vaitojo vilkai.

Ėmė snigti, ar tikriau, verste versti, lyg 
saujomis sniegą drabstyti. Už poros žingsnių 
jau kūgio nebebuvo matyti. Kumelė susitraukė, 
susikūprino, sutraukdamas visas keturias ko
jas ir galvą į krūvą; tiktai, kai arčiau pasigirs
davo vilkų staugimas, šnarkšdavo kaip laukinė.

Kalenikas apsidairė. Niekur kelio nei pėdsa
ko; niekur dangaus nei žemės, tik tamsuma, 
viesulas ir sniegas.

Tada giliai atsiduso, nubraukė nuo kaktos 
prakaitą ir persižegnojo. Pasilikti iki ryto — 
gali jį vilkai užpulti; važiuoti — tai klaidžiot. 
Nutarė važiuoti.

Pakinkė kumelę ir užsirioglino ant vežimo.
— Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Švento

sios Dvasios! — persižegnojo vieną kartą, ant
rą, ir pamažu pasijudino iš vietos.

ii
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Kelias buvo lygus, nes kelio iš viso nebuvo, 
tik truputį sniego pridengtas ledas. Kartais ne
toli krūmokšnių pasitaikydavo pusniai, bet juos 
pati kumelė aplenkdavo.

Ėmė pustyti kas kartas smarkiau; vėjo 
siautimas užimdavo kvapą, aštrios snaigės 
skaudžiai kapojo veidą; kumelė, pusnių nuka
muota, sustodavo, sunkiai alsuodama. Pašėlęs 
vėjas švilpė, kvatojo, kaukė ir liūdnai vaitojo.

Kalenikas, sniego apklotas, nejudėdamas 
sėdėjo ant savo šieno vežimo, kentė ir tylėjo.

Nuo ryto pirmą kartą ragavo duonos. Duo
na buvo taip sušalusi, kad jis, tarytum ledo ga
balus rijo. Paskui apėmė jį snaudulys, ir jis 
užsnūdo. Kartais pabusdavo ir dairydavosi, bet 
sunkūs akių vokai užsimerkdavo, galva ant krū
tinės nusvirdavo. Jam atrodė, kad jis sėdi prie 
krosnies, kad laimingai grįžo į Skriaudą, kad 
gyvuliams „patiko“ šienas, kad jau pavalgė šil
tą vakarienę ir ilsisi.

Geroji kumelė vežė miegantį atsargiai ir pa-

i
i
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mažu.
Nuleisdavo galvą iki žemės, uostydama, kaip 

šuo, jieškojo kelio ir nenuilstamai ėjo ir ėjo.
Valandą, gal dvi, Kalenikas miegojo. Paga

liau, kai visiškai nubudo, jį apėmė baimė.
Nulipo nuo vežimo ir ėmė, keliais šliaužio- 

damas, jieškoti kelio; bet visur gulėjo naujas
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sniegas ir kas kartas vis daugiau ir daugiau jo 
krito iš stambių, pilkų debesų.

Toliau ir toliau slinko bernas, kaip sudužęs 
laivas jūroje, nei krypties, nei kranto nežino
damas.

Dabar jau ėjo greta kumelės, glausdamasis 
prie jos, tikėjo jos protu ir instinktu. Abu, žmo
gus ir gyvulys, uostinėjo, bene užuos jų nosys 
dūmų kvapą. Dūmai — tai pirkia.

Ir taip ėjo ir ėjo vėl ištisas valandas, kant
rūs ir tylūs.

Pagaliau kumelė, prakaito išpilta ir iška
muota, sustojo, liūdnai žiūrėdama į žmogų. Su
prato, kad jau atsisako klausyti, ir jos daugiau 
nebevertė.

Pripešė šieno iš vežimo ir padavė jai. Pats 
atsisėdo prie jos kojų, prie krūtinės, šildyda- 
masis garų šilima, kurie kildavo iš jos, ir atrė
mė galvą į jos šlapią odą. Ir taip pasiliko, o snie
gas storomis duknomis juos klojo ir klojo.

Vėl slinko valandos. Sausio mėnesio naktis 
neturi galo! Laukė ryto. Apatiškos Kaleniko 
akys jieškojo danguje rytų, bet ir dangaus ne
simatė; tada klajojo po tą betikslę, klaikią tam
sumą, kupiną visiškos nevilties.

O juk ir jis kažką galvojo. Galvojo, kad to
kią naktį lengva iš dvaro miško šakų vežimą iš
vežti, o paklusnus vėjas net pėdsakus užtrintų.

*
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Dabar gailėjo, kad nevažiavo vogti; pasisek
tų, o tuo tarpu tegu dėdė čia vargtų.

Jis senas, silpnas, pirkioje maža iš jo paguo
da; jeigu ir žūtų, tai kas?

Tik gaila būtų kumelės, kad dingtų, nes pui
kius kumeliukus veda ir jokio nirtulio neturi. 
Tos kumelės pusė kaimo jiems pavydi.

Paskui galvojo Kalenikas, kad toji pūga — 
ne kieno kito darbas, tiktai Čyruko. Buvo pik
tas ant jų, kad jo pakelyje susitikę nepavežė.

Pagaliau, pamanė apie Ščerbą ir apie pusę 
valako žemės, apie būdą, kaip kuo vėliausiai 
jam skolą grąžinti; apie riebias Huco karves ir 
apie didelę galybę, glūdinčią vyresniojo kluoni- 
ninko sūnaus, Motiejaus, rankose!

Daugiau nežinojo ką bemanyti ir vėl pradė
jo danguje ryto dairytis.

Brėško ir pūgos įsiutimas geso. Dar valan
dą, ir Kalenikas išvydo dangaus ir žemės apri
bus, pilkus šieno kūgių, krūmokšnių taškelius 
ir staiga pažino, kur esąs.

Sustojo ir apsiblaususias akis įbedė į vieną

!
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tašką.
Tai šmėkla? Amaras? Stovėjo apie dešimtį 

žingsnių nuo kūgio, kuris jam pasirodė pažįsta
mas; priėjo arčiau ir pažino savąjį kūgį.

Visą naktį beklajodamas, grįžo atgal į tą 
vietą, iš kur vakar buvo išvažiavęs. Kumelė, be- 
sisukiodama tai šen, tai ten, pataikė į savo vė-

:
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žes ir, Dievas žino, kiek kartų apsuko klaidingą 
ratą, Dievas žino, kiek kartų aplenkė tą patį 
kūgį, kol gyvulys visiškai nukamuotas ties juo 
sustojo.

Kalenikas ilgą laiką nenorėjo tuo tikėti. Pa
galiau keletą kartų persižegnojo ir nusispjovė.

— Velnias tąsė! — sumurmėjo, prietaringos 
baimės apimtas.

Diena visai išaušo. Dabar berną pagavo bai
sus pyktis ant kumelės.

Užsirioglino ant vežimo ir ginė nekaltą gy
vulį, be gailesčio botagu smogdamas ir keikda
mas.

Keršijo jam už sutrukdymą, už savo alkį ir 
nuovargį. Po valandėlės surado nubertą kelią 
ir lėkė iš tų prakeiktų Perechrestų namo.

Žmonių beveik nesutiko, susitikusiųjų ne
sveikino, o mintyse linkėjo jiems tokios pat 
nakties.

Tik sutemus pasiekė Skriaudą. Pirmas, kurį 
išvydo, buvo Oksentas Čyrukas. Pasižiūrėjo 
vienas į antrą ir praėjo be žodžio, bet Kalenikui 
pasirodė, kad seno kerėtojo veidas reiškė piktą 
triumfą, ir nusigandęs nukreipė akis nuo jo.

Pagaliau pasiekė savo kiemą.
Priešais išėjo šeimininkė ir ėmė klausinėti 

apie pasivėlinimo priežastį.
— Klajojau! — lakoniškai paaiškino.

;

;
i
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— Syluko ir Žuravlio dar iki šiol nėra! —
tarė.

— Negali būti! — sušuko nustebęs.
— Iš tikrųjų! Ateidavo seniai teirautis, be

ne parvažiavai tu.
— Na, Čyrukai, Čyrukai! — sumurmėjo.
— Kas yra?
— Ė, nieko. Susitikome mes jį — ir pažiū

rėjo? Reikėjo grįžti!
— Žinoma! Nuostabu, kad gyvas grįžai.
— Vos gyvas! Kur dėdė? Tegu vežimą iš

krautų, aš sušalau ir išalkau.
— Kur bus nuėjęs tas girtuoklis? Į smuklę! 

— sukvarksėjo moteris.
Tuo pat laiku iš pirkios išėjo Kirikas ir aki

plėšiškai žiūrėjo į šieną.
— Na, Kirikai! — sušuko pusbrolis. — Iš

krauk šieną į daržinę!
— Dar ko? — akiplėšiškai atšovė berniu

kas. — Gal aš už tave dirbsiu.
Apsisuko ir švilpaudamas išėjo už vartų.
— Palauk! Duosiu aš tau! — suriko Kale- 

nikas; bet nieko nedavė, o ėmė pats krauti šieną 
į pastogę, iki vėl pasiliko kieme tuščios rogės.

Tą dieną Hubenių pirkioje vakarienė buvo 
be galo triukšminga.

Sydoras sugrįžo iš smuklės girtas, baisiai 
keikė žydą, puldavo kumštimis Kaleniką.
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Šis, susimąstęs apie šiltą viralą ir pirkios 
jaukumą, snausdamas pusbalsiu atsakinėjo.

Nusivilkęs apsiaustus ir kailinius, basas, 
vienmarškinis, sėdėjo prie krosnies, pripratęs 
prie panašių scenų, prie dėdės girtavimo, prie 
moteries triukšmo. Kiti tokiu atveju mušdavo 
senius, iki jie likdavo pusgyvi; tačiau jis nie
kad prieš savuosius rankos nepakėlė.

Buvo nerangus ir bijojo, pats nežinoda
mas ko.

Tai buvo gyvulėlis darbštus, patvarus, sun
kus ir malonus, kaip paprastai būva milžinai.

Pagaliau girtumas Sydorą įveikė. Užsiriogli
no ant krosnies ir užmigo. Tada žmona ėmė jį 

, barti, o Kirikas tėvą mėgdžioti ir juo juoktis.
Kalenikas jau snaudė, atsilošęs į įkaitintą

:

krosnį.
Iš ten jį pavarė šeimininkė, nes tai buvo 

jaunesniojo berniuko vieta; atsikėlė apatiškas 
ir atsigulė ant suolo ties langu. „Studentas“ 
kažkur išspruko iš pirkios siausti ar vogti. Nie
kas juo nesirūpino. Po valandėlės moteris už
pūtė rūkstančią skardinę lempą, kuri stovėjo 
ant krosnies kampo, ir, poterius bambėdama, 
pati ant krosnies atsigulė.

Kalenikas išsitiesė ant pliko suolo, užsi
traukdamas ant galvos apsiaustą — ir pirkioje 
įsiviešpatavo tyla, laikas nuo laiko, knarkimo,

5
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vaitojimo, murmėjimo ir ligūstos mergaitės ko
sėjimo sutrikdoma.

Kas atidžiau įsiklausytų, tas šalia to viso 
dar išgirstų gyvių šlamėjimą, išeinančių pul
kais iš sienos plyšių laimikio jieškoti.

r
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VASARIS.

Kornilas Hucas tarnavo dvare dvidešimt 
penkerius metus. Palaidojo senąjį poną, sulau
kė jaunojo, savo vaikus užaugino, pergyveno 
visokių perversmų.

Kaimas jo nemėgo, o jis su juo maža ką tu
rėjo bendra.

Baudžiavos laikais jis buvo vaitas ir smar
kiai „vanodavo“ kailį. Baudžiavą panaikinus, jis 
nedelsė nė vienos dienos. Naujoji laisvės epocha 
nedavė jam nieko nauja; jis buvo su dvaru su
sigyvenęs ir per tą laikiną sukilimą, kai visas 
kaimas savo nepriklausomybei pareikšti neno
rėjo dirbti net už pinigus pas poną, jis vienas, 
tai didžiai dienai brėkštant, nuėjo savo taku į 
kluoną, į tarnybą.

Jis vienas, kai dalijo žemę, netroško laukų, 
ir valdžia užrašė jį „batraku“ su daržo sklypu.

Jis buvo konservatorius iki gyvo kaulo, ne
pakentė naujoviškumų, bijojo didelių pažadėji
mų ir dovanų.

Sena tvarka viešpatavo taip pat jo pirkioje, 
kuri kaime išsiskirdavo tvarkos ir švaros atžvil
giu. Sūnūs išaugę — bernai ir vedę — klausyda
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vo tėvo kaip maži. Mušdavo juos, bet mylėdavo. 
Buvo didelė malonė, kai pagirdavo arba, geros 
nuotaikos pagautas, pajuokaudavo.

Laikė juos prie savęs ir nuo pat mažens iš
mokė juos vaikščioti jiems skirtu taku j dvarą.

Niekad Hucai nėjo nei sielių plukdyti, nei 
tolimame geležinkelyje dirbti, nei Į miško fab
rikus; nesimokė skaityti nei rašyti mokykloje; 
nuostabiu būdu išvengė karo tarnybos; kaip 
„batrakai“ net jokių valstiečiams uždedamų 
priedermių neatlikinėjo.

Jų pirkia maitino keliolika asmenų ir niekad 
nežinojo nederliaus.

Senas Kornilas, kaime vadinamas „pono šu
nim“, dvare naudojosi pagarba. Gerbė jį užvaiz
dą ir žemesnieji tarnai, nes matė, kaip ponas 
prieš seną tarnautoją pakeldavo kepurę, kaip jį 
gerbė, kaip su juo elgėsi ir kaip jį labai ver
tino.

Ant Huco niekas nepakeldavo balso, niekas 
jo „tu“ nevadindavo; jaunesnieji bučiuodavo 
jam ranką.

Jam susirgus, lankydavo jį ponia, atsiųsda
vo gydytoją, vyno, arbatos, rūpindavosi juo 
kaip bičiuliu.

Gaudavo 60 rublių algos, jo trys sūnūs gau
davo po 40, o vasarą, kai moterys išeidavo į 
laukus, taip pat susirinkdavo kelios dešimtys 
rublių.
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Viso buvo pakankamai: turėjo karvių, ku
rios nepažinojo kaimo ganyklos; turėjo avių; 
turėjo pilną svirną grūdų, linų, vilnų; turėjo 
plono audeklo drabužių, baltos drobės, ilgus 
batus.

i

Nuolatinis bendravimas su dvaru turėjo įta
kos ir jaunesniųjų išorei. Kai šventadienį išei
davo į gatvę, visi juos stebėdavo. Nusikirpę, 
nusiskutę, linksmi eidavo į dvarą, tik truputį 
vėliau; grįždavo anksčiau, bet tėvo pramintas 
takas virto jų nenugalimu įpročiu.

Jie gėrėdavosi arkliais, kuriais dirbo, juos 
domino dvaro gyvenimas; visa širdimi pamilo 
poną, kuris jų tėvą gerbė.

Kornilas Hucas seniai neteko žmonos, bet 
pirkioje buvo dvi marčios ir Priglaustinė su 
dukteria.

Taip vadino moterį elgetą, kuri per ilgus 
metus buvo vejama iš sodybos į sodybą — be 
namų, be žemės, be šeimos ir globos.

Vasarą kiekvienas mielu noru ją laikė ir iš
naudojo, rudenį kiekvienas išmesdavo už durų, 
gailėdamas duonos, juo labjau, kad ji turėjo

Taip beklajodama, kartą pasibeldė į Hucų 
pirkią ir įėjo.

Priėmė ją ramiai, be frazių ir apgailestavi
mų, ir daugiau jos nebeišvijo. Ponų duona juos 
visus maitino; pakako ir vargšei; niekad jos jai

!
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vaiką.
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nepašykštėjo, o senis Komilas dažnai pats val
gydindavo vaiką — vaiką iškamuotą, ligūstą, it 
vaškas pageltusį.

Netrukus ponia įžengė į pirkią, pamatė Pri- 
glaustinę ir sužinojo, kas ji yra.

— Dėduk! — tarė seniui. — Iki šiol buvai 
vienas, o dabar tarp jūsų yra Dievo malonė. Pa
matysite, kaip jums gerai klosis.

Hucai klausėsi su atida ir pagarba.
Ponia paguodė vaiką.
— Mano brangioji! — kreipėsi į moterį, kuri 

savo klajojančias, iš paniekos sulaukėjusias 
akis įbedė į ją, kaip į paveikslą, — ateik pas 
mane su mažyte. Abidvi esate vaistų reikalin
gos, o ypač pirties. Ateikite, prašau.

Tuo būdu ir Priglaustinė pažino Hucų taką.
Pasiliko toje pirkioje, o keleriems metams 

praslinkus jos atmintyje išdilo nedalios ir vargo 
pėdsakai; Hucų šeimą laikė savąja, jų mantą 
savo nuosavybe. Jie vadina ją teta; mergaitės 
niekas net žodžiu nenuskriaudė.

Žiemą keturios moterys verpdavo ir ausda
vo, skalbdavo ir siūdavo; vasarą visos eidavo į 
dvaro laukus.

Mažoji Olytė kiek paūgėjo, tačiau pasiliko 
išblyškusi ir liesa. Ji nešiojo vyrams į dvarą 
pietus lauknešėliu ir Hucų taką puikiausiai ži
nojo.
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Tada dvaro duona maitino aštuonetą žmo
nių, ir tik jie vieni iš viso kaimo jį garbino.

Barnių ir ginčų pirkioje nebuvo, nes nebuvo 
ko dalytis. Vakarą pasitardavo apie rytdienos 
darbus, nesirūpino nei šienu, nei derliumi, nei 
pavasario mokesčiais.

Pirkia buvo išbaidyta, su dūmtraukiu, pa
puošta paveikslėliais. Senis nekentė nešvaros 
ir netvarkos, dėl menkniekių grauždavo savo 
marčias. Jaunieji, prisižiūrėję dvaro kambarių 
sutvarkymo, taip pat savo moteris kamavo.

Jos ir pačios gerai žinojo, kad jeigu kada 
nors ateitų ponia, tai jas gėdintų; todėl vydavo 
iš pirkios vištas ir paršelius, naikindavo vabz
džius, mazgodavo stalus ir suolus.

„Ponai“ — kaime su pašaipa vadindavo Hu- 
cus, o jie, tai girdėdami, taip pat paniekinamai 
juokdavosi.

Tačiau jų pirkia moterims ir jaunuomenei 
teikė neapsakomo žavumo. Buvo erdva, išgrįsta 
ir ilgais žiemos vakarais puikiai apšviesta, nes 
viršum stalo degė su stiklu ir skardiniu stogeliu 
kabama lempa, ypatingo dėmesio vertas daly
kas Skriaudoje.

Ten susirinkdavo jaunimas „muzikos“, ku
riai vadovavo Karpina, jauniausias kluonininko 
sūnus. Gavėnioje ten sueidavo kaimynės su „pa- 
tąsomis“ (rateliais) vakarauti. Tokiame raute

;
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buvo perkratinėjami einamieji reikalai, pasako
ta plepalai, mąstyta, kalbėta apie „žinovus“ ir 
baidykles.

Vyrai į tas kalbas nesikišdavo. Senis puse 
ausies klausėsi, šildydamas savo kaulus prie 
krosnies; jaunieji girnomis maldavo grūdus ar
ba kapodavo malkas; tik Karpina kartais įterp
davo į moterų pasakas kokią nevykusią išdaigą 
ar dvejojimą.

Vieną tokį vakarą moterys kalbėjo, o rate
liai savo zirzimu joms pritarė.

Moterys savo fantastiškai baltomis palaidi
nėmis ir raudonais sijonais apsėdo suolus, krės
lus, net krosnį; čia viena, čia kita pasakojo apie 
kaimynų įvykius. Tas mušė žmoną, anas susi
barė su broliu, kitas vogė, kas tik po nagais 
pasipainiojo. Hucai tylėjo, abejingi. Jie negalė
jo pasigirti savo dorumu, bet taip pat kitų pa
klaidoms nepaprastai pataikavo.

Staiga durys sugirgždėjo: įėjo Kalenikas.
Tai buvo retas svečias, todėl Kornilas pakė

lė nustebusias akis, o moterys nutilo.
Olė Priglaustinė žvilgterėjo į subrendusį 

berną ir, didelės baimės apimta, pasislėpė už 
motinos pečių. Per porą valandų drebėjo dėl 
savo kaltės, kurios iki šiol nedrįso išpažinti.

Kalenikas iš tikrųjų visų pirma į ją pažvelgė.
— Jūsų samdininkė sudaužė mūsų kibirą! — 

tarė burbėdamas.
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— Kokia samdininkė ? Aš turiu sūnus ir naš
laitę, kaip dukterį! — rimtai atšovė senis Hu- 
cas.

— Na, tai našlaitė!
— Sudaužei, Ole? Bus tau! — riktelėjo Kar- 

pina, grasydama jai šluotos kotu, o Priglaustinė 
jau pašoko ir ėmė leisti savo prijuostę.

Olė žinojo, kad tos prijuostės raiščiai smo
gia kaip botagas ir ėmė graudžiai verkti.

— Cit! — suriko senis Kornilas ir atsigrį
žo į vyresnįjį sūnų: — Tu, Motiejau, paimk tuo
jau naują kibirą iš kamaros ir pritaikink prie 
svirties, o tu, Karpina, menkesniam negrasyk, 
nes tai gėda!

Po to teismo įsiviešpatavo tyla. Moterys 
gėrėjosi Huco išmintimi, o Kalenikas nustebo. 
Pripratęs pirkioje prie avantiūrų dėl skatiko, 
prie barnių ir plūdimosi, negalėjo suprasti, kuo 
būdu senis taip ramiai pakėlė kibiro praradimą 
ir kaip tie sūnūs buvo jo žodžiui paklusnūs.

Motiejus tučtuojau išėjo, o Karpina nuleido 
akis ir paraudo kaip mergaitė.

Hubenia pasikrapštė savo geltonuosius gau
rus, bet neišėjo.

— Turiu aš prašymą į tamstą! — sušnabž
dėjo.

— Kokį? — paklausė senis.
— Paskolink man „saiką“ rugių.
— Savo jau neturite?
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— Neturime nė saujos.
— Tai skolintais gyvensite?
— O ką gi? Nėra už ką nupirkti. Pinigus iš

leidome šienui, o likusius malkoms. Priemenė 
sugriuvo. O čia greit ir mokesčius rinks.

— Velniai pagriebtų tokį ūkį! — Sumurmėjo

s
:
i
*

Hucas. !'
— Buvo dvidešimt kapų, bet ir išlaidų yra. 

Į magaziną atidavė, mokyklai, o juk ir valgyto
jų yra. Mūsų yra šešetas burnų, o paršas, o ku
melė...

:■

i
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l— Iki naujų rugių penki mėnesiai.
— Gali būti ir tiek! — apatiškai atsakė ber

nas, vėl savo geltonas garbanas draikydamas.
— Ir dar vieno dalyko prašysiu! — svyruo

damas kalbėjo toliau.
— O ką? — paklausė Hucas.
— Kad tamsta Motiejui leistum mūsų prie

menę pastatyti. Aš prie kirvio nevikrus, o jis 
meisteris pirmos rūšies.

— O tavo dėdė? Jis gi stalius!
— Serga. Tur būt, mirs! Žaizdos atsivėrė 

kojose; „rožė“ jį įveikė galutinai.
— Tai kodėl nejieško pagalbos?
— Čyrukas davė žolių.
— Pas ponią tegu nueina. Puikiai gydo rožę.
Kalenikas abejingai patraukė pečiais.
— Motiejaus neduosiu, nes turi tarnybą. Da

bar mūsų dvare bulves veža. Nėra laiko.

r
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— Aš už jį eičiau į darbą per šią savaitę. Pa- 
gelbėkit, nes aš pats neišmanau!

Motiejus grįžo, bet į kalbą nesikišo. Sudau
žyto kibiro liekanas atsinešė ir apžiūrėjo, kaip 
jį sutaisyti.

— Nori, Motiejau ? — paklausė tėvas.
— Nelabai. Mano arklius užguis.
— O Die! Saugosiu kaip savo. Pagelbėkit!
— Kai reikia, tai reikia, — bambtelėjo senis. 

— Rytoj ateis pas jus su kirviu, o tave su savim 
paimsiu. O dabar eikš!

Atsistojo, užžiebė mažą lemputę ir išsivedė

%

berną.
— Turi maišą? — paklausė.
Įėjo į kamarą, didelę, dvarišką. Kalenikas 

pamatė statines grūdų ir sustojo, pavydžiai jas 
skaičiuodamas. Jie net rudenį tiek neturėjo.

Hucas atseikėjo saiką rugių.
— Še, imk! Mums pakaks. Mes nejaučiame 

trūkumo. Jūsų ūkis — tai ne ponavimas, bet 
nykimas, merdėjimas! Mes dirbame ponui, o jūs 
tai nežinote kam, nes ir ne sau.

Kalenikas užsimetė maišą ant pečių ir nieko 
neatsakė, nes nugirdo kažkur netoli baisų 
triukšmą ir ausis pastatė.

— Tai mūsų namuose? — sumurmėjo, sku
biai išeidamas.

9

s
— Hubenių pirkelė su sugriuvusia priemene 

darė įspūdį griuvėsių ir vargo.
i:
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Iš vidaus skleidėsi riksmas, verksmas, dus
lūs smūgiai, nežmoniški vaitojimai.

Bernas per griuvėsius įšoko į vidų.
Pirkia, pilna dūmų, apytamsė, virto šeimos 

scenos regykla. Senis Sydoras, susivėlęs, pus
nuogis, matyt, girtas, mušė žmoną, tikriau pa
sakius, norėjo ją pribaigti, valkiodamas už plau
kų po aslą.

Mažesnieji vaikai susigrūdo į kampą. Kin
kas sėdėjo ant krosnies krašto ir ciniškai juokė
si, dumdamas taboką, susuktą į laikraščio ga
balą.

Sydoras iš įsiutimo jau nebegalėjo išrėkti.
Vieną ranką panėrė į šylančius moteries 

plaukus, antroje rankoje laikė girnų milinį ir 
mušė ją, nepaisydamas, kur pataikys.

Ir krito smūgiai, skubūs ir duslūs, ant kaulų, 
ant krūtinės, ant galvos ir kas kartas pasiprie
šinimas mažėjo, aukos balsas darėsi vis silpnes
nis, pereidamas į kriokimą ir mirštančiojo 
šniokštimą.

Vaikai čypė, kaip alkani šunyčiai, ir prie
blandoje galima buvo matyti jų veideliai išblyš
kę, iškraipyti, išpurtę nuo karščio ir blogo 
maisto.

Kalenikas maišą numetė nuo pečių ir prišo
ko prie dėdės.

i
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— Mesk! Baik! Užmuši! — šaukė grumda
masis su juo ir norėdamas ištraukti milinį jam 
iš rankų.

— Užmušiu raganą! — rėkė įsiutęs Sydoras, 
atstumdamas jį. Bet bernas stipresnis, jį nuga
lėjo, atplėšė nuo moteries, pastūmė į kampą.

Moteris gulėjo nejudėdama, mėlyna. Ūžtelė
jo ant jos kibirą vandens — nė nekrūptelėjo.

Tada baimės apimtas metėsi prie durų.
— Žmonės! — Gelbėkite! — suriko.
Žmonės buvo netoli. Besiklausydami stovėjo 

po langais. Smalsių moterų bematant prisigrū
do pirkia.

Ėmė Sydorienę po pirkią tąsyti, laistyti van
deniu, smilkyti smilkalais.

— Spirto! (spirito). — Kamparo! — rėkė.
— Velnias jo turi! — bambtelėjo Kalenikas. 

— Mirė ir baigtas darbas.
— Dvare turi spirto! — sušuko Priglausti- 

nė. — Ole, greit bėk pas ponią!
Mergaitė tekina išbėgo.
Kalenikas nuleidęs rankas žiūrėjo į šią

f

sceną.
Jis jau vaizdavosi tardymą, teismą, dėdę ka

lėjime ir su baime galvojo, kad jį gali pasodinti 
į kalėjimą vasarą, per patį darbymetį. Geriau jį 
dabar suimtų, prieš rugiapjūtę, žaizdotą, luošą.
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Sydorienė nerodė jokio gyvybės ženklo. Gu
lėjo išsitiesusi, sukruvinta, pamėlynavusi, su
draskytais drabužiais.

Sydoras, matyt, nuvargo, atsigulė ant prie- 
žiedos ir abejingai žiūrėjo į besitrūsiančias mo
teris. Niekas į jį nekreipė akių.

— Kirikai! — paklausė Kalenikas. — Kaip 
čia atsitiko? Ko jiedu susipyko?

— Ko? Dėl kvailo nieko! Man tėvas liepė iš 
smuklės degtinės parnešti: aš parnešiau! Ji šo
ko prie manęs ir rėžė man į snukį. O tėvas už 
mane užstojo: — Nedrįsk vaiko mušti! — Mu
šiu! — atsakė. — Va dabar jai už tai!

— Tai jūs degtinei pirkti pinigų turite, o ru
gių reikia skolinti! — supyko bernas.

— Smuklininkas su tėvu turi kažkokių są
skaitų! Pinigų neima. Tai, tur būt, dar už tą 
ratą, kurį tėvas rudenį iš dvaro atnešė.

Kalenikas, kiek nuramintas, nutilo.
Tuo tarpu Sydoras išsipagiriojo, ir jį apėmė 

baimė dėl atsakomybės. Atstūmė moteris, pritū
pė prie žmonos, peiliu pravėrė jai burną ir liku
sią degtinę supylė jai į gerklę.

Tą pat valandą grįžo uždususi Olė iš dvaro.
Ėmė moterį trinti spiritu, dar pagirdė deg

tine. Pagaliau ji sukrutėjo. Silpnai suvaitojo ir 
po kiek laiko pravėrė apsiblaususias akis.

— Bus gyva! — nutarė moterys, pakelda- 
mos ją nuo žemės.

*

i

j52*!

}J



Sydoras, nuramintas, užsirioglino ant kros
nies. Kalenikas žiūrėjo, kaip gerbiamas globėjas 
baigė gerti likusį spiritą ir degtinę, nusispjovė 
keletą kartų iš pavydo.

Paguldė moterį ant suolo. Protarpiais ji 
skundėsi galvos ir krūtinės gėlimu, vėliau ėmė 
sunkiai aimanuoti.

Pamažu pirkia tuštėjo. Išeidami žmonės ste
bėjosi, kad senis Sydoras yra dar tiek stiprus ir, 
matyt, myli žmoną, kad muša.

Moteris dejavo visą naktį. Kalenikas mąstė: 
kas jiems rytoj pietus virs ir kas kiaules pa
šers?

t

To rūpesčio slegiamas užmigo.
Ryto metą pusryčių nevalgė. Sydorienė tu

rėjo karščio ir buvo sutinusi — juoda nuo mė
lynių.

Pažiūrėjęs į ją, Kalenikas papurtė galva.
— Kvailas, tu dėde, kvailas! — tarė. — Kas 

matė šitaip mušti? Užmiršai, kad viena mote
riškė pirkioje. Ką gi dabar darysime?

Sydoras paniuręs tylėjo.
Motiejus Hucas jau atėjo kirviu nešinas į 

kiemą ir linkėjo jam gerai elgtis su jo vežimu. 
Kalenikas pasivijo kluonininką ir jo sūnus pa
keliui į dvarą. Retai ten buvojo. Hubenios kaime 
buvo laikomi turtingais ir dvare niekad nedirb
davo. Senasis Sydoras ateidavo pas poną pava
sarį, kai mokėdavo už galvijų ganyklą, nes
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Skriauda, maža teturėdama šieno ir ganyklų, 
nuomodavo dvaro ganyklas, ąžuolyne už 
upokšnio.

Senis nepasitikėdavo posūniu ir pats lygda- 
vo, nurodydamas visuomet mažesnį gyvulių 
skaičių, negu iš tikrųjų turėjo. Senis taip pat su
tvarkydavo opius klausimus, kai žąsys, kiaulė 
arba arklys padarydavo žalos ir, sargo pagrieb
ti, kentėjo uždaryti.

Pagaliau, nuo senų laikų nepasitenkinimas, 
pavydas, nepasitikėjimas kiniečių siena skyrė 
kaimą nuo dvaro. Tarnavo tenai kaimiečiai, bet 
pikta valia; dirbo, bet blogai ir tingiai.

Kalenikui dvaras buvo kažkoks paslaptin
gas, baisus ir nežinomas. Aukšti mūrai, milžiniš
ki tvartai, šiaudų kūgiai, šimtai gyvulių, tas vis
kas pripildydavo jo sielą pagarbos, baimės ir 
nerimo.

Kai tą dieną staiga atsidūrė tos galybės šir
dyje, pamatė eibę vežimų, žmonių minią, kai iš
girdo kuliamosios mašinos ūžimą ir degtinės 
varykloje garo švilpimą — neteko visai galvos.

Karpina Hucas nurodė jam Motiejaus veži
mą, puikių bėrių grutę ir dėžę bulvėms vežti, į 
kurią turėjo arklius kinkyti, ir pats šoko prie 
savo darbo.

Ėjo iš arklidės visi, kai Kalenikas išvydo 
poną. To valdovo veidas pažiūrėti buvo ramus ir

l
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malonus; čia vieną, čia kitą bernų pakalbino; į 
Hubenią pažiūrėjo nustebęs.

— Kas tu toks esi? — paklausė.
— Tai už Motiejų, — pagavo Karpina.
— Kas jam? Serga? — susidomėjęs ponas 

paklausė.
— Ne, jūsų malonybe, kaime dirba.

Ponas daugiau neklausė ir nuėjo.
Senis Sydoras, kuris įrodinėjo, kad ponas jį 

be galo gerbia, nustebtų išgirdęs, kaip savinin
kas, tuojau nuėjęs į tvartą, seną kluonininką 
kalbino:

— Juk tai Hubenių bernas už Motiejų šian
dien čia yra?

— Na taip, pone! — atšovė senis Hųcas.
— Negalėjai ko nors kito rasti, Komilai? 

Vagių šeima. Jaunasis apžiūrės, o senasis naktį 
pavogs, kaip rudenį tuos ratus.

— Ne! Tas jokių „blogybių“ nedaro. Ramus 
ir doras. Kad kitą dėdę turėtų, tai iš jo žmogus 
būtų. Kaimynystėje — tai aš gerai jau į jį prisi
žiūrėjau.

Kalenikas savo vardo neleido žeminti.
Dirbo stropiai bulves veždamas, per pietus 

uoliai prižiūrėjo Motiejaus lepūnėlius.
Paskui su kitais nuėjo į šeimyninę pietų, bet 

nevalgė, nes jam niekas iš namų lauknešėlio ne
atnešė. Tada žiūrėjo kaip Hucai valgė ir laikėsi 
jų draugystės.

i
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Olė Priglaustinė, laukdama puodų patuštini- 
mo, papasakojo jam, kad Sydorienė blogai jau
čiasi ir kad jau pakvietė pas ją Čyruką.

— Nieko iš jos nebus: numirs! — filosofiš
kai nusprendė. — Vėl bus išlaidų, o ir sausų 
lentų nėra.

Nusispjovė, nes alkis jam vidurius varstė. 
Ėmė pypkę rūkyti.

— Greičiau vesi, kai nebus namie moteriš
kos, — ramindamas tarė Karpina.

— Nebent rudenį.
Priešais savęs, tarp kūlės mergaičių, pamatė 

dabar baltą palaidinę ir auksines kasas Liucės 
Makušaitės. Juokėsi; už sultingų lūpų blizgėjo 
balti dantys kaip perlai, o nuo šalčio paraudę 
skruostai raudonavo kaip prinokę obuoliai.

Iš po antakių bernas ilgai į ją žiūrėjo ir vėl 
nusispjovė.

Prieš savaitę vežė į Zamorocenę Ščerbai 
anuos du rublius ir pažinojo vienturtę.

Drūta buvo, raudona, stipri ir sveika. Kale- 
nikas suprato, kad jam ją noriai atiduos, o su 
ja dvi karves, tris avis ir tris „skrynias“ drabu
žių. Kalbėjo jau apie tai net su dėde, ir projek
tas buvo baigtas. Laukė rudens.

Dabar nusispjovė iš pykčio, kad Liucė iš vi
so to teturėjo savo auksines kasas: nei karvių, 
nei skrynių. Varpas apreiškė pietų galą: visi 
puolė prie durų. Toje spūstyje Liucė atsidūrėJi,
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šalia Kaleniko. Stvėrė jai už tų žavių kasų ir 
smarkiai trūktelėjo: sušuko, apsidairė.

— Die! — prakuždėjo, o jos akyse pasirodė 
ašaros.

Pripratęs už panašias išdaigas susilaukti ne
sąmoningo juoko ar aštrių keiksmų, susigėdo 
Kalenikas be galo tų tylių ašarų ir to vieno 
žodžio.

Vakare grįžo su Hucais ir vėl ją pamatė. 
Ėjo viena labai skubiai, bijodama, kad kas nors 
neužkabintų.

Buvo kaime reta išimtis dorovingumo ir ge
ro vardo. Tai, sujungus su neturtingumu, buvo 
priežastis, dėl kurios jos nemylėjo amžininkės 
ir bernai.

Pirkioje užtiko Kalenikas visišką iškrikimą.
Pasamdyta moteris virė viralą. Sydoras sė

dėjo smuklėje. Karikas nežinia kur. Vaikai, su
kniubę ant suolų, žvilgčiojo kaip maži vilkučiai 
čia į motiną, čia į puodą. Ligonė buvo be sąmo
nės, skarmalu pridengta.

Ant pilkų lovos drobinių juodavo jos nuo 
darbo sustingusios rankos, labai panašios į 
gruobonio nagus, ir šmėkšojo veidas liesas, iš
sikišusiais kaulais, apsuptas žylančių gaurų.

— Dėdiene! — tarė jai Kalenikas, žemai pri
silenkdamas ir šviesdamas sau lempute.

Vis dėlto pažvelgė į jį.
— Kas tau? — paklausė.

i
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— Mirštu, Kalenikai, mirštu! — sukuždėjo.
— Nebevalgysiu jau ir nebegersiu! Nebematy
siu saulutės motinėlės! Užkasite mane i žemelę
— į pilką — į Kniazių kapus!

— Gal nori kunigo?
— Norėčiau, bet jam reikia duoti kepalą 

duonos už išpažintį ir baltus marškinėlius. O 
mano duona dar duonkepėje, o marškiniai ne
skalbti! Palikau visą darbą nebaigtą. Kas jums 
linus suverps dabar? Aš taip juos šukomis šu
kavau ! Tokie plonučiai užaugo ir balti!

Ėmė graudžiai varkti, o jis ją ramino kaip 
mokėjo.

— Cit, cit, dėdiene! Jau tau ne linų reikia. 
Laikas tau mirti. Palaidosime. Kas daryti.

— Mano našlaitėliai! — dejavo. — Kas jums 
vestuves iškels? Pagimdžiau aš jus ir auginau 
ašarodama! Maniau per vestuves pasilinksminti. 
Dalia, mano dalia!

Jau aš Velykų nesulauksiu ir Zacharko ne
bematysiu. Paršiuką taip šėriau; o dabar mane 
gavėnioje palaidos. Kalenikai, sakalėli, žiūrėk, 
nepasigailėk palydovų prie karsto ir žvakių! 
Juk aš esu iš brolijos!

— Nori? Duosiu pieno — arba lašinių! — ta
rė sujaudintas, pasiryžęs didelėms aukoms.

— Nenoriu, Kalenikai, nenoriu. Dabar vigi
lija! — priešinosi. — Kodėl tavęs nevesdino? 
Niekais nueis be moteriškės žąsys ir vištos, sam-

i
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• dininkės sugadins duonkepę. Atmink, linų sėme
nų nekeisk, nes geresnių kaime nėra, o Sydorui 
pasakyk, kad Mokrenės ir Sako nemuštų! Ma
no našlaitėliai, mano vabalėliai!

Nuvargino ją pasikalbėjimas: dėl to nutilo 
ir per skruostus tik ašaros riedėjo ir riedėjo.

Tur būt, šiąnakt numirs! — pamanė Kaleni- 
kas, sėsdamas ant suolo vakarienės.

Bet nenumirė. Ryto metą, kai ėjo į darbą, 
dar tebegyveno, tik jau nieko nenorėjo kalbėti.

Sydoras išvažiavo pas dvasininką. Kalenikas 
visą dieną galvojo apie lentas ir šermenis,.

Vakare palikdamas Hucus paskubomis išėjo 
už dvaro vartų ir čia pat susitiko Liucę. Ir ji 
skubėjo palikdama kitas.

— Pavešiu tave, kad vilkas nesuėstų! —

5

tarė.
— Kam mane turi ėsti? — atsakė, trūktelė

dama pečiais.
— Mat, esi labai graži ir „straina“.
— Argi tai tiesa?
— Ma Die! Jeigu aš vilkas būčiau, tai tave 

suėsčiau!
Mergaitė patankino žingsnius.
— Ko tu taip bėgi?
— Tavęs bijau.
— O ko?
— Kad už plaukų netampytum.
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— Ne! Netampysiu. Ma Die. Netampysiu. 
Nebėk! Kiek tau metų?

— Nežinau. Motina žino.
— Ar pas tave jau buvo piršliai?
— Ne.
— Kad tu žemės turėtum arba šiaip kokios 

mantos, tai aš ateičiau ir tas kasas nukirpčiau 
ir nuometu pridengčiau.

Mergina pažvelgė slaptai j jį.
— Tada ne tu vienas būtum!
— O, gal būt, tu mane išsirinktum? Pasa-

-

kyk.
— Ką aš turiu sakyti? Tu didvyris — tur

tuolis, o aš našlaitė. Gal man patiks koks ne
turtingas, tai ir eisiu, tam savo kasas atiduosiu.

— O jeigu aš būčiau neturtingas ?
— Tai gal aš tave pamilčiau.
— O kaip tu mane mylėtum?
— Ot, toks nebūtum, kaip dabar. Turėtum 

marškinius baltus, kaip sniegą, drabužius svei
kus ir taip nesikankintum per dvi dienas be

į
-

pietų.
— Tu būtum gera! — sumurmėjo ir susi

mąstė.
O paskui staiga ją apkabino ir prie savęs 

prisispaudė.
— Aš tave norėčiau turėti. Ir muščiau, jeigu 

į kitą pažiūrėtum! — tarė, spausdamas ją savo 
meškiškame glėbyje.į
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Nemušė jo nei keikė, tik, ištrukus iš jo glė
bio, tekina nubėgo į kaimą. Išgirdo ją verkiant.

Norėjo pavyti, bet susilaikė ir užsuko į pir
kią. Po veidą klajojo šypsena, viešnia reta, vieš
nia nepaprasta.

Įėjo į kiemą ir sustojo, vėliau pažengė pir
myn ir su nuojauta nukėlė kepurę.

Pirkioje jau viešpatavo numirėlis — ant suo
lo garbingoje vietoje.

Iš namiškių nebuvo nė vieno, tiktai prie kros
nies snaudė dvi senos moterys, svetimos iš bro
lijos, o greta jų stovėjo degtinės butelys pa
guodai.

Žvakė, didelė, bažnytinė, švietė Sydorienei.
Pašarvota buvo šventadieniškai ir veido iš

raišką turėjo šventadienišką, puikią ir rimtą.
Juodos, panašios į grobuonio nagus ar į 

grėblius, rankos skyrėsi dabar griežtai nuo bal
tos paklodės, sukryžiuotos, jau nelanksčios. Ple
venanti žvakės liepsna darė įspūdį, lyg per jos 
veidą slenka trūkčiojimai, lyg dar verkia.

Kalenikas ilgą laiką taip stovėjo ir žiūrėjo. 
Į pirkią įeiti už jokius turtus neišdrįstų, nes bi
jojo numirėlių.

Vėliau apžiūrėjo priemenę, kuri po Motie
jaus ranka augo, ir išėjo į gatvę.

Šalia vartelių susitiko Kiliką.
— Kur dėdukas ? — paklausė.

.

:
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— Smuklėje.
— O vaikai?
— Teta pasiėmė.
— Ar gyvulius apžiūrėjote?
— Ale!
— Pagirdėte?
— Ale!
Nuramintas Kalenikas nuėjo. Dabar Kirikas 

po langeliu sustojo ir žiūrėjo į vidų.
Gal gailesys motinos jam širdį sugraudino ?
Pagaliau iš lėto, nedrąsiai prisiartino prie 

durų, žegnodamasis po šimtą kartą. Gal norėjo 
jai tas juodas rankas nubučiuoti?

Labai atsargiai pravėrė duris, bet ne į moti
ną žiūrėdamas. Katės vikrumu prisiartino prie 
miegančių moterų, stvėrė degtinės butelį, gėrė 
godžiai, greitai, baimingai dairydamasis. Vėliau 
tuščią butelį pastatė į vietą ir, kaip įėjo, taip 
tyliai ir išsmuko.

Pet tą laiką Kalenikas surado dėdę smuklė
je. Gėrė ir girdė kaimynus, pasakodamas apie 
mirusios dorybes.

— Turi lentų? — paklausė jį sūnėnas.
— Nėra! Rytoj lentos! Dabar gerk! Se sai

kelį!
Bernas išgėrė ir išėjo. Naktis buvo žvaigždė

ta ir šalta. Apsidairė, mąstydamas, ką čia pa
prašius lentų, ir staiga susidūrė su Karpina Hu- 
cu, kuris greitai bėgo.
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— O ką? Mirė jūsų moteris! — tarė.
— Tai nieko, kad mirė; atėjo jai laikas. Bet 

vargas, kad senis geria už paskutinį skatiką, o 
apie karstą negalvoja. Lentų nėra.

— Gal mūsų tėtis jums duotų. Ponas jam 
rudenį kapą lentų dovanojo. Guli pastogėje.

— Jau man gėda jums taip įgristi.
— Ką čia? Mūsų tėtis jums niekad blogo žo

džio netars. Paklausk. Nėra laiko gaišti.
Nuėjo kartu. Hucai kaip tik vakarieniavo, 

kai Karpina parsivedė svečią ir jo reikalą pats 
papasakojo.

— Motiejau! — tarė senis. — Keturias len
tas išimk iš pastogės ir tuojau sukalkit „na
muką“!

Paskui iš po žilų antakių pažvelgė į berną ir 
pridūrė:

— Dvi dienas aš nemačiau, kad tu pietus val
gytum. Ole, duok jam šaukštą! Paragauk, Kale- 
nikai, kaip pono šunys valgo!

Bernas suprato prikaišiojimą.
— Aš taip ant jūsų nesakiau! — prieštara

vo nedrąsiai.
— Nesakei? Na, tai atmink ir nesakyk! Šuo 

ne tas, kurs uoliai dirba, bet tas, kurs loja.
— Nesakiau aš ir nesakysiu! — pakartojo 

Hubenia.
— Valgyk dabar, o paskui ir pernakvok pas 

mus! — pabaigė Hucas.

i
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Ilgai naktį Hucų kieme bildėjo kirviai. Ka- 
lenikas, karstą bedirbdamas, mokėsi dailidės 
amato.

L
!
rRytojaus dieną palaidojo Sydorienę; tačiau 

ne taip, kaip troško.
Nebuvo žvakių ir brolijos, nei vėliavų. Kuni

gas kieme kūną peržegnojo ir keletą žingsnių 
palydėjo iki kryžiaus už kaimo.

Ten dar kartą atidarė karstą. Dar kartą pa
žiūrėjo pilkas dangus į moterį ir metė ant jos 
saują sniego. Pažiūrėjo į ją paskutinį kartą 
žmonės.

Paskui kunigas grįžo į kleboniją, o palydo
vai pasijudino Kniaziaus link, kaip iškilmingai 
vadindavo tą vietą, kur greta laidojo numirėlius 
ir per žiemą laikė bulves.

Eisena kaskart mažėjo. Sydoras visai nepa
sirodė, nes buvo visiškai girtas. Kirikas buvo 
mokykloje, vaikai pasiliko pas tetą.

Kalenikas vedė jaučius, į roges įkinkytus, 
ant kurių baltavo karstas. Už karsto ėjo keletas 
smalsių moterų, vyras kastuvu nešinas ir baž
nyčios tarnas, nešdamas truputį švęsto vandens 
ir šlakstyklę iš ruginių varpų.

Moterys kartais iš reikalo užgiedodavo, o 
Kalenikas barė jaučius, kai tik pasukdavo iš 
kelio.

Ų

Kai sustojo tarp pušų, nuleido karstą į lėkš- 
čią ir negilią duobę ir užkasė jį sušalusiaisi

i
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krurasliais ir sniegu. Ties galva Kalenikas įsmei
gė mažutį kryželį; kapą perdėjo beržine lazda ir 
ant jo numetė ruginių varpų ryšulį.

Dabar buvo viskas baigta. Kalenikas su 
duobkasiu, nusigręžę nugaromis į kapą, žiūrėjo į 
bulves ir tarėsi, bene pravartu būtų jas mėšlu 
pridengti.

— Neduok, Dieve, sušaltų! — rūpinosi ber
nas.

— Po mėšlu supus! — tikrino vyriškis.
Moterys jau grįžo į kaimą, vyrai irgi susėdo 

į roges ir paskui jas nuvažiavo.
— Geriausia palikti, kaip yra. Žiema žiauri, 

bet ir sniego nemaža! — nutarė, paskutinį kartą 
žvelgdami į bulves.

Hubenių pirkioje užtiko degtinės, tyrės ir 
Sydorą.

Per tas šermenis' besivaišindami prisiminė 
mirusiąją.

— Žinoma, gavėnia! Tai pats laikas mirti! — 
kalbėjo moterys. — Kaip per Petrines šienauja, 
o atolui želiant noksta obuoliai, taip gavėnioje 
žmonės miršta. Žinoma, tokia jau tvarka.

Tik vėlai vakarą Hubenios pabaigė triukš
mingą pasitarimą.

Pirkioje grįžo tvarka, gyvenimas į pirmykš- 
čias vėžes.

!
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Sydoras vaitojo ir keikėsi, kad žaizdotas ko
jas gelia; Kirikas mušė brolį ir seserį; Kaleni- 
kas paniuręs mąstė.

— Gal Oną reikėtų susirasti ir ją paimti. Nė
ra tvarkos pirkioje be moteriškės! — tarė.

— Nenoriu tavo Onos! Trauk ją devyni! 
Samdininkę paimsiu. Per Sekmines vesi! — rė
kė Sydoras, o paskui vaitojo:

— Prapulkit, kojos! Kad tas šviesios dienos 
neregėtų, kurs man tas žaizdas „padarė“!

— Nueik pas ponią į dvarą patarimų! Ponia 
rožę gydo.

— Dievaži! Kas tau sakė?
— Hucai. Nori, tai tau rytoj tepalo parnešiu.
— Tu nemoki prašyti! Pats eisiu.
Bernas nutilo. Dairėsi po pirkią, nešvarią, 

nešluotą, kurioje kiekviename žingsnyje matėsi, 
kad trūksta šeimininkės; žiūrėjo į vaikus, api
plyšusius ir sergančius, į samdininkę, tingią ir 
apsileidusią, ir galvojo, kad rytoj sekmadienis, 
o jis net švarių marškinių neturi, o iki Sekminių 
taip toli.

— Kirikai, nemušk Mokrenės! — tarė. — 
Nori, kad motina atsikeltų iš kapų ir kankintų 
per naktis? Palik!

Tegu tėtį kankina, kad ją užmušei! — aki
plėšiškai atšovė berniukas.

— Nutilk, šunie, nes ir tau taip bus! — su
riko Sydoras.

i

'
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— Tik pabandyk! — šnairuodamas sumur
mėjo berniukas.

Kalenikas pakilo nuo suolo, uždegė skalą ir 
išėjo į kamarą. Ten savo skudurus surinko, su
vyniojo į maršką ir patylomis išėjo į kelią.

Prisišliejo prie tvoros, kaip vagis, pagaliau 
pasuko į lūšną netoli dvaro ir įėjo į vidų. Dvi 
vienišos moterys verpė prie krosnies ir nustebo 
jį pamačiusios. Turtingas Hubenia kokį reikalą 
galėjo turėti su našlaitėmis?

Makušaitė buvo moteris jau sena; veidas bu
vo kaip keptas obuolys ir turėjo dideles, išverk
tas akis. Kalbėjo tyliai ir pamažu. Gera, rami 
senelė, kurios visas turtas buvo toji vienturtė. 
Liucė sėdėjo prieš ugnį, nusivilkusi prastą ap
siaustėlį, be skarelės. Ant baltos palaidinės tu
rėjo vėrinėlį karolių, keletą žalvarinių medali- 
kėlių, o geltonos kasos buvo matomos visoje sa
vo didybėje. Buvo puiki, liekna, suaugusi, kupi
na jaunatvės grožio. Visa paraudo pamačiusi 
berną, o jis ją pasveikino Dievo vardu.

— Gal man baltinius išskalbtute! — tarė. 
— Moteris mirė ir net švarių marškinių nepa
liko.

Liucė tylėjo, o jos motina atsakė tyliai:
— Palik lakatus! Išskalbsime. Bet man nuo

stabu, kad dėl to turi rūpesčio! Juk visa kapa 
mergų įmanytų tau patarnauti. Tur būt, prieš 
Velykas kelsi vestuves!
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— Kelsiu, bet ne čia — Zamoročenėje. Tuo 
tarpu mūs viskas niekais nueis be šeimininkės.

— Gaila velionės! — atsiduso Makušaitė. — 
Vaikai maži. Smarkiai mušė Sydoras — smar
kiai ! Kad tik jam bėdos nebūtų!

— Ii, ne! Kad taip staiga užšaltų, tai, gal 
būt, jieškotų — bet juk „sirgo“! Stipriai ją už
kasėme, bet man baisu, kad naktį neateitų.

— Dieve mano! — suriko Liucė.
— Neateis! — senė pakratė galva. — Tokie 

ateina, kurių labai verkia, nes jiems tos ašaros 
neduoda ramybės. Taip, pavyzdžiui, mano My- 
kolėlis pas mane ateidavo, vargšelis!

Ant verpalo nuriedėjo keletas ašarų, sujudo 
jos lūpos, suvirpo vokai. Sunkiai atsiduso.

— Tamstos sūnelis? — paklausė Kalenikas.
— Mažas sūnelis! Nematė jo tėvas, nes jį tą 

patį rudenį į kariuomenę pašaukė. Auginau aš 
jo paguodai — kai namo sugrįš. Bet štai — ir 
neužauginau, o Todras nebesugrįžo!

Devynių metų buvo vaikelis. Sveikas augo.
Kartą grįžtu iš darbo — iš bulvių; Liucė 

mane susitinka ir pasakoja: — Gatvėje žaidė, 
tik staiga ta gatve važiuoja „svetimas“ žmogus. 
Jis sustojo ir pažiūrėjo, ir tučtuojau kažkas su
griebė vaiką: čia jį šaltis, čia karštis krečia. 
Įbėgau į pirkią — žiūriu vaikas gęsta kaip žva
kė, tik apsiblaususias akutes varto rankutėmis 
stveriasi už kaklo, kaip senis, vaitoja. Negesi-

;.
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nome žiburio tą naktį, o ryto metą — kaip ant 
rankų laikiau, taip jis išsitempė ir, it ta „paukš
telė“, pradingo.

Dievulėli tu mano! Dievulėli tu mano! Taip 
mano auginimas ir gyvenimas pasibaigė! Pa
ėmėme ir palaidojome — ir lyg Mykolėlio nie
kad nebūta...

— Vaikai kaip musės miršta! — tarė Kale-
nikas.

— Miršta! Tai aišku! Bet man neturi mirti! 
Jeigu ūkininkams žūva sparnuočiai, tai jiems 
lieka laukai, jaučiai ir duona, žmonai lieka vy
ras. O man kas? Tiedu našlaitėliai — tai mano 
žemė buvo: ir jaučiai, ir duona, ir vyras! Jeigu 
taip tau, Kalenikai, viską prievarta atimtų, ką 
sakytum dėl tokios kruvinos skriaudos?

O juk aš moteris, našlė, našlaitė. Aš nesikei- 
kiau ir nerėkiau. Tik iš to gailesčio negalėjau 
nei vietos sau rasti, nei jokios paguodos.

Ašaros buvo mano skundai, prašymai ir pa
reiškimai; ašaras valgiau ir gėriau, ašaromis 
taką laisčiau.

Išmintingi žmonės man sakydavo:
— Neverk! Duok vaikui ramybę! Bet aš 

kvaila buvau, iki, pagaliau, jis pats atėjo. Vieną 
vakarą atėjo, kai viena patamsyje prie krosnies 
pirkioje sėdėjau — va, kaip dabar.

Atėjo vaikelis, mano vargšelis prie langelio 
ir pabeldė.
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Lauke mėnulis švietė, o aš žiūriu. Jis buvo 
užsivilkęs baltu apsiaustėliu ir užsidėjęs baltą 
kepuraitę, buvo be galo baltas, perregimas; pa
beldė į langelį, o aš apmiriau: nei garso išleisti, 
nei pasijudinti.

— Motin! — patylomis sako.
Klausau, klausau.
Vėl langelis skamba — jo rankutę matau.
— Motin, atidaryk! — prašo.
Dieve, mano Dieve! Kaip aš jam pirkią ati

darysiu, kad jis jau nebe mano — nemano ?!
O čia langelis skambtelėjo trečią kartą, ir 

trečią kartą vaikelis sukuždėjo.
— Motin, atidaryk!
— Neatidarysiu, sūneli, neatidarysiu! Iš pir

kios išėjai, kaip tavo tėtis į kariuomenę, kad 
nesugrįžtum. Aprengiau tave į puotą, paklojau 
minkštai, davė tau pirkią ir žemės davė. Grei
čiau aš pas tave nueisiu, bet ne tu pas mane. 
Pro žemes mane išgirdai ir atbėgai! Ašaromis 
tave prikėliau iš dabartinės tavo karalystės.

Aš žinau, jog prašai, kad tau dangų atver- 
čiau, kad savo gailesiu nekviesčiau pas save!

Klausau, žiūriu ir taip manau, o vaikelis už 
lango, kuris iš karto buvo liūdnas, dabar šyp
sosi ir galvele linksi. Taigi parpuoliau ant že
mės, prisiekiau jo nebelaikyti.
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O langelis tyli, o už langelio — tiktai baltas 
mėnulis. Nei balso negirdžiu, nei Mykolėlio ne
matau.

Jau nuėjo savo keliu — į savo Kniazius!...
Kalenikas neprašomas ant suolo atsisėdo ir 

klausėsi, žiūrėdamas į Liucę. Ji nustojo verpusi 
ir ėmė vienerius jo suplyšusius marškinius lo
pyti, žodžio netardama.

Ramumas ir švara tos vargingos lūšnelės 
ryškiai skyrėsi nuo jo pirkios: jis nebenorėjo 
išeiti.

— Kodėl jie „Kniaziai“ vadinasi? — paklau
sė, kai senė nutilo.

— Ogi dėl to, kad kas ten nueina, tas jau 
tampa kniazium; guli ir miega, o kiekvienas 
prieš jį kepurę nusiima. Kniaziai jie — kniaziai!

Prijuoste nubraukė ašaras ir varu stengėsi 
išvaikyti liūdnas mintis.

— O jūsų Zacharkas greit sugrįš? — pa
klausė.

— Neseniai atsiuntė laišką, gal būt, pava
sarį gerą numerį ištrauks. Jeigu ne, tai, tur būt, 
kitą rudenį pargrįš.

— Išauginai tu juos visus, Kalenikai. Atsi
menu, kai dar mažas būdamas arei ir pjovei, o 
dabar toks gražus ir didelis užaugai! Kiek tau 
metų?

— Krūva. Vaikaičių jau nebesulauksiu, — 
tarė maloniai šypsodamasis.
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— Kodėl? Šimtą metų gali gyventi.
— Šimtą metų?! Kad su terbomis vaikščio

tum? Dieve gink! Nejaugi mano vaikai veltui 
mane maitins? Išvarys iš pirkios!

• — Visokių vaikų būva. Manęs Liucė neiš-

;i

: varys.
— Kad aš motiną turėčiau, kad turėčiau! Iki 

mirties prie krosnies sėdėtų ir tyre ją maitin
čiau. Paliko mane mažą. Kad jai Dievas už tai 
atleistų! Stipri buvo, sveika, darbšti. Nuo mir
ties tačiau ir Čyrukas nepajėgia išgelbėti.

Gaidys, uždarytas po krosnimi suplojo spar
nais, spiegiančiu balsu sugiedojo. Bernas tin
giai atsistojo.

— Pirmieji gaidžiai! — sumurmėjo. — Už
sisėdėjau be saiko. Likite sveikos.

!

k'

— Laimingai, — atsakė abi.
Išėjo. Naktis buvo tamsi nors į akį durk. Ant 

savo pirkios slenksčio susitiko žydą nuominin
ką su maišu.

— Ką pavogei tu, pagone? — suriko.
— Pavogiau? Atiduok, ką esi skolingas už 

degtinę šermenims! Aš užstatą paėmiau iš to 
girtuoklio.

Bernas pakasė galvą ir, nieko daugiau nesa
kydamas, įėjo į pirkią.

— Ką jis paėmė? — paklausė dėdę.
— Moteries sijonus.

‘i
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— Na, o mergaitei kas liks? Juk motinos 
manta priklauso jai! Kas jai kraitį kraus?

— Trauk ją velniai! Ar ji gyvens? Juk ją 
liga suės!

Kalenikas pažiūrėjo į Mokrenę. Tikrai ją li
gą ėdė. Gležna, pageltusi, išpurtusi sėdėjo ant 
suolo. i

Basos kojos atrodė kaip ploni pagalėliai, gal
va — kaip mėšlynas; iš veido buvo panaši į pa
mišėlę.

Į ją panašus, tik mažesnis ir labjau purvi
nas, sėdėjo septynerių metų Sakas. Jo plaukai 
buvo beveik balti, o veido bruožai, kaip senio, 
aštrūs. Ir tas žiūrėjo, kaip sesuo — į tuštumą, 
į savo vargą ir apleidimą, neprieštaraudamas.

Abu atrodė, kaip bejėgių paukštelių grutė, 
kuriems užmušė motiną, o jie, įsikabinę į gūžtos 
kraštą, laukia — tylūs ir silpni — galo!

Taip prieš keletą metų, toje pat pirkioje, to
je pat vietoje, Kalenikas su Ona sėdėjo — taip 
pat našlaitis.

Prisiminė tai; nieko nesakydamas atriekė 
dvi riekeles duonos ir davė vaikams. Daugiau 
nieko jiems padaryti negalėjo, bet duonos, nors 
pirktos, nors paskolintos, jiems nepagailėjo.

— Eisiu rytoj į dvarą, — tarė Sydoras. — 
Nunešiu ponui linų kasą, paprašysiu tepalo. Ge
rai tu patarei.
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— Tai žydas gerai patarė! — iš savo kam
po atsiliepė Kirikas.

