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LAPINAS IR LEVIATANAS
DIEVAS SUKURĖ PASAULĮ PER SEPTYNIAS DIEnas. Pradžioje jis sukūrė šviesą ir atskyrė dieną nuo nakties. Vėliau jis sukūrė
dangų, žemę ir vandenį, o iš žemės išaugino augalus. Ketvirtą tvėrimo dieną jis
sukūrė Saulę ir Mėnulį ir uždegė danguje žvaigždes. Pirmus padarus jis sukūrė
penktą dieną: sausumoje - roplius, danguje - paukščius, o jūroje - žuvis. O šeštą
dieną žemė buvo apgyvendinta visokiais gyvuliais ir žvėreliais. Tą padą dieną

sukūrė ir gyvates. Visa tai parašyta Biblijoje, ir visi tai žino. Tik ne visiems žinoma,
kad Dievas sukūrėdvi pabaisas: penktą dieną jis įkurdino jūroje didžiulį siaubūną
- Leviataną, o šeštą - sausumoje paleido baisųjį Begemotą.
Leviatanas tapo jūrų ir vandenynų karaliumi. Jis buvo panašus į ilgą ilgą ir
storą storą gyvatę. Visą jo kūną dengė žvynai, o šonuose styrojo aštrūs kaip peilis
pelekai. Nasrai buvo pilni aštrių kaip adata dantų, o galvą puošė auksinė kara
liaus karūna.
Leviataną gerbė visos jūrų ir vandenynų būtybės. Jos stengėsi tenkinti kiekvieną
jo norą. Leviatano bijojo netgi vanduo. Dievas žinojo, kad, šiai pabaisai iššliaužus
sausumon, vanduo jos įsakymu paskandintų visus augalus ir visas gyvas būtybes.
Kad taip neatsitiktų, Dievas nutarė palikti Leviatanui tik vandenynus ir nematoma
grandine prikaustė jį prie jūros dugno.
Leviatanas garsėjo ne tik savo stiprumu, bet ir dideliu protu. Jis mokėjo
septyniasdešimt kalbų, nebuvo pasaulyje tokio dalyko, kurio jis nežinotų. Jis
norėjo būti protingesnis ir gudresnis už visus žemės padarus, nors prikaustytas
ir negalėjo išlipti į krantą.
Vieną dieną Leviatanas išgirdo, kad žeme vaikšto gudrus ir vikrus keturkojis,
vadinamas Lapinu. Jis nusprendė Lapiną suėsti, kad šio gudrybės ir sumanumas
persiduotų jam. Tuoj buvo pakviestos trys didžiulės žuvys, kurioms buvo liepta
surasti Lapiną.
- Kol nesurasite ir nepristatysite į mano karalystę Lapino, negrįžkite! - įsakė
joms Leviatanas.
Žuvys iškeliavo vykdyti savo pono valios. Jos priplaukė prie pat kranto ir ėmė
laukti, kada pasirodys Lapinas.
Tą dieną Lapinui nesisekė. Jis visą naktį iki pat ryto lakstė po mišką, ieškodamas
grobio, bet nieko nepagavo. Jau patekėjo saulė ir reikėjo slėptis oloje, bet Lapinas
tuščiu pilvu labai nenorėjo migti: "Eisiu prie jūros, - pamanė alkanas Lapinas. Gal bangos išmetė į krantą kokią žuvelę. Vis užkąsiu".
Prisiartinęs prie kranto, jis staiga išgirdo keistą balsą.
- Ei, tu keturkojį, - sakė balsas, - mes norime pamatyti Lapiną, kuris laikomas
gudriausia sausumos būtybe. Ar nepasakytum, kaip jį mums surasti?
šie žodžiai Lapinui, aišku, patiko. Jis apsidairė, kas gi čia kalba. Žvilgterėjo į
dešinę, į kairę, pasisukinėjo, bet nieko nepastebėjo.
- Mes čia, vandenyje, - tęsė balsas. - Mes žuvys, didžiojo ir rūstaus jūrų ir
vandenynų karaliaus Leviatano, pasiuntiniai. Mūsų karalius trokšta pamatyti
Lapiną.

Lapinas pažvelgė į vandenį ir pamatė iš ten kyšančius trijų žuvų žiobtus.
• - Aš ir esu tas Lapinas, kurio jūs ieškote, - pasakė jis patenkintas. - O kam,
leiskite paklausti, karaliui reikia manęs?
- Tu tikrai esi Lapinas? - klausinėjo žuvys.
- Tikrų tikriausias! - atsakė Lapinas.
- Tai klausyk. Mūsų karalius, Leviatanas, valdo septyniasdešimt jūrų ir
vandenynų. Jam priklauso visos vandens ir jūros dugno brangenybės. Visos
žuvys ir visi aštuonkojai - ištikimi jo tarnai. Sausumos gyventojai negali net
įsivaizduoti tos prabangos, kuri supa mūsų valdovą. Jis gyvena deimanto pilyje,
o jo sostas iš gryno aukso, papuošto brangakmeniais. Jo perlų pakaktų visiems
sausumos karaliams. Jis valgo skaniausius valgius, rengiasi prabangiausiais rū
bais, miega minkščiausiuose pataluose. Mūsų karalius ne tik turtingas, bet ir
protingas. Jis turi septynis šimtus knygų, kurios parašytos paslaptingu raštu, ir
jis visas jas perskaitė. Visa bėda, kad Leviatanas jau senas ir greit mirs. Jam regis,
kad nė vienas iš jūros gyventojų nevertas paveldėti jo sostą. Neseniai jis išgirdo,
kad žemėje gyvena gudruolis Lapinas. Jis mums įsakė kuo greičiau Lapiną surasti
ir pristatyti į karaliaus dvarą. "Mano sostą paveldės Lapinas", - pasakė Leviatanas.
Taigi, jei sutiksi keliauti su mumis, tu greitai tapsi mūsų karaliumi ir valdovu.
Valgysi skaniausius patiekalus ir skaitysi protingiausias knygas.
- Ką gi, - pamanė Lapinas. - Atsisakyti gal nereikėtų. Čia, sausumoje, niekas
manęs nevertina ir nesirengia padaryti karaliumi. Aš pats turiu lakstyti giriomis
ir kalnais, ieškodamas maisto, ir dar saugotis liūto, tigro ir meškos. Žemėje
gerbiama tik jėga, o ne protas ir sumanumas, štai ir dabar mano pilvas toks
tuščias, kad aš galvoju tik apie kokią tarp akmenų pasislėpusią peliukę. Argi toks
turi būti protingiausio žvėries likimas? O ten, povandeninėje karalystėje, mane
sups garbė ir dėmesys. Kas valandą ant auksinių padėklų man neš maistą. Šimtai
tarnų tenkins kiekvieną mano norą. Ko čia dar galvoti ir abejoti?
- Aš sutinku, - pasakė Lapinas. - Tik nesuprantu, kaip man pasiekti Leviatano
rūmus? Juk aš visai nemoku plaukti.
- O! Dėl to nesirūpink! - sušuko žuvys. - Tu sėsi ant nugaros didžiausiai iš
mūsų, ir rūmus mes pasieksime akimirksniu.
Lapinas iš tiesų atsisėdo ant pačios didžiausios žuvies nugaros ir nuplaukė. Iš
pradžių jam net patiko lėkti bangomis. Bet po kurio laiko, kai jau nebesimatė
krantų, jis paniuro. Visas kailis permirko, jam pasidarė šalta ir jis jau vos laikėsi
ant žuvies nugaros.
- Ar gerai padariau, kad sutikau tapti jūrų valdovu? - nerimavo Lapinas. - Argi

man reikia tų perlų ir koralų, ar man reikia povandeninių menių? Aš juk mėgstu
šiltą žemę, žalią žolę, žydinčius medžius. Nejaugi mano letenos daugiau nesirems
į kietą dirvą ir aš niekados nepamatysiu, kaip gėlės tiesia savo galveles į saulutę?
Visi žvėrys nustebs, sužinoję mano sutikimą. Jie sakys: "Vargšas kvailas Lapinas.
Jis išmainė savo jaukią olą j povandeninės karalystės tamsą ir šaltį! Jis nebeuostys
miško kvapų, nebegirdės paukščių giesmių".
Šios liūdnos mintys vos nepravirkdė nelaimingo Lapino. "Reikia grįžti į
krantą. Tučtuojau į krantą", - nusprendė jis.
- Sakykite man, žuvys, - kreipėsi jis į tas, kurįų saldi šneka įviliojo Lapiną į
vandenį ir privertė pasielgti neapgalvotai. - Sakykite, ar iš tiesų Leviatanas nori
mane padaryti jūrų karaliumi? Dabar, kai aš jūsų valdžioje ir man nėra kur bėgti,
galite pasakyti visą tiesą. Jis iš tiesų nori man atiduoti sostą?
- O nelaimingas, kvailas Lapine! - sušuko didžiausioji žuvis. - Kaip tu galėjai
būti toks naivus ir patiklus? Kodėl mūsų karalius turėtų užleisti savo sostą ke
turkojui ? Argi tu sugebėtum valdyti tuos, kurie su žvynais ir pelekais ? Leviatanas
nori tave suryti, kad perimtų tavo gudrumą. Tik dėl to jam tavęs reikia!
- Ar galima būtų sugalvoti ką nors kvailiau kaip Lapinas Leviatano soste! pridūrė kita žuvis ir nusikvatojo.
- Ką gi, - pagalvojo baimės ir ilgesio apimtas Lapinas. - Viskas blogiau, ne
gu aš galėjau įsivaizduoti, žūtbūt gelbėsiu savo kailį! Aš privalau jas pergu
drauti.
- Brangiosios žuvys! - tarė garsiai Lapinas. - Man didelė garbė, kad mane suės
jūsų karalius. Bet kodėl jūs iš karto nesakėte man jo ketinimų? Jeigu aš būčiau
žinojęs, kad jam rūpi mano protas, tai aš būčiau pasiėmęs ir savo širdį. Mano pro
tas sukauptas širdyje. Be širdies, patikėkite, aš didžiausias kvailys ir Leviatanui
toks nereikalingas
- Ką? - nustebo žuvys, - tavo širdis ne su tavimi? Argi gali būti?
- Labai paprastai, - atsakė Lapinas, - visiems žemės gyventojams tai įprasta.
Eidami medžioti mes savo širdį paslepiame saugioje vietoje. Mat medžioklė gali
būti pavojinga, tad kam rizikuoti savo širdimi?
- Atrodo, jis tiesą sako, - tarė visų didžiausia žuvis. - Todėl mes taip lengvai
apmovėm jį. Turėtų jis su savim širdį, jokiu būdu nesutiktų geruoju keliauti į
Leviatano valdas! Bet ką gi mums dabar daryti? Kaip pasirodysime karaliui su
Lapinu, netekusiu išminties?
- Nežinau, ar norėsite jūs klausyti mano patarimo, - gudraudamas tarė
Lapinas. - Bet aš siūlau grįžti į krantą. Pasiimsiu savo širdį, ir mes tučtuojau vėl

leisimės kelionėn. Juk būtų labai nemalonu, jeigu Leviatanas pastebėtų, kad jūs
bandote jam pakišti visai ne tai, ko jam reikia.
- Teks su tavimi sutikti, - pasakė didžiausioji žuvis. - Mes tiesiog neišdrįsime
pasirodyti valdovui su tokiu netikša Lapinu. Be širdies ir proto.
Ilgai nesvarsčiusios žuvys pasuko atgal. Lapinas laikėsi už pelekų iš pasku
tiniųjų jėgą. Pagaliau, išvydęs žemę, Lapinas iš džiaugsmo vos nenusirito į
vandenį. Žuvys priplaukė prie kranto ir sustojo.
- Bėk, pasiimk tą savo širdį ir greitai grįžk, - pasakė didžioji žuvis.
- Bėgu, bėgu, - sušuko Lapinas ir liuoktelėjo į krantą. Čia jis pradėjo šokinėti,
verstis kūlio ir iš laimės visa gerkle dainuoti.
- Kas tau pasidarė? - nustebo žuvys. - Paskubėtum, nevarginkime Leviatano,
kad tuščiai nelauktų.
- Kvailės, kvailės jūs! - sušuko Lapinas. - Argi jūs manote, kad aš dar kartą lįsiu
į vandenį? Niekada ir už jokius pinigus!
Lapinas krito ant smėlio ir voliodamasis džiovino savo permirkusį kailį.
- Nejaugi jūs patikėjote, kad, eidamas medžioti; aš skiriuosi su savo širdimi?
- sušuko jis žuvims. - Mano širdis visados su manimi! Aš tikiuosi, kad ir mano pro
tas daugiau neapgaus manęs. Įsivaizduokite - Lapinas jūrų valdovas! Tai bent ne
sąmonė!
Pagaliau žuvys suprato, kad joms jau nėra ko tikėtis, ir grįžo į povandeninę ka
ralystę. Leviatanas iš pykčio vos neužduso: "Kaip?! Jūs įviliojote jį į vandenį, o po
to nežinia kodėl paleidote?!"
Kadangi žuvys neturėjo ką atsakyti, Leviatanas visas tris savo nevykusias pa
siuntines prarijo. Ne tam, kad jas pamokytų, o kad įbaugintų kitus pasiuntinius.
Kai jo pyktis neatslūgo, jis sukėlė jūroje audrą ir paskandino penkiasdešimt laivų.
O Lapinas nuo to laiko, net ir labai alkanas, prie jūros nesiartina.

KIAUŠINIS IR PUPA
PASAKOJAMA, KAD ŠI ISTORIJA PRASIDĖJO TAIS
senais laikais, kada Saliamono tėvas Dovydas dar nebuvo nei Galijoto nugalėjęs,
nei Izraelio karaliumi tapęs.
Kartą iš savo kaimo ėjo du žmonės. Kaimas jų buvo Dano upės vingio ribose,
o keliavo jie į Bet Lechemo miestą. Bekeliaudami jie ne tik pavargo, bet ir viską,
ką turėjo, suvalgė. Vienam iš jų beliko du virti kiaušiniai.

- Duok man vieną kiaušinį, - paprašė nieko neturintis.
- Na, ką gi - imk. Bet pažadėk, kad tai, ką skolinu, grąžinsi su visu pelnu, kokį
šis kiaušinis galėtų duoti.
“Koks pelnas iš to vieno kiaušinio?" - pagalvojo vargšas žmogus ir, be abejo,
sutiko.
Atsisėdo abudu pavėsyje, po pakelės medžiu, pasistiprino kiaušiniais ir vėl
patraukė toliau. Bet Lechemą jie pasiekė sėkmingai. Paskolinto kiaušinio nepri
siminė nei vienas, nei kitas.
Praėjo daug metų. Dovydas tapo karaliumi. Jis atstatė Jeruzalės miestą ir
sėdėjo soste, apsuptas* garbės bei turtų.
Vieną kartą į jo rūmus atėjo du seniai ir paprašė išspręsti jų ginčą.
- Ar tu matai šį žmogų, karaliau? - paklausė vienas. - Prieš daugelį metų mes
su juo keliavome už upės vingio, į Bet Lechemo miestą. Pakely jis paėmė iš manęs
kiaušinį, pažadėjęs grąžinti skolą su visu pelnu, koks tik gali būti.
- Aš neatsisakau grąžinti kiaušinio, - pasakė kitas. - Bet kokios čia šnekos apie
pelną?
- Iš vieno kiaušinio gali išsiperėti viena vištytė, - paaiškino pirmasis. - Viena
vištytė gali sudėti keturiasdešimt kiaušinių. Iš keturiasdešimties kiaušinių gali
išsiperėti keturiasdešimt vištyčių. Kiekviena iš keturiasdešimties vištyčių gali
sudėti po keturiasdešimt kiaušinių. Iš kiekvieno kiaušinio gali išsiperėti vištytė...
- Užteks, užteks, - nutraukė jį karalius. - Kalbėkaiškiai, ko tu nori, tik trumpiau.
- Noriu, kad jis man sumokėtų nuostolius. Ar tau neatrodo, karaliau, kad mano
višta ir kiaušiniai verti keturiasdešimt auksinių?
- Verti! - atsakė karalius ir liepė atsakovui grąžinti keturiasdešimt auksinių ir
paskolintą kiaušinį.
O karaliaus žodis - įstatymas.
Abu išėjo iš karaliaus rūmų: vienas, linksmas ir patenkintas, nuėjo sau namo,
o kitas atsisėdo prie rūmų vartų ir apsiverkė.
Tuo metu prie vartų žaidė Dovydo sūnus Saliamonas. Dar ne karalius, bet ma
žas berniukas. Pamatė Saliamonas, kad kažkoks senis sėdi ir verkia, priėjo ir
klausia:
- Ko tu verki? Kas tau atsitiko?
Papasakojo jam senis apie suvalgytą kiaušinį, apie karaliaus nutarimą ir
pridūrė:
- Aš nesukrapštyčiau keturiasdešimt auksinių, net visą savo turtą pardavęs.
- Neverk, eime, - tarė Saliamonas. - Rytoj rytą ateik prie miesto vartų su

dubenėliu virtų pupų ir dėkis jas sodinąs. O kai sargybiniai tavęs paklaus, ką tu
darai, atsakyk: sodinu virtas pupas.
Senis taip ir padarė. Išgirdo sargyba, kad jis sodina virtas pupas, ir prapliupo
juoktis. O senis kitą dieną vėl atėjo sodinti. Atėjo jis ir trečią, ir greitai visa Jeruzalė
žinojo, kad kažkoks keistuolis prie miesto vartų sodina virtas pupas. Išgirdo tai
ir pats karalius.
- Atveskite jį čionai, - pasakė karalius.
Senis buvo atvestas.
- Ką tu, kvaily, darai? - paklausė Dovydas. - Kodėl sodini virtas pupas?
- Iš kiekvienos pupos išaugs keturiasdešimt pupelių. Kai jos sunoks, aš
pasodinsiu vėl ir iš kiekvienos vėl po keturiasdešimt naujų turėsiu...
- Kvaily, - tarė karalius, - iš virtos pupelės niekas neužauga.
- Jeigu iš virto kiaušinio gali išsiristi viščiukas, tai kodėl negali būti derliaus iš
virtos pupelės? - paprieštaravo senis.
Prisiminė tada karalius savo sprendimą ir pasijuto nesmagiai. Liepė jis atvesti
tą senį, kuris laimėjo tuos priteistus keturiasdešimt auksinių.
- Apie kokį pelną tu kalbėjai? - paklausė jo piktai karalius. - Juk iš virto
kiaušinio negali išsiristi viščiukas?
- Karaliau! - ramiai atsakė šis. - Aš juk nuo tavęs neslėpiau, kad kiaušinis buvo
virtas, bet vis dėlto tu priteisei, kad man sumokėtų keturiasdešimt auksinių. O
karaliaus žodis juk - įstatymas?
- Karaliaus žodis - įstatymas, - atsakė Dovydas. - Tad tu iš to žmogaus gausi
tuos keturiasdešimt auksinių tada, kai jis nuims šių dabar pasodintų pupų derlių.

