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PAKLYDIMAS

yveno su senele maža mergaitė Onytė. Vieną sykį senelė
siuntė Onytę vandens parnešti. Onytė nepaklausė. Senelė ją subarė.
Onytė supyko, išėjo į sodą, atsisėdo po medžiu ir pradėjo ant senelės
murmėti. Tu o tarpu sodas ėmė ir pavirto tankia giria. Onytė apsi
žvalgė — nei namų niekur nematyti, nei vieno gyvo žmogaus. P e r
sigando ir ėmė verkti. Ja i beverkiant, ateina katinėlis rainasis ir klau
sia:
— K o tu verki, Onyte?
— K u r aš neverksiu,— sako ji,— kad mūsų sodas g iria pavirto
ir aš neberandu savo namų.
— Cit, neverk, Onele,— sako katinėlis: — eiva, aš tave parvesiu
namo.
Onytė nusiram ino, paglostė katinėlį ir nuėjo drauge su juo.
Ein a juodu, eina, o vis giria ir giria. Onytė nerimsta, verkia, verk
dama katinėlį klausia, ar dar to li sodas, ar veikiai namo pareisianti.
— Nusiram ink, Onyte,— sako katinėlis,— patylomis kalbėk, kad
žvėrys neišgirstų.
Bet, kur buvęs, kur nebuvęs, pilkasis vilkas jau ir čia.
— Sveikas gyvas, katinėli rainasis!
— Sveikas gyvas, v ilk e li pilkasis!
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— K u r tą mergaitę vedies? Atiduok ją man.
— Ne, neduosiu,— sako katinėlis. — Vedu ją namo, pas senelę.
— O ko ji čia girioje verkia! — sušuko vilkas ir prišokęs norėjo
Onytę pagriebti, bet katinėlis papurkšt pro ūsus supurškė, vilkas išsi
gando ir nubėgo.
Katinėlis su Onyte nuėjo tolyn.

Eina juodu, eina, o vis giria ir giria. <
ė vėl nerimsta, verkšlena,
verkšlendama katinėlį klausia, ar dar u>ti ->odas, ar veikiai namo par
eisianti.
— Nusiram ink, Onyte,— sako katinėlis,— patylom is kalbėk, kad
žvėrys neišgirstų.
Bet, kur buvęs, kur nebuvęs, gauruotasis lokys jau ir čia.
— Sveikas gyvas, katinėli rainasis!
— Sveikas gyvas, lok eli gauruotasis!
— O kur tą mergaitę vedies? A tiduok ją man.
— Ne, neduosiu,— sako katinėlis. — Vedu ją namo, pas senelę.
J i nelaim inga, girioje paklydo.
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—
O ko ji čia į girią atėjo? — sušuko lokys. — A r negalėjo na
mie būt!
Ir puolė ant Onytės, bet katinėlis papurkšt pro ūsus supurškė, lokys
išsigando ir nubėgo.
Ir vėl juodu eina. Eina, eina, o vis giria ir giria. Onytė jau nebever
kia, tik patylom is katinėlį klausia:

— K atin ėli rainasis, b roleli gerasis, ar veikiai mūsų sodas bus, ar
veikiai nam učių pareisi va?
K atinėlis Onytę ramina:
— Tuojau, Onyte, tuojau, sesyte; tuojau sodas bus, tuojau namu
čių pareisiva.
Ėjo juodu, ėjo. Pagaliau katinėlis sustojo, sukniaukė, ir giria sodu
pavirto, o sode senelė Onytės ieškojo, ieškodama šaukė: „Onyte, Ony
te! K u r tu?“
Onytė tuojau iš po medžio pakilo, nubėgo pas senelę ir nuėjo su
ja į p irkią linksm a ir gerutė.

ж
C r \ , a i buvau mažas, atsimenu, senelis sykį tokią pasaką papa
sakojo:
Prieš daugel metų mūsų kaim yno augo du vaikai — Vytukas ir
Rūtelė. Kaim yno buvo didelė kūdra. T a kūdra ir dabar dar tebėra,
tik jau gerokai prislinkus. Iš senų senovės tebesivadina ji Krankyne.
Toje kūdroje, Krankynėje toje, augo daug ajerų, visokių maurų,
plūdenų ir žąskojų. Vytukas eidavo į Krankynę ajerų ir darydavo iš
jų cypukus, o Rūtelė nešdavosi savo lėlutei drabužėlius išskalbti arba
nueidavo žąskojų pasiskinti. K elis sykius juodviem pasisekė kūdroje,
nes mat d id ieji čia pat dirbo. Bet vieną sykį vaikai vienudu nuėjo į
kūdrą. Vytukas ajerų skynėsi, Rūtelė — žąskojų. Ir atsitiko baisi ne
laimė: Rūtelė kaži kaip ėmė ir pasprūdo nuo kranto ir įkrito į vande
nį! Vytukas puolė gelbėti, bet iš po gluosnio kelmo išplaukė baisiai d i
delė varlė ir nusinešė Rūtelę. Vytukas pradėjo šaukti ir graudžiai
verkdamas prašė atiduoti Rūtelę, bet varlė nė nepasirodė dau
giau.
Atbėgo tėvai, susibėgo kaim ynai, susinešė marškų, graibštų ir pra
dėjo graibyti. Graibė, graibė — nei varlės, nei Rūtelės, tik vienos
plūdenos, vieni m aurai graibšte. Verkė Vytukas seselės, verkė ir
m otinėlė su tėveliu, ir kaim ynai ašaras nusišluostė. Bet ką padarysi?
Nėra Rūtelės, ir gana.
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O
Rūtelė jau varlės trobelėje. K ai tik pasprūdo žąskojus beskindama, tuojau varlė jai už kojų — ir nusivilko po kelmu. Č ia buvo to
kia ola. J i Rūtelę — į tą olą. Lindo, lindo ta ola, kol p rilin d o tokias
duris, iš m aurų nupintas. K a i tas duris atidarė, tuojau pasirodė tokios
plačios pievos, žolynai, o šviesa aplinkui buvo tokia neaiški ir gels
vai žalsva. V arlė čia paleido Rūtelę ir sako:

— E ik dabar su manim.
K ą darys? Rūtelė turi klausyti, nes žino, kad čia jos niekas negel
bės. V arlė paplum pt paplumpt šokuoja, ir Rūtelė stengiasi neatsilikti.
O ašaros jai tik byra, byra...
Ėjo, ėjo juodvi ta pieva, ėjo, ėjo ir priėjo tokius namelius. T ie na
m eliai iš ajerų statyti, žąskojais dengti, m aurų durys, ajerų lupsnelių langai. V arlė įsivedė Rūtelę į tuos namelius, Rūtelė žiū ri — p il
ni suolai varliukų pritūpę, o prie durų kampe didelis didelis vaba
las su dviem ragais ir dviem žnyplėmis bekiūtąs. V arliu kai tuojau
strykt strykt nuo suolų nušoko ir pasveikino Rūtelę. O varlė parodė
jai tą vabalą ir pasakė:
— Še, tas vabalas bus tavo sargas ir nieko tau nedarys, jeigu tu
pati būsi gera ir klausysi. Bet jeigu nenorėtum klausyti, tai jis turi dvi
aštrias žnyples... Saugokis.
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Rūtelę paėmė didelė baimė ir ji pradėjo verkti: „O i dieve mano,
dieve... K ą aš dabar darysiu?..4*
Tuojau visi varliukai supuolė ram inti.
— Neverk,— sako,— Rūtele, neverk. Pas mus tau gerai bus.
Tuojau mes eisim į žalią pievą. Ten tu daug gėlelių rasi, margų dru
gelių pamatysi. Galėsi viskuo džiaugtis, viskuo gėrėtis, tik turėsi mūsų
dėdienei (suprask, tai varlei) kasdien po septynis tūkstančius vaba
liukų ir visokių m uselių pririn kti.
Kai tuos žodžius išgirdo, Rūtelė vėl pradėjo verkti: „D ievulėliau
mano, dievulėliau! K ą aš dabar darysiu, kaip aš tokią daugybę mu
selių pririnksiu!./*
Bet ką darys? Ir verkus turėjo nustoti, mato, kad kitaip nebus.
O čia dar ta varlė patvirtino, kad taip turi būt, ir gana. Sako:
— V arliu kai vieni nevalioja manęs išm aitinti, o aš pati per didelė:
kai tik išeinu į pievą, tuojau visos musės, visi vabalai mane pamatę
lekia šalin... T u ri čia būt, ir gana.
Po to varlė atnešė Rūtelei saują džiovintų karosų ir liepė valgyti,
o paskui eiti į darbą — m uselių gaudyti, nes ir ji esanti išalkus.
K ą darys mergaitė? Pavalgė tų karosų, o jie buvo labai skanūs, ir
išėjo su varliukais į pievą.
Tuojau visi varliukai pasklido žolėse ir ėmė tykoti m uselių ir va
balėlių. O Rūtelė, kai pamatė gėles ir visokių drugelių, tai ir viską
pamiršo. N ei jai rūpėjo baimė, nei kitkas. T ik bėgiojo po pievą,
džiaugėsi drugeliais, skynė gėleles, ir daugiau nieko.
T aip jai besidžiaugiant, ir laikas praėjo. Pamatė, kad jau visi var
liu kai susirinko ir vadina ją namo. Knykt jai į galvą tos muselės, tie
vabaliukai. „K ą aš dabar padariau? — sako.— N ei vienos muselės
nepagavau, nei vieno vabalėlio! K aip aš dabar namo pareisiu?.."
J i labai bijojo to vabalo. Bet ką darys? Nam o eiti reikėjo, varliu 
kai jos neliko.
Pareina visi namo. V arlė jau laukia išsižiojus. V arliu kai tuojau
pradėjo jai mest į gerklę po muselę ar po vabaliuką — ką kuris tu
rėjo parnešęs. Metė, metė, kol visi sumetė. Dabar iš Rūtelės laukia. O
ta nieko neturi. Supyko varlė ir liepė tam vabalui jai įgnybti. Vabalas
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tuojau atkišo žnyples, capt capt už blauzdų — tik mėlyna pasidarė,
ir gana. Rūtelė sušuko iš skausmo, bet tuojau turėjo ir nurim ti, nes
varlė liepė jai patalą paklot.
Iš ko dabar jai tą patalą paklos?
Tuojau varlė siunčia ją su tuo vabalu į kūdrą plūdenų. Sako:
„M an patalas visada turi būt iš žalių plūdenų paklotas.“
Išėjo ji su tuo vabalu ir eina. Eina tais pačiais takais, kuriais atėjo
į varlės trobelę.

Štai priėjo ir kūdrą. Tuojau tas vabalas liepė jai pakilti į viršų van
dens ir graibyti plūdenų. Rūtelė graibo, graibo tas plūdenas, begrai
bydama kyšt galvą iš vandens, žiū ri — jos brolelis Vytukas ant kran
to bestovįs. „Vytuk, Vytuk! gelbėk mane!“ — sušuko mergaitė. Bet
Vytukas persigandęs parbėgo namo ir papasakojo, kad Rūtelę matęs
vaidinantis. O Rūtelę tas vabalas čiupt nutvėrė ir nusitraukė į dug
ną. Paskui, einant namo, jis pasakė Rūtelei:
— Kad tavo brolis būtų tau ranką padavęs, būtum išsigelbėjus.
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Verkė Rūtelė, kad jai brolelis rankelės nepadavė.
Parėjus atgal j trobelę, Rūtelė paklojo varlei patalą, o pati su varliukais ant suolo atsigulė.
Rytą anksti ją prikėlė, pavalgydino tais džiovintais karosais ir vėl
liepia eiti į pievą muselių. T ik dabar jau su ja siunčia ir tą vabalą.
— E ik ,— sako,— vabaliuk, ją pasaugok. Kad nenorės m uselių
rinkti, įgnybk.
Išėjo visi — varliukai, Rūtelė ir tas vabalas — ir eina. N ueina j
dar gražesnę pievą kaip pirma. T ų visokių gėlių, nuostabiausių dru
gelių — kur tik žiūri, visur pilna. O tų paukštelių — tik skamba, tik
skamba visokiais balsais — p iln i krūm ai.
Rūtelė iš to džiaugsmo ir to gražumo užsimiršo, ir ko ji atėjo, ir
kas ją atlydėjo. T ik skynė gėleles, tik pynė vainikėlius ir dainavo:

Oi skyniau, skyniau gėleles,
oi
skyniau, skyniau žiedelius,
kai prisiskyniau gražių žiedelių,
pyniausi vainikėlį.
Oi čiulba, čiulba paukšteliai,
oi
gieda, gieda giesmeles,
ir aš dainuosiu dainų dainelę,
linksminsiu sau širdelę.
Tas vabalas klausosi, klausosi iš tolo — patiko jam ta daina. P r i
rėpliojo prikūprino prie Rūtelės ir nori ją šnekinti, o ta krūpt persi
gando ir kaip išmesta pašoko. Vabalas sako:
— Nebijok, nebijok. Aš žinau, kad tu m uselių nepririnkai. Bet
tavo dainelė man labai patiko, ir aš tau noriu padėt.
Tuojau jis paėmė iš Rūtelės vieną didelę gėlę, paseiliojo, pasei
liojo ir padavė mergaitei.
— Tu dabar,— sako,— pavaikščiok su ta gėle po pievą — tuo
jau septyni tūkstančiai m uselių ant jos sulėks.
Rūtelė paėmė tą gėlę ir ėmė vaikščioti po pievą. Tuojau muselės,
vabaliukai tik lekia, lekia ant jos, bežiūrint visą apgulė, nė nematyt
tos gėlės.
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Štai ir varliukai visi atšokuoja ir vadina Rūtelę namo. Rūtelė da
bar jau — be baimės. „E im e“ ,— sako.
Pareina visi namo. O kaip aną sykį, taip ir dabar — pirm a varliu 
kai sumetė „dėdienei" museles, paskui eina artyn Rūtelė. V arlė išsi
žiojus laukia. Rūtelė įkišo jai į gerklę tą gėlę, nukratė, nukratė mu
seles su vabaliukais, varlė vapt vapt prarijo, pagyrė Rūtelę ir prašo
atsigerti.