— Nutilk! — piktai suriko tėvas.
Mokinys nusijuokė, tačiau nutilo.
Bet Kalenikas nesidomėjo. Nusirengė ir grei

tai užmigo.
Niekas Sydorienės nepaminėjo. Sunkų gyve

nimą gyveno toje pirkioje ir dingo — be pėd
sakų. Ant suolo, kur numirė, dabar susirangė 
našlaičiai. Ji paliko ratelį, medinį šaukštą ir 
saują skudurų; pirkioje — truputį daugiau vie
tos, puode — savo maisto dalį.

Niekas jos nesigailėjo, niekas jos neverkė. 
Laiku mirė. Kol ateis darbymetis, čia ateis kita 
prie krosnies, prie duonkepės, laukuose — kita, 
jaunesnė, kurią galima bus laisvai mušti, kol 
karščiai, šalčiai, darbai ją be laiko nukankins. 
O po jos ateis trečia, ketvirta, dešimta ir kiek
viena toje pirkioje savo gyvybę palydės, tiems 
laukams paaukos grožį, prakaitą, ašaras — ir 
kiekviena taip numirs — tyli...

Ryto metą Sydoras išsirengė į dvarą, lazda 
pasiremdamas, vos pavilkdamas kojas. Žiūrinė
jo šen ir ten, kol pas ponią pataikė. Tai buvo 
moteris jauna, rimta, be galo maloni. Išklausi- 
nėjusi senio ligą, apžiūrėjo tas žaizdotas kojas, 
pati jas aptvarstė, davė jam plonų skudurų, te
palo, pamokė, kaip turi toliau elgtis.it
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Sydoras laimino ją, laimės ir kloties linkėjo, 
rankas bučiavo, prisiekdamas atitarnauti.

Vėliau ištraukė tą linų kasą, bet ponia jos 
nepriėmė, galva kratydama.

— Ne, Sydorai. Už vaistus mokesčio neimu. 
Slėpk atgal! Jeigu pasveiksi, tai jau turėsiu at
pildą už tai. Eik su Dievo palaima!

Žmogus dar kartą laimino ją ir dėkojo.
Norėjo poniai kojas nubučiuoti, žadėjo šim

teriopai atidirbti.
Besiklausydama ponia liūdnai šypsojosi. De

ja! Gerai žinojo pažadus ir seniai juo nepasiti
kėjo.

Sydoras išėjo ir vėl tai šen, tai ten žiūrinėjo, 
kol savo žingsnius pakreipė į kaimą. Prie vartų 
pamatė spyną su raktu, tur būt, pamirštą.

Apsidairė aplink — paslėpė ją į užantį. Pas
kui kur kas greičiau, negu atėjo — nudūlino. Tą 
visą dieną praleido smuklėje ir vos tik rytą par
žingsniavo namo.

Kitą dieną pasklido po kaimą gandai, kad 
praeitą naktį dvare dingo dešimtis kalakutų.

Vilkas, lapė, ar vagis?
Pasakojo apie tai smuklėje, pajuokdami po

nų šunis ir nakties sargą, pasakojo pirkiose ir 
pavydėjo laimingajam tokio laimikio. Niekas 
nepasipiktino, niekas pono nesigailėjo — nes:

— Velnias pono negriebs! — kartojo mėgia
mą posakį.
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Pas Hucus per rautą taip pat apie tai kal
bėjo.

Karpina pasakojo šimtąjį kartą visą dalyką, 
nes pirmas pastebėjo atidarytąjį tvartą ir jieš- 
kojo pėdsakų pakelyje ir miestelyje: lyg van
duo būtų nuplovęs!

— Vikrus buvo meisteris! — tarė vienodu
balsu.

— Nelabai! — ramiai atsakė senis Hucas. — 
Juk ir ponas žino, kas — ir aš žinau.

— Kas ? Kas ? Pasakyk!
— Ne mano dalykas, kad aš kaip pasaką pa

sakočiau.
Mačiau, tai ir pranešiau ponui. Jis panorės 

pasakyti, tai pasakys, o ne — tai ir be teismo 
vagis prapuls.

Sukdamas ir meluodamas visą pasaulį per
eisi, bet atgal negrįši!

— Tai gal ponas jį patrauks tieson?
— Nepatrauks. Teismas dar nė vieno nepa

taisė, o kalėjimas nieko gero neišmokė.
— Ponas bijosi! — kažkas pasakė.
— Ko? — griežtai paklausė senis.
— Na — gaisro!
Hucas su pasigailėjimu galva palingavo.
— Kvailiai jus, kvailiai! Nebijo ponas jūsų, 

nes gaisrines moka. Nežinote jūs jo. Manote, 
jog jis kvailas, kad jums skriaudas dovanoja ir 
vagysčių nejieško!

If
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Oi, turi jis protą, turi — ir kadaise jums 
turėjo širdį, bet dabar nustojo. Jeigu jūs turė- 
tute gėdos ir sąžinės, tai jus mokytų ir baustų, 
bet jūs taip pasirodėte, jog jis jūsų žmonėmis 
nelaiko! Tai ir nebaudžia ir nemoko! Jūs mano
te, kad čia malonė — čia gėda!

Moterys išsižiojo ir pastatė akis, nieko nesu
prasdamos, o senis toliau išdidžiai kalbėjo:

— Kartą mano Motiejus ir Petrukas Syly- 
čas paėmė be leidimo pelų. Sulaikiau juos su 
maišais ir nuvedžiau pas poną. Jis Motiejų barė 
ir gėdino, o Petrukui nė žodžio nepasakė.

Visi nukreipė akis į Motiejų, o šis žemai nu
leido galvą.

— Kam pasakoji, tėve! — sumurmėjo.
— Dėl to, kad ponas laiko tave žmogumi, ži

no, kad susigėsi ir jo žodžius įsidėsi į galvą. Tu 
kitą kartą kvailystės nepadarysi ir savo vai
kams uždrausi; o anas gėdos neturi ir proto ne
turi. Anojo tėvas pirkioje mušė, kad davėsi su
garmamas, ir mane keikė, kad jį pagavau.

— Iki mirties šitos gėdos nepamiršiu! — ta
rė Motiejus.

— Kvailas, kas vagia! — įsikišo Karpina. — 
Baimės prisiėda, nuvargsta, čigoniškas prakai
tas jį išpila. Kartą aš įsinorėjau obuolių. Buvo 
didelė kaitra, o mes vežėme kviečius. Kai tik su 
vežimu važiuoju, tai žiūriu į obelį už tvoros ir 
man net seilė varva.
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Taip sau manau, o čia už tvoros ponia man 
grasina ir juokiasi.

— Karpina, sako, tu kažką labai į tuos obuo
lius žiūri! Jeigu tu nebūtum gero tėvo sūnus, tai 
blogiau apie tave pamanyčiau. Imk tuo tarpu 
keletą, vakare duosiu daugiau. Kodėl nepa
prašai? *

Skanūs buvo obuoliai. Nežiūrėki, tėve, taip 
rūsčiai! Dievaži, nepamaniau vogti. Duok Dieve 
tamstai ir poniai sveikatos! Išmokė mane pa
prašyti, o vėliau aš pats laisvu noru eidavau 
naktį sodo saugoti.

— Jūs! Žinoma, kad jums viskas galima! — 
kažkas sumurmėjo su pavydu. — Jums ir ga
nykla laisva, jums ir dirvas duoda, jums ir linų 
sėja už tai, kad pono naudai lojate.

— O jūs lojate pono nenaudai? Turite savo 
žemes ir ganyklas, dirbti jūsų neverčia, už dar
bą moka, kiek norite!

— Tegu jį velniai pagriebtų!— neturėdamas 
kitų argumentų, sukeikė kaimietis.

— Jus jau pagriebė! — niūriai užbaigė Hu-I•i

cas.
Kalenikas, kuris į pasikalbėjimą nesikišo, ta

čiau klausėsi be galo atidžiai.
Per savaitę, kurią Motiejų užvadavo, pažino 

dvarą, ir ponas jam patiko. Išvedžiojimų senio 
nesuprato, bet jautė, kad jis kaimo negiria, kad

,
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ponas kaimo nemyli ir kad vagis vis dėlto kvai
lystę padarė.

— Vis dėlto gerai, kad aš bailys, — pamanė.
Vakaras baigėsi, žmonės ėmė skirstytis.
Kai Kalenikas pro duris išsmuko, jį pasivijo 

senis Hucas ir žodžiu sustabdė.
Paskui užžiebė žibintą ir tyliai bernui pa-^ 

šnabždėjo:
— Eikš, aš tau kai ką parodysiu.
Nuėjo į kiemą už Hubenių tvarto. Tenai Hu

cas pastatė žibintą ant žemės ir ėmė prie ker
tės sniegą kasti. Pasirodė pilkas daiktas — mai
šas, o jame kažkas įkištas.

— Tai jūsų maišas? — paklausė Hucas.
— Mūsų! — kiek pavartęs tarė Kalenikas.
Tada senis atrišo maišą ir parodė slėpinį.
— Kalakutas! — nusigandęs sušnabždėjo 

bernas.
— Netyčia užtroško! Na, dabar jau ir tu ži

nai, kas vagis. Žiūrėk, kad toks netaptum! Ta
vo tėvas buvo puikus žmogus.

Tai sakydamas senis užsimetė maišą ant pe
čių ir nuėjo.

Kalenikas, iš baimės sustingęs, pasiliko.
— Mano dalia! — sumurmėjo. — Paims senį 

į kalėjimą, prisivirs tyrės. Tur būt, velionės si
jonus išpirko tais kalakutais. Duok Dieve, kad 
jį paimtų arba tuojau, arba rudenį! Ką aš da
rysiu vienas pirkioje vasarą?!
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Naktis buvo šviesi: matė, kad senis Hucas, 
užsimetęs maišą ant pečių, nuėjo dvaro link, 
nuėjo jų pražūčiai; taigi nesąmoningas pasiuti
mas apėmė berną ir pagrūmojo dvaro mūrų link.

— Kuriems galams jūs ten? — sumurmėjo. 
— Kad jūsų nebūtų, neturėtų žmonės kur vogti, 
o turėtų daugiau žemės. Prapulkite!
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KOVAS.

Pasigailėjo žemė maitintojėlė išbadėjusių gy
vulėlių, pasigailėjo Dievas vaikų ir senių, kur 
žiema ir alkis viešpatavo. Išaušo ankstyvas pa
vasaris.

Nešė jį Apreiškimo Angelas ant savo spar
nų, kaip malonią žinią iš anapus šiltųjų marių.

Lyguma pajuodėjo; pasirodė ilgos, tiesios 
dirvų linijos, vienos nuogos, kitos supelėjusios, 
dar negyvų griuvėsių apklotos. Gluosniai suži
bo sakais, o jievos išleido pumpurus, griovių at- 
šlaituose iš pietų pusės jau sužaliavo jauna žo- 
laitė.

Tik kaimas buvo juodas nuo purvo ir se
numo.

Gatvė sudarė dvokiančią prarają, pirkias 
padengė drėgmė rudais pelėsiais, sustojo viso
keriopas susisiekimas, išskyrus pastotį į vals-
v •cių.

Gatve, išskyrus vaikus, su malonumu brai- 
dančius purvynus, ir puslaukinius gyvulius, nie
kas nevaikščiojo.

Buvo tai kasmetinis paakinimas prie sun
kios, kruvinos, ašaromis ir prakaitu apšlaksty-
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tos karo kompanijos su žeme, lietumi, kaitra, 
kruša, sausra, audra dėl būvio ir žiemos duonos.

Vėliau atėjo pirmas susirėmimas. Iš tvartų, 
iš tuščių užėdžių ir gardų, išvarė gyvulius į dir
vas dar beveik juodas, pavasariškas klampynes.

Į dvarą nešė paskutinius skatikus už ganyk
lą šiluose, už upokšnio, ir ėjo ten gyvuliai nejau
kiai maurodami.

Žolės ir ten buvo nedaug: pernykščios virkš
čios ir paparčiai, o likusįjį šieną taupė darbi
niams jaučiams. Veršiai, karvės, avys tegu eina: 
grįš alkani, bet „išsitrins ir pasilinksmins!“ — 
sakydavo filosofiškai.

Nuėjo kartu su visais ir Makušaitės karvė, 
samdininkių maitintojėlė ir lepūnėlė.

Maitino ją visą žiemą bulvėmis ir pirktiniais 
pelais, laikė priemenėje. Nuėjo į šilą su ja ir 
Liucė kvitu nešina, nupirktu dvare ir įrištu į 
nosinaitės kamputį.

Vakarą Hubenios vakarieniavo, kai abi mo
terys įpuolė į pirkią, gailiai verkdamos.

Liucė pamėlynavusi, sušlapusi nuo purvo ir 
vandens, basa ir drebėdama, negalėjo žodžio 
pratarti ir tik savo puikias akis, pilnas ašarų, 
pakėlė į Kaleniką. Senė puolė į Sydorą:

— Pagalbėkite, pasigailėkite! Karvutė įklim
po upokšnyje. Tik galva ir nugara matyti: pri
gers. Gelbėkite! Kuo norite, tuo atsiteisime!
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Kalenikas padėjo šaukštą ir apsisiautė mili
nę, bet senis sulaikė jį:

— Kas? Veltui kamuosies! Juk mums trims 
reikia eiti su virvėmis, su vežimu, su kumele! 
Ką tu, moterie, duosi už trūsą?

— Duosiu, ką panorėsite! — rėkė beviltiškai 
moteriškė.

— Na, duosi merginą šienui grėbti Pere- 
chrestuose?

— Oi, duosiu! — vaitojo, sąmonės nusto
dama.

— Na, tai gerai! Tegu mergina palieka savo 
apsiaustą kaip užstatą: jei nusuksite, tai ap
siaustas mūsų.

— O Jėzau! — sušnabždėjo Liucė, bet be jo
kio pasipriešinimo nusivilko savo apsiaustėlį ir 
pasiliko pusnuogė sušlapusiais marškiniais, vis 
į Kaleniką žiūrėdama.

Senis paėmė užstatą ir nunešė į kamarą, o 
tuo tarpu Kalenikas stvėrė virves, kirvį, kartį ir 
nubėgo pirma.

Moterys ėjo paskui jį, verkdamos, rėkda
mos, kaip per šermenis. Laimė, kad buvo šviesi 
naktis: pataikė neklajodami į bėdos vietą.

Karvė iš tikrųjų įklimpusi, patvinęs vanduo 
buvo ją apsėmęs. Gulėjo sustingusi, galvą laiky
dama viršum vandens ir merdėjančiu žvilgsniu 
jieškodama pagalbos.:
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— Gražuole, Gražuole! — ašarodama šaukė 
ją Liucė. Karvė pasijudino nusigandusi ir silpnu 
balsu sumykė.

— Neverk! Bus gyva, jeigu iki šiol nenu
skendo, — tarė merginai Kalenikas.

Nusivilko apsiaustą ir įbrido į vandenį, pas
kui jį drąsiai ėjo mergina.

— Sušalsi. Atsisėsk ant kranto! — sumur
mėjo.

— Ne, jau aš tris kartus prie jos buvau, tik 
nepajėgiau jos išgelbėti! — atsakė, taukšėdama 
dantimis.

Įbrido taip į vandenį iki juosmens, sustojo 
ties karve.

Dar ledo likučius nešė vanduo, o šaltis užim
davo kvapą. Krante Makušaitė aimanavo.

Kalenikas apjuosė karvę virvėmis, galais 
pertempė sau pečius, susikaupė ir ėmė traukti į 
krantą. Liucė Gražuolės nasrus laikė viršum 
vandens.

Bernas pūtė ir stenėjo, pasilenkęs dirbo kaip 
sau, pasidarė net jam šilta tame ledo vandenyje. 
Buvo tikras, kad ir Motiejus Hucas, kaimo stip
ruolis, tiek nepadarytų, ir išdidumas pripildė jį 
merginos akivaizdoje.

Tempė karvę, pats vos galėdamas ištraukti 
kojas iš dumblo, skatino jį prie nepaprasto įtem
pimo tylus, dėkingas Liucės šnabždesys.
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— Mano sakalėli, mano gulbinėli! Duok tau, 
Dieve, viso gero, kad tu mus gelbėji!

Krante stovėjo jau Sydoras su vežimu, bet 
nesiskubino su pagalba; stovėjo Kirikas dykas.

Kalenikas su moterimis ištraukė karvę į 
krantą. Gulėjo kaip negyva, sustingusi.

Kartėmis įkėlė ją j vežimą, ir Sydoras nu
varė kumelę.

— Maitą parvešime į kaimą, — tarė.
Moterys ėmė smarkiau verkti, Kirikas jas 

mėgdžiojo.
Kalenikas, sustingęs, nubėgo pirma. Nuo 

nakties šalnos ėmė stingti jo šlapi baltiniai, 
barškėjo dantys, prakaitas šalo.

Įbėgo į pirkią ir greit užsirioglino ant kros
nies.

Šitą geidžiamą vietą užimdavo, berods, tik 
atskirais atsitikimais. Buvo tai šeimininko sos
tas.

Dūmai ten buvo tirštesni, bet šilima puikes
nė. Susirangęs ant molio, bernas tirpdė ledus ir 
džiūvo. Apie baltinių pakeitimą visai nepagal
vojo. Tai priklausė sekmadienio prabangai.. Ga
rai, karštis ir ramumas pamažu jį migdė. Išsi
tiesė ant karštų plytų ir užsnūdo.

Prikėlė jį kumščiavimas.
— Na, ko tu čia? — šaukė Sydoras. — Toks 

bulius rąžysis čia ant krosnies! Na, eikš iš čia!
Bernas pašoko ir atsipeikėjo.
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— O kaip karvė? — paklausė.
— Nieko jai nebus. Na, vakar aimanavai, ką 

paimti į Perechrestus. Štai, Dievas davė!...
Kalenikas jau nulipo žemėn, atsistojo pir

kios viduryje ir tylėjo. Vėliau užsivilko apsiaus
tą ir išėjo.

Makušaitės įvedė karvę į pirkią prie ugnies; 
dangstė ją savais, išeiginiais drabužiais, šėrė 
duona.

Gražuolė leido save lepinti ir godžiai ėdė; 
pažiūrėjo į Kaleniką savo apvaliomis akimis ir 
ištiesė į jį snukį.

— Žiūrėkite! — tarė šypsodamasis. — Juk 
ji mane pažino!

Liucė persirengė tamsiame kampe, senė ėmė 
jį garbinti ir dėkoti.

— Palaukite valandėlę! Neturiu ko duoti, tai 
nors degtinės iš smuklės atnešiu! — tarė paga
liau ir išėjo buteliu nešina.

Mergina išėjo iš kampo baltais kaip sniegas 
marškiniais, raudona, šypsodama.

— O apsiaustėlis mūsų kamaroje! — susi
juokė.

Jos linksmumas dingo. Pažiūrėjo į jį nusi
gandusi.

— Ar tai gali būti tiesa? — tyliai paklausė. 
— O kaipgi! Važiuosi su manim šienauti.
— Su tavim! O Jėzau! — sušnabždėjo.
— Tai aimanuoji, lyg būtų kas pikta.
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— Man taip tamstos baisu!
— Kodėl? Ar aš tau kada blogą žodį tariau, 

ar įžeidžiau? Kvaila tu!
— Mano Dieve! Man rodos, kad tu ką piktą 

manai. Aš bėgčiau nuo tavęs už miškų.
— Nepabėgsi! Bet nebijok! Ko drebi?
— Varge mano! Kai į Perechrestus eisiu, 

kas čia dvare atidirbs už linus, bulves ir už 
pirkią!

— Nejau tik dvaras turi žemės? Pasėsi ma
no lauke, pasodinsi bulves. Man atidirbsi!

— O Jėzau! Kad aš tavęs taip bijau!
— Tfu! Kas tau tą baimę įvarė? Nori, štai, 

pažiūrėk: pirštą ant piršto dedu ir prisiekiu, 
kad tau jokios skriaudos nepadarysiu. Taip 
man, Dieve, padėk!

Iš tikrųjų pirštus kryžmais sudėjo ir iškil
mingai prisiekė.

Mergina persižegnojo.
— Dabar man tik lengviau bus! — šnabž

dėjo, žiūrėdama į jį pro ašaras.
Prisiartino prie jos ir, viena ranka brauky

damas karvę, kuri juos skyrė, antra palietė jos 
kasas.

— Mano auksas! — tarė patylomis. — Kad 
tu nors porą karvių turėtum, tai tave paimčiau, 
kad nors sklypą žemės turėtum, tai ant tavęs 
užkuriomis ateičiau. Taip tu man kritai į širdį, 
taip nenoriu vesti, bet esu verčiamas! Dievaži!
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Tave mylėsiu, tave tausosiu, ir tegu mane Die
vas baudžia, jeigu aš tave, našlaitę, turėčiau 
nuskriausti.

— Duok Dieve, tau sveikatos! — dėkingai
tarė mergina.

Makušaitė sugirgždino duris, jie nutilo ir le
pino Gražuolę lepūnėlę.

Kalenikas pajuto savyje rimtį ir pagarbą, 
lyg jį seniūnu rinktų. Liucės širdis smarkiai
plakė.

Senė atnešė degtinės ir įpylė Kalenikui dido
ką saikelį. Išlenkė — paskui jį moterys; už- 
kramtė duonos. Išgėrė po antrą ir pradėjo links
miau šnekučiuoti ir juoktis. Degtinė margino jų 
pilką dalią, liūliavo šilima, laisvė, turtas.

Kalenikas ramstėsi į stalą ir garsiai pasako-
jo savo svajones:

— Kad aš karalius būčiau, tai aš visą žemę 
sau paimčiau, ponai man dirbtų, o aš degtinę 
gerčiau, riebalus šaukštu valgyčiau ir trejais 
kailiniais vilkėčiau.

Liucė leipdama juoku ėmė dainuoti: 
Vandenėlio man įveskit į vyšnių sodelį,
Ir atveskit, geri žmonės, man mielą bernelį. 

Makušaitė atsisėdo ant suolo kaip karalienė 
ir pastatė prieš save butelį:

— Dabar mano valia ir dalia! — rėkė, ran
komis mojuodama.5 11S

88
J

__ i



Nežinia, kas būtų įvykę po trečio stiklelio, 
nes bemosuodama senė nuvertė butelį.

Kerėjantis skystimas išsiliejo plačia srove 
ant stalo ir ant žemės, ir šitoji nelaimė privertė 
visus atsipeikėti. Visi įbedė akis į degtinės kla
ną. Liucė ėmė verkti, Kalenikas nusispjovė — 
ir burtai pranyko.

Vėl buvo vargšai, nelaimingi, pajuto dar la- 
bjau savo menkystę ir buities sunkumą ir nutilo 
prislėgti, apkurtinti.

Bernas išėjo susikūprinęs, tingiai vilkdamas 
savo pasunkėjusias kojas. Nesumokėti mokes
čiai, ganyklos, duonos trūkumas, vestuvių išlai
dos, pirkioje darbinių rankų stoka — viskas jam 
atsistojo prieš akis.

Ėjo paliai tvartus, kovo vėjas ūžė ir kapojo 
jam veidą, dangus juodų debesų apklotas kabo
jo viršum galvos; toje tamsumoje, kažkur vir
šuj, nematomos traukė laukinės žąsys. Jų riks
mą, sujungtą su liūdnu vėjo švilpimu, girdėjo 
bernas. Lėkė, tur būt, Perechrestų link.

Taip susimąstęs eidamas kažką užkliudė.
— Tebūnie pagarbintas! — pasveikino jį 

rimtas seno Huco balsas.
— Per amžius! — atsakė pusbalsiu, nuleis

damas galvą.
— Kaip vilkas naktį vaikščioji. Seniai pas 

save tavęs nemačiau.

89



— Kad turėčiau iš ko rugius grąžinti arba 
lentas, tai ateičiau, o šiaip — bijau. Pamanysi, 
kad vėl ko nors prašysiu, — tarė Kalenikas.

— Kvailos mintys! Nors ko ir prašytum, tai 
ne gėda ir ne nuodėmė, bile pats neimtum.

— Ne, Dievaži, ne! Aš bailys, — pakartojo 
savo Kalenikas.

— Tai gerai. Gana pirkioje dviejų vagių.
— Tegu juos paraliai! — sumurmėjo bernas.
— Prašyti — ne nuodėmė! — tęsė toliau se

nis. — Kiekvienas prašo, turtingiausias ir lai
mingiausias, nes nėra tokio pasaulyje, kad ne
turėtų jokio reikalo į Dievą ir į gerus žmones.

— Nejaugi yra Dievas? Seniai jį mini, gal 
matė. Aš jo negirdėjau ir nemačiau.

— Tu visiškai kvailas! — trumpai tarė Kor- 
nilas, o bernas nei įsižeidė, nei nuginčijo.

Atsidūrė Hucų kieme. Šeimininkas tarė:
— Įeik, pasakysiu tau žodį!
Pirkioje visi miegojo. Laukė senio sugrįž

tant lemputė ir Priglaustinės Olė, budėdama, 
kad vakarienė neatvėstų; padavė jam vakarienę 
ir atsisėdo kamputyje, miegūstomis akimis žiū
rėdama į Hubenią.

— Užtrukau pas poną! — kalbėjo Hucas, 
pamažu valgydamas. — Kasdien daugiau dar
bo! Ką jūsų berniukas dirbs vasarą?

— Galvijus ganys, kai „egzamentą“ išduos.
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— Toks didelis! Mergaitė galėtų gyvulius iš
ginti. Berniukas su seniu galėtų ūkininkauti, o 
tu galėtum ką nors uždirbti. Sutik į dvarą eiti 
dirbti!

— Aš? Kas tamstai užėjo? Turėčiau savo 
mesti, o kito žiūrėti? Tfiu! Iš ūkininko virsti 
samdininku!

— Ar tai tavo? Dėdės. Tu pas jį esi neapmo
kamas darbininkas, ir tik vargą prisitarnausi. 
Pamatysi!

— Kaip tai ? Tai mano! Bandą užauginau aš, 
trobesius pastačiau, žemę dirbu. Ant savo aš
ponas.

— Liga — tavo ponavimas. Žiūrėjau aš į ta
vo darbą ir dėl to, kad esi doras ir tylus, gaila 
man tavęs. Tu manai, kad aš tave žeminu? Ne, 
aš noriu tau malonę padaryti. Turėtum pinigų
ir duonos.

— Ir nelaisvę! — nutraukė bernas.
— Tik numirėlis — laisvas! — rimtai tarė 

Hucas. — Tik protingas — turtingas. O mes 
visi belaisviai. Aš tau gerą žodį duodu. Tu pats 
apie save pagalvok, nes tu nei tėčio, nei močios, 
nei žmonelės neturi, kas už tave galvotų, o tu 
tylus ir ramus kaip avinėlis. Nuo tavęs kas nori 
gali apdarą nuimti ir nuogą išvaryti. Taip aš 
tau sakau. Atsiskirk nuo dėdės, kol dar laikas, 
kol tas šunytis dar nepavirto vilku, o Zacharkas 
nesugrpo. Atsiskirk ir eik į dvarą dirbti. Keletą3
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metų patarnausi, užsidirbsi pinigų, vesi ir pasi- 
statysi trobas. Tada tavęs niekas neišvarys.

— Tegu jie išeina! Mano tėtis buvo senesnis, 
tai mūsų pirkia. Tiek metų aš dirbau! Pasilik
siu! Mes, Hubenios, nuo amžių ponams netarna
vome, ūkininkais būdami mirdavome. Kad jūs 
man šimtinę duotumėt, neisiu su svetimais jau
čiais į svetimus laukus.

Hucas padėjo šaukštą ir rankove nusišluostė
lūpas.

— Ne, tai ne. Tavo valia. Darbininkų daug 
šiame pasaulyje. Tau gero norėdamas patariau 
žodi. Laikas parodys, kas buvo kvailas. Eik ir 
viešpatauk, vargšeli!

Kalenikas išėjo sujudęs. Dabar nebemiegojo 
pirkioje, nes buvo šilčiau, bet prie jaučių tvarte.

Atidarė girgždančias duris ir apgraibomis 
pataikė į šieną, į gardą.

— Jūs mano brangieji, jūs mano vaikai! — 
šnabždėjo, parankinį braukydamas pravarinėje. 
— Greičiau aš jus nunuodyčiau, negu kas kitas 
ant jūsų jungą dėtų. Sekite, ėskit šieną, ėskit, 
jūs mano!

Vėliau įsikniso į šieną ir užmigo, bet dažnai 
nubusdavo ir neramiai ranka jieškodavo jaučių.

Jam vis sapnavos, kad Hucas jam pakeitė.
Kitą dieną buvo šventė.
Toms iškilmėms dangus iššlavė visus debe

sis, net toli toli, viršum girių; pasipuošė šventa-
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dienišku melsvumu, vėjas nurimo, nedraskė, bet 
glamonėjo, saulė atlankė niūrias trobų gilumoje 
aikštes, pažvelgė į juodas pirkias, lyg. nusigan
dusi to, ką ten pamatė, bėgo kas kartas toliau ir 
aukščiau.

Pirkiose nuo ankstyvo ryto viešpatavo iškil
mių nuotaika.

Tos iškilmės buvo retos — šventadienio ruo
ša. Prausėsi seni ir jauni, merginos ir moterys 
pynė kasas; vaikai prievarta buvo paneriami į 
vandenį, visi apsivilko švariais marškiniais.

Duonos gira ištrinkti plaukai nustojo visai 
plaukų išvaizdos, atrodė kaip parikai, glaudžiai 
apsupdami galvą; marškinių pilka drobė išlai
kydavo šventadienišką sustingimą; kas turėjo 
batus, juodino ratų tepalu.

Kitoks triukšmas, negu paprastai, apimdavo 
sodybas.

Buvo ten girdėti linksmas merginų juokas, 
bernų išdaigos, vaikų riksmai, šeimininkių ilgi 
pasikalbėjimai. Kasdienį rytą slopino tuos įvy
kius darbo būtinumas; šiandien prasiverdavo 
lūpos ir aistros.

Pagaliau į tą ūžimą įsibrovė pirmas varpų 
aidas, paskui antras, dešimtas, šimtasis.

Tai bažnyčia šaukė ir priminė, kad jie yra 
ne banda, kad į jų sielas kalbės Dievas.

Į tą šaukimą pirmiausia paskubėjo seniai. 
Jie susikūprinę, įsižiūrėję į žemę, ėjo'pamažu

i
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paskirai, didelėmis avies kailio kepurėmis ir il
gais apsiaustais, lazda pasiremdami.

Paskui juos išsiskubino Kornilas Hucas ir, 
eidamas, skatino savo sūnus paskubėti.

Bet jie dar nebuvo pasirengę. Motiejų rengė 
žmona, graži ir mylima moteris, kaip motina 
pirkioje; vidurinis Vosylius žmonos laukė, kele- 
tos mėnesių savo dukrelę ant rankų laikyda
mas; Karpina puošėsi kaip jaunikis, kurio gal
voje sukosi vestuvės. Priglaustinė šukavo Olės 
tamsius plaukus, įpindama į juos žiupsnį rau
donų kaspinų.

Senis išėjo vienas, nes skubėjo išpažinties. 
Praeidamas užsuko pas Hubenias. Vaikai varė 
bandą į ganyklą.

Basi ir apdriskę, su terbelėmis ant pečių, ku
riose nešė duoną visai dienai, ėjo paskum gal
vijus tylūs ir susimąstę. Pirmoji ėjo Mokrenė, 
žingsniuodama suaugusio asmens rimtumu, pas
kui ją įkandin sekė Sakas, vienmarškinis, dirže
liu susijuosęs, tempdamas su savimi ilgą botagą, 
kurio panaudoti dar neturėjo jėgų.

Kai artinosi prie vartų, už kampo pasislė
pęs Kirikas sviedė į jį gabalą nuolaužos. Smūgis 
pasiekė berniuko koją, berniukas pargriuvo. Su
kniubo veidu į purvyną, taip išgąsdintas ir su
menkęs, jog net garso neišdavė. Pašoko, apsi
dairė ir nubėgo toliau, tik tyliai verkdamas ir 
sužeista koja šlubuodamas.
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Banda įėjo į kaimo gatvės beribį dumblyną, 
o piemenėliai paskui ją, įklimpdami iki kelių.

Senis Hucas suvaitojo, lyg jį skausmas ap
imtų, ir nuėjo galvą nuleidęs, be galo liūdnas.

Dabar paskui senius pasileido moterys, bur
damosi į krūvas, kaip žąsys baltais pulkais. Jų 
baltas skepetas vėjas plevėsavo; kalbėjo daug, 
garsiai, rankomis skėtodamos.

Pasakojosi, savitarpyje juokaudamos, šei
mos barnius, muštynes, kaimo triukšmus. Gyrė
si smūgiais, kuriuos gavo, kaip būtiniausius gy
venime dalykus. Kalbėjo ūkio reikalais, apie li
nus.

Į

Per ilgą savaitę darbo įjungtos prie krosnies 
ir staklių, dabar savo liežuviams, piktiems ir 
žiauriems, paleido vadžias.

Jeigu kas gyrė, tai tik savo vaikus.
Ir būriais visa Skriauda traukė pas Dievą.
Paskiausiai pasijudino jaunimas. Traukė bū

riai merginų pasipuošusių baltomis ir raudono
mis skaromis, švariais apsiaustėliais. Pulkai 
bernužėlių supo jas, įsibraudavo į jų tarpą, už
kabinėdami, kartkartėmis pastodami kelią.

Spūstis didėjo, klegėjimas, nežmoniškas rik
smas. Bandos gyvulių kaip žvirbliai skleidėsi į 
visas puses, skirstėsi į mažesnius pulkus, slėp
damiesi už kampų ir tvorų.
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Nejautė patraukimo prie Dievo. Pavasaris 
buvo jiems, kaip paukščiams, siautimo ir meilės 
laikas.

Kalenikas su Karpina. Abu žadėjo vestis po 
Velykų, todėl merginos „alpdavo“ dėl jų.

Ėjo irgi išdidžiai, kepures pakreipę, leisdami 
save mylėti.

Karpina ties kiekvienu kampu spaudydavo 
vis kitą, risdavosi, juokaudavo.

Hubenia augalotesnis, turtingesnis, žinomas 
savo galvijais ir darbu, labjau patikdavo.

Žiūrėjo į jį merginos stumdydamosi ir šnibž- 
dėdamosi.

— Pažiūrėkit, koks jis grakštus! Nors šei
mininkės neturi, tačiau marškiniai kaip sniegas, 
o kokie ilgi! Kažkas jam ir rankų ir drobės ne
gaili.

Iš tikrųjų bernužėlio baltiniai buvo be galo 
puikiai išskalbti. Iš po atsegto apsiausto marški
niai švietė savo nepaprastu baltumu, sutraukti 
prie kaklo raudonu kaspinu.

Jis jais didžiavosi, užsikišdamas rankas už 
juostos. Aną kartą Liucė jam taip išskalbė, sto
vėdama lediniuotoje upėje iki kelių ir savo ran
komis trindama storos drobės marškinius, net 
jos pirštai krauju pasruvo, net ją tame šaltyje 
prakaitas nupylė.

Viena mergina jį pakalbino dėl šito skalbi
mo.
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— Yra tokia, kuri skalbia! — Trumpai drū
tai atsakė.

Apsidairė vieną kitą kartą ir staiga sustojo. 
Pačiame gale, paskui visą kaimą ėjo trejetas 
žmonių.

Kalenikas juos pažino ir nustebo.
Ėjo paskubomis. Pirma senė Makušaitė, pas

kui ją Liucė ir jaunas vyras. Vyriškis buvo tam
saus veido, silpnas ir paniuręs.

— Čyrukų Tychonas vaikšto paskui Liucę, 
— nusijuokė merginos. — Jinai gudri: į turtin
gą žiūri!

Kalenikas dar kartą atsigrįžo. Taip, žinovo 
vienturtis tai buvo: turtuolis. Galėjo našlaitę 
imti. Ar jam žemės, gyvulių, ar pinigų trūk
sta?!

Nepastebėjo, kad jo draugai ir merginos jį 
pralenkė, ėjo kas kartą lėčiau — vienas.

Tie pastarieji jį pasivijo ir pralenkė.
— Pagarbintas! — tarė nuoširdžiai Maku

šaitė.
— Laba diena! — sumurmėjo jaunas Čyru-

kas.
Jis kažką neaiškiai atsakė ir žiūrėjo į Liucę. 
Tylėjo, nepakeldama nuo žemės žavių akių; 

skaisčiai paraudusi ir be galo susirūpinusi. 
Praėjo. Bernas juos akimis nulydėjo.
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Auksines kasas saulė glamonėjo. Jos atrodė 
kaip prinokusių kviečių ryšulys, tokios storos 
ir sunkios.

— Čyrukų Tychonas vaikščioja pas Liucę! 
— atkakliai ūžė berno galvoje. Jį apėmė nuobo
dulys, vėliau tylus, gilus pyktis ir kerštas.

Dabar su malonumu tas kasas draskytų, 
saujomis tą gyvąjį auksą rautų.

Kažkas jį slėgė. Manė, kad nauji batai, ap
siaustas, išeiginė kepurė, slinko kaip senis.

Paskutinis atėjo į Dievo namus.
Bažnyčia buvo medinė, iš lauko skaisčiomis 

spalvomis dažyta, viduje nuoga. Žmonės ją visą 
pripildė. Galva prie galvos, krūtinė prie krūti
nės — stovėjo visi.

Toks stumdymasis, šniokštimas, jog ūžesys 
viešpatavo kaip avilyje.

Ir buvo girdėti, kaip kalbėjosi kaimynai.
— Jaučiai, tai jaučiai, kad tik ganykla.
— Už dvidešimt rublių šieno suėdė.
— Vakar pasėjau saiką avižų. Nežinau, ar 

užderės, nes netoli Osovas, o kasdien lyja.
— Vakar kumelė apsikumeliavo. Kumelė 

daili, kaip tas paveikslas.
Čia kažkas įsibrovė į jų tarpą ir nutrūko

ii!

kalba.
— O kaip turgus? Matei bulių?
— Mačiau ir pardaviau.
— Davė keturiasdešimt?
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— Davė ir išgertuvių pusę gorčiaus.
— Girdėjai? Andai Maksimas Čechovas iš 

Chrynos du sūrius pavogė.
— Dievaži! Pagavo? Tai kvailas!
Prapliupo juokas.
— Mano kūma! — kalbėjo kažkokia mote

riškė, galvą krutindama. — Paleistuvė, oi pa
leistuvė, ta Sylukų Motruna. Tik pagalvok: juk 
yra bevaikė, sveika, o per žiemą tiktai tris mas
tus drobės teišaudė. O kokia stora ir priraizgy
ta!

— Aš vakar paskutinį galą nupjoviau. Pen
kiolika mastų kaip aukso gatavų, o jau ir sijo
nai apmesti.

— Linai puikiai pasisekė. Kai atėjo sausra, 
tai mano širdis nustojo plakusi, bet lietus išgel
bėjo.

!

i

Du jaunuoliai spraudėsi pirmyn, be ceremo
nijų, į dešinę ir į kairę dalydami smūgius.

Moterys ėmė juos barti, jie taip pat netylė
jo; spūstis juos greit perskyrė.

Sustojo greta vienas kito ir vyresnis šnabž
dėjo:

— Tai tu žiūrėk! Kai subrėkš, tai aš įeisiu 
į pirkią ir juos užšnekinsiu, o tu per tvartą 
įsmuk į kamarą. Jau aš tenai akmenį nuo sienos 
nuritinau. Dešinės pusės laikykis, tenai ant kar
ties kabo.

.

— Kabo? Tu gerai matei?
i
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— Mačiau. Penketas porų dešrų ir kumpis. 
— Kai stversi, tai bėk į pievą, prie arklių. 
Bet štai pakėlė galvas, nes giedantieji cho

ru traukė:
— Dieve, pasigailėk mūsų! Pasigailėk! — 

Ir minia susiūbavo beklaupdama.
Bet per žmones nei giedotojų, nei kunigo ne

simatė; todėl po valandėlės pasikalbėjimo ūže
sys vėl nustelbė maldą.

Kalenikas vargais negalais įsibrovė į vidų ir 
pasiekė šoninį altorių. Keliolika mažyčių žvaku
čių pleveno prieš jį. Tai buvo aukos.

Prieš spindintį šventąjį klūpojo moteriškė.
Tris žvakutes ištraukė iš užančio, keletą kar

tų kakta palietė purvinas grindis ir tas žvakutes 
pasukiojo „prieš saulę“.

Tas judesys nustebino berną, tikintį bur-
!

tais.
u; Taip daroma, kai norima bet ką iškilmingai 

prakeikti.
Pažino moterį. Netoli jo pirkios gyveno.
Susukusi žvakutes, atsistojo, užžiebė visus 

tris dagtis ir prieš paveikslą tą auką pastatė.
Paskui parpuolė ant žemės ir išsikryžiavusi 

ėmė kalbėti taip garsiai, kad aplinkiniai aiškiai 
girdėjo:

* — Pamk tu jį, Dieve, kuris man drobę pa
vogė, ir taip jam kaulus susuk, kaip aš tas žva
kes susukau!

ii:
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Tegu jam ta mano drobė bus įkapėms, tegu 
jį joje kirminai graužia, tegu jam nuo kiekvieno 
siūlo atsivers kūne žaizdos, tegu jam akys iš
sprogs ant kaktos, tegu vilku po balas vedžioja!

Kaip tos žvakės dega, tegu jį kaitra svilina, 
tegu jo trobos sudega, tegu jo manta niekais 
nueina. Taip aš jį keikiu ir keiksiu, kas dieną — 
kas naktį, kas rytą, kas vakarą, valgydama ir 
gerdama, miegodama ir dirbdama, kad jis su- 
menktų, kad jis prapultų, kad jį kryžkelėje vel
nias pasmaugtų. Amen.

Žmonės klausėsi, traukėsi, išsigandę žegno- 
damiesi, pagarbos apimti. Kalenikui per kūną 
šiurpas perbėgo. Pasitraukė ir jis; moteriškė 
pasiliko prie paveikslo ant žemės, kalbėjo toliau, 
be atvangos, žvakutės degė čirpdamos, o iš 
lininių dagčių kildavo aukštyn debesys dūmų.

— Dieve, pasigailėk mūsų! Pasigailėk! — 
antrą kartą mokinių choras užtraukė. Aštrus 
smilkylų kvapas skleidėsi minioje, kuri vėl įsi
siūbavo, iki žemės keletą kartų palenkdama gal
vas.

Dabar gilumoje pasigirdo kunigo balsas: 
skaitė — evangeliją.

Paskiri žodžiai ir garsai tik pasiekdavo 
klausą.

— Cit! Cit! — šaukė vyresnieji.
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Bet jaunimas metėsi prie išėjimo su baisiu 
triukšmu ir lamdė visus, kurių nepajėgė paskui 
save patraukti.

Buvo girdėti:
— Leisk! Pasmaugsi! Kad tave velniai pa

griebtų !
— O duosi porciją? Rankpinigius paėmei.
— Dievaži! Neapsimetinėk! Gal nemačiau, 

kaip Kiprijonas tau ranką spaudė!
— Šiandien šventė. Tegu žydas gorčių pa

stato, o ne, tai jį iš kaimo išmesti.
— Tu vagie! Pasileidėli! Nenaudėli!
Susispietė ties bažnyčia. Veidai buvo raudo

ni ir įkaitę nuo tvankos ir spūsties. Šventoriuje 
šen bei ten prasidėjo muštynės.

Arti durų Kalenikas susitiko dėdę.
— O ką? Buvai išpažinties? — paklausė.
— O kaipgi! — susijuokė Sydoras triumfuo

damas.
— Gudrus kunigas, bet aš dar gudresnis. 

Prieidavo jis prie manęs iš vienos pusės, priei
davo iš kitos. Klausinėjo tiesiai ir kreivai, va
landą kankino, bet vis tiek aš jam nieko nepa
sakiau.

— Aaa! — nustebęs sušuko Kalenikas, ap
imtas didelės pagarbos dėl tokio dėdės pasiel
gimo. — Jis mane aną sekmadienį kankino, o 
aš kvailas juk jam viską pasipasakojau!

•i
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— Žinoma, juk tu kvailas! — pataikauda
mas tarė Sydoras.

Skriauda, atidavusi kas Dievo Dievui, triuk
šminga, ūžiančia banga išsiliejo į aikštę. Čia va
landėlę susibūrė minia, bet greit išsiskirstė į vi
sas puses, skirstydamas! mažesniais būriais.

Seniai nutraukė į dar tuščius laukus, kad ga
lėtų turtus apžiūrėti ir apie senus laikus paple
pėti; atsakingi trobų savininkai nuėjo į vals
čiaus savivaldybę, kur, kaip kiekvieną sekma
dienį, įvykdavo teismai ir pasitarimai; bernai 
skubėjo į smuklę, tik moterys grįžo namo, prie 
židinio, skubėdamos atidirbti keletą valandų su
gaišto laiko.

Po valandėlės bažnyčią, tuščią, prismilkytą, 
tvankią, uždarė tarnas iki kito sekmadienio.

Kalenikas sulaukė Liucės ir Tychono. Grįžo, 
kaip atėjo, kartu, motinos lydimi. Prisijungė 
prie jų ir kalbėjo dienos reikalais.

Prisiartinus prie smuklės, Hubenia šokosi, 
kad reikia „išmesti burnelę“.

Įėjo, nes nė viena valstiečio širdis nepajėgia 
tai pagundai atsispirti.

Bernas liepė duoti didelį butelį degtinės ir 
kiekvienam po silkę.

Susėdo prie stalo, išgėrė po stikliuką, užkan
do silkės. Pasirodė nepakankamai sūrios, todėl 
liepė žydei paduoti druskos, sūdė ir valgė.
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Paskui išgėrė po antrą stikliuką. Kalenikas 
ranka nusišluostė lūpas, ėmė su Tychonu juo
kauti. Moterys juokėsi, juokėsi visi dalyviai.

Čyrukas už išdaigą atsilygindavo išdaiga. 
Kresną jo povyzą Kalenikas paėmė pajuokos 
objektu — opiausią kaimo „didvyrio“ klausimą.

Jis pats, augalotas, stiprus, gyrėsi savo ga
lia ir ūgiu.

Tamsiame Tychono veide priplūdo kraujo. 
Vyrai juokėsi su pašaipa, moterys taip pat juo
kėsi.

— Jeigu tu žmoną vestum, tai tave muštų 
kasdien. Jeigu tave gandras pievoje susitiktų, 
tai tave varle palaikytų. Nori? Pasamdysiu ta
ve, kai proso prinoks, kad jame stovėtum nuo 
aušros iki nakties. Naktį tave paleisčiau, nes ta
ve pelėda suėstų. Kai tu pjauni, tai, tur būt, ta
ve dalgis vedžioja, o ne tu jį. Ogi jaučiai tavo, 
jaučiai! Žiūri į šėriką, o čia mato — kaulai juos 
varo. Kartą buvau aš vakarėlyje, o čia šunys 
kaukia, merginos nusigando. Mes žiūrime, kad 
tai Tychonas, norėtų įeiti, bet negali, nes šunys, 
pamatę tuos griaučius, loja kaip pasiutę.

Smarkus, laukinis juokas pasklido po visą 
smuklę, prisigrūdusią žmonių.

Čyrukas pašoko iš vietos.
— Na, eime imtynių! — suriko, sugniaužda

mas kumštis.
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Puolė vienas ant kito. Pasigirdo duslūs smū
giai.

Moterys susigrūdo į kampą, rėkdamos; vy
rai po kiekvieno smarkesnio smūgio juokėsi su 
pasigėrėjimu.

Taip pavasarį miško tankumynuose mušasi 
tetervinai rungtynininkai, o likusieji, apstoję ko
vos lauką iš tolo, laukia rezultatų, nei gelbėda
mi, nei gindami.

Nors ir buvo gležno kūno sudėjimo, Tycho- 
nas, pykčio pakurstytas, smarkiai gynėsi meš
kiškame Kaleniko glėbyje.

Lakstė saujomis čia šviesūs, čia juodi plau
kai, čia vienas, čia kitas pargriūdavo ant žemės 
ir vėl pašokdavo; vienam ir antram ant veido 
pasirodė kraujas ir sutaršyti drabužiai.

Pagaliau Hubenia stvėrė Čyruką už krūtų, 
pakėlė aukštyn ir visu smarkumu trenkė į že
mę.

Netekęs po kojomis žemės, Tychonas griuvo, 
kraujas jam pasipylė pro nosį ir bumą, pasiliko 
nejudėdamas, sudribęs.

Tada tik žmonės pajuto gyvą reikalą įsikišti 
tarp kovojančių.

Kažkas ėmė Kaleniką girti, kitas apipylė 
vandeniu gulintįjį, moterys prisiartino, susido
mėjusios, pažiūrėti, bene užmuštas.

— Stiprus, stiprus! Kaip kriaušę nusviedė! 
— kartojo su užsidegimu nugalėtojui.
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Hubenia nusišluostė nuo veido kraują; užsi
kišo rankas už juostos ir pažiūrėjo į Liucę.

Dabar buvo tikras, kad ji myli.
Bet mergina, nubalusi, žiūrėjo į jį niūriai, to

dėl jį vėl pagavo pyktis. Netikėjo jo kumščių 
jėga.

— Na, gal kas kitas mane nugalės? — su
šuko.

— Štai, aš! — suriko Maksimas Sylukas 
juokdamasis.

— Tai eikš, jeigu nori mirti!
Išvedė Tychoną, kuris jau atsipeikėjo.
Bernai spjovė sau į delnus, lyg griebdamiesi 

spragilų, ir stvėrėsi sau už krūtinių.
Bet tuo tarpu smuklės durys prasivėrė ir 

įėjo Kornilas Hucas.
Rūsčiai pažvelgė į imtynininkus ir tarė:
— Jūs čia kaip gyvuliai riejatės, o dvaras 

pilnas jūsų arklių, avių ir kiaulių. Visą rytą lau
kų sargas varinėja čia iš dobilų, čia iš daržų. 
Pažiūrėkit, kiek nuostolio!

Imtynininkų kumštys nusviro, žmonės puolė 
pro duris.

Hucas dar kartą pažiūrėjo į Kaleniką.
— Jūsų vaikai po pievas pempių lizdų jieško, 

o gyvuliai dvaro tvartuose uždaryti.
— Mano varge! — su nusiminimu tarė ber

nas, išeidamas iš smuklės.
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Parbėgo namo, kur Mokrenė ir Sakas jau 
buvo parnešę baisią žinią.

Sydoras stvėrė girnų milinį ir baisiai keikė.
Vaikai pasislėpė po krosnimi, labai giliai, kur 

vištos tupėdavo, ir kriokė iš baimės ir skausmo, 
nes tėvas, negalėdamas jų miliniu pasiekti, badė 
kur papuolė geležiniu kriukiu, grasindamas už
mušti.

Pamatęs sūnėną, senis kriukį ir pyktį nu
kreipė į jį.

— Tu, gyvatės išnara, po smukles daužaisi! 
Paskui mergas lakstai! Aš tau parodysiu! Aš 
tave pamokysiu!

Porą kartų bernas gavo kriukiu per nugarą, 
kol jį iš dėdės rankų ištraukė. Nesigynė nei aiš
kinosi, perdėm buvo nusigandęs dėl gyvulių pa
darytų nuostolių.

— Dabar eik ir išpirk, eik prašyk! — šniokš
tė Sydoras. — Aš neisiu akių deginti. Kad tas 
dvaras sudegtų kur, kad juos velniai pagriebtų! 
Na, eik, eik!

Vėl pribėgo prie krosnies ir į tą tamsią kiau
rymę maigė.

— Ar nelįsit laukan, šunsnukiai! Pažiūrėsim. 
Pateksit man į rankas! Jums gyviems kaili nu
lupsiu!

Skaudus vaitojimas įrodė, kad kažkurį pa
taikė. Kalenikas vėl jam kriukį iš rankų išplėšė.
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— Vaikų neliesk! Kaltas aš, tai kaltas! Nu
dursi kurį, bus teismas. Juk jie maži, vos gyvi! 
Duok ramybę, — įrodinėjo.

Krosnį lenta užstūmė, senį nusivedė į šalį.
— Eisiu, išprašysiu tą vieną sykį. Rytoj 

pats ganysiu. Nepyk taip labai!
Truputį susitvarkė ir nubėgo į dvarą.
Visokių įspūdžių sujaudintas buvo drąsesnis, 

negu paprastai.
Pataikė pas užvaizdą.
Tas jį išplūdo, išbarė, įvertino nuostolius 

penkiais rubliais, grasino teismu, pagaliau iš
stūmė pro duris.

Bernas sustojo priebutyje, nuolankus, apa
tiškai kantrus ir laukė pats nežinodamas ko?

Sklaidėsi jam mintys po galvą, kad naktį iš
vogus gyvulius, bet bijojo; nueitų pas poną, bet 
nedrįso.

Ir stovėjo atsirėmęs į stiebą, žiūrėdamas į
kiemą.

Bernai kaip tik girdė arklius, ir matė Hucus, 
pasipuošusius, trūsiančius vikriai ir linksmai 
apie arklides.

Tarp jų senis Komilas išdidžiai slankiojo, 
čia primindamas, čia pamokydamas, čia pagir- 
damas.

Valandą, dvi stovėjo Kalenikas. Jam pasiro
dė, kad iš tvartų, kur buvo suvarytos kaimie-
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čių bandos, jo jaučiai baubia, guosdamiesi ir 
prašydami pagalbos.

Susirinko daugiau ūkininkų. Stovėjo krūvoje 
ir patylomis šnekučiavo, sujudę. Kalenikas tik
tai klausė.

— Kuriems galams tas dvaras? Jeigu pono 
nebūtų, nebūtų nė nuostolių.

— Kaip tyčia mums prie pat kaimo prisėjo
dobilų.

— Prievarta užgriebia. Vos tik pryšakines 
kojas ant sienos užkėlė, suima.

— Kad jį kur bala, tą prižiūrėtoją!
— Reikia susirinkti naktį ir įkrėsti jam į

kailį
— Ar ilgai mes čia stovėsime?
— Eime pas poną!
— Dievaži! Nenoriu! Tegu banda dvesia!
Tačiau vis tebestovėjo. Kalenikas vos ne

pravirko.
Bet staiga pats ponas pasirodė. Priėjo prie 

arklidžių ir pašaukė Karpiną Hucą:
— Nubėk, vaikeli, į svirno pakraigę! — ta

rė. — Man rodos, kad tenai pelėda turi lizdą. 
Numesk ją! Kas kartą mažiau karvelių matau.

Karpina nubėgo į pakraigę, o ponas pamatė 
kaimiečius ir paklausė:

— Ko jūs čia, žmonės?
Ėmė tada visi ponui po kojų pulti, rankas 

bučiuoti ir sunkiai aimanuoti.

’■
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— Galingas pone, mes dėl nuostolių. Tik gal
vijai per pylimą koją perkėlė, suėmė. Jokių nuo
stolių nėra. Mes pono labjau negu savo gailime, 
piemenis apkūlėme. Pasigailėk! Tą pirmą kartą 
dovanok!

— Tegu sau! — numojo ponas ranka. — 
Duokite po penkias kapeikas prižiūrėtojui ir pa
siimkite savo galvijus!

— Gailestingas pone, tai skriauda! Jokių 
nuostolių nėra. Dovanok šį kartą! — vaitojo 
toliau.

-

!

— Ponas nusijuokė liūdnai ir kartu panieki
namai.

— Juk aš dovanojau! Tos penkios kapeikos 
priklauso sargui! — tarė. — Ką gi jums galiu 
daugiau padaryti ?

Pažiūrėjo į juos ponas ir siekė į kišenę.
— Ką gi, tur būt, reikia jums duoti tas pen

kias kapeikas dovanų už ištryptus dobilus ir 
daržus? Tegu ir taip bus!

Juokėsi.
Arklidžių duryse stovėjo Kornilas Hucas ir 

niūriai žiūrėjo į kaimiečius.
— Na, — pridūrė ponas, — tu Čekai, imk 

dešimtukę!
Čekas ištiesė ranką ir paėmė.
— Tu, Sylukai! Imk!
Paėmė ir Sylukas.
Hucas nusispjovė kartą ir kitą.

110

i?
.



Ponas vis juokėsi ir dalijo.
Pagaliau atėjo ir Kaleniko eilė.
— A ir tu čia, Hubenia? Kodėl ne tavo dė

dė atėjo? Dar yra keletas kalakutų. Na, imk ir 
tu dešimtukę!

Kalenikas pakėlė akis ir pamatė Komilą ir 
Motiejų, žiūrinčius į jį nuostabiai.

Tada jam kažkas pasidarė, lyg gėda, ko sau 
negalėjo paaiškinti, ir žingsnį pasitraukė atgal.

— Ne, nepaimsiu! — pakartojo, dar toliau 
atsitraukdamas. — Duosiu savo dešimtukę!

Išsiėmė iš užančio skarelę, kurioje buvo įriš
ta keletas variokų, ir nuėjo paskui kitus.

Ponas priėjo prie Hucų ir kalbėjosi tarp sa
vęs draugiškai.

— Tas yra kiek vertas, nors kvailai atrodo.
— Vertas. Tik susigadins. Geras patekęs į 

blogųjų tarpą arba sunyks, arba virs už juos 
blogesnis. Tas geras!

— Pas mus nenori eiti tarnauti?
— Nė. Po metų ateis.
— Iš kur žinai, tėti? — įsikišo Motiejus.
— Pamatysi.
Paleido gyvulius. Paskui bandą ėjo kaimie

čiai, paskutinis Kalenikas.
Pro svirną eidamas pamatė Karpiną, nešantį 

trejetą pelėdžiukų, iš lizdo išimtų, juokingų, į 
katiną panašių.

— Duok man! — tarė*
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— Kam? Valgysi? — susijuokė Hucaš.
— Ne. Vaikams nunešiu, tegu kankina!
— Imk!
Persiskyrė, ir Kalenikas su gyvuliais nutrau

kė kaimo link. Vakaras skleidėsi, prisotintas 
pavasario garų, pilnas paslaptingo judėjimo ir 
virpesio.

Atrodė, tarytum žemė dunda ir alsuoja, kad 
viršum jos dangus kyla aukštyn, kad vėjas ją 
bučiuoja.

Grioviuose, kur žaliavo žolė, sustodavo gy
vulėliai, ir Kalenikas netrukdė, džiaugėsi, kad 
ėdė.

Tiesa, pieva buvo pono, bet dešimtuke buvo 
jo. O pagaliau pievos niekas nesėja.

Taip pamažu slinko namo.
Tyrame danguje plaukiojo jaunas mėnulis, 

ir iš vakarų šiltas dvelkimas pripildė orą. Kele
to piemenėlių švilpynės grojo kaime; buvo gir
dėti šūkavimai bernų, besirenkančių su arkliais 
naktigonės.

Kalenikas pagreitino žingsnį.
Nieko pirkioje nebuvo. Sydoras buvo papra

tęs naktimis valkiotis, nežinia kur. Kirikas iš
vedė arklį į ganyklą.

Tik vaikai sėdėjo ant priegrindo, sumušti, 
nuo verksmo susitraukę ir nuvargę.

Sviedė jiems pelėdžiukus žaisti, o pats gy
vulius apžiūrėjo.
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Kai šį paskutinį darbą pabaigęs grįžo į pir
kią, pamatė vaikus bežaidžiančius ir jau nušvi
tusiais veideliais; Mokrenė suraišiojo paukšte
lius ilga virvute ir valkiojo juos žeme, o Sakas 
ėjo paskui ją lazda nešinas, mušė juos ir rėkė:

— Tai Kirikas, o tai tėtis. Še tau, tėti, še 
tau, Kirikai! O taip, o taip!

Pagaliau Mokrenę pagavo pavydas, todėl pa
sikeitė rolėmis:

— Tu tempk, Sakai, o aš mušiu!
Pelėdžiukai buvo jau nebegyvi. Belytę pū

kų ir kraujo masę stumdė po purvyną; juokėsi, 
rėkė lenktyniuodami, mušdami ir spardydami.

— Čia tėtis, o čia Kirikas! Mušk tėtį, mušk!
Kalenikas aplenkė juos abejingai linksmas, 

kad valgyti neprašo.
Iš dangaus sidabrinis mėnulis žiūrėjo į tą 

žaidimą, o žvaigždės mirgėjo kaip akys — pil
nos ašarų!
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BALANDIS.

Atėjo „Gandro lepšės“.
Kalenikas atsiminė tą dieną. Tai buvo juk 

šventė, ne bažnyčios ir dvaro, bet šventė.
Išvakarėse šeimininkės prikepė „Gandro lep

šių“. Buvo tai keisto pavidalo paplotėliai, ku
riuos aušrai auštant šeimininkai mėtė aukštyn, 
kalbėdami nuo amžių priimtą maldelę:

— Gandrai, gandrai, imki dovanų, duok 
mums kapą rugių!

— Gandrai, gandrai, žagrė, ekėčios antai, 
duok mums rugelių apsčiai.

Gandrai, gūžtose susimąstę, lingavo ilgais 
kaklais; užversdavo snapus ant nugaros ir gar
siai kaleno. Gal žadėjo rugių.

Paskui atlankė smuklę, o pagaliau pasipylė 
žmonės po laukus ir kelius, arba miegojo tam
siose kamarose.

Pavasario sėjos metu darbo buvo daugybė, 
bet „Gandro lepšės“ didelė šventė ir didelė nuo
dėmė tą dieną bet ką dirbti, ypač sukti. Dėl to 
moterys nei verpė, nei malė, net vyžų pinti ne
galima, net plaukų šukuoti.

s
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Moterys būriais apsėdo gatvę.
Susirinkdavo po keletą ir seimavo. Merginos 

netoliese susėdo ant žemės, prie pilnų dvokian
čio vandens griovių, dulkėse, taip pat kėlė tur
gui-

Praėjo Velykos, ėmė piršliai lankytis. Mer
ginos tai jautė, ėmė didžiuotis.

Bernai laikėsi taip pat pulkais.
Pasipuošę, rūkydami papirosus, stovėjo kaž

kur prie tvoros, į moteris visai nežiūrėdami.
Tik retkarčiais tuos du jaunus luomus jungė 

dulkės, debesimis kildamos nuo gatvės, kažko
kios garsesnės kalbos ar akmuo, sviestas varžo
vo į išrinktosios nugarą.

Taip linksminosi tie, kurie nemiegojo per 
,,Gandro lepšes“.

Kalenikas miegojo tvarto kampe prie šiau
dų. Gindamasis nuo uodų ant galvos užsitraukė 
apsiaustą ir knarkė lenktyniuodama^su veršiu, 
kuris, atitrauktas nuo karvės, bliovė nesavu 
balsu.

Bernas buvo laimingas, kad galėjo miegoti. 
Jo svajonės nesiekė toliau, tik iki poilsio, norai 
taip pat buvo kuklūs, tenkinosi tuo, kad nors 
kartą per savaitę, be sekmadienio, būtų „Gan
dro lepšės“. Be to, sapnavo, kad jis vedęs ir mie
gojo žmonos patale ant krosnies.