SABOS KARALIENES MĮSLES
IZRAELIO KARALIUS DOVYDAS PASENO IR NUmirė. Karaliumi tapo jo sūnus, Saliamonas.Jis valdė teisingai ir išmintingai,
nepažeisdamas Toros priesakų. Tačiau karalius suvokė, kad atskirti tiesą nuo
melo arba teisingą liudijimą nuo gudravimo kartais esti labai sunku. Kiekvieną
sykį, ištardamas savo sprendimą, karalius labai bijodavo apsirikti: baisu išteisinti
apgavikąir apkaltinti nekaltą. Dėl to karalius dažnai paniurdavo ir susimąstydavo.

Jis dažnai kreipdavosi į Dievą, sakydamas: "Dieve, padėk man nuspręsti teisingai,
padėk atskleisti tiesą!"
Vieną kartą, važinėdamas su savo valdiniais po šalį, jis apsistojo nakčiai
Givone ir susapnavo Dievą. Visagalis tarė: "Saliamonai, prašyk manęs, ko nori".
Saliamonas štai ko paprašė: "Dieve, suteik savo vergui protingą širdį, idant jis ga
lėtų teisingai išspręsti ginčus, kylančius tarp žmonių, idant žinotų, kur gėris, o
kur blogis".
Dievui patiko, kad Saliamonas neprašo ilgo gyvenimo sau, neprašo per
galių, o tik išminties, kad galėtų teisingai spręsti bylas, žmonių ginčus. Todėl
Dievas suteikė Saliamonui ne tik išmintingą širdį, bet nepagailėjo nei turtų, nei
garbės. Visoje žemėje nebuvo ir niekados nebus žmogaus, kuris savo iš
mintimi prilygtų Saliamonui. Jam buvo aiškūs sumanymai ir veiksmai ne tik
žmonių, - jis suprato visų žvėrių šneką ir elgesį, mėgo pokalbius su jūrų žu
vimis, dangaus paukščiais, laukų žvėrimis. Visi šie pokalbiai darė jį dar
išmin tingesnį.
Kartą karalius sumanė kviesti visus paukščius pasitarti. Jam parūpo, kas
dedasi padangėse ir kas dar yra žemėje, ko jis nematė. Visi paukščiai susirinko.
Čia buvo ir erelis, ir vanagas, ir sakalas, ir garnys, ir žvirblis, ir žuvėdra, ir antis,
ir vieversėlis. Neatskrido tik kregždutė. Karalius įsižeidė ir supyko.
- Visi pakluso mano įsakymui, - tarė jis, - ir didieji, ir mažieji paukščiai, tik
kregždutės nėra. Argi karaliaus valia jai ne įstatymas?
Bet nespėjo karalius baigti savo šnekos, pasirodė ir kregždutė.
- Nepyk, didysis valdove, - tarė ji, - kad ir vėluodama, bet matai, aš atskridau.
Pavėlavau dėl to, kad buvau labai toli nuskridusi. Norėjau rasti tokią žemę, apie
kurią tu dar nebūtum girdėjęs.
- Na, ir kaip, radai? - paklausė Saliamonas.
- Aš radau miestą, kurio visi namai gryno aukso, o jų stogai sidabriniai, - atsakė
kregždutė. - Ten auga medžiai, kurių lapai smaragdo, o jų šaknis maitina vanduo,
tekantis iš rojaus sodo.
- Koks gi tai miestas? - paklausė Saliamonas.
-Jis vadinamas Kitoru ir yra Sabos žemėje.Tą šalį valdo nepaprasto grožio
moteris - kitos tokios nerasi visoje žemėje.
- Tu nori pasakyti, kad šiame Kitoro mieste ir visoje Sabos žemėje niekas nėra
nieko apie mane girdėjęs?
- Nerūstauk, didysis valdove/bet ten apie tave negirdėję. Nei pati karalienė,
nei jos pavaldiniai tavo vardo nežino. Bet, jei tu norėtum, aš vėl ten nuskrisčiau

ir nuneščiau karalienei tavo laišką. Tu pasikviesk ją į Izraelį, - teatvažiuoja ir
teįsitikina, kad tavo turtai ne menkesni už jos.
Saliamonas tuoj pašaukė raštininką ir liepė jam rašyti laišką. Vos tik laiškas
buvo baiigtas ir užantspauduotas karaliaus antspaudu, Saliamonas įdavė jį
kregždutei ir liepė kuo greičiau nunešti Sabos karalienei. O kad keliauninkei
pakely nieko blogo neatsitiktų, jis liepė visiems paukščiams ją lydėti ir saugoti.
Nepraėjo nė trys dienos, ir Saliamono laiškas jau Sabos karalienės rankose.
Laiške buvo rašoma: "Aš, Izraelio karalius Saliamonas, kviečiu tave, karaliene,
aplankyti mano žemę, pažvelgti į mano valdas. Aš prižadu tave sutikti iškilmingai
ir patenkinti kiekvieną tavo norą. Nuoširdžiai tikiu, kad tu panorėsi išvysti šventą
Jeruzalės miestą. Bet jei tu atsisakytum, - pradėčiau su tavimi karą ir pasiųsčiau
į tavo žemę kariuomenę. Dievo padedamas, aš valdau didelę ir stiprią tautą.
Mano valdžią pripažįsta ne tik žmonės, bet ir miško žvėrys, ir dangaus paukščiai,
ir jūros gyvūnai. Todėl jei nepriimsi mano kvietimo, užsiundysiu prieš tave var
nus ir vanagus, kad tau įkyrėtų, tave kapotų ir neduotų ramybės. Užsiundysiu
povus ir apuokus, kad į tavo miegamąjį naktimis skristų ir savo ūbavimu tave
gąsdintų. Prašau tavęs apie savo atvykimą pranešti, o kelionėn išvykti
neatidėliojant. Izraelio karalius Saliamonas".
Karalienė perskaitė laišką ir susimąstė. Ji liepė sukviesti visus patarėjus ir
paklausė, kaip jai derėtų elgtis ir ką daryti.
- Nieko nedaryti, - nusprendė patarėjai. - Šį įžūlų laišką palik be atsako.
Nuduok, kad jo visai nesi gavusi.
Karalienė padėkojo už išmintingą patarimą, o savo valdiniams liepė ruoštis
kelionėn. Karalienė svarstė taip: "Jeigu jis toks galingas, kad jam paklūsta net
dangaus paukščiai, tai kodėl gi aš turėčiau jį įžeisti atsisakydama?"
Karalienės įsakymu šeši jūros laivai buvo pakrauti aukso ir sidabro, smilkalų
ir brangakmenių, retos medienos ir brangių audinių. O pati karalienė su visa
palyda įžengė į visų didžiausią, septintąjį laivą. Čia buvo tarnai, patarėjai,
rūmininkai. Palydoje taip pat buvo šešiasdešimt vienodo amžiaus ir vienodo
ūgio berniukų ir mergaičių, ir niekas negalėjo suprasti, kam už jūrių marių vežtis
tiek vaikų. Tačiau tokia buvo karalienės valia, ir niekas jai neprieštaravo.
Nepraėjo nė trys savaitės, ir Sabos karalienė išlipo Izraelio žemėje. Karalius
Saliamonas sutiko ją labai iškilmingai ir stengėsi patenkinti kiekvieną jos norą.
- Kregždutė sakė tiesą, - kalbėjo savo patarėjams Saliamonas. - Aš nesu matęs
moters, gražesnės už Sabos karalienę. Man neramu tikdėl vieno: ar jūs pastebėjote,
kad ji niekados neapnuogina savo kojų? Netgi lipdama laiptais, ji nekilsteli savo

suknelės, kaip daro kitos moterys. O atsisėdusi į dengtus neštuvus, ji iškart
nuleidžia neštuvo užuolaidą. Ką tai galėtų reikšti?
- Tai liudija viena: Sabos karalienė visai ne moteris, - sakė patarėjai. - Nors jos
motina buvo moteris, bet tėvas - demonas. Kad ir koks puikus jos veidas, - ji turi
ožkos kojas. Tu priversk ją pakelti suknelės kraštą ir įsitikinsi mūsų žodžių
teisingumu.
Karalius Saliamonas susimąstė, kaip čia priversti karalienę pakelti suknelės
kraštą. Pamąstė, pamąstė ir vienoje iš menių liepė sukloti melsvo krištolo grindis.
Kai darbas buvo baigtas, jis pakvietė ten viešnią. Karalienė žengė ant krištolo
grindų ir jai pasirodė, kad įžengė į vandenį. Ji abiem rankom sugriebė savo
suknelės kraštus ir apnuogino kojas.
Saliamonas pamatė jas ir nusišypsojo:
- Paprasčiausios kojos! - sušuko jis. - Visai ne kaip ožkos. Tik kiek plaukuotos.
Užsiplieskė Sabos karalienė ir prisiekė už šį pokštą Saliamonui atkeršyti.
- Aš matau, - tarė ji, - kad tau patinka žiūrinėti tai, kas slepiama. Tada tu
turėtum neatsisakyti įspėti mano mįsles: jos slepia prasčiokui nepasiekiamą
išmintį.
- Mielai, - atsakė karalius Saliamonas. - Manau, kad Dievas man padės jas
įspėti.
- štai pirmoji mįslė, - tarė karalienė. - Auga laukuose, džiaugiasi juo paukščiai,
žūsta nuo jo žuvys. Turtuoliui teikia garbę, beturčiui užtraukia gėdą. Puošia mi
rusįjį ir bjauroja gyvą žmogų.
- Linai! - tučtuojau atsakė Saliamonas. - Jie auga laukuose, jų sėklom džiaugiasi
paukščiai, o žuvys žūsta nuo lino tinklų. Turtuoliui teikia drabužiai tik garbę, o
varguolis savo drobės skarmalų gėdijasi. Lininiai marškiniai numirėlį puošia, o
gyvąjį baugina kanapinė kilpa.
- Šią mįslę tu įspėjai teisingai, - tarė karalienė. - Dabar paklausyk kitos: kokia
drėgmė ne iš dangaus krinta, ne nuo kalnų teka, ji būna saldi kaip medus ir karti
kaip pelynas?
- Ašaros, - atsakė Saliamonas. - Ašaros krinta ne iš dangaus ir teka ne nuo
kalnų. Kai žmonės verkia iš džiaugsmo, jos būna saldesnės už medų, kai verkia
kentėdami, - jos kartesnės už pelyną.
- Teisingai, - tarė karalienė. - Klausyk toliau: motina man paliko dovanų: kas
čia būtų, jeigu viena jų yra gimusi vandenyje, o kita - žemėje?
- Gal nesuklysiu sakydamas, kad tavo motina padovanojo tau šį perlų vėrinį
ir šį aukso žiedą. Perlai - vandenyje, o auksas - žemėje.

- Teisingai, - tarė karalienė. - Klausyk toliau: kol gyvas nejuda, bet miręs keliauja.
- Žinau, - sušuko Saliamonas. - Be šito daikto tu nebūtum atkeliavusi iki mano
valdų: laivas nejuda, kol stovi miške medžiu. Bet, kai medis miršta, iš jo padarytas
laivas plaukioja jūromis ir vandenynais.
- Šią mįslę tu taipogi įspėjai teisingai. Tad klausyk dar vienos. Ką užkasa
žemėje gyvą?
- Sėklą, - atsakė Saliamonas.
- Kas nemiršta ir negimsta?
- Dievas. Tebus pagarbintas jo vardas.
- Na, ką gi, - atsiduso karalienė, - tu įspėjai visas mano mįsles teisingai.
Pažiūrėsime, kaip tu susidorosi su paskutiniąja.
Ji pakvietė iš Sabos žemės atsivežtus vaikus. Įšalę įėjo šešiasdešimt vaikų. Visi
buvo tokio pat ūgio ir vienodai aprengti.
- Pusė iš jų berniukai, pusė - mergaitės. Ar tu gali atskirti, kurios iš jų mergaitės,
o kurie - berniukai?
- Tai labai paprasta, - atsakė Saliamonas.
Jis liepė atnešti maišą riešutų ir paberti juos ant žemės prie vaikų kojų.
Akimirksniu berniukai pakėlė savo sukneles ir ėmė grūsti riešutus į kelnių
kišenes. O mergaitės rinko riešutus į suknelės skreitą.
- štai berniukai, o štai mergaitės, - nusijuokė karalius.
Karalienė suprato, kad neįspėjamos mįslės karaliui nėra.
- Vardan tavo išminties, aš atleidžiu tau tavo įžūlumą, - pasakė karalienė. Po
to ji padovanojo karaliui visas savo atsivežtas dovanas: auksą ir sidabrą,
brangakmenius ir užjūrio audinius, medieną ir kvapniuosius aliejus.
Saliamonas savo ruožtu davė daugybę dovanų karalienei. Joks svečias Izraelyje
dar neviešėjo taip iškilmingai ir taip ilgai.

KARALIUS SALIAMONAS IR BITĖ
KARTĄ POPIETE KARALIUS SALIAMONAS ILSĖjosi savo puikiajame sode. Salia miegančio valdovo stovėjo jo asmens sargy
biniai, - vienas iš kairės, kitas - iš dešinės. Jie vėsino valdovą palmės vėduok
lėmis.
Tuo pačiu metu sode skraidė ir bitė, - ji rinko gėlių nektarą. Bitė, nepastebėjusi
vėduoklių iš palmės lapų, nutūpė pailsėti ant karaliaus nosies. Karalius Saliamonas

pajuto, kad kažkas kutena nosį. Jis pro miegus mostelėjo ranka ir vos neužmušė
bitės. Bitė nusigando ir iš baimės įgėlė karaliui į nosį. Išmintingajam Saliamonui,
didžiajam valdovui tiesiai į nosį. Na, ko tik pasaulyje nebūna... Šoko Saliamonas,
kaip šoka kiekvienas įgeltas, - ir taip pasižiūrėjo į savo sargybinius, kaip pasižiūri
tik labai rūstus valdovas: tai taip jūs mane saugote?!
Puolė sargybiniai gaudyti bitelės, bet nepagavo. Vienas iš kairės, kitas - iš
dešinės, - pliauškė, pliauškė vėduoklėmis, - ogi viskas veltui.
Saliamono nosis ištino ir paraudo kaip prinokęs granatas. Galima tik
įsivaizduoti, kokia ji buvo karšta ir kaip ją skaudėjo.
Karaliaus širdis prisipildė pykčio. Jis pasišaukė savo ministrus, patarėjus ir
įsakė:
- Liepiu išnaikinti visas bites, gyvenančias mano karalystėje! Nenoriu nei jų
medaus, nei jų geluonies!
Siaubingus karaliaus žodžius išgirdo bitės ir baimingai suūžė: "Kas buss! Kas
buss! Žžūtbūt sprukt, sprukt..."
- Palaukit, - tarė mažoji bitė, - aš viena kalta dėl visko, tad aš ir stosiu prieš
karaliaus teismą.
Ir stojo.
- O, didysis ir išmintingasis valdove Saliamone! - prabilo bitelė. - Girdėjau, jog
liepei išnaikinti visą mūsų giminę. Bet tai neteisinga. Dėl visko kalta aš, - bausk
mane vieną. Bet, prieš skelbdamas nuosprendį, jeigu išklausytum mane, štai ką
tau pasakyčiau: aš įgėliau tau į nosį netyčia. Tavo nosis buvo puiki kaip rožė ir
kvapni kaip prinokęs obuolys. Todėl ji patraukė mane trumpam poilsiui. Kas
nutiko vėliau, - apgailėtinas nesusipratimas. Patikėk, padaryti tau ką nors negero
aš tikrai nesiruošiau.
- Aš matau, kad tu puikiai moki kalbėti, - šyptelėjo Saliamonas. - Tavo žodžiai
tokie pat saldūs kaip ir tavo medus. Bet ar dera didžiam ir išmintingam valdovui
remtis pataikūno kalba?
- Atleisk, valdove, jeigu aš vėl nusikaltau tavo akyse, - atsiduso bitelė. - Bet
jeigu tu iš tiesų toks išmintingas, kaip apie tai šnekama, turi suprasti, kad ir labai
maža būtybė, kokia esu aš, gali padaryti daug bėdos...
- O, šituo aš neabejoju, - sušuko karalius ir pačiupinėjo savo ištinusią nosį.
- Bet toji maža būtybė, - tęsė bitutė, - gali kartais ir labai daug padėti... Net
tokiam didžiam ir išmintingam valdovui, koks esi tu.
Neiškentęs Saliamonas susijuokė.
- Tai tu, bite, gali man padėti išsisukti iš bėdos?..

Karalius ėmė juoktis, ir visas jo įtūžis praėjo. O ir nepritiko tokiam galingam
valdovui pykti ant tokios mažos bitutės.
- Tebūnie, - pasakė jis bitei, - skrisk laiminga ir nesirodyk daugiau man akyse.
Apsidžiaugė bitelė ir skubiai išskrido pas savo seseris pranešti, kad Saliamonas
jų pasigailėjo.
Praėjo kiek laiko, Saliamono nosis užgijo ir vėl tapo puiki kaip rožė ir kvapni
kaip prinokęs obuolys.
Ir štai vieną dieną karalius sužinojo, kad už jūrių marių gyvena gražuolė Sabos
karalienė. Karalius įsigeidė ją pamatyti ir įsitikinti, ar iš tiesų ji tokia graži, kaip
apie ją kalba žmonės. Nusiuntė jis į Sabos žemę pasiuntinius, įsakęs jiems be
karalienės negrįžti. Teatvažiuoja pas jį pasisvečiuoti, - save parodyti ir į jį
pažiūrėti.
Karalienė priėmė kvietimą ir atvyko pas jį su visais savo rūmininkais, patarėjais,
tarnais, tarnaitėmis, taip pat su šešiasdešimčia berniukų ir mergaičių. Saliamonas
sutiko ją labai iškilmingai ir įsitikino, kad gražesnės moters už ją nėra visame
pasaulyje. Saliamonas parodė jai savo nuostabius rūmus ir puikų sodą, o po to
linksmino ją maloniais pokalbiais.
- Aš girdėjau, - pasakė karalienė, - kad tu esi visų išmintingiausias žmogus. Ar
galėčiau aš pati tuo įsitikinti ir duoti tau atspėti savo mįsles?
Saliamonas sutiko, ir Sabos karalienė ėmė jam sakyti vieną už kitą gudresnes
mįsles. Kad ir kiek ji klausinėjo, kiek gudravo ir šmaikštavo, - Saliamonas viskam
sugalvodavo atsakymą. Jis paaiškindavo kiekvieną mįslę. Pagaliau karalienė
išsakė visus savo klausimus ir mįsles. Tada ji pasikvietė iš Sabos žemės atsivežtus
berniukus ir mergaites. Kiekvienam į rankas ji įdavė po puokštę gėlių.
- Tarp tų gėlių, - pasakė karalienė, - yra ir tikrų, ir dirbtinių. Jeigu sugebėsi
įrodyti, kurios tikros, o kurios dirbtinės, tai patikėsiu, kad tu, karaliau, esi visų
išmintingiausias.
Ėmė Saliamonas vaikščioti tarp vaikų, apžiūrinėti ir uostyti gėles, bet jokiu
būdu negalėjo atskirti, kurios tikros, o kurios dirbtinės.
Staiga prie ausies išgirdo dūzgimą:
- Zžžž... žžž... žiūrėk! Aš tau parodysiu...
Tai pasakė mažytė bitelė, besisukinėjanti aplinkui gėles. Bitelė paskraidė ir
nutūpė ant vienos puokštės.
- Štai tikros gėlės! - sušuko Saliamonas.
Karalienė stebėjosi, kaip jam pavyko įminti ir šią mįslę; bet nieko nepadarysi,
- teko pripažinti Saliamoną išmintingiausiu žmogumi.