—
G erai pavalgius, noriu atsigerti,— sako. — E ik man vandens
parnešti. Tuščia nepareik.
Paduoda jai tokią pintinėlę iš meldų ir liepia eiti į šaltinėlį. Parodė
ir kur tas šaltinėlis.
Ein a mergaitė — ką darys? — bet neramu jai neapsakomai. K aip
dabar ji to vandens pasems, kad ta pintinėlė — vienų skylių? Bet
kitos neturi, o tą padavė, tai eik, ir gana.
Ėjo, ėjo ir priėjo tokį kalnelį. Ž iū ri — kalnely akmuo, o iš po to
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akmens šaltinis bėga. Rūtelė apsidžiaugė ir įkišo pintinėlę į vandenį,
bet, kai ištraukė, tai ir vėl vanduo išbėgo. V ėl semia ir vėl nieko nepasemia.
Taip kelis sykius darė — vis nieko. O be vandens varlė liepė ne
pareiti! Vabalas įgnybs, kad vandens nebus. Ką dabar jai daryti?
Pasidėjo tą pintinėlę ant akmens ir verkia, ašaras lieja.
K a i ji verkė, kelios ašaros nukrito ant to akmens. Tuojau tas ak
muo pasidarė skystas, ir Rūtelė pamatė, kad jos pintinėlė visa į jį nuklim po. Staiga ji nutvėrė už lankelio, bijodama, kad pintinėlė nepragrim ztų, ir išsitraukė. Pintinėlė visa pasidarė kaip akmeninė. R ū 
telė pamėgino semti vandens — nebėga.
Tuojau ji pilną prisisėmę ir eina linksm a namo. Parėjus duoda
varlei gerti. T a prigėrė, prigėrė to vandens, išsipūtė visa — baimė
žiūrėti, net steni.
— Dabar,— sako,— paklok man patalą. Šįvakar aš soti ir atsigėrusi, tai ir senosios plūdenos bus geros, nereikės naujų. T ik išpurink
gerai.
Rūtelė išpurino, išdailino tas plūdenas, paguldė varlę, užklojo ir
pati nuėjo gulti.
V arlė gulėdama mano: „K a ip čia dabar tai m ergučei taip gerai
sekas? V isur viską padaro — kur nori siųsk. Palauk, aš jai padary
siu kliū tį. R eikia tokias bausti, kad neišdyktų.44
T a ip pamąsčius ir kaži ką sugalvojus, varlė užmigo ir miega lig i
ryto. Rytą anksti prikelia visus ir varo į darbą. T ik Rūtelei išleisda
ma sako:
— Tu, Rūtele, man šiandien m uselių ne ant gėlės parneši, bet —
į skreitą. N uo gėlės muselės negerą kvapą gauna, man nepatinka.
Rūtelei — vėl rūpestis, vėl nerimastis ją ima. K aip ji dabar tų mu
selių į skreitą prigaudys?
P akeliu i į pievą vabalas jai šnibžda: „Rūtele, susigauk kelis varliukus ir panėšėk skreite.44
Rūtelė klauso to vabalo: dabar ji žino, kad jis jai — ne priešas. Bet
kaip čia dabar tų varliukų susigausi? Jie tik šokuoja, straksi visi kaip
papaikę, vis už kitas kito, net Rūtelę su vabalu aplenkė. Tačiau Rūte
lė prisivijo būrelį ir sako:
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— V ai jūs, m aželėliai... Štai jau k iti visai nusidribčiojot, lenkty
nių bešokdami. Aš jus panėšėsiu galelį.
O tie ginasi kaip įmanydami:
— N ereik, nenešk mūsų! Mes valiosim!
Bet Rūtelė nepaisė jų, susigriebė kelis ir susidėjo į skreitą.
— Aš čia jūsų žiūrėsiu,— sako. — O kai apsirgsit kuris, tai paskui
dėdienė ant manęs bėdą nuvers, sakys — nežiūrėjau mažiukų.
Taip jie nuvyko į pievą. Rūtelė paleido tuos varliukus, tie pirm a
visų strakt strakt į žoles...
— M at,— sako Rūtelė,— ar ne geriau, kad panešiau galiuką.
Didesnieji visi dar paskui jus atšokuoja išsižioję, žiūrėkit.
K a i varliukai sulindo į žoles, vabalas paskynę didelę gėlę, apseilėjo ir padavė Rūtelei.
— Te,— sako,— p risirin k muselių.
T a tuojau pavaikščiojo, pavaikščiojo po pievą, apsikabino tą gė
lę muselėmis ir grįžta pas vabalą. Vabalas sako:
— Nusikratyk dabar tas museles į skreitą, gėlę numesk, ir viskas
bus gerai.
Rūtelei rūpi, kad varlė neužuostų tos gėlės.
— Neužuos,— sako vabalas,— nebijok. Juk aš tau tyčia liepiau
tuos varliukus nešti, kad susivarliuotų skreitas.
Rūtelė patenkinta, džiaugiasi. O vabalas jai dar sako:
— Žiūrėk, Rūtele, visada būk su varle mandagi ir dažnai nusidejuok, kad tau sunku. J i n ori tave pakankinti, tai vis duos kokį nau
ją darbą. Bet per daug tave nuvarginti bijos, nes paskui gali nevalio
ti jai m uselių p ririn kti, o ji yra didelė besotė — pati matei.
Rūtelė gerai įsidėmėjo, ką pasakė vabalas, ir laukia varliukų. T u o 
jau tie susirinko, ir eina visi namo.
K aip visada, taip dabar: varliukai pirm a sumetė varlei savo muse
les, paskui eina Rūtelė. V arlė išsižiojus laukia, žiūri, kas čia bus. R ū 
telė išpylė jai museles, atsisėdo ant suolo ir dūsauja, tarytum labai
pavargusi. V arlė pasižiūrėjo į ją, davė valandėlę pasilsėti, paskui
liepė eiti vandens.
— T ik parneši man,— sako,— ne į tą patį indą, bet į kitą. Te.
Iš ano man akmeniu atsiduoda vanduo.
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Ir padavė jai naują m eldų pintinėlę.
— Į tą parnešk,— sako. — T ik , žiūrėk, akmeniu nepasmardyk.
V ėl Rūtelei parūpo. Bet pasiėmė tą m eldų pintinėlę ir išėjo. E id a 
ma galvoja: „V arlės mėgsta balas, kūdras, tai ji turbūt nieko nepa
žins, kad aš tą pintinėlę iš vidaus m oliu ištepsiu.“
T aip ir padarė: susirado įkainy m olio, susimirkė, išsiminkė, išglaistė pintinėlę ir prisisėmę vandens.
Parėjus duoda varlei gerti. T a prisigėrė, pritvitino to vandens.
„Atata,— sako,— tai skanus." Pagyrė Rūtelę, paglostė ir atsigulė.
Ir visada paskui jau taip būdavo: rytą Rūtelę džiovintais karosais
pavalgydindavo, išleisdavo su varliukais ir tuo vabalu į pievą, pie>voje tas vabalas jai padėdavo m uselių pririnkti; su ta pačia m oliu
išglaistyta meldų pintinėle ji eidavo vandens, iš tų pačių plūdenų
varlei patalą klodavo... V is taip ir taip.
V arlė vieną sykį jai sako:
— O ką, ar ne gerai tau čia? Savo darbą kaip reik atlieki, ir niekas
nieko tau nedaro. Gyvenk tik ir džiaukis.
O Rūtelei mažai džiaugsmo tebuvo. Ja i čia taip nusibodo, tėvelių
ir b rolelio ji taip pasiilgo, kad nė apsakyti negalima.
Vieną sykį, nuėjus į pievą, ji prisim inė visą savo praeitį, visus var
gus, visus skausmus, iškentėtus pas tą varlę, ir visus džiaugsmus, v i
sas gerąsias dieneles, praleistas pas tėvelius. Ir jai taip liūdna pasida
rė, taip suskudo širdelę, kad net ant žemelės parpuolė ir ėmė grau
džiai graudžiai verkti, gailias ašarėles lieti. Priėjo prie jos tas vaba
las raginti rin kti muselių. Bet Rūtelė nenusigando jo, nebijojo, net
kalbėti su juo šitaip pradėjo:
— Gerasis vabalėli,— sako,— aš jau dabar žinau, kad tu ne p ik
tas esi. Tu man jau daug gero padarei, pasakyk dar, vabalėli, kaip
man iš tos varlės išsigelbėti? M an čia taip ilgu ir taip nusibodo, kad
aš nė apsakyti tau negaliu.
Tas vabalas sako jai:
— Ir man tavęs gaila, Rūtele, ir su m ielu noru aš tau padėsiu iš
sigelbėti. Seniai jau aš laukiu, kad tu paprašytum mano pagalbos,
nes be tavo valios aš negalėjau pradėt išvadavimo. Dabar viskas bus
gerai. T ik tu neišsiduok varlei... Aš juk, Rūtele, taip pat esu žmogus.
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Ir mane varlė įsitraukė į kūdrą kaip ir tave, paskui aš jai taip pat vis
ką gavau daryti kaip ir tu. T ik iš ilgo laiko vabalu pavirtau, nė pats
nepasijutau kaip. Turbūt varlė taip padarė, nes prieš tą dieną, kada
tave parsivedė, aš dar vaikas tebebuvau... Seniai seniai jau aš čia,
Rūtele, daug sykių mėginau ištrūkti, bet vis negalėjau. O dabar var
lė žino, kad aš, vabalas, niekur negalėsiu su žmonėmis būti, tai leidžia
mane, kur tik prireikia. Aš turiu ir tave saugoti, nes man liepia.