Galėjo ramiai sapnuoti ir knarkti. Pirkioje 
jau viešpatavo vasaros nuotaika. Kinkas pui-
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kiai išdavė „egzamentus“ ir pristojo per pieme
nį kaimo arklių ganyti, todėl turėjo pinigų, o 
valgė paeiliui kaime, kaip buvo susitarta. Vai
kai priprato prie dvaro šilo už upokšnio, išvary
davo gyvulius auštant, grįždavo naktį, taip pri
sisotinę kiaušiniais ir paukšteliais, išimtais iš 
gūžtų, jog visai nereikalaudavo valgyti.

Tuo būdu Kalenikas nusikratė trijų burnų, 
palengvėjo namų sąmata; sumokėjo mokesčius, 
pardavęs dviejų žiemų karvaitę, o čia ir vasara 
atėjo, kada dėl nuovargio kaitros mažiau valgo
ma, kada nereikalingi būva batai, kailiniai ir ke
purė!

Laimingas buvo Kalenikas. Jeigu šiokia to
kia moteris pirkioje, net nesivestų gal, gailėda
mas keletos dešimčių rublių, kurie praverstų 
kam kitam.

Bet moteries nebuvo, o ir Sydoras grasino, 
kad pats vesiąs, jeigu bernas dels.

Per Sekmines nutarta vestuves iškelti. Su 
kuo, apie tai nebuvo kalbėta. Kalenikui tat ne
galėjo nerūpėti. Piršliai atlankydavo dažnai, 
piršdami čia vieną, čia kitą. Sydoras numatė ar
ba Sčerbaitę iš Zamoročenės, arba Sylukų vien
turtę.

Bernas tų piršlių prikalbinėjimų, piršimų 
klausėsi tylėdamas, žodžio nepratardamas.
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Pypke dantyse, žagrės tampymo nuvargin
tas rankas nejudomai sudėjęs, sėdėjo ant suolo, 
tik laikas nuo laiko nusispjaudavo.

Jo apatiškas veidas nė valandėlės nepagy- 
vėjo, miegūstos akys žiūrėjo į tuštumą ar į be- 
liepsnojančią ugnj, mintys buvo laukuose, kur 
šiandien arė, ar tvarte, kur jaučiai ilsėjosi.

Tik kas šeštadienio vakarą jo nebūdavo na
mie. Grįždavo vėlai, švarius baltinius laikyda
mas užantyje, ir tada kartais švilpdavo vestuvių 
dainos gaidą.

Naktys ėjo kaskart trumpyn. Po vakarie
nės vos porą valandų tetrukdavo poilsis, pas
kui sidabrinę naktį, ant baltos rasos, išvarydavo 
jaučius ir ganydavo juos pagrioviais, pakelyje, 
paežiais.

Dabar puikiai miegojo. Pro sienų plyšius 
saulė į jį žvelgė kaskart iš kitos pusės. Slinko 
valandos.

Tvarte darėsi tamsoka, ant sijų rinkosi 
žvirbliai miegučio, čirškėdami prieš miegą; po 
stogu snausdama pelėda tiesė sparnus lėkti: 
diena ėjo prie galo.

Kalenikas nubudo ir tingiai atsikėlė.
Pajuto alkį ir baisų nuobodulį, dvejetą kar

tų sužiovavo, apsiaustą užsivilko ir išėjo į orą.
Vakaras buvo taip šviesus ir tylus, kad net 

kaimietis tai pastebėjo ir jautė neapsakomą ma
lonumą.

1
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Valandėlę stovėjo, svyruodamas. Už Liucės 
pirkios buvo jievos tankumynas, pilnas žiedų, 
kur vaikščiojo kas šeštadienis; o pirkioje buvo 
puodas su kankoliene...

Ten eiti, ar čia?
Pasikasė galvą, pilną šiaudų ir dulkių, ir žen

gė į pirkią. Kankoliene nuveikė varžovę su gel
tonomis kasomis.

Atsisėdo su dėde prie dubens. Į pirkią nak
čiai rinkosi vištos, žąsys ir paršeliai, keldami ne
sibaigiantį triukšmą. Juos šėrė, nesirūpindami 
švara ir tvarka; dūmai dengė, kaip paprastai, 
langus ir sieną — stovėjo net priemenėje, iš kur 
juos skersvėjis suvarydavo vėl į pirkią.

Staiga Lyska išbėgo į kiemą ir ėmė atkakliai 
loti, lyg matytų vilką ar žydą.

Svetimas balsas jį vijo, bet šuo nesiliovė pul- 
dinėjęs.

— Kuris velnias čia velkasi? — sumurmėjo 
Kalenikas atsistodamas.

Staiga duryse pasirodė anas velnias. Vyras 
kariškai apsirengęs, ryšuliu nešinas, nusiskutęs, 
nusikirpęs.

— Sveiki, broliai! — tarė kimiu balsu, sveti
ma tarme, numesdamas ryšulį nuo pečių ir ka
riškai pagerbdamas.

— Dėl Dievo! Zacharkai! — suriko Šydo-

"!
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— Tak, točno! — atsakė kareivis juokda
masis.

— Atleido tave! — linksmai tarė Kaleni-
kas.

— O kaipgi! Traukėme burtus, aš gerą nu
merį ištraukiau, ir šitai laisvas. Uf! Duokite 
valgyti ir gerti!

Atsisagstė mundirą. Marškinius turėjo per
kelinius, raudonai išsiuvinėtus, ant peties suse
gamus, lyg koks ponas ar užvaizdą.

— Tai visai atleido? — neramiai tyrinėjo 
tėvas, gerai jo kalbos nesuprasdamas.

— O kaipgi! Bilietą davė. Ištisai trejus me
tus atitarnavau, nė kartą nebuvau baustas.

— Ir pėsčias atėjai?
— Geležinkeliu tiek pasaulio apvažinėjau! 

Manote, kad aš apskrityje buvau? Stovėjome di
deliame Zubkovo mieste. Žinote? Šią žiemą aš 
pas kuopos vadą tarnavau. Gerai buvo. Pėsčias 
iš apskrities einu. Nuvargau!

— Kalenikai, nubėk degtinės, silkių ir pyra
go! — sukomandavo Sydoras.

— Geriau duokit savo duonos! — tarė Za- 
charkas. — Daug dalykų aš mačiau, kokių jūs 
nė sapnuoti nesapnavote, bet savo duonos tai 
jau trejus metus neragavau.

Kalenikas nubėgo į smuklę, pakelyje papa
sakojo kaimynams malonią naujieną.
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— Peržiemojome, o pavasarį atleido! — 
kartojo. — Toks dailus sveikas kaip ridikas su
grįžo. Prie žagrės, prie dalgio.

Kaimynai atėjo pas Hubenias. Buvo tokių, 
kurių sūnūs tarnavo tame pačiame pulke, kiti 
atėjo tik dėl įdomumo ir vildamiesi stikliuko 
degtinės.

Sydoras buvo dosnus. Gėrė visi.
Zacharkas pasakojo be galo darkyta kalba, 

kurios, tur būt, ir pats gerai nesuprato.
Kalenikas be atvangos manė apie tą grutę 

sveikų, jaunų rankų, kurios kaip turtas atėjo į 
pirkią. Dabar juodu abu stebuklus parodys.

Kareivis pavalgė savo duonelės ir nuvargęs 
užmigo savo pastogėje.

Didysis platus pasaulis kaskart bėgo nuo jo
tolyn.

Pirkia, kuri jį pagimdė, pasiimdavo jį vėl 
kaip savo nuosavybę, jo rėmai siaurėjo. Jau ant
rą kartą Zacharkas neis už tų miškų, supančių 
Skriaudą, ir greitai pamirš, kad buvo toli, kad
matė visokių prajovų.

Kitą dieną ilsėjosi, lankė pažįstamus, įžengė 
į smuklę, pranešė valsčiui apie savo sugrįžimą. 
Iš vienos armijos perėjo į kitą. Iš tos kitos tik
tai mirtis jį atleis, kai jos burtai kris ant jo ir 
išduos bilietą vykti į Kniazius.

Tuo tarpu buvo dar svečias, retas svečias. 
Mundiras blizgėjo tarp apsiaustų, į jo kepurės
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raudoną rantą žiūrėjo merginos; linksmai svei
kino jį amžininkai, stengdamiesi kalbėti, kaip 
jis, didžiojo pasaulio stiliumi.

Vaikščiojo išdidžiai, kaip povas, rankas įsi
kišęs į kišenes ir rūkydamas pirktinius papi
rosus.

Kalenikas kalbėjo apie jį su pagarba, kad 
toks riebus ir sveikas.

Taip ilsėjosi dieną ir dvi, pagaliau savaitę.
Niekas jo nevertė dirbti. Kalenikas kiekvie

ną rytą išeidavo arti ar ekėti, tik samdininkei 
primindavo, kad Zacharkui netrūktų užkulo ir 
pieno. Taip jį lepino!

Laukuose darbo buvo trims, bet bernas ne- 
sirūstino.

Mėnulis jam šviesdavo, kai išeidavo į laukus. 
Žagrę pririšdavo prie jungo, ir jaučiai ją trauk
davo, žingsniuodami majestotiškai. Jis eidavo 
paskui juos su kailiais, bet basas, paraudusio
mis nuo nemigos akimis, dairydamasis po dan
gų-

Turėjo jis rytuose balzganai rausvą spalvą, 
o mėnulis tą rūbą sidabru puošė.

Aprasojusi ir tyli žemė dar miegojo, ir ryt
metinio vėjo šaltis ją dengė.

Už kaimo Kalenikas suko į dešinę.
Tenai, susisiekdamos su dvaro laukais, ketu

rios jo dirvos ėjo toli toli, miško link.
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Ties sienos ežiaženkliu stovėjo kryžius, pa
silenkęs viršum kaimiečio žemės. Po jo kojomis 
gulėjo akmuo; kiekvienais metais apvynių krū
mokšnis apsupdavo pajuodėjusį medį. Ties tuo 
kryžiumi tarpo taip pat laukinė kriaušė, kiek
vienais metais piemenų laužoma. Pagaliau virto 
krūmu, nei žydėti, nei vaišintis nenorėjo ir tokia 
buvo visą laiką, kaip Kalenikas atsimena.

Ties ežiaženkliu sudėdavo žagrę ir jungą, 
ant akmens padėdavo savo maišą su valgiu, ant 
ežių ganydavo jaučius.

Šalta, balta rasa kandžiojo jo basas kojas; 
lazda pasiremdamas snaudė, nesąmoningai 
slinkdamas paskui jaučius.

Danguje kas kartas daugiau buvo aukso, kas 
kartas žemiau slinko ir žvaigždės geso, kaip iš
degę budėtojų židiniai.

Tada Kalenikas pakinkydavo jaučius ir pra
dėdavo arti. Arėjas iš jo buvo puikus. Jo va
gos buvo smulkios, lygios, rankų nei prakaito 
negailėjo.

Jis žeme džiaugėsi — mylėjo ją ir, eidamas 
paskui žagrę, prisimindavo, kiek jam per metus 
užderėjo. Atsimindavo kiekvieną pėdą, pjovimo 
laiką, liūtis, kurios jam trukdydavo, sausras, 
kurios jam javus degino.

Ilgos buvo tos dirvos, į jas pareidavo visokių 
rūšių javų. Dirbdavo tuos laukus paeiliui, žiū
rėdamas laiko ir oro.
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Toli pamiškėje žiemkenčiai rugiai jau siūba
vo, kai jis arė dirvą vasarojui. Už avižų lauko 
tamsiai žaliai sudygo bulvės.

Žiūrėdamas į laukus, kupinas vilties kaimie
tis džiaugėsi. Vos užsnūdęs, galvojo, keliems 
mėnesiams jam pakaks šito derliaus ir kiek rei
kės jam iki naujo pripirkti?

Jo meilė — toji žemė — buvo nedėkinga, ap
vildavo; j| išpildavo prakaitas, kai už jo darbą 
žemė jam sumokėdavo vyliumi ir pašaipa.

O juk už meilę kaimietis noriai pralietų vi
są kraują.

Tekėjo saulė — žmonės rinkosi dvaro lau
kuose. Tais metais tenai buvo bulvės, todėl ten 
matėsi didelis gyvumas.

Tos erdvės, daugybė arklių ir jaučių žadino 
Kaleniko sieloje niūrumą. Pykčiu varydavo jau
čius, o pats eidavo lėčiau ir labjau susilenkda
mas viršum žagrės.

Ten buvo dvidešimt vežimų, dvidešimt arto
jų, jis buvo vienas kaip menka muselė.

Kas kartas aukščiau kilo saulė. Nusivilko 
kailinius, marškiniai ant jo sulinkusių pečių bu
vo juodi nuo prakaito; veidą, sprandą, rankas 
vėjas, karštis kaip ugnis degino ir dengė rusvai 
raudona oda.

Balsas buvo kimus ir dingdavo žmonėms šū
kaujant dvaro laukuose.

i
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Pamatė Hucus ir tarp darbininkių pažino 
Liucę iš jos balčiausių rūbų ir tų kasų, kurios 
jį apžavėjo.

Kartais vos matė ją iš tolo, kartais buvo per 
žingsnį vienas nuo kito, bet jis jos neužkalbinė
jo, o ji dėjosi jo nematanti.

Per pietus ilsėjosi po kryžiumi, ilsėjosi ir ji 
netoliese kartu su kitais, ant žemės pietus be- 
valgydama.

Galėjo nueiti į pirkią pietų, bet pasiliko sau
są duonelę grauždamas ir vandenėliu užgerda
mas.

Taip jį tie „apžavai“ traukė prie jos ir taip 
jį kažkokia pagarba sulaikydavo, tiek jis su ta 
meile slėpėsi ir tiek kankinosi, kad tik neapleis
tų jos kalbomis.

Traukė auksiniai plaukai, grožis ir švara, o 
vertė ją gerbti jos ašaros, švelnumas ir vargas.

Ir taip per visas dienas nesikalbėdavo kait
roje ir širdyje taip artimi, o gyvenime — toli
mi, tolimi.

Tik vieną kartą susitiko tuose laukuose, ku
riuose ji niekad šeimininke nežadėjo būti.

Atnešė truputį linų, už kuriuos turėjo jam 
per rugiapjūtę atidirbti.

Rytui auštant, kol dar žmonių nebuvo, atėjo 
ir tą savo turtą jam atidavė, kad pasėtų.

— O gal nenori ? — klausė. — Pyks ant ta
vęs už tą lauką!
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— O tavo jaunoji žmonelė! — sušnabždėjo.
— Dievaži, o lazdos žmonai pirkioje nėra?! 

— niauriai sumurmėjo, mesdamas pirmą sėme
nų saują.

— O Jėzau! Tu ją muši?
— Bene aš ją mylėti paimsiu? Darbui? O 

laukuose jai vieta!
Ėjo vaga ir blizgančius grūdelius smarkios 

rankos mostu svaidė į dirvą. Žiūrėjo paskui jį.
— Tai gerai, kad aš nei žemės, nei bandos 

neturiu, — tarė.
— Tai tu mane paimtum ir muštum! — nu

sišypsojo.
— Tave? — jo veidas kiek nušvito. — Aš 

tau einant gulti batelius nuaučiau. Jeigu pasi- 
gerčiau, tavęs nepaliesčiau! Dievaži!

Mergina pakėlė prijuostę, užsidengė akis ir 
nusigrįžo nieko neatsakydama.

Jis sėjo toliau lyg susigėdęs.
Pagaliau baigė ir paskutinę saują kryžmais 

ant vėjų numetė.
— Duok, Dieve, gerą derlių! — tarė, nusi

maudamas skrybėlę.
Liucė pamaldžiai persižegnojo.
— Duok, Dieve, ir tau šimteriopai! — tarė 

nueidama į dvaro laukus.
Bernas ėmė sėmenis ekėti ir, dantuotomis 

ekėčiomis apekėdamas, tyliai uždainavo:

J
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Vai jau laikas, močia, 
Pajaunių jieškoti,
Aš rugių pasėjau: 
Nėra kam jų dagoti. 
Aš rugių pasėjau: 
Nėra kam jų dagoti, 
Nė tamsią naktelę 
Kam žodelio tarti!

Zacharko poilsis truktų dar ilgiau, bet vie
ną vakarą Kalenikas susižeidė, nesunkiai, nes 
tik vieną pirštą nukirto malkas bekapodamas.

Anie kaip tik vakarieniavo. Mostelėjo neat
sargiai kirviu ir suaičiojo patylomis. Kirvio aš
menys sutriuškino kairiąją ranką, kraujas 
švirkšte švirkštė.

Bernas numetė kirvį, įėjo į pirkią ir, nieko 
nesakydamas, į karštus pelenus žaizdą įgrūdo.

Kai ilgokai užtruko prie krosnies, Sydoras 
tai pastebėjo:

— Ką tu ten veiki?
— Persikirtau pirštą! — abejingai atsakė.
— Smarkiai? Parodyk!
Parodė: pirštas visai kabaliavo, kaulas bu

vo sutriuškintas.
— Nieko iš jo nebus. Reikia visai nukirsti! 

— nutarė.
Kalenikas pažiūrėjo. Iš skausmo jam lūpos 

pabalo, tačiau nesiskundė. Išėjo kiemą, pakėlė
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kirvį ir, kaip jam patarė, tais pat ašmenimis 
baigė operaciją.

Žaizdą apipylė žibalu, apvyturiavo skepeto
mis ir niekas daugiau tuo nesirūpino.

Naktį Kalenikas jautė ugnį ir trūkčiojimą, 
keletą kaitų buvo atsikėlęs, gėrė vandenį ir kei
tė skepetas; ryto metą nuėjo pas Žuravlienę, 
kuri nuvardindavo kraują. Ranka ištino, žibalo 
išdeginta žaizda jau pajuodavo.

Netiko jokiam darbui.
Tada Zacharkas paėmė jo jaučius ir išėjo į 

laukus.
Kalenikas mokė jį, kaip vaiką, palydėdavo 

už vartų, patikėjo jam savo lepūnėlius, o pats 
prasėdėjo visą dieną ant priegrindo, jautėsi lyg 
apkurtintas nedarbo, pastyręs.

Hubenių dirvose naujas artojas paėmė ko
mandą. Blogiau arė ir, būdamas karštesnio bū
do, mušė ir nertino jaučius, užtat kartais net 
toli toli dvaro laukuose skleidėsi jo dainos, to
limoje kelionėje išmoktos.

Merginos leipo juokais, o bernai vienas už ki
to stengėsi jas išmokti.

Blogai gijo Kaleniko žaizda, nors prie jos 
tverdavo miežinę tyrę, seną užtriną, mėšlą ir 
trintus šimtakojus — radikaliausias priemo
nes.

Pagaliau moterys nusprendė, kad tai buvo 
„nužiūrėta“.j
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Vėliau imta jis smilkyti ir pavesta visokioms 
burtų praktikoms; vaikščiojo nuo burtininko 
prie burtininko, girdė jį šlykščiausiais skysti
mais.

=

Kelioms savaitėms praslinkus, matydamas, 
kad liga nesibaigia, Kiriką paliko pirkioje, o 
pats nuėjo kaimo arklių ganyti.

Tai buvo ne darbas ir net gėda suaugusiam, 
bet pirkioje nebegalėjo iškęsti.

Skriaudoje buvo pora šimtų arklių.
Ganėsi klampioje, nutryptoje, karklų krū

mokšniais ir virkščiomis apaugusioje vietoje.
Visą dieną saulėje, pėsčias arba apžergtinai 

užsisėdęs ant arklio juos su varinėdavo, gyvos 
dvasios nematydamas.

Vidudienio kaitroje, kai arkliai nuvargę 
susiburdavo į krūvą, truputį pasilsėdavo, tems
tant grįždavo į kaimą su įsismaginusių arklių 
pulku. Tos dienos dykumoje neatrodė jam ilgos 
ir nuobodžios. Priedermes pildė, su nuojauta, 
kaip automatas praleisdavo ištisas valandas ne
judėdamas, įsižiūrėjęs į erdvę, lyg į žemę įau
gęs.
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Juodas durpynas įsiurbdavo jo kojas, vėjas 
judina jo marškinius; paukščiai jo nebijojo ir 
šnekindavo kartais, akiplėšiškai žvelgdami į
akis.

Temstant karklų krūmokšniai įgaudavo fan
tastišką išvaizdą, slankiojo po ganyklą kažko-
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kie šešėliai, kažkokios miglos, kažkas vaitojo 
virkščiose.

Po vakarienės, kai grįždavo su arkliais nak
vynės, tuštuma pagyvėdavo, bet negyvos buvo 
tos būtybės, nesavos, nepažįstamos.

Arkliai net buvo klusnesni tą valandą. Ne- 
nutoldavo nuo laužo, kurį jis sau sukurdavo ir 
kūrendavo visą naktį.

Bernas, sužadintas baimės ir smalsumo, ne
miegojo.

Tarp pelkių „anie“ taip pat užžiebė ugneles, 
tur būt, pinigus; buvo daug ugnelių, balzganų, 
tai šen, tai ten mirgančių, daug, daug pinigų gu
lėjo po balomis.

Karklynuose pakildavo taip pat „jie“. Rėkė 
kaip katės, kaip pelėdos, slankiojo nuo krūmo 
iki krūmo, o tuo laiku arkliai glaudė ausis, ku
melės slėpė kumeliukus, atšiauriai šnarkšdamos.

O tą naktį šiokiu laiku ir „toji“ išeidavo.
Įžiūrėjo bernas jos gūžtą sename gluosnyje 

viršum prarajos. Iš drevės išeidavo, o jis, bai
mės apimtas, sekė jos judesius.

Žinojo, kad su žmonėmis mėgsta miegoti, 
kad tik taikstosi nors naktį prie šiltos krūtinės 
pasišildyti, kad apsimetus gražia mergaite vilio
ja, kad „išprotėjimą“ įvaro. „

Taip ir prie jo prieidavo, net prie pat ugnies, 
čia į sesutę Oną panaši, čia į Liucę, čia į turtuo
lę Ščerbaitę.
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O jis ją nedėguliu mėtė, šnabždėdamas už
keikimus. Tada pranykdavo.

Būdavo, per naktį tris kartus prieina, būda
vo — keturis, o jis taikstėsi, kad jo miegančio 
neužkluptų.

Jis ją sekė, o ji jį.
Bet vieną naktį visą ganyklą apklojo balta 

migla ir iš aukštybių nusileido šaltis.
Nė jievos, nė karklų,nematyti; ugnis degė 

blogai; krūtinėje buvo tvanku.
Kalenikas užmigo išskėtęs rankas, atlapa 

krūtine, anos miglos pridengtas.
Tada „jinai“ atėjo prie jo šiltos krūtinės, ta

da ji jo jaunas lūpas bučiavo ir jaunu krauju 
pasišildė.

Tos miglos sapne juos sujungė, o jis nė ne
sipriešino, kai rasa jį lašais nuklojo, kaip mirš
tamu prakaitu.

Nubudo šiurpulio sukrėstas, išdžiūvusia ger
kle, sunkia ir karšta galva, ir suprato, kad jį 
tas velnias, tas amaras — karštis — suėmė.

Ir nuo tos nakties stvėrė jį, nuo tos nakties 
jį kankino kiekvieną dieną, sukaustydamas jį 
negalingą ant drėgnos vejos, ant kurios raitėsi, 
šiurpo ir traukulio krečiamas.

Jo dantys taukšėjo, krūtinę draskė žeksėji- 
mas ir nervų įkarštis.
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Vėliau staiga karštis krito. Pajuodo nuo 
karščio, sukepusias lūpas vilgė vandeniu iš grio
vio.

Rytmetį pamesdavo jį ragana, atimdama; 
jam dalį jėgų, atsigėrusi šilto kraujo.

Pametė, o jis, lyg negyvas, gulėjo ganyklo
je, kol rasą ir ligos prakaitą nušluostė maloni 
saulutė.

Nenorėjo nieko valgyti, ir jėgos iš jo pasi
traukė.

Dar savaitę besirungdamas su liga slankio
jo paskui arklius. Sulyso, jo veidas pagelto ir 
pajuodo, akys įdubo ir apsiblausė, kojos nebe
klausė.

Vieną dieną ganykloje pargriuvo ir neatsi
kėlė. Vilkas pasirodė iš krūmų ir išgainiojo ark
lius. Bernas matė jį, bet nė neriktelėjo, matė 
bandos sumišimą, bet nė nesukrutėjo.

Viskas buvo jam abejinga.
Sydoras užėjo jį pusiau apalpusį.
Arkliai įpuolė į kaimo javus, žmonės apipuo

lė Hubenią plūsdami, o tas stvėrė lazdą ir nu
bėgo į ganyklą.

Ėmė tada sūnėną baisiai keikdamas lazda
tvoti.

Kalenikas tik šliaužiojo žeme ir dusliai vai
tojo. Ir taip jį senis paliko, išsėmęs keiksmus 
ir pajėgas.
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Vakarą paėmė Kaleniką ir parvežė į pirkią. 
Suėjo moterys „vardintojos“ ir pradėjo kura- 
ciją.

Tai buvo baisus „nužiūrėjimas“.
Ant suolo, kur mirė Sydorienė, užėmė vietą 

Kalenikas.
Rytą apklojo jį kailiniais karštyje, pridėjo 

prie krūtinės drėgną molį, nuvardino ligą prieš 
saulei tekant ir saulei leidžiantis, aprašinėjo 
ženklus ant duonos, daužė puodus viršum li
gonio, smala sutepė jam plaukus. Nors visa tai 
buvo daryta, tačiau ėmė tinti. Veidas apsiden
gė lediniu paviršiumi, auksiniai plaukai susivėlė 
į kaltūną.

Per visas dienas buvo vienas. Atlankydavo 
jį Lyska, katinas ir vištos; žmonės neturėjo 
laiko ligoniui.

Vakarą baisiai prikaišiojo, kad serga per 
patį darbymetį, kad gulinėja kaip koks ponas.

Tos kalbos graužė jį be galo, todėl bandė ką 
nors dirbti, bet vos išėjo per slenkstį lazda pa
siremdamas ir atsisėdo ant priegrindo.

Verždavos jam kartais ašaros iš apmaudo, 
kad negali, iš gailesčio, kad jaučiai sulyso, o 
kumelė be darbo stovėjo, nes Sydoras girtavo ir 
nepaisė uždarbio.

Vieną vakarą pirkioje įvyko smarkus pasi
tarimas. Piršlys nuo Rychoro Ščerbos atėjo. 
Nenorėjo laukti. Prie turtingos vienturtės lindo

!
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kiti. Vestuvių jau nebegalima buvo atidėlioti. 
Sydoras ėmė keiktis.

— Tas dvesia. Kniaziu sargalioja. Kad jį 
velniai kur pagriebtų! Burtininkai iš pirkios ne
išeina, pinigai plaukia, o jis dar man per šiena
pjūtę padvės.

Kalenikas klausėsi ir tylėjo ant savo suolo.
— Tai aš vesiuos! — tarė Zacharkas.
— Kodėl ne! Rychoras taip sakė! — patik

rino piršlys. — Tokio kąsnio neverta išleisti. 
Duoda karvę, jautuką, tris avis, keturias „skry- 
nias“ kraičio. Mergina, kaip ją žinote, daili, rau
dona, sveika, o baisiai darbšti. Laimė jums į 
rankas lenda!

:
i

Kaimiečiams akys suspindėjo.
Pasižiūrėjo sūnus į tėvą ir vienas kitą su

prato.
— Taip ir bus! — nutarė Sydoras. — Tegu 

ją Zacharkas ima! Vasarą be moteriškės neiš
tversime.

Kalenikas klausėsi ir tylėjo.
Pusbrolis kreipėsi į jį.
— Girdi, Kalenikai! — sušuko. — Tau vis 

tiek. Mano žmona tau baltinius išskalbs, jeigu 
nenumirsi. Rudenį susirasi sau kitą.

— Imk! Aš jos tau negailiu! — atsakė.
— Tai, nieko nelaukdami, rytoj „sugertu

ves“ padarysime! — sušuko Sydoras.I
i
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Rytojaus dieną, kai Kalenikas, kaip papras
tai, pirkioje vienas pasiliko, nedrąsiai sugirgž
dėjo durys.

Ant slenksčio pasirodė Liucė, tiek sumišusi, 
kad tik vos akys matėsi iš raudonumo.

— Laba diena! — tyliai sušnabždėjo.
Bernas sutelkė visas jėgas ir atsisėdo pa

tale.
Pažiurėjo į jį, ir jos akys pasruvo ašaromis 

ir rankas užlaužė.
— O Jėzau! Kas tau pasidarė! — kalbėjo.
— Reikia mirti! — atsakė abejingai.
— Dieve mano, Dieve! Tavo marškiniai kaip 

žemė, juodi!
— Juk į žemę eisiu. Jokios pagalbos nėra.
— Ar tu pasitarei su Kuriliene?
— Tariausi su visais ir kaime ir apylinkėje. 

Net į Končicus mane vežė, kai jau kojų nebe
galėjau pavilkti. Vieni sako: „nužiūrėta“. Bet 
taip smarkiai, kad nėra jokios pagalbos. Kas 
daryti! Vieną kartą lemta buvo gimti, kartą nu
mirti!

— O pas būrėją tu buvai!
— Ne. Nesuspėjau!
— Aš buvau, — nedrąsiai prisipažino.
— Dėl manęs?
— Dėl tavęs. Gaidį nunešiau, tai visą daly

ką žinau.
— Na? — susidomėjęs paklausė.
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— Kad bijau čia stovėti. Kas nors įeis ir ką 
pikta pagalvos. Aš atėjau pas jūsų samdininkę 
rėčio pasiskolinti.

Kalenikas vargais negalais atsikėlė ir, pasi
remdamas baldais, pusiau sulinkęs, išėjo į dar
želį. Tenai ant priegrindo atsisėdo, apsiblausu- 
siomis akimis į merginą pažiūrėjo.

Ji netoliese atsistojo, ir dabar juos kiekvie
nas galėjo matyti.

— Na. Dabar sakyk.
— Būrėja pažino, kad esi „nužiūrėtas“. Taip 

puikiai pasakojo: juodas žmogus padarė, sako, 
už tai, kad jį sumušė. Girdi? Tai Tychonas, tik 
ne jis, o jo tėvas už muštynes smuklėje. Atsime
ni? Kam tu užkabinai? Dieve mano, Dieve! — 
vėl ėmė verkti.

— Užkabinau? — pakartojo Kalenikas. — 
Na, tiesa. Te su tavim nevaikšto, kol mane į 
Kniazius neišveš. Dievaži, tegu nevaikšto!

Mergina pažengė žingsnį į priekį.
— Tai tu kvailas! Vakar pas mane Tycho- 

no piršliai buvo.
Bernas pakėlė galvą.
Jo veidas sutinęs, pageltęs, turėjo daug nu

liūdimo ir kartėlio.
— Tai tu tokia? Na, tegu jis tave paima, 

tegu jo tėvas mane užkankina! Atsiminkite! 
Tegu praeina tokia naktis, kad aš pas jus iš

\
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Kniazių neateičiau. Man maža gyvenimo, bet 
jums dar mažiau linksmybės!

— Kalenikai! Tau galvoje negera? Durna
ropių prisiėdei? Kaip šuo, kuris ant šieno kups
to guli, ir pats neėda ir arkliui neduoda.

— Tebūnie ir taip! — sumurmėjo ir po va
landėlės paklausė. — Ar jau tavo „sugertuvės“ 
buvo?

— Ne! — atsakė.
— Kodėl?
— Nenoriu. Močia net mušė. Bijausi eiti, 

tarp burtininkų! O tu imi Ščerbaitę? .
— Ne! Zacharkas ima.
— O tu?
— Ką aš? Lavonas. Be to, nenoriu! — ty

liau užbaigė.
— Nemirsi, ne! — sakė būrėja. Yra pagalba 

tik jau ne iš burtininkų; Čyrukas visų artimiau
sias. Tau pagelbės tas, kuris lachinį kryželį ne
šioja.

— Kryželis? Juk ir aš nešiojau.
— Ne tokį. Burtininkai Lachų neįveikia tais 

kryželiais. Jie neperka iš skarmalininkų, kaip 
kaimiečiai, bet iš kažkur parsineša. Taip kalbė
jo būrėja. Tau, tur būt, ponia duos pagalbą.

— Dievaži! — susidomėjęs klausėsi bernas.
— Ar ji tik panorės! Dėdė kalakutus išvogė. Ji 
mane galutinai nunuodys.
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— Tai aš sau paprašysiu. Papasakosiu taip 
ir taip. Vaistų gausiu, tada tau duosiu.

— Gera tu! — sušnibždėjo.
— Tik nemirk! — tarė, liūdnai į jį žiūrėda- 
— Ne mirti aš tau marškinius skalbiau. 

Pranyko durų šešėlyje.
Vidudienis buvo ir labai šilta, tvarto dvoki

mas ir nauja žemė susijungė su jievos medžio 
kvapsniu.

Saulė kaitino atlapą berno krūtinę, supo jo 
sugeltą galvą.

Visas kaimas dirbo laukuose, sodybose vieš
patavo tyla, gandras kaleno ant Kaleniko darži
nės stogo, bitės rankiojo žiedadulkes iš gėlių la
pelių kriaušėje prieš pirkią.

— Liuce! — sušuko bernas.

ma.

— Ko nori?
— Jeigu nenumirsiu, tai rudenį aš tave pa

imsiu.
— Tu? Meluoji.
— Dievaži.
Nutilo, vienas į kitą nebežiūrėjo.
— Kad iki šienapjūtės pasveikčiau! — su

šnabždėjo bernas.
— Pasveiksi. Dievas mūsų tėvas. Tuojau aš 

pas ponią eisiu. Gal tu nori ką nors skanesnio 
pavalgyti? Še, imk!
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Nedrąsiai išėmė iš sterblės žalių svogūnų 
saują ir riestainį, metė jam į rankas ir pabėgo, 
susigėdusi, kad davė tokią menką dovaną.

— Liuce, balandėle! — sušuko. — Palauk
si?

— Palauksiu, — atsakė tyliai, uždengdama
akis.

Ant priegrindo saulės atokaitoje pasiliko vie
nas, godžiai rydamas karčius svogūnų laiškus 
ir kietą riestainį.

Paguoda nužengė jam į sielą.
Dievas duos, pasveiks iki šienapjūtės.
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GEGUŽĖ.

Vieną vakarą Sydoras paėmęs degtinės bu
telį ir duonos kepalėlį įsikišo į užantį ir, išeigi
niais rūbais apsirengęs, nuvyko į Zamoročenę.

Ščerba jį priėmė be galo maloniai.
Mergina Tatjana, matydama ko čia siekia

ma, pabėgo iš pirkios ir, nepaisydama kvietimų 
ir prašymų, nesidavė prikalbinama atgal su
grįžti.

Tai priklausė ceremonijų daliai.
Sydoras išklostė visą reikalą pagal tradici

nę formulę. Pareiškimas buvo priimtas; degtinė 
išgerta ir įsismaginta gerokai.

Į galą brolis atvedė Tatjaną už plaukų, išgė
rė degtinės saikelį ir tėvo verčiama pareiškė:

— Kaip tėtis, kaip močia, taip ir aš!
Sydoras pasakojo stebuklus apie savo tur

tus ir apie sūnaus ypatumus.
Ščerba apie Kaleniką paklausė, o su jaunikių 

pakeitimu mielai sutiko.
Reikalus pabaigęs Hubenia išvažiavo girtas

ir laimingas.
Pirkioje laukė jo iki vėlyvos nakties. 
Vėliau ilgai ilgai truko pasitarimai.
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Zacharkas išaugo vėl dideliu žmogumi.
Vestuvės tai netoks paprastas dalykas: de

šimt kibirų degtinės mažiausia, pyragai, deš
ros, sūriai; dvi savaitės girtauti ir nieko neveik
ti, šeimos pašalpa ir viso kaimo pagarba, garbė 
ir pasižymėjimas.

Diena iš dienos per keliasdešimt metų slen
ka vienodas, pilkas, purvinas ir vargingas gyve
nimas. Tų dviejų linksmybės ir laimės savaičių 
turi pakakti visam gyvenimui. Toks jau yra 
sutvarkymas nuo amžių.

Susirinko Čekų kaimynai, giminės, bičiuliai. 
Klimą išrinko pajauniu, nes apie Kaleniką ir 
kalbos nebuvo. Iš savo patalo net balso nepakė
lė ir akių nepravėrė.

Sydoro sesers vyrą, Dudarą, išrinko vestu
vių vadovu; giminaitį, Kalistratą Supruniką, 
„seniūnu"; Kirikas turėjo taip pat didelę rolę: 
buvo pono jaunikio brolis.

Svočia buvo visų išdidžiausia ir kalbėjo už
tris.

Tada Zacharkas pirmą kartą prisiminė mo
tiną.

— Teta pabus motina! — nusprendė Sy-
doras.

Tai sudarė Dudarienei daug darbo; bet ir 
garbės buvo nemaža, todėl mielai pasiėmė šias 
priedermes.
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Po pasitarimo visi išsiskirstė. Šeimininkai 
nuėjo gulti.

Vidurnaktį sugirgždėjo durys. Niekas to ne
girdėjo, išskyrus tiktai negalintį užmigti Kale- 
niką. Tylūs basų kojų žingsniai prie jo prisiar
tino.

— Kas čia? — paklausė. Manė, kad Liucė 
su vaistais. Seniai jos nematė.

— Tai aš! — atsakė tylus balsas.
— Kas aš?
— Ona.
— Ko tu nori? — paklausė nustebęs.

— Pasakojo žmonės, kad žadi vestuves kelti! 
Na, tai ir atėjau paūžti!

— Eik laukan! Su mirtimi aš vestuves kel
siu. Zacharkas veda! Tu išeik, nes senis dar ta
ve lazda pavaišins. Dar tau maža girtavimo po 
miestelį?!

— Mano sakalėli! Kaip aš per vestuves pir
kioje nebūčiau!

— Atsikabink nuo manęs, išeik, nes iš ryto 
bus karšta tavo kailiui.

— O kur Zacharkas nakvoja?
— Alkieriuje.
Tylūs basų kojų žingsniai atsitolino, vėl su

girgždėjo durys ir viskas nurimo.
Bet Ona toli nenuėjo.
Ryto metą Sydoras ją pamatė kieme su sū

numi.
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— Atėjo čia, nenaudėlė! — suriko, savo ga
lybės ženklą — girnų milinį — stverdamas.

Bet sūnus įsikišo į šį dalyką.
— Tiek darbo, tegu pasilieka! Marškinius 

išskalbs, pirkią išbaltys. Vasara baigiasi, pra
vers.

Tada Ona pasiliko, dainuodama, kalbi ir po
rą dienų dirbo visai neblogai; paskui kiti darbai 
atitraukė visuotinį dėmesį nuo jos, o ji labai ne- 
siskverbė į juos ir per visas dienas siautė po 
kaimą.

Bet vestuvės be jos neapsiėjo.
Zacharkas numetė savo užsieninius rūbus.

1
Davė jam naujus marškinius, išeiginius, Kale- 
niko drabužius, ir nuėjo pas merginą.

Priėmė jį degtine ir dešra. Tatjana nesidavė 
iš po krosnies ištraukiama. Sužadėtinis užgėrė 
ją. Nusigrįždama ir išsisukinėdama išgėrė stik
lelį, davė antrą, atsisakė.

— Gerk, kvaile! — ragino.
— Nusigersiu, nenoriu!
— Nemeluok! Tokia drūta ir raudona! Ki

birą galėtum išgerti. Še, gerk!
Pagaliau išgėrė. Jis ten prie krosnies su ja 

pasiliko ir žaidė vienas kitą pelenais barstydami 
ir juokaudami.

Ilgai užtruko ir naktį grįžo girtas. Nuo tos 
dienos jokio darbo nedirbo, nebent žaidė.

I
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Užsakams davė du auksinius, o ji iš savo pu
sės baltus marškinius kunigui nunešė.

Paskui dviese nuėjo poterių ir kartu grįžo 
nokstančius rugių laukus, kartais visai pa- 

skęsdami augaluose.
Tuo tarpu pirkioje darbo buvo eibės.
Hubenios Kaleniką išvarė į daržinę, kad ne

trukdytų ankštoje pirkioje, kurią baldė, valė 
ir, kiek buvo galima, visiškai sutvarkė.

Daržinėje buvo truputį apipelėjusių pelų, ant 
jų atsigulė ligonis, o skylėta rudine užsiklojo. 
Pamiršo jį, lyg jo visai nebūtų, be Liucės jis 
visai pražūtų.

Brėkštant kartais ji įpuldavo pas jį, atneš
davo čia bandutę, čia beržų giros, čia svogūnų 
saujelę.

Vaistų ponia nedavė, nes pati žadėjo ligonį 
atlankyti.

Mergina drebėjo iš baimės, kad niekas čia 
jos nepastebėtų, pabėgdavo kaip katė dėl men
kiausio sušmėkšėjimo, bet vis dėlto ateidavo ir 
kartą atnešė jam kryželį, kurį dvare iš kamba
rinės išmaldavo.

Abu tikėjo to ženklo galybe, nes juk būrėja 
viską žinojo.

Vieną dieną, Kalenikui visai nesitikint, apie 
pietus, daržinės durys liūdnai sugirgždėjo.

per
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Įėjo saulės spinduliai, įėjo ir ponia, Kornilo 
Huco lydima. Vos jį surado, buvo toks pilkas 
ant pilkų pelų kampe.

Ponia prie jo priklaupė, baltomis rankomis 
palietė galvą, rankas, krūtinę. Į rimtą, truputį 
liūdną veidą įbedė akis ir tylėjo, didelės baimės 
ir pagarbos apimta.

— Ką tau skauda? — klausė.
— Viską: ir kaulus, ir galvą, ir krūtinę.
— Ir seniai jau?
— Penkios savaitės.
— Kodėl tu tuojau į dvarą neatėjai?
— Gėdėjaus!
— Gėdėkis taip kalbėjęs! — pratarė malo

niai.
— Jis toks kvailas ir bailys! — tarė Hucas.
Ponia iškraustė atneštąjį maišelį.
— Štai turi trejus miltelius! Priimsi juos šį 

vakarą, rytoj rytą ir apie pietus. Bet atsimink: 
rūgštimo nevalgyk ir basas nevaikščiok! Rytoj 
jau karštis atslūgs, bet septintą dieną turi ateiti 
į dvarą, nes gali grįžti. Šičia dar yra šaknelių, 
jas gerk nuolat, rytą ir vakarą; ir tu, Kornilai, 
įženk pas jį kasdien ir man pranešk, kaip jau
čiasi. Na, būsi sveikas, Kalenikai, ir susituoksi 
su Liuce.

Bernas susijaudinęs nusigrįžo.
■ Ponia atsistojo, o jis pasijudino ir tą baltą 

ranką, kuri jį pįjfuodė, prie lūpų prispaudė.
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— Gal nori ko nors, ko pirkioje neturite? 
— paklausė.

— Norėčiau ko nors rūgštaus!
— To tau dabar negalima valgyti. Atsiųsiu 

tau arbatos ir vyno vakare per Motiejų.
Dar kartą jai ranką pabučiavo ir per visą 

dieną tik apie tai ir tegalvojo, kaip tuos vaistus 
pavartoti, bet iš gėdos ir sumišimo pamiršo.

Pagaliau paėmė visus trejus miltelius ir 
kartu su popieriumi prarijo.

Ponios atlankymo sujaudinti, tą dieną taip 
pat atlankė jį iš pirkios. Ona jam suvirino šak
neles riebiame viralo puodelyje ir pasaldino me
dumi. Tai buvo gardu ir todėl godžiai gėrė.

Grįždamas iš darbo, Motiejus Hucas atnešė 
jam arbatos ir vyno butelį. Tuos skanumy
nus pastebėjęs, net pats Sydoras pasirodė ir iš
gėrė didesnę dalį. Likusiąją stvėrė Kirikas, o 
dėl tuščio butelio iki kraujo susipešė vaikai.

Išsipildė ponios žodžiai. Kitą dieną Kaleni- 
kas nebeturėjo karščio ir miegojo visą dieną.

Temstant Liucė pas jį atbėgo.
Atnešė jam puoduką pieno iš tos Gražuolės, 

kurią pavasarį iš vandens išgelbėjo.
— Geriau man, geriau! — gyrėsi. — Taip, 

lyg antrą kartą būčiau užgimęs. Tik silpna, silp
na, kaip karną galima mane lankstyti!

Šienapjūtei buvo išgelbėtas!
O tuo tarpu vestuvėms pabaigė ruoštis.
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Kamaroje stovėjo degtinės statinė, kabojo 

dešrų pančiai, gulėjo mėsos krūvos, sūriai ir 
pyragų miltai.

Užsakai išėjo, prasidėjo iškilmės.
Sekmadienį Zacharikas ir Tatjana nuėjo iš

pažinties. Jungtuvės buvo paskirtos vakarą.
Po pietų jau Hubenių pirkia buvo pilna gi

minių ir giminaičių.
Kieme kinkė arklius. Ponas jaunikis puošėsi.
Apsivilko naujai pasiūtais baltiniais, naujai 

pasiūtą apsiaustą, prie kepurės prisegė jam gel
tonų karolių ryšulėlį, apjuosė kaip kraujas rau
donu kaspinu.

Ir taip atsistojo kartu su pajauniais prieš 
vyresniuosius pirkioje, o Klimas Čekas, pajau
niai pradėjo savo priedermes.

Nei ponas jaunasis, nei panelė jaunoji per 
visas vestuves nei kalba, nei dainuoja.

Už jį tąi daro pajauniai, brolis ir svočia; už 
ją — pajaunė.

Štai Klimas nusilenkė prieš vyresniuosius 
sykį, du ir tris; paskui jį, kaip automatas, nu
silenkė Zacharkas, pajauniai ir pradėjo iškil
mingai:

Šiems metams sukakus, 
Dievuliui įsakius,
Kažkur čia yr* tėtis ir močia, 
Visa šeimynėlė, visi artimieji,
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Kaimynai, tautiečiai mieli, 
Palaiminkit savo vaikučius 
Jungtuvių nuvykti.

— Tegu Dievas laimina! — atsakė Sydoras.
Tris kartus nusilenkė Klimas ir vis tą patį 

kartojo, o po trijų kartų į vežimus susėdo abu 
su Zacharku, o Kirikas arklius nuginė, ir nu
važiavo.

Niekas likusiųjų nesijudino. Jungtuvės tai 
tik iškilmių pradžia ir ne taip jau svarbus daly
kas kaimiečių puotoje.

Prie bažnyčios susivažiavo ponai jaunieji.
Ir ji turėjo baltinius ir drabužius naujai pa

siūtus, marškiniai sutraukti ne kaspinu, bet bal
tų linų juostele, plaukai palaidi, ant galvos di
delis arnikų vainikas. Kaspinų ryšuliai dengė 
pečius, rankoje turėjo baltą nosinaitę.

Panašiai pasipuošus pajaunė paklojo bažny
čioje ponams jauniesiems po ko jomis, du rank
šluosčius — ir taip stovėjo kurį laiką, sustingę 
savo išeiginiuose rūbuose, suprakaitavę ir ty
lūs. Vienas į kitą nė nepažiūrėjo.

Ceremoniją atliko greitai. Nė vienas jų ne
siėmė į širdį priesaikos žodžių, nei pamokslo.

Jaunoji neverkė; jaunasis, šviesos apsuptas, 
žiūrėjo be tikslo į evangelijos knygas.

Pagaliau iš bažnyčios išėjo.
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Dabar susėdo jau abu į Zacharko vežimą, 
pajaunė priešais juos, Klimas arklius valdė.

Tas vežimas, pilnas pasipuošusių vestuvi
ninkų, nudundėjo į Zamoročenę. Žmonės žiūrėjo 
į juos, arkliai bėgo smagiai.

Tik dabar prasidėjo tikrosios vestuvės. Ant 
Ščerbų slenksčio priėmė juos šūkiais, įėjo į pir
kią, kur stale laukė jų vakarienė.

Svočia traukė pirmąją giesmę pono jaunojo
vardu:

Dabar, uošvi, garbė jūsų, 
Dabar, uošvi, merga mūsų. 
Sodink žentą už stalelio,
Jį vadinki sakalėliu,
Pilk jam degtinėlės, 
Užgerki žentelį!

Meliodija buvo linksma ir gyva, bet kai su
sėdo vakarienės, antroji giesmė pasigirdo, jau 
lėta, liūdna, lemtinga.

Pavalgyk, Tatjana, pavalgyk 
Tėvų vakarienę:
Uošvė tau valgyt neduos.
Sės į stalą vakarienės,
Pasiųs tave vandenėlio,
O sunkus jų kibirėlis,
Ir gilus jų šulinelis,
O naktelė juoda, juoda!
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Tatjana pravirko, todėl pajaunė, gal norė
dama ją paguosti, pridūrė:

Jaunas Zacharkas tavęs pagailės,
Tu kibirą vieną, jis antrą atneš, 
Sugrįšit kartu nuo šulinelio!

Jaunieji valgė tylėdami. Degtinė ėjo į galvą 
ir visi jau dainavo ir krykštavo.

Jiedu mažai gėrė ir, greta sėdėdami, atrodė 
kaip dvi nejudomos iškamšos.

Po vakarienės Tatjana ilgais baltais rankš
luosčiais kryžmais perjuosė pečius Klimui ir Ki- 
rikui.

Dainos pasklido po kiemą ir gatvę:

Baltas beržas, baltas,
Visą mišką puošia.
Pajaunius jaunoji 
Rankšluostėliais juosia.

Vėl visi į vežimą susėdo ir nudardėjo, bet 
tuoj už kaimo vežimas sustojo.

Tatjana su pajaune iš vežimo išlipo, o Za
charkas žmonai sidabrinį, spindintį pinigą į 
rieškutę įbrūko.

Dabar visi uždainavo:

Jau aušta aušrelė,
Jau gęsta žvaigždelės,
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Jaunas Zacharkas vežiman jau sėda, 
Savo Tatjanai labanaktį gieda.
Laba naktelė, mano aušrele,
Laba naktelė, mano širdele,
Jau be tavęs ilgu man, dūšele!

Pamažu dainelė plaukė. Vežimas nuvažiavo 
Skriaudos link, panelė jaunoji su pajaune grįžo 
į Zamoročenę.

Toli plačiai Skriaudoje girdėjosi Hubenių 
kieme muzika. Karpina Hucas smuikavo, kitas 
būgneliu pritarė, priemenė ir pirkia buvo pilnos 
girtų žioplių.

Per spūstį vos ponas jaunasis prasigrūdo. 
Dar nešoko.

Kai Zacharkas pasirodė, iš kertės išėjo Sy- 
doras ir pašaukė Dudarienę.

Įsikišo abu į užantį po bandutę, susikabino 
rankomis. Padarė jų šokiui vietos, ėmė suktis į 
vieną, čia į kitą pusę, dainelei pritariant:

Padėk sūrį ir degtinę, 
Visi trauksim sutartinę, 
Suk tėvelį, ją ratu,
Kad linksma naktis būtų!

Dabar ėmė visi šokti. Jauni bešokdami „ka
zoką“ visokias išdaigas krėtė, merginos rinkosi
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po tris ir suko „malūną“, Ona su bernais imita
vo polką ir valsą.

— Ū-a! ū-a! ū-a! — rykavo pasigėrusi svo
čia, keistai pasipuošusi: vyriška kepure, ant vir
šaus marškiniai.

Trypė viena, kitų stumdoma, ir dainavo visa 
gerkle:

O bateliai tuk, tuk, tuk! 
Tėve, tėve, naujus duok! 
Tėvas sako: „Senus avėt!“ 
„Nes nemoki tu ravėt!“

Zacharkas šokiuose nedalyvavo ir vos kele
tą valandėlių tepabuvo pirkioje.

Nuolat su neperskiriamu Klimu ir nuolat ne
bylus, nuėjo pas kaimynus „pyragų“ rinkti. Į 
bendrą sūkurį ir spūstį prisijungė dar devynios 
moterys, pasipuošusios ir labjausiai trokštan
čios degtinės.

Jau įgėrusios stvėrėsi darbo.
Atnešė kvietinių miltų, kubilą įritino į pir

kios vidurį; veidai rodė susikaupimą, kiekvienas 
judesys, kiekvienas darbas buvo dirbamas pa
gal tradiciją.

Iš to rato išrinko seniausią, kuri tat pradėjo.
Išsitiesusi, atsigrįžusi į tėvus, padavė miltus 

per tris kartus sakydama:
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Šiems metams sukakus, 
Dievuliui įsakius,
Kažkur čia yr* tėtis ir močia: 
Palaiminkit savo vaikučius 
Pyragų ragauti!

Ir buvo tai tešla kažkokia simboliška, nes 
rimtai ir iškilmingai Sydoras atsakinėjo:

— Tegu laimina Dievas!
O „pyraginės“ uždainavo:

Mergužėlės į šaltinį 
Eikit vandenėlio!
Ir vestuvėms mums prikepkit 
Šaunių pyragėlių!

Priemenėje, vienos žvakutės skurdžia švie
sa apšviestoje, pasilinksminimas ėjo visu gyvu
mu, kiemas buvo žmonių prigrūstas, triukšmas 
slopino muziką, pirkioje giedojo vestuvines gies
mes.

Ten buvo tamsu ir baisiai tvanku.
Lemputė, tikriau pasakius, rašalinė su įtai

sytu virvutės galeliu žibale, stovėjo ant kros
nies kampo.

Pakampiais rusveno besikalbančių pypkės, 
per langelį skverbėsi vasaros nakties atspin
džiai.
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Aplink lemputę susibūrė pyraginės, kaip ra
ganų būrys, švenčiančių subatą, ir rėkė nežmo
nišku balsu:

Duok, Dievuli, gerų metų,
Kaip kaimynams, taip ir mums! 
Duok, Dievuli, gero laiko,
Kad šeima augtų be saiko!

Kartais vyresnioji pyraginė, visiškai girta, 
šoko su kastuvu, išvartydama žmones ir baldus, 
kartais iš priemenės įpuldavo svočia, kaip smala 
prisikabinusi prie Sydoro.

Aš kilus iš geros šeimynos,
Kaip vandenį geriu degtinę.

Paliai sieną susėdę senieji garsiai šnekučia
vosi.

Glėbestavosi ir bučiavosi, tai vėl keikėsi ir 
mušėsi per veidus. Vienas pasakojo savo vagi
liavimo nuotykius, kitas — teismus; 
senis, visai be sąmonės, po stalu kalbėjo pote
rius, kosulio ir žeksėjimo pritariamas.

„Perechrestai“ buvo dažniausiai lūpose.
Po poros savaičių visi ten trauks.
Pagaliau šeimininkai nelinksmino svečių. 

Kas įėjo, gavo stikliuką degtinės už linkėjimus 
ir toliau niekas juo nesirūpino.

kažkoks
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Nelaimingiausi buvo vaikai. Mušė juos ir 
stumdė, kartais nusirisdavo po šokančių kojo
mis, spardydavo juos be pasigailėjimo; parpuo
lė po kažkokio girtuoklio batais: tas pargriuvo, 
ant drėgnų grindų prasidėjo tada šniokštimai, 
vaitojimai ir keiksmai.

Kirikas buvo be galo į darbą įsileidęs. Pasi- 
gėrusiems traukė iš kišenių taboką, tetai iš po 
rankų vogė degtinę, mėgdžiojo tėvą ir senes
niuosius.

Zacharkas sustingęs sėdėjo tarp senesniųjų. 
Rūkė ir spjaudė pakaitomis. Pajaunis girtavo 
priemenėje, kur dažniausiai girdėjosi siaučian
čios Onos juokas ir kur švieste švietė kaip ža
rijos jos miestiškas sijonas ir skara.

Pagaliau uždegė šiaudų ryšulį krosniai pa
kurti.

Liepsna švystelėjo valandėlę, ir tik tada pa
sirodė prie krosnies išbalęs, liesas, auksiniais 
plaukais ir gaurais apaugęs veidas.

Tai buvo Kalenikas. Gulėjo tenai, vestuvi
ninkų užmirštas ir nematomas, ir žiūrėjo į besi
linksminančius.

Neseniai manė, kad jo vestuvės bus taip ap
vaikščiotos; dabar jį apėmė tokia apatija, kad 
net degtinės negėrė.

Jam buvo gera, tik silpna. Nuo vieno stikliu
ko sąmonės netektų.
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Nuo krosnies, kai trupučiuką pasilenkė, ma
tė priemenę, triukšmaujančius vienmečius ir 
merginas, kaskart naujas, tik tarp jų nebuvo 
Liucės auksinių kasų.

Onos juokas jį pykdė. Jeigu daugiau jėgų 
turėtų, tai sudaužytų ją į rūgštų obuolį, ir vaikų 
verksmas stverdavo jam už širdies, o labjausiai 
jį kankino mintis, kad niekas nesirūpina „nak
vyne“, kad niekas „auštant“ neprisimena jaučių.

Alkani bus gyvulėliai!
Manė taip pat, kad kiekvieną valandą gali 

Čyrukas ateiti, o tuomet kas nors atsitiks.
Per vestuves, žinoma, blogiausiai apžavi bur

tininkai, nes žmogus girtas, bet ką duodamas 
išgers.

Iš krosnies išsiveržę pilkai melsvi dūmai taip 
graužė, jog iš akių ašaras spaudė, bet tai ne
trukdė linksmintis.

Šoko ir linksminosi toliau.
Dūmuose paskendo Kalenikas. Tada nulipo 

nuo krosnies ant suolo, nuo suolo ant žemės.
Pradėjo juo juoktis, šaipytis.
Suplyšusiu apsiaustu, basas, susivėlęs, atro

dė kaip šmėkla.
Baisi gėda apėmė jį, persirengtų, bet jo išei

giniais rūbais vilkėjo Zacharkas, todėl bernelis 
išsmuko į kiemą.
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Kartu jam buvo ir graudu. Pats nežinojo, 
kur pasidėti. Hucų pirkia buvo arčiausia: nuėjo 
tenai ir ant priegrindo atsisėdo.

Seimininkai jau miegojo. Ant slenksčio Olė 
P’rytulanka stovėjo ir verkė.

— Kas tau yra? — paklausė.
— Motina apmušė.
— Už ką?
— Kad neičiau pas jus į vestuves.
— Tavo motina griežta.
— Griežta! Tai Karpina ją prikalbėjo. Kad 

jį velnias pagriebtų! Jis mane seka ir viską mo
tinai praneša. Nei į „muziką“ neleidžia, nei į 
vakarėlius. Nelaiminga mano dalia! Eisiu ir 
pasiskandinsiu jų piktumui.

— Et, plepi!
— Jie manęs ir už vyro neleis.
— Et, kai kas norės paimti, tai ir nuduos.
— O netiesa! Vakar užkabinėjo mane dirb

damas dvare Petrukas Kutas. Velnias žino, kur 
Karpina pamatė, nes tik kitame lauko gale do
bilus pjovė. Taigi, grįždamas, man akis svilino, 
o paskui motinai įskundė, o motina tučtuojau 
prijuostę nusijuosė ir iškapojo mane prijuostės 
raiščiais.

— Tai jis, tur būt, tavęs pavydi?
— Ko? Netiesa! Toks, pasileidėlis, įkyrus! 

Jis tai gali paskui kiekvieną merginą lakstyti.

156



Aš žinau, ką jis išdarinėja. Jeigu tik šeiminin
kui žodį pratarčiau, tai jam tada kailį išpertų.

— Na, tai pasakyk!
— Tai jis mane už tai užmuštų.
Tą pat valandą kažkas peršoko tvorelę, ski

riančią sodybą, ir užpuolė Olę.
Baisiai suriko ir atšoko, o Karpina suprakai

tavęs prieš Kaleniką sustojo.
— Na, jos laimė, kad tai tu, padvėseli. Jeigu 

taip kitas, tai sumuščiau.
— Kas tau? Tegu eina ir pasilinksmina!
— Žinoma! Ir tebūnie kaip tos visos pasi

leidėlės!
— Jeigu panorės, tai niekas neišsaugos.
— Dievaži, aš išsaugosiu!
— Ir kam,
Linksmas berniukas gardžiai susijuokė ir 

įsidiegė rankas į šonus.
— A ot! O aš kam ją auginau! Nesulauk

tum! Kvailas tas, kuris savo nesaugoja.
— Dievaži! Paimsi ją?
— Na, o ką gi?
— Durnaropių apsiėdei.
— Mano varge! tyliai priemenėje su

šnabždėjo nugirdusi Olė.
— Ir ne durnaropių, bet proto. Tiek metų 

duona šėrėme, o kai išaugo, tokios darbininkės 
pirkioje netekti, o svetimą imti, kad su brolie-
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inėmis kiekvieną dieną peštųsi, čia dėl šaukšto, 
čia dėl dubens.

Į gerą ūkį tave užkuriomis neviena vientur
tė paimtų.

— Kvaili tie tavo ūkiai ir ūkiški vargai. Aš 
nesu pratęs mokesčių mokėti ir save badu ma
rinti rugiapjūtės belaukdamas. Dirbu, bet žinau 
už ką; nuo pat kūdikystės buvau sotus, apsi
rengęs ir dūminės lūšnos neragavau.

Kad jau mane ponuku vadina, tai jau po- 
nuku ir liksiu! Olė, eik miegoti, nes rytoj prie 
darbo snausi.

Nusigrįžo, vėl tvorą peršoko ir vėl stvėrėsi 
savo smuiko.

Olės verksmas, kaip sužavėtos, nutilo, bet 
ji daugiau nepasirodė.

Kalenikas ant priegrindo pasiliko, ir taip jau 
toji vestuvių naktis praslinko blaiviai, karčiai 
ir liūdnai.

Kartais pamiršdavo, kad groja, šoka ir gir
tauja jo pirkioje.

Jau buvo didelė diena, kai pasilinksminimas 
pasibaigė.

Muzika nutilo, vestuvininkai išsiskirstė.
Kai Kalenikas grįžo į pirkią, visi miegojo, 

kur kas pargriuvo — girtas ar blaivus.
Šiukšlės, purvas ir tvaikas pripildė pirkią.
Dudarienė ėmė iš krosnies pyragus.i
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Pyragai buvo milžiniški, aukšti, viduryje ir 
iš šonų aplipdyti tešlos kankorėžiais.

Dudarienė sukrovė juos ant duonkepės 
dangčio, ant šieno, ant staltiesės ir pastatė ant 
stalo. Ėmė vėliau šaukti Oną, bet tos niekur 
nebuvo.

Todėl pašaukė Kaleniką į pagalbą ir apvalė 
kamarą, kur gulėjo valgių likučiai. Poilsis truko 
trumpai, nes apie pietus jau susirinko pyragi- 
nės dainuodamos, rūtomis, raudonais kaspinais 
ir arnikų papuošė pyragus, kad atrodytų kaip 
darželis.