TRYS PAPLOTĖLIAI
VIENAME MAŽAME ŽVEJŲ KAIMELYJE, NETOLI
Jafos miesto gyveno varginga moteris. Jos vyras, kartą su valtele išplaukęs į jurą,
nebegrįžo, o užaugę vaikai išsiskirstė po įvairias pasaulio vietas. Jie tikriausiai
neturėjo nei laiko, nei galimybių lankyti savo vargšę motulę ir jai padėti.Gyveno
moteris savo lūšnelėje vieniša ir dėl duonos kąsnio ėmėsi bet kokio darbo, kurį jai
pasiūlydavo to paties kaimo gyventojai. Ji valė ir sūdė žuvį, kurią žvejai veždavo

parduoti į Jafą arba Jeruzalę, taisė žvejų tinklus, padėdavo smaluoti valtis, o šal
tomis žiemos dienomis siuvo žvejams rūbus. Taip ji pramisdavo, ir niekas ne
girdėjo, kad skųstųsi likimu. Vieną kartą atėjo tokia ilga ir vėjuota žiema, kad visi
kaime paniuro. Maisto atsargos beveik baigėsi, jūra buvo labai audringa ir baisi
- niekas nesiryžo plaukti žvejoti. Daugelis šeimų patyrė badą, bet labiausiai bada
vo ši vargšė moteris. Vos sudurdama galą su galu, ji sunkiai sulaukdavo vasaros
ir gerais laikais. O šiuo metu ji nebeturėjo nieko: nei miltų, nei žuvies, nei vaisių.
Padūsavo moteriškė, padūsavo ir išsiruošė pas turtingiausią kaimo žmogų.
- Gelbėk nuo bado mirties, duok truputj miltų, - paprašė jo moteris. - Vėliau aš
tau atiduosiu arba kaip nors atidirbsiu. Jei tik sulauksiu šiltų dienų, neužmiršiu
tavo gerumo.
- Aš tau duočiau, - pasakė žvejys, - tu sąžininga ir darbšti, ir man nuoširdžiai
tavęs gaila. Bet, vargeli tu mano, mes patys ne kažin ką turime. O kada baigsis
audra - vienas Dievas težino. Jeigu toks oras tęsis dar savaitę, mes ir patys
neturėsime ką valgyti.
- Na, ką gi, - tarė moteriškė, - aš ant tavęs nepykstu. Ką čia padarysi? Tu turi
šeimą - žmoną, vaikus, turi rūpintis jais. O manimi pasirūpins Dievas.
Taip tarusi jau norėjo eiti, bet žvejys ją sustabdė.
- Eik j sandėlį, - pasakė jis - šiandien mes baigėme paskutinį maišą miltų, bet
jeigu pašlavinėtum pakampėse, tai vienam kitam paplotėliui užtektų
Moteris taip ir padarė - ji iššlavinėjo, iššniukštinėjo pakampes bei plyšelius ir
susėmė kelias saujas miltų.
- Atleisk man, - tarė žvejys, - bet daugiau tau duoti negaliu nieko.
- Ačiū ir už tai. Visą gyvenimą neužmiršiu tavo gerumo, - pasakė moteriškė.
Ji grįžo namo laiminga. Pakūrė krosnį, užmaišė tešlą ir iškepė tris paplotėlius.
Nukėlė juos nuo keptuvo ir jau ruošėsi sėstis prie stalo ir sukalbėti maldą prieš
valgį, kai kažkas pabeldė į duris. Moteriškė atidarė ir pamatė senį, tokį sušalusį
ir nelaimingą, kad gailestis jai suspaudė širdį.
- Ką tu čia veiki? - paklausė moteriškė. - Kur keliauji per tokį šaltį?
- Aš iš Doros miesto. Einu į Jafą, - atsakė senas žmogus. - Doros mieste aš
turėjau gerą namą, visokių gėrybių, bet turbūt už mano nuodėmes Dievas pa
siuntė gaisrą. Galbūt aš prie židinio užsnūdau ir nepastebėjau iškritusio
nuodėgulio, nuo kurio užsidegė ant žemės gulėjęs demblys. Namas supleškėjo iki
pamatų, visos gerybės dingo ugnyje. Tik per stebuklą likau gyvas. Dabar traukiu
pas savo sūnų į Jafą, tik nežinau, ar pasieksiu. Nusilpau ir sušalau kelyje. Būk
gera, leisk pasišildyti.

Moteris užleido senukui vietą arčiau ugnies ir ištiesė vieną iš trijų paplotėlių.
- Pailsėk ir pasistiprink, - pasakė ji.
Pati jau vėl taisėsi pasimelsti ties duona, vos pravėrė lūpas, kai į duris vėl
kažkas pasibeldė. Atidarė moteris ir pamatė stovintį ant slenksčio keleivį,
nelaimingesnį už pirmąjį, apiplyšusį ir vos besilaikantį ant kojų.
- Kas čia per stebuklai? - pagalvojo ji. - Ištisus metus niekas čia neužsuka, o
dabar iš karto du. - Ji stebėjosi, bet ir šitą pakvietė sušilti.
- Ačiū, geroji moterie, - tarė pakeleivis, truputį pailsėjęs ir pralinksmėjęs. Matai, kas man atsitiko: buvau turtingas pirklys, keliavau su brangių prekių kara
vanu iš Ramat Hilado į Jafą, bet turbūt už mano nuodėmes Dievas pasiuntė plė
šikus. Jie išžudė visus mano tarnus ir vedlius, pagrobė prekes, o mane paliko ant
kelio vos gyvą. Ir štai dabar aš bandau pasiekti namus be skatiko kišenėje. Na, ačiū
tau už šilumą ir prieglobstį, eisiu toliau, kol dar nesutemo.
Pagailo jo šeimininkei ir ji atidavė jam antrą paplotėlį.
- Imk, pasistiprinsi kelyje, - tarė, - ir Viešpats Dievas tesiunčia tau sėkmę.
Tuo metu sujudo eiti ir pirmasis senukas. Mat drauge jiems būsią smagiau.
Išėjo aniedu, o moteriškė apsidžiaugė, kad sunkią valandą galėjusi jiems
padėti. "Kaip gerai, - pagalvojo ji, - kad aš turėjau tris paplotėlius". Ir vos ji pradėjo
maldą ties duona, kad pagaliau ir pati numalšintų savo alkį, kai staiga iš lauko įsi
veržė baisi vėtra. Sudejavo menka lūšnelė, neatlaikė vėjo ir sugriuvo. Uraganas
išnešiojo sienas, stogą, parvertė moteriškę ir nežinia kur nubloškė jos paskutinį
paplotėlį.
Moteris kilstelėjo nuo žemės ir apsiverkė. Paverkė, paverkė, po to pakilo ir
nuėjo į Jeruzalę, tiesiai į karaliaus Saliamono rūmus.
- Didysis valdove, - tarė ji. - Išspręsk tu mano ir vėjo bylą.
- Tavo ir vėjo? - nustebo karalius.
- Taip, vėjo. Jis apiplėšė mane ir nuskurdino.
Ir ji papasakojo karaliui, kaip buvo.
- Bet, moterie, - tarė Saliamonas, - argi tu nežinai, kad vėjas ir kitos gamtos jėgos
yra Dievo rankose? Vienas Dievas tegali pakelti žmogų arba jį sutriuškinti,
suteikti jam širdgėlą arba ją išgydyti. Jo darbus mes matome, bet ne visados
galime suprasti.
- Tavo žodžiai teisingi, valdove, - atsakė jam moteris. - Virš visų mūsų yra
Dievas. Visa yra jo valioje, tai aš žinau. Todėl pradžioje, kai ištiko ši nelaimė, aš
galvojau, kad tai bausmė už mano nuodėmes. Tada aš perkračiau savo gyvenimą,
prisiminiau, kada ir kuo aš esu nusikaltusi. Karaliau, sakau tau atvirai: nesu

padariusi tokios didelės nuodėmės, už kurią mane reikėtų taip smarkiai bausti.
Savo poelgiuose aš neradau tokio blogio, už kurį derėtų atimti iš manęs pastogę
ir paskutinį duonos kąsnį. Ne, aš netikiu, kad nelaimę man būtų siuntęs Dievas.
Tai nenaudėlis vėjas, kuris, nieko neklausęs ir nesirinkęs, siautėdamas užlėkė ant
mano bakūžės ir viską, ką aš turėjau, pražudė. Todėl aš prašau tavęs traukti jį
atsakomybėn ir priversti atlyginti man nuostolius.
- Ką gi, - tarė Saliamonas, - jeigu tu primygtinai reikalauji, pakviesiu jį teisman
ir priversiu atsakyti. Tikturėsi'truputį palaukti, nesdabarjisdirba: mala malūnuose
miltus, padeda plaukti laivams jūroje. Kai tik jis bus laisvas, iš karto liepsiu jį
pristatyti čia. O tu eik į mano virtuvę ir pasakyk, kad aš liepiau tave pamaitinti
ir priglausti. Tegul vyriausiojo virėjo padėjėjas randa tau kokio darbo pagal tavo
jėgas. Kol kas gyvensi rūmuose, o kai atsakovas atsiras, liepsiu tuoj pat tave
pakviesti.
Taip taręs karalius ėmėsi kitų bylų. Praėjo savaitė, o gal mėnuo, ir Saliamoną
aplankė turtingas pirklys. Paskui jį tarnai nešė maišą sidabro.
- Ko atėjai, pirkly? - paklausė karalius. - Koks rūpestis tave atginė?
Nusilenkė lankytojas ir štai ką pasakė:
- Išklausyk, karaliau, visą mano istoriją nuo pradžios iki galo. Aš plaukiau iš
tolimų kraštų su užjūrio prekėmis, ir netoli Izraelio krantų staiga jūroje kilo
audra, viskas aptemo ir pajuodo. Jūreiviams nespėjus nuleisti burių, laivas tarsi
šapelis ėmė šokinėti per bangas, virsdamas tai ant vieno, tai ant kito šono, mes
supratome, kad savo jėgomis neįveiksime audros ir ėmėme melsti Dievą
nepražudyti mūsų sielų. Tris paras mus blaškė bangos, tris jūreivius bangos
nušlavė į jūrą.
Mes, likusieji, atgailavome dėl savo nuodėmių ir vėl kreipėmės į Dievą,
prašydami pasigailėti mūsų vardan vaikų ir motinų.. Tuokart Dievas tartum ir
išgirdo mus, nes audra po truputį nurimo. Laive mes likome keturiese, - aš ir
trejetas jūreivių. Tačiau mes pametėme kryptį ir nežinojome, kur mus neša
bangos. Laivo stiebai buvo nulaužti, burės sudraskytos. O vėliau ir vėjas dingo.
Jūra pasidarė lygi kaip šios menės grindys, ir laivas sustingo vietoje. Tiesa, vieną
iš burių mes užmetėme ant pataisyto stiebo, bet be vėjo ji sudribo ir mes
stovėjome. Taip praėjo diena, po to kita, po to dar viena. Mes ir vėl kreipėmės į
Dievą, bet jis mūsų negirdėjo. Dievas mus kankino, nes visos atsargos ėjo į
pabaigą. Tuomet širdies gilumoje sau tariau: "Kodėlmesišlikomegyviirnežuvom
bangose? Kam reikėjo gelbėtis nuo audros, jeigu vis tiek mums lemta mirti? "
Praėjo dar dvi dienos. Tuomet aš štai ką pasakiau: "Atiduosiu dešimtadalį prekių,

kurios yra šiame laive, už vieną duonos kąsnį". Vos aš spėjau tai pasakyti,
įsivaizduok, Dievas mums atsiuntė maisto: tiesiai ant denio iš dangaus nukrito
paplotėlis, šio stebuklo sužavėti, mes padėkojome Dievui ir pasidalijome paplotėlį
į keturias dalis. Paplotėlis, kad ir nedidelis, bet davė mums jėgų ir tuo pat metu
pajutome pučiant vakarų vėją. Greitai mes išvydome gimtuosius krantus ir
išlipome ant tvirtos žemės.
Štai ir visas mano pasakojimas, karaliau. Dabar aš norėčiau padaryti tai, ką
žadėjau, šitame maiše - sidabras: lygiai dešimtoji visų prekių vertės dalis.
Karaliau, imk sidabarą ir daryk, ką nori: atiduok vargšams ar paaukok maldos
namams. Kaip tau atrodys teisingiau, taip ir pasielk. O mano sąžinė dabar bus
rami.
Saliamonas tuoj prisiminė vargšę moterį, iš kurios vėjas atėmė paskutinį
paplotėlį ir tarė:
šis sidabras priklauso jai. Dievas pamatė jos didį gerumą ir žinojo, kad ji
neatsisakys padėti mirštantiems. Todėl jis ir nusprendė jos trobelei pasiųsti vėtrą.
Bet už jos kančias ir gerus darbus dabar jai bus atlyginta. Tegul ji nusiperka gerą
namą ir likusią savo gyvenimo dalį patiria garbę ir sėkmę.
Tuoj atvedė moteriškę, ir visa buvo padaryta taip, kaip sakė karalius. Žmonės
stebėjosi stebuklu su paplotėliu, kuris nukrito ant denio iš dangaus, bet dar labiau
juos stebino Saliamono teisingumas ir išmintingumas.

SALIAMONAS IR ASMODĖJUS
TAPĘS IZRAELIO KARALIUMI, SALIAMONAS
klausė Viešpaties žodžio ir vykdė savo tėvo Dovydo valią. Vienatiniam Dievui jis
nusprendė pastatyti Jeruzalėje šventyklą. Tėvas Dovydas daug ką paliko jos
statybai: ir sidabro, ir aukso, ir vario, ir paprastų bei brangiųjų akmenų. O Libano
Tiro karalius, buvęs geras Dovydo bičiulis visą gyvenimą, sutiko šventyklai
prikirsti kedrų iš Libano kalnų. Šventyklos statyti į Jeruzalę suvažiavo daugybė

įvairių meistrų. Čia buvo ir drožėjų, ir vario lydytojų, ir akmenskaldžių. Viskas
buvo paruošta, ir visi nekantravo pradėti darbą. Bet Viešpats sakęs, - ir tai buvo
užrašyta šventojoje Toros knygoje, - štai ką: "Negalima statyti šventyklos iš tašytų
akmenų". O tai reiškė - negali prisiliesti akmens nei kaltas, nei pjūklas.
Saliamonas gvildeno šią mįslę dieną ir naktį: kaip jam pastatyti šventyklą,
nenusižengiant įsakymui? Nei širdis, nei protas nepakuždėjo sprendimo Salia
monui, o juk jis buvo visų išmintingiausias žmogus pasaulyje. Tuomet jis
sukvietė visus savo šalies išminčius ir senolius ir klausinėjo jų, ką daryti.
- Išmintingiausias valdove, - pradėjo savo kalbą seniausias iš senolių, - ar tu
žinai, kad šeštąją pasaulio tvėrimo dieną Dievas sukūrė dešimt nepaprastų
būtybių? Ir kad viena jų buvo stebuklingasis kirminas Samiras? Sis kirminas
įsirango į akmenį ir suskaldo jį geriau nei koks pjūklas. Stipriausias marmuras ir
granitas aižėja į gabalus vien tik 5a mirų i prisilietus.
- Pirmą kartą girdžiu apie tokį stebuklą, - sušuko Izaraelio karalius. - Kurgi to
kirmino ieškoti?
- Taigi, - pasakė senolis, - to nežino nė vienas mirtingasis. Tačiau, radęs Samirą,
tu galėsi pastatyti Šventyklą, neprisiliesdamas prie akmens nei pjūklu, nei
kirtikliu.
- Tavo žodžiai džiugina mano širdį, bet gal tu žinai, kas galėtų nurodyti mums
to stebuklingo kirmino pėdsakus?
Senolis susimąstė ir ilgai ilgai tylėjo. Kai kas iš susirinkusiųjų pradėjo nerimauti,
- ar kartais jis neužmigo, o gal, neduok Dieve, nuo senatvės numirė? Bet atsitokėjęs
senolis tarė:
- Kai Dievas sutvėrė Samirą, tas gyveno rojuje. Bet, kai Tamsos Angelas sukilo
prieš savo valdovą Dievą, kai visas pasaulis suskilo į šviesos ir tamsos viešpatijas,
Samiras atiteko demonams. Kalbama, kad jis tūno palaptingoje ir nepasiekiamoje
Tamsybių karalystės vietoje. Tai viskas, ką aš žinau. Karaliau, jeigu tavo valdžiai
paklūsta ir demonai, tai pasikviesk juos ir išklausinėk apie stebuklingąjį Samirą.
Karalius Saliamonas padėkojo senoliui ir leido visiems išsiskirstyti.
Karalius nevaldė demonų. Bet tą dieną, kai jis užėmė sostą, arkangelas
Mikaelas atnešė jam nuostabią dovaną - stebuklingą žiedą. Sis žiedas leidžia
suprasti žvėrių, paukščių ir jūros pabaisų kalbą. Todėl dabar, spėliodamas, kur
ieškoti kirmino Samiro, karalius pasikvietė jūrų valdovą - banginį Leviataną.
- Ar tu žinai, kad pasaulyje gyvena stebuklingas kirminas Samiras? O gal žinai
bent kur jo ieškoti? - paklausė Saliamonas.
- Ne, aš nieko apie tai nežinau, - pasakė Leviatanas ir nėrė į jūros gelmes.

Tada Saliamonas pasikvietė paukščių valdovą Erelį.
- Aš nieko nežinau, - atsakė Erelis ir pakilo į debesis.
Saliamonas pasikvietė žvėrių karalių Liūtą.
- Ar tu ką nors girdėjai apie stebuklingą kirminą šamirą? Ir gal žinai, kur jis
slapstosi?
- Stebuklingas kirminas Samiras yra galingos nakties dvasios - Asmodėjaus
nelaisvėje, - pasakė Liūtas.
- O kaip aš jį galėčiau rasti? - paklausė Saliamonas.
- Paklausk šikšnosparnį, - tarė Liūtas.
Pasikvietė karalius šikšnosparnį ir tas atskleidė jam paslaptį.
- Toli toli nuo čia ir nuo šventojo Jeruzalės miesto, negyvenamoje ir akmeningoje
dykumoje, yra kalnas. To kalno papėdėje yra šaltinis. Pavasarį, kai į jį subėga
kalnų vandenys, šaltinis patvinsta nuo atitirpusio sniego. Kad saulė neišdžiovintų
šaltinio, virš jo padėtas didžiulis akmuo. Tame šaltinyje ir gyvena nakties dvasia
Asmodėjus. Aš žinau tik tiek.
- O kokiam gi krašte ieškoti to kalno? - paklausė Saliamonas.
- To aš nežinau, - pasakė šikšnosparnis, - teiraukis Pelėdą, - gal ji ką nors
išmano.
Saliamonas kreipėsi į Pelėdą, o toji štai ką paporino:
- šis kalnas yra toli toli rytuose. Nepamirškit, kad prie Asmodėjaus būsto
galima prisiartinti tiktai naktį. Dieną Asmodėjus tūno šulinyje ir, tik saulei
pasislėpus, kai žemę apgaubia tamsa, nakties dvasia iššliaužia laukan ir keliauja
kalnais ir slėniais, per jūras ir marias. Prieš palikdamas savo buveinę, Asmodėjus
uždengia šulinį akmeniu, įspausdamas jame antspaudą. Pakanka kokiai nors
gyvai būtybei prie akmens prisiliesti, ir Asmodėjus pajunta. Jeigu antspaudas
sveikas ir akmuo nenustumtas, grįžęs iš savo kelionių, Asmodėjus vėl pasineria
į vėsų šulinio vandenį. Jis ten miega iki kitos nakties, štai ir viskas, ką aš žinau,
- pasakė Pelėda.
- Tai jau nemažai, - nusprendė Saliamonas ir pakvietė karaliaus sargybos
viršininką, savo numylėtinį gražuolį Benjaminą.
- Sakyk, Benjaminai, ar galiu prašyti tavęs didelės paslaugos? - paklausė
karalius.
- Padarysiu viską, ka tik įsakysi, - nusilenkė šaunusis sargybinis.
- Matai, - tarė karalius, - tai neįprastas patarnavimas. Aš norėčiau, kad tu
pergudrautum ir suviliotum galingąjį Asmodėjų.
- Nors ir patį velnią, - sušuko Benjaminas.