Anuomet būčiau galėjęs tave paleisti iš kūdros, kai nuėjova plūdenų,
bet man būtų buvę ilgu čia vienam pasilikus, o jeigu dar būtų suži
nojus apie tai varlė, tai gal būtų man ir galą padariusi. Dėl to aš tavęs
ir nepaleidau. Bet nenuliūsk, Rūtele. K aip visur, taip ir čia yra gera
darių. Vieną sykį, jau vabalu būdamas, aš apėjau tokį paukštelį krūmuty, ir jis man nupasakojo, kaip aš galiu iš čia ištrūkti ir tave išva
duoti. T a i nelauksiva ilgiau, gelbėsivos kuo veikiausiai. Dabar tu p ri
sigaudyk muselių, ir eisim namo. O pašėrus tą varlę ir pagirdžius,
prašykis, kad tave leistų į kūdrą naujų plūdenų parnešti. Sakyk —
jau tos pasenusios, susitrynusios, tu norėtum jai minkštesnį patalą
pataisyti. O kai išleis, paskui jau mudu rasiva, ką daryti.
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Rūtelė taip ir padarė. Prisigaudę muselių, pašėrė varlę, parnešė
vandens, pagirdė ir sako:
— Dėdienėle, aš taip norėčiau tau minkštą patalėlį pataisyti, tik
iš tų senųjų plūdenų nieko negaliu padaryti. Leisk mane naujų par
nešti.
V arlė tik apsidžiaugė, kad Rūtelė ja taip rūpinasi, ir su m ielu noru
išleido ją su vabalu į kūdrą.
O Rūtelei to tik ir tereikėjo. J i tuojau išėjo su tuo vabalu ir eina,
iš to džiaugsmo žemės po kojom is nejaučia.
P riėjo kūdrą, atsidarė tas m aurų dureles ir sulindo abudu į van
denį. Vandeniu plaukė, plaukė, kol išplaukė į viršų. Rūtelė žiū ri į
krantą, ar nematyti Vytuko. Bet Vytuko nebuvo. Tuojau juodu iš
plaukė į krantą ir išlipo.
O gražu čia neapsakomai: saulutė šviečia, šilta, visur aišku, visai
ne taip kaip varlės žemėje. Štai ir Rūtelės namai stovi, sodas žaliuo
ja... Jau buvo bebėganti namo, tik g irdi vabalo balsą:
— Rūtele, manęs neužmiršk.
Rūtelė pasižiūri — tas vabalas čia. K ą dabar su juo daryti? V a
balas sako:
— T u mane atversi, Rūtele, tik atnešk nors kąsnelį duonos.
Rūtelė tuojau nubėgo į kamarą, nulaužė duonos, atnešė tam vaba
lu i ir padavė. Tas duoną suėdė ir pavirto vaiku.
Dabar juodu abudu eina į trobą. T ik žiūri, kad viskas lyg atsim ai
nę. įein a į vidų, ogi čia toks senis su senute susėdę už stalo ir valgo
pietus. Senutė — nieko, bet tas senis, kai pamatė Rūtelę, pakilo iš
užstalės ir sako baimingai:
/
— Rūtele, ar tu čia?!
T a atsakė:
— Taip, aš — Rūtelė. O kur mano tėtis, mama?
J i to senio nepažino visai. O tai buvo jos brolis Vytukas, ta senu
tė — jo pati...
T a i kas pasidarė! Pas tą varlę ji taip ilgai išbuvo, kad net paseno
jos brolis, p tėveliai abudu numirė. Kad dar būtų kiek pabuvus, gal
būtų nė b rolio neberadus. Jau ji ir taip jo nepažino, tik kai jis viską
ja i nupasakojo, tai patikėjo.
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O kas buvo tas vaikas — nežinia. Rūtelės brolis jo nepažino. T ik
jis pats pasakojosi, kad j tą pačią kūdrą kada įkritęs, ajerus beskindamas. Jam rodąsi, kad čia jis ir tą vietą pažįstąs ir kad čia gyvenę
ir jo tėveliai.
— T a i tu esi iš to paties gyvenimo,— tarė jam Rūtelės brolis,—
tik, matyt, labai seniai esi pas varlę patekęs.
N uliūdo tas vaikas, nuliūdo ir Rūtelė, kad tėvelių neberado, ir
verkė abudu. O Vytukas su savo senute ram ino juodu:
— N everkita,— sako. — Abudu iš čia esata, abudu čia ir pasilik sita. Galėsita gyventi pas mudu. O mudu jau vaikų nebeturiva, tai ir
ū kį judviem m irdam i paliksiva.
Ir pasiliko juodu ten, ir laim ingai paskui gyveno ir apie savo var
gus bėdas pasakojo.

Д

БѴІ GĖLELĖS

ugo dvi gėlelės: viena šalia take, kita toliau nuo tako. Ta,
kuri toliau augo, buvo labai nepatenkinta savo likim u ir nuolat skun
dėsi aplinkui augančioms žolelėms. „K a ip liūdnas ir nuobodus čia,
šioje vietoje, gyvenimas! — sakė ji. — Gyveni, lyg ko lauki, rodos,
laimė ateis, o vis nėra atmainos ir nėra. Oi, kaip nusibodo taip gyventi!“ — „Nusiram ink, gėlu te,— kalbėjo jai žolelės. — Juk čia
taip gerai: ir saulutė šilta, ir raselė skaisti, ir vėjelis švelnus — tik
auk, žydėk ir būk laim inga.44
Bet gėlelės jų kalba neram ino, ji vis skundės ir rodė į savo kaim y
nę, ku ri šalia tako augo. „Ž iūrėkite,— sakė ji: — ana tai laim inga.
Taku eidam i žmonės ją mato, ja gėrisi ir tebisi jos gražumu. O ma
nęs čia niekas nemato, ir nėra kam manim pasidžiaugti, jei bent b i
telėms, kurios mano sulties čiu lpti atlekia".
Žolelės nieko daugiau neatsakė, o baltasis dobilėlis, kuris visur
pripratęs augti, stebėjosi gėlelės kalba ir kraipė savo baltąją galvelę.