Nubudo Sydoras, Zacharkas, atsirado Ona, 
pradėjo virti pietus, tvarkytis, šūkauti.

Su procesija pyragus išnešė į kamarą.
Vėl liejosi degtinė į amžinai ištroškusias 

gerkles, vėl priemenė ir kiemas buvo pilni žmo
nių, vėl „pjovė“ smuikai.

Kaleniką pasiuntė vežimų ir arklių paruošti, 
o tuo tarpu pietus valgė, pietus ištaigingus, nes 
su mėsa, parpeliais ir tyre.

Jau buvo vakaras, kai visai pasiruošė va
žiuoti. Trys pakinkyti vežimai stovėjo ties pir
kia. Į pirmą porinį vežimą įdėjo pyragus, atsi
sėdo ponas jaunasis su svočia, pajauniu ir bro
liu. Į kitus du vežimus susėdo kiti vestuvininkai 
ir išvažiavo.

Išvažiuojant svočios balsas įveikė muziką ir 
triukšmą:

i
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Pas mergelę važiuoja Zacharkas, 
It mėnulis šviesus pas žvaigždelę. 
Ir klausia tėvelio važiuodams: 
Kaip turiu sveikint mergelę? 
Netark, sūneli, nė žodelio:
Tam reikalui siųsiu piršlius,
Kaip sugebės, taip pakalbės!
Už tave, mano brangus!

]

Jų pasitikti iš Ščerbų niekas neišėjo.
Šoko priemenėje ir kas valandą šmėkšėjo 

panelės jaunosios vainikas; pro langus matėsi 
senesniųjų veidai.

Vežimai sustojo, bet niekas neišlipo, tiktai 
pajaunis Klimas puolė j pirkią.

Išgėrė jis su Ščerbais ir vėl sugrįžo į kiemą 
panelės jaunosios pyraginėmis vedinas.

Svočia davė jiems degtinės:

Iš kur svočia? Iš Orychovo?
Ko pas mus jį atvažiavo:
Putinėlio ar bastučių pjauti?

Dainavo be atvangos, ilgai, iki pagaliau 
Ščerba su žmona išėjo.

Iš uošvio rankų, per skepetą, Zacharkas pri
ėmė degtinės stikliuką, bet negėrė, nes svočia 
dainavo:
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Negerk, Zacharkai, pirmo stikliuko,
Bet pilk ant karčių savo arkliuko. 
Karčiai arkliukui išaugs dideli,
Tavo Tatjana bus tau paklusni.

Todėl Zacharkas degtinę išpylė už savęs ir 
išgėrė tik antrą stikliuką; degtinė nuėjo iš ran
kų į rankas.

Dabar kelias į pirkią buvo laisvas.
Pirmiausia nešė pyragus, paskui per spūstį 

šokančiųjų prasiveržė ir ponas jaunasis.
Nesisėdo, stovėjo eilėse paliai krosnį.
Ant suolo padėjo Ščerbai priegalvį ir įvedė 

Tatjaną.
Ėmė ji tada, pradėdama nuo tėvų, pulti vi

siems po kojų.
Bučiavo kojas tėvams, ir giminei, ir sveti

miems, ir kaimynams, net mažiems vaikams. 
Pasilenkdama iki pat žemės, su visais atsisvei
kindama, o šalia jos pajaunė dainavo dainas to
kias liūdnas, lyg per šermenis.

Pagaliau pasodino ją už stalo, tada Zachar
kas puolė po kojų nė vieno neaplenkdamas. Pa
baigęs sustojo ties žmona, o pajaunis prabilo:

Šiems metams sukakus,
Dievuliui įsakius,
Kažkur čia yr’ tėtis ir močia: 
Palaiminkit savo vaikučius 
Ant kraičio sėsti!

161
Skriauda 11.



Tris kartus juos pastūmė, o vėliau pasodino 
garbingoje vietoje prie sienos.

Svočia padavė jam dvi susuktas kartu žva
kes, užžiebtas iš abiejų galų: pasvilino jomis 
Tatjanos ir Zacharko plaukus ir užkišo jas tarp 
jų aukštai sienoje.

Degė čirpdamos, lėmė ilgą gyvenimą.
O bus miglotas ir juodas gyvenimas, o bus 

varginga ir praeinamoji laimė, o juo blogiau, 
kad ilgas.

Dabar Ščerbienė pajauniui padavė čipčiką ir 
marškinius. Iš jos rankų tai priėmė svočia, su- 
žarstė Tatjanos plaukus, paslėpė juos po dro
biniu nuometu. Dar vainiką jai paliko, bet kasų 
jau niekad kaspinais nebepuošė.

Dainavo traukdami:

Kas pas mus gale stalo stovi,
Šimtą mastų drobelės karpo?
Tai stovi močiutė,
Šimtą mastų drobelės karpo.
Maža, močiute, maža!
Nuometui pritrūko!

.
;

Svočia pašoko ant suolo, raudona, girta:

Dabar aš čia karalaitė,
Žmona padariau mergaitę!

Šoko žiauriai šūkaudama.
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O vėliau atsipeikėjęs vestuvių vadas lazda, 
apvyniota arnikų, sušėrė į kubilą ir garsiai su
šuko:

Yra čia kažkur jaunosios tėvelis, 
Prašo pašalpos jaunasis ir jaunoji.

Sujudo Ščerbai ir kiekvienas po sidabrinį 
rublį numetė ant pyrago.

Ponai jaunieji, visuomet nebylūs, žemai nu
silenkė, o svočia atsiliepė:

Prašo Tatjana savo tėvelį,
Gimdytoją savo, jiemsiems padėti, 
Jiemsiems padėti — jiems dovanoti: 
Pagelbėk man, tėve!
Pas Dievą, pas dosnųjį Dievą 
Dovanos tavo — pagalba.
Atsiųs tau laimės, sveikatos 
Ir gerą buitį ir ilgą amželį.

Iš visų pusių, vestuvių vado šaukiami, priei
davo su dovanomis giminės ir pažįstamieji.

Moterys dovanojo marškinius, o vyrai pini
gus arba senas skardines sagas.

Krikšto tėvas paaukojo avį, turtinga teta 
žąsį. Ponai jaunieji nuolat linkčiojo, iki vadovas 
paskutinį svečią iššaukė.

Pagaliau svočia juos išvedė į kamarą. Tada 
trupučiuką atsikvėpė po varginančių ceremoni-
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jų. Triukšmas ir šokiai nenustodavo, bet jiems 
papročiai neleido šokti.

Į tas linksmybes žiūrėjo tik iš tolo. Zachar- 
kas truputį įgėrę, Tatjana rankiojo savo duk
nas, priegalvius ir drabužių dėžes.

Ščerbienė jai padėjo, malonę ir turtą primin
dama žentui.

— Duodame tau merginą dailią, negailime 
patalų ir drabužių. Tik pažiūrėk, kiek čia man
tos! Darbininkę taip pat puikią vasarai gauni! 
Manta tavo!

Bet Zacharkas, pasigėręs, pajuto savyje vy
ro savimeilę ir priėmė tą visą lengvapėdiškai.

Rankas už juostos užsikišo ir įžūliai juokėsi.
— Velnias imtų tą jūsų mergą, jeigu ne toji 

manta ir jeigu nesiartintų vasara! Ją reikia pa
gražinti, nes marga nuo raupų, kaip grikų tyrė.

— Ak, tu, nenaudėli! — pradėjo Ščerbienė.
— Nelaiminga mano dalia! — suvaitojo 

Tatjana. Motina paėmė ją energingai ginti.
— Ne toks kaip tu ateidavo piršlybų. Vir

šaitis iš Končicų arklį nuvarė čia bevažinėda
mas ir beprašydamas.

— O kas man viršaitis ? Jis toks pat kvailas, 
kaip ir visi! Aš betarnaudamas ne su tokiais 
valdininkais kalbėjausi, o Zubkove ne tokias 
mergas mačiau. Viena pirklienė, kuri turėjo mū
rinį namą, mane norėjo per žentą paimti.
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Ščerbienė tat išgirdusi nutilo, o Tatjana pri
ėjo prie vyro ir paaugo iš išdidumo.

Pakišdavo jam dešrų, sūrių ir pyragų, o jis 
toliau vis pasakojo savo atsiminimus iš karei
viško gyvenimo.

Svečiai kaskart keitėsi, plaukdami nenu
trūkstama banga į vaišes. Praėjo naktis, diena, 
o jie gėrė, dainavo, valgė.

Pagaliau vakare pradėjo ruoštis grįžti at
gal. Pakinkė arklius, į vežimus sukrovė mantą. 
Tatjanai artinosi paskutinė atsisveikinimo va
landa su namais, su giminėmis, su kaimu, su 
jaunystės laisve.

Vyro arklius ir pajaunius papuošė rank
šluosčiais, o vėliau atsistojo tarp Zacharko pa
jaunių, paliai krosnį, toliau nuo savo šeimos — 
kas kartas tolimesnė saviesiems.

Ščerbai atsisėdo ant priegalvio už stalo. Kli
mas, pajaunis, jiems žemai nusilenkė ir paprašė 
leidimą išvažiuoti:

Šiems metams sukakus,
Dievuliui įsakius,
Kažkur čia yr’ tėtis ir močia: 
Palaiminkit savo vaikučius 
Į savąjį židinį vykti.

i

Ant stalo gulėjo duonos kepalėlis, paskuti
nis, kurį Tatjana toje pirkioje kepė ir valgė.

a
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Tėvai ant to kepalėlio padėjo rankas, kurios ją 
augino ir maitino, o ji jas nubučiavo ir tą duo
ną taip pat.

Ji be galo verkė ir ašarojo.
Jau pajaunis pyragą paėmė ir priešais į ve

žimą nunešė. Priemenėje tėvai padėjo rankas 
ant kubilo, ir ji jas vėl nubučiavo, neaplenkda
ma nė to medžio.

Pajaunis tris kartus su vandens kibiru ap
link vežimą apėjo ir arkliams po kojų išpylė.

Pagaliau ėmė į vežimus sėsti, o merginos, 
jos draugės, paskutine daina ją lydėjo:

Jau aušta aušrelė,
Jau gęsta žvaigždelės.
Jauna Tatjana vežiman jau sėda,
O tėvas šitokius žodžius jai gieda:
— Kur tu, dukrele, raktus padėjai? 
Gal pirkios raktelius paimti norėjai! 
— Mečiau juos aukštai, toli aš važiuoju, 
Mečiau nuo savęs, vykstu iš tavęs. 
Mečiau į pašiūrę, — važiuoju paguodos.

i

!

Vežimas pasijudino iš vietos, o paskui jį vi
sos vestuvės su riksmu, su triukšmu, muzika, 
taip, kad niekas Tatjanos verksmų ir aimana
vimų negirdėjo. Ir taip išvažiavo į „savo gyve
nimą“.
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Niekad nematė Zacharko pirkios, todėl iš to
lo jau jos jieškojo ir pasirodė jai, palyginus su 
tėvo pirkia, be galo menka ir juoda.

Toje spūstyje, užtvenkusioje kiemą, pamatė 
išblyškusį žmogaus šešėlį, kurio žmona turėjo 
būti, ir pasižiūrėjo vienas į antrą.

Kalenikas, į tvorą atsirėmęs, silpnas, staiga 
perkėlė savo akis nuo jos ant arklių, kurie buvo 
apsiputoję.

Nusispjovė, susikeikė ir nuėjo susigraužęs. 
Bet staiga pasigirdo daina:

Vežu tau, tėve, martelę į tavo namus!
Ar linksmas, laimingas dėl mano man

tos?
Sūnau, kai gimei tu, aš linksmas buvau,
Dar laimingesnis, kai vestuves matau.

Tatjanai įteikė pirmą vyro duoną ir įėjo pas
kui pyragą į pirkią.

Ji sėmė iš prijuostės saujomis grūdus ir bė
rė į kampus.

Bėrė rugius, iš kurių kas savaitė keps duo
ną, kviečius, kuriuos vieną kartą per metus py
raguose ragauja; bėrė avižas, iš kurių rūgščią 
sriubą valgys per ilgas žiemos vigilijas.

Praeidama pro krosnį, prie kurios visą gy
venimą turėtų praleisti, metė į tą tamsią kiau
rymę smulkų pinigą ir štai jau stovėjo pirkioje.

Perženk, Tatjana, savo naujus slenksčius.
Sulenk prieš uošvius savo kelius.
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Uošviai, tėveliai, neskriauskit manęs!
Graudžiai skambėjo daina, verkė Tatjana 

puldama po kojų tiems svetimiesiems ir apka
bindama jų kelius.

Lenkėsi iki pat žemės prieš kiekvieną, jau
ną ir seną, lyg visą Skriaudą prašė maloniai ir 
gerai ją priimti.

Tuo tarpu skleidėsi naktis. Vestuvininkai iš
siskubino iš pirkios, prasidėjo juokas ir lauki
niai šokinėjimai.

Visu būriu palydėjo ponus jaunuosius į dar
žinę, palikdami juos už čypiančių, sukrypusių 
durų.

Kiti vestuvininkai apie miegą nė negalvojo. 
Gėrė ir šoko, tik didelį nustebimą sukėlė Oksen- 
to Čyruko pasirodymas.

i

Nuo jo visi pasitraukė. Sydoras jį į kamarą 
pakvietė, vaišino, valgydino, girdė.

Ta kresna, juoda būtybė turėjo savyje iš tik
rųjų kažką slegiančio.

Iš po didelių juodų antakių žiūrėjo perve
riamu žvilgsniu į kiekvieną, į kurį pakėlė akis.

Vaišes priėmė, išgėrė ir aplink apsidairė, į 
ką išgėrus.

Vienas ir kitas artimesniųjų slėpėsi už savo 
kaimyno pečių, o Čyrukas nieko geresnio nesu
radęs stikliuką pastatė ir, ant suolo atsisėdęs, 
į žaidimus žiūrėjo.
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— Mūsų Kaleniko nematyti, — tarė Sy-
doras.

— Serga pasileidėlis.
— Kodėl neatėjo pas mane patarimo?
— Ponia jį į kuraciją paėmė.
— Ponia! — nusispjaudamas tarė burtinin

kas. — Yra stipresnių už ponią.
Netoliese stovėjo Karpina Hucas, degtinės ir 

žaidimo įsmagintas. Išgirdo ir tučtuojau už my
limą dvarą užstojo.

— Žinoma! — tarė, drąsiai į Cyruką žiūrė
damas. — Velnias yra stipresnis! Tik kad jo 
niekas nebijo, nes kas turi proto, tas Dievo lai
kosi.

«
i

— Išmintingas tu, jaunas Lašekai! — su
murmėjo Čyrukas. — Žiūrėk, kad greit nesu- 
kvailėtum!

— Nebent man durnaropių užduotum! — 
įžūliai atkirto vaikėzas.

— Et turtingam ir durnaropių yra išteklius.
— Kad tai skanu, tai žiūrėk, kad kamaroje 

jų tamstai Tychonas nesuėstų.
— Cit, cit! — pradėjo malšinti berniuką.
— Tegu man dvaro neliečia!
Atitempė jį į šalį.
— Še, imk smuiką ir grok!
— Grok, grok! — nusijuokė su pašaipa čy

rukas. — Neilgai grosi.
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Karpina porą kartų griežykle patraukė, stai
ga trūko styga.

Įtempė antrą — trūko antra.
Sukeikė, vėl sutvarkė, vėl trūko.
Tada pažvelgė į Čyruką, o su juo visi kiti 

pažiūrėjo ir laikinai nutilo.
Burtininkas, į šonus įsidiegęs, tą prietaringą 

nustebimą priėmė kaip sau priklausomą garbę. 
Netikėtas supuolimas jam puikiai patarnavo. 
Karpina sukeikė ir neteko nuotaikos. Smuiką 
padėjo į šalį ir giliai susimąstė.

Tačiau po valandėlės įgimtas išdykimas pa
ėmė viršų ir pradėjo juoktis, nušokdamas nuo 
suolo.

— Tebūnie taip! — sušuko. — Juo geriau. 
Linksminsiuosi!

Oną stvėrė už juosmens ir pasileido suktis, 
visokias išdaigas krėsdamas.

Pro duris ir langus ėmė skverbtis rytmečio 
šviesa, tik staiga įsilinksminusiai miniai pajau
nio daina prįminė jaunavedžius.

Klimas paėmė kibirą vandens, Kirikas dube
nį kiaušinienės, Dudarienė pyragą ir nuvyko į 
daržinę. Paskui juos pasileido visi dainuodami:

Kukavo gegutė viršum klojimo, 
Kėlė Tatjaną — kukavo, nerimo: 
Kelkis, Tatjana, ilgai dar miegosi? 
Kuo savo uošvį apdovanosi?
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Ko tu, gegutė, esi reikalinga? 
Dar mano tėvo juk man nestinga. 
Jei ko nebūtų — jis sujieškos,
Jei ko pritrūktų — jis išvaduos.

Tatjana nusivilko vestuvių rūbus ir nusiėmė 
vainiką. Užsisegė raudoną sijoną ir užsivilko 
baltą palaidinę.

Valgė kiaušinienę, bet jaunieji savo dalies 
nepalietė: pagal papročius atidavė vaikams; to
dėl Sakas ir Mokrenė dalyvavo tose iškilmėse.

Kai vestuvininkai grįžo į pirkią, daugybė 
vaikų susirinko, spietėsi ta smulkmena aplink 
Tatjaną, žiūrėdami jai į rankas ir mušdamiesi 
kumštimis iš visų jėgų.

Jau kaip šeimininkė įėjo jaunoji į pirkią, ap
dengė staltiesėmis stalus, padėjo ant jų sūrius 
ir pyragus, o paskui, tarp vaikų stovėdama, pa
dovanojo jiems savo mergystės papuošalus: 
įvairiaspalvius karolius, kaspinus, margas juos
teles, žalvarinius medalikėlius, žiedus.

Ant krūtinės pasiliko jai raudonas ruoželis, 
ant rankų naujas baltintas žiedas.

Jos bjaurus, rauplėtas veidas tačiau švietė 
laime, nes ir drąsinanti daina jai uždainuota:

Pradrįsk, Tatjana, nebaikštauk.
Geltonus batelius apsiauk
Ir visus savo priešus sutramdyk!
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Ir jos šeima atvažiavo su dovanomis, su dai
nomis, su pasveikinimu.

Vėl juos pasodino už stalo ir apdovanojo 
manta ir pinigais.

Dabar Skriauda metė jaunavedžiui ant py
rago piniginę pašalpą, už visą jūrą išgertos 
degtinės — ir už pasilinksminimą.

Paskui jaunuomenė ėmė išdaigas krėsti. Pa- 
jaunis apvedžiojo panelę jaunąją tris kartus ap
link stalą, apvedžiojo ją Kirikas, už rankšluos
čio laikydamas, iki išspruko jam iš rankų ir pa
bėgo.

Tada įnešė ekėčias, paguldė ant jos Kiriką ir 
plakė jį virvėmis, iš šiaudų susuktomis, baus
dami už neprižiūrėjimą jaunosios.

Nors tai buvo žaidimas, bet berniukas spar
dėsi ir keikė, o teisėjai dažnai vietoj šiaudų pa
vartodavo kumštis.

Iš juoko ir žiaurių išdaigų pereidavo prie 
triukšmo ir keiksmų, kol Kirikas pagaliau ištrū
ko, sušilęs, raudonas, sudraskytais rūbais.

Šoko į pirkią ir tuoj atvedė pas Zacharką 
baidyklę, apvilktą sijonu ir palaidine, bet barz
dotą ir purviną, girtą senį.

— Še, tavo žmonelę! — rėkė.
Ponas jaunasis atšoko audringam juokui 

siaučiant, o tariamąją moterį ėmė mušti ir į vi
sas puses tampyti.
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Pagaliau surado Tatjaną ir su triumfu at
vedė pas Zacharką.

Iš Dudorienės rankų paėmė kibirą, pasiraitę 
rankoves, sijoną: rengėsi naujuose namuose 
pirmajam darbui.

Tą darbą pradedant jai užtraukė dainą:

Ankstų rytelį 
Puikiai jūra žaidė,
Vandenį Tatjana sėmė 
Ir tėviškėlėn dairės,
Pamatė ji žąsų pulkelį,
Lekiantį į tą šalelę:
Mano pilkosios žąselės,
Močią sveikinkit, tėvelį.
Pasakykit, te manęs nemaudžia,
Nes aš čia laisva valia.
Kaip b:*elei medus gerti,
Man malonu čia gyventi.

i

Tatjana priėjo prie šulinio, įmetė į jį pinigą 
ir duonos gabalėlį, persižegnojo ir ištraukė ki
birą vandens.

Užpakalyje stovėjo Zacharkas, nepagelbėjo, 
tik ilgą botagą laikė.

— Mano sakalėli, — ėmė prašyti, — ne
skriausk manęs!

— Na, tai bėk! — atšiauriai susijuokė. 
Stvėrė kibirą ir bėgo pagal papročius, o jis ją
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lyg ir vijosi, botagu švaistydamas. Jau netoli 
slenksčio buvo, kai jam žiauri išdaiga atėjo į 
galvą ir švilpiantį botagą nuleido ant jos pečių, 
tik marškinaičiais pridengtų. Suriko, suklupo 
ant slenksčio, ir vanduo išsiliejo, o visi dėl tos 
išdaigos juoku prapliupo.

Kaip bitelei medus gerti,
Man malonu čia gyventi.

Traukė pasigėrusios moterėlės.
Tatjana pastatė vandenį į jam paskirtą vie

tą, prijuoste nubraukė nuo veido prakaitą, o, 
gal būt, ir ašaras.

Vestuvės ėjo prie galo, jos giminės ėmė 
skirstytis: tarp svetimų žmonių paliko ją vieną.

Vakarą prasidėjo paskutinioji ceremonija — 
pyragų dalijimas.

Dalijo vestuvių vadovas ir davinėjo po dalį 
giminėms.

Nubiro nuo to simboliško pyrago arniko ir 
rūtų vainikai, raudoni siūlai, prikaišioti šipuliu
kai, kaip nubiro lapai iš Tatjanos jungtuvių va- 
niko, kaip dingo jos kasos. Giminės ėmė pyra
go, vyniojo į skareles ir nešėsi namo, garbinda
mos ir ant stalo dedamos marškinius ir vario
kus, iki pagaliau iš to pyrago nieko neliko, kaip 
nieko neliko kamaroje iš valgių, degtinės stati
nėje, muzikos, išdaigų, juokų — ir visų dviejų 
savaičių pasilinksminimo.
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Atėjo naktis, ir viskas nurimo Hubenių pir
kioje.

Sydoras girtas, be sąmonės, voliojosi po 
krosnį vaitodamas. Zacharkas nukamuotas at
sigulė žmonos pataluose kamaroje. Ona dingo 
kartu su muzika, vaikai rankiojo po suolais py
ragų likučius. Kirikas nakčiai išvedė kumelę į 
ganyklą. Tatjana išėjo į kiemą, mėnulio sidabri
niais spinduliais apšviestą, ir pagaliau tylumoje 
pravirko.

Baltavo juodame priemenės fone, o prieš ją 
pasirodė po valandėlės aukštas žmogaus šešėlis.

Ėjo prie jos, ji nusigando ir suriko, bet tuč
tuojau ramus, lėtas balsas ją nuramino:

— Tai aš, Kalenikas. Kodėl tu nemiegi?
— Nenoriu. Taip noriai į Zamoročenę bėg

čiau.
— Et, kvailos mintys! Tai tik todėl, kad dvi 

savaites ūžei. Stosi prie darbo, tai nuobodumas 
pradings!

Kalbėjo ramiai, pataikaudamas. Žiūrėjo į jį 
atidžiai.

— Tu geras ir ramus esi!
— Bartis nemėgstu.
— Su tavim man bus gera.
— Kodėl ne! Jeigu duosi laiku valgyti, tai 

ir padėsiu, kai bus reikalas. Be moteries buvo 
bloga ir pirkioje.

— O kodėl tu manęs nepaėmei?
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— Liga mane suėdė. Mano vestuves rude

niop atidėjo.
— Gaila! — sušnabždėjo, į jį žiūrėdama. 

Rankoje laikė virvę ir botagą, bet jai atrodė, 
kad už išdykimą nemuštų.

— Tai tu ir nesilinksminai ?
— Ne. Ponia vos mane išgelbėjo.
— Eini gulti?
— O ką gi ? Jaučius paganiau, tai atsigulsiu 

iki aušros.
Įėjo į pirkią.
Bernas užsirūkė pypkę ir, pasiklojęs sau ap

siaustą ant suolo, besnausdamas poterius bam
bėjo. Moteriškė vis delsė, nėjo.

— Daug jūsų linų prisėta? — paklausė.
— Dešimt gorčių.
— Dieve, taip maža! O kuo gi aš jus, tiek 

žmonių, apsiusiu?
— Pirmiausia pagalvok, kaip juos apdirbsi.
— O avių daug turite?
— Septynetą.
— Mažai! Tai ir juostoms vilnų nepakaks, o 

čia jums šešių milinių reikia žiemai.
Susimąstė prie krosnies. Jis atsigulė, bet kol 

užmigo, dar pasakė:
— Rytoj tau reikia bulves apkapstuoti, nes 

jau sužėlė, o ir duonos pakankamai prikepk, 
nes šienapjūtė ateina!
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— Mano varge, mano varge! — suaimanavo 
jauna moteris.

Toli, net iki mirties gulėjo prieš ją juoda, 
nedėkinga — toji dalia.
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BIRŽELIS.

Skriaudoje kasdien mažėjo žmonių. Jaunų 
bernų visai jau nesimatė, dingdavo sveikos mo
terys, bet šunų lojimo nesigirdėjo.

Kaime pasiliko tik senos moterys, o laukuo
se negaluojantieji seniai, smuklėje vakarais tik 
girtuokliai iš profesijos, o naktimis rinkdavosi 
iš ganyklų maži vaikai.

Veltui kasdien beldė į pirkios duris Kornilas 
Hucas, kviesdamas dirbti į dvarą.

Pasilikusieji priimdavo jį su pašaipa.
— Galime ir tave ir tavo poną pasisamdyti, 

nes ir mums ne skatiko, o rankų trūksta.
Taip jam atsakė Zacharkas Hubenia vieną

rytą.
— Tavieji jau išvažiavo?
— Šiąnakt.
— Tai ir tavo žmoną paėmė?
— Ne. Liucę Makušaitę pasamdėme. Būtu

me Oną priglaudę, bet pabėgo pasileidėlė. Na, 
tegu tik pasirodo rudenį.

Nuėjo keikdamas, o Kornilas savo taku nu
keliavo į dvarą, o paskui jį pasipylė visi iš pir
kios.
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Taip ir Hubenių pirkia ištuštėjo.
Ruošėsi tą naktį ir baisus skubotumas vieš

patavo.
Į vežimą Kalenikas sukrovė duoną ir dal

gius, maišelį su valgiais, puodą ir vandeniui 
ąsotį, įkišo į krepšiuką kirvį, grėblius, šakes ir 
maišą kapoju kumelei.

Ant tų kapoju atsigulė Sydoras ir Kirikas, o 
bernas įsikibo į kopėčias ir, pusiau sėdėdamas, 
pusiau stovėdamas, išvažiavo į gatvę.

Kurį laiką šaukė Zacharką, visokių darbų 
jam pavesdami; jis savo rėžtu šaukė, priminda
mas, kad karnų pripjautų; Tatjana rėkė, kad 
puodo nepamestų; Kirikas mėgdžiojo jos čir
piantį balsą, o pagaliau nutolimas nutraukė pa
sikalbėjimą.

Sustojo ties Makušaitės pirkia, Kalenikas 
nuėjo Liucės.

Ji buvo jau kelionei pasiruošusi. Motina ją 
į vežimą lydėjo, davė ryšulėlį drabužių ir val
gio, atidavė Sydorui į globą.

— Kūmai, sakale! Nespausk iš jos visų jėgų 
prie darbo, nes ji be galo šito bijo. Ji lyg karš
čio apimta, tai jau jos ten labai nekankinkite. 
Juk jinai mano ir vienintelė. Taip jums atiduo
du, kaip akį iš kaktos.

— Gana plepėti! Nieko jai neatsitiks! — su
murmėjo miegūstas Sydoras.
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*— Ir berniukams neleisk jos skriausti, ne
leisk pajuokti!

— Tu kvaila, ar mane tėvas išsaugos? — 
nusijuokė Kirikas. — Taip paimsiu ir dalgiu 
jai kojas pakirsiu.

Liucė tyliai įsikraustė į vežimo priekį prie 
Kaleniko kelių, o jis nepastebimai jai savo kaili
nius paklojo.

Ji su juo nieko, o nieko nebijojo.
— Lik sveika, motule! — tarė.
— Laimingai, dukrele, laimingai! — verk

dama tarė senoji ir kreipėsi į Kaleniką:
— Sakalėli, nepaniekink jos!
— Būk rami! Niekas jos nenuskriaus. Svei

ką parvešiu! Tamstai labos nakties!
Vežimas pasijudino. Kirikas tuojau pradėjo 

merginą spardyti, bet Kalenikas sudraudė.
— Duok ramybę! — rūsčiai ir lakoniškai 

suriko. Sydoras jau miegojo, mokinys taip pat 
snaudė. Važiavo tylią, šviesią naktį ir visai ne
sikalbėjo. Bernas, įsižiūrėjęs į tolį, nerūpestin
gai laikė vadžias ir automatiškai botagu plakė 
pakelyje pasitaikiusius krūmokšnius; mergina, 
atsirėmusi į jo kelius, snaudė, nors vežimas ir 
kratė.

Kaskart sunkiau rėmėsi į jo kelius, kaskart 
drąsiau, iki, pagaliau bejėgiškai galva nusviro, 
alsavo lygiai ir tyliai, miegodama be pavojaus.

180

i. >>->•



Porą kartų į ją žvilgterėjo. Nusmuko jai 
skara nuo galvos, o jos auksinius plaukus švel
niai glamonėjo vėjas.

Jam kažkaip taip malonu buvo, lyg tris die- 
ir tris naktis nieko nedirbtų, miegotų, šalnas

džią degtinę gertų ir taukus šaukštu valgytų. 
Užsirūkė pypkę ir tyliai niūniavo.
Kelias po jais bėgo, o jis savo sunkia galva 

skaičiavo laiką, kuris jį skyrė nuo rudens.
Skaičiavo ir skaičiavo, bet jokiu būdu nega

lėjo suvesti galų, todėl stumtelėjo merginą.
— Klausyk, Liuce! Ar tu žinai, kiek turime 

savaičių iki šv. Petro? — paklausė.
— Bus keturios, — atsakė atsipeikėjusi.
— O nuo Petro iki Spaso?
— Oi, tur būt, apie šešias!
— O paskui iki Splenio savaitė.
— Ką skaičiuoji? — paklausė nustebusi.
— Kiek savaičių iki Bloviesčiaus ?
Džiaugsmingai paraudo, o jis, į ją nežiūrėda

mas, pusbalsiu atsakė:
— Bloviesčius piršlius siunčia.
— Daug dar laiko, daug! — sušnibždėjo.
— Ir daug darbo.
Ir vėl nutilo. Ji ėmė galvoti, kad jos skrynios 

dar nepilnos ir kad jai bus gėda savo menkos 
mantos prieš Tatjanos turtus. Jis nuliūdo, gal
vodamas, kad Zacharko vestuvės ištuštino iš
teklių ir piniginę, kad daug daug prakaito reikia
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ir pūslių pritrinti, kol surinks keliasdešimt rub
lių savo vestuvėms.

Taip sau statė planus: Zacharką paliks na
mie, o pats kris prie uždarbio. Į dvarą su dalgiu, 
į mišką su kirviu.

Dabar gailėjosi, kad pavasarį nesutiko eiti 
sielių plukdyti, mat, bijojo toli eiti.

Bailys buvo visuomet.
Liucę naujos mintys kankino:
— Pikta, sako, jūsų Tatjana, — tarė.
— Et, kaip kiekviena moteris! Neišmiegos, 

nepavalgys prie darbo, tai ir rėkia! Kai Zachar- 
kas vieną kitą kartą išlups kailį, tai ir pames 
tuos ragus.

— Nemušė dar? — nustebo.
i

— Ne. Iš pradžių malone ir gerumu! Net 
vakar, kai Mokrenę apžiūrėjo, o tėvas ėmė barti, 
tai ant tėvo šoko. Dabar vėl ramu.

— Ji bus už mane stipresnė!
— Tai kas? Tavęs nepalies, nes jai vienai 

pernelyg sunku! Gerbs tave!
— Man taip baisu!
— Ko? Mano pečiai platūs. Apsaugosiu ta

ve ir tokį, dievaži, užmuščiau, kuris tave už
gautų.

Per mėnulį slinko maži ir kaip balandėliai 
balti debesėliai. Užvažiavo ant aukšto tilto vir
šum upės, iš abiejų pusių pylimų apsupto.
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Kalenikas botagu parodė į dešinę.
— Štai ir Perechrestai! — tarė.
— Dideli jie.
— Visas pasaulis. Galo aš niekad nemačiau.
Maža težinomos žolių erdvės juodavo, ūžė 

nuo triukšmo, kurį kėlė begalės balų dainininkų. 
Iš tų pievų dvelkė vėsumas ir aštrus drėgmės 
kvapas, viršum jų pagal žemę plaukiojo miglos.

— Tu čia niekad nebuvai, aš jau vienuolik
tus metus šienauju, ir visus takus žinau, ir visų 
rėžius atsimenu.

— Tai kiekvienais metais toje pat vietoje 
pjauni?

— Kiekvienas, jeigu gerai pataiko, į tą pa
čią pievą sugrįžta kasmet. Mums gerai pasi
sekė!

— Tai šienauji iš pusės?
— Ne, iš trečdalio. Du kūgiai žydui, vienas 

už darbą. Tris rublius pinigais moka, o paskui 
jo dalį reikia į dvarą nuvežti, kad man savo šie
ną leistų paimti. Bet aš niekad nevežu, nes vis
ką, ką sušienauju, nuperku. Daug šieno!

— Sunku! — tarė skausmingai.
— Nieko nepadarysi — reikia, — atsakė su 

tvirtu nusistatymu.
Gyvenimas jį išmokė jungą traukti, todėl 

nepykdavo ir nesiskųsdavo. Buvo pripratęs ir be 
atvangos įsileidęs į darbą, kaip ta bėroji kume
lė į kamantus bei jienas.
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Liucė gal pirmoji jo gyvenime pagailėjo, nes 
net nustebo, išgirdęs jos užjaučiantį balsą.

— Už tavo stropumą ir ramumą priklauso 
ponavimas bei poilsis!

Patraukė abejingai pečiais.
— Aš ne ponas, kad ponaučiau, nei žydas, 

kad ilsėčiausi! — sumurmėjo, labjau jos gerų 
norų įžeistas, negu dėkingas.

Ir ėmė botkočiu rodyti pravažiuojamas pie-
Į

vas.
— Tai Sylukų rėžis jau nupjautas. Gausinga 

šeima! O Chrynų užtvindė vanduo ir iki Spaso 
nebaigs.

— O aplink mus savųjų nebus?
— Čyrukų Tychonas kiekvienais metais 

pjauna.
Liucė nutilo ir apsidairė po dangų.
— Štai ir diena! — pastebėjo.
— O ką gi! Per Petrines naktis, o per Pi- 

lypines diena vienoda.
Vėl ėmė snausti. Truputį pasitraukė.
— Atsigulk ir užmik! Dar toli. Prisikamuosi 

dar tu! Man kailinių nereikia. Tyčia juos pa
ėmiau tau.

Susirangė prie jo kojų ir užmigo.
Jis turėjo kelią žiūrėti, nes į pievą važiavo 

pro pylimus ir sukiojosi tarp liūnų, klampynių, 
vingiais, per fašinų tiltus, niekuo nepridengtus, 
per tiltus iš apvalių rąstų, per durpynus, vejos
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sluoksnio pridengtus, po krūmus tarp aukštų 
karklų.

Nubudo Sydoras ir Karikas, o ir žmonių su
tikdavo kaskart daugiau. Darbas ėjo visu karš
tumu, pievos buvo margos nuo darbininkų. Ten 
pjovė, čia vilko šieną į pakilesnes vietas, šen 
ir ten iš palapinių ugnelė rūko, trūsė moterys; 
tai vėl jaučiais traukė šieno kupetas į kūgius 
ir žmonės ten dirbo išsijuosę. Kur dirbo skriau- 
diečiai, ten vežimas sustodavo ir kalbėdavosi 
nenutraukdami darbo.

— O kaip namie? Sveiki? O vaikai gyvi? 
Kas girdėti?

O Hubenios, nuraminę jų smalsumą, klausi
nėjo:

— O kaip šienas atrodo? Daug vandens? Ar 
greit pabaigs?

Vežimas slinko, jam iš paskos siuntė linkėji
mų, ir vėl tylumoje skambėjo dalgiai.

Važiavo kaskart į didesnę tyrumą.
Pagaliau apie pietus sustojo po pakrypusiu 

ąžuolu, prie kurio buvo pastatyta iš karklų ir
kartelių palapinė.

Kalenikas tuojau nukinkė kumelę,supančio
jo ir į žolę paleido; tuo tarpu Liucė iškėlė iš ve
žimo maišelius su maistu, o Sydoras su Kiriku 
palapinę apžiūrėjo.

Kalenikas parodė merginai tolokai griovį, 
pilną rudo vandens, iš kurio turėjo puodą pri-

r
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sisemti; prikirto virbų kurui, tuojau paėmė dal
gį ir nuvalė nuo šalpusnių ir virkščių aikštę.

— Bet saugokis gyvačių! — įspėjo ją.
Paskui išvalė palapinę, ant stogo primetė 

šakų ir žolės, sunešė į vidų viską, ką turėjo: 
maistą, drabužius ir įrankius, — ir jau visa bu
vo sutvarkyta.

Vyrai nuėjo dalgiais nešini į darbą, o mergi
na virė sausą tyrę ir be mėsos barščius. Paga
liau vėl viskas nurimo.

Iš žolės kilo aibė uodų. Buvo didelių ir mažų, 
rudų ir juodų, buvo taip smulkių, kaip špilkos 
galvytė, o kiekvienas, išbadėjęs ir ištroškęs 
kraujo, puolė auką. Gulė ant veido ir rankų, 
kandžiojo per baltinius, lindo į akis.

Sydoras ir Kirikas keikėsi, Kalenikas tylėjo 
net retai gindamasis; po vandenį braidė ligi ke
lių, kiek kartų nuslysdavo nuo kalvutės.

Valandą dirbę grįžo į palapinę pietų.
Kaitra buvo didelė, todėl jų marškiniai buvo 

šlapi nuo prakaito, o veidai išbrinkę nuo uodų 
nuodų ir apkruvinti.

Greitai išsrėbė sausus, bala ir rūdimis atsi
duodančius barščius, užkramtė duonos, vyres
nieji užsirūkė pypkes, Kirikas papirosą, ir, va
landėlę pasilsėję, grįžo į darbą.

Pjovė vienas paskui kitą, Kalenikas ėjo pir- 
galingomis rankomis kirsdamas plačiąmas,

pradalgę ir braukdamas pakirstąją žolę į ežias.
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Čiaužė lėtai, o jų pėdos palikdavo du siau
rus lygius takelius.

Iš po plačių skrybėlės kraštų lašėjo prakai
tas ant rankų, ant dalgių, ant žemės, raumenys 
įsitempdavo kaip virvės, o kiek kartų kuris iš
traukdavo kojas iš vandens, galima būdavo ma
tyti įsisiurbusios į blauzdas juodos, godžios dė
lės ir ruoželis kraujo sumaišytas su žalsvu
šlynu.

Prie uodų prisidėdavo mažyčiai mašalai ir 
lįsdavo į panosę ir burną; kaitra džiovino ger
klę, o jie ėjo eilėje, paskui save take abejingai 
palikdami ir kraują, ir prakaitą, ir visas jėgas.

Taip pjovė iki vėlaus vakaro, nepratardami 
žodžio ir sustodami tik dalgio pagaląsti; kada 
saulei visai nusileidus atsitiesė, sunkiai suvai
tojo.

Iš palapinės ugnies kibirkštys ir dūmai pa
siekė juos, bet jie neskubėjo ir, pamažu eidami, 
be noro šnekučiavo.

— Per dvi savaites nepabaigsime! Aš jau 
visai nuvargau! — skundėsi naujokas Kirikas.

— Palauk, rytoj atsiras jėgų! — guodė jį 
filosofiškai tėvas.

O Kalenikas vartė žiūrinėjo savo dalgį ir ne
noromis murmėjo:

— Netikėlis žydas prigavo mane tuo dalgiu! 
Reiks išplakti, kreivas.
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— Žinoma, kvailiui visuomet taip! Pabandy
tų mane prigauti! Aš pernai visą valandą prie 
kalvio vežimo išstovėjau, lygau, nieko nenupir
kau, o tris geriausius dalgius namo parsinešiau. 
Ot kaip! — nusijuokė Sydoras.

— Pasisekė! — sumurmėjo Kalenikas.
Liucė jau buvo išvirusi vakarienę, bet jie tik 

paragavo. Sugulė palapinėje, milinėmis apsi- 
dangstė ir sumigo kaip išplakti, visa kita palik
dami Kalenikui.

Jis prižiūrėjo kumelę ir nakčiai ją prie ąžuo
lo pririšo, prikapojo malkų, o vėliau prie ugne
lės, kalbėdamasis su Liuce, ėmė dalgį plakti.

— Ar vyžas turi?
— Ne.
— Tau nupinsiu, nes poryt su grėbliu eisi. 

Kodėl neini gulti?
— Bijau gyvatės.
— Tai kvaila! Šliužas prie ugnies neis.
— Kažko baisu.
— Ko? Bile ugnis. Visi piktieji ugnies bijo

si: ir vilkas, ir raganos, ir „tie11. Miegok!
— O tu?
— Aš dar turiu dalgį išplakti, tada gulsiu!
Atsigulė netoli jo ir, kol užmigo, matė jo 

palenktą veidą, šviesius gaurus, darbščias ran
kas, kalančias plaktuku dalgio ašmenis ir su
žeistas basas kojas, — ir taip ją miegas nuga
lėjo.

!
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Kai jis pagaliau prisiminė poilsį, pastebėjo, 
kad jos nuklotą veidą uodai kandžioja. Jį apėmė 
gailestis ir užklojo ją savo rudinės skvernu, o 
pats greta atsigulė. Ir taip vienu apsiaustu ap
sikloję, užmigo be piktų minčių, be jokių troš
kimų, tik pasilsėti.

Trečiąją dieną ir ji su jais nuėjo. Nešiojo su 
Kiriku naupjautą šieną į sausesnes vietas, džio
vino, krovė į kupetas. Beskubėdami pamiršdavo 
pietų virimą, stiprinosi duona ir svogūnais, per 
pietus ilsėjosi, dirbo per naktis, kad kaitros iš
vengtų.

Įdegė saulėje, ir oda jiems ant nugaros su
trūkinėjo, o kojos nuo drėgmės pasidarė žaizdo
tos, bet jų pastovios energijos niekas negalėjo 

* įveikti.
Juo toliau buvo nuo palapinės, juo skubiau

dirbo.
Atsitikdavo taip pat ir nelaimių. Vieną kar

tą buvo prapuolusi kumelė, ir vos vos ją surado 
už mylios nuo jų, visą dieną su baime bejieško- 
dami po alksnynų ir karklynų tankumynus. 
Kartą vėl gyvatė įkirto Kiriką, ir, jeigu ne Cy
rulio kaimynystė, berniukas būtų žuvęs.

Burtininkas netoliese šienavo, ir, išgėrus jo 
duotų vaistų, sutinimas atslūgo ir karštis atly
žo. Tačiau buvo silpnas ir nusigandęs; nuo to 
laiko nei grėbti, nei pjauti nenorėjo.

189



Pagaliau vieną dieną dingo Kalenikas. Sydo- 
ras su Liuce ėmė pirmą kūgį krauti, o bernas tą 
dieną šieną pjovė vienas. Per pietus pasigedo ir 
ėmė jieškoti, bet nesurado.

— Užmigo! — nusprendė senis.
Bet merginą neapsakomas neramumas kan

kino. Valgydama dairėsi ir klausėsi.
— Dėde! — tarė, — tai negali būti, kad jis 

užmigtų. Apsaugok, Viešpatie, nuo nelaimės!
— Kokios nelaimės? Vaikas jis, ar girta mo

teris. Jeigu ir vilkai užpultų, tai nesiduotų nu
galimas. Tinginiauja pasileidėlis, ir tiek!

Mergina nutilo, bet po valandėlės grįžo at
kakliai prie savo minčių.

— Dievaži, jam kokia nelaimė atsitiko! Eik, 
dėde, pažiūrėk!

— O kur jis pasidėjo?
— Tenai už karklyno neseniai girdėjau, kaip 

jis galando dalgį.
— Aš ten neisiu, nes ten pernelyg mano se

noms kojoms klampu.
— Tai aš eisiu!
— Eik, jeigu tau gyvenimas nebemielas!
Liucė pasiraitę sijoną ir nubėgo.
Bėgo taip apie varstą. Šokinėjo nuo vieno 

kemso ant kito, sužeisdama kojas į šiurkščias 
virkščias. O neramumas jai draskė krūtinę.

— Kalenikai, ūū, Kalenikai! — rėkė iš visos 
sveikatos.e . .
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Bet į jos šūkavimą niekas neatsiliepė.
Pagaliau iš skausmo, nuovargio ir nusimini

mo ėmė verkti, bet drąsiai bėgo tolyn.
Staiga prieš jos akis pasirodė tyruma, pup

laiškių apklota klampynė. Pora ką tik išvarytų 
pradalgių gulėjo, toliau — nieko.

— Kalenikai, a ū, Kalenikai! 
žliumbdama.

šaukė

Saulės spinduliai vėrė jai akis, o prakaitas 
ir ašaros temdė jos žvilgsnį, pagaliau pridengė 
rankomis kaktą ir su siaubu žvilgterėjo į priekį. 
Staiga žolėje kažkas sukrutėjo, kažkas supliauš
kėjo.

Vienu šuoliu ten pašoko ir baisiai suriko.
Iš po žemės, iš vandens ir purvyno, kyšojo 

dumblu apdrabstytas Kaleniko veidas.
Buvo pasinėręs iki kaklo ir tik jo dvi rankos 

konvulsingai laikėsi kemso, į kurį jo pirštai bu
vo įsisiurbę ir kuris kiekvieną akimirką galėjo 
atitrūkti.

Aplink jį buvo, tarytum, skysto dumblo šuli
nys, kažkokia slidi bedugnė — durpyno praraja.

Klampynėse esti tokios „akys“, pragaro 
spąstai, klastingai žolės pridengti. Bernas šitą 
pamiršo, nesitikėjo ir staiga įkrito, tur būt, že
myn galva, netekęs pusiausvyros ir sąmonęs.

Dumblas jį apakino, prikimšo jam burną ir 
ausis. Nieko nematė, o pats šaukti negalėjo. 
Instinktyviai į viršų iškėlė galvą, įsikibo į kem-
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są, bandė išsilaisvinti, savo sunkumu jį atplėšė; 
vėl pasinėrė, vėl kitą nusitvėrė, ir taip tame 
dumblyne pakibęs, už skurdžios žolės nusitvė
ręs, Dievas žino, kiek laiko kankinosi. Iš jo bai
saus veido, iš pamėlynavusių rankų, iš šiurkščių 
akių galima buvo matyti, kad nei sąmonės, nei 
sveikatos jau nebeturėjo.

Pastebėjęs Liucę, ėmė ryti dumblą, dusti ir 
kažką murmėti.

Ji, apmirusi ir bejėgė, laužė rankas, nesavu 
balsu šaukdama pagalbos.

Pagaliau iš Kaleniko burnos išsiveržė vienas 
suprantamas žodis:

— Juostą, juostą!
Metėsi šen ir ten, kažko nesąmoningai jieš- 

kodama, pagaliau ant pradalgės pastebėjo jo 
raudoną juostą, kurią, tur būt, buvo nusijuosęs, 
kad būtų laisviau.

Stvėrė ją ir numetė jam, o jis paskutinėmis 
jėgomis stvėrė ją dantimis.

Bet tuo metu jo rankos atsipalaidavo ir būtų 
pasinėręs, jeigu ne toji juosta.

Liucė viena ranka laikė jį, antra stvėrėsi 
karklo ir taip visomis jėgomis tempė skenduolį 
į save — už žiaunų. Pati kovojo su klampyne, 
nes jis visiškai nusilpęs, mažai ką beprisidėjo.

Taip jį ištempė į sausumą ir pati nusikama
vusi parpuolė ant žemės.
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Kalenikas gulėjo išskėstomis rankomis, 
vis tebelaikydamas juostą dantyse, kol jis pra
dėjo žeksėti ir vemti dumblu, kurį prarijo.

Arti niekur nebuvo vandens, todėl Liucė ne
galėjo jam net pagelbėti ir tik, prie jo atsisė
dusi, gailiai verkė.

Pagaliau truputį atsipeikėjo, apsidairė ir pa
klausė:

— O kur dalgis?
Dalgio nebuvo. Toji baisi bedugnė jį prarijo, 

tai dar laimė, kad rankų ir kojų nesusižeidė, bet 
jis tos paguodos nejautė.

Sukrutėjo ir ėmė aimanuoti.
— Mano dalia! Prapuolė dalgis! Ką aš da

bar vargšas pradėsiu? Visai pražūsiu.
Jieškojo jo, stodamas į pavojų antrą kartą 

įpulti į tą pragaro akivarą.
Liucei padėkoti jam nė į galvą neatėjo.
Ji taip pat ėmė aimanuoti.
— Į ką tavo marškiniai panašūs! Ir šarmais 

jų nebeišskalbsiu. Nors elgetai juos atiduok. Eik 
į palapinę ir pakeisk marškinius! Įmerksiu, kol 
šlapi!

i

i

Atitraukė pagaliau jį nuo dalgio jieškojimo; 
stropiai sulankstė juostą ir nuėjo.

Sydoras, pamatęs posūnį, išsižiojo.
— Kur tave velnias nešiojo?

Velniai kur pagriebtų! Dalgį nuskandi
nau!
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— Negali būti! Kur tu, kvaily, dėjai rankas 
ir protą? Kaip pasaulis pasauliu negirdėta, kad 
žmonės dalgius skandintų. Vienai šienapjūtei 
aš tau du dalgius pirksiu? Tu nevykėli! Tfu, 
kai jau kas kvailas, tai per visą pilvą!

Kalenikas, nuliūdęs, klusnus, susigėdinęs, sė
lino į palapinę. Dėdės keiksmai jį lydėjo.

Visa Skriauda žinos apie tą dalgį, o jį apėmė 
tokia gėda, jog ėmė Liucę keikti, kodėl neleido 
jam pasiskandinti.

Vėliavininkas, kuris iš savo rankų paleidžia 
vėliavą, nesijaučia tiek palaužtas, negu tas ber
nas, kai grįžo tuščiomis rankomis.

Dėdė jį subarė, Kirikas išjuokė: jis pagaliau 
įsiuto ir užpuolė per vakarienę Liucę, kad savo 
įtūžimą išlietų.

Nuo to laiko tada tik ramu būdavo, kai bū
davo kiekvienas atskirai; susitikus vėl kildavo 
barniai ir plūdimasis.

Pagaliau vieną dieną mergina pabėgo, nega
lėdama tokio gyvenimo pakelti.

Nežinodama kelio, bėgo vis nosies tiesumu, 
tyliai verkdama, aplenkdama pakelyje žmones 
be žodžio, be atsakymo.

Pabėgo per pačią kaitrą, todėl ilgai ir greitai 
eiti negalėjo.

Skaičiavo, kad jau toli nuėjo, tik staiga pa
sigirdo arklio kanopų dundėjimas ir pažįstamas 
Kaleniko balsas:

■
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— O kurgi tu iškeliauji? Sustok!
Apmirė iš baimės. Sustojo ir ištiesė prieš sa

ve rankas, lyg jau užsidengdama nuo smūgių.
— Nesimušk, nesimušk! — suvaitojo.
Jis jojo apžergtine ir ties ja sustojo.
— Kas tau? Viduryje darbo visa metei, — 

pradėjo sunkiai alsuodamas, bet be keiksmų .ir 
muštynių. — Jokios skriaudos tau nepadarėme, 
o tu bėgi kaip nuo turkų. Nori mums padaryti 
gėdą, kad iš mūsų bėga, kaip nuo koleros. Žmo
nės pasakys, kad tave nuskriaudžiau. O aš ar 
pakėliau bent ranką prieš tave, ar aš tau kokį 
blogą žodį pasakiau, ar pažiūrėjau, kaip nepri
dera? Tai tu už tai man tokia esi? Eik, jeigu no
ri, bet už tai tau blogai bus: žmonės tave ap
kalbės!

Liucė nuleido rankas ir verkė.
— Tai tu manęs nebark! — sušnabždėjo.
— Tfu! Kokio velnio! Tu karalaitė, ar pane

lė iš dvaro?
— Tu sakei, kad nesibarsi.
— Na, sakiau. Tai pamiršau. Ir kas čia to

kio! Reikėjo man tučtuojau priminti.
— Kad man buvo taip graudu ir gėda.
Pasuko atgal, o ji ėjo paskui jį.
— Tau graudu ir gėda, o man kas? Koks 

darbininkas iš berniuko ar iš senio? Neprabėgo 
savaitė, ir aš jau vienas palikau su dalgiu, o tu 
antra su grėbliu. Juk be tavęs aš čia pražūsiu.
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— Nesiskųsk, dviese visa padarysime, — 
guodė, pasididžiuodama jo pasitikėjimu.

— Nepabėgsi?
— Ne. Nors ir ilgesniam laikui palikčiau.
— Aš taip ir pamaniau, kad tu nesi tikra iš

dykėlė.
Sugrįžo ir nuo to laiko buvo taika.
Hubenios, pagąsdinti jos pabėgimo, nustojo 

ją kankinę.
— Žinoma, vasarą reikia moterį glostyti! — 

tarė Sydoras.
Šeštadienio vakarą buvo pasitarimas.
Sydoras su Kiriku iškeliavo visai nakčiai į 

Skriaudą maisto ir namų pažiūrėti. Kalenikas. ir 
Liucė pasiliko, kad kaimynai šieno nepavogtų.

Per visą sekmadienį bernas krūmuose kar
nas pjovė; išmazgojusi žlugtą, mergina nuėjo į 
krūmus, kur jaunų ančiukų aibės knibždėte 
knibždėjo.

Sugavo jų keletą. Kalenikas retkarčiais ūba
vo jai, pagaliau ėmė vienas antram daineles dai
nuoti, už ašaras graudesnes, už amžius ilgesnes.

Staiga jos riksmas pasiekė berną.
— Oi, mano Dieve! Kas čia?
— Kas ten? — manydamas, kad susitiko

i

vilką.
— Eik čia, pažiūrėk! Kas čia?
Pribėgo. Mergina stovėjo ant mažos klam

pios pievelės, juodų alksnių apsuptos. Parodė
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jam pirštu kažką į virvę panašų, nusvirusį po 
viena šaka.

Priėjo, žvilgterėjo ir atšoko, žegnodamasis 
ir spjaudydamasis.

Ant šakos karojo už uodegos pririšta užmuš
ta gyvatė. Juosvai gelsvas jos kūnas buvo su
stingęs ir gleivėtas. Nasrai buvo atdari, medinė
mis šakutėmis išžiodyti; iš jų liežuvis kyšojo, 
o per jį lašais sunkėsi kažkoks gleivėtas skysti
mas, lašėdamas žemėn. Ant žemės gulėjo duo
nos gabalas, o ant jo varinis trikojis, aprūdijęs 
ir to skystimo apgleivėtas.

— Kas čia? — paklausė išblyškusi Liucė.
Bernas klaikiu žvilgsniu apsidairė.
— Cit! — sušnabždėjo. — Tai burtininkų iš

daigos. Matyt, kas nors užkeiktas!
Liucė be galo nusigando: pabėgo, nesidairy

dama ir nerėkdama.
Kalenikas pasiliko vienas ir vos tik vakare 

sugrįžo. Po vakarienės kalbėjosi pašnabždomis.
— Tu matei, kaip ta duona judėjo, lyg būtų 

gyva; tu girdėjai, kaip ji vaitojo, lyg mirdamas 
žmogus? Dievaži! Aš mačiau ir girdėjau. Taip 
manau sau — pažiūrėsiu, kas šito daikto ateis, 
kad ir tris dienas reikėtų sėdėti, ištviročiau. Ir 
štai per patį saulėlydį atėjo Oksentas Čyrukas, 
gyvatę atrišo, tą duoną ir trikojį į skepetą su
vyniojo ir nuėjo.
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— Mano Dieve! Ir kam tatai jam prireikė? 
Juk tai nuodėmė taip išniekinti duoną.

— Žinoma, kad nuodėmė. Juk toks burtinin
kas niekad savo mirtimi nemiršta.

— O Die! Kaip tai?
— „Tie“ jį gyvą paima!
— O, Jėzau! — suriko, prisišliedama prie jo.
— Dievaži! Man pasakojo toks, kuris tai ma

tė: mano velionis senelis. O taip buvo su to Čy- 
ruko seneliu; jis buvo toks pat, kaip ir tas — 
burtininkas. Kai pradėjo mirti, tai visa pirkia 
išbėgiojo iš baimės: taip jis baubė ir kaukė, ant 
paveikslų spjaudė, Dievą keikė. Tada mano se
nelis paėmė ant abejo, uždėjo kamantus ant gal
vos ir nuėjo į tą pirkią. Per tuos kamantus pa
matė neregėtus daiktus, o pats pranyko. Ir ma
tė, kad „tų“ buvo apie tūkstantį, ir taip jį tąsė 
po pirkią, ir mušė, ir smaugė per visą naktį. Pa
galiau, kai gaidys pragydo, per burną iš jo iš
plėšė sielą ir su savim nusinešė, o pirkioje pasi
liko tik „vienas“ ir į jį, į tą lavoną, įlindo. Kai 
ryto metą jį rado negyvą, pašarvojo, į karstą 
įdėjo, dvasininkas ėmė giedoti, švęstu vandeniu 
šlakstyti, moterys ėmė žliumbti, o ,,tą“ mano se
nelis vis matė pro velionies akis, kaip leipo juo
kais, kad jam tokią pagarbą reiškia!

Įkėlė į vežimą ir nuvežė, po kryžiumi susto
jo ir atidarė karstą paskutinį kartą atsisvei
kinti.

.

V.
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Ir žiūrėk: karste buvo tik drobė ir skiedros, 
o kūno nebuvo. Tučtuojau viršų užmetė, kad ne
pasklistų gandai, ir taip tuščią karstą užkasė.

— Mano Dieve! — sušnabždėjo Liucė, aplin
kui dairydamosi. — Tai ir su Čyruku taip bus?

— Na, taip.
— Tai jis iš tėvo tas „žinias“ gavo?
— Ne. Vyrą tiktai moteris gali išmokyti, o 

moterį vyras. Jį išmokė jo teta, anojo duktė, o 
jis, tur būt, savo marčiai tą paslaptį paliks.

— Apsaugok mane, Dieve!
— Ne. Tau nereikia nei burti, nei žavėti, tik 

ant mano lauko baltus linus rauti, man sveikus 
vaikus gimdyti ir gardžią duonelę kepti. Tu būsi 
Dievui ir žmonėms maloni, mano brangioji!

Mergina nurimo. Vakaras buvo ramus ir 
tvankus, visos dienos poilsis juos abu svajingai 
nuteikė. Bernas ją apkabino ir prie savęs pri
spaudė. Truputį priešinosi ir tylėjo. Kažkoks 
snaudulys ją apėmė, kažkoks tolimų gerų vilčių 
ilgesys.

Jau ją laikė prie savo krūtinės priglaudęs ir 
kaskart stipriau spaudė ją savo glėbyje, tik 
staiga griaustinis perskrodė mėlyną dangų ir 
žaibas juos baugiai apšvietė balzgana šviesa. 
Vienu šuoliu abu pašoko.

— Audra artėja. Aš maniau, kad tokios 
kaitros neapsieis be okazijos! Nuplauks trijų 
dienų darbas.
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Pakilo viesulas ir suūžė. Vieną ir kitą kartą 
sugriaudė griaustinis netoliese, ir, žaibui nušvi
tus, galima buvo matyti, kaip juodi debesys 
greitai aptraukė visą dangų.

— Bus baisi liūtis! — tarė Kalenikas.
Pasislėpė palapinėje, nes nukrito pirmi lašai 

ir viesulas vertė nuo kojų.
— Nuplauks šienas, nuplauks! Ir nebaigtą 

kūgį permerks kiaurai iki pat apačios. Pasėdė
sime čia mėnesį!

Buvo be galo smarki liūtis, kuri vėliau virto 
tiesiog tvanu.

Pro stogą, žolėmis ir karklais dengtą, liejosi 
vandens srovės ant jų pečių, vienais marškiniais 
pridengtų. Drabužiais jis pridengė dalgius ir kir
vį, o Liucė duonos ir kruopų liekanas. Patys su
sibūrė į kampą ir kentėjo. Ir taip naktis praėjo 
be miego — vandenyje. Ryto metą Kalenikas iš
ėjo laukan ir beviltiškai rankomis ėmė plaukus 
rauti. Pievos, kaip tik akimis aprėpi, gulėjo po 
vandeniu, sutaršytas šienas plūduriavo it purvi
ni skudurai.

— Štai ir atėjo man sunki diena! — sumur
mėjo. — Nebebus šieno!

Liucė, šalia jo stovėdama, taukšėjo danti
mis. Kur kas labjau už berno nelaimę ją kankino 
mintis: kaip sukurs ugnį šlapiais karklais ir 
drėgmės prisisunkusiomis virkščiomis.

i
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— Kalenikai, duok degtukų, — tarė.
— Eik po velnių! — bambtelėjo.
Nusigandusi atsisėdo prie vakardienos į krū

velę sužerto židinio ir be jokios minties žiūrėjo 
į užlietus pelenus ir anglis.

— Ką aš jam pietums duosiu? — rūpinosi.
Bernas kaip apkvaišęs vaikščiojo iš vieno 

galo į kitą.
— Kad juos liga kur! — pradėjo. — Mane 

čia vieną paliko, o jie, tinginiai, pirkioje ponau
ja! Kad juos vilkai sudraskytų! Ką aš čia vie
nas nuveiksiu?

Paėmė grėblį ir, braidydamas iki juosmens 
vandenyje, gaudė šieną, glėbiais jį vilko į paki
lesnes vietas, pakratė saulėkaitoje, kai saulė 
ėmė karštai kepinti.

Vėliau pašaukė Liucę:
— Palik puodus, duonos užkąsime! Reikia 

vogti savą šieną, nes po tos kaitros netrukus vėl 
prasidės liūtys!