Na, ką gi, jei taip, tai išsirink iš mano sargybos šimtą patikimiausių ir
stipriausių vaikinų ir keliauk, - tarė Saliamonas.
Benjaminui jis patarė, kaip pasiekti Asmodėjaus būstinę, nesukeliant jokių
įtarimų, ir kaip jį nugalėti. Be to, Saliamonas įteikė Benjaminui aukso grandinę,
kurios kiekviename narelyje buvo išgraviruotas Dievo vardas. Taip pat jis liepė
pasiimti šimtą geriausių vyno butelių iš karaliaus rūsio, kuo daugiau maisto ir
vandens. Be to, - šimtą kastuvų bei kasiklių, ilgą stiprią virvę ir šimtą avies vilnos
maišų.
Benjaminas paliko Izraelį, apsirūpinęs viskuo, ko tik reikėtų tolimoje ir
pavojingoje kelionėje. Saliamonui beliko laukti jo sugrįžtant.
Praėjo kiek laiko, ir Benjaminas su savo šaunuoliais įveikė visas perėjas,
perkirto upes, paliko užnugary visus miestus ir visas valstybes. Jie prijojo
dykumą, kurios pakraštyje be jokio gyvybės ženklo dunksojo status kalnas.
Pasiekęs kalno papėdę, Benjaminas surado šulinį, šalia jo gulėjo didžiulis plokščias
akmuo. Benjaminas pirštų galais prisiartino prie šulinio ir pažvelgė žemyn.
Smarkus knarkimas ir aitrus kvapas liudijo ten esant Asmodėjų. Benjaminas
suskato veikti. Kadangi saulė buvo ką tik patekėjusi, nereikėjo baimintis, kad
Asmodėjus greit pabus. Po ilgų nakties klajonių patamsių dvasia šulinio dugne
ramiai ilsėjosi.
Šiek tiek žemėliau, nei buvo Asmodėjaus šulinys, Benjaminas liepė išrausti
gilią duobę; po to reikėjo palengva kastis šulinio link. Kai saulė pakilo aukštai,
gera pusė kelio jau buvo baigta. Dabar, bijodamas prikelti demoną, Benjaminas
liepė visus darbus nutraukti. Duobę uždengė lentomis, ant jų užmetė žemių ir
akmenų, o būrys pasislėpė už kalno.
Pavakary šulinio gilumoje pasigirdo šnopavimas ir niurnėjimas, o tamsai
apgaubus slėnį ir kalnus, iš šulinio išlindo Asmodėjaus galva. Pasislėpęs už olos
luito, Benjaminas, nors ir nebuvo bailus, išsigando ne juokais. Asmodėjus buvo
kalno dydžio, o jo kūną dengė tankūs juodi gaurai. Jis buvo baisus kaip šimtas
velnių. Išsiropštęs į viršų, nakties demonas uždengė akmeniu šulinį, paženklino
akmenį savo antspaudu ir sūkuriu pakilo į orą, garsiai švilpdamas.
Benjaminas skubiai prikėlė savo bendrininkus ir visi vėl ėmėsi darbo. Prailginę
tunelį, Saliamono kariai išraustą duobę sujungė su šuliniu ir visas šulinio vanduo
nutekėjo į duobę. Tada Benjaminas užkimšo skylę avies kailiu ir pripildė šulinį
nuostabiausio ir kvapniausio vyno.
Paryčiais Asmodėjus grįžo į savo buveinę. Jis apžiūrėjo akmenį ir, nieko
įtartina nepastebėjęs, akmenį nuritino.

- Kas čia?! - subliovė Asmodėjus, bet taip garsiai, kad net kalnai sudrebėjo. - Tai
vynas! Vynas apkvailina, silpnina atmint j ir iš vis kenkia sveikatai. Tik lengvabūdės
ir kvailos būtybės - žmonės gali gerti tokią bjaurastį! Bet kaip ši šlykštynė atsirado
mano šulinyje?!
Tuo metu tarp kalnų švystelėjo saulės kraštelis.
- Reikia slėptis, - pasakė Asmodėjus. - Dienos šviesa man kenkia. Bet šito
nuodo aš nepaliesiu.
Ir jis įlipo į šulinį. Saldžiausias aromatas kuteno jo šnerves ir kėlė troškulį.
- Paragausiu to vyno tik vieną vienintelį kartą, - pasakė nakties demonas. Galų gale žinosiu, ką jame randa žmonės. Kodėl jie nuo vyno netenka galvos, o
pasigėrę išdarinėja visokias kvailystes?
Asmodėjus iškišo liežuvį ir lyžtelėjo vyno. Po to jis visa gerkle siurbtelėjo
pavojingo gėrimo ir su malonumu nurijo. O vėliau išlakė vyną iki paskutinio
lašelio, išlaižė šulinio dugną ir užmigo kaip negyvas.
Nakties demonas knarkė taip smarkiai, kad drebėjo visas slėnis! Apjuostas
virve Benjaminas nusileido į šulinį. Asmodėjus, visiškai girtas, drybsojo šulinio
dugne. Sulaikęs kvėpavimą, Benjaminas žengė prie baisaus demono ir uždėjo jam
ant kaklo aukso grandinę, kurios kiekviename narelyje buvo įrašytas Dievo
vardas. Vos grandinė palietė demono odą, tasai susitraukė, tarsi saulės išdžiovinta
razina, ir pasidarė ne didesnis už beždžionėlę, kurią kaip žaisliuką karalius
Saliamonas laikė rūmuose. Nugalėtą Asmodėjų Benjaminas labai lengvai pakėlė
ir davė ženklą traukti virvę, o drauge ir jį iš šulinio.
Kai nakties dvasia išvydo saulę, suspiegė iš baimės ir ėmė blaškytis Benjamino
rankose. Bet dabar Asmodėjaus balsas buvo plonas ir silpnas, o jėgų jis turėjo tik
tiek, kiek jų turi metų kūdikis. Kad ir kiek sukinėjosi ir blaškėsi demonas, jam
nepavyko nusimesti aukso grandinės. Benjaminas įgrūdo jį į maišą ir nuskubėjo
į Jeruzalę.
Jeruzalėje Benjamino ir jo būrio laukėdidingos iškilmės. Visi sostinės gyventojai
išėjo jų pasitikti. Moterys jiems šoko, mergaitės apibėrė gėlėmis, o senutės
glėbesčiavo ir bučiavo. Tiesą sakant, Jeruzalės gyventojai tikrai nežinojo, ką
Benjaminas gabena savo maiše. Pagaliau triukšminga minia liko už rūmų sienos,
o Benjaminas, nešinas savo brangenybe, įžengė į karaliaus menes.
Saliamonas pasisodino drąsųjį numylėtinį Benjaminą šalia ir smulkiai
išklausinėjo apie viską, kas atsitiko kelionėje. Baigęs pasakoti, Benjaminas atrišo
maišą ir iškratė iš jo nakties dvasią. Asmodėjus tučtuojau pašoko ant kojų, piktai
pažvelgė į Saliamoną ir suspiegė:

- O, tai tu Izraelio karalius! Argi tau maža to, ką tu valdai? Negi tu nesotus savo
valdžia ir nori paversti mane tarnu? Ar tu galų gale žinai, kuo tai baigsis?
Jis pasilenkė ir nubrėžė nagu kvadratą.
- Štai kiekvieno mirtingojo sklypas. Ir tu savo lemties neišvengsi, kad ir triskart
karalius būtum.
- Galingasis demone, - atsakė jam karalius Saliamonas. - Patikėk, kad esi
atgabentas į Jeruzalę ne dėl mano užgaidų ar naudos. Manęs laukia dideli darbai:
turiu pastatyti šventyklą vienatiniam Dievui. Aš kreipiuos į tave pagalbos. Tu
vienintelis žinai, kur rasti kirminą Samirą, kuris gludina, pjausto ir skaldo
akmenį.
- Kirminą Samirą? - paklausė Asmodėjus. - Tiek tau iš manęs tereikia? Dėl tokio
nieko pagrobei mane iš šulinio, atitempei į Jeruzalę? Tai bent! Ogi tą kirminą
šamirą aš iš tiesų turėjau. Bet jokios naudos iš jo nesulaukęs, padovanojau
paukštei Cyporai. Tiesa, tai buvo labai seniai, - prieš kokį tūkstantį metų, o gal ir
anksčiau. Visai galimas daiktas, kad kirminas tebegyvena pas šią paukštę. Aišku,
jeigu Cypora jo nesupenėjo savo vaikams. O norėdami surasti paukštę Cyporą,
turite keliauti į Rytus, į Didžiąją dykumą. Viduryje Didžiosios dykumos stūkso
ola, kurios viršūnėje yra urvas. Paukštė Cypora jame yra susisukusi lizdą.
- Na, ką gi, - pasakė Saliamonas, - ačiū už tai. Paimkite jį iš čia, - liepė jis tarnams,
- ir įkurdinkite didžiajame bokšte.
- Tai nesąžininga, - sušnypštė Asmodėjus. - Aš pasakiau viską, ką žinojau: tu
turi mane paleisti! Nuimkite nuo manęs grandinę!
- Nešiosite jam mano rūsių vyną. Tik ne daugiau kaip po vieną butelį per dieną.
- Būk žmogus, - sušnabždėjo į ausį vienam iš sargybinių Asmodėjus, - nuimk
nuo manęs grandinę. Na, ką tau reiškia? Jeigu tu nuimsi tą grandinę, aš prisiekiu,
kad visos karaliaus Saliamono brangenybės atiteks tau.
- Ką šneki! - pasibaisėjo tarnas. - Šią grandinę nuo tavo kaklo gali nuimti tik
vienintelis žmogus - karalius Saliamonas. Bet jis to nedarys. Jis ir be tavo pagalbos
valdo visą savo turtą.
Asmodėjus sucypė iš piktumo, bet bokšto durys užsitrenkė ir jis liko vienas,
galvodamas, kaip atkeršyti žmonėms.
- Ištikimas mano Benjamine, - kalbėjo tuo tarpu karalius Saliamonas savo
numylėtiniui. - Tau vėl teks išvykti kelionėn. Aš manau, kad pergudrauti paukštę
Cyporą bus lengviau negu Asmodėjų.
Tepraėjo trys dienos, ir Benjaminas išvyko kelionėn. Šį kartą visą jo būrį sudarė
dešimt žmonių. Tačiau jis turėjo dar penkiasdešimt kupranugarių su maisto ir

vandens nešuliais. Sunku pasakyti, kiek dienų jie keliavo saulės įkaitintais
akmenimis ir smėliu, kol pagaliau pasiekė Didžiosios dykumos ribas, ir kiek dar
jiems reikėjo dienų šiai dykumai įveikti. Galų gale jie išvydo Asmodėjaus minėtą
olą. Šios olos viršūnėje iš tiesų buvo urvas, o jo gilumoje - paukščio lizdas.
Paukštės Cyporos tuo metu lizde nebuvo. Jame gailiai cypsėjo ir tiesė savo
liaunus kaklelius trys jaunikliai.
- Jeigu yra vaikeliai, - tarė Benjaminas, - tai greitai pasirodys ir motinėlė. Mes,
be abejo, galėtume ją sučiupti, bet, man regis, aš žinau geresnį būdą, kaip išgauti
kirminą Samirą. Taigi, brolyčiai, pasukime šį riedulį ir uždenkime juo urvo landą.
Dešimt stipruolių įsiręžę pasuko akmenį. Po to visi pasislėpėuž olos. Netrukus
su grobiu grįžo paukštė Cypora. Bet urvo angą dengė akmuo. Paukštė puolė
akmenį krūtine, kalė jį snapu, draskė nagais, bandė nustumti riedulį sparnais, bet
viskas veltui, - akmuo buvo pernelyg sunkus ir pernelyg kietas. Staiga paukštė
stabtelėjo, kažką pamąstė ir šovė aukštyn. Ji prisiminė Asmodėjaus dovanotą
stebuklingąjį kirminą Samirą, kuris moka skaldyti akmenį. Sį kirminą ji laikė
geležinio kalno viršūnės plyšyje ir visai nemanė, kad jai vieną dieną jo prireiks.
Atskridusi prie kalno, ji išmušė snapu gabalą geležies, - juo buvo užkištas plyšys,
- ir ištraukė į dienos šviesą kirminą Samirą. Ji grįžo prie lizdo su Samiru ir metė
kirminą ant akmens, dengiančio įėjimą į lizdą. Vos tik Samiras prisilietė prie
akmens, - didžiulis riedulys suskilo, subyrėjo į gabalus. Paukštė puolė į urvą prie
savo mažylių, o Benjaminas, iššokęs iš slaptavietės, sugriebė Samirą. Kirminas,
kad ir mokėdamas skaldyti akmenis, iš Benjamino neištrūko. Atrodė, kad jis
nelabai ir stengėsi. Benjaminas įkišo kirminą į odinį krepšį, užveržė odiniu
raiščiu, o krepšį įgrūdo į odinį maišą. Sį brangų nešulį jis pririšo prie savo žirgo
balno ir pasuko atgal į Jeruzalę.
Vos būrys pasiekė miestą, jame akimirksniu pasklido žinia, kad Benjaminas
atgabeno stebuklingąjį kirminą Samirą, ir karalius iš karto įsakė pradėti šventyklos
statybą.
Jeruzalės šventykla pradėta statyti ketvirtais Saliamono valdymo metais ir
baigta per septynerius metus. Per šį laiką statybos vietoje nepasigirdo nė vieno
plaktuko taukštelėjimo, kastuvo žvangtelėjimo ar pjūklo skambtelėjimo. Ir štai
šventykla baigta. Jos vidaus sienos iškaltos kedro lentomis, grindys išklotos
kiparisu, lubos ir sienos išpuoštos drožiniais, o daugybės kitų patalpų apdaila gryno aukso. Šventyklos viduje stovėjo dvi alyvmedžio cherubinų statulos. Po
cherubinų sparnais buvo padėta Testamento Skrynia. Skrynioje tebuvo dvi
priesakų lentelės - du plokštieji akmenys, likę dar iš Mozės laikų, kai Izraelio tauta

paliko Egipto žemę. Vos tik šią Skrynią pastatė po cherubinų sparnais, šventykloj
pasklido Viešpaties garbė. Tuomet karalius Saliamonas tarė:
-Viešpatie! Prašau tavęs, išgirsk maldą savo vergo ir savo liaudies, šaukiančios
tavęs. Tegu toje šventykloje visados esti tavo vardas, įkūnijantis teisingumą.
Nurodyk mums tikrus kelius ir nepalik mūsų nelaimėje ir kančioje.
Sakydamas šiuos žodžius, Saliamonas nešė Dievui aukas. Po to jis pašventino
pastatytą šventyklą. Tauta ėmė gyventi taikiai ir laimingai.
Baigęs šventyklos statybą, Saliamonas pasistatė naujus, dar gražesnius rūmus.
Juos statė trylika metų. Pagaliau ir tas darbas buvo baigtas. Dievas laimino
Saliamoną ir pasiuntė jam didelį turtą, kokio neturėjo joks valdovas žemėje.
Karaliaus laivai plaukiojo į visas pasaulio šalis, iš visur Izraeliui gabendami
auksą, sidabrą, deimantus ir perlus. Buvo vežami ir brangūs audiniai, kvapnieji
aliejai, važiai, žirgai. Karalius gyveno pagarboje, ramybėje ir negirdėtoje
prabangoje.
Bet visa tai karaliui greitai nusibodo. Jo širdies nedžiugino nei švelniausia
muzika, nei gražiausi šokiai, nei gardžiausi patiekalai ir prabangūs rūbai. Ilgai su
juo kalbėdavosi jį lankantys išminčiai bei senoliai, bet ir tie karaliaus nepaguodė,
jo liūdesio nenuvijo.
- Aš neapkenčiu gyvenimo, - sakė jiems karalius. - Visi darbai, kuriais aš
didžiavausi, man apkarto. Neapkenčiu visko, ką esu kada nors padaręs. Vis tiek
reikės mirti. O kas valdys po manęs? Kas tvarkys visą mano palikimą? Koks tai
bus valdovas - išmintingas ar kvailas? Ar nesunaikins jis visko, ką aš padariau?
Ne, žmogaurs gyvenimas - vien skausmas.
Išminčiai ir senoliai tik dūsavo, nežinodami, ką jam atsakyti. Taip jie ir
išeidavo, palikdami jį vienišą.
- Kokią prasmę turi visa žmogaus veikla? - svarstė karalius. - Kas turi būti
žemėje, tas ir bus, ir ką žmonės darė, tą ir darys. Dievas man lėmė karaliauti
Jeruzalėje, jis suteikė man išminties ir žinių. Bet tai neatnešė man laimės. Viską,
kas daroma po šia saule, aš mačiau. Visa tai yra maišatis, ir nėra tame jokios
prasmės. Kreivė nevirsta tiese, ir negalima suskaičiuoti to, ko nėra. Didelė
išmintis suteikia ir didelio liūdesio, o tas kuris praturtėja žinių, - gausina ir savo
širdies skausmą.
Staiga karalius prisiminė Asmodėjų. "Gal nakties dvasia galėtų atsakyti į
mane slegiančius klausimus? - pagalvojo jis. - Gal jis mane paguostų ir palaikytų".
Ir liepė atvesti pas jį belaisvį demoną.
- Nėra ko liūdėti, - pasakė demonas, - eime pasivaikščioti po miestą. Man regis,