Vieną sykį taku ėjo didelis būrys žm onių. V isi buvo linksm i ir sma
giai kalbėjosi. Jie eidam i visai nepastebėjo šalia tako augančios gėle
lės ir numynė ją.
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VARLĖ DĖDIENĖ
im kų kūdroje gyveno didelė varlė dėdienė. Vieną sykį ji sa
ko varlyčiams: „Nusibodo man čia, toje kūdroje, gyventi. Eisiu geres
nio gyvenimo ieškoti, radus ir jus atsiim siu."
Ir išėjo. Ein a vieną dieną, eina kitą ir priėjo lauką. Laukas buvo
pilkas, sausas, saulės išdžiovintas. V arlė pradėjo trokšti, niekur van
dens nė lašelio neranda. „N ie k a i ir čia gyvenimas,— sako,— eisiu
toliau."
Ir vėl nušokavo. Šokavo, šokavo ir prišokavo balą. Apsidžiaugė
varlė. „Č ia ,— sako,— tai galėsiu gyventi ir varlyčius parsivesti."
T ik štai, kur buvęs, kur nebuvęs, gandras atlėkė ir, nutūpęs į balą,
pradėjo visokių vabalų ir varlių ieškoti. Beieškodamas pamatė ir
mūsų didžiąją varlę. Persigando varlė, nežino kur dingti. „V is tiek,—
sako,— reikės gandrui tekti."
Gerai, kad tuo tarpu pro šalį šuo bėgo. Pamatęs gandrą, nuvijo,
ir varlė išliko gyva. Iškišusi iš vandens galvą, taria sau: „N e, jau čia
nebūsiu, toje bjaurybėje baloje, eisiu toliau. Gerai, kad dabar čia
tas šuo pasipainiojo, o kad ne — būčiau sveika dingus."
Ir vėl nušokavo tolyn. Šokavo vieną dieną, šokavo kitą. Po grums
tais nakvojo, muselėmis mito. Štai pagaliau prisiartino prie plačios
pievos. Pievoje žolė buvo dar nepjauta, visokios gėlės žydėjo. V a r
lei net akys nušvito. „T a i,— sako,— kur man gyvenimas! Ir gražu,
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ir niekas neras žolėse! Šičion tai jau galėsiu ir varlyčius parsigabenti.“
Ir pasiliko varlė pievoje pasilsėt, o paskui eisianti varlyčių parsivest.
Gyvena vieną dieną, gyvena antrą — ramu, gerai. T ik štai vieną
rytą, saulei tekant (varlė dar m iegojo), išgirdo skambant: skilim skalam, skilim skalam! Klausosi, klausosi — nieko negali suprasti. Pas
kui vėl kaži kokį keistą šlamėjimą išgirdo: šių šių šių! — visai netoli
jos. Ir vėl suskambėjo, ir vėl ėmė šlamėti: šių šių šių! Sako: „K a ip bus,
taip — būsiu čia sau, ir gana.“ T ik štai visai šalia jos suskambėjo ir
sušlamėjo. Nebeiškentusi jau norėjo tolyn pašokti, tik su sykiu kad
šlamštelėjo — varlei net akys aptemo ir pati pasijuto kitoje vietoje
su žolėmis atsidūrusi.
K iek atsikvošėjus, išlindo iš žolės pasidairyti. Ž iū ri — šienpjūviai
su dalgiais šieną pjauna. D idelis plotas pievos jau guli tirštose pra
dalgėse, nematyti žydint nė vienos gėlelės...
Visa tai pamačiusi, varlė ir akis užsidengti norėjo, tik kaži kas
sm ilktelėjo ja i kojutėje. Atsižvelgė, žiū ri — kruvina visa koja, ir vie
no pirštelio nebėra...
Apsiverkė varlė, geresnio gyvenimo neradus, užsivyniojo minkšta
žolele savo žaizdą ir tą pačią dieną grįžo namo į senąją kūdrą.
Sulaukę savo dėdienės, varliukai labai nudžiugo, tik, pamatę užriš
tą jos koją, nuliūdo ir pradėjo klausinėti, kas atsitiko. V arlė išpasa
kojo visus savo vargus nelaimes ir galų gale pasakė: „Gyvensim e,—
sako,— čia, mano vaikeliai, šioje kūdroje. Kad ir nelabai ji daili,
bet vargo čia nematysim. Pajutę pavojų, šoksim į pat kūdros dugną,
ir niekas mūs nepasieks.“
Ir pasiliko varlė senojoje kūdroje gyventi.
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„GILIAU KASI, DAUGIAU RASI“
etoli musų gyveno trys broliai. Du iš jų visi vadino išm intingais, trečiasis, ir visų jauniausiasis, buvo visų kvailu padėtas.
Ir tikrai šisai jauniausias buvo keistas. Būdavo, mažai kalba, daug
tyli. Norės kas su juo pasikalbėti, jis dažnai nė neatsako nieko. „K v a i
las, ir gana“ ,— pasakydavo žmonės.— „G ilia u kasi, daugiau rasi“ ,— atsakydavo kvailys ir vėl tylėdavo. T ie dar labiau jį kvailinda
vo. O jis vėl: „G ilia u kasi, daugiau rasi,“ Dažniausiai tuo visa
kalba ir pasibaigdavo.
V ieną sykį išm intingieji b ro lia i išsirengė į tolim ą kelionę. M at juo
du kaži kur buvo girdėję, kad yra tokia šalis, kur žmonės daug pelno,
o nieko neprapelno. Į tą šalį juodu ir išsirengė. Pasiėmė su savim ir
kvailąjį b rolį, nes bijojo j į namie palikti.
T a ig i išėjo visi trys b ro lia i ir eina. Eina, eina, beeidam i ir kelią
pametė. N etoli stovėjo tokia apkerpėjusi trobelė. Ein a išm intingieji
b ro lia i į tą trobelę kelio pasiklausti, kvailąjį palieka lauke.
Jėjo juodu į tą trobelę, apsidairė — nieko nėra, ir vėl išėjo. K vai
lasis juodu klausia:
— O ką?
— N ieko ten nėra,— atsakė tuodu. — Apsidairėva ir vėl išėjova.
Dabar eina kvailasis į tą trobelę. Seka paskui ir išm intingieji bro
lia i pažiūrėti.
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Kvailys įėjo, apsidairė — nieko nematyti, ir nulindo į užkrosnį.
Išm intingieji juokiasi: „M at,— sako,— įsileisk kvailą į trobą.“ —
„G ilia u kasi, daugiau rasi“ ,— tarė jiedviem kvailys ir еще su kaži
kuo užkrosny kalbėtis.
M at ten senos senos bobelės būta begulinčios. Kvailys jos kelio
pasiklausė ir išlindo iš užkrosnio. Paskui visi nuėjo.
Ėjo, ėjo, beeidam i išalko. Štai pamatė — ponų ir ponių būrys ke
liu važiuoja. Apsidžiaugė išm intingieji broliai. „Ž in a i,— sako,— po
nai skaniai valgo. Ir mums dalelę nudalins. Juk tik tušti nesivažinė
ja /4 Bet patys nedrįsta jų prašyti. Siunčia kvailį. Kvailys neina.
Labai supyko ant jo išm intingieji broliai. „Kam mudu jį dar vedėvos! — sako. — T ik vargas su tokiu kvailiu." Kvailys jiedviem sa
ko: „G ilia u kasi, daugiau rasi."
Išm intingieji b ro lia i nusispjovė iš piktum o ir nuėjo prie ponų.
— P o n u liai,— sako,— mes keleiviai, per dieną eidam i išalkom.
Bene turite ko užkąsti?
— Ne,— atsakė ponai. — Mes į svečius važiuojam , nieko netu
rim.
N ieko nepešę, atsitraukė ir supykę eina, su kvailuoju nė nekalba.
P o valandėlės jie pamatė žmogų su šieno vežimu atvažiuojant.
Kvailys iš džiaugsmo ėmė šokinėti.
— T a i pasivalgysim, tai pasisotinsimi — šaukė jis drykčiodamas.
O išm intingieji b ro lia i piktum u nebetveria, į jį žiūrėdam i.
— Jau visai iš galvos išėjo tas kvailys,— sako juodu: — šieną pa
matęs džiaugiasi.
— G iliau kasi, daugiau rasi,— tarė kvailys ir nubėgo prie vežimo.
Pribėgęs linksm ai sveikinas:
— Labądien, žmogeli! K u r važiuoji?
— \ Kauną, šieną vežu parduoti,— tarė žmogus.
— T a i bene tu ri ko užkąsti? — paklausė kvailys. — Mes jau,
bala žino, kada einam, labai išalkom.
— T u riu to gero,— atsakė tas žmogus. — Daug įsidėjau, į to li
mą kelionę važiuodamas, užteks ir jums. M an kad ir nepritektų ko,
Kaune nusipirksiu. Miestas didelis.
Ir davė nupjovęs duonos kampą ir sūrio galą.
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Kvailys paėmė viską, padėkojo žmogui ir nusinešė valgymą pas
brolius.
Visi, gerai pasivalgę, nuėjo toliau.
Ėjo, ėjo, kol priėjo to kelio galą. Priėję kelio galą, žiū ri — tas ke
lias pasibaigia, prasideda kiti trys, tik mažesni: vienas eina į rytus,
kitas į žiemos vakarus, trečiasis į pietus. K u r dabar eiti? D airosi visi