Ir mirko vėl visą dieną vandenyje, duodami 
maisto dėlėms ir uodams. Mergina traukė šieną 
į plakus, bernas krovė į krūveles ir nešiojo jį 
ant pečių. Saulė taip karštai kepino, kad jų su
šlapę marškiniai garavo, o prakaitas užliedavo 
akis. Niekas neatėjo jiems į pagalbą, o čia va
kare dar kartą smarkus lietus juos permerkė. 
Šienas, saulėkaitoje išdžiūvęs, vėl permirko; ne
apregimas pievas vėl vanduo aptvindė.

i
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Vakarą, valgydami supelėjusios duonos li
kučius, buvo taip nuvargę ir nusiminę, jog visai 
nekalbėjo, o jų rankos ir kojos net drebėjo iš 
didelio nuovargio.

Liucė kantriai šluostė skuduru kruvinus dė
lės pėdsakus. Bernas retkarčiais užsnūsdavo, 
kramtydamas duoną ir nusvirdamas ant drėg
nos žemės.

Naktį grįžo Sydoras ir Kirikas.
Makušaitė atsiuntė dukteriai lašinių gabalė

lį, Hubenių maiste atsirado degtinės butelys, o 
naujienų parvežė visą krūvą. Vėl pakilo gera 
nuotaika, ir kitą dieną keturiomis poromis ran
kų darbas ėjo visai kitaip.

Bet lietus prieš juos nusistatė. Smogė kas
dien, o akys paplūsdavo ašaromis.

Visą savaitę kankinosi be pasisekimo kas 
rytą pradėdami vakardienos darbą, po dešimtį 
kartų paskleisdami sukrautus kupstus, keikda
mi, tai vėl užsispirdami tyliai įtūžę ir dirbdami 
labjau, negu jų sveikata išnešė.

Jau dvi savaitės, kaip kankinosi, o pusė pie
vų tebežaliavo.

Saulės nudegti, purvini, apžėlę, dumblinais 
marškiniais, dirbo dažniausiai iki juodos nak
ties.

i i

Gerklės jų užkimo, ant kojų nuo drėgmės 
atsivėrė žaizdos; visuomet buvę kresni, o da
bar visai kaip pagaliai sudžiūvo.

- 4
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Ir taip slinko trečia savaitė.
Atsivedė iš Skriaudos jaučius ir atsivežė ro

ges. Šienavo visiškai vandenyje, o jaučiai su ro
gėmis vilko šieną iš pelkių į atkalnę. Jeigu pra
lietą prakaitą suskaičiuotum, tai tie šieno krau
nami kūgiai turėtų būti kartūs ir sūrūs. Ketvir
tą savaitę Zacharkas, nerimo apimtas, atėjo 
pėsčias, o kartu su juo atkiūtino ir Makušaitė, 
gailėdamasi savo dukters.

Apkalbėjusi jos vargingą būklę, paėmė ji iš 
Liucės grėblį, o jai liepė pasilsėti; bet mergina 
nesutiko.

Nors rankų ir kojų nejautė, tačiau jai buvo 
gėda tai parodyti, kad Kalenikas nepavadintų 
„dykaduone“.

Motina iš gailesčio perėjo į pyktį. Liucė gavo 
grėbliu per nugarą, vėliau pajuto kietą motinos 
kumštį, bet to nežiūrėdama padarė, kaip norėjo.

Todėl grėbė abi: senoji bardamasi, o jaunoji 
verkdama; grėbė ir vyrai.

— Kad nors per šv. Petrą namo pareitu- 
mėm! — manė ir kalbėjosi visi.

Pagaliau sutraukė į kūgį paskutinius kups
tus. Paskutiniam kūgiui Kalenikas paklojo apa
čią iš žabų ir šakų ir pradėjo krauti. Kūgis augo 
greitai, o kaitra būrė į krūvą tirštus debesis, 
kurie vėl neramiai slankiojo po dangų, lyg 
siausdami, jieškodami, skubėdami padirbtąjį 
darbą sunaikinti.
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Pasodino Liucę ant kūgio ir taip greit mėtė 
jai šieno kupstus, kad kartais užimdavo kvapą 
ir paskęsdavo šiene.

Dirbo vienas su kitu lenktyniuodami, kuris 
daugiau, kuris aukščiau, mėtydami merginai 
kartu su šienu žodelius, kurios raudonas sijo
nas kaip gėlė šmėkšėjo.

Kūgis ėjo į viršų siauryn. Debesys prideng
davo saulę, vėjas ėmė rauti šieną nuo šakių ir 
kažkur toli pasigirdo griaustinio atgarsiai.

Bet kaimiečiai jau juokėsi iš audros.
Zacharkas po kiekvieno sugriaudimo švilpė.
— Būgnyk ir grok velniui muziką! — juo

kavo.
— Lipk žemėn, Liuce! — sušuko Kalenikas.
— Tau paduosiu šakes! — pridūrė juokda

masis Kirikas.
Mergina valandėlę svyravo — ir nušoko.
Kalenikas ją ore stvėrė ir pastatė ant žemės.
— Še gerk! — tarė, paduodamas vandens 

ąsotėlį. — Duočiau tau degtinės: taip puikiai 
dirbai!

Buvo raudona kaip bijūnas. Padėkojo jam 
už pagyrimą linksma šypsena ir gėrė godžiai.

Vyrai suvijo iš šieno ilgą virvę ir permetė 
ją skersai per kūgį. Tat buvo nuo viesulo ap
saugotas.

Pabaigė darbą, rankove nusišluostė savo 
prakaituotas kaktas ir lengviau atsikvėpė.;
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— Dievas leido pabaigti! — tarė Sydoras.
Zacharkas su Kiriku užtraukė kareivišką 

dainelę; moterys apsikrovė grėbliais ir puode
liais; Kalenikas paėmė virvę ir nuėjo paskui 
juos jaučiais vedinas.

Viesulas mėtė jiems debesų sparną, kuris 
skriete skriejo, bet lietus, lyg žaisdamas, taškė 
tik atskirais, dideliais lašais.

— Į sausus miškus! Į sausus miškus! — kal
bėjo Sydoras į juos jau lengvapėdiškai.

Visą mėnesį tyrumoje pragyvenę nebeturėjo 
daug ko paimti.

Įgrūdo didelį maišą šieno veršiams, karnų, 
įrankius, pusiau supuvusius skarmalus.

Viršum atsisėdo Sydoras su Makušaite, Za
charkas ir Kirikas. Kalenikas turėjo vesti jau
čius — Liucei nebuvo vietos.

— Tai nieko, — tarė, — eisiu pėsčia.
— Paklysi! — rėkė motina.
— O kur aš būsiu? Eisime kartu! — atšovė 

bernas, skeldamas ugnį į pypkę.
Nuvažiavo, o jie ėjo be nuovargio, be pykčio 

ir prieštaravimo.
Ilga virve vesdamas jaučius, Kalenikas varė 

juos į priekį, tylėdamas ir traukdamas savo 
pypkę. Liucė ėjo paskui jį įkandin, baikšti, nes 
jau artėjo juoda ir niauri naktis. Ratų dardėji
mas kas valandą tolo ir pagaliau visai nutilo. Po
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pievas šūkavo paukščiai, mirgėjo klajojančios 
ugnelės, retkarčiais sukaukdavo vilkai.

Kelias buvo tuščias, nes Hubenios paskuti
nieji grįžo iš šienapjūtės, ir Perechrestai jau 
bus tylūs iki pat žiemos.

Kaip raudona kibirkštis spindėjo Kaleniko 
pypkė. Su mergina nesikalbėjo, tik laikas nuo 
laiko barė jaučius.

Pagaliau kibirkštis užgeso. Įsikišo pypkę į 
užantį, nusispjovę ir sustojo.

— Paklydome? — paklausė Liucė.
— Ne. Noriu gerti! Palaikyk jaučius!
Atidavė jai virvę, atsigulė ant kelio ir, lyg 

nežmogus, iš klano atsigėrė. Paskui traukė 
toliau.

.

Bet jau jam liežuvis atsipalaidavo.
— Stebiuosi aš, stebiuosi! Tos keturios sa

vaitės! — liežuviu pliaukšterėjęs pradėjo. — 
Liekna tu, kresna, nei pečių, nei strėnų. Ot, mer
gaitė, piemenuke, daugiau nieko! Kai tu čia va
žiavai, aš pamaniau: tai uoga, tai auksas! Pa
maniau, kad neišlaikysi nė savaitės, bet tebūnie 
taip, nes man bus su tavim maloniau dirbti!

Iš kur tau tokia galia? Su visokiomis aš šie
navau, o tokios darbininkės dar nesu turėjęs ir 
Skriaudoje tokios nėra. Aš žiūrėjau nuolat į ta
vo mažas rankas ir kojas ir negalėjau atsigė
rėti! Aš mėgau visuomet į tave žiūrėti ir kanki
nausi, kad tokia liesa ir silpna. O šiandien aš

:;
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žinau, kokią darbininkę aš paimsiu; dabar man 
jau negaila, kad esi ir neturtinga.

Na, na, už dešimtį riebių tu padirbsi, o ma
žiau suvalgysi. Žmonės man tavęs pavydės.

Liucė net paraudo iš išdidumo.
— Iš vargo ir našlaitystės mano galia, — 

atsakė. Ūkininko duktė auga sveikai, visa turi 
laiku, o aš iš pat mažens įtraukta į darbą. Kitos 
dar žąsis ganė, o aš jau su pjautuvu vaikščiojau, 
nepažaisti, bet uždirbti. Nebuvo kada man augti 
ir storėti, kitos gi puikiai augo ir storėjo.

Mes neturėjome ko ganyti: nei žąsies, nei 
avies. Man buvo vienuolika metų, kai man mo
tina nupirko pjautuvą ir į dvaro rugius nuvedė. 
Dvaro užvaizdą ir kirtėjai juokėsi, o motina 
man tiktai tris dienas tepadėjo, o jau ketvirtą 
dieną viena pati savo dalį nupjoviau. Nuo to lai
ko kasdien einu ir einu į dvarą.

— Tai, tur būt, jau truputį skatiko susidė-

1
II

jai?
— Nežinau. Motinai atiduodu.
— Na, keista, keista! — sumurmėjo. — 

Šiandien ant kūgio juk berno darbą dirbai. Aš 
atsidžiaugti negalėjau!

— Kai tau dirbu, tai aš nė nenuvargstu!
— Ir mane, kai tu kartu esi, ima noras dirb

ti. Na, na, Šmuli! Kur Gražuoli?
Ėjo greit, nes viliojo juos pirkia ir sekma

dienio poilsis.
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i. — Jau didesnių kančių per visus metus ne

bus! — kalbėjo Kalenikas. — Nei rugiapjūtė, 
nei kiti lauko darbai taip jėgų nepakirs, kaip toji 
nelemtoji šienapjūtė! Dabar jau dvare ir uždar
bis geras ir šiųmetės duonos greit bus.

— Eisi dirbti?

!

— Eisiu! Vestuvėms reikia daug pinigų, o 
namie Zacharkas mane pavaduos.

— O aš pas jus ateisiu už linus atidirbti.
— Pamatysi mūsų žemę, kad kitais metais 

jau savo laukus surastum. Šio, šio, Šmuli, ko at
silieki? Išsiganei kaip lynas, dabar skubėk na
mo! Tai miegosiu rytoj už visą laiką!

— Koks ten tavo miegojimas? Nei priegal
vio, nei duknų!

— Nevedusiojo duknos — šienas! — nusi-

it
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juoke.

Jų basos kojos ir jaučių nagos sudundėjo 
ant tilto grindinio. Paliko Perechrestus ir nak
ties tamsumoje ėmė jieškoti Skriaudos.

— Anie jau namie. Kirikas kumelės negaili: 
iš jo niekad nebus ūkininkas, — murmėjo nepa
tenkintas bernas.

:
2"i
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i — Ir tavo Ona „valkatomis“ nuėjo.
— Tai yra pasileidėlė! Be motinos augo; aš 

neturėjau laiko prižiūrėti, tai ir nuėjo niekais. 
Vestuves atšoko ir pabėgo; paskui atėjo lyg va
saros darbų padėti nudirbti. Su mielu noru 
ją priėmė, bet staiga — po savaitės Onos nebė-

Į
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ra! Jeigu aš turėčiau proto, tai aš ją kasdien 
turėčiau mušti — o taip sausai pabėgo.

— Girdėjau, kad pas akcizininką pristojo 
tarnauti...

— Na, tegu tik aš ją miestelyje susitikčiau!
Dangus ėmė rausti ir rytmetinė aušra aušti. 

Jau galima buvo atskirti kelią, medžius, dirvas 
ir pievose sodrią baltą rasą.

Sukinėjo į dešinę ir į kairę, ir pagaliau prieš 
juos atsistojo visu savo didingumu gimtasis kai
mas, ir jaučiai, kaklus ištempę, baubė be at
vangos.

— Štai mes ir namie! — tarė vienu balsu.
Ligi jų atsivertė dūmai, susitiko arklius, 

grįžtančius iš naktigonės, ir nė nepastebėjo, kaip 
ties Liucės pirkia persiskyrė. Atsisveikindami 
nepratarė nė vieno žodžio, o bernas nė neatsi- 
grįžo į ją pažiūrėti, taip buvo susimąstęs apie 
savo pirkią.

Ir tuojau pastebėjo, kad vaikai, daužydami 
kriaušes nuo medžio, nudraskė seno medžio žie
vę, kad kiaulės padarė sau tunelį po tvora į dar
žą, kad vėjas nudraskė šiaudus nuo stogo, kad 
gandrai ant daržinės stogo jau perėjo gandriu
kus — pagaliau pirkia buvo taip pat aprūkusi, 
laukiniai medžiai, purvinas kiemas, tvartai su
krypę, o viršum to viso kabojo, kaip skraistė, 
prislėgimas, abejingumas ir apsileidimas.

P
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Ir vasara, kuri puošė purvynus ir smiltynus, 
Skriaudos nepajėgė pagražinti.

Dvaro sode jau baltavo ankstyvi obuoliai, ne 
vienam per naktis neduodami užmigti, o labjau- 
sia žydams, sodų nuomotojams, ir visai kaimo 
jaunuomenei.

Senesnieji nevalgo paprastai vaisių taip 
anksti, bet piemenys ir bernai neprisilaiko tos 
tradicijos.

Apie tuos obuolius kaime visur kalbėta, 
šventadieniais smuklėje, ganyklose, prie darbo.

Sodų apiplėšimas priklauso prie didvyriškų 
žygių, ir stipriausi bernai gyrėsi pernykščiais 
užpuolimais.

Planus statė naktigonėse. Naktigonės — tai 
kaimo siaubas.

Jie per naktis iškasa svetimas bulves, pava
gia šeimininkėms vištas ir žąsis, nugano avižas 
ir dvaro dobilus. Juos sugauti ne taip lengva, 
nes įjoja raiti ir, bet kokį šlamėjimą išgirdę, 
tučtuojau pasprunka, išjuokdami laukų sar
gą. Taip pasitaikydavo kartais ir šiaip koks nors 
laimikis. Vieną naktį Kilimui Čekui pasisekė pa
sirausti po smuklės pamatu ir išritinti degtinės 
statinaitę.

Taip pat pasisekė Hubenių Kirikui iš klebo
nijos tvarto išvogti dviejų mėnesių paršelį, o 
Jonui Kitui iš Dubarų kamaros paglemžti kapą 
kiaušinių.

į
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Puotavo naktigonėje prie sukurto laužo, 
čirškindami ir virdami „prižvejotą“ maistą. Ry
to metą plyšdavo kaimas nuo moterų šauksmo 
ir verksmo, bet vagišiai maža į tai kreipdavo 
akis, draugiškai laikydami bendrąją paslaptį.

Jiems kvepėjo dvaro obuoliai, ir kas naktį 
ruošdavosi jų paragauti, bet atidėliodavo, nes 
ėjo gandai, kad dvare yra be galo pikti šunys 
ir Hucai saugo — žydams padeda. Hucų visas 
kaimas nekentė, kaip plėšrūs vilkai nekenčia iš
tikimų piktų šunų.

Vieną sekmadienį atvyko į dvarą Klimas Če
kas, Maksimas Sylukas ir Kirikas Hubenia.

Kiekvienas jų turėjo po dešimtukę obuo
liams pirkti. Rinkosi, ragavo, šen bei ten slan
kiojo, pagaliau pripildė savo užančius ir labai 
mandagiai išėjo.

Karpina Hucas susitiko juos ties vartais ir 
nusijuokė.

— O ką? Apžiūrėjote? — paklausė.
— Oje! — įžūliai atsakė Kirikas.
— O prie palapinės matėte mano lazdą?
— Oje! — pakartojo jaunuolis.
— Na, tai jos skonį paragausite!
Ir persiskyrė, pasikeitę „draugiškais“ žo-

džiais.
Karpina supyko. Jam nerūpėjo tiek žydo 

obuoliai, kiek jo jaunuolio garbė.
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} Nors visą darbo dieną praleido laukuose, 
naktį budėjo ir brolį Motiejų kvietė į pagalbą. 
Budėjo jau antrą naktį, bet visur buvo tylu ir 
ramu.< i

i Trečią naktį laukų sargas pasiėmė su savim 
Motiejų pievų apžiūrėti, ir Karpina jautė, kad 
kietas miegas jį apima.

Arklidės duryse stovėdamas ilgą laiką susi
rūpinęs galvojo, mintimis jieškojo padėjėjo.

Surado puikų draugą.
Po užėdžiais jo pietų draugė, marga kalaitė 

Sargelė, augino porą šunyčių.
Bernas paėmė juos į apsiausto skverną ir 

nusinešė į sodo palapinę.
Su Sargele nejautė jokio pavojaus, todėl at

sigulė, pasidėjo prie šono lazdą ir užmigo kaip 
negyvas. Žydai ir žydės slankiojo pulkais, dre
bėdami tik kiek sušlamėjus.

Tuo tarpu bernų bandos traukė „naktigo-

I,
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nės".
Tamsi naktis jiems buvo be galo palanki. 

Apsišarvoję lazdomis ir kirviais ėjo grobio jieš- 
koti. Ties tvora truputį sustojo, jieškodami 
spragos, bet visur buvo nauji ąžuoliniai mietai. 
Neradę spragos, ėmė juos kirviais kapoti ir ar
dyti, dirbdami kaip galima tyliau. Vėjas ūžė ir 
mažino jų bildesį.

Pagaliau įlindo į sodą ir pašnabždomis pa
sitarė.

:
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— Aš neisiu prie alyvinių, — sakė Klimas, 
— ten, tur būt, kuris nors Hucų miega. Kai pa
jus, tai užmuš. *

— Dar ko! Tegu pabando! — piktai įterpė 
Kirikas. — Ar aš neturiu kirvio ? Taip jį nukir
siu, kad nė nesučyps!

— Tai tu eik ten prie jo! Aš su Maksimu nu
raškysiu tuos saldinius, ten prie griovio, o 
Kondratas užeis iš užpakalio, ten sodo gale, ir 
bet kokį medį krės, kad žydus ir Hucą apgautų. 
Visi ten nubėgs, o mes tuo tarpu susitvarky
sime!

Išsisklaidė po sodą, grioviais šliauždami, pa- 
liai krūmus slėpdamiesi.

Jų širdys buvo kupinos pasididžiavimo ir 
truputį baimės. Lazdas nešėsi ant pečių, kirvius 
už juostos, vėjas ūžė. Staiga Sargelė pakėlė gal
vą ir tyliai sukaukė, Karpina nubudo ir tuojau 
atsipeikėjo. Iš vietos nepajudėjo, bet klausą 
įtempė.

Kažkas ėjo prie būdos basas ir pamažu. Hu- 
cas nusitvėrė lazdą ir pasiruošė šuoliui. Staiga 
pasigirdo medžių krėtimas ir paskui kurtinantis 
žydų triukšmas, bėgančių į tą pusę.

Sargelė pašoko, pasiutiškai pjaudama, išbė
go Karpina ir pamatė vieną šešėlį, bėgantį tvo
ros link, o du po obelimi.
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Kalaitė lindo vienaba prie kojų, antrą jis pa
vaišino lazda, bet užkliuvo ir parpuolė ant že
mės.

Užpuolikas puolė ant jo ir ėmė jį smaugti, 
mušdamas kumštimis. Kalaitė kaukė iš skaus
mo, puldinėjo, šnarkšdama iš įsiutimo. Pagaliau 
Karpina pašoko, pažino Maksimą Syluką ir nu
tvėrė jį už skverno.

Anas, išgirdęs, kad žydai atbėga, trūktelėjo 
ir pabėgo.

— Laikyk, laikyk! Aū, aū! — rėkė žydai.
Karpina atsigrįžo į pasilikusįjį.
Šis numetė maišą ir surinktus obuolius, pa

metė lazdą, gynėsi nuo kalės kojomis, o ranko
mis jieškojo kirvio, užkišto už juosmens.

— A, tai tu čia Kirikiuk! — suriko įsiutęs 
Hucas. — Panorėjai saldžių obuolių, na, tai jie 
tau tučtuojau apkars.

— Imk, Sargele, imk!
Kilikas užsimojęs laikė jau kirvį kaip tik 

smogti.
— Leisk mane, nes tave tuojau nušluosiu! 

— suriko.
Jau pripuolė Karpina prie jo, bet jaunuolis 

sviedė į jį kirvį, o vienkart davė vikrų šuolį ir 
Sargelės pjaunamas pabėgo.

Išgirdo Karpinos riksmą, suprato, kad pa
taikė, ir nuėjo išdidumo kupinas, įvykdęs savo 
kerštą.
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Kai žydai žibintais nešini atbėgo į verksmo 
vietą, Karpina gulėjo su perskelta galva ir veik 
visai nevaitojo.

Kalaitė, lyg jieškodama prieglaudos, sunešė 
prie jo kojų savo šunyčius ir gailiai kaukė.

Pakilo baisus riksmas, sukilo visas dvaras, 
ponas, ponia, visi Hucai.

Apšlakstė sužeistąjį vandeniu, ponia apžiū
rėjo žaizdą. Kiaušas buvo sveikas, kirvio ašme
nys laikėsi įsikirtę į jo kaktą.

Broliai baisiai keikė. Priglaustinė ir Olė rovė 
plaukus, žliumbdamos ir ašarodamos. Senis 
Komilas tylėjo ir tik siaubingomis akimis žiū
rėjo, kaip į paveikslą, į ponią.

Ji, apžiūrėjusi sužeistąjį, irgi pažvelgė į Kor-

II

nilą.
— Pasveiks, Komilai! — tarė.
Tada senis sunkiai atsiduso ir nusigrįžo, ran

kove šluostydamas ašaras.
Ir tuojau priėjo prie pono.
— Mes kentėme pašaipas ir pravardžiavi

mus, lojimus ir užgauliojimus, bet jau kraujo 
nedovanosime! — tarė su įniršimu.

— Jau pasiunčiau policijos! — atsakė dva
rininkas.

— Dėkoju ponui! Berniukai! — suriko sū
nums. — Tu, Vosyliau, eik jų pėdsakais, o tu, 
Motiejau, gal kokį ženklą rasi! O jūs moterys 
nutilkit, nes ponia sako, kad išliks gyvas! * -
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Išsiuntinėjo savuosius, bet pats pasiliko ir, 
lazda pasirėmęs, žiūrėjo į ponios rankas, kurios 
stabdė kraują, kurios tvarstė žaizdą.

Ir kiek palaukę pamatė, kad apalpęs sūnus
i atgijo.
; Apsidairė, pastebėjo kraują, rankomis grie

bėsi už galvos.
— Ar labai skauda? — paklausė ponia.
— Skauda. O niekšą sugavo ?
— O kas toks buvo? — tarė tėvas.

! ■

- — Hubenių Kirikas. Stebuklas, kad neužmu
šė. Ai, visas apsiaustėlis kraujuotas!

Suraišiojo jam galvą, o netrukus atvažiavo 
policininkas, surašė protokolą.

Sukruvintą kirvį, skrybėlę, lazdą paėmė į 
teismą, o sužeistąjį įkėlė į vežimą ir nuvežė į 
pirkią.

t
i

Jau jį ėmė karštis, skausmu nesiskundė, tik 
nuolat kartojo:

— Bet vis dėlto jiems obuolių nedaviau! 
Taip nieko ir neišsinešė!

Hubenias lyg perkūnas trenkė tie tardymai 
ir Kiriko suėmimas.• i

5 1
Kaimo bandos liko be piemens. Sydoras tu

rėjo sūnų pavaduoti. Kaleniko neleido eiti sve
tur dirbti, nes darbo kasdien vis daugėjo.

Atviras karas taip pat prasidėjo tarp kai-a . «
; mynų.
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— Jūsų laimė, kad kaimo viduryje sėdite, — 
grasino Sydoras, — o tai aš jums parodyčiau.

— Šunsnukiai, dvaro pakalikai! — rėkė Za- 
charkas. — Teismų norite, už obuolius vaiką po 
kalėjimus tampote! Papulsite kada nors į mano 
rankas, tai aš jums gyviems kailį nulupsiu!

Hucai virte virė, bet, tėvo sulaikomi, tylėjo 
kitų užgauliojami ir grasinami.

Vienas Kalenikas per visą laiką žodžio ne
pratardavo.

Vakare klausėsi keiksmų ir keršto planavi
mų ir tik spjaudydamas pridurdavo:

— Kad nors iki rudens palauktų, o tai dabar 
per patį darbymetį, kaip tyčia, tampo! Tai tau 
ir „abejas“ ir obuoliai! Dabar džiaugiuos, kad 
esu bailys!

— Tu džiaugtumeis, tur būt, kad Kiriką ir 
užmuštų ? — sumurmėjo Zacharkas.

— Jeigu būtų lemta, tai būtų užmušę. Ir 
verta, nes neturėjo mesti kirvio į galvą.

— Tai taip? Už Hucus stoji, tu, latre! Bro
lio tau negaila!

— Tai kraustykis iš pirkios pas Hucus, lauk! 
— riktelėjo Sydoras.

— Ko gi iš jo nori? — įsikišo Tatjana. — 
Taip, tiesą sako. Berniukas kaltas, kad ėjo vog
ti, todėl ir kenčia. O kad dabar Kalenikui reikia 
už du dirbti, tai jis ir pyksta. Jūs savo pyktį 
išliejate, o jis gi tyli;..

;
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— Kaip tai ėjo vogti? — supyko Sydoras. 
— Vaikas besiausdamas nuėjo obuolių pasirink
ti! Ar tai vagystė?

— Ale, vaikas, o suaugusįjį vos negyvai ne
užmušė! Tai geras siautimas! — nusijuokė Tat
jana. — Jeigu būtų mano tėvo sūnus, tai muštų 
iki mirties užuot apgynęs.

— O tau, tingine, džiaugsmas, kad sėdėda
mas kalėjime nei marškinių nepakeis, nei duo
nos nevalgys! Tau bile tik neskalbti, nedirbti, o 
tik valgyti ir miegoti! — sušuko Zacharkas.

Moteris pasilenkusi kaip tik velėjo baltinius, 
išgirdusi priekaištus, pakėlė prakaitu aprasoju
sį veidą.

Užvirė joje pyktis dėl tokios skriaudos.
Rami, švelni, buvo darbštumo pavyzdys. Jei

gu Kalenikas už penkis, tai ji dirbo už penkias. 
Keldavo pirmoji, guldavo paskutinioji, turėjo 
septynis asmenis apskalbti, apsiūti, pavalgydin
ti; turėjo kiaulę, linus, rugiapjūtę, tūkstantį 
smulkių, bet be galo šeimininkę apsunkinančių 
priedermių.

Niekas negirdėjo jos skundų, verksmų nei 
riksmų; svetimų tarpe gėdėjosi parodyti nuo
vargį ir visuomet buvo išdidi dėl savo garbės; 
ir tik vienas Kalenikas jos būtį suprato ir daž
nai jai padėdavo, o kaimynai girdavo.

I
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Dabar išgirdusi šitokią neteisybę, pirmą 
kartą išliejo kartėlį, kuris per ilgą laiką skaus
mo ir kančių buvo sukauptas jos širdyje.

— Tinginė? Aš? Mėgstu miegoti? Valgyti?! 
O kada tu mane prikėlei, o kada tu mane matei 
valgančią! Tau visa duok gatava, ir viralą, ir 
marškinius; pats dirbi, bile tik nuo rankų nu- • 
mestum ir dar kitą vainoji. Iš mano drobės tavo 
baltiniai, iš mano rugių tavo duona: o tu, išdy
kėli, dar man prikaišioji! Kaip elgetos buvote 
be manęs, o dabar, kai jus išgelbėjau, tai mane 
tingine ir nenaudėle vadini! Tu pats tinginys, o 
tavo tėvas vagis ir girtuoklis, o Kirikas vertas 
kalėjimo, nieko geresnio!

— Nutilk, ragana! — pašokdamas nuo sta
lo, suriko Zacharkas.

— Tu nekalbėk, o mušk! — pridūrė Sydo- 
ras. — Ji mus ims mokyti ir pravardžiuoti! — 
Po kiek laiko tave patį lazda apkuls, jeigu tu 
kartą jos nepamokysi, kas čia ponas!

— Patark jam, patark! — suriko Tatjana. 
— Manim pradės, o tavim pabaigs! Bus ir jam 
kaip Kirikui. Jums nužudyti žmogų — tik juo
kai!

Zacharas puolė prie jos, nudraskė palaidinę, 
stvėrė už plaukų ir ėmė ją kumštimis daužyti.

Moteris stipri ir jauna, gynėsi, kiek tik jėgų 
turėjo, apvertė kubilą su krapais, nuplikė Saką,
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ant žemės snaudžiantį, ir atkakliai rungėsi, kaipii! gyvuliai.
Pagaliau Tatjana ištrūko iš vyro rankų, puo

lė prie durų, Kalenikas jas greit atidarė ir iš
stūmė ją į kiemą.

Uždusęs Zacharkas jau nebevijo, pasitenkino 
visa keiksmų ir visokių ypatumų litanija.

Sydoras juokėsi laimingas.
Užmiršo net pyktį ant Kaleniko.
Bernas, triukšmo apkurtintas, iš pirkios iš

smuko, bijodamas, kad pyktis ant jo nepereitų.
Ant priegrindo pas Hucus sveikdamas Kar- 

pina sėdėjo su Ole.
— Kas ten pas jus per karas? — paklausė, 

bičiulį pažinęs.
— Nieko. Zacharkas su žmona susipyko. Tu 

jau sveikas?
— O jau. Iš nuobodumo veik iš proto išsi

krausčiau! Rytoj, dėkui Dievui, eisiu į darbą.
— Tavo mergina gerai tave prižiūrėjo.
— Kas čia nuostabu? Ji nori tekėti!
Olė prijuoste užsidengė veidą.
— O tu sau kokią jau nužiūrėjai ? — paklau

sė Karpina.
— Nevaikštinėsiu ilgai su piršliais. Į vieną 

pirkią, ir sugertuvės!
— Iš tikrųjų! O kas?
— Yra tokia!

• i

i \
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— Nenori sakyti? tai pasimatysime ant 
rankšluosčio per jungtuves, rudenį.

— Pasimatysime! — atsakė, o jo apatišku 
veidu prabėgo linksma šypsena.

— Na, tai nunešk jai obuolių nuo manęs! 
Duok jam, Ole, pilną užantį!

Tai buvo tie alyviniai, taip sunkiai krauju 
apginti.

Apdovanotas Kalenikas grįžo į savo kiemą 
ir, valandėlę lukterėjęs, peršoko už tvarto per 
tvorą.

■
.

Seniai jau Liucės nematė ir labai jos buvo 
pasiilgęs.

Bet čia vos tik nepargriuvo ant kažko balto. 
Tai buvo Tatjana į kamuolį susirietusi paliai 
sieną.

— Kas tau? Eik į pirkią! — tarė.
— Neisiu. Pabėgsiu pas tėvą, kai truputį at

sikvošiu. Visai mane primušė! — suvaitojo.
— Mesk! Ar dar tik taip bus! Pirmą kartą, 

žinoma, nusigandai ir, be to, dar nepripratai! 
Vėliau prie visko priprasi! Et, niekai!

— Nenoriu tokio gyvenimo, nenoriu tokios 
dalios! Tu matei, kaip aš dirbau, tu matei, kaip 
aš stengiausi. Už tai man kaulus sutrenkė, gal
vą sudaužė, plaukus išrovė. Oi, mano brangusai 
Dieve! Dieve!

Atsiklaupė ant kelių ir, rankomis pridengda
ma savo sudaužytą krūtinę, verkė.
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Jis nežinojo, ką toliau sakyti, todėl panarino 
ranką į užantį. Jis gailėjo jos visa širdimi.

— Imk obuolį. Suvalgyk, rūgštus, geras!
— Nenurysiu! Man gerklę buvo visai už

smaugęs, kaip vilkas. Negailėjau jam drobės ir 
duknų, pataikavau jam valgį gamindama. Da
bar bus kitaip. Muša? Na, tegu blogą muša. 
Tegu viskas niekais nueina.

— Mesk, priprasi! — guodė ją kaip mokėda
mas. — Jis tave myli, o jeigu ten kartais už
duos, tai kas? Kiekvienas taip daro. Juk tam 
jis yra vyras, o tu moteris! E, eik į pirkią.

— Juoda mano dalia, pagoniška mano dalia! 
Ar tam aš vaikus auginsiu?! Dieve, mano Dieve!

Tuo laiku sučypė pirkios durys.
— Tatjana! Ei, Tatjana! — pasigirdo Za- 

charko balsas.
— Eik, greit, — sušnabždėjo Kalenikas, — 

nes čia tave suras ir gyvos nepaliks. Eik į ka
marą ir tylėk!

— Tatjana! — garsiau pakartojo Zachar-

II
j

i

kas.
Moteris delsė.
— Einu! — atsakė užkimusi.
Ir nuėjo, vaitodama, bet jau tyli ir rami, o 

Kalenikas paliai tvartus nubėgo į Makušaičių 
lūšnelę.

Pagaliau nuteisė Kiriką ir iš kalėjimo pa
leido.
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Jį išgelbėjo amžius — nepilnametis — ir 
žaizdos nuo Sargelės dantų. Gynėsi, vadinasi, 
nuo šuns ir per neatsargumą, iš baimės, sužeidė 
Karpiną.

Už sauvaliavimą įsakyta jam valsčiuje pen
kiolika rykščių atskaityti.

Hubenios triumfavo tada ir pats kaltininkas 
juokėsi iš Hucų, kur tik juos susitiko. Kitą kar
tą žadėjo geriau susitvarkyti, gyrėsi savo did
vyriškumu ir vikrumu.

Senis Kornilas, sužinojęs sprendimą, nieko 
prie žmonių nepasakė, tiktai vakarą pirkioje į 
savo sūnus prabilo:

— Nepykite! Kas kaltas, aišku Dievui ir po
nui, tai ir gana. Jų pasigyrimas — vagių, o mū
sų pralaimėjimas — teisių žmonių pralaimėji
mas ! Taip ir bus ligi pasaulio pabaigos.

— Aš nenorėčiau būti Kiriku! — tarė Kir- 
pina su panieka.

— Protingai pasakei, tėve! — patvirtino pa
galvojęs vyresnysis sūnus.

Vakarieniavo kaip tik prie ilgo stalo, saulės 
spindulių žiupsnio apšviesti iš lauko pusės.

Motiejaus Marija pastatė prieš juos rūgusio 
pieno ir čirškintų bulvių dubenis; didelėmis rie
kėmis riekėsi duonos nuo bendro kepalo ir pa
mažu valgė.

Taika, ramybė ir pasitenkinimas žydėjo toje 
baltoje ir didelėje pirkioje; net mažučiai vaikai
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Ilaikėsi mandagiai, net šunys ramiai gulėjo, sa
vo eilės laukdami.

Komilas sėdėjo prie stalo galo po šventųjų 
paveikslais, prieš jį kitam stalo gale Priglaus- 
tinė.

!

!
i

Kalbėjosi apie nudirbtus ir apie rytdienos 
darbus dvaro laukuose, o tą žemę visa šeima 
vadindavo „mūsų“, — ir džiaugėsi geru oru lau
kų darbams.

Komilas tylėjo ir sau šypsojosi.
— Kažką linksma galvoji, tėve? — paklausė 

jį Karpina.
— Ė prisiminiau vieną pasaką apie vagį, ku

rią man kadaise senis pasakojo.
Atėjo senis į kluoną, o kviečiai kaip aukso 

krūva gulėjo klojime.
Jis žiūri į juos, o aš sakau:
— Kvepia tau tie kviečiai, bet jų nejudink!
O jis šypsosi ir sako:
— Nenoriu aš dvokti nei Dievui, nei šventie

siems. Ir šitaip sako:
Nuėjo vienas į klojimą vogti, pavogė ir pats 

sau sako: man pasisekė, už tai paaukosiu kokią 
auką šventajam Mikalojui. Kai taip galvojo, at
sigrįžo atgal, o čia jį vejasi žmogus.

Jis bėgti — anas paskui jį.
Bėga taip ir bėga, vagis dvasios nebeatgau- 

ha, numetė maišą į šalį, nes mato, kad jį su
čiups, todėl reikėjo nors pačiam gelbėtis.

F
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Šaltas prakaitas jį išmušė, kojos stingsta, o 
paskui jį anas bėga ir bėga.

Staiga pamatė, kad šalia kelio guli padvėsęs 
arklys, pusiau supuvęs, dvokiantis.

Iš to nusiminimo, kad nebeištruks, jis pama
nė ir pasislėpė po tos dvėselienos grobais, ir sėdi 
tvankume, dvokiančiame ore, su kirmėlėmis.

Net alpsta nuo pasibjaurėjimo, bet kenčia iš 
baimės.

Prasėdėjo valandą, vos nenumirė, pagaliau 
išlindo į šviesą.

Žiūri, kelyje niekur nieko. Eina tada spjau
dydamas ir susitinka žmogų. Eina greta vienas 
kito, pradeda šnekučiuoti.

— Ot, prisidariau bėdos, — sako, — kažkoks 
vagis mane vijosi, bėgau, bėgau, turėjau į tą pa
dvėsusią kumelę įlįsti ir nuo jo pasislėpti. Toji 
smarvė vos neužmušė manęs! Tfu!

O anas sustoja ir sako:
— Kaip tau toji kumelė dvokė, taip man 

dvokia tavo auka!
Ir kai šitaip pasakė, tučtuojau su vėju pra

nyko ir jau jo kelyje nebebuvo.
Ir pažino vagis, kad tas pats buvo, kuris jį 

vijosi — šventas Mikalojus! Štai, kaip!
Visi atidžiai klausėsi ir niekas šio pasakoji

mo nepalaikė pasaka.
— Gerai jam už tai! — tarė Karpina.
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— Tas gali būti! — pridūrė Motiejus. — Te
gu nedorėlis šventųjų neužkabina.

Žmogui iki dangaus aukštai ir sunku, o šven
tajam kas? Nušoko ant žemės ir yra!

Pabaigė valgyti ir, persižegnoję, kreipėsi į
tėvą.

— Dėkojame, tėve, Dieve ir jums už vaka
rienę ir poilsį! — tarė visi kartu.

— Į sveikatą jums, vaikai, duok, Dieve, jums 
jėgų ir viso gero! — atsakė senis.

Visi skirstėsi: moterys žolių kiaulėms, vaikų 
guldyti, vyrai į dvarą sargybos, laukų žiūrėtų. 
Vienas senis palikdavo pirkioje ir komandavo, 
čiulpdamas pypkę.

— Tėve! — tarė Marija, tvarkydama indus 
paliai krosnį. — Ar galėčiau rytoj apleisti ru
giapjūtę?

— Ne, o kas ?
— Norėčiau linuose vijoklius išnaikinti.
— O kam jų priauginai! Dabar nebe laikas. 

Linų neišsaugosi, o dieną sugaiši ir ponui pada
rysi skriaudą. Po rugiapjūtės tave paleisiu.

Motiejus avėsi vyžomis ir į kalbą įsikišo.
— Ar ji pabaigtuvių sulauks ? Prieš pabaig

tuves dar mums krikštynas „padarys“.
Moteris paraudo ir nutilo, o senis linksmai 

nusišypsojo.
— Jeigu taip, tai gaila jos ir į laukus imti. 

Pasilik, Marija, pirkioje!

i
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— Ne, tėve, ne! Eisiu! — nuginčijo. — Jis 
be reikalo rūpinasi, — pridūrė, rodydama į sa
vo vyrą.

Motiejus apsirengė ir jau pypkę užgesino. 
Šypsodamasis pasižiūrėjo į žmoną, apkabino ją 
ir švelniai paglostė jos veidus.

— Tik žiūrėk, kad man berniukas būtų, nes 
dviejų mergaičių gana! — tarė.

Moteris puikiai prasijuokė ir parodė savo 
gražius dantis.

— Tu nori berniuko, o lopšelį, ar išpynei? — 
atsakė.

— Ryt vakarą išpinsiu.
— Atmink, nes turėsi ant rankų supti!
— Oi, supsiu! Kad tik už mane margą žemės 

suartum.
Persiskyrė, linksmai juokaudami.
Marija numazgojo indus, apžiūrėjo miegan

čius vaikus, paklojo uošviui patalą, nulupo bul
ves rytdienos pusryčiams. Trūsė gyvai, pagaliau 
išėjo į priemenę ir ėmė girnomis miežius trinti.

Girnų ūžimas užmigdė senį Kornilą. Netru
kus grįžo moterys žolėmis apsivertusios, Pri- 
glaustinė nuvijo Mariją nuo girnų.

— Bijok Dievo! — šaukė. — Ar tai maža 
sveikų tokiam darbui, kad tu savo gyvybę staty
tum į pavojų. Eik gulti, tau sakau! Aš sena 
nenoriu miego, tau sumalsiu tyrei!
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i — Ačiū, tetulyte!
— Eik, eik! — kartojo brolienės. — Reikia 

tave gerbti, nes pati savo sveikatos visai nežiūri.
Ir taip ją nuvijo į svirną; naktį dar ilgai vie

nodas girnų ūžimas dūzgė po pirkią. Senoji Pri- 
glaustinė dorai mokėjo savo geradariams. Kitą 
dieną Motiejus, atsimindamas savo pažadus, 
griovyje prikirto ryšulį karnų ir padėjo ant 
ežios, o paskui visą dieną arė, ganė toli nuo kitų 
draugų.

Savo pietus rado paruoštus virtuvėje. Visos 
moterys rugius pjovė. Laukiamas sūnus mažiau 
jį domino ir visai jį pamiršo.

Kaitros sukepino dirvas, bimbalai pjovė ark
lius, žambis jam suiro. Kankinosi bernas per 
visą dieną kaitroje.

Buvo jau vakaras, kai išvydo paliai rugius 
einančią moteriškę.

Pažino savo Mariją ir visai nesistebėjo, nes 
ji visuomet grįždavo namo anksčiau, kad kar
ves pamilžtų ir vakarienę išvirtų.

Pažiūrėjo į ją vieną ir kitą kartą, kiek sykių 
grįžo žambiu vedinas. Ėjo juk kaip nesavo ko
jomis, pamažu, todėl mintyse jos gailėjosi.

— Sunku jai, vargšei! Dievaži! nuo rytdie
nos jai uždrausiu eiti į laukus.

Tuo metu Marija priėjo arčiau ir ant ežios 
į jį kreipėsi. Apsiaustėlį turėjo atsegtą ir kažką 
laikė skverne viena ranka, o kita nešė pjautuvą.

i
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Sulaikė arklius ir porą žingsnių pažengė jos
linkui.

— Ką čia neši? Gink, Dieve, ką pavogei? — 
neramiai paklausė.

Moteris ties juo sustojo ir, šypsodamasi nu
balusiomis lūpomis ir veidu, kuriame dar buvo 
likę skausmo pėdsakai, atsiautė storo apsiaustė
lio skverną prie krūtinės.

— Vardan Dievo ir Sūnaus! — persižegnojo 
kaimietis. — O tai iš kur?

— Tau berniukas, kaip norėjai! — atsakė 
švelniai tuo metu, kai akys pasruvo džiaugsmo 
ar nusilpimo ašaromis.

— Švenčiausioji motina! — ištarė vis žiū
rėdamas į tą suvyturiuotą skverną, it stabo iš
tiktas. — Iš kur, kaip, kada? Ar seniai gimė?

— Prieš piet. Pradėjau pjauti ir tuojau su
stojau. Man buvo gėda grįžti prieš tiek žmonių, 
todėl rugiuose pasislėpiau. Dievas davė berniu
ką, pasilsėjau ir tau atnešiau. Ko gi stovi? Per
žegnok ir pabučiuok mažutėlį. Koks tu tėvas, 
kad toks kvailas!

Motiejus atsipeikėjo. Kryželį ranka paženk
lino, nubraukęs prakaitą nuo veido ir pakėlęs 
kepurę, pabučiavo mažutį.

Moteris atsisėdo ant ežios.
— Truputį pasilsėsiu prie tavęs! — tarė. — 

Toli eiti dar iki namų.
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— Pakinkysiu arklius į vežimą ir bematant 
atvažiuosiu tavęs. Palauk! — sušuko.

— Ar pasiutai? Kad žmonės juoktųsi, kad 
mane vyras iš laukų vežioja! Tiek ėjau, tai ir 
likusį kelią baigsiu. Ar jis jau tiek sunkus! Tiek 
sveria, kiek ir kačiukas!

Motiejus jau kepurės neužsimovė ir, prie jos 
stovėdamas, linksmai šypsojosi.

Ji alsavo nuvargusi.
— Geriau, kad tu Priglaustinės nueitum, — 

tarė, — nes aš jums vakarienės šiandien nebe- 
suspėsiu išvirti. Juos sutrukdžiau, mano dalią 
turi baigti pjauti! Mano sakalėli, jau aš eisiu, 
bet tu man Priglaustinę atgabenk!

— Štai, važiuoju! Eik pamažu! Nenuvark!
Greitai nukinkė arklius, atsisėdo apžergtinės 

ir nudūmė į dvarą.
Moteris nuėjo kaimo link, savo mažutėlį nuo 

musių ir vakaro saulės spindulių saugodama. O 
tas Hucų berniukas, gimęs dvaro laukuose, ėjo 
senelio ir tėvo taku į pirkią ant motinos rankų 
ir atmerkė savo dideles, puikias akis, lyg nuste
bęs, kad jo pirmas patalas buvo varpos, pirmas 
reginys — tokie platūs nekaimiški laukai.

Šis pataikys į dvarą, šis nebus piktas sam
dininkas.

>
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RUGPJŪTIS.

„Rudenį kas žingsnis, tai kąsnis“ — sako 
žmonių patarlė.

Tais metais visko apsčiai užderėjo ir Die
vas leido be lietaus nuvalyti laukus.

Pilnos buvo daržinės, klojimai, svirnai, kiek
vienas buvo turtingas duonos.

Vakarais visą kaimą apimdavo ūžimas ir 
dundėjimas girnų, spragilų ir karštuvų, kuriais 
moterys atskirdavo sėmenis nuo linų.

Kai atėjo naktis, toli ėjo po gausingą rasą 
vaitojantieji, ilgi garsai: piemenų rudens 
zika.

mu-

Pamažu retėjo medžių žalios skraistės, pri
imdamos ugninę spalvą. Visi atidavė savo vai
sių, nes usnys kyšojo rusvos, mėty damos po že
mę baltas pūkų sėklas ar besikabindamos savo 
kabliukais, kad išsilaikytų, paniekintos, bet at
kaklios.

Juodavo lapai, raudonavo putinai, šermukš
niai, erškėtrožės, baigėsi ganykla, paukščiai lė
kė į šiltus kraštus, o laukuose, neseniai dar 
triukšminguose ir spalvotuose, žagrės jca|žė_4Įr^
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vonus ir galvijai klajojo po rėžius, be atvangos 
baubdami.

Dienos ėjo trumpyn, šaltos naktys ėjo ilgyn. 
Žemę pamažu apimdavo snaudulys, dangus nu
sviro arčiau prie žemės, nustodamas savo spal
vos ir skaidrumo.

Prasidėjo rudens sėja. Pasėjo pirmas se
niausias Skriaudos ūkininkas Savčukas, nes tu
rėjo laimingą ranką. Jis pirmas pabaigė ir pa
skutinį lauką šiaudais pakreikė.

O paskui jį sėjo kiti, o kai baigė sėti, taip 
pat kreikė šiaudais, nes to reikalavo papročiai.

Taip reikėjo daryti, kad Dievas, kuris pra
lėks ir sėją laimins, turėtų kur pėdą pastatyti 
ant auksinių, sausų šiaudų, o ne ant kietos dir
vos. Moterys ant pievų paskleidė linus, nukirpo 
avis, pradėjo bulves kasti. Žmonių veidai spindė
jo pasitenkinimu, atgijo ir smuklė, nes kiekvie
nas turėjo ką pragerti ir apie ką pakalbėti ilgė
jančiais rudens vakarais.

Net miškas atidavė savo derlių: rudmėses ir 
kremblius, raudonas bruknes ir spanguoles pie
menėliai nešiojo į pirkias; aviliai atidavė medų, 
lazdynai riešutus. Kas žingsnis, tai žmogus ėmė 

• kąsnį iš savo žemės motinėlės maitintojėlės.
Vieną dieną Karpina Hucas su vežimu pilnu 

javų atvažiavo į dvaro vėjo malūną malti.
Malūnininko nerado malūne, todėl vadžias 

užmetė ant malkų krūvos ir nubėgo pas jį.
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Namie nerado, todėl daug laiko sugaišo jo 
bejieškodamas.

Tuo metu paliai vėjo malūną keliu ėjo Ty- 
chonas Čyrukas žuvims žvejoti tinklu nešinas.

Riebūs Karpinos bėrukai pasibaidė to juodo 
tinklo, ėmė ausimis karpyti ir šnarkšti.

Džiugino tai bernioką — pabaidė tyčia.
Arkliai nutraukė vadžias ir ėmė bėgioti ap

link malūną užkliudydami už tvoros, sutrauky
dami pakinktus ir laužydami vežimą.

Tychonas žiūrėjo į tai su piktu malonumu, 
o pagaliau paėmė jį pagunda pasisavinti odines 
plėškes; apsidairė, ar jo niekas nemato, sulaikė 
arklius, nuėmė pakinktus ir patvoriais nubėgo.

Labai toli vienas bernas ėjo paskui ekėčias 
ir kaip juodas taškas vos juodavo, bet kaimie
čių akys būva puikios, pagaliau, kaip akimis ga
lima įžvelgti, nieko daugiau nebuvo.

Tychonas pabėgo savo laimikiu nešinas, bė
rukai sudaužė vežimą ir susipainioję, pagaliau, 
sustojo apkvaišę.

Taip juos užtiko Karpina su malūnininku ir 
rankas užlaužė.

— Kaip aš ponui pasirodysiu? Ką aš tėvui 
pasakysiu? Nelaiminga valanda!

Neįtardamas nieko vagyste, visur jieškojo 
pakinktų, iki pagaliau gailiai pravirko ir nu
svirusia galva vedė arklius į dvarą garsiai 
žliumbdamas.
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Kieme tuojau jį apsupo visi dvariškiai. Tė
vas net iš kluono išėjo ir, išklausęs visą pasako
jimą, keletą kartų savo lazda jam nugarą pa
matavo.

— Ar tu esi vaikas? Nepažįsti savo arklių, 
kad yra eiklūs? Nepažįsti žmonių, kad yra va
gys? Paliko arklius, kaip koks kvailys! Gerai 
tau! Gėdėkis ir graudinkis net prieš kiauliaga- 
nį! Aš tavęs neužstosiu!

— Mano tėveli, mano gimdytojau! — verkš
leno bernas, bučiuodamas tėvui kojas. — Gėda 
man už mirtį baisesnė! Eime pas poną kartu!

— Dar ko ? Gavęs gėdą, tai ją ir nešiok. Tuo
jau man eik į raštinę ir pats prašyk bausmės! 
Tegu ponas žino, kokį vėplą išaugino ir kokį iš
sižiojėlį duona maitina! Marš!

Karpina nuėjo verkdamas.
Ponas nei pyko, nei apie bausmę priminė, o 

ponia net jo pagailėjo, bet tas gerumas jį svilin
te svilino. Rankas ir kojas ponams bučiavo ir 
vaitojo.

— Taip ipan, Dieve, padėk, aš tuos pakink
tus surasiu, aš juos atimsiu, nors jie būtų po 
žeme paslėpti! Prašau, pone, šį vieną kartą do
vanoti!

— Betgi, berneli, aš jokių priekabių iš tavęs 
nejieškau! — ramino jį ponas.

!
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— Aš žinau, bet ponas sau pamanysi, kad 
esu kvailas ar lengvapėdiškai žiūriu į „mūsų“ 
turtą. Bet šį sykį prašau taip nepamanyti!

— Ne, ne! Niekad nepamaniau ir kitaip ne
pamanysiu, kad esi šaunus, geras vyrukas ir 
mano bičiulis! Tave laikau savo draugu ir vi
suomet juo laikysiu! — įkalbinėjo ponas, pusiau 
jaudindamasis, pusiau juokdamasis.

Bet senis Kornilas šį įvykį be galo rimtai pa
ėmė į širdį.

Vakarą, kai su dvaro užvaizdą tarėsi dėl 
rytdienos darbo, prie susirinkusių darbininkų ir 
samdininkų tarė:

— O mano Karpiną rytoj, pone, nusiųsk 
kiaulių ganyti, nes neturi kuo arklių pakinkyti.

Užvaizdos pirkia sujudo iš juoko susirinku
sios bandos, o berniuką išpylė karštis, net aša
ros pasirodė akyse.

Tuo metu iš kampo pasirodė Kaleniko bal
sas.

— Tai tavo arkliai, Karpina, buvo pasileidę 
paliai malūną? Aš mačiau iš tolo.

Karpina prišoko prie savo bičiulio.
— Tu matei? Iš kur?
— O aš ten už upokšnio ekėjau, už mišką 

turėjau atidirbti! Kvito atėjau pas poną.
— Tai gal tu ir vagį matei?
— O kaipgi!
— Ir pažinai?
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Ii. — Tai juokinga!
— Kas gi buvo ? — visi Hucai paklausė. Ka- 

lenikas pasikasė galvą.
— Nesinori sakyti! Keiks arba ir blogiau — 

„apžavus“ padarys!
— Tai tu toks bičiulis! — sušuko Karpina, 

o senas Hucas pridūrė karčiai:
— Mano rugiai tau geri buvo ir lentos kars

tui tiko, bet kai man bėda, tai tu kvailų vagių 
keiksmų bijai! Ai, žmonės, žmonės!

Kalenikas susigėdo.
— Tai pasakysiu. Tebūnie, kas nori! Tai bu

vo Čyrukų Tychonas. Ėjo tinklu nešinas, arklius 
pabaidė, o paskui pakinktus nuvilko ir nuėjo.

— Duok, Dieve, tau sveikatą! — suriko Kar
pina, šokdamas prie durų.

Išbėgo kaip pasiutęs ir šuoliais nubėgo kai
mo link.

Hucai sugrįžo į pirkią linksmi ir laukė jo 
ateinant vakarienės.

Įpuolė uždusęs, įkaitęs, bet tuščiomis ran
komis.

— Kas bus, tėve? — paklausė tarpduryje. — 
Nenori jie atiduoti!

— Kaip tai?
— Nenori! Dar mane išplūdo!
— Girdėjote! — supyko broliai.
— Cit! — tarė Komilas. — Kaipgi, užsi

gina?
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— Kur tau! Žinot nenori.
— Juk Kalenikas matė! Sakei?
— Sakiau. Tychonas valandėlę sumišo, bet 

senis sako: „Jeigu matė, tai tegu ateina ir su
randa. Jis savo mirtį taip matys!“ Matyt, kad 
pavogė, bet dabar jiems gėda prisipažinti! Pa
slėpė ir tyli!

— Tai pakviesk seniūną ir tegu padaro kra
tą! — suriko Motiejus.

— Kaip tu sau įsivaizduoji? Jeigu paslėpė, 
tai ne pirkioje ir gerai. Jeigu geruoju neatiduos, 
tai pražus.

— Mano Dieve! Tai aš numirsiu iš gėdos! — 
suvaitojo nusiminęs Karpina.

— Palauk! Aš eisiu su tavim.
Nuėjo, tikėdamiesi, kad pasiseks. Čyrukas 

irgi laukė jų atsilankymo. Užtiko paniurusius 
tėvą ir sūnų, įžūlius, atkaklius.

— Žinai, Oksentai, ko atėjau! — ramiai pra
bilo Kornilas.

— Žinau: grobuoniškai užpulti! — atsakė 
burtininkas.

— Tai netiesa! Ne užpuolikai mes, bet nu
skriaustieji. Gera valia atiduokite! Sumokėsiu 
jums už juos tris rublius, kad tik mano berniu
kas gėdos neturėtų.

— Kokius pakinktus? Ar mes savų neturi
me, kad reikėtų vogti! Eik, pažiūrėk, kiek svir
ne kabo pakinktų!

i
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— Neisiu, nes mano ten nėra. Juo blogiau. 
Kai vargšas pavagia, turi prieš Dievą atsakyti, 
bet toks turtuolis, kaip tu, tai jau Dievo rūs
tybė!

— Tu čia man pamokslų nesakyk, nes mano 
pirkia ne bažnyčia ir tavo išvadžiojimų nenoriu 
klausytis! Tavo sūnus gal pats pavogė ir tuos 
pakinktus pragėrė, o ramius žmones užkabinėja. 
Aš iš jūsų pareikalausiu atsakyti už šmeižimą.

— O trauk atsakomybėn, dar geriau! — ta
rė Karpina. — Turiu liudininkų, kurie matė, kad 
Tychonas paėmė.

— Sudegs tavo liudininkai ir tu pats, kol jie 
tai įrodys!

— Pažiūrėsime!
Senis Komilas stovėjo lazda pasirėmęs ir 

aštriai žiūrėjo į burtininką.
— Paskutinis žodis, Oksentai! Neatiduosite 

mums žuvusių daiktų? — tarė, kiek pakeldamas 
balsą.

— Prasmek, prapulk tu su savo kabinėjimu
si! Nei mes ėmėm, nei mes atiduosim!

— Na, tai aš tavęs nebevarginsiu, nei po 
teismus tampysiu. Tegu mano pereina. Tik tau 
vieną linkėjimą paliksiu!

Čia dar labjau pakėlė balsą, baisiai suerzin
tas jų klastos ir pykčio.

— Už tokią tiesą, kokią čia patyriau, tegu iš 
tavęs Dievas paima, ką turi geriausio. Amen!...
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Taip pasakęs išėjo iš pirkios, o Karpina su 
trenksmu duris užtrenkė.

— Tėve! Man baisu pasidarė to senio Huco 
žodžių! — jiems išėjus sušnabždėjo Tychonas.
— Aš tuos pakinktus atgal nunešiu!

— Nedrįsk! — niūriai atsakė burtininkas.
— Kokią jis turi galią prieš manąją ?

Berniukas sudrebėjo, lyg jį šaltis būtų su
krėtęs, bet tylėjo. Ir taip tas reikalas su pakink
tais laikinai pasibaigė. Dingo, lyg vandenyje.

Pagaliau savo nuostolį pamiršo ir įniršęs 
Karpina, pamiršo savo prakeikimą Kornilas, tik 
laikas nuo laiko jį prisimindavo prietaringas 
Tychonas ir sudrebėdavo visas, šalčio krečia
mas.

Skriauda tuo įvykiu domėjosi porą savaičių, 
pagaliau visų dėmesys buvo nukreiptas į kur 
kas svarbesnį ir įdomesnį daiktą. Sužinota, kad 
Hucų Priglaustinė esanti ragana.

Reikalas buvo toks.
Hubenių marti, Tatjana, seniai pastebėjo, 

kad jų karvių pienas mažėja. Tiesa, ganykla 
buvo kaskart prastesnė, o naktį pastovėjusios 
karvės tvarte irgi negalėjo pieno kiekio padi
dinti, bet vis dėlto pienas negali sumažėti be 
raganų žinios.

Taip pat nusprendė ir Čyrukas, pas kurį 
Tatjana lakstė patarimų degtinės kvorta ir už-
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antyje linų „kasa“ nešina, taip pat kalbėjo kai
mynės, pas kurias buvo negeresni dalykai.

Prieš Čyruką griebtasi įvairių priemonių: 
pastatytos tvartų duryse atvirkščios ekėčios, 
kad ragana persidurtų, karvėms davė suėsti 
kažkokių žolių, mazgojo jas vandeniu, kuriame 
buvo užgesytos devynios karštos anglys, net 
Mokrenei buvo įsakyta ant lazdos raitai joti ap
link tvartus.
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Pagaliau buvo visi sudominti klausimu, kaip 
pažinti ragana ir kuri iš moterų ji yra. ,

Tai pasisekė padaryti Sydorui.
Vieną vakarą jis sėdėjo prie stalo, laukda

mas vakarienės, sūnų ir sūnėno, kurie kažkur 
po darbo išsivaikščiojo.

Buvo jau tamsu, tik iš židinio ugnelė švietė. 
Tatjana grįžo karves pamilžus, milžtuvę su pie
nu pastatė ant stalo, o pati nugrįžo prie puodų.

Tuo metu iš priemenės į pirkią įslinko ma
žas, liesas, pilkas kačiukas, ant kurio matėsi 
vaikų išdykimo pėdsakai.

Plaukai buvo sušiaušti, o pats išrodė išgąs
dintas ir prislėgtas. Didelis alkis atvarė jį į šią
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pirkią.;» Patylomis užšoko ant suolo, iš ten ant stalo, 
suuodė gardumyną, atsistojo ant užpakalinių 
kojų, nematydamas tamsumoje ramiai sėdinčio 
Sydoro, ėmė godžiai lakti pieną.i-
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Sydoras patylomis ištiesė rankas ir nuleido 
jas ant jauno kenkėjo.

Prismaugtas katinas sukniaukė, o vėliau vi
josi ir raitėsi iš baimės.

Kaimietis, nieko nesakydamas, atsistojo ir 
priėjo prie židinio.

— Pasitrauk, Tatjana! — tarė. — Aš tau 
tuojau parodysiu išdaigą.

Moteris žiūrėjo nustebusi.
Sydoras puodą nukaitė ir prikišo katiną prie

ugnies.
Pasigirdo žiaurus kankinamo gyvulėlio riks

mas, pasklido ir pakvipo odos ir plaukų svilė
siai.

Nebodamas skausmo apdegintos savo ran
kos, senis šėtonišku pasitenkinimo juoku de
gino nelaimingą kačiuką, kol jo galva, krūtinė 
ir kojos sudarė vieną juodą žaizdą.

Tada pasitraukė nuo ugnies ir paleido savo
auką.

Katinas, be sąmonės iš skausmo, apakęs su
sidavė į sieną ir duris, kol pagaliau iškiūtino į 
priemenę ir dingo nakties tamsumoje.

— Kas čia? Kodėl taip padarei? — klausė 
Tatjana ir kiti šeimos nariai, kurie tos operaci
jos metu buvo pirkioje.