mes ten rasime ką nors įdomaus ir net pamokančio. Rasime, kas išblaškys tavo
liūdesį. Tik nesivilk savo karališkų rūbų, - su jais žmonės nė žingsnio neleis mums
laisvai žengti. Apsirenk taip, kad tavęs nepažintų.
Saliamonas paklausė Asmodėjaus patarimo ir apsirengė taip, kaip rengiasi
paprasti žmonės. Jie tyliai išsmuko iš rūmų ir leidosi gatve žemyn. Vienoje vietoje
buvo švenčiamos vestuvės. Žmonės dainavo, šoko ir linksminosi. Tai matydamas
Asmodėjus tik atsiduso ir tarė:
- Vargšeliai jūs, vargšeliai. Ak, jūs, nelaimingieji...
Nuėjo jiedu toliau. Kažkoks žmogus užsakinėjo sau batus. Jis reikalavo iš
batsiuvio, kad jie būtų stiprūs, kad nesusidėvėtų ir nesuplyštų per s e p t y n e r iu s
metus. Išgirdo tai Asmodėjus ir nusikvatojo. Pagaliau jis ir Saliamonas išėjo už
miesto sienos. Čia jie pamatė keistuolį, kasantį po didžiuliu akmeniu duobę - mat
ieškojo lobio. Asmodėjus vėl nusikvatojo.
- Ko dabar vis juokies ir ko anksčiau dūsavai? - paklausė jo Saliamonas.
- Man juokinga, kad jis ieško lobio čia, už miesto vartų, o lobis yra užkastas jo
paties sode, - paaiškino Asmodėjus.
- O ko tu juokeis pas batsiuvį? - tęsė karalius.
- Man buvo juokinga dėl to, kad žmogui, reikalaujančiam stiprių batų, teliko
gyventi trys dienos. O jaunikiui, kuris linksminosi savo vestuvėse, neteks nė šio
vakaro sulaukti. Todėl aš ir dūsavau. Na, karaliau, ar tau padėjo pasivaikščiojimas?
Ar jis praskaidrino tau širdį?
- Tu juokies iš manęs, - sušuko karalius. - Tu parodei man, kad visa mano
išmintis nė skatiko neverta. Kokia visa mano žinojimo vertė, jeigu aš nenujaučiu
to, kas man atsitiks rytoj?
- O norėtum tai žinoti? - paklausė Asmodėjus.
- Norėčiau, - atsakė karalius.
- Na, ką gi, susitarkim, - pasiūlė klastingasis demonas. - Aš atskleisiu tau
išmintį, kuri nepasiekiama nė vienam mirtingajam, o tu už tai mane išvaduosi,
gerai?
- Sutinku, - sušuko Saliamonas.
- Nuimk nuo manęs grandinę ir paskolink man akimirkai savo žiedą su
antspaudu, - pasakė demonas.
Saliamonas patenkino jo prašymą. Vos tik nuo Asmodėjaus kaklo nukrito
grandinė, jis pasidarė didžiulis kaip alyvmedžių kalnas ir sviedė karaliaus žiedą
į jūrą.
- Cha cha cha - nusikvatojo demonas. - O šnekėjo, kad Saliamonas, Izraelio

karalius, visų išmintingiausias! Turbūt nedaug tereiškia žmogaus išmintis. Na,
ką gi, pažiūrėsim, kaip ji tau pagelbės svetimuose kraštuose.
Asmodėjus staiga pasilenkė, griebė savo didžiulėmis letenomis karalių ir
akimirksniu nunešė jį už jūrių marių.
- O aš, - tarė jis, - tuo laiku vietoj tavęs Jeruzalėje pakaraliausiu. Čia tau mano
kerštas, kad laikei mane bokšte uždarytą.
Asmodėjus iš tiesų pavirto panašiu į Saliamoną ir kaip niekur nieko grįžo į
karaliaus rūmus.
O nelaimingasis Saliamonas ėjo, kur akys veda. Po kurio laiko jis priėjo
kažkokią sostinę ir susirado ten karaliaus rūmus.
- Ko tau reikia, svetimšali? - paklausė jį sargybiniai.,
- Aš atvykau iš Jeruzalės ir norėčiau pamatyti jūsų karalių.
Ųeido jį į karaliaus rūmus ir atvedė prie karaliaus sosto.
- Klausau tavęs, - tarė karalius.
- Aš esu Saliamonas, Izraelio valdovas, - pradėjo Saliamonas ir papasakojo visą
savo liūdną istoriją. - Nakties demonas pergudravo mane ir permetė į jūsų kraštą.
Bet, karaliau, jeigu tu man duotum palydą ir ginklų, aš grįžčiau į Jeruzalę ir už
pagalbą tau atsidėkočiau.
- Svetimšali, tavo kalbos mane stebina, - atsiduso karalius. - Jeruzalė yra toli
r.uo mūsų, tačiau mes esame prisiklausę apie karaliaus Saliamono išmintį. Nema
nau, kad nakties demonas galėtų taip lengvai jį pergudrauti. Juo labiau, - tuo aš
esu tikras, - Saliamonas neprašytų manęs pagalbos. Dievo padedamas, Salia
monas rastų išeitį pats. Tu man atleisk, bet visas tavo pasakojimas tai netikęs pra
simanymas. Palik mano rūmus, ir kad daugiau aš tavęs nematyčiau. - Tai saky
damas karalius mostelėjo ranka ir davė ženklą sargybai apgavikėlį išmesti lauk.
Taip ir buvo padaryta.
r =k:Io Saliamonas nuo žemės ir nuėjo nuo rūmų. Visa laimė, kad rūbų, kuriais
1 5 v.'-kė'o, kišenėje jis užčiuopė keletą monetų. Už šiuos pinigus jis bandė
prisiprašyti kokį nors pirklį ar jūrų vedlį, kad priimtų jį į karavaną arba laivą,
piaukiar.tį Izraelio link. Bet visi tik juokėsi iš jo kaip iš kokio valkatos.
- Nusipirk asilą, - patarė jam vienas vaikinas, - ir keliauk, kur nori.
Galų gale Saliamonas taip ir padarė. Jis nusipirko asilą ir, apžergęs jį, pajudėjo
Jeruzalės link. Praslinko beveik treji metai, kol jis pasiekė šventosios žemės ribas.
Per tą laiką jis labai pasikeitė: neliko beveik nieko, kas primintų anksčiau buvusį
karalių Saliamoną. Jo kūną dengė suplyšę marškiniai, sulopytos kelnės. Jis buvo
basas, susivėlęs, nuo purvo ir šalčio suskirdusiomis rankomis. Jo veidas buvo

subliuškęs ir susiraukšlėjęs. Bet niekas jo negalėjo sustabdyti. Jis pasiekė Izaraelį
ir priėjo karaliaus rūmus. Prie vartų pamatė sargybinį, kurio veidas jam pasirodė
pažįstamas.
- Džiaukis, drauguži, - užkalbino jį Saliamonas, - tavo karalius sugrįžo na
mo.
- Kažką painioji, valkata, - atsakė sargybinis. - Mūsų karalius yra rūmuose. Jis
nepratęs išeiti iš karališkųjų menių. Keliautum iš čia geruoju, kitaip išgirs tavo
kalbas sargybos viršininkas ir lieps tave, apsišaukėlį, suimti.
-Sargybos viršininkas! - apsidžiaugė Saliamonas. - Jis tikrai mane pažins! šauk
jį greičiau!
- Na, ką gi, - pasakė sargybinis, - jei tu pats to pageidauji, tebūnie.
Ir jis pakvietė sargybos viršininką. Deja, tai buvo ne Benjaminas, o karaliui
visai nepažįstamas žmogus.
- Kas atsitiko? - paklausė šis.
- Tas žmogus teigia, jog jis karalius Saliamonas.
- Varyk jį iš čia, - įsakė viršininkas, bet, pamatęs, kad aplink jau susirinkusi
minia, nutarė pasilinksminti. - Tu, keleivi, drįsti sakyti, kad esi Izraelio karalius?
- kreipėsi jis į Saliamoną. - Bet ar gali būti? Argi Sinajaus kalne Izraeliui priesaiką
davė du Dievai? Argi Izraelyje dvi Jeruzalės? Argi Jeruzalėje dvi šventyklos? Ar
girdėta, kad tautą valdytųdu karaliai?
- Vienas Dievas danguje ir vienas Izraelis žemėje, - atsakė Saliamonas. - Viena
Jeruzalė Izraelyje ir tik viena šventykla joje. Tai taip pat tikra, kad aš esu
Saliamonas, Dovydo sūnus.
Minia suūžė iš juoko.
- Vargšo išmintis niekinama ir jo žodžių niekas negirdi, - pasakė Saliamonas
ir liūdnas pasišalino.
Priėjo turgavietę, atsisėdo prie pavargėlių kampo ir susimąstė:
- Aš pasistačiau rūmus ir apželdinau juos vynuogynais, įveisiau sodus ir
giraites, padariau perkasus ir surinkau tokias gyvulių kaimenes, kokių niekas
anksčiau Jeruzalėje nebuvo turėjęs. Buvau turtingiausias žmogus, bet širdį man
graužė ilgesys. Negi aš imsiu liūdėti, netekęs brangenybių? Visa tai tik sumaištis,
tuštybė. Turtai atsiranda ir išnyksta. Tai, kas sukaupta, išlaikoma ne žmogaus
galia. Dievas vienintelis turi tą galią. Dievo valia mes esame pamaloninti arba
nelaimingi. Dievas nuo manęs nusisuko, kad aš troškau viską žinoti. Dabar
netekau jo palaimos. Ką gi, viskam yra savo laikas: laikas verkti ir laikas juoktis,
laikas ieškoti ir laikas netekti, laikas kaupti ir laikas išlaidauti.

- Ei tu, - staiga jį pašaukė kažkoks žmogus. - Ar nepadėtum man nunešti
krepšį?
Saliamonas pakilo ir užsimetė ant pečių pilną daržovių krepšį. Jį pašaukęs
žmogus, pasirodo, buvo turtingų namų virėjas. Pastebėjęs, kad Saliamonas
nekvailas ir mitrus, virėjas pasiūlė jam pasilikti padirbėti virtuvėje.
Rytais Saliamonas skubėdavo į turgų, po to valydavo daržoves, nešdavo
vandenį, plaudavo puodus, šveisdavo keptuves, kaitindavo viryklę ir vilkdavo
į sąvartyną šiurkšles. Per metus už visa tai jis gaudavo svetimas kelnes, marškinius
ir vieną smulkią monetą. "Žmogus negali pakilti iki dieviškų darbų, - pagalvojo
jis. - Bet argi vargšo akys mato mažiau nei turtuolio? Ar Dievo pasaulis ne
vienodai gražus jiems abiems? Sėkmės dieną gėriu naudokis, o nelaimingą dieną
- mąstyk", - kalbėjo sau Saliamonas.
Ir štai vieną sykį jis išėjo pirkti pietums žuvies. Šalia turgaus kaip paprastai
sėdėjo elgetos. Staiga vienas iš jų kilstelėjo ir, rodydamas į Saliamoną, tarė:
- Tęsėk karaliaus priesaiką Dievui.
Saliamonas nustebo, bet apsimetė neišgirdęs ir nuėjo toliau. Ties žuvim
apkrautais stalais jis susidūrė su žmogumi, kuris žvilgterėjęs į Saliamoną, paklausė:
- Ar gali kas ištiesinti, ką Dievas sutvėrė kreivą?
Dar labiau nustebo Saliamonas, bet ir vėl nieko nepratarė. O kai jis išsirinko
žuvį ir sumokėjo už ją, kažkokia moteris staiga sušuko:
- Pasižiūrėkite, kaip šis žmogus panašus į mūsų karalių, - tarsi brolis dvynys!
Saliamonas išskubėjo iš turgavietės, o parėjęs namo, ėmė skrosti žuvį. Prapjo
vęs jos pilvą, pamatė viduje mažą žuvytę. Paėmė jis tą žuvelę ir jau buvo be
metąs, bet po jos odele pajuto esant kažką kieta. Tuomet jis perpjovė tos žu
velės pilvą ir rado ten žiedą. Tą patį savo žiedą, kurį Asmodėjus buvo įmetęs į jūrą.
Saliamonas išplovė žiedą, užsimovė jį ant piršto ir staiga pasijuto esąs iš
minčių susibūrime. To susibūrimo vidury stovėjo gražuolis Benjaminas ir kal
bėjo:
- Turiu prisipažinti, kad nuo tol, kai karalius parodė man savo malonę, skyręs
savo kambarius saugoti, aš pastebėjau kai kurias jo keistenybes. Anksčiau jis
mėgdavo vaikščioti po sodą, mėgdavo, kad jį nuneštų į miestą, mėgdavo šventes
ir linksmybes, saulės šviesą ir žmonių šurmulį. Dabar gi jis vengia šviesos, ir diena
jam baisesnė už gaisrą. Visą dieną jis tūno savo kambaryje, liepęs užtemdyti lan
gus ir duris tamsiomis užuolaidomis. O naktimis, neaišku nei kaip, nei kur, dingsta. Bet ir tai dar ne viskas. Jūs ir patys žinote, kad štai jau penkeri metai, kai
jis nėra įžengęs į šventyklą. Ir taip elgiasi tas, kuris ją pastatė mūsų Dievui, kuris

meldėsi, nepraleisdamas nė vienos šventės ir didelėmis aukomis atnašaudamas,
skleidė Dievo garbę.
- Taip, mes žinome, kad karalius pasitraukė nuo vienatinio Dievo ir atitolino
nuo jo savo širdį, - sutiko susirinkusieji. - Taip pat mes žinome, kad jis pastatė
stabmeldiškas šventoves niekšingiems dievams. Jis ir aukas jiems skiria. Vargas
karaliui, vargas Izraeliui.
- Deja, tai dar ne viskas, - tęsė Benjaminas. - Jau kuris laikas aš pastebėjau, kad
karalius slepia savo kojas. Jis neleidžia niekam iš tarnų nei jų plauti, nei padėti
rengtis. Ir štai vakar, po pietų, kai karalius ilsėjosi savo guolyje, man pavyko
prisiartinti prie jo. Aš nudaviau norįs pataisyti, geriau užtraukti užuolaidą šalia
lovos. Iš tiesų aš kilstelėjau užtiesalą ir žvilgtelėjau į karaliaus kojas. Tai buvo
gaidžio, o ne žmogaus kojos, prisiekiu savo gyvybe.
Susirinkusieji, apimti siaubo, susižvalgė.
- Nieko nuostabaus, - tarė pats išmintingiausias, - taip esti visados, kai
demonas pasiverčia žmogumi. Jo veidas ir kūnas - kaip žmogaus, - tik kojos
primena gaidžio kojas.
- Vadinasi, Izraelį valdo demonas?! - sušuko daugelis balsų. - O kur tada mūsų
tikrasis karalius?!
- Aš esu tikrasis karalius, - tarė Saliamonas, žengdamas į priekį. - Aš esu
Saliamonas, Dovydo sūnus, pastatęs šventyklą ir garbinęs vienatinį Dievą. O štai
ir mano žodžių patvirtinimas. - Jis iškėlė ranką ir visi pamatė arkangelo Mikaelo
žiedą, kuriame buvo išgraviruotas Dievo vardas.
- Štai tikrasis karalius! - sušuko visi. - Eime į rūmus!
Visas išminčių bū rys pa kilo ir pajudėjo rūmų link. Priekyje žingsniavo karalius
Saliamonas, o šalia jo - ištikimasis Benjaminas. Pakelyje prie eisenos prisijungė
daugybė Jeruzalės gyventojų. Asmodėjus, išvydęs besiartinančią minią, viską
suprato. Kadangi minia šaukė: "Tegyvuoja karalius! Salin apsišaukėlį!", jis
nelaukė, kol jį vėl sučiups ir uždarys į bokštą. Baisiai staugdamas, jis nusimetė
Saliamono kaukę, pakilo virš kalnų ir ten išnyko.
Saliamonas vėl įsikūrė karaliaus rūmuose ir valdė Izraelį dar keturiasdešimt
metų. Jis išmintingai ir teisingai sprendė žmonių ginčus, gausino šalies turtus,
kūrė puikias knygas. Jo šlovė plito visame pasaulyje, iki pat tolimiausių jo
kampelių.

MEDAUS ĄSOTIS

jus
t u r b u t Žin o t e , k a ip k a r a l iu s s a l ia m o nas išsprendė ginčą dviejų moterų, kurių kiekviena teigė esanti vieno ir to paties
vaiko motina. Be abejo, esate tai girdėję, - šią istoriją žino visi. Todėl mes jos ir
nepasakosime. Geriau papasakosime, kaip karalius Saliamonas išsprendė našlės
ir jos kaimynės ginčą.
Viskas prasidėjo, kai mirė vienos gražios ir patrauklios moters vyras. Tuoj po