sustoję. Ogi žiū ri — šalia tų išsišakojusių kelių tokia lindynė be
riogsanti, o toje lindynėje — senis įsilindęs.
— Senuk,— sako b ro lia i,— bene galėtum mums kelią parodyti?
— O kaipgi,— sako senis: — aš tam čia ir esu.
— T a i pasakyk mums, meldžiamasis, kuriuo keliu eiti? Mes
norim e rasti tą šalį, kur žmonės daug pelno, o nieko neprapelno.
Senukas pažiūrėjo į juos ir tarė:
— K u r paukštis lekia, čia plunksną meta.
Du išm intingieji b ro lia i nusispjovė ir atsitraukė nuo senio, sa
kydami: „Ir tas senis turbūt toks jau kvailys kaip ir mūsų brolis.
O gal dar ir už k v a ilį kvailesnis.“ — „G ilia u kasi, daugiau rasi“ ,—
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sako jiedviem kvailasis brolis, pats tuojau sėdasi šalia kelio į
pievutę ir galvoja, į dangų žiūrėdamas. B ro lia i j į vadina eiti,
o jis tarytum nė negirdi: sėdi ir vis galvoja. Pagaliau vienas
išm intingasis brolis sako: „Eiva, palikiva jį, tą kvailį, kad neklauso.“
Ir nuėjo. Nuėjo abudu vienu keliu, į rytus.
Po valandėlės kvailys juodu šaukia:
— B roliai! B roliai! G rįžkita atgal! Aš atradau tik rą jį kelią! V isi
juo eisim.
B ro lia i pasižiūrėjo į vienas kitą. „G rįžkiva,— sako,— gal tas
kvailys ir rado kelią. O gal jam tas senis dabar išaiškino.*4
Ir sugrįžo. Kvailys jiedviem sako:
— B ro le lia i mano, nė vienu iš tų trijų kelių neikita. G rįžkim e
visi atgal. Aš taip senuko žodžius supratau pagalvojęs.
— Jau tu gana kvailas, o tas senukas dar ir už tave kvailesnis,—
tarė labai supykę b roliai, kad jiedviem tokį galą reikėjo grįžti dėl
kvailio.
— G iliau kasi, daugiau rasi,— pasakė jiedviem kvailys ir sugrįžo
senuoju keliu namo. O tuodu apsisukę vėl nuėjo į rytus.
E in a juodu, eina ir priėjo kaimą. Č ia žmonės pūdymus bearią.
Jiedu priėjo prie artojų ir klausia:
— Bene žinote, vyreliai, ar to li dar į tą šalį, kur žmonės daug
pelno, o nieko neprapelno?
A rtojai žvilgt žvilgt, pasižiūrėjo į kitas kitą. „M at,— sako,—
žmonės dirba, vargsta, norėdam i ką uždirbti, o juodu dyki vaikščio
ja ir dar kokių gėrybių ieško.“ Kad įsisuko jiedviem su -vytiniais
duot... Kad davė, kad davė — tuodu d vilin k i iš dirvos išsirito ir
tekini ėmė bėgti atgal.
G aliuką pabėgę, sustojo, čiupinėjas pakinkius ir kalbas: „T u r
būt,— sako,— ne tuo keliu ėjova. G rįžkiva atgal, pabandysiva eit į
žiemos rytus.“
T a ip ir padarė. Bet čia dar kitaip rado. Žmonės rugius bepjauną.
Juodu priėjo prie būrio ir klausia:
— A r nežinote, vyručiai, kur čia ta šalis, kur žmonės daug
pelno, o nieko neprapelno?
V yre li tu mano! K ai tik juodu taip pasakė, tai tie visi ant juodviejų
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su dalgiakočiais! „Žm onės,— sako,— prakaitą lieja, duoną pelnyda
mi, o juodu nebūtų daiktų ieško.“ Kad davė, kad davė! Kone alkūnes
padaužė. Tuodu d vilin k i iš rugienų išsirito; iš didelio sumišimo be
bėgdami ant gubos užlipo, tą gubą parvertė, patys parvirto, kūliais
apsivertė; paskui pašokę tekini ėmė bėgti keliu atgal.
Gerą galą pabėgę, čiupinėjas alkūnes ir sako: „T u rb ū t ir dabar