— Rytoj sužinosime, kuri ragana pas mus 
ateina. Jau aš ją gerai paženklinau.
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— Tai jinai buvo?
— O kas gi? Jos visuomet virsta katinais 

arba varlėmis. Jau aš tai ne sykį ir ne du pa
stebėjau.

— Dievaži? — visi nustebo.
— Tikrai! Kartą, atsimenu, kai dar velionė 

mano žmona gyveno, taip pat buvo pienas din
gęs. Įeinu aš kartą naktį lempute nešinas į svir
nelį, tik žiūriu, prie pieno puodo sėdi rupūžė — 
štai tokia!

— Esi, — manau sau, — aš tave paženklin
siu! Sugavau bjaurybę, paėmiau didelę adatą, 
įsmeigiau ją į leteną ir paleidau į laisvę. Kitą 
dieną einu gatve, susitinku senąją Ryžčichienę 
aprišta ranka. „Kur eini moterie?“ — ,,Pas 
Čyruką?“ — „Kas tau?“ — „Et, rankoje už
laužiau adatą!“ Nuo to laiko žinojau, kas ji, bet 
jau daugiau jos nebemačiau! Taip dabar ir su 
ta bus!

— Aš ją kitaip nuteisčiau! — tarė Zachar- 
kas. — Tokią rupūžę pagavęs, užmuščiau ir 
baigtas darbas.

— Kvailas! Tai ji pavirstų tąja moterimi, 
ir jos lavoną pas tave rastų! O su tuo reikia 
labai atsargiai!

Sumigo visi besidomėdami, ką rytojus pa
rodys.

Ir štai ryto metą pamatė einančią į dvarą 
Priglaustinę, skara apsirišusią.
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Jos veidą degino rožė, piktoji rožė, dėl blogo 
gydymo labai išsiplėtusi, pūslių ir vočių nuklo
ta, lyg iš tikrųjų ugnies nudeginta. Pakilo vi
suotinis sujudimas, kalbos, aiškinimai, gandai, 
kurie tuojau apėmė visą kaimą nuo pradžios iki 
galo, augdami iki pasakiškų išvedžiojimų.

Kažkas pasakojo, kad Priglaustinę matęs 
nuogą bėgiojančią auštant per šv. Joną su pa
laidais plaukais tris kartus aplink kaimą. Kitas 
vėl matęs ją pievoje su lazda rankoje pakaito
mis mušančią čia smilgas, čia rasą ir kartojant: 
„Tai man“, kiek kartų užkliudė smilgas, „tai 
tau“, kiek kartų nukrėtė rasą.

Kažkas trečias prisiekė, kad užtikęs ją kartą 
Iiucų tvarte, kad primilžusi visą milžtuvę pieno 
iš pakabintų palubėje prie sijų pavadžių. Paga
liau ketvirtas matęs, kad tą patį dariusi tampy
dama rankšluosčių spurgelius.

Dabar paaiškėjo, iš kur sėmė mantą ir per
teklių Hucai ir kodėl pas juos tokioje pagarboje 
buvo Priglaustinę? Mat, ji visokiomis išdaigo
mis iš visų viską jiems sutraukdavo. Taip, o ne 
kitaip. Kad Hucai negirtavo, nevogė, nedykinė
jo, kad vienas dirbo visiems, o visi vienam, tai
kūs, taupūs, pasiturį — tai niekai, be tos laz
dos ir paslaptingų žodžių; kad karves, kurios 
ganėsi dvaro ganyklose, be to, vakarais per vi
sus metus šėrė batviniais, žole arba broga per 
žiemą — tai menkniekis be tų pavadžių ir rank-
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šluoscio spurgelių; kad toji sena moteris, rami 
ir tyli visų akivaizdoje pragyveno visą savo gy
venimą, bedirbdama, kaip skruzdėlė, kruopščiai, 
be papeikimo, niekam nepratardama nė vieno 
pikto žodžio, net ir tada, kai ją per vasarą iš
naudodavo, o žiemą išvydavo iš pirkios — tai 
vis buvo niekai: virto ragana, ragana ir mirs, 
neapykantos, paniekos ir prietaringos baimės 
apgaubta.

Pagaliau tie gandai pasiekė ir pačią Pri- 
glaustinę. Sviedė jai tą žinią brutališkai kažko
kia moteris, kurią pagavo darže bastučius beva-

i
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P giant.
art Priglaustinė gailiai ir graudžiai verkė ir pa

pasakojo visą dalyką savo šeimininkams.
— Aš jau tai kaime girdėjau! — tarė senis

!

Kornilas.
— Ir aš! — pridūrė Motiejus.
Visi kiti tylėjo ir į ją nežiūrėjo.
Tas jos draugių ir Karpinos tylėjimas Pri- 

glaustinę sunkiai prislėgė, nes tuo parodė, kad 
šiuos gandus laiko svarbiais. Į visus pažiūrėjo, 
laukdama žodžio, bet štai ėmė jai rankos dre
bėti, lūpos suvirpo, akys ašaromis pasruvo. Ir 
taip verkė tuo metu, kai visi valgė, laikas nuo 
laiko j juos pažvelgdama, o paskui motiną pra
virko ir Olė. Ir taip pirmą kartą sėdėjo jos tos 
šeimos tarpe, staiga apleistos, paniekintos ir 
vienos.
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Po vakarienės visi išsiskirstė ir kiekvienas 
jų nuėjo prie savo darbo.

Priglaustinė savaime paėmė pjautuvą, o Olė 
skarą; nuėjo į dvaro laukus žolių.

Verkė, nė žodžio nepratardamos, bet taip 
viena antrą pažinojo, kad be žodžių suprato sa
vo nusistatymą.

Jau grįžo atgal naštos apsunkintos, kai senė 
prabilo:

— Ar tu, balandėle, daug turi kvitų į kasą!
— Daug, motule!
— Tai tu juos tuojau atiduok Karpinai ir 

paprašyk, kad rytoj juos į kasą paduotų.
— Gerai, motute.
— Mums, balandėle, reikia iš čia išeiti!
— Ak, motute! — suvaitojo mergaitė.
— Reikia, balandėle. Tu girdėjai, kad mane 

ragana apskelbė, o jie tyli, nes jiems gėda dėl 
manęs.

Tai reiškia, kad aš esu verta akmens, o ne 
duonos! O, gal būt, jie ir tiki, kad aš tokia? 
Visas kaimas tiki! Man tai vis tiek. Nuo pat jau
nų dienų aš patyriau panieką, kenčiau badą, 
kenčiau šaltį, buvau basa ir nuoga! Man jau ma
žai beliko kentėti! Bet tau, balandėle, ne vis 
tiek, tau negalima raganos dukteria likti, nes 
tavęs gėda ir paniekinimas laukia, čia tavęs nie
kas neims ir niekas nenorės tokios motinos sa
vo vaikams.

!
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t Aš tave pasiimsiu ir toli nuvesiu. Gausime 
kur nors tarnybą: esi nebjauri ir jauna, kas 
nors tave paims mielai už tavo darbštumą, o aš 
per tą laiką numirsiu, ir tie gandai išnyks, kas 
aš, kaip aš, iš kur aš, o tu liksi švari. Reikia 
mums eiti, brangute, tuojau, kol dar šilta.

— O kada, motute ?
— Šiąnakt. Paimsime seniausias vyžas, — 

batelių neliesk, — truputį duonos ir eisime! Tik 
niekam nedrįsk prasitarti, atmink!

— Nepasakysiu, motute! — žliumbdama at
sakė Olė, o po valandėlės paklausė:

— Motule, tai ir karolius reikia palikti?
— O kas juos tau davė?
— Aną dieną Karpina.
— Tai nusiimk ir palik ant stalo!
— Gerai, motule!
Ašaros draskė jai krūtinę, bet motinai ne

mokėjo nepaklusni būti, nes buvo tarp Hucų iš
augusi. Priglaustinė jau buvo nurimus. Nejautė 
jokio pykčio savo širdyje nei Hucams, nei žmo
nėms, kurie ją apkalbėjo; visa pakeltų, jeigu 
duktė...

Tiek metų buvo vargšė, mušama, be pasto
gės ir duonos, kad jos nebebaugino nei tas ryto
jus, nei klajoklių gyvenimas. Tik gaila jai buvo 
karvių, kiaulių, veršiukų, tos bandos, kurią iš
augino, gaila buvo dvaro ir tos gerosios ponios!

!
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Sugrįžo namo ir kaip niekur nieko dirbo vi
sus kasdienius darbus.

Pagaliau atėjo naktis, ir miegas visus užliū
liavo. Priglaustinė apsirengė ir savo dukterį ap
rengė blogiausiais drabužiais, atsiriekė dvi duo
nos riekes, prijuoste apsigaubė ir išėjo.

— Motule, — tarė virpančiu balsu Olė — 
palauk manęs prie vartų: karolius nunešiu.

Grįžo atgal į pirkią. Ant slenksčio mergina 
svyravo, rankoje laikydama karolių nėrinėlį, pa
galiau priėjo prie Karpinos ir jį už rankos pa
judino.

Pratęs prie visokių budėjimų, tučtuojau nu
budo.

— Kas čia? — paklausė.
— Cit, cit, tai aš! — sušnabždėjo mergina, 

ranka uždarydama jam burną ir, prisilenkdama 
prie ausies, ėmė greit šnabždėti. — Aš tau ka
rolius atnešiau. Jau dabar atiduok kitai! Žiūrėk, 
aš tau per turgų norėjau peiliuką nupirkti, su
taupiau du auksinus, ir tai paimk, nusipirksi 
pats! Būk sveikas ir laimingas, mano mielas 
sakalėli! Tu buvai geras, bet pikta dalia!

Karpina, iš karto miegūstas ir be nuovokos, 
atsisėdo ant suolo.

— Ką tu plepi? Durnaropių apsiėdei, ar ku
rių velnių? — tarė dar nieko nesuprasdamas. 
— Laikyk sau tuos savo karolius! Juk aš iš ta
vęs neatimu. Ar tave kas apsėdo? Eik gulti!

:
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Mergina padėjo jam ant kelių lyg brange
nybes.i

— Eisiu jau, eisiu! — prašnabždėjo verkda
ma. — Mano akys jau tavęs neberegės, tik ne 
kartą ir ne du verksiu tavęs, tave prisiminus, 
nes tu iki šiol man geras buvai! Lik sveikas!

Nuėjo, sugirždėjo vienos durys, antros. Ber
nas vis dar tebesėdėjo, su miegu ir nuovargiu 
kovodamas. Pagaliau, kai gatvėje sugirždėjo 
vartai, jį kažkas pakėlė iš vietos. Pašoko — pa
biro nuo jo kelių pinigai ir stikliniai raudoni ka
roliai, o šis žvangėjimas prikėlė ir Kornilą.

— Kas ten? — paklausė.
— Tai aš, tėve.

' f
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i — Ko tu vaikštinėji ?
— Ar aš žinau? Ar blogą sapną mačiau, ar 

tai iš tikrųjų buvo.
Bambėdamas užžiebė lemputė, išėjo į prie

menę, kur už pertvaros gyveno Priglaustinė.
Niekas ten dabar nemiegojo.
Sugrįžo į pirkią. Nubudo visi.
— Ko jieškai? — paklausė iš visų kampų.
— Dievaži, kažkas įvyko! Tetos nėra!
— Kaip tai nėra? O Olė?
— Ir jos nėra.
— Negali būti!
Pašoko visi. Ėmė šaukti ir jieškoti. Karpina 

nubėgo net iki kaimo galo, bet grįžo, nes naktis 
kaip pragaras buvo juoda.
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Užžiebė šviesą, miegas jų neėmė. Pradėjo 

berniuką klausinėti.
— Taip ir taip! — pasakojo visas išbalęs ir 

mikčiodamas:
— Vakare Olė man savo kvitus atidavė, kad 

rytoj už ją į kasą nueičiau. Taip dažnai būdavo. 
Staiga kelia mane naktį ir —

Užsikirto ir staiga paraudo, it kraujo nupil
tas, — ir man karolius grąžino!

— Tai tu jai karolius davei? — paklausė

!

tėvas.
— Tai jau! — nedrąsiai prisipažino berniu

kas.
— Žiūrėk, tu pienburni! Tai tu gal jai kokią 

skriaudą padarei? Tuojau sakyk! Tai gal dėl 
jos ir pabėgo?

— Dieve man padėk — ne! Blogo žodžio ne
pratariau.

— Na, o už ką tu jai dovanų pirkai?
— Aš ją labai mylėjau, jau seniai! Aš norė

jau ją vesti! Ji manęs nebijojo. Jos dėl žmonių 
kalbų pabėgo. Ragana apskelbė tetą, kiekvie
name žingsnyje persekiojo!

— Tai gali būti, — sumurmėjo Kornilas — 
bet kad mes jos neužstojome, neapgynėme, kad 
iš mūsų išėjo, tai mums gėda ir negarbė!

Moterys ėmė verkti, vyrai sėdėjo, paniurę, 
tylėdami. Jautė savo kaltę.
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Staiga Karpina suvaitojo, lyg pro jo kaimiš
ką odą tik dabar jį skausmas pasiekė.

— Ak, juoda mano dalia! Toji mergaitė man 
buvo kaip saulytė! Ką aš be jos darysiu, kur aš 
pasidėsiu! Eisiu aš per pasaulį jos jieškoti!

— Nutilk, pienburni! Reikėjo vakar kalbėti, 
kai jos gailiai verkė! Dabar žiūrėk darbą ir 
pirkią.

Taip juos užtiko rytas, sujudusius ir susi- 
graužusius. Išsiskirstė, jieškodami pėdsakų, bet 
niekas pabėgėlių nesurado.

Tur būt, buvo toli nuėjusios, ir sunku buvo 
jas susekti. Buvo jos vargingos, tylios, pilkos. 
Susigūš kur nors krašto kampe, tarnaus kokia
me nors palivarke, ims dirbti, stengtis, trūsti.

Niekas nepaklaus praeities ir popierių. Taip 
tolumoje dings jų pėdsakai, kaip akmens pėd
sakai bangose.

Skriaudoje apie jas kalbėjo keletą dienų, vė
liau prisimindavo jas tik Hucai. Prisimindavo 
moterys, pajutusios darbo gausumą, ir senis 
Kornilas, kai skaičiavo darbininkus. Karpina ty
lėjo; pasidarė piktas ir dažnai vakarais kažkur 
vaikštinėjo.

— Jieško sau merginos! — sakė broliai.
Kartą tėvas užtiko jį smuklėje girtą, be są

monės, ir apmušė. Berniukas puolė po kojų, bet 
po keletos dienų vėl nusigėrė.
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Tada Hucuose prasidėjo perijodiškos tėvo 
egzekucijos. Karpina pakvailo, pakvaišo, dažnai 
girtaudamas užsnūsdavo prie darbo. Stovėjo 
ant bedugnės krašto, nuo kurio žmogus nurieda 
į prarają.

Nesurasdamas pagalbos, senis nuėjo pas
poną.

— Nebėra berniuko, nebėra! — kartojo pa
pasakojęs visą reikalą. — Pasidarė valkata, gir
tuoklis ir tinginys! Prašau jį atleisti iš tarny
bos, nes aš mušiau, mušiau, gal greit užmušiu, 
o jis kasdien darosi blogesnis!

Ponas šį reikalą paėmė į širdį, nes be galo 
mylėjo tą berniuką.

— Atvesk man jį vakare, noriu su juo pasi
kalbėti! — tarė.

Atėjo Karpina taip nusigandęs, kad visas 
drebėjo ir iš karto puolė ponui po kojų.

— Tai ką, blogai su tavim?
— Mušk mane, pone, nes aš esu nedorėlis! 

— prisipažino. — O paskui tegu mane ponas iš
varo, nes aš niekam tikęs! Eisiu sau.

— Neisi, bet duosi man žodį, kad degtinės 
per mėnesį nė į burną nepaimsi.

— Neišlaikysiu, pone.
— Išlaikysi, nes per mėnesį aš surasiu tau 

tavo merginą ir tą senę! Na, prisiek! Pirštus 
kryžmais sudėk!
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Sudėjo ir iškilmingai prisiekė.
— Na, berneli! Galvą aukštyn! Bus mergina, 

bus smarkios vestuvės, bus karvė! Tik tu laiky
kis! Atmink, kad aš tave savo bičiuliu laikau!

Tą vakarą jaunuomenė susirinko pas Hucus, 
kaip paprastai būdavo kas metai, muzikos. Ta
čiau moterys iš vietos nepasijudino.

— Nieko jūsų norui, — tarė, — mūsų ber
niukas negros. Jau mes ir pamiršome, kada jis 
pirkioje vakarieniavo.

Staiga priemenėje pasigirdo linksmas balsas.
Įėjo Karpina, nupurtė lietaus lašus, šviesias 

garbanas sutvarkė.
— Oi, kiek čia jūsų, kaip žąsų! Pas mano 

smuiką į svečius. Smuikas linksmai sveikina at
silankiusius.

Šlapią rudinę numetė, sudulkėjusį smuiką 
nuo sienos nukabino, ant kampo stalo atsisėdo 
ir, užmerkęs akis, užgrojo suktinį.

Tą vakarą net senis Kornilas turėjo noro pa-

[
I
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šokti.
Ir nuo to laiko niekas nematė Karpinos 

smuklėje, o Hucų pirkioje grįžo taika. Berniu
kas ištesėjo ponui savo priesaiką, ištesėjo savo 
žodį jam ir ponas.

Pinigų negailėjo, trūso negailėjo, bet Pri- 
glaustinę jam padėjo surasti vien tik aplinkybių 
supuolimas. Po poros savaičių pašaukė Kornilą 
su sūnumi į raštinę.

r
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— Na, Karpina, suradau tavo merginą! — 
linksmai pareiškė.

— Negali b?ti! — sušuko abudu.
— Na, taip! Prisipažįstu, kad be didelio var

go. Olė su motina tarnauja pas mano tetą, iš 
čia apie dvidešimt mylių.

— Tai toli nukeliavo išdykėlės! — nusijuokė 
senis Hucas.

— Kitaip sunku būtų buvę jas surasti, nes 
net valsčiuje nerado jų pavardžių. Buvau pas 
tetą, išėjau į palivarką. Ką pamačiau? Olę, be
lesinančią vištas. „Ką tu čia darai?“ — klausiu, 
o ji man puolė po kojų ir ėmė verkti! Nieko jai 
nepasakiau, paprašiau tetą, kad jas ten prižiū
rėtų, ir greit grįžau namo. Rytoj paimkite porą 
arklių ir važiuokite jų parsivežti!

— Gal šiąnakt? — prašnabždėjo Karpina.
— Kaip sau nori ir kaip tau tėvas patars. 

Aš savo žodį ištesėjau: duosiu degtinės, karvę 
sau išsirink, o mane kviesk į vestuves!

Nusilenkė jam iki kelių, o jis juos abu apka
bino ir į galvą pabučiavo.

Karpina trūsė vikriai ir paslankiai.
Ratukus patepė ir mituku pridengė, įdėjo pa

šaro maišą, o vežiką smulkiai išklausinėjo apie 
kelią pas tetą, tėvui neleido atsikvėpti, visur jį 
varinėjo.

Motiejus tuo tarpu tėvą pavadavo, priėmė 
krūvą raktų nuo daržinių, klojimų ir tvartų su
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tūkstančiais įvairių įsakymų. Moterys įdėjo į 
vežimą maistą ir kailinius pabėgėlėms ir, atsi
sveikinę su visa šeima, išvažiavo tėvas su sūnu
mi į tolimą kelionę. Apsivilkę išeiginiais drabu
žiais, linksmi, oras buvo puikus, Karpinos bėru
kai eikliai bėgo, linksmai prunkšdami. Ketvirtą 
dieną pavakaryje pasiekė tikslą.

Sustojo ties vartais, pastatė arklius prie ve
žimo ir paklausė bernų, kur yra šeimynos vir
tuvė.

Įvedė juos į didelę pirkią, kur viešpatavo 
Priglaustinė.

Ji stovėjo kaip tik prie židinio, puodų, kur 
virė vakarienė, o Olė netoliese mazgojo indus. 
Bernai sėdėjo prie stalo, triukšmas viešpatavo 
kaip avilyje.

Gigantiška, rimta Komilo Huco povyza su
stojo ant slenksčio, o už jo nugaros pasirodė 
šypsantis, linksmas Karpinos veidas.

— Tebūnie pagarbintas! — pasveikino senis.
Jo balsą išgirdus, Olei iš rankų iškrito du

benėlis, o Priglaustinė išskėtė rankas ir žiūrėjo 
į savo geradarį, it stabo ištikta.

__Per amžius! — atsakė darbininkai, o kaž
kas pridūrė: — Įeikite, svetimieji žmonės; pra
šome pasišildyti ir pavakarieniauti.

Hucai įėjo. Moterys stovėjo kaip negyvos. 
Senis jų nekalbino, neprikaišiojo ir neprašė to
kiame žmonių būryje; Karpina, visą laiką sto-
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vedamas už tėvo nugaros, taip pat nieko nekal
bėjo.

Padarė jiems vietos ant suolo, prasidėjo kal
bos.

— Iš kur gerieji žmonės ?
— Iš Skriaudos!
— Tokio vardo negirdėjome!
— Ar toli ?
— Čia, į jūsų dvarą? Mūsų ponas neseniai 

čia buvo, nes jis su jūsų ponia giminiuojasi.
— Aha! O kaip ten jūsų krašte? Derlius

geras ?
— Nieko sau, tik menkai byra.
— Taip kaip ir pas mus! O ar pasėjo tenykš- 

tieji žmonės?
— Šiomis dienomis pabaigs.
— Dievas davė gerą orą sėjai! O čia tams

tos berniukas?
— Mano, dar tokius tris turiu; šis visų ma

žiausias, išdėlis.
— Tai jūs pas ponią?
— Ne, savo reikalais.
Karpina per tą laiką vis į Olę žvelgė ir šyp

sojosi. Merginai viskas iš rankų išslysdavo.
Šeimininke Tekle, duok vakarienės! — rei

kalavo darbininkai.
Kornilas dabar tik sužinojo, kad jo 

glaustinė turėjo kažkokį kitą vardą.
Pri-
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Moteris atrodė, lyg sąmonės netekusi. Kaž
kas ją traukė prie Hucų, norėjo juos sveikinti, 
klausti, verkti, bet kažkokia begalinė baimė ar 
gėda ją sulaikydavo.

Pašaukė merginą į priemenę.
— Ko jie atvažiavo, brangute?
— Mūsų pasiimti, motule!
— Nežinau! Nieko nesako. Gal taip sau, pri

puolamai !
— Oi, motule, jie atvažiavo mūsų! — sten

gėsi įrodyti mergaitė, o jos balsas juokėsi, ver
kė ir dainavo.

— Šeimininke! Kas gi po velnių? Neduosite 
valgyti? — rėkė iš pirkios.

Šoko Priglaustinė prie virtuvės, ėmė sriubą 
į dubenis pilstyti, o Olė dėstė juos ant ilgo sta
lo. Ėmė visi godžiai valgyti, pamiršo atvykusius.

Senis Hucas nukabino maišelį nuo pečių, iš
ėmė duonos, dešros ir sūrio.

— Valgyk! — tarė sūnui.
Bet Karpina delsė. Žiūrėjo į Olę, lyg ko lauk

damas.

!

Ji savo dalį įpylė iš puodo į paliavotą dubenį, 
nuo savo kepalo atriekė dvi riekutes duonos ir, 
laikydama rankoje du šaukštu, stovėjo sumišu
si, baikšti, negalėdama sumoti, ar pačiai val
gyti, ar svečiams duoti.

Pagaliau jų akys susitiko. Mergina stvėrė 
dubenį, pastatė jį ant suolo tarp tėvo ir sūnaus

:
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ir, žodžio nepratardama, padavė duoną ir šaukš
tus.

— Dėkojame! Savo duonos turime! — tarė 
Kornilas besirengdamas valgyti.

— Imkite mano! — prašė maldaudama. 
Karpina paėmė, iš savo riekės atlaužė ga

balą ir jai davė.
— Tai tu mano paimk! — atsakė.
Olė priėmė tą pakeitimą. Duona buvo vieno

da, juoda, sausa, padžiūvusi.
Grjžo pas motiną ir per pusę perlaužė.
— Še, motule, — sušnabždėjo, — tai Hucų

duona.
— Ai, duok, mažyte, duok!
— Greta susėdo paliai krosnį ir valgė tylė

damos. Laužė nuo riekės mažutėliais gabalėliais, 
stropiai rankiojo trupinėlius, o laikas nuo laiko 
ant tos mylimos duonelės nuriedėdavo ašara.

Tiek metų ji jas maitino, tiek metų ją senoji 
kepė; ji išaugino dailią merginą, sveiką išlaikė 
benamę moterį.

Dabar surado tą pažįstamą skonį ir vaizda
vosi tas dirvas, kurios ją išaugino, duonkepę, 
kurioje ją minkė, krosnį, pirkią — visa.

Ji buvo jų nuosava, gimtoji duonelė.
— Motule, — šnabždėjo Olė, — ji už čio- 

nykščią buvo gardesnė ir net už pyragą ska
nesnė.

257
Skriauda 17.



— Tai nenuostabu! — purtydama galva, at
sakė senė. — Juk tai Hucų, mūsų!

O vėliau pridūrė:
— Nežinau, kas dabar duonkepę prižiūri; 

tur būt, Marija.
— Tur būt, Marija! — patvirtino Olė.
Pavalgė darbininkai, pavalgė Hucai. Virtu

vė pamažu tuštėjo.
Keleiviai paprašė vietinių, kad juos pas po

nią nuvestų. Šių lydimi išėjo.
Didelė pirkia, apšviesta mažos lemputės be 

stiklo, atrodė niūriai. Moterys pasiliko vienos 
ir tvarkėsi, kaskart vis dirstelėdamos į duris. 
Staiga jos su trenksmu atsidarė ir, pralenkda
mas tėvą, įpuolė Karpina.

— Renkitės moterys, valkatos! Marš namo! 
— sušuko linksmai.

— Cit! — stabdė jį Kornilas ir į Priglausti- 
nę tarė. — Jeigu mano pirkia jums buvo nemie
la, reikėjo pasakyti ir palikti ją dieną, o ne vi
durnaktį, kaip vagys daro. Prievarta mes jūsų 
būtume nesulaikę ir nemanėme skirtis!

— Nesibark, kūmai! — sušuko Priglaustinė, 
bučiuodama jam ranką. — Ragana mane ap
skelbė: nenorėjau daryti jums gėdos.

— Gėdėkis! — pyko senis. — Už kvailį ma
ne statai, kad aš paisyčiau, ką kvailiai plepa!

i
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Kovojau aš su kaimu per visą gyvenimą ir 
taip savo vaikus mokiau! O tu, kad visokių ple
palų ir kalbų klausai, esi kvaila moteris!

— Kvaila, kūmai!
— Taip yra. Pabėgai, velnias žino, ko. Na

mie mums uždavei rūpestį, prasidėjo nesutiki
mai, verksmas. Dvare bulves išsėmė be jūsų iki 
pusės, o aš vėliai, senas žmogus, turiu keliauti į 
pasaulio galą jūsų jieškoti ir varinėti jus, kaip 
paklydusias avis, namo. Ne, moteries protas ta
bokos žiupsnio nevertas!

— Tai paimsite mus vėl? Žiemai?
— Teta visai nusivadėjai! — suriko Karpi- 

na. — Variau savo arklius tiek mylių — ku
riems galams ? Kad į jus pažiūrėtumėme ir vieni 
atgal grįžtumėme?

Priglaustinė pastūmė Olę.
— Ko stovi kaip karvaitė? Pabučiuok seno

liui koją!
— Nusilenk, Ole, nusilenk gerai pradžiai! — 

nusijuokė Karpina. — Greit turėsi visiems nu
silenkti! Na, gerai, aš eisiu arklių kinkyti, o jūs 
taisykitės! Mėnulis jau patekėjo.

— Taip, tuojau! Mano Dieve! Gal ponia ne
leis.

— Aš buvau pas ponią su laišku nuo mūsų 
pono, — nuramino Kornilas.

Vežimas privažiavo prie durų. Dundėjimui 
pasigirdus, susirinko keletas bernų.
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— Kas čia? Šeimininkę iš mūsų atimate? 
Palikite nors merginą! — Kažkas sušuko.

— Taip, tuojau! — sumurmėjo Karpina. — 
Aš ją sau išauginau, ne kam kitam!

— A, gaila! Gera moteris buvo ir vikri mer-
gina.

— Dėl blogos tiek mylių arklių nevarytu-
mėme.

i Pasiruošimas buvo trumpas. Apsidangstė sa
vo prastais drabužėliais ir išėjo basos, su visais 
atsisveikindamos.

Išsižiojėlių, norinčių pasižiūrėti kaip išvyks
ta, susirinko apsčiai.

— Brangios, matyt, moterys! — kalbėjo, 
žiūrėdami, kad joms davė kailinius ir jas pato
giai pasodino.

Pagaliau vežimas pasijudino iš vietos, o mė
nulis aukščiau pakilo, kad pašviestų keleiviams.

Išvažiavo į vieškelį. Priglaustinė atgavo ge
rą nuotaiką ir su dideliu susidomėjimu klausi
nėjo apie pirkios reikalus. Užsikalbėjo tada su 
seniu be galo, be krašto.

Tuo metu Karpina siekė į užantį ir Olei kaž
ką į apsiaustėlį įkišo.

— Mano karolėliai! — sušnabždėjo.
— Tuojau užsidėk ir jais pasidžiauk, nes bus 

tau per maža laiko jais džiaugtis: reikės juos 
visai pamesti.

i
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— Mano sakalėli!
— Tu išdykėle! „Sakalėli“ sakai, o bėgi nuo 

jo! Palauk: pririšiu aš tave dabar ligi gyvos 
galvos, — murmėjo, o skersomis į ją žiūrėjo ir 
nuoširdžiai šypsojosi.

Mėnulis į juos žiūrėjo, čia iš šono, čia į akis. 
Retai matydavo, kad kas nors iš taip toli dvi 
moteris žiemai vežtų sau i trobą.

i

!
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rugsėjis.
i Keturioliktosios rugsėjo Skriaudoje laukda

vo kiekvienais metais. Tai buvo iškilmingas lai
kas: vienintelis miestelyje prekymetis. Jau prieš 
savaitę laiko dardėdavo per kaimą iš tolimų 
kraštų prekių prikrauti vežimai. Važiavo račiai 
ir bendoriai, pirkliai su kailiais ir paveikslais, 
vežė žmonės visa, ko žiemą kaimo žmonėms 
reikia.

>

Per dieną prieš prekymetį jau ir gyvosios 
prekės būdavo suvaromos: arkliai, karvės, jau
čiai. Skriaudoje kaimiečiai pranašavo puikų pre
kymetį.

Jie nieko kito neaugino, kaip laukų vaisius, 
o tačiau juk kiekvienas jų turėjo ką nors nusi
pirkti. Kad būtų už ką nusipirkti, moterys per 
ištisus metus rinko tai linus, tai vilną, tai svo
gūnus, kremblius, kiaušinius ir paukštieną. Ūki
ninkams reikėjo ekečių ir rogių, kailių ir kepu
rių. Todėl pirkiose ilgai tardavosi dėl gyvulių 
pardavimo, dėl javų, kuriuos, gal būt, pasiseks 
iškišti. Nors iki kitų rugių buvo dar be galo 
daug laiko, tačiau verste versdavo tai padaryti 
visokie neatidedami reikalai.

i
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Dieną prieš prekymetį būdavo taip pat muš
tynės, triukšmingi protestai ir moterų verksmai 
dėl karvės arba dėl avelės.

Šiais metais kruviniausios muštynės buvo 
Hubeniose. Mušė Kaleniką.

Tai buvo pirmi smūgiai, kuriuos gavo jis, 
pirkios šeimininkas ir tiek metų prieauglio val
dytojas.

Mušė jį dėdė, girtuoklis ir palaidūnas, mušė 
Zacharkas, tinginys ir nedorėlis, o vėliau padė
jo Kirikas. Net vaikai jį pešiojo, kaip šunyčiai, 
besiruošdami į gyvenimą ir žygius.

Jis net nesigynė: taip buvo nusigandęs ir nu
stebęs dėl to užpuolimo.

Išstūmė jį iš pirkios, parpuolė kieme į pur
vyną, atsikėlė, nusišluostė veidą, pataisė su
draskytą apsiaustą ir grįžo į pirkią.

Po vakarienės atėjo pas Hucus ir atnešė ka
daise paskolintus rugius.

Net nepasiguodė ir tik, Karpinos pakalbin
tas, pravėrė savo tylinčias lūpas.

— Ale, truputį susibarėme! — pamažu pasa
kojo. — Reikalingiausi jautį nori parduoti. Aš 
sakau, jei jau parduoti, tai tik „parankinį“, nes 
ir senesnis ir tingesnis, o jie rėkia: „Tu esi kvai
las per visą pilvą, ką tu išmanai!“ Tai aš sakau: 
„O kas geriau gali išmanyti? Nearei, dėde, juo 
pas Zundelį smuklėje, nearė juo nei Zacharkas

i
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Zubkove, tik aš laukuose“. Tai jie ėmė mane 
užgaulioti ir mušti! Štai kaip!

— Duočiau aš jiems, jeigu jie mane užkabin
tų! — įžūliai suriko Karpina.

— Ot, aš ramus žmogus, o be to darbo nu
kamuotas, tai ir patingėjau. O ir nesitikėjau! — 
apatiškai atsakė Kalenikas.

Nusispjovė ir, valandėlę pamąstęs, pridūrė:
— Aš kvailas, o jie vis tiek didesni kvailiai! 

Velnioniškus pinigus gautų rudenį už jautį. Kas 
jį nutvers, tas tik bus protingas!

— Tačiau tu, Kalenikai, saugokis! — įterpė 
senis Hucas. — Blogai, kad tave pradeda mušti; 
vėliau visai išvarys.

— Oho! Iš mano ūkio?
— O ką gi? Tavo jaučius juk jau parduoda.
Bernas stvėrėsi už plaukų, kurie po visos 

dienos kūlės buvo pilni akuotų ir dulkių.
— Jautis kas kita! — sumurmėjo. — Žemės 

neduosiu!
— Girdėjau, kad tave Sylukų našlė nori imti 

užkuriomis? — paklausė Motiejus.
— Kalba, kad jau pas ją gyveni, — nusijuo

kė Karpina.
— Niekai! Dvi dienas kūliau! Prikalbinėjo, 

bet nepanorėjau.
— Kodėl? Pusę lauko turi ir dvejetą mažų

I

vaikų.
— Tai kas? Nenoriu!
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— O aš tau linkėčiau! — bambtelėjo senis. 
— Jau laikas vestis.

— Argi aš merginos nevertas? Vesiuos pa
gal savo norą, o ne pagal moteries!

Išėjo.
Sylukų našlė neseniai per rugiapjūtę pasili

ko pirkioje viena. Priešais Hubenių buvo jos 
ūkis, ir ji nuolat lindo Kalenikui į akis.

Buvo linksma, vikri, kalbi. Užkabinėjo jį 
kasdien, aiškiai viliodama jį pas save.

Sydoras ir Zacharkas varu pas ją varydavo.
Jis jiems pirkioje buvo, kaip akyje krislas. 

Tatjana skundėsi, kad jai per sunku tiek vyrų 
apskalbti'ir apsiūti; pradėjo jam pavydėti duo
nos, nes ūkyje ir be jo pakakdavo darbininkų.

Tas viskas dėjosi nejučiomis, nepastebimai, 
ir jis nepamatė, kaip toje pirkioje pamažu ženg
davo iš pirmos vietos į paskutinę. Zacharkas da
bar valdė jaučius ir žagrę, Karikas kumelę, se
nis tarėsi tik su sūnumis šeiminiais reikalais ir 
laukų darbais, Tatjana jau nebeprižiūrėdavo jo 
drabužių ir maisto.

Nė nepastebėjo, kad jis, pagaliau, užėmė 
berno samdininko vietą. Po rugiapjūtės kasdien 
eidavo į dvarą uždarbiauti, kas sekmadienį už
dirbtus pinigus atiduodavo dėdei. Tarėsi dedąs 
savo vestuvėms ir, tos minties pagautas, džiau
gėsi, kad jam leido sau užsidirbti.
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Labai dažnai pamiršdavo jam nunešti pietus 
į laukus; maitinosi tik duona, gėrė vandenį, bet 
ir tuokart nesiskųsdavo, balso nepakeldavo.

Tai buvo darbinis arklys be jokių didelių 
svajonių ir reikalavimų.

Ir taip toldavo nuo pirkios, ar, tikriau ta
riant, jį tolindavo nuo jos, nes buvo rengiamasi 
didelėms permainoms. Jis to nei matė, nei su
prato, nei jautė. Jį dabar kankino vedybų min
tis, nes jam atėjo laikas, o atlikti vieną kartą 
juk reikia. Tiesa, gaila pinigų, bet ir tą rūpestį, 
kaip ligą, reikia pakelti, nes ir žmonės juokiasi 
nevedusiu ir nėra kas marškinius išskalbia; ve
dusiam juk ir žmoną galima dėl bet ko išbarti, o 
ir piemenėliai žąsims ganyti reikalingi. Sakas 
paūgėjo, pirkioje vėl reikia vaikų.

Kalbėjo apie jo vedybas, bet jam nuolat pir
šo našlę. Piršo, kol pagaliau, prikalbėjo jam pa
bandyti. Nuėjo pas ją kulti. Našlė be galo ap
sidžiaugė jo atsilankymu, valgydino, girdė. Pa
sėdėjo dieną, dvi, trečią dieną apyvakaryje, kai 
jau buvo besirengiąs vakarieniauti, prasivėrė 
durys — įėjo Liucė. Buvo be galo išblyškusi ir 
išsigandusi savo žingsnio.

— Pagarbintas! — tarė dusliai.
— Per amžius! — linksmai atsakė Sylukie- 

nė. — O ko tamstai reikia? Pas mane visko gau
si! Su mielu noru duosiu, nes man be galo gera.

*
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Štai, vėl šeimininką turiu ir dar geresnį, nekaip
pirmą!

Sakė tai nieko pikto nemanydama, visai ne
norėdama merginos įžeisti, bile tik pasigirti.

— Nujaučiau aš! Girdėjau, — atsakė Liucė. 
— Štai, jo baltinius tamstai atnešiau, kuriuos 
man buvo davęs išskalbti.

Padėjo ritinėlį ant suolo ir jau norėjo išeiti. 
Sylukienė stvėrė už rankos ir sulaikė ją.

— Tai tu skalbei! Palauk gi! Gal būt, dova
nai? Aš tau už jį sumokėsiu!

— Ne, jis man sumokėjo! — tyliai tarė Liu
cė ir išėjo.

Kitą dieną Kalenikas vėl nuėjo į dvarą dirb
ti — ir našlė neteko savo šeimininko; tačiau ne
nustojo vilties. Sekiojo jį visur, atbėgdavo pas 
Hubenias, pas Hucus, užkabinėdavo jį gatvėje. 
Jis nebėgdavo nuo jos, bet ir negrįždavo pas ją; 
nejuokaudavo, bet ir nesiskųsdavo. Taip tolyn 
traukė.

Buvo tamsi naktis, kai išėjo iš Hucų. Su- 
šmėkšėjo kažkas pas Sylukus.

— Kalenikai!
— O ką?
— Eisi į prekymetį?
— Eisiu.
— Kam pėsčias eisi? Aš turiu kumelaitę.
— Tai kas?
— Nuvežk mane!
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— Nežinau! — atsakė.
— Tai užeik truputį! Tyrės su pienu išvi

riau.
Bernas pažiūrėjo j purviną gatvę.
— Noriu miego! — tingiai atsakė.
— Tinginy, tau miegas tik galvoj!
— O ką gi? Pailsau.
— Tai tu šitaip? Pavalgydink mane, pagir

dyk mane ir pastumk j šiaudus, tai jau ir pats 
užmigsiu.

— O ką gi! — atsakė abejingai.
Kalbėjosi per gatvę, vienas kito nematy-

’

darni.
— Pas mane buvo atėjęs Čekų Andriukas, 

— kalbėjo toliau kvatodama moteris. — Ką tu 
dėl to pasakysi?

— O kas man darbo.■

— Tau nerūpi!.
Nusispjovė ir nuėjo. Priešais sučypė durys, 

moteris įėjo viena į pirkią ir savo apmaudą ant 
vaikų išliejo, nes čypė nesavu balsu.

Apie pusiaunaktį pakilo vėjas ir ėmė viršum 
Skriaudos burti debesų krūvas. Graužė taip pat 
lapą po lapo medžių priedangą, sėjo usnis po 
laukus, draskė stogus, darė nuostolius, kur tik
galėjo.

Kai išaušo rytas, saulė nebepasirodė, tik 
smulkus lietus drėkino žemę. Nebodami prasto 

visi, kas gyvas, puošėsi ir ruošėsi kelionėn.oro
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Be pertrūkio važiavo vežimai, pilni žmonių 
ir prekių; patvoriais skubėjo pėsti.

Už kaimo kelias baltavo nuo apsiaustų ir 
palaidinių, minios žmonių kėlė triukšmingą kle
gėjimą.

Anksčiau Kalenikas važiuodavo. Dar pra
eitais metais vežė dėdę ir dėdienę prekių pri
krautu vežimu.

Dabar ir tame vežime neliko jam vietos: at
sisėdo Tatjana su Sydoru, priešais Zacharkas, 
o jam įsakė jautį vesti.

Tai išgirdęs, sukeikė ir nuėjo.
Pats nežinojo, ko ėjo į miestelį, ėjo, mat, to 

reikalavo papročiai. Turėjo kišenėje du auksi-

I

nūs, todėl ir ėjo.
Pasivijo jį Karpina su Ole. Prisidėjo tada 

prie jo ir šnekučiavo apie keliu varomus gal
vijus.

Hucas su savo mergina ėjo kailių. Jau jų 
užsakai išėjo, net visas kaimas nustebo.

Išskyrus tuos kailius, nieko daugiau jų ūky
je netrūko.

— Ta pati skrynia, ta pati duonkepė! — juo
kėsi Karpina. — Net puodelio nepirksime! Štai, 
iš svirno jį nuo motinos paimsiu ir baigta! Taip 
ir tu*padaryk! Žiūrėk! Sylukienė važiuoja!

— Sėskite! — tarė jiems linksmoji mote
rėlė.
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— Imk didesnį! — nusijuokė Karpina. — Aš 
jau turiu naštą ant savo sprando. Tau nieko 
iš to!i

Parodė Olę, o Kaleniką stumtelėjo.
— Nebūk kvailas, sėsk! Ko tu moteries

bijai?
Sumišęs Kalenikas paėmė vadžias ir atsisė

do ant vežimo pirmagalio. Nuvažiavo tarp kitų. 
Kumelė buvo širma, daili, prie jos kumeliukas 
pusmitulis. Moteris vežė kremblių, kviečių ir 
porą avių parduoti. Pažiūrėjęs į tą mantą, ber
nas atsiduso. Jam tirpo širdis.

| — Ką nors pirksi? — paklausė.
— Taip, man jaučio reikia. Prirodyk tu man!
— Mūsų pirk. Štai, ten Kirikas veda. Tau 

patariu iš visos širdies. Blogai daro, kad jį par
duoda; vakar aš net dėl jo susibariau.

— Ar jis senas?
— Kur tau! Aštuonerių metų. Aš jį užaugi

nau! Toks puikus gyvulėlis, kad visame kaime 
kito tokio nėra. Su tavo šmuliu būtų pora.

— O gal jis tik tavęs klauso?
— O, ir kaip dar!
Kaip tik tuo metu važiavo pro šalį. Bernas 

pasilenkė.
— Žaliuki — sušuko.
Jautis pakėlė galvą: pažino balsą ir sumau

rojo. Kalenikas nusijuokė, nes tai retai pasitai-

».
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kydavo, todėl tuojau paniuro ir porą kartų at
sigręžė į tą gyvulį — bičiulį.

— Kad jau turi iš namų išeiti, geriau tegu 
tenka tau, negu žydams mėsai! — sumurmėjo.

— Žinoma! — patvirtino našlė. — O jeigu 
nenorėtų berno klausyti, tai tu juo paarsi.

— Tokiu arti, tai vienas malonumas, — tarė.
Sutiko daug kitų gyvulių, bet moteris beveik 

į juos nežiūrėjo.
Pažįstamieji juos užkabinėjo. Ji savo vežėju 

didžiavosi, drąsiai atsakydama į šiurkščias iš
daigas. Bernas tylėdamas čiulpė savo pypkę. 
Bet štai, įvažiuodamas į miestelį, pastebėjo

)

Liucę.
Iš tolo ją pažino, nes baltavo naujutėlaitė 

palaidinė ir it sniegas balta skarelė. Dėl jos šva
ros ir auksinių kasų, kokių niekas visoje apy
linkėje neturėjo, ją visur žinojo.

Stovėjo kartu su motina, žydžių apsupta, 
kurios joms iš rankų veik plėšte plėšė du mar
gus gaidžius ir kiaušinių krepšį. Gatvėje jau bu
vo didelis judėjimas, nes žydai apipuldavo veži
mus, nenorėdami leisti kaimiečių su prekėmis 
įvažiuoti į turgų, kad prekyvietėje nedarytų 
konkurencijos.

Liucė savo puikias akis pakėlė į Kaleniką, 
vėliau į našlę ir vėl į bernelį. Vežimas seniai pra
važiavo, o ji vis į jį tebežiūrėjo.

Žydai apipuolė ir našlę, bet Kalenikas slinko
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pirmyn, užkliudydamas už prisigrūdusių vežimų. 
Keikė jį ir jis keikė, bet nesustojo, nes Skriau
da turėjo savo vietą prekyvietėje, o jis už jo
kius turtus nesustotų tarp žmonių ir vežimų, 
kurie buvo iš Končicų, iš Blotnėnų, iš Zamoro- 
čenės, tarp juodų apsiaustų ir trumpų palaidi
nių, tarp „svetimų“ žmonių.

Pagaliau pasiekė savuosius. Netoli jų ir Sy- 
doras su Zacharku laikė jautį. Be to aikštė bu
vo taip pilna, jog sudarė tikrą veidų, raguotų ir 
neraguotų kaktų, žydų palaidinių, triukšmo, ūži
mo, barnių, juoko ir klegėjimo chaosą.

Kalenikas nukinkė kumelę ir prie vežimo
a ' į

i

' i
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t !r f: pririšo, o pats dairėsi į. gardės atsirėmęs.
Galvojo: kokiam reikalui išleisti tuos du 

auksinus ?
Viliojo jį ir kepurės, ir batai, ir kailiniai, ir 

diržai. Nieko neturėjo iš tų daiktų.
Stovėjo suvargęs, parudavusiu apsiaustu, 

apsiavęs vyžomis, su skrybėle, pajuodavusia 
nuo pirkios dūmų; jam buvo gėda net nueiti nuo 
savųjų.

— O kiek nori už avis, šeimininke ? — staiga 
kažkas jį paklausė.

Apsidairė. Tai buvo svetimas žmogus.
Sylukienė nusijuokė, o jis sumurmėjo:
— Eik po velnių!
Nusispjovė ir pabėgo, moteries balso neklau

sydamas. Minia jį pagavo ir kartu su savim

T '
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ėmė nešti ir stumdyti. Tuo būdu atsidūrė ties 
kepurininko krautuve. Ten buvo Kirikas, Ty- 
chonas, Cyrukas, Klimas, Čekas, pasipuošę ant 
kaklo pakabintomis piniginėmis, kuriose skam
bėjo pinigai. Matavo, derėjosi, šimtą kartų nu
eidavo ir vėl sugrįždavo.

Netoliese merginos sukinėjosi ties skarelių 
krautuve; moterys vaikštinėjo, garsiai besitar- 
damos ir apžiūrinėdamos bendorių ir puodžių 
vežimus; šeimininkai vaikščiojo nuo ekečių iki 
apkaustytų ratų.

Tarp jų žydai ir žydės, įsikarščiavę, užkimę, 
purvini, suprakaitavę.

Ir vėl Liucė praslinko pro Kaleniko akis. 
Gaidžio jau nebeturėjo, jo vietoj laikė juodą 
puodą ir svogūnų pynę prijuostėje. Jis priėjo 
prie jos.

— Laba diena!
— Sveikas! — atsakė tyliai.
— Daug atidavei už puodą?
— Dešimtukę.
— Tai ir viskas?
— Kur ten! Motina nuėjo dar raudonų siūlų 

paimti juostoms, kamparo ir pipirų, nes kažko 
nesveikuoja!

Taip sakydama nežiūrėjo į jį ir nieko neklau
sinėjo. Norėjo jis, kad ką nors pasakytų, bet ji, 
kaip visuomet, buvo tyli ir niekad nesiskundė.
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— Liucyt! — tarė. — Eime į krautuvę! Nu
pirksiu tau skarelę, o sau kaklaraištį ir eisime 
drauge namo.

— Nenoriu! Kam man toji skarelė?
— Na, už skalbimą tau sumokėsiu!
— Nemokėjai tu man iki šiol, tai ir dabar 

nereikia. Mokėk tai, kuri to geidžia.
Pažiūrėjo į jo marškinius ir pridūrė su tam 

tikru išdidumu.
— Baltesniais marškiniais aš tave rengiau. 

Tai tiesa, bet, be rankų, nieko daugiau neturiu, 
todėl privalau geriau stengtis!

— Kai tu mane pametei, tai ir turiu šitaip 
kentėti!

:

i

— Aš tavęs nepamečiau, tik kam tarnauji, 
tegu tas tave ir žiūri.

Ėjo taip šnekučiuodami ir susitiko Karpiną
fį ir Olę.

— O ką? Nesugrįžai našlės šaukiamas? — 
nusijuokė Hucas.

— Tegu ją griausmas!
Ėjo keturiese. Merginos pirma, berniukai 

paskui jas.
— Kirikas kepurę buvo pavogęs, bet atėmė. 

Matei?

t

-
I?

i
— Ne! Na, gaus jis iš dėdės mūšos.
— Kodėl? Senis ir negeresnis.
— Sumuš, nes nepasisekė!
— A! O ką tu pirkai?

41
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— Nieko. Neturiu už ką!
— Ot bjaurybė! Negalėjai užsidirbti ?
— Uždirbau, bet viską dėdei atidaviau!
— Išperės tau gandras kumeliuką, jeigu tu 

ką iš tų pinigų pamatysi. Eikš, alaus išgersime! 
Degtinės aš atsižadėjau!

O merginos tarpu savęs kuždėjosi.
— Kodėl, Liuce, jis su tavim vaikščioja? — 

klausė Olė. — Juk jis pas našlę eina!
— Tegu eina, jeigu taip lemta! O tu greit 

išeini už vyro?
— Pirmą savaitę po Bloviesčiaus. Jau ir 

skrynios padirbtos ir rankšluosčiai supjaustyti.
— Tau gerai!
— Žinoma, gerai. Tik bijau, kad yra be galo 

smarkus. Muš, nes ir prisiekė, kad užmušiąs, 
jeigu į kitą pažiūrėsiu.

— Tai ir myli.
— O tave jau Tychonas paims!
— Ar aš žinau? Gal būt, mane Kniaziai

paims!
Ir staiga jai per skruostus ėmė ašaros rie

dėti, pasuko į šoną ir minioje dingo.
— Kas jai? — paklausė nustebęs Karpina. 
— Ar aš žinau? — tarė Olė. — Kažkokios

mintys ją kankina!
Atsidūrė ties smuklės slenksčiu, todėl įėjo. 

Prisigrūdo prie stalo. Karpina liepė paduoti 
alaus. Visa pirkia pilna girtų ir taip prirūkyta
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ir ankšta, jog niekas į juos nekreipė dėmesio. 
Išgėrė. Karpina užsakė riestainių ir išdidžiai 
užsirūkė pirktinį papirosą.

Kažkoks pongalis jį užkabino.
— Tu, berneli, dvariškis?
— Kodėl?
— Ot, toks švarus ir nusikirpęs!
— Na, dvariškis.
— O gal tau tarnybos reikia? Aš esu dvaro 

užvaizdą iš Končicų.
— Aš esu dvariškis, bet tarnybos dar nesu 

jieškojęs. Aš Hucas iš Skriaudos. Gimiau pono 
žemėje ir toje žemėje numirsiu.

— Hucas iš Skriaudos! Na, tai aš apie jus 
girdėjau. Dovanok! Negausiu aš tamstos, kad 
ir kaip norėčiau. Jus Šunyčiais pravardžiuoja.

— Bet aš — Karpina Šunytis — kvailiams, 
o savo pono aš esu bičiuliu ir vaiku laikomas.

— Išgerk su manim alaus mūsų pažinties

;
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II proga!
Ūkvedis pastatė antrą gorčių. Nustūmė dve

jetą girtų po suolu ir ant jo atsisėdo nauji pa-
žįstami.

Kalenikas baigė graužti bandutę ir dairėsi 
po žmonių minią. Staiga iš žydiško alkieriaus iš
puolė mergina, paskui ją žydų ir žydžių banda.

— Tu pasileidėle, vagile! — staugė minia.
Puolė prie merginos ties slenksčiu, ėmė ją 

pešioti, draskyti, mušti ir užgaulioti.

Ii;
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Kalenikas pažino savo seserį Oną.
— Į policiją, į kalėjimą ją! — rėkė.
Bernas abejingai į tai žiūrėjo. Suplyšusiu 

į skudurus raudonu sijonu ir sudraskytais marš
kiniais, be skarelės, basa, sutaršyta, raudona 
mergina kaip furija mėtėsi, dangstydama krūti
nę, kur užantyje kažką turėjo- paslėpusi.

Mušė, kando, kojomis spardė, keikdamasi ir 
verkdama iš skausmo. Pagaliau smalsumas jį 
įveikė. Kalenikas pakilo.

Jį pažinusi Ona puolė į tą pusę.
— Kalenikai, balandėli, sakalėli! Gelbėk!
Bet jis stvėrė ją už rankų, išskėtė ir iš už

ančio ištraukė raudoną, kartūninę, gerokai pa
dėvėtą, skarą.

Tai ją gynė taip, kaip vilkas.
— Tu, mazgote! — sumurmėjo, bet tuoj su

čypė iš skausmo, nes mergina įsiutusi įkando 
jam į ranką, pastūmė ir išbėgo į aikštę, o paskui 
ją pasipylė iš vaikėzų rankų saujos purvo, čer
pių, sąšlavų.

Bernas nusviedė žydams skarelę ir, esančių 
žmonių juoko sugėdintas, išėjo galvą susiėmęs.

Vėl minia blaškė tai šen, tai ten — prie kai
linių, prie apsiaustų, prie batų; gaudavo jieno- 
mis į nugarą, alkūnėmis į šonus, susidurdavo su 
kitais išsižiojėliais, įklimpdamas išmaišytame 
kaip tešloje purvyne.
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Turgus buvo, tarytum skruzdėlynas, iš ku
rio kildavo keiksmai ir tvaikas, sumišęs su de
gutu, drėgme, dūmais ir mėšlu. Tam skruzdė
lyne vyravo pilkos ir baltos spalvos, kur-ne-kur 
raudonais taškais papuoštos, ir kyšojo viršum 
tos minios įlinkę krautuvių stogai, medžiai, žy
dų maldykla, o dangus iš viršaus sėjo smulkų 
lietų it miglą.

Ties smulkiųjų prekių krautuve sustojo Ka- 
lenikas. Ilgai galvojo, šį bei tą perkratinėjo, 
klausinėjo kainas, nueidavo ir vėl sugrįždavo, 
pagaliau nusipirko keturis riestainius ir ta
bokos ragelį, gavo priedo degtukų dėžutę ir, 
sumokėjęs kiek priklausė, nuėjo. Neteko noro 
viskam, nes staiga prisiminė savo jautį.

Todėl ėmė grūstis prie skriaudiečių.
Jautis buvo toje pat vietoje, prie vežimo. 

Keletas žydų derėjosi dėl kainos, iš visų pusių 
jį čiupinėdami.

Vienas traukė už uodegos, antras šimtą kar
tų dantis apžiūrinėjo, o visi lenktyniuodami jį

I peikė.■
h Sydoras, senas trantas, neatsiliepė nė vienu 

žodžiu. Išbandę visas savo priemones, žydai ėmė-į:
jį vaikyti.

— Kiek?
— Keturiasdešimt! — trumpai atsakinėjo 

Sydoras.
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— Ko keturiasdešimt? Auksinų?
— Rublių!
— Nu! Tai jis turi aukso pilve! Jis išklišęs, 

jis jau šimto metų, jis yra „tref“. Duosiu dvi
dešimt penkis. Nori? Imk! Ir kyšojo gauruota, 
apžėlusi, išdžiūvusi ranka. Bet kaimietis savo
sios nepadavė.

— Na, ir butelį „išgertuvių“.
— Keturiasdešimt ir gorčių „išgertuvių“!
Žydai prišokdavo ir atšokdavo, nueidavo ir 

sugrįždavo, lyg ir spjaudėsi su panieka, rodė 
pinigus.

Ir galima buvo girdėti tarp besiderančių 
draugiški išsireiškimai:

— Nu, tu esi kiaulė, mužikas!
— Tu nekrikštyta parka!
Zacharkas su Tatjana netoliese rinko kibi

rus ir duonkepes pas bendorių; vežime jau buvo 
puodai ir du gabalai geležies žagrei.

Kalenikas klausėsi, susižavėjęs derybomis, 
kai jį kažkoks balsas ėmė šaukti.

Atsigręžė: Sylukienė jį pastebėjo.
Grįžo tada į savo pirmykščių vietą. Pardavė 

avis, nusipirko kailinius, šiltą skarą, geldų, bet 
tuo tarpu, kai vaikščiojo po turgų, dingo iš ve
žimo maišė su pašaru. Baisiai skundėsi.

— Taip visuomet yra našlaitei. Nėra kam 
vežimo prižiūrėti! Ak, mano dalia!
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— Pirk jautį! — šnabždėjo Kalenikas. — 
Žydai deri. Duok trisdešimt rublių ir du gorčius 
išgertuvių! Dievaži — vertas!

— Eisiu, o tu pasilik prie vežimo!
— Tik be manęs negerkite!
— O kaipgi, tau bus visas butelys!
Nuėjo pas Sydorą. Pakilo dar didesnis 

triukšmas, bet plonas moteries balsas nugalėjo 
žydus ir senį. Po valandos sugrįžo su Sydoru ir 
su jaučiu. Pamatęs sūnėną, senis susijuokė.

Virvutę atidavė moteriai į rankas ir berną 
prie jos pastūmė.

— Paimk iš manęs ir jautį ir lazdą jam va
ryti! — sušuko.

Kalenikas susidūrė su našle ir parvertė ją 
ant žemės. Pakilo judėjimas ir baisus juokas. 
Nuoširdžiausiai juokėsi Sylukienė.

Susipurvino jos skranda ir susisuko palaidi
nė, bet ji leipo juoku, stuksendama Kalenikui į 
pašonę.

— Na, na, tau jis lazda, o man jis prie
glauda.

— Imkite pinigus!
Į smuklę nuėjo visas pulkas. Vėl šitą sceną 

iš tolo matė Liucė.
— Močia! Išgerkime po stikliuką! — prašė.
Įėjo ir jiedvi.
Hubenios gėrė su našle. Ši jau buvo girta 

ir šoko smarkiai šūkaudama.
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Kaleniką taip pat degtinė įveikė.
Išvydus Makušaites, jam atėjo į galvą 

tuvės, todėl ėmė dainuoti:
Jau aušta aušrelė,
Jau gęsta žvaigždelės.

Liucę apėmė baimė ir neapsakomas liūdesys. 
Nebaigusi gerti stikliuko, kumštelėjo motinai į 
pašonę.

Išėjo, bet Kaleniką irgi kažkas pastūmėjo ir 
jis taip pat išėjo..

Moterys, sunkią naštą vilkdamos, ėjo pama-

ves-

žu, Kalenikas jas pasivijo.
Jau artėjo vakaras ir vežimų barikados pa

mažu retėjo. Padoresni jau išvažinėjo namo.
Užtat smuklės negalėjo žmonių sutalpinti. 

Pirkiniai buvo dabar aplaistomi, paskutinieji 
skatikai mėtėsi ant stalų ir plačiu mastu kalbė
ta apie aibes įspūdžių, pergyventų ir matytų da
lykų.

Tų kalbų ir pasakojimų pakaks visiems me
tams, net iki kito prekymečio.

Turgus skirstėsi iš to gyvo grindinio, ir tik 
dabar iš visų pusių pasirodė žydo ožkos ir kar
vės, rankiodamos šieno likučius; tupinėjo var
nos, kapstydamos, kaip senos skarmalininkės, 
sąšlavų krūvas; miestelio padaužos slankiojo 
tarp vežimų, tempdami iš jų, ką įjėgdami. 
Smuklėse jau vienas antrą mušė arba vertė po 
suolu. Moterys paskubomis traukė savo vyrus iš
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to pragaro. Triukšmas augo kartu su besiarti
nančia tamsuma.

Kelias buvo vėl vežimų užtvenktas; lietus 
ir purvynas nušlavė drabužių naujumą, ir visų 
nuotaika buvo nukritusi.

Iškilo aikštėn blogas pardavimas ir pirki
mas, apgailestavimas išleisto skatiko, girtuoklių 
nuobodulys; kilo barniai, kivirčai, užgaulioji
mai.

Kur-ne-kur kažkoks įsilinksminęs berniukas 
pradėjo būdingą dainelę, arba mergina, akiplė
šiškai užkabinta, suriko lyg nusigandusi.

Kartais girtuoklis ragino alkaną kumelę, 
daužydamas ją lazda, lenkdamas kitus, užkliū
damas ir juos išversdamas; po to pasigirsdavo 
keiksmai ir kildavo botagų kova.

Lietus lijo be atvangos, ir tamsuma kaskart 
tirštėjo. Dirvų pakraščiu, taku, tūkstančių pė
dų išmintu, žingsniavo Makušaitės.

Batelius nusiavė tuoj iš miestelio išėjusios, 
prijuostėmis apsigaubė galvas ir greitai ėjo. Se
nė kalbėjo su pasigerėjimu apie matytus ste
buklus, bet jai niekas nepritarė.

Liucė ir paskui ją eidamas Kalenikas nieko 
nekalbėjo. Kiekvienas pašalietis manytų, kad 
visai vienas kito nepažįsta.

Taip pasiekė pirmąsias lūšnas, iš kelio pa
suko į patvorius ir paliai tvartus skubėjo į savo 
pirkią.
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Tik tada Kalenikas pravėrė lūpas ir pareiškė 
savo įspūdžius ir pastabas:

— Tiesą pasakius, puikesnio jaučio, kaip 
mano augintasis, šiame prekymetyje nebuvo! 
Štai kas!

Apie jį, matyt, visą kelią galvojo.
Iš Makušaičių kiemo jų Gražuolė sveikino 

jas ilgu maurojimu. Moteris pagreitino žingsnį, 
jaunieji kiek sulėtino ir štai atsidūrė prie tvoros 
vieni.