šios netekties jos namuose ėmė lankytis vienas aukštas pareigūnas, kuris buvo
nejaunas, negražus, jau vedę? šimtą kitų moterų, bet turtingas. Tais laikais buvo
įprasta turėti daug žmonų. Vargšas žmogus, be abejo, negalėjo daug žmonų
turėti. Jis džiaugdavosi, kai pasisekdavo gauti nors vieną. Tuo tarpu turtuoliai
tiesiog varžėsi vieni su kitais, kad jų turėtų kuo daugiau. Kas turėdavo
septyniasdešimt žmonų, tas būtinai siekdavo turėti jų aštuoniasdešimt.
Pasakojama, kad pats karalius Saliamonas turėjęs visą tūkstantį.
Žodžiu, mūsų minėtas pareigūnas nusprendė padaryti šią jauną našlę savo
šimtas pirmąja žmona, - ji jam patiko jau seniai. Bet tuomet dar buvo gyvas jos
vyras, ir pareigūnui beliko grožėtis motenmi iš tolo, ir tai vogčiomis. Dabar, jai
tapus našle, jų vestuvėms kliūčių nebuvo. Tačiau, moteris visai nesiruošė už jo
tekėti. Jis visai nepatiko jai, o dar labiau nepatiko jo šimtas žmonų. Bet ir užrūstinti
jo ji taip pat nenorėjo. Atrodė, kad protingiausia būtų visiškai pasitraukti iš
Jeruzalės, dingti jam iš akių. Buvo visai nesunku tai padaryti, nes Chevrono
mieste gyveno jos tėvai. Ji tik nežinojo, ką daryti su vyro jai paliktu namu, kai
kuriais daiktais ir keliomis dešimtinėmis auksinių bei sidabrinių monetų. Šie
pinigai kėlė jai didžiausią rūpestį. Moteriškė bijojo pasiimti juos kelionėn, nes
pinigus galėjo atimti plėšikai. Kita vertus, ji nenorėjo palikti brangių monetų
tuščiame name, - ar maža kas čia dar gali įlįsti jai nesant. Tad ji sugalvojo tokią
gudrybę: sudėjo monetas į molinį puodą, o ant viršaus užpylė tamsaus tiršto
medaus, suvyniojo puodą į ploną veršio odą ir nunešė pas kaimynę.
- Mane aplankė toks žmogus iš Chevrono ir pranešė, jog tėvai nori, kad aš
grįžčiau namo. Jokių artimųjų Jeruzalėje neturiu, tad važiuosiu viešnagėn pas
tėvus, o norėčiau tavęs paprašyti pasaugoti iki mano sugrįžimo šį ąsotį.
- Be abejo, palik, - tarė kaimynė, - pasta tyk į mano rūsį ir nesirūpink: grįžusi rasi
jame tiek pat medaus, kiek palikai.
Našlė padėkojo, paliko ąsotį kaimynės podėlyje ir tyliai išvažiavo pas tėvą ir
motiną į Chevroną.
Kaimynė buvo sąžininga moteris ir svetimo medaus, aišku, nesiruošė skanauti.
Bet tuo metu vienas iš jos sūnų pasiekė paauglystės amžių - bar-micva. Buvo
sukviesti giminės ir kaimynai. Tuomet staiga paaiškėjo, kad namuose neliko nė
lašelio medaus. O kokia šventė ir kokios čia vaišės, kai nėra medaus. Moteris
nubėgo į turgų, bet ir ten medaus nerado. Gal tai buvo bitėms nederliaus metai,
- kas ten supras.
Moteris grįžo namo susikrimtusi, bet staiga prisiminė našlės paliktą ąsotį. "Iš
tiesų, - pagalvojo ji, - juk nieko baisaus, jei aš dabar šiek tiek to medaus paimsiu,
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o vėliau nupirksiu ir įpilsiu. Man regis, jei toji kaimynė būtų čia ir žinotų, kad
micvos dieną neturiu medaus, ji pati man jo pasiūlytų. Juo labiau nežinia, kada
ji grįš. Gal ten, Chevrone, ji jau seniai ištekėjo, pasigimdė vaikų ir tą medų visai
pamiršo".
Taip galvodama ji atkimšo ąsotį, išvarvino iš jo medų, ir staiga pamatė ant
dugno auksines ir sidabrines monetas. "Štai kaip, - tarė sau moteris. - Tai bent
dovanėlė! O aš va jau keleri metai laikau ąsotį podėlyje, net neįtardama, kokios
ten brangenybės! Bet manęs prašė išsaugoti medų, o ne monetas. Vadinasi, aš
galiu daryti su monetomis, ką noriu". Ir ji ištraukė iš ąsočio monetas, jas nuplovė
ir paslėpė į kitą vietą.
Praėjo kiek laiko, ir pareigūnas, kuris savo meile įkyrėjo našlei, numirė. Jis
buvo žinomas ir garsus žmogus, tad apie jo mirtį greitai sužinojo ir Chevrone.
Taigi našlė, kuri, tarp kitko, ir neištekėjo, nusprendė, kad likti Chevrone daugiau
nėra ko ir galima vėl grįžti į savo namus. Grįžusi į Jeruzalę, ji, be abejo, pirmiausia
nuėjo pas kaimynę pasiteirauti dėl savo medaus. Kaimynė tučtuojau jai atnešė
ąsotį. Iš tiesų medaus jame buvo tiek, kiek našlė ir paliko. Bet ąsotyje nebuvo
auksinių bei sidabrinių monetų. Tai pamačiusi moteriškė viską suprato ir verkdama
apsiašarojusi išbėgo į gatvę. Bet kaimynė tiktai nusišypsojo ir tarė:
- Tu man palikai saugoti medų, aš tau medų ir grąžinau. Apie jokias monetas
aš nieko negirdėjau! Kam gi man imti svetimas monetas, turiu pakankamai savų.
šie žodžiai dar labiau pravirkdė moteriškę. Kaimynai, išgirdę šį riksmą, patarė
jai kreiptis į karalių Saliamoną, tegul jis išsprendžia ginčą.
štai abi moterys atėjo bylinėtis į karaliaus rūmus. Tuo metu karalius buvo
senas ir prastai girdėjo. Todėl jis visai neatkreipė dėmesio į istoriją su aukštu
pareigūnu, kuriam našlė patikusi, taip pat ir į jos viešnagę pas tėvus.
- Tai tu sakai, - kreipėsi karalius į našlę, - kad palikai kaimynei ąsotį, kuriame,
be medaus, dar buvo auksinių ir sidabrinių monetų?
- Taip, tikrai, buvo ir monetų - atsakė našlė.
- O tu, - kreipėsi jis į kitą moterį, - teigi, kad ąsotyje buvo tik medus?
- Taip, karaliau, taip, - tik'medus.
- Ar tu turi liudytojų? - vėl paklausė jis našlę. - Ar kas nors gali paliudyti, kad
tu įdėjai į ąsotį monetas?
- Deja, karaliau! - sušuko našlė. - Aš net jai nieko nesakiau apie monetas. Apie
tai nežinojo niekas, tik Viešpats Dievas.
- Tuomet pasikliausime Dievu, - tarė Saliamonas. - Kur tas ąsotis su medumi?
Sudaužykite jį.

Tarnai sudaužė ąsotį, ir susirinkusieji pamatė prie vienos šukės prilipusią
smulkią sidabrinę monetą.
- Man regis, - tarė karalius Saliamonas našlei, - kad tai pakankamas tavo tiesos
įrodymas.
- Taipogi tai liudija, - tarė jis kaimynei, - kad tu sumelavai karaliaus akivaizdoje.
Ar žinai, kokia bausmė laukia tavęs už tai?
Kaimynė puolė prie karaliaus kojų, prašydama atleidimo.
- Visados taip būna su medumi, - tarė Saliamonas, - būtinai kas nors prilimpa.
Na, ką gi, jei ši moteris tau atleis, - linktelėjo jis našlei, - tai atleisiu ir aš.
Našlė, džiaugdamasi, kad tiesa paaiškėjo ir kad ji atgausianti savo monetas,
kaimynei atleido. Kalbama, kad dar ilgus metus moterys gyveno kaimynystėje ir
užbėgdavo viena pas kitą pasiskolinti tai druskos, tai pipirų, tai aliejaus. Tačiau
medaus jos niekados neprisimindavo, - tarsi jo visai ir nebūtų buvę.

GOLEMAS
KITADOS PRAHOJE GYVENO IŠMINTINGAS IR
labai mokytas rabinas, kurį vadino rabi Leviu. Kaip ir visi žydai, jis gyveno žydų
kvartale, Vltavos upės vingyje. Didesnę savo laiko dalį rabinas skaitydavo Torą,
Talmudą ir kitas senas knygas, parašytas išminčių. Jis pastebėjo, kad jau kuris
laikas jo gimtajame mieste Prahoje prasidėjo kažkas negera. Vos tik rabinas
užsidarydavo ir atsidėdavo skaitymui, gatvėje pasigirsdavo dejonės ir raudos,

kartais ir garsūs šūksniai, o po to įbėgdavo ar kaimynas, ar koks iš jo mokinių.
Rabinui ne kartą tekdavo atidėti savo mėgiamas knygas ir išklausyti nuskriaustų,
sumuštų, apvogtų ir išgąsdintų žydų skundus. Vienas verkdamas pasakodavo,
kad plėšikai įsiveržė į jo krautuvėlę ir sugadino visas prekes, kitas maldavo
gelbėti jį nuo mušimo, trečias šaukė, kad vagys vos nepadegė jo namo, ketvirtas,
kad krikščionys kailininkai siekia gauti iš imperatoriaus įsakymą, kad visi žydai
būtų išvyti iš Prahos.
Rabinas Levis klausydavo šių pasakojimų, dūsaudavo ir ilgai galvodavo,
kodėl visos šios nelaimės ir kaip tik šiuo metu užgriuvo žydus. Senose knygose
rašoma, kad visa žydų tauta graudžiai ir garsiai šaukė, Dievo išvyta iš Jeruzalės
ir Erec - Izraelio, bet Dievas liepė nutilti. "Ateis laikas, - sakė Visagalis, - ir aš
grąžinsiu jus į jūsų namus. O kol kas teks gyventi tarp kitų tautų". Tuomet Dievas
išgavo žodį iš visų kitų tautų, - šitai taip pat parašyta senose knygose, - kad jos
žydų neengs. Jos nedarys jiems nieko bloga, negrobs, neužmušinės ir iš savo
šalies niekados nevys. Dievas tada sakė: "Kai ateis laikas, aš grąžinsiu savo tautą
į gimtąją žemę. Kitoms tautoms už svetingumą bus atlyginta. Visi teisieji galės
pakilti į Jeruzalę".
- Tad kurgi tas svetingumas, - mąstė rabi Levis. - Kur tie teisingieji? Vienur
padega, kitur apiplėšia, čia pogromas, ten žmogžudystė... Jeigu tautos sulaužė
Dievui duotą žodį, tai kiek gi nuoskaudų ir neteisybės dar turi išgyventi žydai?
Vieną dieną taip padejavęs ir padūsavęs rabinas Levis tarė: "Gana! Aš turiu
surasti būdą išvengti visų negandų". Tai taręs jis nuėjo į sinagogą, kurią Prahos
gyventojai vadino Staranova, ir ten sutiko savo žentą Izaoką ben Šimšoną ir
geriausią savo mokinį Jokūbą ben Chaimą Sasoną. Rabi Levis ryžosi atskleisti
savo planus tik tiem dviem žmonėm.
- Pasiruoškite svarbiai ir neįprastai veiklai, - pasakė rabinas Levis. - šiomis
dienomis, padedami Dievo, mes, ko gero, išgelbėsime žydus nuo visų juos
tykančių nelaimių.
Naktį po šio pokalbio rabi Levis susapnavo tokį sapną. Jis stovi ties Vltavos
upės stačiu skardžiu, o prieš jį iš vandens iškyla didžiulis milžinas. Rabinas
nesuspėjo nė mirktelėti, o milžinas jau buvo išlipęs į krantą ir ėjo žydų kvartalo
link. Tuo pat metu iš visų pusių pasigirdo džiaugsmingi šūkavimai, muzikos
garsai ir dainos. Norėdamas suprasti šio džiaugsmo priežastį, rabinas atsisuko
pasižiūrėti, bet staiga atsiradęs vėjas apsiautė milžiną ir tarsi besvorę plunksnelę
pakėlė į orą. Milžinas skrido virš namų stogų, virš viso žydų kvartalo ir staiga
dribo. Jis tekštelėjo tiesiai prie rabino kojų. Rabinas pasilenkė vargšeliui padėti,

bet nieko nerado. Ant kranto nebuvo jokio žmogaus, tik prie skardžio krašto
kūpsojo raudono molio luitas.
Pabudęs rabi Levis pagalvojo, kad šis sapnas yra labai reikšmingas. Turbūt tai
ženklas, kad mano ketinimai yra ne tik priimtini, bet ir malonūs Dievui, o jeigu
taip, vadinasi, reikia veikti.
Jis tyliai pakilo iš patalo, stengdamasis neprikelti miegančios žmonos, apsirengė
ir pirštų galais išėjo iš namų. Buvo mėnesiena, jokia gyva būtybė nebuvo išlindusi
į gatvę. Rabi perėjo kelias gatves ir nusileido prie upės. Priėjęs skardį, jis pa
stebėjo, kad toji vieta, kur jis stovi, yra lygiai tokia pati, kokią jis sapnavo. Skardžio
pakraštyje kyšojo lygiai toks pat raudono molio luitas. Rabinas pasilenkė, pamaigė
šaltą ir šlapią molį ir patenkintas išsitiesė. Grįždamas namo, jis visą kelią šypsojosi.
Kitą rytą jis pasakė Izaokui ben šimšonui ir Jokūbui ben Chaimui Sasonui:
"Būkite pasiruošę. Greitai, jau visai greitai man reikės jūsų pagalbos".
Septynias dienas, o po to dar septynias visi meldėsi ir mąstė. Rabinas Levis
skaitė senąją knygą, kurios raides visoje Prahoje suprato tik jis vienas. Toje
knygoje buvo pasakojama apie stebuklingus menus ir šventus ženklus. Antros
savaitės pabaigoje rabinas Levis pasikvietė Izaoką ir Jokūbą. Visi trys jie pakilo į
sinagogos pastogę, kur rabinas Levis tarė:
- Klausykite! Aš ketinu sukurti Golemą, kuris neturės nei dvasios, nei proto,
bet vykdys mano nurodymus, šis Golemas išgelbės Prahos žydus nuo visų bėdų
ir negandų. Golemui sukurti reikalingi keturi elementai, ir visi jie yra čia.
- Tu, Izaokai, atstovausi ugniai, tu, Jokūbai, - vandeniui, aš būsiu oras, o žemės
rasime vietoje. Na, o kaip mums visa tai padaryti, patars pats Dievas. Ateikite prie
Vltavos kranto rytoj vidurnaktį ir laukite manęs. Tik pasistenkite, kad niekas apie
tai nesužinotų.
Kitą dieną visi trys ištisai pasninkavo ir meldėsi. Vakarop jie išsimaudė ir
apsivilko švarius šeštadieninius rūbus. Jei tą naktį žydų kvartale kas nors
nemiegojo, tai galėjo pamatyti, kaip, palikę savo namus, prieš pat vidurnaktį,
upės link traukė trys garbingi piliečiai. Bet šito niekas nepastebėjo. Lygiai
vidurnaktį visi trys buvo sutartoje Vltavos upės pakrantės vietoje. Apieškojęs
skardį, rabinas Levis parodė jiems molį.
- štai, - tarė jis, - štai, kas mums reikalinga.
Antrą adaro mėnesio dieną plonytis naujagimio mėnulio pjautuvas slėpėsi
debesyse. Beveik nesirodė ir žvaigždės. Rabinas Levis ištraukė iš kišenės keturias
žvakes ir uždegė jas. Jokūbas ben Chaimas Sasonas ir Izaokas ben šimšonas ėmė
giedoti giesmes, ir vėjas nurimo. Nusimetęs apsiaustą, rabinas Levis ėmėsi darbo.

Jis minkė, talžė ir kočiojo molį. Pagaliau jo rankose minkštas ir paklusnus molis.
Tada iš to molio jis nulipdė žmogaus figūrą - liemenį, kojas ir rankas; po to kaklą
ir galvą. Buvo nulipdytos ir ausys, ir akys, ir nosis, ir net rankų ir kojų pirštai.
Rabinas atsitiesė ir apžvelgė savo kūrinį. Golemas gulėjo ant nugaros, tarsi giliai
įmigęs žmogus.
Rabinas Levis atsigręžė į Izaoką ir Jokūbą.
- Izaokai, - tarė jis. - Tu esi ugnis. Apeik aplink Golemą iš kairės į dešinę
septynis kartus.
Po to jis prisiartino prie pat žento ir sušnabždėjo jam į ausį šventą formulę,
kurią žinojo tik nedaugelis išminčių. Izaokas virptelėjusiu balsu pakartojo magišką
formulę ir žengė aplink figūrą. Kai jis apsuko vieną ratą, molis ėmė garuoti. Kai
baigė trečią ratą, molis įkaito, tarsi gerai prikūrenta krosnis. Kai Izaokas baigė
visus septynis ratus, Golemas degė kaip įkaitintas nuodėgulys.
- Dabar, Jokūbai ben Chaimai Sasonai, tavo eilė, - tarė rabinas savo mylimam
mokiniui. - Tu esi vanduo. Eisi aplink Golemą ratu iš kairės į dešinę septynis
kartus.
Jokūbas žengė aplink molinį stabą, pusbalsiu kartodamas šventąją formulę,
kurią į ausį jam pakuždėjo rabinas Levis. Vos tik jis baigė pirmą ratą, molis ataušo.
Po antrojo rato jis įgijo žmogaus kūno spalvą. Po trečio - apsitraukė oda, po
ketvirto Golemui ant galvos ėmė dygti plaukai, po penktojo pasirodė nagai ant
rankų ir kojų pirštų, po šeštojo - nosies ertmėje atsivėrė šnervės, o po septintojo
- pats rabinas Levis negalėjo atskirti savo sukurto Golemo nuo tikro vyriškio.
- Dabar leiskite man, - pasakė rabinas. - Aš oras, įkvėpsiu jam gyvybę.
Jis apsuko tris ratus iš dešinės į kairę, po to iš kairės į dešinę, prisiartino prie
pat gulinčiojo ir įdėjo į stabo bumą gabalėlį pergamento, kuriame buvo užrašytas
Dievo vardas. Išskyrus rabiną Levį, niekas visoje Prahoje, o gal ir visoje Europoje
nežinojo Vardo užrašymo paslapties. Po to visi trys - rabinas Levis, Izaokas ben
Šimšonas ir Jokūbas ben Chaimas Sasonas nusilenkė į rytus ir į vakarus, į pietus
ir į šiaurę, ir ištarė šiuos žodžius:
- Viešpats Dievas sutverę žrrtogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į šnerves
gyvybingąjį kvėpavimą.
Tą pačią akimirką, kai buvo ištartas "gyvybingąjį", Golemas atmerkė akis,
įkvėpė ir atsisėdo. Molis, iš kurio jis buvo sukurtas, prisipildęs ugnies, vandens
ir oro, virto labai panašus į žmogų, o Dievo Vardas jį prikėlė gyvenimui. Dabar
jis kvėpavo, girdėjo, žvelgė ir judėjo, tarsi būtų tikras žmogus. Jokūbas ir Izaokas,
matydami stebuklą, pasitraukė atbuli, o rabinas Levis nėnevirptelėjo ir nesutriko.