T a ip ir padarė. Pagrįžo atgal ik i tos senio lindynės, įstojo į
p ietinį kelią ir nuėjo džiaugdamiesi. „D abar,— sako,— šituo, pas
kutiniuoju keliu, tai jau tikra i prieisiva įą šalį.“
Č ia juodu beeidami rado pakeliui daug plunksnų pribarstytų,
skudurų prim ėtytų, padų kraštų ir kitokių galų. „Nepaprastas
čia kelias,— kalbėjosi b ro lia i.— K aip iš vam zdžio pateksiva į tą
šalį.“
K u rį laiką paėję, priėjo vėl kaimą. T ik čia žm onių lauke nebuvo.
V isi klojim uose rugius kūlė. Juodu įėjo į vieną klojim ą ir klausia:
—
V yreliai, ar ne čia bus ta šalis, kur žmonės daug pelno, o
nieko neprapelno?
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O, sudėta dienele! Jau kas jiedviem čia buvo, tai buvo! K aip tik
septyni vyrai kūlė, taip visi ir atsisuko su spragilais į išm intin
guosius. O kad ėmė jiedviem užpakalius kulti, kad ėmė kulti,
vis žodžiais pritardam i: „N esivalkiokita čia, tai neprapelnysita!
N esivalkiokita čia...“
G erai apkultom is strėnomis tuodu išm intingieji išspruko iš klo
jim o ir parkūrė namo, nė į tą pusę neatsisukdami, kur p ilt gavo.
K ai pagrįžo, rado k v a ilį kuo puikiausiai begyvenantį namie.
Jis buvo ir gerai apsitaisęs, ir sočiai pavalgęs. O tuodu nuplyšę
parėjo ir alkani.
— K aip tu čia taip gerai gyveni? — klausia k v a ilį išm intingieji
broliai.
— O kaip? — atsakė tas.— G iliau kasi, daugiau rasi. K ą darau,
vis galvoju, ką darąs... Atsimenata mūsų visų kelionę? Kieno
vis teisybė būdavo?
— Tavo,— prisipažino išm intingieji broliai.
— Dėlto, matota. G iliau kasi, daugiau rasi. Galvojęs nesigailėsi...
Atsimenata senį lindynėje? „K u r paukštis lekia, čia plunksną me
ta",— sakė jis. Judu jį iškvailinota. O jis tikrą teisybę sakė. T ik
pamanykita: ką bevaikščiodamas gali pelnyti? Išleist, rods, išleisi,
o pelnyt nepelnysi. Juk patys patyrėta? A r ne?
— Kaipgi, labai patyrėva,— atsakė tuodu.
— Matota, kas yra,— kalbėjo kvailasis.— O dabar eime į mano
seklyčią. Ten bene rasim kuo pasistiprinti.
Tiedviem to tik ir tereikėjo, nes labai norėjo valgyti. Tuojau
su b roliu į seklyčią nusvyravo, privalgę, prigėrė ir daugiau jau
kvailio kvailu nebevadino.
į>
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L E K U T IS

aži kur to li toli, pasaulio krašte, buvo toks vaikas, kuris
vis lakioti norėjo. Pamatys, būdavo, paukštį, atsistos, žiūrės, žiūrės,
kol tas paukštis jam iš akių išnyks, paskui atsidus, nuleis galvelę
•žemyn ir eina kur į kam putį susirūpinęs.
Tačiau ne tik paukščiai jį viliojo. J į vilio jo ir drugeliai, kurie
vasarą linksm ai skraido ore, ir bitelės, kurios, saldų m edutį rinkda
mos, nuo žiedelio prie žiedelio lakioja, ir sidabruoti debesėliai,
kurie padangėmis plaukia. „ E ,— sakydavo jis dūsaudamas,— ko
dėl aš negaliu taip skraidyti kaip paukštis ore! Kodėl negaliu taip
plaukioti padange kaip tas gražutis debesėlis!"
Ir taip per dienų dienas dūsavo, į paukščius, į dangų žiūrėdamas,
ir vis lakioti norėjo. Pagaliau ėmė žmonės ir pram inė tą keistą
vaiką Lekučiu. V isi, būdavo, sakys: Lekutis, Lekutis...
Kad geriau ir ilgiau būtų galim a prisižiūrėti, kaip lakioja paukš
čiai, Lekutis eidavo į tamsią girią. Toje girioje buvo didelis kalnas.
Kalne augo kerojo dideli ąžuolai, aukštos pušys ir eglės. Ten ereliai
vaikus perėjo. Baisu buvo ten žmogui eiti, nes ereliai galėjo užkapoti.
Tačiau Lekutis to nepaisė: jis vis ėjo žiūrėti, kaip ereliai skraido.
Vieną sykį išėjo Lekutis į girią ir nebegrįžo. Labai susirūpino
tėvai, nežinojo, ką daryti: ir patys ėjo Lekučio ieškoti, ir žm onių
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klausinėjo — niekas nieko negalėjo apie j į pasakyti. T ik kai kurie
erelių kalne matę nepaprastą ir d id elį paukštį lakiojant. Sako,
bene buvęs tai Lekutis.
Jis ir dabar su ereliais tebelakiojąs, tik dar daug didesnis ir
keistesnis pasidaręs.

LA K Š TU TĖ

чіѵо viena mergaitė, vardu Lakštutė. J i neturėjo m otinė
lės, tik piktą pamotėlę. Pam otėlė ją vis skausdavo, vis bardavo,
sunkiais darbeliais kankindavo. Nebuvo tos dienelės, kad ji būtų
Lakštutės neapibarus, pikto žodelio ja i nepasakius. Dažnai ją ir
mušdavo, ir valgyti jai neduodavo.
Sunku buvo našlaitei, negerai, nerim o jos širdelė.
Vieną vakarą išėjo į sodą ir ėmė savo motinėlės raudoti.

Motinėle mano,
širdužėle mano,
kam palikai mane mažą
ant didžių vargelių?
Ant didžių vargelių,
ant sunkių darbelių...
Kam palikai mane vieną
be užtarėjėlių?

Motinėle mano,
širdužėle mano,
atsiimk mane našlaitę,
savo dukrytėlę.
Tamsios man dienelės,
nešilta saulelė...
Man be tavęs, motinėle,
čia nemiela būti...

Ja i beraudant, begarbstant, atėjo toks žilas senelis ir ėmė ją
raminti:
— Neverk, dukrele, neraudok, neliek graudžių ašarėlių...
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— K u r aš neverksiu,— sako,— kur neraudosiu: neturiu m otinė
lės, tik piktą pamotėlę. Pam otėlė kasdien mane bara, kasdien skau
džia, kasdien piktais žodeliais apkalba. Geriau man būtų su savo
m otinėle juodoj žemelėj gulėti, ne čia vargelį vargti.
— N eisi tu, dukrele, į juodąją žemelę,— sako senelis,— bet
pavirsi paukšteliu ir gražiai giedosi, žmonėms širdis džiuginsi,
našlaitėlius raminsi.
K ai tik senelis tuos žodžius pasakė, tuojau Lakštutė lakštingalė
le pavirto.
Lakštingėlė ir ik i šiol tebegieda ir -linksm ina visus žmones,
našlaitėlius ramina.