Liucė norėjo peršokti, bet bernas ją sulaikė.
— Liucyt, paimk iš manęs dovanų! Še!
Davė jai riestainį, ji paėmė tylėdama.
— Tuojau po Bloviesčiaus piršlius atsiųsiu.
— Gumbą!
— Dievaži! — patvirtino, mušdamasis į 

krūtinę.
— Jau pinigų sutaupiau, ir meitėlis riebus. 

Na, pasakyk! Kas tau?
— Aš nežinau! Taip man kažko liūdna! Aną 

naktį blogą sapną sapnavau. Lyg kažkoks dva
riškis buvo pas mane atėjęs ir sako: — Liucyt, 
ruoškis į vestuves! Aš tave sujungsiu, tik ne 
bažnyčioje su žvakėmis, bet Kniaziuose su kry
žiais! Velnias manęs laukia, matyt!

— Tfu, prietarai! Ir ko tu turėtum mirti?! 
Taip per šią vasarą išaugai, o jokio maro mūsų 
apylinkėje nesigirdi. Še, valgyk ir savo kraitį 
krauk!

283



Davė jai antrą riestainį, o ji ranka siekė į 
sterblę ir Kaleniką pavaišino svogūnų sauja.

Valgė balsiai lūpomis čiauškėdami.
Staiga kažin kieno žingsniai juos išgąsdino. 

Mergina įšoko į kiemą, Kalenikas nuėjo. Hube- 
nių pirkioje tik vaikai tebuvo likę. Sakas, seną 
tėvo kepurę apsimovęs, su neperskiriamu bota
gu rankoje sėdėjo ant priežiedos ir, savo kūdi
kiškas akis, jau piktas ir šnairias, įbedęs į tolį, 
mąstė kokią nors niekšybę ištaisyti. Mokrenė, 
susivėlusi ir purvina kaip mazgotė, apžiūrinėjo 
smarkiai sužeistą koją.

— Ar suvarėte bandą? — paklausė Kale-

;į
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nikas.
— O ką gi? — atsakė Sakas.
Bernas atidavė jiems du likusius riestainius. 

Puolė ant tų skanumynų ir tučtuojau susimušė, 
čia juokdamiesi, čia klaikiai kaukdami.

Šeimininkė dar nebuvo sugrįžusi, todėl ir 
apie vakarienę niekas nė negalvojo.

Kalenikas suvalgė duonos gabalą, atsigėrė 
vandens, nusiavė permirkusias vyžas ir nuėjo 
gulti. Svajojo jis apie kailinius, batus, kepures, 
visą matytą grožį, bet staiga jį prikėlė didelis 
triukšmas.

Pašoko nusigandęs. Tai girtas Zacharkas 
mušė Tatjaną, tąsydamas ją už plaukų po pir
kią. Skardinė lemputė, stovėdama ant krosnies 
kampo, skurdžiai skleidė savo spindulius, ap-

■

: v

i

!
284'

s
-i



šviesdama tą liūdną vaizdą. Kirikas išsižiojęs į 
tai žiūrėjo, o iš po krosnies, kaip iš tvirtovės, 
vaikai kaišiojo galvutes.

— Dėl ko čia jie pešasi ? — paklausė Kariką 
Kalenikas.

— Dėl meitėlio, kad kažkur dingo!
— Na, tai reikia eiti jieškoti!
— Cit! Sėdėk tyliai! Meitėlis tvarte, aš tyčia 

taip pasakiau, kad jis ją apmuštų.
— Ar tu iš proto išėjai?!
— O kodėl ji, išdykėlė, Sylukienei pasakė, 

kad aš paėmiau maišę su pašaru?
— Na, ir atėmė?
— Žinoma, moteris dar man norėjo įkrėsti.
— Aaa! Nepasisekė! — sumurmėjo Kaleni

kas, o vėliau pridūrė. — O kai pamatys, kad 
meitėlis yra, tai tave užpuls.

— Nebijok: aš jį įleisiu į Sylukienės bastu- 
čius, tai rytoj Zacharkas jai dar pridės!

— O kur dėdukas?
— Ant krosnies galvijas miega! Kol mes 

gaudavome stikliuką, tai jis jau buvo du iš
gėręs.

Tuo metu Zacharkas pailso ir nustojo mu
šęs, bet moteris gulėjo, kaip negyva. Kalenikas, 
visa sužinojęs, miegūstas, vėl atsigulė. Kirikas 
išsmuko iš pirkios. Tyluma, girtųjų ir Tatjanos 
vaitojimų sutrikdoma, ėmė įsiviešpatauti pir
kioje, kartu ir tamsuma, nes ir lemputė, iškvė-
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pusi paskutinių dūmų stiebą, užgeso. Taip tai 
baigėsi prekymetis, pirmas Tatjanai begyvenan
čiai nuosavuose namuose. Kitą dieną apyvaka- 
ryje pasakojo apie tai per tvorą Marijai Hu- 
cienei, rodydama mėlynes.

— Nelaiminga mano galva! Jau dabar retą 
dieną turiu ramią! — pasakojo. — Už bet ką 
muša, nežiūrėdamas kur: į krūtinę, į galvą. Jau 
man iš skausmo ir kaltūnas įsimetė. Tur būt, ir 
vaiko nepagimdysiu! O toks stiprus, kad veik 
iki mirties primuša.

Hucienė, su mažu Mykoliuku ant rankų, 
sveika, gerbiama, baisiai pasipiktino.

— Tai mesk jį po velnių! Tėvas priims. Juk 
čia be laiko numirsi.

Bet Tatjana galva paneigė:
— Neisiu. Tegu užmuša, neisiu. Neprimie- 

gojau, neprivalgiau, tokį meitėlį vasarą nušė- 
riau, kaip kumelį. O kad jis nesulauktų, kad tiek 
mėsos ir lašinių vienas pats suėstų, o aš ne! O 
linai? Kaip rugiai aukšti, o kokie plonučiai. O 
kad jis nesulauktų, kad jis juos parduotų! Vis 
tiek pasiliksiu, jo pykčiui, per žiemą.

Pasiliko šitame pragare, kasdien baisesnia
me. Zacharkas su žagre dvare uždarbiavo. Sy- 
doras už pinigus, gautus už jautį, tvartui me
džiagos nupirko. Kirikas malkas į dvarą vežiojo.

Uždarbio buvo, bet vieną sekmadienį atsiti
ko taip, kad tik Kalenikas savo pinigus atidavė
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šeimininkui. Sūnūs sugrįžo vos vėlų vakarą, 
girti.

Prasidėjo barniai.
— Arba atiduokit pinigus, arba rytoj ne

duosiu nei žagrės, nei vežimo! — rėkė senis.
— Ale, neduosi! — sumurmėjo Kūrikas. — 

Prašys tavęs kas! Tau galima gerti, galima ir
mums!

— Nutilk, šunsnuki!
— Nutilk, tu pats, senasis šunie!
Sydoras smogė Kirikui, šis jį pastūmė.
Zacharkas užstojo brolį.
— Tu, senas girtuokli! Tylėk ir Dievui dė

kok, kad tau duodame duonos! Kai įkyrėsi, lau
kan išvysim! Elgetauti eik, mums vietos ne- 
užimk!

Sydoras staiga nutilo. Matyt, kažką mąstė.
Ryto metą, kai sūnūs nuėjo pakinktų, tvarto 

duris jiems pastojo.
— Šalin! — suriko. — Neduosiu!
Vėl pirmas Kirikas jį pastūmė.
Kai tėvas ėmė juos užgaulioti, šoko ir Za

charkas, stvėrė senį už plaukų, parvertė sau po 
kojų ir kumštimis jį vanojo, o tuo metu Kirikas 
ramiai kinkė kumelę į vežimą.

Išgirdę senio riksmą, subėgo žmonės ir at
skyrė Zacharką.

Kirikas atsisėdo į vežimą ir juokėsi.
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— Tegu muša! Jeigu tėvą apkulia, tai pui
kiai kviečiai uždera! — tarė, išvažiuodamas į
gatvę.

Šis bei tas iš kaimiečių nusikvatojo, kaip iš
linksmiausios išdaigos.

Tai buvo pirmas ženklas, kad Sydoras vai
kus žmonėmis išaugino, kad turi bernus, o ne 
pienburnius, kad jau jį gali pavaduoti.

Nuo to laiko, nors sugrįžo vidinė ramybė, 
tačiau vairas iš senio rankų buvo išplėštas. Pra
dėjo nebe taip nuoširdžiai dirbti, apsileido, per 
kiauras dienas tik smuklėje sėdėjo. Pragerdavo 
pinigus, vėliau nešdavo iš pirkios, ką tik pagrob
ti galėjo. Vogdavo iš sūnų, vogdavo iš kaimo ir 
nešdavo viską smuklininkui.

Aplamai vogdavo visas kaimas, ir niekas la
bai to neėmė į širdį. Nukentėjęs tuo pačiu atsi
lygindavo savo kaimynui, o savaitei praslinkus 
visi jau girdavosi savo didvyriškais žygdarbiais. 
Sugautasis nusikaltimo vietoje grasindavo bur
tais arba padegimu, todėl jį paleisdavo į laisvę, 
kad nelaimės išvengtų.

Į kaimynus kreipdavosi tik be galo naivūs 
arba verkšlentojai iš profesijos. Reikalai buvo 
baigti toje smuklėje, kuri buvo arčiau valsčiaus. 
Retai kuris vagis naujokas ar praeivis gaudavo

!

į kailį.
Daugiausia, kaip paprastai, darė žalos pie

menys. Dabar rudenį, kai ganyklos buvo aps-f
■
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čiai, ūkininkai neganydavo jaučių patys ir pas
kirai.

Išvarydavo juos bandomis iki aušros pasi
ganyti. Paprastai piemenėliai, berniukai ir mer
gaitės, susirinkdavo į vieną būrį, suvarydavo 
jaučius pas vieną ūkininką ir, laukdami aušros, 
šėldavo daržinėje ant šieno.

Į tuos siautimus niekas nekreipdavo akių. 
Jaunuomenė buvo be galo pasileidusi; senes
niųjų niekas nei gerbė, nei klausė.

Kasdieniai tie paleistuvavimai priklausė 
bendrai tvarkai, tų metų laikams, smunkančiam 
kaimo gyvenimui.

Vieną tokią naktį Kirikas atėjo į būrį pats 
paskutinis.

Užtruko pas Čekus prie vežimo, kol nuo ratų 
nuėmė geležinius lankus, kol vėliau laimikį savo 
tvarte po mėšlu rūpestingai paslėpė.

Įpuolė pas savo bendrus su paruoštu pro
jektu.

— Žinote, berniukai, kur šiai dienai yra ge
ra ganykla?

— Bastučiuose!
— Ne. Dvaro dobilienoje.
— O kur jinai? Juk vasarą nupjovė ir

suarė.
— Taip! O sėkliniai dobilai?
— A, tiesa! Ir tuos andai nupjovė.
— Na, tai į atolą!
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— Traukime į atolą!
Toji dobiliena buvo toli nuo dvaro, todėl ją 

sargas retai atlankydavo.
Tačiau jam tą naktį kažkas dingtelėjo į

galvą.
Paėmė sau tris Hucus į pagalbą, pasiruošė 

ir nuėjo.
Kiriko projektas nepasisekė; neatlaikė jo 

bendrai, kai norėjo gyvulius atmušti.
Buvo gerokai sumuštas, o banda nuvaryta į

i

dvarą.
Ryto metą prasidėjo atstovų ėjimas pas po

ną. Manė, kaip paprastai, menkniekiais išsi
sukti.

— Netyčiomis įėjo! Vaikučiai užmigo! Vil
kas išgainiojo bandą. Mūsų jaučiai dobilų neėda! 
Nuo pat gimimo neėdė! Tą vieną sykį dovanok!

Bet ponas buvo nusistatęs. Pirmą kartą įsa
kė mokėti pagal taksą: po rublį nuo galvos; bu
vo kurčias visokiems maldavimams.

Pagaliau sumokėjo, bet visi būriu puolė į 
Hubenias, grasindami, keikdami.

— Jūsų berniukas tuos kvailius prikalbėjo, 
tegu už juos moka, o ne, tai nutarimą padarysi
me! Tegu kalėjime pasėdi!

Kai Zacharkas jiems smarkiai pasipriešino, 
nuo žodžių priėjo prie veiksmo. Gauja staugė, 
o vėliau griebtasi kumščių.

H
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Subėgo daugiau žmonių. Ėmė prikaišioti va
gystes; grasino, kad išduos aną nepavykusią 
Karpinos Huco žmogžudystę; kilo triukšmas 
toks didelis, jog Hubenios pagaliau padėjo gink
lus: dalį sumokėjo, likusiai daliai davė užstatą
— ir žmonės išsiskirstė.

Po to visi namiškiai puolė Kiriką. Mušė jį 
tėvas ir brolis, užgauliojo brolienė ir net ramu
sis Kalenikas, niekino jį vaikai. Kirikas nei gy
nėsi, nei įžūliai dantų rodė. Jo veidas ligūstai 
pabalęs, šlykštus, rodė nenuveikiamą kerštą. 
Kitą dieną vėl pateko draugams į nagus, kurie 
jį pajuokė ir tyčiojosi — nedavė jam niekur 
ramiai praeiti.

Pagaliau kitą dieną išsiveržė.
— Palaukit dar, palaukit! — sumurmėjo.

— Nedavė mūsų jaučiams truputį žolės, jiems 
gali šieno pritrūkti.

Neilgai laukė. Trečią naktį, kai buvo tamsu 
ir vėjuota, Kirikas, kaip paprastai, kai kiti ėjo 
gulti, nuėjo lyg ir aušros laukti. Bet iš tikrųjų 
kitas sumanymas pribrendo jo galvoje.

Apie vidurnaktį Kalenikas išgirdo, kad kaž
kas įėjo.

Negalėjo būti niekas kitas, kaip Kirikas, nes 
pirkios durys buvo užsklendžiamos iš vidaus 
pusės, o jis turėjo raktą su savim, ar, tikriau 
pasakius, ypatingus įrankius: gelžgalius, tar
naujančius mediniams skląsčiams atsklęsti.
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Taip, tai buvo moksleivis.
Apgraibomis įsmuko į pirkią ir kaip katinas 

tyliai trūsė.
Iš pasuolės ištraukė geroką pakulų saują, 

iš lemputės užpylė ant jų žibalo, paėmė degtu
kų saują į kišenę ir, kaip pasirodė, nepastebimas 
išėjo.

t •

Naktis buvo vėjuota ir tamsi. Dirvoje, pie
voje jo basos kojos nepalikdavo jokių pėdsakų.

Turėjo būti galutinai nusistatęs, nes visai nė 
nesusimąstė. Peršoko tvorą, paskui sienos grio
vį ir atsidūrė dvaro pievose. Buvo visai nepaste
bimas, bet jis instinktyviai parpuldavo ant že
mės. Nugirdęs kokį šlamesį sustodavo ir klau
sydavosi.

Pievos buvo klampios ir vandens apsemtos, 
bet jis juk geresnio kelio nejieškojo ir krypties 
nepakeitė.

Pagaliau kūgis prieš jį sujuodavo.
Apėjo jį aplinkui, rankomis išmatavo ir į sa

ve prašnabždėjo:
— Tas pats: jis puikiai pataikė!
Vėliau prie kūgio pritūpė ir valandėlę ilsė-

. t
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1
i josi.

Taip greitai ėjo, kad jam kvapą užėmė. Pas
kui iš užančio ištraukė skardinę dėžutę ir susi
suko bankrutką.f!
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Įbrėžė vieną degtuką, vėjas užpūtė, žiebęs 
antrą užsirūkė dvokiančią taboką. Rūkė ir vi
sokios mintys sukosi jam po galvą.

— O jeigu vietoj kūgio — dvarą, o gal kieno 
nors klojimą, kuris iš jų pinigus paėmė?..

Bet ne. Grįžti toli, gaila laiko. Ėmė iš apa
čios šieną pešti, iki padarė geroką duobę. Į ją 
įkišo pakulas, šienu užkrovė ir brėžė degtuką.

Įkišo jį į šieną, pasigirdo sausas traškėjimas, 
pasirodė liepsna, kuri jau visą įdubimą apėmė.

Kirikas pašoko ir pasileido bėgti taip susi
lenkęs, kad beveik buvo lygus su kemsais, taip 
greit, kad tik šmėkšėjo kaip laukinis žvėris.

Jau buvo netoli tvorų, kai staiga tos tvoros, 
ir pirkios, ir medžiai aiškiai iškilo, kaip saulėje 
— raudonuose gaisruose. Aiškiai, kaip ant del
no, buvo matyt visa lyguma, juodas dvaras, že
mas kaimas, praretinti medžiai.

O tame fone stovėjo raudonas švyturys, ug
nies apimtas kalnas, mėtydamas kibirkštis į vi
sas puses; šieno pluoštai lakstė it skrajojantieji 
debesėliai, jis buvo gyvas, pašėlęs.

Vėjas rungėsi su tuo kalnu ir lyg jam antau
sius smogdavo; čia iš viršaus, čia iš šonų sukio
josi liepsnos, o visa kartu piktai ūžė.

Dabar ir dangus darėsi aiškesnis: pilkas, 
pilnas paskubomis skrendančių debesų.

Į debesis skverbėsi juodi dūmai, pilni su- 
anglėjusio šieno atomų, ir darė viršum to švy-
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tūrio nuostabiai išsukiotus vingius. Ir pasidarė 
taip šviesu, jog viską galima buvo matyti, tik 
nesimatė jokios pagalbos nei tiesos.

Nuo dvaro pusės pasirodė pora žmonių, juo
dų siluetų, bet niekas nevaitojo ir neaimanavo: 
žiūrėta be žado.

Tik šunys sustaugė, tik liūdnai sumaurojo 
galvijai, lyg nujausdami skurdžią žiemos būklę.
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SPALIS.

Jau tik žiemkenčiai težaliavo ir tik paraudę 
lapai krito nuo medžių. Žemė gulėjo pilka, nuo
ga; drėgmė ir šaltis iš jos dvelkė, o oras buvo 
tiek tirštas, jog net garsas be aido pranykdavo.

Lygiai taip tylu buvo apnuogintuose lau
kuose: nei paukštelio, nei žiogo, nei žmogaus 
dainų. Kur pavasarį turėjo sėti vasarinius javus, 
ten žagrių išardytos dirvos darė pilką, šiurkš
čią plokštumą, kuria slankiojo purvinos, nuliū
dusios varnos, jieškodamos lesalo, arba baikš
tus kiškis slapstėsi vagoje, arba lapė kasinėjo 
rudas lauko žiurkes. Po bespalves ir šlapias pie
vas klajojo galvijų pulkai, grauždami iki šiol 
niekinamas virkščias ir žilvičius.

O visa buvo tuščia, alkana ir negyva, ir toji 
žemė atrodė taip suvargusi ir iškamuota per va
saros derlių, kad gulėjo sustingusi, be žado, be 
kvapo, be spalvos — žmogaus godumo apiplėš
ta, sutrypta, geležimis sudarkyta ir visam kam 
abejinga.

Kaime kasdienio bandos ginimo išmaišytas 
purvynas sudarė tyvuliuojantį klaną, tvoros iš-
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iii ardytos, daržai tušti, medžiai be lapų, stogai su
pelėję.

Iš visų pusių buvo girdėti tik spragilų dun
dėjimas, mintuvais minamų linų bildesys, o kai 
ateidavo ankstyvas vakaras ir nutildavo dar
bas, tik tada pasigirsdavo paukštelių minorinis 
čirenimas, kuris liejosi į liūdną akordą.

Pranyko balti vasariški drabužiai. Dabar 
buvo viskas purvina, pilka, kaip visas gamtos 
vaizdas, kaip dūmais aprūkusios bei drėgmės 
prisisunkusios pirkios.

Moterys nuo linų spalių buvo į raganas pa
našios, apie vieną tik tekalbėjo ir temąstė: apie 
tuos numylėtus linus, prie kurių praleis visą 
žiemą.

r

B

i
Vyrai ėmėsi pirkių statybos, o statė bet 

kaip, pagal senus papročius: ankštas, žemas, 
prastas, lyg pasiruošę po poros metų iš naujo 
pradėti!

Vaikščiojo piršliai, kėlė vestuves; jaunuoliai 
kalbėjosi apie besiartinančią kareivystės prievo
lę; rinko rudens mokesčius.

Gyvenimas ėjo savo ruožtu, tai žmonių gy
venimas, kuriems neduodavo, kaip žemei, nie
kad pasilsėti, niekad užmigti, niekad nustoti 
veikti, tarpti — gimdyti!

Vieną vakarą, eidamas į malūną, Kalenikas 
susitiko Čyrukus, tėvą ir sūnų.
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Buvo pasipuošę, o iš senio kišenės kyšojo 
butelys: matyt, ėjo piršliuosna.

Bernas, jų nepastebėtas, nusekė paskui juos. 
Prieš smuklę pasuko į menkiausią našlės lūš
nelę ir įėjo.

Kalenikas susikūprinęs prislinko prie lange
lio ir nakties prieglobstyje žiūrėjo į vidų.

Juos pamačius, Liucė baisiai suriko, Maku- 
šaitė atsakė į pasveikinimą. Matyt, buvo nuste
binta ir laiminga, tokios puikios partijos pa
gerbta.

Suradęs langelyje plyšelį, Kalenikas girdė
jo net pasikalbėjimą.

— Turiu aš žemės ir pilnus tvartus gyvulių, 
ir arklių pilna arklidė, ir linai svirnuose netelpa.

Ir turiu štai šį vienturtį, ne tinginį, ne gir
tuoklį, ir ne paleistuvį. Rimtas, sveikas ir ra
mus. O tau, motin, yra mergaitė, kurią jis sau 
iš visų išsirinko, ji jam visų turtingiausia, visų 
gražiausia.

Todėl mes jos ir atėjome. Per šeimininkę į 
trobą, per ponią turtui, per žmoną jis ją sau 
nori, o aš tamstos jau antrą kartą jos prašau.

Neatsakyk, sugertuves priimk, neatstumk 
piršlių pagarbos!

Išsitraukė degtinės iš kišenės.
— Aš prieš tamstą ir tamstos sūnų nieko 

neturiu! — atsakė Makušaitė. — Bet tą vieną 
teturėdama, jos valios noriu atsiklausti.

1
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— Liuce, eik gi čia!
Mergina išėjo iš kampo, pamažu, nenoromis.
— Girdėjai?— rūsčiai paklausė ją motina.
— Aje! — sumurmėjo.
— Na, tai stiklelį paduok!
Liucė lyg būtų į žemę įaugusi.
Čyrukai žiūrėjo į ją: Tychonas su regimu 

neramumu, burtininkas, iš po nusvirusių anta
kių, sielą veriančiu žvilgsniu.

— Na! — atsirišdama prijuostę, skubino 
motina.

— Neduosiu stiklelio. — Tegu sau eina.
Motina ėmė ją pliekti prijuostės raiščiais.
Puolė po kelių, po kojų, nuo smūgių nesigin- 

dama. — Mano motinėlė! Nenoriu, užmuški, 
neisiu! Ar tamsta man gaili duonos, ar aš tams
tai įkyrėjau, kad mane varu varai? Nenoriu aš 
turtuolio, kad man mano varginga būklė akis 
svilintų, kai teks susipykti.

Atsigręžė į Tychoną:
— Ko tu prie manęs prisikabinai? Pasiimk 

tokią, kuri tavęs nori! Atsikabink tu nuo ma
nęs, prievarta manęs nepaimsi, o laisvu noru 
neisiu. Sakiau tau jau ne sykį ir ne du!

— Kalbos tuščias dalykas. Mes manėme, kad 
būsi protingesnė, o gal tau motina proto įduos. 
Yra be galo blogai doras pasiūlymas atmesti ir 
mums skriaudą daryti.
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Senis Čyrukas, tai sakydamas, piktomis aki
mis į Makušaitę pažiūrėjo, o moterį apėmė be
galinė baimė.

— Kvailas sutvėrime! Imk malonę, kai tau 
duoda, girdi! — suriko.

Bet Liucė stovėjo vietoje, lyg stabo ištikta, 
nesvyruodama dėl savo nusistatymo.

Pasislėpė į kampą, už krosnies, ir tik karto
jo, gailiai verkdama.

— Nenoriu, Dievaži, neisiu! Eikite sau.
Motina puolė ją mušti, bet Čyrukas ją su

laikė.
— Mergaitė! — tarė. — Tu dar manęs pa

klausyk! Visokių dalykų moku ir mirdamas tu
riu kam palikti. Sūnui negalima, nebent mote
riškei. Tu gerai pagalvok! Paliksiu tau.

— O Jėzau! — suaičiojo mergina. — Aš ne
noriu! Aš jūsų bijau, ir jūsų pirkios, ir to moks
lo. Kad aš turėčiau nesava mirtimi mirti, bet 
per „juos“ staiga prapulti, kaip jūs, burtinin
kai, mirštate? Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus! 
Apsaugok mane, Jėzau Kristau!

Į tamsų, ankštą kampą įsigrūdo, drebėdama 
kaip prieš pabaisą;

— Nepiktžodžiauk, kvaile! — baisiu tonu 
suriko burtininkas. — Ko nežinai, neplepėk, nes 
greitu laiku pajusi! Atmink! Na, nenorite? Ei
sime kur kitur.

299



r

Makušaitė pasibaisėjusi sulaikė jį.
— Oksentai, gaila žodžių ir pykčio dėl tos 

kvailės! Ką ji supranta? Užsispyrė, ir galas! 
Atmins tą atsisakymą. Priminsiu aš jai tą va
landą lazda kas rytą ir kas vakarą. Beje, jus 
prašau dėl tokių niekų nepykti. Dievas žino, ko
kia jūsų laukia. Atidėjo iki rudens, atidėkime 
iki pavasario, palaukime!

— Kam tas nereikalingas delsimas? Vestu
vėms visa paruošta, reikia jas iškelti. Prigavote 
mus sykį, antrą sykį per daug! Eisime kur ki
tur. Bet jeigu norite, kad iš tos pirkios neišei
čiau piktas, tai priimkite vaišes. Tegu žmonės 
nemato, kad grįžtame pilnu buteliu nešini.

— O kaip aš galiu vaišes priimti, kad toji 
kvailė jūsų berniuko nenori, o už degtinę sumo
kėti neturime?

— Gi aš mokesčio nenoriu, čia nesugertuvės 
bus. Mat, degtinės yra, išgersime drauge, ir 
tiek!
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Ragino, bet jo žvilgsnis buvo niūrūs ir, ma
tydamas senės svyravimą, pridūrė.

— Tur būt, mane priešininku norite turėti? 
— Ne, ne! Gink Dieve! — pabūgusi suriko. 

Drebančia ranka padavė stiklelį.
Čyrukas davė jį sūnui.
— Užgerk tu šeimininkę! — tarė. 
Tychonas patylomis išpildė tėvo įsakymą.

i
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Nusilenkė Makušaitė, išgėrė ir padavė jai 
pilną stiklelį.

— Į sveikatą, Oksentai! — tarė.
Senis linktelėjo galva.
Storo, drumzlino stiklo stiklelis atsidūrė jo 

rankoje.
Tuomet kreipėsi į Liucę.
— O aš į tave, mergaite!
— Nemėgstu degtinės! — prašnabždėjo.
Čyrukas išgėrė ir pilnu stikleliu nešinas prie 

jos prisiartino.
Skystimas liejosi per kraštus. Burtininkas 

nepastebimai vilgė savo didįjį pirštą, ir iš po 
nago sunkėsi į degtinę truputys kažkokios ma
terijos, kuri tučtuojau tirpo.

— Išgerk mano vaišių! Rūtų vainiko tau 
linkiu. Matai, kad nepykstu dėl tavo atsisaky
mo!

— Išgerk! — įsakomai suriko motina. 
Apkvaišusi mergina nepajėgė ilgiau spirtis. 
Persižegnojo ir išgėrė.
— Kartu! — tarė nusispjaudama.
— Kartu ištesėti, o gaila pamesti! — su

murmėjo Čyrukas ir kreipėsi į sūnų.
— Na, eime kur kitur, kad čia mūsų nenori. 

Iki pasimatymo!
— Eikite su Dievu!
Nusilenkė ir abudu išėjo.
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Priemenėje senas burtininkas kumštimi su
drožė į durų staktas.

— Nukrito iš krosnies akmuo, bus tau 
amen! — prabilo iškilmingai, kad net Tychonas 
sudrebėjo.

— Ką tu sakai, tėve?
— Kaip tau žadėjau ir kaip tu norėjai, nei 

tavo, nei kieno kito nebus!
— Tiesą sakai?
— Pamatysi.
Pamažu nuėjo. Jiems nuėjus Kalenikas pa

skubomis nuo langelio pasitraukė ir nudūlino į 
pirkią. Dabar jo eilė buvo piršlius siųsti.

Pirkioje vakarieniavo. Prie dubens atsisėdo 
ir tylėdamas srėbė kankolienę. Apėmė jį ne
kantrumas reikalą pradėti.

— Dėduk! — pagaliau prabilo. — Laikas 
man žmoną paimti!

Sydoras ir Zacharkas į jį pažiūrėjo.
— O pinigų degtinei turi? — paklausė dėdė.
— Argi aš pas save pinigus laikau? Tau 

atiduodu laikyti.
— Kurie pas mane, tie troboms statyti, o ne 

vestuvėms kelti.
— Pirkia nedega, pastovės iki kito rudens, 

o man jau laikas.
— Tai tegu tave Sylukienė be vestuvių ima! 

— įterpė Zacharkas.
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— Kad aš Sylukienės nenoriu.
— Na, o ką?
— Liucę Makušaitę!
— Pakvaišai! — suriko Tatjana, o vyrai 

prapliupo juoku.
Jis ramiai į juos pažiūrėjo.
— Aš juokais nekalbu. Pamilau ją ir pa

imsiu!
— Tai imk, kad pinigų turi! — sumurmėjo 

Sydoras.
— Tu turi! Aš jų neskaičiavau, bet gerokai 

privilkau. Plytas ir malkas vežiojau, o paskui 
pėsčias kasdien į darbą ėjau.

— Vežiojai mano kumele, o ką pėsčias už
dirbai, tą ir pravalgei.

— Toji kumelė tiek pat tavo, kiek ir mano, o 
ką valgiau, tai savo. Per berną pas jus netar
navau.

— O kaip! Gal tai tavo tėvo?
— O tėvo! Jis buvo toks pat tavo brolis, 

kaip Kilikas Zacharko.
— O meluoji! — įsikišo Zacharkas. — Tavo 

tėvas buvęs luošas siuvėjas — pasakoja.
— Tėvas už jį visą gyvenimą lauko darbus 

dirbo, o jis pirkioje rudines siuvo arba po kai
mą valkiojosi. Tokio šlubio su manim nelygink, 
aš tau parodysiu!

— Tiesą sako. Pasiklausk žmonių! Pavedė 
man žemę amžinai už tai, kad duočiau duonos, o
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vėliau judu užauginčiau. Dabar jau viskas įsise- 
nėjo ir tavo čia nieko nėra.

•:

1 — O kurgi tas viskas dingo? Kur tėvo
pusė?

— Kur? — pratrūko juoku. — Eik, pajieš- 
kok Kniaziuose! Ten sau ark ir sėk, statyk tro
bas ir savo Liucę vesk!

— Kaip tai? — apkvaišęs ir sąmonės nete
kęs Kalenikas pamažu paklausė. — Tai už ką 
gi aš čionai tiek metų dirbau, gyvulius auginau 
ir trobesius stačiau? Juk aš toje tėviškėje seniai 
įsitarnavau. Pakvailėjote jūs, ar ką? Aš čia šei
mininkas buvau ir paliksiu. Juk tai mano!

— Eik j valsčių ir perskaityk, kam priklau
so! Tai, kvailas per visą pilvą! — su panieka 
suriko Zacharkas.

18: k *

> — O pagaliau, kas tau per bėdą! Aš čia po
nas ir vyresnis, čia mano teisė! — pridūrė Sy- 
doras, suduodamas kumštimi į stalą.

Bernas visai sumišo.
Pats neraštingas ir nemokąs skaityti, bijojo 

ir kartu gerbė popierių, juodai pribraižytą. Bro
lėnų erudicija galutinai jį parbloškė.

I Pasidarė jam tamsu ir baisu galvoje. Gal tai 
ir tiesa, ką jie sako. Jie „žino“, o jis kuo apsi
gins?

Nutilo. Anie baigė valgyti ir ėmė pypkes
rūkyti.
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Jis nuo stalo pakilo ir nuėjo pas krosnį vyžų 
pinti, bet jo viduje kažkas degė, kažkas virpėjo, 
kažkas virė, virė!

Pagaliau atsistojo, užsimetė rudinę ir išėjo. 
Kažkas jį traukė į smuklę, traukė pas Hucus. 
Turėjo kam savo vargus papasakoti. Bet žydas 
veltui nesiklausys, o Hucas gerumu pagelbės.

Todėl peršoko per tvorą ir įėjo į trobą. Nie
ko svetimo nebuvo. Moterys į vestuves buvo iš
sivaikščiojusios. Taip pat nebuvo Karpinos ir jo 
smuiko ant sienos. Muzikantas buvo plėšomas į 
visas puses.

Priglaustinė supo Motiejų mažiausiąjį, o Olė, 
jau užsivilkusi palaidine ir užsisegusi raudoną 
sijoną, lygino ant stalo vyro marškinius, skubė
dama, kad taip pat suspėtų pašokti.

Vyresnieji sūnūs klausėsi tėvo, kuris, būda
mas geros nuotaikos, pasakojo jiems iš senovės 
laikų apysaką.

Įėjusįjį draugiškai pasveikino ir toliau kal
bėjosi. Jis taip pat ne iš karto pradėjo. Tylus 
pas duris atsisėdo, sykį ir kitą iš kibiro vandens 
atsigėrė ir suvaitojo.

— Ar tu nesveikas? — paklausė jį Priglaus-!
tinę.

— Kur tau! — sumurmėjo.
— Matyt, plaučius užėmė, nes nesavu balsu 

kalbi! — pridūrė Olė.
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— Viską skauda! — tarė.
Tada senis Kornilas pakėlė galvą, o paskui 

pažiūrėjo ir sūnūs.
— Kas tau? Gal vėl sumušė!
Bernas pajudino lūpas, o vėliau stvėrė ran

ka sau už kaklo, lyg prismaugtas, pagaliau su
kosėjo, ir ėmė jam iš akių ašaros riedėti, iš lūpų 
duslus vaitojimas išsiveržė. Taip susikūprinęs, 
pajuodęs, nuvargęs — tas didelis vyras milži
niškais pečiais atrodė kaip mažas kūdikis ir su
kėlė tokį pasigailėjimą, jog tie svetimieji gai
lestingai jį apstojo ir pajuto ant savo galvos 
kietą Kornilo ranką, kai tuo metu anie sudomin
ti jį klausinėjo.

— Cit! Dėl Dievo! Tark žodį! Kokią tau 
skriaudą padarė? Nusiramink gi! Nupuolė jums 
gyvulys?

Pamažu, nevykusiai ėmė pasakoti, ir staiga 
toji skriauda padarė jį iškalbingą: pamatė ją, 
pažino ir apkabino visa savo galybe.

— Išvaro mane, nes tėvas žemės išsižadėjęs. 
Siuvėjas buvęs ir šlubas. O aš nežinojau. Jeigu 
jis man būtų pasakęs, būčiau tada jau atsisky
ręs. Tiek metų visas jėgas ten dėjau: juos augi
nau, gyvulius šėriau ir trobesius stačiau. O tada 
nieko nesakė! Jeigu aš tiek metų per berną bū
čiau tarnavęs, ūkininkas būtų mane sūnumi pa
daręs. O jie dabar mane laukan varo! Dabar 
man jau galas atėjo. Už mano vargą, už mano
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uolumą, už mano ramumą! Užsitarnavau aš to
kį vakarą, kad sužinojau, jog kas mano — tai 

— berno duona! Nei man žmonelės,jų, o man
nei man kamaros, nei man pavilgo, nei duknų! 
Mušiausi aš dvidešimt septynerius metus šiame 
pasaulyje, o dabar pas tėvą į Kniazius mane va
ro iš tos žemės ir gimtosios pastogės.

Čia bedirbdamas tik rankas susižeidžiau, 
strėnas patrukau, ir dabar tokia pražūtis ma
nęs už vartų laukia.

Ar tam mane motina po savo širdimi nešio
jo, ar tam mane vieną į šį pasaulį leido!

Geriau tegu motina būtų akmenis pagim
džiusi, tegu maras žemę būtų nuo našlaičių nu
valęs, tegu pasaulis šunis ir pakaruoklius nešio
tų! Ir tegu mano prakaitas tą žemę užnuodytų, 
tegu juos gyvus kirminai suėstų!

— Cit! — rūsčiai suriko Kornilas, stverda
mas jį už rankos ir purtydamas. — Palik skun
dus ir nutilk su tais keiksmais! Kaip tai, kodėl 
tave laukan varo? Kalbėk ramiai!

Bet Kaleniką skausmas sutraukė į krūvą, ir 
jis staiga sustingo. It iš miego pabudęs, pakėlė 
savo apsiblaususias akis ir ilgai tylėjo.

— Na! — spyrė Kornilas.
— Juk jau jūs girdėjote! — tarė sunkiai ry

damas žodžius.
— Ar tu norėjai atsidalyti?
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— Ne. Tai išėjo dėl piršlybų. „Veskis, — sa
ko, — jeigu pinigų turi!“ O mano pinigai ten — 
jų grobuoniškose rankose.

— Kas čia? Plėšimas! — sušuko Motiejus. 
— Jokiu būdu to negali būti. Loja, kaip šunys. 
Žemės niekas neatsižada. Kvailas tu! Pagąsdi
no, ir patikėjai.

Kalenikas degančias akis pakėlė į senį:
— Viešpatie! Tai tiesa?
— Pažiūrėsime. Tu eik ir pasilsėk! Rytoj 

nueisiu su tavim į valsčių, ir tegu mums per
skaito, kaip iš tikrųjų yra. Dabar nusiramink ir 
nekeršyk! Tave užtarsime; man raštininkas tai 
padarys.

Ir viskas nurimo. Kitos dienos vakarą nuėjo 
į valsčių. Raštininkas pažiūrėjo knygas. Nebuvo 
ten jokios kalbos apie atsižadėjimą ar kokį pa- 
mokėjimą. Keturios Hubenių dirvos buvo užra
šytos Sydoro ir mirusio Radzivono, siuvėjo, 
vardu.

Ii;
: m

I Ii

!;

Tada Hucas pareikalavo Kaleniko vardu at
skirti jam pusę tos žemės, pusę trobesių, sody
bos, mantos, ir, iškėlę tą bylą, ramūs sugrįžo 
namo.

Dvi, tris dienas buvo ramu. Staiga šaukimai 
į teismą kaip griaustinis sugriaudė ant įsitiki
nusių savo sumanymo pasisekimu Sydoro ir

. sūnų.
S Ii Pirkioje prasidėjo baisioji naktis.= lt
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Kalenikas nuo tos įsiutusios bandos pasislė
pė pas Hucus, o anie pasipylė į visas puses pata
rimų ir įvairių būdų jieškoti.

Teisėjų buvo trys: Chrynas iš Skriaudos, La- 
zarukas iš Končicų ir Ščerba iš Zamoročenės.

Dėl uošvio būdamas ramus, Zacharkas nuėjo 
į Končiais, o Sydoras dieną naktį gėrė su Chry- 
nu smuklėje.

Kalenikas tą žinojo ir girdėjo, bet patikrin
tas, kad bylą laimėsiąs, nieko nebojo. Kas rytą 
su Hucais ėjo į dvarą ir laukė termino.

Vieną vakarą ilgai negrįžo. Bičiuliai jau bu
vo pradėję nerimauti, kai pagaliau įėjo išbalęs, 
purvu apdrabstytas ir, prie šviesos priėjęs, ant 
stalo sviedė peilį su dirželiu, o vėliau seną rudi
nę ir skrandą numetė ir atidengė kairįjį šoną.

Perpjauti buvo drabužiai ir marškiniai, o 
šonkauliuose kruvina žaizda. Ant peilio buvo 
kraujo.

— Papjauti tave norėjo! — sušuko Hucas.
— Taigi! Tai Kirikas! Aš ėjau, o čia staiga 

ant tilto prie manęs nuo gluosnio kažkas prišo
ko ir smogė man į šoną. Bet grobai neleido.

Pastūmiau aš jį nuo savęs kaip marą, jis nu
sirito į griovį, o aš peilį nutvėriau. Geras peiliu
kas, išgaląstas kaip skustuvas.

— Nevaikščiok vienas naktimis!
— Na, tegu tas nutrūktgalvis papultų į ma

no rankas! — sumurmėjo įširdęs Karpina.
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Kalenikas peilį nušluostė ir, matyt, džiaugėsi 
tuo laimikiu. Tuojau jį prie diržo prisijuosė, ir 
tai buvo pirmas svetimas daiktas, kurį sau pasi
ėmė — jis — bailys vogti.

Taip tuo metu ir Kirikas dirbo kartu su vy
resniaisiais tai žemei sulaikyti.

Bet per tą laiką trūko Liucės dvare prie 
darbo. Pirmą dieną tuojau pastebėjo Kalenikas 
ir apie ją paklausė kaimynę.

— Nesveika! Kažkodėl vidurius skauda! — 
atsakė.

Kitą dieną bernas vėl jos akimis pajieškojo.
Kai buvo, stengėsi netoli vienas antro dirbti, 

kuliama jai mašinai ūžiant, dulkėse, kaitroje. 
Pagelbėdavo vienas antram.

Tą dieną vėl jos nebuvo.
Apėmė jį nerimas. Gal būt, vėl piršliai atėjo 

ir motina varu liepė tekėti?
Vakarą net kvito nelaukė ir nubėgo dalyko

i
i
\

5

I
i

j

ištirti.J
: Nusigando, kai įėjo į pirkelę.

Mergina gulėjo motinos patale, skausmingai 
aičiodama. Keletos moterų ji buvo apsupta: kaip 
tik ją smilkė. Motina vaitojo verkdama ir 
žliumbdama.

Bernas, šakes rankose spausdamas, stovėjo 
suakmenėjęs ant slenksčio. Ėmė jam dantys 
barškėti.
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— Motin! — nedrąsiai prabilo į senę. — Kas
jai?

— Oi, sakalėli, nebebus jos, nebebus! Trečia 
diena nė į burną nieko neima, nė vandens lašo, 
nė pieno. Iš pradžių tik skilviu skundėsi: skauda 
ir skauda!

Maniau, kad patruko, šiaudus benešiodama. 
O čia ją pradėjo tampyti, ėmė ikčioti ir vemti. 
Ir nuo tos valandos akyse nyksta, kaip tas kir
minas raitosi ir vienu balsu vaitoja. Jau trečia 
diena šviesos negesinu, ant kojų nebepastoviu, 
o jinai taip gęsta — gęsta! Aš jau matau, kad 
jos nebebus. Tegu moterys ką nori kalba, o ji 
jau nebe šio pasaulio, ne po tą žemę vaikščios. 
Ne, ne!

— Šitaip nesakyki! Pas daktarą ją nuvežti! 
Nemirs, motule, nemirs — sakyk!

Tokia baimė veržėsi iš jo akių, jog to tikėji
mo stvėrėsi ji beviltiškai.

— Gal tu geresnę tiesą žinai! O Jėzau, o Jė
zau! — suvaitojo, žilą galvą į sieną mušdama.

Burtininkės baigė savo burtus ir praktikas. 
Skirstėsi tylios ir susikaupusios.

— Pasveiks! — murmėjo, kaulingomis ran
komis imdamos mokestį.

Dabar Kalenikas žingsnį pažengė arčiau.
Mergina, dūmų apsvaiginta ir skausmo iš

kamuota, nurimo. Pilka skara apklota, susmul- 
kėjusi kaip vaikas, bejėgiškai nudribusiomis
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rankomis, atrodė tikras mirties menkystos pa
veikslas. Jos veidas buvo surūdijusios geležies 
spalvos, akys pajuodusios, lūpos mėlynos, o iš
kraipytuose veido bruožuose didelis skausmas. 
Pasileido jos kasos, bet ir tas auksas nebespin- 
dėjo. Išsidraikę, nublukę plaukai buvo, tarytum 
skausmo suvelti ir aptraukti pelėsiais. Kaleni- 
kas žiūrėjo pasirėmęs šakėmis.

Bet staiga skausmas ją vėl prikėlė.
Susirietė, sudrebėjo ir skausmingai sustau

gė nežmonišku balsu. Akys nepaprastai išsiplė
tė, lūpų kampuose pasirodė putos.

— Liucyte! — suvaitojo bernas.
Pažvelgė į jį, jos akyse pasirodė ašaros ir 

pravirko.
— Nebėra manęs, nebėra! — prašnabždėjo.
— Kas tau?
— Mirsiu, mirsiu! Ateina balta, šalta mirtis!

I!i
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Eina!■U .
— Labai skauda?
— Žodžiais negaliu nupasakoti. Ugnis many

je, kartybė, peiliai! Eisiu jau, eisiu.
Vėl išsitiesė, mėšlungis ėmė tąsyti, šiurpuliai 

bėgo per jos kūną, o aičiojimas jungėsi su dide
liu ikčiojimu.

Prišoko prie jos motina, o bernas stvėrėsi 
už galvos ir išbėgo.

Kaip viesulas įpuolė pas Hucus; priemenės 
pastogėje sujieškojo skarelę, kur buvo įvynio-
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tas anas auksinas, paslėptas nuo Sydoro gobšu
mo, ir paprašė Mariją butelio.

Moteris paklausė, kuriam tikslui, o kai pa
pasakojo jai tą savo naują vargą, ji pasisiūlė 
jam padėti.

Nuėjo abudu. Kalenikas nupirko degtinės, 
kamparo ir atlankė ligonį.

Miegojo: moterų vaistai laikinai veikė. Se
noji turėjo daug vilčių, nusiramino ir bernas. 
Pasišnabždėjo su Makušaite ir, pasitikėdami 
jaunomis jėgomis, sugrįžo.

Bet ryto metą ir kitą dieną vėl jos dvare ne-

m

buvo.
Merginos ir berniukai ėmė juoktis Kaleniko 

rūpestingumu: todėl jis jau ir paklausti gėdėjo- 
si, ir nueiti į pirkelę nedrįso, ir gailestį rodyti 
bijojo, kad visas kaimas liežuviais jo nenu
plaktų.

Pagaliau trečią dieną, kai jau teismo termi
nas buvo numatytas kitą savaitę, o Hubenios 
jam baisiai grasino, senis Hucas tyčia pasiuntė 
jį su degtinės transportu į tolesnį sandėlį, kad 
tik brolėnams iš akių dingtų.

Sugrįžo šeštadienį. Nedrįso apie Liucytę pa
klausti, todėl nubėgo pats, patvoriais slapsty
damasis.

Pirkelėje buvo tylu. Makušaite sėdėjo prie 
lango ir siuvo.
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Siuvo raudoną, ploną sijoną, o ant stalo gu
lėjo nauji marškiniai, standūs, rankovės raštais 
išsiuvinėtos.

Bernas į tą darbą žiūrėjo ir nieko nesakė.
O ir senė, tarytum jo nepastebėjusi, vieno

du, nesavu balsu kalbėjo:
— Negailiu aš tau, brangioji, nei drobinėlių, 

nei darbo. Parengsiu aš tave geriausiais, plo
niausiais. Nėra kam be tavęs imti, nėra kam be 
tavęs laikyti! Paruošiu tau viską naujausia, 
švariausia.

Atiduosiu aš tave tėvams ir dėdėms, broliui 
Mykolui į globą, „kniazienė“ būsi pas Kniazius, 
mano vaikuti! Nebevargsi daugiau. Aš žinau, 
kaip pasiūti ir kaip puotą kelti, nes ji man no 
pirmutinė, bet jau Dievas davė — paskutinė.

Jau tavo drabužėliai paruošti, tavo rūtos už 
visas kitas jaunąsias išbus ilgiau ant tavo gal
velės. Uošvė jų tau nenuims, tavo kasų nesu
pins, savo kaspinų neišdalysi. Aprengsiu tave 
jaunąja amžiams!

Iš patalo tylus verksmas pasigirdo ir lėtas
balsas.

— Cit, močia, cit! Taip nekalbėk! Nenoriu 
mirti. Geriau tu man iš kur nors jėgų suteik! 
Aš truputį dar pagyventi norėčiau. Man taip 
atrodo, kad aš vieną dienelę tegyvenau, tik mi
nutėlę, kad nė nepamačiau, kaip prabėgo!
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Kalenikas sukrutėjo, ji, blogai galėdama 
įžiūrėti rudens vakaro tamsumoje, paklausė:

— Kas čia stovi paliai slenkstį?
Priėjo prie jos.
— Tai tu! Laukiau aš tavęs.
— Buvau išvažiavęs!
— O, žiūrėk! Močia sako, kad manęs jau ne

bebus. Pažiūrėk tu į mane tyromis akimis, gal 
aš kaip nors dar čia žemėje pasiliksiu.

Ilgai jis žiūrėjo ir ėmė galva linguoti.
— Ne, vis tiek mirsi! Jau tavyje jokios spal

vos nėra! — tarė. Norėčiau aš, kad tu išliktum, 
bet neišliksi. Be laiko eisi, bet eisi.

— Mano dalia, mano dalia! Gal ir teisybė, 
kiekvienas taip sako! Močia, neduok man sijo
no, nes sunkus, geriau drobine skerse apsek! 
Sakalėli — nei tėvo, nei brolio neturiu. Supilk 
tu man kapą, ir tegu koks raštingas ant jo pa
deda ženklą, kad tai Liucės paminklas. Ten aš 
gulėsiu, gulėsiu!

Tuos žodžius tardama, liūdnai į jį žiūrėjo ir, 
apsilpdama ir netekdama sąmonės, mirties ago
nijoje ėmė kartoti šiuos žodžius:

Jau aušta aušrelė,
Jau gęsta žvaigždelės.
Jaunas Kalenikas vežiman jau sėda, 
Savo Liuculei labanaktį gieda.
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Makušaitė beviltiškai suaičiojo, mergina 

atsipeikėjo ir, matydama, kad rengiasi išeiti, 
kreipėsi į Kaleniką ir ėmė prašyti:

— Pasėdėk dar truputį. Man rodosi, kad tau 
esant mirtis manęs nepamatys!

Jis atsisėdo netoliese ir galvą nuleidęs tylė
jo. Po valandėlės toje tylumoje ir kaskart tirš
tėjančioje tamsumoje vėl ėmė kliedėti, ir nuolat 
jai vestuvės, merginų svajonės, slankiojo po

;
iiB lr i
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;
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I

galvą.a
— Teduoda tau Dievas aukso kviečių, te

is duoda tau baltų rugių! — šnabždėjo ir ranka 
mojo, lyg po vyro pirkios kampus grūdus ber
dama. O paskui susitraukė ir lyg po kojų pul
dinėjo.

•Jitmii ii 

i i! Perženk, Liucule, tavo naujus slenksčius, 
Sulenk prieš uošvius savo kelius.
Uošviai, tėveliai, neskriauskit manęs!

— Močia! — tarė Kalenikas. — Gal jinai 
obuolį suvalgytų. Aš nubėgsiu į dvarą ir ponios

f IiiIi i :m paprašysiu.
— Nubėk, sakalėli! Ar aš žinau?
— Nebus jos, nebus! — vaitojo senė.
Jis išėjo ir porą kartų pargriuvo, taip tas 

rūpestis vertė jį nuo kojų.
Nuėjo pas ponią ir obuolio paprašė, užmirš

damas gėdą ir savo prigimtą nedrąsumą.
— O kam tai? — paklausė ponia.
— Liucytė miršta, poniute! — išstenėjo.

1
I.

mi f: į
!

f 316
j 11

į
Į/-i
jU

U
. t



— O kas jai?
— Dievas žino. Moterys sako, kad „apžavai“1
— Tikrai miršta?
— Tai jau.
— Tai nuvesk mane pas ją!
Kaimietis puolė poniai po kojų ir ėmė verkti.
Pakinkė arklį ir nuvažiavo. Ponia pasiėmė 

visokių vaistų ir raudonų obuolių. Naktis jau 
sutemo, kai atvyko į vietą. Pirkioje viešpatavo 
baisus tvankumas ir karštis. Prie skalos šviesos
ponia apžiūrėjo merginą ir smulkiai apkiausi- 
nėjo.

Klausinėjančios ponios veidas darėsi vis rim
tesnis, jos kakta vis labjau raukšlėjosi.

Matė ji savo ilgametėje praktikoje daug 
daug įvykių, matė kriminalinių nusikaltimų. Ji 
suprato, kad mergina turi baisų žarnų uždegi
mą ir kad nėra jokios pagalbos, nes šiuo metu 
ją apėmė gangrena.

Buvo žuvusi — kas valanda galima buvo 
laukti mirties agonijos. Jau nebereikėjo vaistų. 
Ponia apsidairė po tą vargingą pirkią, pažiūrė
jo į tas įkapes, į tą motiną, į tą berną, ir nebe
pajėgė jų netikrai paguosti.

— Dievo valia! — tarė.
Vėliau kreipėsi į Liucę.
Kaskart mažiau sąmoninga, kaskart mažiau 

jausdama skausmus jau ramiai gulėjo. Iš po 
storų marškinių galima buvo matyti jos krūtinę
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i
— truputį mėlyną, o veide tik vienos akys tebu
vo gyvos; o tiek buvo išdžiūvusi, jog skiedra ne 
daugiau užimtų vietos, negu tas kūnas — taip 
neseniai dar buvęs jaunas, sveikas, puikus.

— Kuo būdu tas viskas įvyko? Ką nors ne
sveika suvalgė ? Patruko ? Kodėl tamsta, Maku- 
šaite, jos neprižiūrėjai ir anksčiau man nepra
nešei!

— Žiūrėjau aš ją, šviesiausioji ponia, kaip 
tą dažytą kiaušinį. Visam kaime nebuvo už ją 
baltesnės, už ją geresnės. Juk tai mano turtas, 
mano ūkis, mano manta!

Žiūrėjau aš ją. O ką gelbės mano žiūrėjimas 
nuo piktų akių, nuo piktų galybių!

Nenumarino manęs Dievas mano varge, kai 
viena likau, dabar man davė ženklą, kad tas ma
no turtas, tie mano vaikučiai — buvo tik iki lai
ko paskolinti.

Buvo taip. Kartą man pasirodė per sapną, 
tarytum aš po švarų mišką vaikštau ir renku 
kremblius. O pilną prijuostę pririnkusi einu jų 
į ežias sodinti, o ežios buvo Kniaziuose. Pasodi
nusi visus kremblius, einu namo, gi žiūriu — 
prijuostėje pasilikęs vienas mažutis kremblelis; 
tai aš grįžau atgal į ežią, kad ir tą likusįjį prie 
anų palikčiau, ir pasodinau jį — pačiam gale.

Tą sapną aš papasakojau moterims, o jos 
man tarė: — Neužauginsi tu savo vaikučių, ne
užauginsi. Ir štai — pasodinau Mykoliuką, o
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dabar ir šią į ežią nunešiu ir pačiame gale pa
laidosiu. Baltutėlaičiai mano vaikeliai, ramūs, 
švarūs, tik iki laiko paskolinti, — kol juos pik
tosios jėgos paims!

— Kokios piktosios jėgos? paklausė
ponia.

— Ne iš doros gi taip jai pasidarė. Apža
vėjo kas nors! Pastebėjo jos grožį, jos švarumą, 
ir padarė, kad nebūtų. Mačiau aš tokius daly
kus!

Ponia dar kartą pažiūrėjo į Liucę.
— Tamsta tiesą sakai, Makušaite! Tamstos 

vaiką kažkas nunuodijo! Tam nereikia Dievo 
teismo laukti, tam turi būti žmonių teismas.

Moteris puolė tarp ponios ir Liucės.
— Neduosiu jos pjaustyti, neduosiu jos pa

liesti ! — suriko — Nenoriu aš teismo nei dak
taro. Nesakysiu nieko ir niekam sakyti neduo
siu! Mano kūdikis, mano! Tegu ja mirtis ima, 
tegu žemė ima.

Tokia baimė ir įtūžimas suspindo jos išverk
tose akyse, kad ponia suprato nenugalimą pasi
priešinimą tą paslaptį atskleisti.

Visas kaimas už ją užsistos prieš tardymą. 
Visi netikrai prisieks, kad tik mirusiojo nepa
liestų ; visi paslėps kaltininką, užtrins pėdsakus.

Net Kalenikas prabilo:

i
_
j
“
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4— Neleisiu jos paliesti! 0 tai kapuose jai 
nebūtų ramybės! Juk ji mums niekad nedova
notų tokios gėdos!

O motina pridengė ją savo rankomis, baimės 
ir pasibjaurėjimo apimta.

— Niekas jos nepalietė ir nepalies! Savo 
mirtimi numirs!

Liucė gulėjo tyli, o ant pilkos skaros, kuri 
ją dengė, gulėjo raudoni obuoliai. Staiga ji vėl 
ėmė kliedėti. Jai rodėsi, kad pabaigtuvių vai
niku ant galvos į dvarą eina — darbininkėmis 
vedina:

\

Surišom pėdus, gubas sustatėm, 
Nuvalėm kviečius ir rugelius,
Einam namučių, aukas nešdami!

Ėjo namo — po rugiapjūtės, po sėjos; į tą 
gyvybę, kaip giedrą vasaros dieną, žengė vaka
ras.i

Tas šnabždesys — iš dainų merdėjąs aidas 
— buvo atsisveikinimas, buvo atsiminimai.

Ponia padėjo ranką ant galvos, ant šaltų 
akių, kuriose jau juoda buitis gyveno, o sveika 
ir audringa praeitis buvo dingusi be pėdsakų.

— Nejudinkit jos dabar! Tegu taip užmiega! 
Jau jai nieko nereikia! — tarė.

— Ar pergyvens sekmadienį? — tyliai pa
klausė Kalenikas.

— Gal.

H
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Ponia atsistojo ir pridengė vargšę skara. O 
vėliau nuo durų dar kartą į ją pažvelgė, mažai 
ką bematydama pro ašaras.

Ašaros riedėjo dėl tos pirkios tamsumo, dėl 
tos vargingos dalios, kuriai pagelbėti ji buvo
bejėgė.

Anksti rytą ėmė bažnyčioje skambinti. Tą 
varpų garsą pro Hucų priemenės sienas išgirdo
Kalenikas.

Nubudo ir atsisėdo ant suolo.
Argi tai mišių skambina, o jis dar miega? 

Bet ne: varpai kitaip žvangėjo, o lauke vos vos 
tešvito.

Taip sėdėdamas, pusnuogis, nelaiku iš miegų 
prikeltas, ėmė varpų gaudimo klausytis ir visu 
kūnu drebėti. Negalėjo atsikelti ir negalėjo nie
ko galvoti, tik skaičiavo varpų dūžius, visai 
skaičiuoti nenusivokdamas.

— Vienas, du, trys, penki, septyni, vienuo
lika.

Toliau klysdavo, todėl pradėdavo iš naujo. 
— Vienas, du, trys, penki, septyni, vienuolika.

Skaičiavo ir skaičiavo, jam rodėsi, kad į jo 
galvos kiaušą skambina ir jog tos kankynės tiek 
jam teikia skausmo, kaip spragilų ar kirvapen- 
čio smūgiai.

Tuo pat metu nubudo Priglaustinė savo ka
marėlėje, pasiklausė ir ėmė besikeldama 
šnabždėti:
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— Amžiną atilsį Tavo tarnui duok, Viešpa
tie, ir Tavo Karalystėje suteik jam ramybės! 
Amen, amen, amen!

Vėliau išėjo į priemenę, o pastebėjusi, kad 
Kalenikas nemiega, tarė:

— Kažkas mirė sekmadienį. Kažkam ims at
siduoti pirkia lig rytojaus.

Ir išėjo. Sugirgždėjo šulinio svirtis, ir Sylu- 
kienės balsas suskambėjo:

— Neišlaikė Liucytė!
— Argi!
— O kaipgi! Prieš aušrą mirė!
Vėl svirtis suvaitojo, o varpai gaudė.
— Tai už jos vėlę skambina?
— Tai jau! Net čia girdėti, kaip senė verkš

lena. Nepaims jau jos Kalenikas! Vis dėlto jis 
man skirtas.

Priglaustinė sugrįžo į pirkią. Nepratarė nė 
vieno žodžio ir ėmė kurti ugnį, retkarčiais nosį 
ir akis šluostydama.

Varpai nustojo gaudę.
Pakilo iš miego visi namiškiai. Prasidėjo 

šventadieniškas judėjimas: prausėsi, šukavosi, 
švarius baltinius vilkosi. Priemenėje Kalenikas 
vis sėdėjo kaip miegūstas, kaip girtas.

Staiga duryse pasirodė Sylukienė. Ėjo jau 
kaip pas savąjį — pasitikėdama, tikra.

— Imk, mano šeimininke, švarius marški
nius! O apsileidęs tu, o juodas! Štai, apsitvar-
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kyk prieš tą teismą! Še ir degtinei rublį! Mūsų 
lobis!

Juokėsi jos akys, juokėsi ir lūpos.
Apkabino jam kaklą ir paglostė.
— Šiltos giros turiu pirkioje! Eikš, galvą 

tau sušukuosiu. Gana snausti!
Karpina pravėrė pirkios duris.
— Nelįsk jam šiandien į akis! — suriko. — 

Bus laiko vėliau. Jeigu aš jo vietoj būčiau, tai 
tave lazda išvaryčiau! Eik po velnių!

Moteris nusijuokė ir išbėgo.
Kalenikas atsikėlė kaip automatas, pasižiū

rėjo į marškinius, bet jų neapsivilko.
Automatiškai apsiavė vyžomis, apsirengė, 

užsismaukė ant akių kepurę.
— Dėde, aš eisiu! — tarė Hucui.
— Eik, tik ilgai netruk! Tuojau po mišių

byla.
— Taigi, byla! — sumurmėjo.
Makušaičių pirkelė stovėjo be langų ir be du

rų. Rudens šiurpus vėjas pūtė šaltą lietų į vidų, 
ant priegrindo gulėjo pora lentų. Į tuščią kibirą 
liūdnai žiūrėjo Gražuolė, o vėliau peralkusi įki
šo galvą pro langą, prašydama pusryčių.

O viduje prie to lango, ant suolo, kaip vestu
vėms papuošta, gulėjo Liucė.

Karvė palietė jos veidą, atsitraukė atgal ir 
liūdnai sumykė.
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Merginos plaukai buvo palaidi ir ant galvos 
buvo uždėtas rūtų vainikas; ant kaklo turėjo 
visus savo karolėlius ir visus kaspinėlius. Gel
tonos, išdžiūvusios rankos sudėtos jai ant tylios 
ir tuščios krūtinės; apsegta raudonu sijonėliu, 
prijuoste, užmauti nauji bateliai.