- Kelkis, -įsakė jis Golemui, kuris smalsiai viską apžiūrinėjo. Golemas pakluso.
- Tave vadina Juozapu, - tarė^rabinas Levis. - Aš tave sukūriau tam, kad tu
gintum žydus ir atitolintum nuo jų nelaimes. Klausysi visų mano nurodymų.
Jeigu pasiųsiu tave į ugnį, tu nedvejodamas žengsi j ugnį. Jeigu liepsiu šokti nuo
bokšto arba į jūros sūkurį, tu tai padarysi nesusimąstydamas.
Golemas pritardamas linktelėjo, Jokūbas ir Izaokas laukė, kad jis prabils, bet
to neįvyko. Golemas nesugebėjo kalbėti, nes jis buvo sukurtas žmogaus, o ne
Dievo. Rabinas Levis padavėjam rūbus, kuriuos iš anksto buvo atnešęs. Golemas
apsivilko marškinius, kelnes ir palaidinę, užsimaukšlino ant galvos kepurę su
snapeliu ir atrodė visiškai toks kaip sinagogos tarnas Pinchasas. Pažvelgę į jį,
Jokūbas ir Izaokas net susijuokė.
Rabinas Levis atsivedė Golemą į savo namus ir tarė savo žmonai Perlei šiuos
žodžius:
- Tai Juozapas. Jis atėjo į Prahą iš toli ir kol kas pagyvens pas mus.
Perle garsiai tik atsiduso, o tyliai štai ką mąstė: "Maža man savo septynių vaikų
ir našlaitės Miriam, tai ne, mano vyrui, matyt, atrodo, kad maža, - tebūnie jis
sveikas, - bet kam dar užkrauti man ši nebylį?" Garsiai Perle nieko nepasakė,
žinodama, kad rabinui prieštarauti beviltiška.
Taigi Golemas įsikūrė rabino Levio namuose ir klusniai vykdė kiekvieną jo
žodį, kiekvieną paliepimą. Didesnę paros dalį jis rūsčiu veidu vaikštinėjo žydų
kvartalo gatvėmis, žiūrėjo tvarkos. Vaikėzai, kurie lig šiol prie žydų kibdavo,
greitai suvokė, kad su nebyliu geriau neprasidėti. Rabinas Levis įsakė Golemui
niekados nieko neužmušti ir nesužaloti, bet ir neleisti niekam žydų skriausti arba
niokoti jų turtą. Golemas taip ir darė. Būdamas labai stiprus, jis galėdavo
susidoroti su kiekvienu, bet jo nesužalodavo ir neužmušdavo. Jis paprasčiausiai,
griebdavo piktadarį už pakarpos ir nešdavo prie Vltavos upės, o ten nuo aukšto
skardžio mesdavo į vandenį. Įmestasis turėdavo kapstytis kaip išmanydamas.
Kai plėšikų būdavo du arba trys, tai Golemui nieko nereikšdavo iškelti iš karto ir
du arba tris. Po to jis lėtai žingsniuodavo vis prie to paties skardžio, nejausdamas
nei chuliganų kumščiavimo, nei klyksmo. Jis įveikdavo ištisas įžūlių piktadarių
gaujas.
Pradžioje jis iki upės nunešdavo kelis pirmus pasitaikiusius, o po to grįždavo
sudoroti likusių. Paprastai šie nelaukdavo jo grįžtant ir sprukdavo. Labai greitai
visoje Prahoje nebeliko norinčių susidurti su nebyliu Golemu. O žydai lengviau
atsiduso. Gandas apie nebylį greitai pasklido ir už Prahos ribų. 2ydų šeimos ėmė
keldintis į Prahą iš įvairių vietų, idant ramiai gyventų. Žydų kvartalas plėtėsi ir

klestėjo. Bet Golemas vis dar nerimo. Dvi savaites jis išstovėjo ant kampo gatvės,
kuri skyrė sinagogą nuo šventosios Dvasios cerkvės. Niekas negalėjo suprasti, ko
jis ten stovi kaip įkaltas ištisas dienas, nuo ryto iki vakaro. O Golemas labai
kantriai laukė pasirodant kailininkų cecho seniūno, šis kailininkas neapkentė
žydų ir vis rašinėjo imperatoriui prašymus bei peticijas, reikalaudamas išvyti
žydus iš Prahos. Nesuprantama, iš kur tai paaiškėjo tam besmegeniui Golemui,
bet faktas lieka faktu - Juozapas nusprendė savo posto nepalikti, kol atsiras proga
tą netikėlį pamokyti. Galų gale tokia proga pasitaikė.
Kailininkų cecho seniūnas retsykiais išeidavo iš namų pasivaikščioti. Išėjęs
lėtai žingsniuodavo, išdidžiai iškėlęs savo raudoną, mėsingą nosį. Jo nuomone,
svarbiausi žmonės mieste buvo kailininkai. Dėl to jis reikalavo, kad dar iš tolo visi
jam lenktųsi. Pats jis retai atsakydavo į pasveikinimą. Nebent tai būtų koks kitas
seniūnas arba miesto magistrato narys. Tą dieną kartu su kitais dviem bičiuliais
jis vaikštinėjo po senamiestį. Priartėję prie žydų kvartalo, visi trys sulėtino
žingsnį, o seniūnas pakankamai garsiai tarė:
- Palaukite, žydai, nedžiūgaukite. Greitai, kaip mane gyvą matote, iš čia
išlėksite. Mūsų mieste jūsų nė kvapo neliks.
Neaišku, ką jis dar ruošėsi sakyti, nes iš už kampo išlindo Golemas, kuris
perkirto gatvę ir gerbiamą seniūną nerūpestingai suėmė už pakarpos, tarsi kokį
pameistrį berniūkštį.
- Leisk! - sustaugė seniūnas. - Lauk iš čia! Dink iš čia, niekše!
Bet šie žodžiai Golemo, aišku, nepaveikė. Besispardantį seniūną jis pakėlė
aukščiau ir nunešė į kvartalo vidurį, į žydų rotušę. Kurį laiką seniūno bičiuliai
bėgo ristele šalia ir įkalbinėjo Golemą nekvailioti ir paleisti jų draugą geruoju. Bet
Golemas jų nepaisė. Tuomet kailininkai atsiliko ir pagrasino, kad nueisią \ miestą
paramos, aišku, kad ir šie žodžiai nebylio nepaveikė.
Žydų rotušė buvo triaukštis namas. Virš jo, maždaug dar per keturis aukštus,
buvo iškilęs bokštas. Golemas nusitempė kailininkų kurstytoją į šį bokštą. Tas
dejavo, šaukė, visokiais žodžiais keikė Golemą, grasindamas, kad viską pranešiąs
imperatoriui. Tik suvokęs pavojų, kai Nebylys, nesakydamas nė žodžio, bandė jį
grūsti pro bokšto langelį lauk, jis ėmė maldauti pasigailėjimo.
- Pasigailėk, paleisk! - sucypė seniūnas. - Ne, nepaleisk manęs, laikyk stipriau,
prakeiktas kvaily! Tu ką, iš proto išsikraustei? Nejaugi iš tiesų nori mane mesti
žemyn? Tu tikriausiai pajuokavai. Gana juokų, pasikalbėsime žmoniškai. Na na,
nusiramink. Juk tu nenužudysi, nes tai baisi nuodėmė!
Golemas neturėjo sielos, bet jo galvoje kažkas žvangtelėjo ir jis prisiminė

rabino Levio žodžius, draudžiančius užmušti ir žaloti žmones, net jeigu jie būtų
pikčiausi žydų tautos priešai. Golemas įtraukė seniūną pro langelį atgal į bokštą
ir nuvilko žemyn. Toliau jis nužingsniavo savo mėgiamos, vietos link - prie
Vltavos upės kranto. Ten užsimojęs svie .ė kailininką į patį upės vidurį.
Išsikapstęs į krantą, seniūnas parskubėjo namo ir, net nepakeitęs rūbų, puolė
kurti baisiausią skundą imperatoriui. Bet valdovas, išklausęs šio rašto, tik
nusijuokė. Ne dėl to, kad jis labai niekintų kailininkus ar labai džiaugtųsi jų
seniūno nesėkme, bet dėl to, kad jis visai nesirengė vyti iš Prahos žydų. Mat
imperatoriui visados stigo pinigų, o žydai, ne taip kaip kai kurie kailininkai,
visada sąžiningai atiduodavo mokesčius ir laiku papildydavo Jo Didenybės iždą.
- įdomus nuotykis, - tepratarė savo sekretoriui imperatorius ir tučtuojau viską
užmiršo.
Po šio įvykio žydų kvartalo gyventojams jau niekas neįkyrėjo ir daugiau
niekas nereikalavo juos išvyti. Senajame Prahos mieste žydams prasidėjo ramybės
ir palaimos dienos.
O ką toliau veikė Golemas? Gatvėmis vaikščioti jau nebūtina, tad Golemas
įprato sėdėti ant suolelio priešais namą, ir palaimingai kaitinosi saulutėje. Vargšė
Perle, eidama pro besikaitinantį gremėzdą, vis burbėdavo:
- Sėdi čia, galėtų bent krosnį iškūrenti arba vandens atnešti! Ar padėtų man iš
turgaus krepšį nutempti! Bet ne, visą dieną tik sėdi ir sėdi kaip koks kelmas.
Rabinas Levis, kažkaip atspėjęs žmonos mintis, tarė:
- Tik nebandyk įkinkyti Golemo į namų darbus.
- Niekas ir nebando, - atsakė Perle. - Jeigu jis būtų sąžiningas, jis pats
pasisiūlytų padėti.
- Pirmiausia, - atsakė rabinas, - jis iš tiesų neturi sąžinės, o antra, jis sukurtas
ne tam, kad tampytų tavo krepšius.
- Kurgi ne, - burbtelėjo Perle, - jis sukurtas nieko neveikti, drybsoti ir viską, ką
aš pagaminu, suryti.
Tačiau ji buvo neteisi. Golemas valgė nė kiek ne daugiau kaip kiekvienas
normalus žmogus. Rabinas Levis suvokė, kad Golemo stiprybei svarbiau ne
maistas, bet tiesioginis ryšys su gamta. Matyt, žemės kvapas ir saulės spinduliai
maitino jo galingą kūną ne mažiau nei įprastas maistas. Kitaip ir nepaaiškinsi.
Kad ir kaip ten būtų, Golemas tik mėgavosi saulute sėdėdamas šalia namo, o
Perle nuo ryto iki vakaro plušo namuose. Pabandyk viską suspėti, - tokią šeimą
išmaitinti ir dar tą Juozapą! - viską išskalbti, į turgų sulakstyti, vandens atnešti,
viryklę iškūrenti, indus suplauti, vaikus išmaudyti, jų rūbelius sulopyti, iškepti

šeštadieniui chalas... Ką čia kalbėti! O šis tinginys, tarsi tyčia ją erzindamas, be
jokio darbo vis sėdėjo ir sėdėjo. Perle kentė, kentė, kol vieną dieną viską jam
išklojo.
Tai buvo prieš Pesacho2šventę. Šiomis dienomis jai būdavo ypač daug darbo.
Viską suplauti, išvalyti, nugramdyti, kad jokio raugo namuose neliktų. Reikėjo
apžiūrėti visus kampelius, viską dulkinti, vėdinti, vaikus išpuošti, o dar ir šventei
maisto pagaminti, - kokiai dvidešimčiai, o gal ir trisdešimčiai žmonių. Nežinia,
kiek rabinas Levis sugalvos jų atsivesti. Tą dieną jis turėjo įproti kviestis vakarienės
ne tik savo mokinius ir vargšus, bet ir atsitiktinius praeivius. Tarp kitko, ir pati
Perle mėgo, kad Pesacho šventės metu aplink stalą susėstų daug žmonių. Bet
tokia vakarienė reikalavo labai daug darbo - tiek valgių sutaisyti ir sunešti.
Perle viską valė, trynė, plovė ir švarino tol, kol jai susuko strėnas. Vos
atsitiesusi ji nušliaužė iki prieangio, o čia pamatė įprasta poza saulėje besišildantį
Golemą.
- Na, ką gi, užteks, - tarė Perle. - Liaukis čia snaudęs, kol aš grįšiu iš turgaus,
prinešk į namus vandens.
Ir ji išėjo, palikusi Golemą sumišusį. Jis žinojo, kad turi klausyti rabino Levio
nurodymų, bet nežinojo, ar reikia klausyti ir svetimų žmonių paliepimų. Tai jam
nebuvo uždrausta, juo labiau kad Perle nebuvo svetima. Ji rabino žmona,
vadinasi, jo antroji pusė. Jeigu jis, Juozapas, turi vykdyti vienos pusės nurodymus,
matyt, toji taisyklė tinka ir antrajai. Taigi kiek pamąstęs Golemas ėmėsi darbo.
Grįžusi iš turgaus, Perle štai ką pamatė: minia žmonių, susirinkusi prie jos
namo, šaukė: "Potvynis! Potvynis!" Ir iš tiesų pro jos namo durų apačią veržėsi
upelis vandens. Krisdamas laipteliais žemyn, vanduo šakojosi į dvi sroves, viena srovė bėgo upės link, o kita - sinagogos. Perlei iškrito ir pintinė, ir piniginė,
ji vos stovėjo ant kojų. Laimė, gatvės gale pasirodė rabinas Levis. Jis iš karto
suvokė, kas atsitiko.
- Taigi taigi, - tepratarė rabinas. - Už mūsų nuodėmes Dievas siuntė žemėn
potvynį. O šį potvynį mums atsiuntė mano kvailelė žmona - ji nepaklausė mano
patarimo. Gal bent mano knygos nenukentėjo.
Rabinas nusiyrė per minią, atidarė savo namų duris ir pamatė Golemą, kuris
skubėjo šulinio link su dviem tuščiais kibirais. Bemat prisėmęs kibirus, darbštuolis
bėgte sugrįžo, išpylė visą vandenį ant grindų, ir, nieko nematydamas, vėl leidosi
prie šulinio.
2 Žydų tautos išsivadavimo iš Egipto faraono vergijos šventė.

- Sustok, - įsakė rabinas. - Daugiau vandens nereikia.
Golemas tučtuojau pakluso: lyg niekur nieko jis pastatė kibirus ant lentynos ir
neskubėdamas grįžo į savo vietą prieš saulutę. Nuo to laiko Perle jam neduodavo
jokio darbo.
- Juozapo negalima naudoti tokiems reikalams, - pasakė rabinas, - kaip
negalima kasdieninėm reikmėm vartoti šventų indų. Jis sukurtas ypatingam
tikslui, todėl turi veikti tik pagal savo pašaukimą.
Perle turėjo sutikti. Jei ta kvaila galva negali suprasti, ką reiškia "prinešti į
namus vandens", tai, be abejo, geriau jos neliesti.
Ilgainiui atvejis su vandeniu Perlei pasirodė ne toks ir baisus. Tuo metu
rabinas Levis surado našlaitėlei Miriam jaunikį. Sutaisė kraitį ir paskyrė vestuvių
dieną. Vargšei Perlei vėl reikėjo tiek nuveikti, kad ji visai neteko galvos. O
Golemas vis taip pat sėdėjo ant suolelio.
- Argi ne šventas dalykas, - galvojo Perle, - išleisti už gero žmogaus našlaitėlę?
Arba aš nieko nesuprantu gyvenime! Na, brangenybe tu mano, kelkis ir imkis
darbo. Pirmiausia nueik į kaimą pas žvejus ir nupirk gerą, šviežią karpį, štai
pinigai, štai pintinė. Parnešęs namo žuvį, atiduok man. Po to nueisi į turgų ir
nupirksi obuolių, supratai?
Golemas linktelėjo ir nuėjo į kaimą pas žvejus. Jie pasiūlė Golemui nuostabų,
didelį ir ką tik pagautą karpį. Golemas jį nupirko, sumokėjo pinigų, kiek reikėjo,
įsimetė žuvį į krepšį ir patraukė atgal. Bet karpis nepanoro ramiai tūnoti krepšyje:
jis daužėsi, raitėsi, šokinėjo ir veržėsi lauk. Golemas jį sugaudavo, nugrūsdavo
giliau, bet po akimirkos viskas pasikartodavo. Tada šį nenuoramą Golemas
įsigrūdo užantin. Iš čia tai jis neištrūks! Deja, karpis ir čia rangėsi, daužėsi. Bet kai
jis pliaukštelėjo su uodega Golemui per veidą, nabagas neištvėrė. Šitokio pokšto
jam neišdrįso iškrėsti joks Prahos chuliganas! Golemas ištraukė įžūlų karpį iš
užančio, trenkė jam kumščiu per galvą ir įsivedėjęs metė į upę. Namo jis grįžo su
tuščiu krepšiu ir ženklais paaiškino Perlei, kas nutiko ir kodėl jis neįvykdė jos
paliepimo.
- Tai bent narsuolis! O koks stipruolis! - tarė pasipiktinusi Perle. - O kaip aš
susidoroju?!
Šito Golemas nežinojo. Vargu, ar jis būtų atsakęs į šį klausimą, net jeigu ir būtų
mokėjęs kalbėti. Perle paėmė iš jo krepšį ir nuskubėjo pas žvejus pati.
O ką darė Golemas? Golemas patraukė į turgų. Jeigu jam nesisekė atlikti pirmą
užduotį, tai nereiškia, kad jis turėtų atsisakyti ir antros. Jis surado krautuvę,
kurioje buvo pardavinėjami obuoliai, ir paklojo savo pinigus. Tačiau, nupirkęs

karpį, tų pinigų jis mažai teturėjo, todėl ir obuolių tegavo labai nedaug. Jam tai
nepatiko. Jis ėmė rodyti ženklais, kad jam dar duotų obuolių.
- Čia dabar sugalvojo, - supyko pardavėja, - nori, kad už skatikus visą krautuvę
atiduočiau.
Kiek pamąstęs Golemas nutarė, kad moteris teisi. Būtent to jam ir reikia. Jis
pakėlė visą krautuvėlę su pardavėja, užsimetė ant pečių ir patraukė namo. Vargšė
moteris šaukė ir verkė, kad paleistų ją žemėn, bet Golemas ramiausiai žingsniavo
toliau. Priėjęs rabino namą, jis stabtelėjo sunerimęs. Mat krautuvė nelindo pro
rabino Levio duris.
- Ką gi, - tarė rabinas Levis žmonai, - dabar įsitikinai, jog Juozapui jokių namų
darbų užkrauti negalima.
Bet buvo nelengva nutildyti spiegiančią pardavėją. Rabinas Levis ir Perle dar
ilgai turėjo klausyti jos dejonių ir pamokslų. Ji nurimo tik pakviesta į Miriam
vestuves. Tai nukentėjusiąją kiek paguodė ir ji beveik nutilo. Tiesa, prieš išeidama
ji prisaikdino rabiną Levį, kad krautuvėlė būtų grąžinta į vietą.
Po šių įvykių, aišku, jau niekas nesikėsino į palaimingą Golemo ramybę. Jis
visus metus sėdėjo prieš saulutę, visai nieko nemąstydamas ir nieko neveikdamas.
Pagaliau vieną kartą jaunesnioji rabino duktė atėjo pas tėvą ir paprašė jo padaryti
jai mažytį Golemą.
- Kam gi tau mažas Golemas? - paklausė nustebęs tėvas.
- Kad darytų viską, ką aš liepsiu, - atsakė mergaitė.
- O kodėl tu manai, kad aš galėčiau Golemą pagaminti? - pasidomėjo rabinas.
- Aišku, kad galėtum, - atsakė mergaitė. - Mūsų Juozapą tai tu sukūrei!
"Šit kaip, - susimąstė rabinas. - O aš maniau, kad šią istoriją visoje Prahoje
težino trys žmonės, - aš pats, Jokūbas ben Chaimas Sasonas ir Izaokas ben
Simšonas. Bet jeigu šią paslaptį jau žino net mažoji Cha ja, ką kalbėti apie kitus!..
Tai jau blogai".
Rabinas Levis visą naktį mąstė, o paryčiais nusprendė paversti Golemą tuo,
kuo jis buvo kadaise - žemės dulke.
"Kol dar kokia bėda neatsitiko," - galvojo rabinas.
Rabinas apsvarstė veikimo planą su Jokūbu ir Izaoku.
- Matote, - tarė jis, - mūsų priešai nebekrečia daugiau mums šunybių nei
žodžiais, nei darbais. Mums palankus ir imperatorius, todėl gynėjo mums
nebereikia. Laikyti Golemą būtų neprotinga ir net pavojinga tiek Prahoje, tiek ir
visoje Bohemijoje.
- Bet kur mes jį dėsim? - paklausė Jokūbas.