Taip nepuošia turtingiausios vestuvėms! Tik 
pyragų vietoj toje puotoje buvo padėtas tyrės 
dubuo, vestuvinių žvakių vietoj, jos galvūgaly
je degė graudulinė, įkišta į tamsaus, storo stiklo 
stiklelį.

Keletas moterų dūsavo. Vienos įeidavo, ki
tos išeidavo.

Visą pirkią, kiemą, gatvę pripildė motinos 
aimanavimai, raudos.

Buvo tai lyg ir verksmas, lyg ir apraudojimo 
giesmė:

— Mano aušrele, mano balandėle! Pašarvo
jau aš tave, sušukavau, paguldžiau! Ko tu nori, 
kad taip, tyli, nedėkoji ir nenusilenki! Aš tau 
kraitį sukroviau, aš tau patalėlį paklojau, aš ta
ve iš pirkios išleidžiu! Tau dabar palaiminimo 
reikia prašyti, į savo namus keliauti!

Dar truputį pabūk! Dar tavo kamara nesu
kalta, dar tavęs vežti neatvažiavo vežimas: pa
būk truputį! Šioje tau buvo šilta, tu buvai soti. 
Niekas tavęs neskriaudė ir dabar niekas nevarė. 
Tavo valia išeiti, tavo valia mane palikti.
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Paimk mane kartu, brangioji, širdele, nepa
lik manęs brangioji, lepūnėle! Ir nesakyk, kad 
tavo kamara ankšta, ir man vietos nepagailėk! 
Iki šiol mudvi viename patale sutūpdavome. Ir 
nesakyk man, kad tavo vežimas manęs nepa
ims: pėsčia tave pasivysiu, nes pamažu važiuo
si — juodais jaučiais.

Oi, juodi jie, juodi, tie jaučiai, kad iš manęs 
tave atima! Oi, kartūs tavo vestuvių gėrimai, oi, 
šalta tavo kamara!

Eik, brangioji, žmonėms nusilenkti! Tegu 
mato, kokią išauginau, kokią atiduodu. Dievas 
davė nuogą ir silpną trupinėlį, kaip muselę. Ne
miegojau aš dėl tavęs, nevalgiau, krūtimis mai
tinau, pati alkana būdama; drabužėliais priden
giau, pati apiplyšus; visokių darbų išmokiau 
ir štai kokią atiduodu. Pasakyk žmonėms, kad 
aš tavęs nemušiau ir nebariau, pasakyk, pa
liudyk.

Ir už ką aš tave muščiau? Tokia saldutė tu 
buvai, kaip medus, o gera, kaip vanduo, tokia 
tu rami buvai ir darbšti!

Kad tu pikta būtum, kad tu tingi būtum, gal 
būt, dabar neitum.

Pabūk truputį ir pasakyk: ar geriau tau da
bar, ar tu patenkinta išeini?

Toje kalboje buvo tiek skundų ir tiek šėls
tančių skausmų, jog galima buvo jausti, kad to-
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je krūtinėje ir toje galvoje daug stygų buvo 
sutraukyta ir netikrai skambėjo.

Kalenikas jautė taip pat, kad ir jame kažkas 
trūko ir galvoje vien kraujas bangavo, o krūti
nėje darėsi tuštuma ir baisus šaltis.

Jis norėjo kažkur eiti, eiti — j kažkokius 
raistus, dykumas, ir nusikamuoti, o nuėjęs, kur 
jo niekas negirdėtų, kaip vilkas kaukti ir 
staugti.

Kartais taip klajoja žmonės ir, berods, net 
vilko kailiu apauga. Jis pats tokį pažinojo: tai 
buvo „apžavai“, kai jam pirkia, visi gyvuliai ir 
vienintelis sūnelis sudegė. Dabar bernas tuos 
apžavus suprato. Traukė jį kažkas Į alksnynus, 
j lazdynus, į liūnus eiti, eiti!

Staiga kažkas j j stvėrė už peties.
— Eikš, jau laikas! — tarė Karpina Hucas. 

— Tėtis jau nuėjo. O štai, tavo rublis iš dvaro! 
Bėk greičiau!

Kalenikas šiek tiek atsipeikėjo ir nusiskubi
no. Pakelyje pasivijo senį — nuėjo mišių. Hu- 
benių nebuvo tarp maldingųjų.

Hucas kumščiojo Kalenikui.
— Gal jie smuklėje su kaimynais! Eime! Pi

nigų turi degtinei?
— O kaipgi! — patvirtino Kalenikas, su

gniaužtame delne spausdamas uždirbtąjį rublį.
Smuklė buvo pilna ūkininkų. Sėdėjo taip pat 

visa valsčiaus valdyba ir gėrė.

'
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Ščerba, visų blaiviausias, pastebėjo vienui 
vienas Huco ir berno įėjimą ir keistai nusišypso
jo, likusieji per minią ir dūmus, jų nepastebėjo, 
nė nenutraukė pasikalbėjimo.

Iš karto senis Komilas suskaičiavo, suskai
čiavo priešininkų jėgas.

Visi gėrė Sydoro sąskaiton ir kartojo tai, ką 
jis įrodinėjo. Zacharkas vaišino silkėmis ir ban
dutėmis, žydas bėgiojo kaip pakvaišęs.

Iš kampo, kur su Kaleniku atsisėdo, žiūrėjo 
į juos Hucas ir traukdamas pypkę spjaudė ant 
grindų.

Prieš dvejus metus, kai Chryną ir Lazuruką 
rinko teisėjais, buvo žmonės turtingi, dori ir 
blaivūs. Dabar jų ūkis buvo nusmukęs, apleis
tas, o jie virto amžinais girtuokliais; lengva bu
vo duona ir laisva degtinė.

O visų vyriausias, išrinktas dėl turtingumo 
ir plačiai išsišakojusios giminės, taip pat persi
mainė. Tas negėrė ir vaišes niekino, bet buvo 
„sunkus“ reikaluose: savo antspaudo nedažy
davo, nei žodžio nepratardavo be rublio; o sek
retorius imdavo tik tris.

Pasakota, kad tuodu galiūnai kažkur už ke
lių mylių derėjo dvarą. Taip sėdėdamas ir stebė
damas, Kornilas pagaliau tyliai pratarė:

— Neduok, Dieve, iš kumečio pono.
— Dėde! — kumštelėjo jam Kalenikas. — 

Ar girdi?

:
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i — Girdžiu.
— Na, jie prisieks!
— Cit! Neklausyk girtuoklio lojimo!
Bet vis dėlto atsistojo ir, į krosnies kampą 

atsilošęs, ėmė labjau domėtis pasikalbėjimu.
Sydoras apdriskęs, suvargęs, atrodė kaip 

tikras nelaimės ir išnaudojimo paveikslas. Jis 
kalbėjo:

— Taigi, žiūrėkite, žmoneliai, kaip aš per vi
są gyvenimą turėjau vargą vargti. Paliko mane 
tėvas su luošu pirkioje. Baudžiavą aš ėjau už jį, 
turėjau už jį pakelti ir triukšmus, ir muštynes, 
ir mušimus. Kone iš kailio nėriausi. Vestuves 
aš jam iškėliau! Seni žmonės tegu pasako, ar aš 
meluoju!

— Tiesą sako! — keletas balsų pasigirdo. — 
Radzivonas tik pilvą augino, pirkioje sėdėda
mas.
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Čia staiga Hucas pakėlė balsą ir kreipėsi į 
vyresnįjį.

— Ar tai mūsų kaime dabar raštinę į smuklę 
perkėlė ?

— Ne tavo dalykas. Tu netarpininkas. Kur 
mums patogiau, ten kalbame.

— Tai ir man galima kai ką tarti?
— Na, žinoma! — sumurmėjo viršaitis.
— Na, tai aš pasakysiu, kad tėvui lygūs sū

nūs: ir tas, kuris luošas, ir tas, kuris tiesus. 
Radzivoną aš pažinojau: žemės jis nedirbo, bet
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puikų pinigą uždirbdavo ir, žinoma, jo nepra- 
gerdavo. O berniukas vėliau už jį ir už save 
atitarnavo!

— Tai tegu berniukas su tėvu teisiasi, kad
jam žemės nepaliko.

— Va, ar aš jo skriaudos noriu! — graudžiu 
balsu tarė Sydoras. — Išauginau aš gyvatę, kad 

įkąstų, po teismus mane tampytų, gėdąmane
darytų. Negailiu aš jam nei pirkios, nei duonos. 
Kam gi jis mane nori įstumti į vargą?

— Ir bitės, kai dalijasi, esti piktos! — sen- 
tencionaliai pratarė girtas Chrynas.

— O kokia gi skriauda, jeigu kas savo rei
kalauja! — atsiliepė Hucas.

— Išgerki, Kornilai stikliuką! — mandagiai 
pasiūlė Zacharkas.

— Nereikia man tavo stikliuko, nė neban
dyk, kad mane prie nesąmonės privestum, kaip 
anuos!

:

— Girdite, žmonės? Jis sako, kad jūs girti: 
— juokėsi Zacharkas.

— Jam kiekvienas kaime girtuoklis, vagis 
arba kvailys, — tarė Sydoras.

Vyresnieji kažką nenoromis sumurmėjo.
Triukšmas nutilo. Pasijuto lyg nesavi, pa

gauti. Ščerba pažiūrėjo pro langą.
— Žmonės po mišių eina. Laikas mums į 

darbą, — pasakė.

:
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Visi subruzdo, rodydami valstybinę rimtį. 
Aplink valsčių rinkosi reikalingų ir nereikalin
gų žioplių minia. Tuos, kurie jautėsi kalti ir šen 
bei ten slapstėsi, surasdavo viršaitis su dešimti
ninkais.

Valdininkai užsidėjo medalius, apsėdo stalą, 
atskirtą nuo publikos pertvara, ir prasidėjo teis
mai.

Buvo visokių bylų: trumpų dėl peštynių, dėl 
vagystės, dėl nesumokėtų mokesčių. Penktoji iš 
eilės buvo Hubenių.

Kambarys buvo kimšte prikimštas. Nors 
durys buvo atidarytos, trūko oro, toks tvanku- 

jautėsi: kvėpavimo, dūmų, tabokos, primas
mirkusių apsiaustų ir purvinų vyžų. Tolimesnie
ji grūdosi pirmyn, suspaustieji kumščiavosi, ty
čiojosi be ceremonijų.

Iš spūsties išsivadavo Sydoras ir Zacharkas 
liudininkais, o vėliau Kalenikas su Hucu.su
Bernas atrodė netekęs sąmonės. Jo akys 

reiškė išgąstį, o pats visas drebėjo.
Chrynas jį pirmą paklausė, ko norįs.
— Tai dėl žemės! Dvidešimt metų aš tą žemę 

dirbau, nuo septynerių metų aš į darbą stojau! 
— išstenėjo.

— Tai ką? Išvaro tave?
— Tai jau! Tėviškės, sako, nėra!
— Nėra! Tai ko tu nori?
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— Kad man priteistų, kas mano. Mažas vai
kas stovi. O man, sako, nėra ?

— Kvailas tu. Aš tau sakau, kad stovi!
— Jis dėl to kalba, ko prašyme prašėme, — 

įterpė Hucas. — Jis prašo, kad jam atiduotų jo 
dalį: dvi dirvas ir pusę sodybos.

— Taigi! — drąsiau patvirtino Kalenikas.
— Na, o tu, Sydorai, su kuo sutinki ?
— Jeigu tiesa būtų, tai aš be teismo atiduo

čiau, jūsų, garbingieji ponai, netrukdydamas. O 
kad jo pasakojime nėra jokios teisybės, tą gali 
mano liudininkai priesaika patvirtinti.

— Taip yra, prisieksime! — pasigirdo balsai.
— Tai sakyk!
— Vienu žodžiu nupasakosiu! Neturėjo jėgų 

velionis Radzivonas žemės išlaikyti ir kartą man 
tarė: „Vesdinai tu mane, maitinai, pirkioje lai
kei, vaikams krikštynas kėlei, be to, mano žmo
ną palaidojai. Vadinasi — ir mane dabar greit 
palaidosi, nes mane jau į žemę traukia. Tai aš 
tau tą žemę palieku ir dvejetą našlaičių. Augink 
tu juos, žiūrėk, o kai užaugs, išleisk į žmones! 
O tie keturi laukai per amžių amžius tegu pa
silieka“. Tai pasakęs prie žmonių, greitai mirė, 
bet Dievas žmones apsaugojo mano tiesos žo
džiams paliudyti. Pasakyk tu, Žuravli!

— Taigi, aš tuos žodžius girdėjau!
— O tu, Maksimai?
— O kaipgi, jo teisybė!
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— Kodėl nesakote: jo degtinė? — suriko 
Hucas. — Nėra pasaulyje tokio tėvo, kuris dėl 
brolio savo tikrus vaikus iš savo žemės išvai
kytų.

— Ką tu žinai apie žemę, kad net sklypo ne
turi? Ko tu čia į mūsų reikalus kišiesi! — su
murmėjo Sydoras.

— Maišausi, kad daugumas prieš tą berniu
ką, o niekas už jį. Parodyk ant popieriaus tuos 
Radzivono žodžius, tada atsitrauksiu.

— Žmonių priesaika daugiau verta!
— Nutilk!— suriko viršaitis. — Berniukas 

jau pilnų metų, tegu pats už save kalba; advo
katų nereikia. Girdėjai, tu, Kalenikai, ką dėdė 
sako?

!

\
\ — Melas! Tėvas to nepadarė, ir jie patys 

prasimanė. Dievaži! Dvidešimt metų aš tą žemę 
dribau. O čia vien tik melas.

— Tu drįsti mums melą primesti? — suriko 
Žuravlis. — Aš tave pamokysiu svetimus žmo
nes teisti.

O Sydoras puolė ant kelių ir, rankas kryž
mais sudėjęs, rėkė:

— Kad aš iš šitos vietos neatsikelčiau, jei 
čia yra netiesa. Dieve, mano Dieve! Senatvėje 
tokios nelaimės susilaukti! Aš jį auginau, kaip 
tikrą savo sūnų, o jis mane už tai dabar nori 
gyvą apiplėšti! Pasigailėkite, žmonės, manęs ir 
mano vaikučių!

i
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— Blogai seniui eina! — ėmė murmėti žmo
nės.

Kalenikas nieko nesakė. Nejudėdamas delne 
savo rublį spaudė ir žiūrėjo į teisėjų veidus kaip 
į paveikslus. Jo pusiau pravertos lūpos ir apsi- 
blaususios akys reiškė sumišimą, nusiminimą ir 
nebylią abejonių prarają.

Kiek jis turėtų pasakyti, jeigu galėtų, jeigu 
jo, stovinčio prieš tokį skaičių vyresnių, išmin
tingų, galingų žmonių, neapimtų didi baimė ir 
išgąstis.

Ir dėl to tik žiūrėjo ir laukė.
O teisėjai patylomis pasitarė, ir Ščerba tarė:
— Tu prisiek, Žuravli!
Žuravlis prisiekė. Iš Kaleniko veido atslūgo 

kraujas. Staigiu mostu savo apsiaustą pra
skleidė.

— Jeigu jų teisybė, tai kodėl jie norėjo mane 
papjauti! — tarė dusliai, rodydamas vos sugy- 
dytą savo šoną.

— O liudininką tam turi? — suriko Sydoras.
— Kiriko peilis liudininkas.
— Tu pats pavogei peilį, kad mano vargšą 

berniuką apšmeižtum!
— Tatai bylos neliečia, — įterpė sekretorius. 

— Dėl muštynių, jeigu turi liudininką, įteik at
skirą prašymą.

— Prisiek, Maksimai! — įsakė viršaitis.
Maksimas prisiekė.
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— Prapuolėme mes, dėde! — sušnabždėjo 
Kalenikas.

— Pažiūrėsime galo! — sumurmėjo senis
Hucas.

Teisėjai ėmė tarpusavyje patylomis tartis. 
— Susitaikinkite! — pareiškė Lazurukas: — 

Viso jūsų pirkioje yra penketas žmonių, pasida
lykite į penkias dalis! Imsi penktą dalį Kale- 
nikai?

— Kokią penktą? Aš nesu jiems tikras bro
lis, aš Sydorui lygus šeimininkas! Pusė mano. 
Grynas melas ta visa pasaka — ir didelė nuodė
mė jų priesaika! Dvidešimt metų aš buvau, tai 
ir pasiliksiu!

— Na, tai nenori ?
— Ne!
Vėl teisėjai tarėsi, o vėliau raštininkas ėmė

rašyti.
Pasidarė tyla. Visi įtempė ausis, o Kalenikas 

rankove nuo kaktos nubraukė prakaitą. Tik Hu
cas buvo ramus, nes nieko gero iš to teismo ne
sitikėjo.

Nosiniu balsu raštininkas nutraukė tylą.
Kalenikas mažai ką iš tų žodžių suprato — 

jam tik ūžė. Tik to skaitymo galas jį sukrėtė: 
„Kaleniko Hubenios pretenzijas teismas atmeta, 
ir jis turi sumokėti 37 ir pusę kapeikos teismo 
išlaidų../*

=
=
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Viršaitis to dokumento gale padėjo antspau
dą — kambaryje pakilo triukšmas. Hubenios 
puolė prie durų.

— Prapuoliau aš! — suvaitojo Kalenikas.
— Nebijok! Eisime į apygardą. Šiuo tarpu 

eik namo, aš sprendimo nuorašą paimsiu! Tai 
niekšai — tai palaidūnai!

Išstūmė Kaleniką už pertvaros, o spūstis išs
tūmė jį laukan.

Iš visų pusių girdėjo jis pašaipas ir pajuokas 
arba vyresnių šiurkščią kritiką.

Susikūprinęs nuėjo kaimo link, vilkdamas 
kojas, lyg jam trisdešimt metų būtų prisidėję. 
Tiek buvo nusilpęs, jog dažnai sustodavo ir 
skvernu šluostydavo nuo veido prakaitą.

O galvoje be atvangos vienintelė mintis te- 
slankiojo:

— Prapuoliau aš! Prapuoliau aš!
Taip parėjo į kaimą, praėjo Hucų pirkią, 

praėjo Hubenių, pats nežinojo, kur ėjo.
Pagaliau pažiūrėjo į smuklę ir įėjo. Sumai- 

gytą rublį ant stalo padėjo ir kimiu balsu tarė:
— Už visą!
Ir sunkiai atsisėdo ant suolo.
Pilka spalio mėnesio diena ėjo prie galo. 

Smulkutis lietus kiaurai permerkė žemę, dangų, 
namus, žmones, medžius aptraukė neperregi
mais garais.
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Banda grįždavo alkana, baubdama į tvartus, 
ir ūžimas pradėdavo vakarinį koncertą. Vienas, 
du, vėliau kartu keliolika vaitojo savo monoto
nišką, minorinį skundą. Smuklė buvo tuščia ir 
dėl vieno svečio niekas šviesos nedegdavo. Kale- 
nikas sėdėjo kampe ir gėrė degtinę, kaip vande
nį, stebėdamasis, kad visai jo nesvaigina, tik 
šildo ir teikia nuostabių jėgų.

Sėdėjo taip gal valandą, gal dvi. Pradėjo 
žmonės rinktis, čia vienas, čia kitas jį užkabi
nėjo, jis norėjo atsakyti, bet nė vieno žodžio ne
atsiminė.

— Kas jam ? — kažkas tarė. — Kaip nežmo
gus žiūri!

— Jį kas nors apsėdo!
— Neliesk! Gal pasiuto!
Pasiliko vienas pats kampe. Maža beliko 

degtinės puode ir žmonių beveik nematė. Jam 
atrodė, kad eina kažkur per dykumas, per ty
rumas — o jautė nepaprastą jėgą.

Atsidarė durys: papūtė į jį šaltis, ir išgirdo 
šiuos žodžius, kurių nežinojo, kas sakė:

— Zundeli, duok butelį degtinės, patykin.
— O kam?
— Makušaitei! Toms moterims, kurios prie 

Liucės per naktį budi. Jau ir motina prie jos 
kaip negyva guli.

— Ar rytmetį laidos?
— Kai sukals karstą.

!
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Žydas davė degtinės net be užstato, o kai
miečiai ėmė apie merginą kalbėti.

— Vis dėlto jos gaila, tai gaila! Gera mergi
na: kai kam būtų šeimininkė, kai kam būtų 
žmona. Be laiko ją mirtis nusinešė.

Žemai, labai žemai nusviro Kaleniko galva, 
staiga pasunkėjo ir be garso ėmė lūpos krutėti.

— Liucyt! Liucyt! Mano brangioji! Nėra ir 
tavęs, nėra! Prapuoliau aš, prapuoliau!

Nedrąsia ranka pasiekė stikliuką ir išgėrė. 
It didelė audra veržėsi iš jo gilumos visi skaus
mai ir kančios. Ten jų buvo begalės ir pagaliau 
nebenorėjo tilpti. Nežinojo, kur jis dingo — nes 
jis jau buvo nebe tas. Ugnimi laistė nepakelia
mą skausmą, kuris virsdavo pasiutimu.

Vėl durys prasivėrė, o šaltis visu kamuoliu 
jį apgaubė. Įėjo kažkoks berniukas, linksmai 
šypsodamasis pasakė:

— Ot kad Hubenios mušasi, lyg rugius
kultų.

I — O ką gi?
— Tai Oną laukan varo!
— Parėjo?
— Kaipgi! Žinoma: kai kaime vestuvės ar 

žiema ateina, tai jinai, išdykėlė, grįžta! Tik 
šiandien blogai pataikė. Visi girti po teismo, o 
tokie išdidūs, kad nė neprieik! Na, ją kad muša, 
tai muša.
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Kalenikas pakilo. Visi pažiūrėjo į jį ir pasi
traukė iš kelio. Jis nėjo, bet šuoliais šoko kaip 
briedis per purvyną, per tvoras, skubėjo į tą 
riksmą, kuris nustelbė ratelių zirzimą ir vestu
vininkų staugimą. Onos nepastebėjo. Visi buvo 
ant jos suvirtę, mušdami, spardydami, purvu 
drabstydami. Girdėjosi žodžiai:

— Namo tu parėjai, į tėviškę? Še, tau — še, 
tau! Tavo žemė — še, ėsk ją, ėsk! Tavo pirkia: 
ragauk jos — ragauk!

Kalenikas vienu mostu išrovė iš tvoros mie
tą ir, kol jį pastebėjo, iš visų jėgų į tą krūvą jį 
trenkė.

Vieną kartą buvo įsiutęs. Pasipainiojo po 
ranka Kirikas, susvyravo trenktas į galvą, su
čypė Sakas, parpuolė Tatjana.

O jis jau kitą čiupo ir Zacharką per kojas 
pavaišino, o vėliau pripuolė prie Sydoro ir už 
gerklės stvėrė, parmetė jį sau po kojų ir kaip 
kirmėlę mindžiojo po purvyną.

Visi išlakstė, ir tada pasirodė purvyne dra
bužių ir kūnų sustingusi krūva: tai buvo Ona.

Bet Kalenikas savo krauju pasruvusiomis 
akimis jos nematė. Įpuolė į priemenę, stvėrė kir
vį ir ėmė daužyti, kas papuolė. Padarė baisius 
griuvėsius. Išlėkė su triukšmu visi langai, griu
vo baldai, lemputė nukrito ant žemės, ir plačiai 
suliepsnojo žibalas, į šipulius nuėjo duonkepė 
maitintojėlė.

i
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Hubenios atsipeikėjo ir visu būriu puolė įtū- 
žusjjj. Prasidėjo kumščių kova, ankštoje pirkio
je, tamsumoje.

Kalenikas jokio garso iš lūpų neišleido; toji 
banda negalėjo jo nuveikti, krito kaip pėdai, o 
jis juos trypė, maigė, kramtė.

Staiga sustojo, it stabo ištiktas, sušnarkštė, 
atsipeikėjo — iššoko į kiemą.

Drabužių ir kūnų krūva dar tebegulėjo toje 
pat vietoje. Paspyrė ją koja — nė nepakrutėjo; 
palietė — buvo šalta. Tada išsitiesė; kruvinomis 
akimis apsidairė — apvedė akimis sodybą, pir
kią, klojimą ir staiga sukaukė sustaugė sykį ir 
kitą.

— A-a-ū-ū! A-a-ū-ū!
Margiukas, glaudydamasis prie jo kojų, at

šoko ir piktai sulojo.
O bernas rankomis stvėrėsi už gerklės ir dar 

sykį sustaugė.
Po visą kaimą atsakė jam šunys. Dabar 

įtūžėlis davė šuolį, kaip laukinis žvėris, peršoko 
tvorą ir atsidūrė laukuose. Iš tolo dar sykį pa
erzino kaimo šunis, kurie kaip vilkai sustaugė, 
vėliau viskas nurimo.

Perbrido per upelį pro Kniazių smėlyną, liū
nuose, klampynėje, karklynuose kažkas vaitojo 
— tartum žmogus, tartum žvėris — ir ėjo, ėjo 
be tikslo, be jausmo; kartkartėmis sustaugda
mas tą tamsią naktį, kuri kažką baisaus lėmė.
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s LAPKRITIS.

Vieną dieną palaidojo Liucę ir Oną, abi kaip 
jungtuvėms pasipuošusios ir abi „be laiko“ — 
kaip pasakojo.

Pasibaigė vestuvės, jaunuolius paėmė į ka
riuomenę, moterys vėl stvėrėsi verpalų.

Buvo juoda nuo dangaus ligi žemės, iki pa
galiau ėmė snigti ir tą šlykštų nuogumą priden
gė mirties patalu.

Kalenikas dingo be žinios. Tik vienas Jonas 
Žuravlis prisiekdavo, kad jį matęs, kaip po 
karklynus jodinėjęs.

Vilko šeriais buvęs apaugęs ir rėplomis bė
ginėjęs, o akys žaliai spindėję: pamatęs berną, 
sustaugęs ir pabėgęs.

Hucai jo jieškojo visur, net iš dvaro taip pat 
išsiuntinėjo jo jieškoti — bet visa veltui.

Praėjo taip pat jo apeliacijos laikas, todėl 
pats Hucas nuo savęs pasiuntė prašymą, nesu
tikdamas su šios bylos sprendimu.

Vieną naktį į Čyrukų pirkią atėjo teismas — 
anas teismas, apie kurį Makušaitė pasakojo.

111
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Iš miego pabudo burtininkas. Tychonas jį 
šaukė kažkokiu baimingu, paslaptingu šnabž
desiu.

— Tėti, o, tėti!
— O kas ten?
— Liucė pas mane atėjo!
Senis atsisėdo patale.
— Ką tu kalbi?
— Dievaži, tiesa! Nematei, tėti?
— Ką tu kliedi? Nubusk!
— Aš nemiegu. Nagi aš ją laikiau ir gla

monėjau.
Berniukas kalbėjo visai blaiviai, tik truputį 

greičiau, negu paprastai. Aiškiai buvo susijau
dinęs.

— Bus valanda, kai buvo atėjusi. Pasibel
dė į langą ir mane pašaukė. Aš jai atidariau ir 
sakau: — Iš kur tu? Juk tave palaidojo! „Ne,— 
sako, — kitiems palaidojo, o ne tau. Dėl tavęs 
mane gražiai papuošė, kaip kad tavo tėvas no
rėjo: niekam kitam nebūsiu, tik tau. Tai ir 
atėjau!“

Įleidau aš ją pas save, pašildžiau, nes buvo 
sušalusi, ir taip pas mane valandą išbuvo. Ne
norėjau visai jos išleisti, bet norėjo pas motiną 
nueiti, apie ją sužinoti ir žadėjo sugrįžti.

Burtininkas su baime klausėsi. Užžiebė švie
są ir prie sūnaus priėjo. Nemiegojo, tik nuosta-
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biai jo akys spindėjo, šiaip jokio ligos ženklo 
nebuvo.

— Ar tau skauda ką?
— Ne. Tik visiškai nubudau ir kažkaip 

smarkiai širdis plaka! Nuostabu, kad tamsta 
negirdėjai, kaip mes tarpusavyje kalbėjomės. 
Gera ji man dabar ir myli, myli!

Senis nieko neatsakė, tik davė jam kažko at
sigerti ir liepė miegoti.

Pats jau iki ryto neatsigulė, vis besiklausy
damas sūnaus kvėpavimo.

Diena išaušo ir praėjo kaip visos kitos. Ty- 
chonas dirbo savo darbą, kalbėjo, net juokėsi, 
valgė, ką jam davė, apie sapną nė neminėjo.

Tik brėkštant ėmė vėl pro langą žiūrėti, lyg 
ko lauktų nekantraudamas.

Sugulė — burtininkas budėjo. Apie vidur
naktį su dideliu pasipiktinimu nugirdo tylų pa
sikalbėjimą — tikriau tarus, monologą, nes tos 
antros būtybės, kuriai Tychonas atsakinėjo, nei 
girdėti, nei matyti negalėjo.

— Nebijok, tėvas tavęs neišvarys! Jis mie
ga. Apie tave jam nepasakoti? Gerai! Nė žodžio 
nepratarsiu. Bet tu naktį ateisi? Tu esi suša
lus, pasišildyk! Tavo kasas lietus sudrėkino. 
Prisiglausk prie manęs!

Vėliau viešpatavo tyla, o senas burtininkas 
ėmė mintyse užkeikimus kalbėti.

i
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— Mėnulis danguje, ąžuolas miške, akmuo 
vandenyje. Kai tie trys broliai susirinks kartu 
valgyti, gerti, tada tegu mirusieji vaikšto pas 
gyvuosius.

Valandą, dvi tas truko, o paskui vėl Tycho- 
no šnabždėjimas pasigirdo:

— Kai tau laikas grįžti, tai grįžk, brangioji. 
Paguodei tu mane, pamylėjai. Naktelės aš da
bar laukiu, kaip puotos. Laukiu tavęs ateinant!

Burtininkas į tą pusę sviedė peilį, bet ašme
nys perskrodė erdvę ir suskambėjo, atsidūrę į 
sieną.

— Kas tai? — suriko Tychonas.
Čyrukas užžiebė lemputę.
Sūnus, šalto prakaito išpiltas, gulėjo aukš

tielninkas patale ir sunkiai kvėpavo, kaip po 
sunkių kančių. Akis turėjo nepaprastai išplėtęs 
ir į vieną tašką įbedęs.

— Kas tau, sūneli?
— Nieko. Nuvargau!
— Vėl tu ką nors matei?
— Žinoma! Ji buvo atėjus ir kas naktį jau 

žadėjo lankytis!
Primygtinai atsakinėjo.
Šviesos negesindamas, prasėdėjo prie jo tė

vas iki pat ryto.
Vėl diena praslinko. Tychonas dirbo, bet be 

noro, susimąstęs ir išbalęs. Valgio nė nepalietė, 
ir jo akys ugningai spindėjo.
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Kai naktis atėjo, Čyrukas šviesos negesino, 
o languose prismaigstė peilių, kažkokią virvelę 
padėjo ant slenksčio — ir budėjo.

Tychonas užmigo ir keletą valandų miegojo. 
Seniui atrodė, kad piktąsias jėgas bus nugalėjęs, 
kai vidurnaktį berniukas patale atsisėdo, kaž
kur į tolį įtempdamas žvilgsnį ir klausą.

Vėliau šokte pašoko iš lovos.
— Ko tu sėdi ir žiburį degini? Eik gulti, eik! 

— kalbėjo, į lemputę rankas ištiesdamas.
— Atsigulk! — sušuko tėvas.
— Atsikabink nuo manęs! Kokią man niek

šybę darai? Juk ji už lango stovi ir šaukia, kad 
pirkioje padaryčiau naktį! Jau atėjo, o tu ją už 
durų laikai! Jos dabar valanda ir mano! Palik 
mus!

i j;
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|| Stvėrė lemputę nuo stalo ir užpūtė. Čyrukas 

paėmė jį už rankų ir patalo link pastūmė. Bet 
jaunasis dabar turėjo pasiutusią jėgą ir net vi
sas drebėjo.

— Palik mus, nes aš eisiu paskui ją, kur tik 
ji panorės! Tai jos valanda. Tyliai! Jau eina!

Burtininkas pargriuvo ant žemės prislėgtas, 
ir vėl pirkią pripildė meilingo pasikalbėjimo 
šnabždesys, kuris kėlė didelį pasipiktinimą be
siklausančiam.

Ir vėl diena išaušo. Tychonas bematant men- 
kėjo, nyko, valgiu bjaurėjosi. Nuolat tik nak
ties laukė, kartkartėmis drebėdamas, kaip karš-
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tyje, negirdėdamas, kas jam sakoma, piktojo 
apsėstas.

Čyrukas girdė jį visokiausiais vaistais, smil
kė, šnabždėjo, bet kita naktis buvo panaši į aną
sias, blogesnė, nes po jos berniuko veide paliko 
didesni iškamavimo ir sumedėjimo pėdsakai. 
Burtininkas jautė pasibjaurėjimą prisipažinti 
žmonėms ir jų patarimo pasiklausti — jis, visų 
išmintingiausias; taip pat bijojo šviesa ir bu
dėjimu dar labjau ligonį suerzinti. Tada paėmė 
jis juodų aguonų, mietą ir slapta nuėjo į Knia- 
zius.

Surado po sniegu Liucės kapą.
Galima buvo jį pažinti iš išsiuvinėtos pri

juostės, kurią motina pakabino, iš kryžiaus ap
juosimo, iš Makušaitės neseniai išmintų pėdų.

Burtininkas aplink jį pabarstė aguonų ir 
antkapio viduryje įkalė aštrų mietą. Atsirėmė į 
karstą, todėl jį kirviu įkalė giliau, skardžiai kū
ną, iki visas žemėje pasislėpė. Vėliau savo dar
bo pėdsakus užtrynė ir nuėjo. Bet naktį toji nu
žudytoji, po mirties prie žemės prikalta, vėl atė
jo pas Tychoną. Iščiulpė jam kraują iš veido, 
atėmė visas jėgas, smaugė jį savo glamonėji
mais. Jos nebegalėjo įveikti jokie burtai. Ir 
burtininkas pastebėjo, kad pražūtis atėjo, to
dėl pasidarė baisiai nuolankus, kad tik tą savo 
vienintelę meilę išgelbėtų.
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Nuėjo pas Makušaitę.
Užtiko senutėlę, sėdinčią be darbo prie kros

nies, pasistačiusią pilnu kuodu linų ratelį.
Gal mąstė: kam verpti?.. Pamačiusi jį, nepa

sveikino, nei atsikėlė, nei jokio jausmingumo 
neparodė.

Tik prisitraukė ratelį ir ėmė verpti.
— Kodėl tamsta už savo Liucę gedulingų’ 

mišių neužperki? — niūriai paklausė.
— Kas mirė skaistybėje, nereikalingas yra 

gedulingų mišių, — atsakė dusliai.
— O matyt, kad reikalinga, jeigu kapuose 

neturi ramybės ir pas žmones ateina.
— Kad mišių norėtų, tai pas mane ateitų. 

Jeigu vaikščioja, tai žino, pas ką ir ko! — tarė 
moteris, rūsčiai į jį žvelgdama.

— Tamsta jai uždrausk vaikščioti! Motinos 
paklausys. Dešimtą naktį jau mano Tychoną 
kankina!

Makušaitės veidas baisiai susiraukė.
— Juk norėjai ją savo marčia turėti! Nu

nuodijai, kad nė kieno nebūtų. Ko dabar nori? 
Tavo valios „tas“ paklausė. Turi marčią! Na
mo ji iš manęs parėjo! O tu ko nori čionai? 
Gal ir manęs nori? Oi, ateisiu ir aš pas jus ka
da nors — ateisiu! O dabar eik!

Atsistojo taip baisiai pikta, jog burtininkas, 
negalėdamas atlaikyti jos žvilgsnio, išėjo iš tos 
vargingos pirkelės.
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Nors laikyta didele paslaptimi, tačiau gan
dai apie neaiškią Tychono ligą pasklido po 
kaimą.

Žmonės vaikščiojo pas juos ir su smalsumu 
dairėsi, moterys pasakojo baisius daiktus.

Burtininkas nusiminė visai. Visą dieną ant 
suolo sėdėjo, kovodamas su mintimis. Žmones, 
ateinančius pas jį patarimų, atleisdavo bambė
damas, ūkio visai nežiūrėjo, nustojo valgęs, vi
ręs, nes niekas nevalgė.

Kartą jį atlankė Sydoras Hubenia, prašyda
mas paskolinti keletą rublių.

— Aš pasakysiu, kas tamstos berniukui yra, 
— pašnabždėjo konfidencionaliai.

— Pasakyk! — karščiuodamasis paklausė 
Čyrukas, išsiimdamas pinigus.

— Čia yra Hucų apžavai. Padarė Priglausti- 
nė už anuos pavalkus. Atsimeni? Andai Kirikas 
girdėjo, kai Karpina sakė: ,,Numirs Tychonas 
už mano pavalkus“, o Priglaustinė pridūrė: „Ži
noma, sūneli, ant jo puolė, taip ir paliks!“

Burtininkas nieko neatsakė.
Vėl sėdėjo bejėgis ir į sūnų žiūrėjo, kuris 

buvo išbadėjęs, sunykęs, į šmėklą labjau pana
šus, negu į gyvą žmogų, pro langą žiūrėjo į šal
tą ir giedrią dieną.

Atėjo baisus vidurnaktis, o su juo pabaisa.
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— Lepūnėle, širdužėle, — alsavo Tychonas, 
— bučiuoji tu kaip ugnis, glaudi kaip žaltys! Aš 
taip norėčiau su tavim numirti, nesiskirti, ne
laukti, Liucyte brangioji!

Staiga sužibo žiburys, ir senis su iškeltu pei
liu prišoko prie sūnaus guolio. Ir prasidėjo kova 
žmogaus su šmėkla. Peilis švytėjo, ardė guolį, 
orą, sieną, smogė į tą erdvę pasiutiškus smū
gius, aklus, kai kairioji ranka gaudė orą, maigė 
jį, sviedė po kojų, o iš jo iškraipytų lūpų veržėsi 
putos.

Tychonas, lyg šviesos suparalyžuotas, staiga 
sudejavo ir, pusiau pakildamas, stvėrė tėvą už 
gerklės.

— Kraujas, kraujas, kraujas! — suriko ir 
be sąmonės pargriuvo ant grindų.

O burtininkas tą nematomąją užmušinėjo, 
kaskart toliau varydamas prie durų.

Prie skurdžios lemputės šviesos toji kova su 
šmėkla trūko tyliai, be žodžių, tarytum, 
žius, kol senis prie slenksčio savo ginklą iki pat 
rankenos įsmeigė į medį ir užlaužė, o pats ten 
pat išsitiesė skersai durų ant žemės, su rankena 
rankoje, žiūrėdamas sūnaus ramybės, išvaręs tą 
kerštingą šmėklą.

Bet staiga jį pakėlė nuo žemės begalinė bai
mė. Kaip parpuolė, taip berniukas tebegulėjo. 
Paėmė jį tėvas ant rankų. Buvo nei gyvas, nei

am-
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miręs. Taip lankstėsi, kaip karna, o karštas, kad 
net rankas degino.

Paguldė jį senis į patalą, ėmė vandeniu 
šlakstyti, į lūpas įpylė degtinės. Atsipeikėjo, 
bet tik rankas pakėlė prie galvos.

— Skauda, skauda, degina! — suvaitojo ir 
nutilo, raukydamasis ir sunkiai alsuodamas.

Iki ryto apėmė jį karštis galutinai.
Kliedėjo, mėtėsi, apmirdavo, o nuolat jį kan

kino nugirsti Hubenios žodžiai.
— Tai už pavalkus. Hucas mane apžavėjo.
— Gelbėk, tėve! Skauda, skauda!
Nebuvo jau šmėklos, bet už tai į pirkią įslin

ko mirtis rungtis su Čyruku.
Septynias dienas ir septynias naktis kovojo 

senis su ja.
Vaistus, šakneles, burtus, visas savo jėgas 

pavartojo, visus burtininkus ir moteris sutrau
kė, kiekvieno patarimo klausinėjo, visus moks
lus išbandė, o Tychonas merdėjo ligos suėstas 
— ir pagaliau vieną dieną burtininkas pastebė
jo, kad jau jo nebeišgelbės.

Tada atėjo puiki mintis į galvą.
Nori mirtis aukos, tai jis jai kitą duos, jis 

iš jos Tychoną išpirks!
Nakties metu toji mintis, tas pakeitimas, 

įstrigo jam į galvą, o kai išaušo rytas, jau bu
vo nusistatęs.
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Išėjo laukan ir, kaip kasdien, gyvulius ap
žiūrėjo. Arkliams avižų, jaučiams geriausio šie
no į ėdžias įdėjo, o vėliau juos prie šulinio pa
girdė.

Baigęs darbą kamaroje, nuo sienos nukėlė 
dalgį, jos aštrų galą rankomis nulaužė ir dar 
galąstuvu pagalando.

Negrįždamas į pirkią, išėjo už vartų ir nu
ėjo keliu Kniazių link.

Smarkiai šalo, sniegas buvo neseniai pa- 
snigęs, o saulė danguje buvo vos pakilusi.

Burtininkas atsistojęs ant kalvos dar kartą
apsidairė.

Dūmai kilo iš trobų, išskyrus vieną. Tenai 
Čyrukas metė savo paskutinį žvilgsnį ir kažką 
sumurmėjo, ranka mojuodamas.

Vėliau, kai jau ties kapų koplyčia stovėjo, 
vėl tą mostą pakartojo ir aiškiai tarė:

— Na, eikš, imk mane! Ne jam žvelk į akis, 
bet man! Na, še!

Atsigulė ant sniego, smakrą atrėmė į koply
čios slenkstį ir ištempė kaklą.

Tada paslėptą rankovėje dalgį stipriai 
komis suspaudė ir baimingai patraukė sau po 
kaklu, o paskutiniu mostu nusviedė geležį toli 
nuo savęs.

Švirkštelėjo kraujas trykšle, vėliau striūkle, 
o tuo pat metu, kai krauju pasruvo, 
stingo, akys ėmė darytis kaskart didesnės, di-
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desnės, iki beveik iš orbitų išėjo ir, įbestos į la
voninės duris, sustingo. Kraujas užšalo taip pat 
plačiu klanu, ir kūnas įgavo iškryžiuoto me
džio pavidalą, o lūpos klastingai išsikreipė.

Ir taip gulėjo dienai auštant.
Po poros valandų atlankė jį keletas išbadė

jusių varnų. Sutūpė dar aukštai ant pušų vir
šūnių ir, kraipydamos snapus, kranksėjo.

O vėliau kaime vienas šuo sustaugė, paskui 
antras ir trečias. Išbėgdavo ant kelio, uostinė
davo ir vėl gailiai staugdavo.

Kaip tik tą rytą Sylukienė ruošėsi į mišką
malkų.

Skųsdamasi savo našlės dalia, pakinkė ku
melę į roges, apsisupo ir, palikusi Hucams savo 
vaikus, nuvažiavo.

Paskui ją nubėgo keletas šunų, ausis pasta
čiusių. Ties Kniaziais sustojo, pasibrukę uode
gas, sniegą nagais kapstydami, baimės apimti.

Suvažiavo daugiau rogių.
— Matote, ką šunys daro? — sušuko mo

teris.
— Žiūrėk! Kažkas juoduoja prie koplyčios: 

gal vilką kas pašovė ir iki čia atbėgo.
— O eikime pažiūrėti!
Sylukienė kumelei pliaukštelėjo.
— Aš bijau! — suriko ir pabėgo.
Važiavo pilna risčia iki eigulio buveinės.
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Ten atidavė dvare nupirktąjį kvitą ir prašė, 
kone verkdama, kad jai išduotų nugenėtų šakų, 
nes viena pati neprikirsianti.

— Tai važiuok iki Čertežių, prie barsukų 
duobės, tenai jų apsčiai rasi. Niekam iš ten ne
duodame. Bet kas su tavim daryti ?

Tais žodžiais eigulis ją pasiuntė.
Moteriai baisu buvo taip toli važiuoti, bet 

stengėsi būti geros nuotaikos ir drąsi.
Mišką žinojo, nes eidavo krembliauti, vaikš

čiodama po jį skersai ir išilgai.
Todėl pasiskubino jau praskintu keliu, vė

liau sniego užpustytais šuntakiais, kuriais šią 
žiemą dar niekas nebuvo važiavęs.

Iš tolo pasirodė barsukų duobių smėlynai; 
apsidžiaugė, kad taip gerai pataikė.

Prie suverstų šakų krūvos pastatė kumelę ir 
ėmė šakas į vežimą krauti.

Staiga kažkur sausa šaka sutraškėjo. Mo
teris baisiai suriko, apsidairė ir antrą kartą 
suriko.

'i-
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Per keletą žingsnių nuo jos po pušimi kažkas 
didelis stovėjo. Ten buvo žmogus, aukštas, lie
sas, juodas, skarmalais apsidangstęs.

— O Jėzau! — suvaitojo Sylukienė, jausda
ma, kad miršta iš baimės.

Ir žmogus, matyt, nusigando, bet nepabėgo. 
Iš plaukų ir gaurų tik matėsi akys, iš kurių 
skleidėsi apsiblausęs, atšipęs žvilgsnis.
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— Kalenikas — vilkas, — pamanė ir persi
žegnojo.

Vis dėlto Jonas Žuravlis melavo. Nei šeriais 
nebuvo apaugęs, nei keturiomis vaikščiojo. Kaip 
visi žmonės stovėjo, tik truputį pirmyn pasvi
ręs, ir ne kaip žvėris žiūrėjo.

Moterį apėmė nepaprastas smalsumas, net 
jai baimė atslūgo.

— Kalenikai! — sušuko. — Jeigu tu nevil- 
kas ir nemiręs, tai pasakyk ,,pagarbintas“!

— Pagarbintas! — atsiliepė balsas tyliu 
šnabždesiu.

— O, Jėzau! Kaip tu mane išgąsdinai! Iš 
kur eini ? Kur buvai per tą visą laiką ? Eikš ar
čiau! Paimk duonos!

Prisiartino ir paduotąją duoną ėmė godžiai 
'valgyti.

Žiūrėjo į jį jau visai rami. Mylėjo jį ir pri
prato savuoju laikyti, apėmė ją džiaugsmas dėl 
šito susitikimo, dėl to, kad taip sveikai valgė 
kaip žmogus, o ne kaip žvėris.

— Sėsk ant rogių! — tarė, o kai paklausė, 
juokdamasi jau šalia jo atsisėdo.

— Pasistiprink, o paskui padėsi šakų pri
krauti, o paskui su manim į kaimą sugrįši!

Galva linktelėjo, nesustodamas valgęs.
— Ir pasilik jau pas mane!
— Gerai! — tarė apatiškai.
— Po Kalėdų susituoksime.
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— Kaip sau nori! Man vis tiek!
— Bet jau daugiau nebeisi — toli?
— Ne. Nusikamavau ir pailsau.
— Ar pajėgi ką nors dirbti?
— Kodėl? Reikia dirbti.
Suvalgė duoną ir trupinius stropiai suran

kiojo. Paskui atsistojo, kumelę apžiūrėjo ir ėmė 
šakas rankioti, pamažu, automatiškai.

Į moterį nepratarė nė žodžio, lyg jos kalbos 
negirdėtų, lyg jam kaimo reikalai, per tą mė
nesį išgyventi, visai nerūpėtų, lyg būtų visai 
nuo gyvenimo atsilikęs.

Neatsakinėjo taip pat, kai jį klausė apie jo 
gyvenimą per tą laiką, o gal ir pats nebeatsimi
nė, kur buvo.

Krovė vežimą taip ramiai, lyg tam tik būtų 
į mišką atėjęs, o jo bespalviame veide rodėsi 
atbukęs ramumas ir apatija.

Pabaigė darbą, kirvį užsikišo už diržo, pa
kinkė kumelę ir, vadžias laikydamas, nusivarė 
vežimą pėsčias, o tuo tarpu moteris, ant veži
mo viršūnės užkelta, juokėsi ir klegėjo.

Brėkštant išvažiavo iš miško.
Kalenikas nė nepažvelgė kaimo link, į snie

gą akis įbedęs, į rogių vėžes.
— Nuostabu! — suriko Sylukienė. — Ma

tai? Kniaziuose ugnis dega!
— Velnias dega! — sumurmėjo.
— Oi, bijau! Kas ten?

i
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Kaskart buvo arčiau ir kaskart aiškiau lieps
na tarp pušų blikčiojo.

Moteris ėmė balsu melstis ir į visas puses 
spjaudytis. Jos dantys barškėjo.

Ties kapais keletas žmonių stovėjo.
— Oi, mano Dieve! Kas čia darosi? — su

riko.
— O tai Čyruką saugome! — abejingas bal

sas atsakė.
— Kas gi jam? Tychonas mirė?
— Tychonas pasveiko, sako! Gyvens! Tai 

senis nedorėlis pasipjovė ir guli. Teismo laukia. 
Mes sargyba.

— Ak, Dieve, mano Dieve! Negyvai pasi
pjovė?

— O kaipgi! Šunsnukis! Tiek triukšmo pri
darė! Tokiam šaltyje visą naktį budėk! Net už
migti baisu!

— Bėkime, Kalenikai! — sušnabždėjo mote
ris. — Matai tu? Laimė, kad aš tave sutikau! 
Nė už jokius pinigus viena pirkioje nenakvo- 
čiau.

— Kodėl? — abejingai paklausė bernas. — 
Miręs džiaugiasi, kad guli ir ilsisi. Jo žemė, jo 
pirkia, jo viskas. Būtų kvailas atgal į šį pasaulį 
grįžti!

— Būva, kad grįžta! — paslaptingai pra
šnabždėjo moteris.
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Kalenikas nieko neatsakė, o Sylukienė bijo
jo apie tokius dalykus naktį kalbėti.

Nuo kaimo pusės berno nosį pasiekė duonos 
ir dūmų kvapas, bet naktis buvo tokia tamsi, 
jog jis pirkių, o žmonės jo nematė. Sugrįžo da
bar jau ramus, atlyžęs, jau užsigrūdinęs visam 
gyvenimui — miręs visiems troškimams, svajo
nėms, kovoms. Į jungą įkinkė savo palenktą 
sprandą, kad jau iš jo niekad neišsilaisvintų, 
niekad neišsitiestų.

f f

;

. 356,

■

'•i= l



GRUODIS.

Atėjo žiema kieta, žiauri, galinga. Sukaustė 
upes, laukus, užmūrijo žmones tvankiose pirkio
se, prispaudė gyvulius, paimdavo taip pat vai
kus, kurie nepajėgė jai atsispirti.

Tačiau tas smulkutis sutvėrimas juokėsi iš 
jos kuo įžūliausiai.

Purvas grioviuose dailiai užšalo, o iš pirkių 
vaikučius išvarydavo dėl menkiausio nieko.

Basi, tik vienais marškinaičiais, užkimę, 
rankutes slėpdami rankovėse, išbėgdavo ant le
do ir bečiuoždami nudailino jį kaip veidrodį.

Be galo sušalę, kilnodami čia vieną, čia kitą 
koją, parpuldami, kaip žąsys ir šunys, tų žai
dimų draugai ir dalyviai.

Todėl labai dažnai toks didvyris vakarą at
siguldavo su karščiu, o savaitę vėliau išvažiuo
davo į Kniazius — viešpatauti.

Visa tai suversdavo ant kažkieno blogų akių 
ir keikdavo įvykdytoją, girtaudami per šer
menis.

Vyrai išvyko šieno į Perechrestus, moterys 
ėmė verpti.

357



Kiekvieną vakarą galima buvo jos matyti 
slenkančios, rateliais nešinos, į kokią nors erd
vią ir šviesią pirkią — vakarauti ir paplepėti.

Merginos mėgo pas Hucus lankytis, kur 
Karpina jomis pasijuokdavo ir juokingas mįs
les ir dainas sugalvodavo. Lankydavosi taip pat 
pas Kornilą visokių žmonių ir pasilikdavo dėl 
draugės.

Senesnės moterys mėgdavo buvoti pas Sylu- 
kienę, nes pirkia buvo be galo šilta, o moteris 
buvo smalsi, kalbi ir linksma.

Be to, buvo nešykšti. Negailėjo šiltos giros 
iš duonkepės, nei rūgščių spanguolių, kurių ry
šuliai puošė lubas.

Kartais, kai įsismagindavo net sriubos du
benį pastatydavo visiems, lyg per kokias šven
tes ar vaišes. Čia perkratinėdavo viso kaimo 
kroniką: kur kas mirė ir dėl ko, kur kas gimė, 
kaip kuris žmoną muša ir už ką, kas ką pavogė, 
kas šmėklas matė, kas kiek drobės turės, kas 
dalijasi, kas buvo nusigėręs, kas keta vestuves 
kelti, kas jau duonos perkasi.

Ilgus vakarus užpildydavo Čyrukas savo 
mirtimi, vėliau Kalenikas savo sugrįžimu. Per
sijoti taip pat buvo visi iš eilės: Liucė darbšti, 
Ona palaidūnė, Hubenios pikti, Chrynas gir
tuoklis, Tychonas pasveiko visiškai, Kirikas mo
kėsi „auklėtoju“, Hucai dvaro „šunys“.
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Sylukienė niekad naujienų nebuvo soti, o 
moterys vieną ir tą pati kartodavo šimtą kartų.

Tačiau su didžiausiu pasigėrėjimu pasako
davo, kaip jas vyrai muša.

— Aš ką nors ,,prieš“ pasakau, tai ir muša. 
Taip įkaitina, kad o-o!

— Manasis nė nelaukia, kol ką pasakysiu! 
Ot lengvą ranką turi! Tuojau už sprando ir į 
krosnį.

Tada Sylukienė nuliūsdavo, jausdavosi pa
žeminta.

— Neužkabino dar maniškis nė karto. Ve
lionis mušdavo kiekvieną vakarą — šis ne.

— I-i-i! Žinoma: iš pradžios, be to, dar be 
jungtuvių. Dar savo galios nejaučia! — Guodė 
ją moterys.

— Ir aš taip manau! — garsiai kvatojo.
Paprastai sėdėdavo prie krosnies, turėdama 

po ranka lopšį su jauniausia mergaite; du vy
resniuoju berniuku šliaužiojo paliai jos kojas 
ant žemės.

— Nėra jo namie? — paklausė viena mo
terų.

— Šieno išvažiavo. Greit sugrįš!
— Oi, šeimininkas jis, šeimininkas! Kaime 

geresnio nerasi. Darbštus, blaivus, gyvuliams 
kaip tėvas. Suvargs Hubenia be jo. O švelnus, „
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o tylus, ramus. Vaiko nenuskriaus, paršiuko ne
užgaus, o klauso manęs kaip motinos

— Tik gerokai sulaukėjęs. Niekam susiti
kęs „pagarbintas“ nepasakys ir nepakalbins.

— Beje, tiesa! Aš buvau nubėgusi pas bur
tininkę paklausti, ar atsileis. Pasakė, kad vasa
rą nuo kaitros visai pasveiksiąs.

— Na, žinoma! Tat jam kas nors padarė iki 
laiko. Pasveiks.

— Tai Liucės, marškiniuose, kuriuos jam 
siuvo, apžavai buvo. Aš juos surankiojau ir pa
keliui išmėčiau, kad kas juos pakeltų ir į tą vis
kas pereitų! Nė vienų neliko! Prisiuvau aš jam 
naujų, ilgų ir plonų.

— A-a! — palingavo moterys galvomis, kad 
tiek drobės sugadino.

— O koks buvo liesas, liesas! Atšėriau jį 
truputį, o meitėlį nupenėjau vestuvėms. Vėliau 
aš jį vienais lašiniais maitinsiu, kad pasidarytų 
už visus dailesnis.

Moterys pajuto, kaip joms seilių prisirinko 
vien tik apie tuos lašinius prisiminus.

Tampė ilgus siūlus ir dūsavo iš pavydo.
Staiga vaikai pakėlė triukšmą, mušdami vie

nas kitą skiedromis per galvą, o kūdikis su
čypė lopšyje. Nesustodama verpusi, Sylukienė 
viena koja paspyrė berniukus, antra įsupo lopšį 
ir patylomis niūniavo:

■
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Oi kaime, kaime naujam
Ūliojo kazokai, ūliojo.
Oi liūlia, liūlia!

Vienas Stepas drąsus,
Antras Hnatas šaunus.
Oi liūlia, liūlia!

Trečias Vosylius mielas,
Toks mielas dainininkas.
Oi liūlia, liūlia!

Kūdikis verkė be atvangos, todėl jį paėmė 
prie krūtinės ir penėjo, toliau traukdama:

Sėdi jis ant stalo
Ir derina smuiką.
Oi liūlia, liūlia!

O moterys tuo metu, į krūvą susiglaudusios, 
šnabždėjo:

— Kalenikas buvo numiręs ir Cyruko vėlė 
į jį įšoko, todėl atgijo. Dėl to jis toks nelaimin
gas! Be apžavų niekas negadins drobės nei la
šinių. Tiek gero! Tiek gero! Oi, oi!

Paskubomis keletą kartų persižegnojo ir vėl 
dūsaudamos verpė.

— Mano paršas blogai penisi! — kažkuri 
pradėjo. — Rankioja, nuobodžiauja, knisinėja.

— Gal būt, iš vidaus nesveikas!
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: — Iš Chryno pirkome, o jo.aukso ranka! 
Pasipylė kalbos apie kiaules su tokiu pat 

pasigėrėjimu, kaip apie vyrų mušimus.
O rateliai zirzė, ir siūlai bėgo, bėgo.
Staiga sugirgždėjo vartai, ir pro langelį su- 

šmėkšėjo šieno vežimas.
Vyresnysis berniukas akis pakėlė ir iššvep-

leno:
— Tėvukas parvažiavo!
— Mano vaikuti! Koks tu protingas! — juo

kėsi moteris pašokdama iš vietos.
Iššoko laukan pasveikinti, o vėliau sugrįžo, 

betrūsdama apie vakarienę.
Pakvipo moterims bastučiai su aliejumi, bul

vės su aguonomis, net spjaudėsi iš godumo.
Pagaliau įėjo Kalenikas, akių nepakėlė, nė 

vienos nepasveikino, padėjo kirvį, nusimovė ke
purę ir atsisėdo ant suolo.

Moterys staiga nutilo.
— Sakalėli! Tavo vakarienė atauš! — malo

niai prabilo našlė.
Nieko nesakydamas ėmė valgyti. 
Apsidrąsino moterys, visų pirma šnabžde

sys, vėliau laisvas pasikalbėjimas pripildė pir
kią.

Bernas valgė ir visam kam buvo tylus.
Kai pabaigė, nusivilko apsiaustus ir kaili

nius ir priešais krosnies ant suolo atsisėdo, 
dumdamas pypkę.
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Sylukienė atvyturiavo ir nuavė jo primirku
sias vyžas.

Dėjosi to nepastebėjęs.
Iš krosnies papūtė šilima, spinduliavo ant 

jo žarijų atspindžiai, šaltis jame tirpo, palikda
mas nuovargį ir apsnūdimą.

Akys merkėsi, galva sviro, bet jis nemiegojo.
Prie jo kojų žaidė vaikai, tie vaikai, kurie . 

išaugę, vėl jį seną išvarys elgetauti iš savo pir
kios ir žemės.

Jis jau vienus tokius užaugino!
Ne apie juos galvojo.
Moterys kalbėjo:
— Šalta Makušaitės pirkioje ir nyku. Nebe

turi jau jėgų dirbti. Liucės kraitį už duoną par
duoda, o Gražuolę jau žydai lygsta. Ji, tur būt, 
gavėnios nepergyvens!

Vaikai bešėldami jos langelius išdaužė ir taip 
stovi šiaudais užkamšyti.

Ar galvojo tas tylantysis apie tas jievas prie 
pirkelės, apie tas auksines kasas, apie tas sva
jones, kurias vasarą svajojo?

Liepsna sviedė savo šviesą į jo veidą, bet ir 
ji ten gyvybės nepastebėjo, nei atsiminimų.

— Tatjana laukia kūdikio. Rychoras Ščerba 
vakar jiems bulių padovanojo! — kalbėjo mo
terys.
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Ir tai berno nesujaudino. Atidėjo į šalį užge
susią pypkę, atmetė darbo suvargintas rankas 
ir apsiblaususias akis įbedė į ugnį.

Sylukienė kreipėsi į jį:
— Eik ant krosnies miegoti! Nuvargai!
Nė nekrustelėjo. Galva sviro kaskart že

miau ant krūtinės, o šviesa susitelkė ant tų jo 
rankų, bejėgiškai pusiau išskėstų.

Juodavo kieta kaip padas oda, matėsi nuo
spaudos, mazgai, rimbai.

Ir štai tik tos vienos rankos jo buvo gyvos 
ir galvojo. Kartais šiurpuliai per jas perbėgda
vo, kartais susitraukdavo pirštai, lyg kokių 
įrankių jieškotų: judėjo šen ir ten. Liepsnos 
slankiojo po jas, todėl lyg kruvinos atrodė.
\ Ir turėjo tos rankos kalbą ir išraišką, kal
bėjo už lūpas, už krūtinę.

— Kietos mes, senos mes, bet sveikos!
Pranyko siela, užsitrynė atsiminimai — mes 

pasilikome. Siela dėl kaitros išgaravo, mintys, 
kaip kirmėlė riešutą sugraužusi, pačios išseko, 
o mes pasilikome vargšui parama, nuliūdusiam 
paguoda, našlaičiui broliu.

Mes esame to žmogaus maitintojos ir vienin
telės geros draugės, mes esame jo mintys ir 
svajonės. Visam gyvenimui mūsų jam pakaks. 
Negerbia jis mūsų ir nemyli, darbu apsunkina 
ir dėl to tik gyvena.
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Per mus jam toji juoda pirkia — gera, toji 
nelemta dalia — jo neskudina, tas ankštas gy
venimas — tylus ir ramus.

Mes esame jam už laisvę, už teisingumą, už 
mokslą, už meilę, už visa, kas yra pasaulyje to
li, nepasiekiama.

Mes jį išmokėme visiškai užsimiršti, išmo
kėme mes jį — jo keliais vaikščioti.

Mūsų mazgai, rumbai, nuospaudos — tai yra 
jo vienintelės svajonės, ir jau taip bus, bus iki 
galo.

Liepsnos geso, ir prieblanda apsupo sėdintįjį.
Po valandėlės virto tik pilka dėmele, o vėliau 

toji dėmelė virto kažkokiu ūkio padargu, nuo 
kurio buvo atimta varomoji jėga, ir paliktas jis 
taip ramybėje iki aušros.

Miegojo, kietas, sunkus, patvarus, kaip ma
šina ir kaip ji abejingas ir kantrus.

Tamsuma įsigalėjo pirkioje. Ilga tamsi gruo
džio mėnesio naktis, kuri, tarytum, neturi galo, 
nei žvaigždžių, nei gyvybės, ir kurią daug Dievo 
sutvėrimų miršta, tamsumos ir šalčio par
blokštų !
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