- Mes jį paversim tuo, iš ko jis buvo sukurtas, - žemės dulke, - tarė rabinas.
- Tebūnie taip, - sutiko Izaokas ir Jokūbas.
Ir štai vieną naktį rabinas Levis, Golemo lydimas, pakilo į Staranovos sinagogos
palėpę. Ten jų jau laukė Jokūbas ir Izaokas. Iš pasienyje stovėjusios skrynios
rabinas Levis paėmė ten gulėjusias keturias žvakes ir jas uždegė. Visi trys
sugiedojo giesmę, po to rabinas Levis įsakė Golemui:
- Gulk ir užmik.
Golemas pakluso, atsigulė ant grindų ir tučtuojau kietai užmigo.
Rabinas Levis prisiartino prie jo ir ištraukė iš bumos gabalėlį pergamento,
kuriame buvo užrašytas Dievo Vardas. Po to rabinas Levis tarė:
- Aš oras.
Kartodamas šventą forrmtlų, jis apėjo aplink Golemą vieną, antrą ir trečią
kartą. Jam baigiant pirmą ratą, palėpėje dvelktelėjo vėjas. Po antro ėjimo vėjas
sustiprėjo ir užgesino vieną žvakę. Baigus trečią ėjimą, palėpėje ūžavo tikras
sūkurys. Visos žvakės užgeso, ir pasidarė tamsu. Bet rabinas Levis vis suko
aplinkui Golemą .Kai jis pabaigė septintąjį ratą, vėjas staiga nurimo.
- Dabar, Jokūbai, tavo eilė. Tu - vanduo, - tarė rabinas. - Apeik septynis ratus
iš dešinės į kairę. - Ir jis sušnabždėjo jam į ausį stebuklingąją formulę.
Jokūbas ėmė eiti aplink Golemą. Po pirmo rato už langelio tekštelėjo pirmas
lietaus lašelis. Po antro, - lietus jau barbeno į stogą, o po trečio - pliaupė didžiausia
liūtis. Tačiau Jokūbas tebevaikščiojo aplink Golemą, kartodamas burtažodžius.
Vos jis baigė visus septynis ratus, liūtis nurimo ir visai liovėsi.
- Dabar tavo eilė, Izaokai, - tarė rabinas Levis. - Tu - ugnis. Eik septynis ratus
iš kairės į dešinę, - ir sušnabždėjo jam į ausį magišką formulę.
Vos tik Izaokas apsuko pirmą ratą, už lango nušvito amalas. Po antro švystelėjo žaibas. O po trečio - dangų perskrodė ugninis viesulas. Kad ir stelbė
baisus griaustinis Izaoko balsą, tas nesustodamas ėjo ratais apie Golemą. Kai jis
baigė septintą ratą, audra ir vėtra nurimo.
Rabinas Levis vėl uždegė užgesusias žvakes, ir visi trys vyrai pamatė, kad
palėpės viduryje buvo krūva žemių. Molinis Golemas, netekęs oro, vandens ir
ugnies, vėl tapo tuo, kuo buvo - žemės dulke.
Rabinas Levis užpūtė žvakes. Trejetas vyrų tylom paliko palėpę. Rabinas
užrakino duris ir paslėpė raktą taip, kad niekas niekada jo nesurastų. Nuo tol
Staronovos sinagogos palėpėje niekas nėra buvęs, nors Prahoje ji tebestovi ir iki
šių dienų.

JOKŪBAS IR ŽVEJYS
KARTĄ TANŽERO MIESTE GYVENO TURTINGAS
pirklys. Jam nieko nestigo, - nei pinigų, nei visokių kitokių gėrybių. Jo laivai
skrodė marias, o kupranugarių karavanai gabeno jam prekes iš viso pasaulio. Jis
turėjo vienturtį sūnų, vardu Jokūbas.
Kol tėvas plaukiojo jūromis ir vandenynais, keliavo per dykumas, Jokūbas
sėdėjo namie, Tanžere, ir mokėsi Torą. Draugai jam sakydavo:

- Ar tau nenusibodo trūnyti prie knygų, ieškoti jose išminties? Ar ne geriau
pakeliauti po įvairius miestus ir šalis, kaip daro pirkliai?
- Ak, - dūsaudavo ne vienas Jokūbo draugas, - jeigu aš turėčiau tokį turtingą
tėvą, koks yra tavasis, aš paprašyčiau iš jo laivo ir nuplaukčiau už mėlynų jūrų.
Argi tau neįdomu pasižiūrėti, kas dedasi pasaulyje, kaip gyvena žmonės kituose
kraštuose, kaip sutvarkytos kitos valstybės?
- Įdomu, - atsakydavo Jokūbas, bet ir toliau tęsdavo savo mokslą. Pagaliau, kai
suėjo aštuoniolika metų, jis nusprendė palikti mokyklą ir gimtąjį Tanžerą. Atėjo
jis pas tėvą, nusilenkė ir tarė:
- Aš daug metų studijavau Torą, dabar norėčiau sukaupti gyvenimo išminties.
Noriu pamatyti Dievo pasaulį savo akimis. Noriu paprašyti tavęs laivo ir šiek tiek
pinigų, - važiuosiu į užjūrio šalis ir pabandysiu savo laimę prekyboje.
- Ką gi, - tarė tėvas, - tu jau nebe vaikas. Užteks tau lepintis po mamos
sparneliu. Važiuok, sūnau, pasižvalgyk po platųjį pasaulį, išbandyk savo jėgas ir
sumanumą.
Tėvas davė Jokūbui laivą su jūreiviais ir visa įranga, taip pat įdavė prekybos
pradžiai šimtą auksinių.
Plaukiojo Jokūbas jūromis ir vandenynais. Vieną dieną jo laivas pasiekė tą
krantą, kur driekėsi Turkijos sostinė Stambulas. Jokūbas išlipo prieplaukoje ir
nusprendė pasivaikščioti po miestą. Vos tik jis pakilo viena iš gatvių, pamatė
laidotuvių eiseną.
- Ką čia laidoja? - paklausė jis.
Jam pasakė, kad laidojamas senis žydas, labai garbingas ir nusipelnęs žmogus.
"Eisiu ir aš su visais, - pagalvojo Jokūbas. - Nors mirusiojo nepažinojau, bet
jeigu iš tiesų jis buvo geras žmogus, palydėsiu jį į paskutinę kelionę ir pasimelsiu
už jo sielą."
Procesija priėjo kapines ir staiga sustojo. Kas atsitiko? Pasirodo, prie vartų
laukė keturi jaunikaičiai ir skelbė, kad neleisią kūno palaidoti tol, kol našlė
neatiduosianti jiems skolos. Jie teigė, kad senis pasiskolino iš jų tėvo, - kai šis dar
buvo gyvas, - dvidešimt penkis auksinius, žadėjo grąžinti, bet taip ir negrąžino.
Jie įsitikinę, kad vėliau jiems šios skolos jau niekas neatiduos, todėl reikalavo
atsiskaityti čia, tuojau pat. Našlė verkdama įtikinėjo, kad tokios sumos ji neturinti
ir niekados gyvenime nėra turėjusi, visa palyda sumišo, susinervino ir nežinojo,
ką daryti. Buvo bandoma įkalbėti narsuolius neužtraukti sau gėdos ir mirusiam,
- leiskite palaidoti žmogų, o po to jau aiškinkitės savo skolas. B et, - atiduokit
pinigus, kitaip laidoti neleisime.

- Mano vyras neėmė jokių pinigų, - verkė našlė. - Jeigu jis būtų ėmęs, aš
žinočiau.
- Tavo vyras vagišius ir apgavikas! - tvirtino jaunikaičiai. - Kur matyta pasiskolino dvidešimt penkis auksinius ir negrąžino!
Jokūbas neištvėrė tolesnių ginčų. Kur girdėta - šitaip paniekinti mirusjjj! Juk
šis negali atsikelti ir apginti savo gero vardo. Jokūbas žengė į priekį ir tarė:
- Jeigu visas šis nesusipratimas dėl dvidešimt penkių monetų, tai tos skolos
vardan aš galiu jas atiduoti. Pinigųaš turiu čia pat. - Jis išsitraukė piniginę ir išpylė
dvidešimt penkias monetas akiplėšoms. - Buvo ar nebuvo ta skola, - jūs viską
gavote ir galite pasitraukti.
Vaikinai pasiėmė pinigus ir pasitraukė nuo vartų. Tuo tarpu Jokūbas, kartu su
kitais žydais, palydėjo seną žmogų į paskutinę kelionę ir pasimeldė už jo sielą.
Tą pačią dieną Jokūbas atėjo į vieną Stambulo sinagogą ir išgirdo, kad ten yra
renkami pinigai nukentėjusiems nuo gaisro šelpti. Jis ir vėl išsitraukė savo pini
ginę ir atskaičiavo dvidešimt penkias monetas. Pamatę tokią sumą, visi puolė gir
ti jo dosnumą ir gerą širdį, klausinėdami, iš kur jis būsiąs ir kas jis toks. Jokūbas
paaiškino, kad jis atplaukė laivu iš Tanžero miesto, o Stambule ruošiasi šio bei to
nusipirkti. Susirinkusieji vėl jį pagyrė: - girdi, dar visai jaunas, o susigaudo reika
luose. Čia Jokūbas padrąsėjo ir paklausė, ar kas nors neapnakvindintų jo savo
namuose. Jis nenorįs apsistoti užeigoje, todėl, jei kuris nors iš žydų būsiąs toks
malonus ir kelioms dienoms užleisiąs jam kambarį, jis, kaip galėsiąs, - atsily
ginsiąs.
Esantieji sinagogoje vienas per kitą ėmė šį malonų jaunuolį kviesti pas save.
Bet Jokūbas pasirinko žydą, kuris jam pasirodė vargingiau už kitus apsirengęs.
Žmogus parsivedėjokūbąįsavo namus, pavaišino ir skyrė nedidelį, bet jaukų
ir švarų kambarį. Po daugybės praleistų laive naktų šis patalas jam atrodė
dieviškas, ir jis kaip kūdikis miegojo iki pat ryto. Tačiau rytą jį prikėlė anapus
sienos sklindantys garsūs žodžiai.
- Jeigu tu šiandien pat už savo dukrą neatneši dvidešimt penkių monetų,
kurias esi pažadėjęs, jokių vestuvių nebus, - griaudėjo balsas. - Manęs tu neap
gausi.
- Maldauju tavęs, nešauk, - sakė šeimininkas, - tu juk žinai, kad mano namuose
svečias, ir aš nenoriu, kad jis sužinotų apie mūsų bėdas. Savo pažadą tesėsiu, nors
šiuo metu mano reikalai ir pašliję. Prašau tavęs, netriukšmauk ir nedaryk nei
man, nei dukrai gėdos. Iškelsim vestuves, kaip esame sutarę, o pinigus atiduosiu
tau pirma proga.

- Ne, to tai nebus, - nutraukė jį jaunikio tėvas. - Arba tu man kloji pinigus
šiandien, arba ieškokis dukrai kito žento.
Atsikėlė Jokūbas, apsirengė ir, palaukęs, kol išeis svečias, nuėjo pas šeimininką.
- Nepyk ant manęs, - pasakė jis, - bet aš nenoromis girdėjau jūsų pokalbį.
Padaryk man malonę ir paimk iš manęs tuos pinigus. Nejaugi dėl dvidešimt
penkių monetų iširtų tavo dukters vestuvės?
Seimininkas padėkojo svečiui už jo gerumą, bet sakėsi, kad imti pinigų jis
nesiryžta.
- Tu juk svetimšalis, - sakė jis, - kaipgi aš tau juos atiduosiu?
- Nebijok, man dar teks būti Stambule, - ramino jį Jokūbas. - Štai tada ir
atiduosi.
Laimingas, kad pavyko sutvarkyti ir šį reikalą, Jokūbas nuėjo į turgų. Jam
rūpėjo sužinoti, kokių prekių turtingas Stambulas. Vos apėjo kelias turgaus eiles,
žiūri: du plėšikai parduoda tris mergaites, veikiau d vi mergaites ir vieną visai dar
mažą mergaičiukę. Visos trys nelaimingos ir išblyškusios, o mažoji tiesiog
paplūdusi ašaromis. Jokūbas išsigando ir labai nuliūdo, - argi įmanoma pardavinėti
gyvus žmones?! Jie juk ne daiktai, ne bekalbiai gyvuliai? Prasispaudė jis į priekį
ir klausia plėšikų, kiek gi jie prašo už mergaites.
- Vyresniosios po dešimt auksinių, o mažoji tebūnie už penkis, - atsakė
pardavėjai. - Tai kuri tau patinka?
- Visos trys, - atsakė Jokūbas.
Jis atidavė paskutiniąsias dvidešimt penkias monetas ir pasiėmė mergaites.
Vyresniosios papasakojo, iš kur jos ir kaip pateko į plėšikų rankas. O jaunesnioji
iš baimės ir sielvarto prarado žadą ir negalėjo pasakyti, nei iš kur ji, nei kas jos
tėvai. Jokūbas liepė pirkliams palydėti vyresniąsias mergaites į jų namus, pas
tėvus, o jaunylę paėmė į savo laivą.
Sugrįžęs į Tanžerą, Jokūbas nusilenkė tėvui su motina ir tarė:
- Nepykite ant manęs, neatgabenau iš savo kelionės nei pinigų, nei prekių.
Užtat atvežiau jums dukrą, - tebūnie ji jums senatvėje džiaugsmas ir paguoda.
Ir jis papasakojo, kas jam nutiko Stambule.
- Gražūs tavo poelgiai verti visokiausių pagyrimų, - pasakė jam tėvas, išklausęs
apie nuotykius, - bet kitą sykį tu plauksi kartu su manimi.
Nuo to laiko taip ir buvo: Jokūbas visur lydėjo tėvą. Jie aplankė daugybę šalių
ir matė daug paslaptingų dalykų. Ir visur jiems sekėsi. Jų turtai kasmet didėjo, ir
kiekvienas pirklys laikė garbe turėti su jais reikalų.
Praėjo penkeri, o gal ir dešimt metų. Vieną kartą, grįžęs su tėvu iš tolimo

plaukiojimo, Jokūbas pastebėjo, kad mergaičiukė, kurią jis parsivežė iš Stambulo,
išaugo j puikią ir gražią merginą. Tą naktj, kad ir kaip pavargęs kelionėje, Jokūbas
negalėjo užmigti. Rytą motina rado sūnų išblyškusi ir susijaudinusį. Ji ėmė
klausinėt, kas jam neduoda ramybės, koks sielvartas graužia. Bet Jokūbas nieko
nesakė. Nekalbus bei susimąstęs buvo jis ir kitą dieną. Motina ir vėl bandė
iškvosti jo liūdesio priežastį, bet Jokūbas atkakliai tylėjo. Tačiau trečią dieną
sūnus prisipažino, kad yra sužavėtas mergaitės grožio ir kad be jos daugiau
negalįs gyventi.
- Nesielvartauk, - pasakė motina. - Mes paklausime mergaitės, jeigu tu jai
patinki, - pakviesime rabiną ir iškelsime vestuves.
Viskas taip ir įvyko. Jokūbas vedė merginą ir gyveno jie meilėje ir santarvėje.
Po kurio laiko Jokūbas pastebėjo, kad jo žmona dažnai sėdi prie langelio liūdna
ir susimąsčiusi.
- Mano džiaugsme, - kreipėsi jis į ją, - pasakyk, kas tave slegia, ko neramu? Ar
tu esi nelaiminga su manimi?
- Laiminga, - atsakė ji, - aš myliu tave labiau už gyvenimą. Bet mane liūdina
mintys apie tėvą ir motiną. Juk jie nieko apie mane nežino ir tikriausiai verkia,
galvoja, kad aš mirusi. Labai norėčiau juos pamatyti ir priglausti prie širdies.
- Jeigu tu galėtum prisiminti bent pavadinimą tos vietos, iš kur tu esi, aš
tučtuojau tave ten gabenčiau.
- Ne, aš neprisimenu nei vietos pavadinimo, nei vardų, - atsiduso žmona. - Aš
tik pamenu, kad mes gyvenome jūros pakrantėje ir kad tėvas gaudė žuvį.
Pamenu, kartą nuvykome į miestą, į turgų, kur plėšikai ir pagrobė mane. O kad
nors viena akele išvysčiau savo gimtąjį kaimą ir artimuosius!..
- Aš negaliu žiūrėti, kaip tu sielvartauji, - tarė Jokūbas. - Lipam j laivą ir
plaukiam palei jūros pakrantę. Gal mums pasiseks rasti tavo artimuosius.
Tuojau pat buvo paruoštas laivas. Jokūbas su jaunąja žmona pakilo į laivą ir
neskubėdami ėmė plaukti pakrante. Pakelyje jie matė daug didelių miestų, mažų
kaimelių bei žvejų gyvenviečių, bet nė viena jų Jokūbo žmonai nepasirodė
pažįstama. Netekę vilties surasti tai, ko ieškojo, ketino jie sukti laivą atgal, bet
staiga užėjo baisi vėtra, kuri paskandino ir laivą, ir visus jūrininkus. Jokūbas ir jo
žmona išsigelbėjo tik todėl, kad spėjo įsikibti į stiebo nuolaužą. Jie plaukiojo jūroje
ištisas tris dienas, o ketvirtąją suvokė nusilpę, kad jiems teks žūti vandenyje.
Staiga jie išvydo tarp bangų žvejo valtelę. Žvejys atskubėjo prie jų ir ištraukė
abudu iš vandens. Kai valtis priplukdė Jokūbą su žmona prie kranto, moteris,
pamačiusi gyvenvietę, ėmė verkti iš džiaugsmo: tai buvo jos gimtinė. Kaimo

gyventojai išbėgo į pakrantę, ir tarp jų Jokūbo žmona rado savo tėvą ir motiną.
Pradžioje tėvai netikėjo savo akimis, o paskui kad puolė glėbesčiuoti brangią
dukrelę ir malonų žentą!
Jaunieji gyveno pas tėvus visą savaitę ir būtų gyvenę dar, bet žvejys ėmė juos
raginti:
- Jeigu norite, kad aš jus nuvežčiau j Stambulą, sėskite į valtį dabar.
- Argi su žvejo valtele galima pasiekti Stambulą? - nustebo Jokūbas.
- Pasitikėk manimi, - nuramino jį žvejys.
Jaunieji atsisveikino su tėvu ir motina, pažadėjo atplaukti į svečius dideliu
laivu ir su brangiomis dovanomis. Sėdo į laivą ir nuplaukė. Nepraėjo nė valanda,
kaip tolumoje pasirodė Stambulas. Tada Jokūbas suprato, kad šis laivelis
nepaprastas, o žvejys jame ypatingas.
- Kas tu esi? - paklausė jis žveją. - Ir ko plauki į Stambulą?
- Joks aš žvejys, - tarė žmogus. - Aš tas žydas, kurį pikti žmonės paniekino ir
neleido laidoti pagal senąjį paprotį. Tu apgynei mano garbę. Todėl nusprendžiau
atsilyginti tau. Pamatęs, kad tave ir tavo žmoną ištiko nelaimė, ėmiau prašyti
Dievą, kad leistų man grįžti į žemę tavęs gelbėti. Man leido pabūti žemėje savaitę.
Esu laimingas, atlikęs savo pareigą. O dabar turiu grįžti į mirusiųjų karalystę.
Taip taręs, dingo. Ištirpo tarsi ryto debesėlis.
Jokūbas su žmona svarstė, ką jiems dabar daryti, kaip sugrįžti namo.
- Eime į sinagogą, - tarė Jokūbas, - gal ten sutiksime savo krašto žmogų. Na, o
jeigu nerasime, tai prašysime čionykščių žydų kad sušelptų kelionei.
Pasuko jie sinagogos link, bet nenuėjo nė dvidešimties žingsnių ir susitiko tą
patį žydą, kuriam Jokūbas kažkada padėjo išleisti už vyro dukrą.
- Aš jau daug metų laukiu tavęs sugrįžtant, - nudžiugęs tarė žmogus. - Pameni,
tu davei mano dukros kraičiui dvidešimt penkias monetas? Matyt, tavo pinigai
atnešė mums laimę: nuo to laiko mano reikalai pasitaisė, gyvename pasiturimai
ir ramiai. Bet visus tuos metus mane kankino mintis, kad negaliu atiduoti tau
skolos.
Tai sakydamas žydas padavė Jokūbui pinigus, palinkėjo jam visokeriopos
laimės. Jokūbas pinigus paėmė, nusisamdę laivą ir grįžo į savąjį Tanžerą.
Jis ten ilgai ir laimingai gyveno,
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