SILPNUTIS IR VYLIUKAS

J

eniai, labai seniai, mano tėvų tėvai neatmena, gyveno
pasaulyje neturtinga našlė su savo sūneliu Silpnučiu. Vieną sykį
ta našlė sunkiai apsirgo, nė iš lovos atsikelti nebegalėjo. Rytui
išaušus, pasišaukė S ilpnutį ir sako jam:
— V aikeli, mano sveikata vis menkyn eina, reikia man gydytis.
N ueik pas senelę, parnešk vaisto; senelė gera gydytoja, visokių
žolelių turi prisirinkusi. T ik žiūrėk, vaikeli, kelyje niekur neužtruk
ir šiandien pat namo sugrįžk. Jeigu tu šiandien nepagrįši, tai
kitą dieną jau manęs čia neberasi.
Silpnutis prižadėjo niekur neužtrukti ir tą pačią dieną namo
su vaistu sugrįžti. Išeinant m otina davė jam lazdelę ir pasakė:
— T a lazdelė gali būti tau kartais labai naudinga, tik nepamesk
jos ir nuėjęs paduok senelei.
Silpnutis atsisveikino su m otina ir išėjo.
E iti reikėjo per girią, bet per tą g irią buvo kelias, ir jis visai
nebijojo.
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Viskas būtų buvę gerai, tiktai gerą galą paėjęs, Silpnutis sutiko
tuo pačiu keliu jam priešais beeinantį vaiką. Nepažįstamasis vaikas
tuojau pasisveikino ir paklausė:
— K u r tu eini, Silpnuti?
Silpnutis nustebo, kad tas ir jo vardą žino.
— E in u ,— sako,— pas senelę mamytei vaisto parnešti. Sudieu,
aš neturiu laiko.
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— O ar taip veikiai reikia? — paklausė nepažįstamasis.
— Kad aš šiandien nesugrįšiu,— tarė Silpnutis,— mano mamytė
pražus.
— O ar to li ta tavo senelė gyvena? — vėl paklausė tas vaikas.
— Ne, netoli,— atsakė Silpnutis: — čia, gale tos girios.
— O, tai dar nueisi ir sugrįši,— tarė nepažįstamasis: — ik i vaka
ro daug yra laiko: dabar dar tik rytas. Pažaiskiva valandėlę.
— O kur tu gyveni? — paklausė Silpnutis.
— Aš gyvenu šioje girioje, bet vaikščioju su savo tėvu po
visą pasaulį,— atsakė nepažįstamas vaikas.
— O kuo tu vardu? — vėl paklausė Silpnutis.
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—
M ano tėvas vadinasi V ylius,— atsakė nepažįstamasis,— o aš
pagal jį — Vyliukas.
T u o tarpu Vyliukas išsiėmė iš kišenės švilpuką ir pradėjo švilpauti.
Tuojau atsiliepė į jį keli paukšteliai, o paskui ir visos girios
paukščiai giedoti pradėjo.
T o Silpnutis niekados nebuvo girdėjęs, labai stebėjos ir klausė
Vyliuką, kas čia tie per paukšteliai tokiais gražiais balseliais gieda.

Vyliukas sako:
— Eiva toliau — pats pamatysi.
Silpnutis paklausė ir nuėjo.
Juo toliau juodu ėjo, juo gražesni buvo paukšteliai ir gražiau
giedojo. Silpnutis negalėjo nei į juos atsižiūrėti, nei jų balselių
atsiklausyti.
Paskui juodu priėjo tokį sodą, kur aukso obuoliai augo, perlo
gėlės žydėjo, o paukšteliai tame sode dar buvo gražesni ir šimtą
sykių gražiau giedojo nekaip girioje.
— Kieno čia tasai sodas? — paklausė Silpnutis.
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— T a i mano tėvo ir mano,— atsakė Vyliukas
ir dar toliau
nusivedė Silpnutį.
G alų gale juodu priėjo sidabro rūmus gintaro stogu, deimanto
durim is.
— T a i čia mano nam ai,— tarė Vyliukas: — eiva į vidų.
Silpnutis nesipriešino ir visur ėjo, kur tik jį vedėsi, nes jis
visai jau buvo užmiršęs, kad jam reikėjo nueiti pas senelę.
Vyliukas pasibarškino į deimantines duris, ir durys atsidarė.

Juodu įėjo į vidų ir rado seną vyrą šilkų barzda, aukso plaukais,
pūkų krėsle besėdintį.
T a i buvo V yliuko tėvas. Pamatęs Silpnutį, jis tuojau pasisveikino,
paskui pasodino jį už stalo ir liepė savo tarnams visokių valgių ir
gėrim ų paduoti. T a rn ai tuojau ėmė visko į stalą nešti, o senis
vis ragino Silpnutį:
—
Valgyk,— sako,— vaikeli, valgyk: juk nuvargai ir išalkai
beeidamas.
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Tas senis S ilpnučiui jau toks geras, toks malonus pasirodė,
kad jis nė atsidžiaugti juo negalėjo.
Po pietų senis tarė:
— Na, dabar, kad ilgu nebūtų, liepsiu pagroti. Eim e į kitą
rūmą.
Ir nusivedė S ilpnutį į dar gražesnį rūmą. Ten degė visokios
lempos, sienos buvo gražiausių paveikslų prikabinėtos, po langais
puikiausios gėlės augo ir žydėjo. Silpnutis dar labiau džiaugės ir
žiūrėjo. Bet senis treptelėjo koja — tuojau pradėjo m uzikantai
su visokiom is m uzikomis eiti, o kai ėmė groti, tai Silpnutis tarėsi
danguje besąs. Paskui pradėjo eiti į rūmus puikių puikiausių
žm onių, kurie ėmė visokius šokius šokti.
— Eiva ir mudu pašokti,— tarė S ilpnučiui Vyliukas.— T ik ta i
tavo rūbai negražūs. Eiva, aš tau duosiu kitus.
Vyliukas apvilko Silpnutį gražiais spindinčiais rūbais ir vėl
sugrįžo pas šokėjus. T ik ta i Silpnutis nemokėjo šokti.
— T a i niekis,— tarė Vyliukas,— eiva; žiūrėk, kai pradėsi, ir
mokėsi.
Teisybė, kai tik jis pradėjo, tuojau puikiausiai šoko, tarytum
buvo seniausias šokėjas.
Silpnutis šoko, šoko, kolei taip nuvargo, jog jau nė paeiti nebe
galėjo. Tada paėmė j į Vyliukas už rankos, nuvedė ir paguldė
į pūkų patalą^
Ilgai Silpnutis miegojo, o kai pabudo, nebuvo nei sidabro rūmų,
nei muzikantų, nei sodo, ir jis pats pasijuto girioje ant samanų
kupsto begulįs.
Buvo jau prievakaris. Silpnutis pašoko, pasiėmė lazdelę ir nuėjo
kelio ieškoti. K elią tuojau atrado, nuėjo pas senelę, išpasakojo,
ko j į m otina atsiuntė, bet apie tai, kad jis pakelėj kur užtruko,
nesisakė.
— O ar tavo mama nieko neįdavė man atnešti? — paklausė
senelė.
— Štai šitą lazdelę liepė tau atiduoti.
Senelė paėmė lazdelę, pažiūrėjo ir tarė:
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— Vaje, vaikeli, kur tu buvai taip ilgai? Juk jau trys dienos,
kai tu iš namų išėjai!
Silpnutis persigando ir ėmė verkti.
— T a i pas tą V yliuką taip ilg ai užsiviešėjau,— tarė verkdamas.—
Pražus dabar mano motutė, pražus,— ir dar labiau ėmė verkti.
— Neverk, Silpnuti,— ram ino jį senelė.— T u kaltas esi, kad
užtrukai kelyje, bet iš tos bėdos aš tave išgelbėsiu, tik jau dabar
klausyk manęs ir ką liepsiu daryti — daryk, niekur neužtrukda
mas. Tavo motinos jau namie nebėra: ją raganos išsinešė. Bet
galėsi ją surasti. Aš tau atiduosiu šitą pačią lazdelę. Štai ant jos
yra trys spurgiukai. T ie spurgiukai išdygo, kada tu pakelėje gai
šavai. Vienas spurgiukas išdygo, kada tu vieną dieną užgaišai,
kitas išdygo, kai kitą dieną užgaišai, o trečias išdygo trečią dieną.
Te tau tą lazdelę ir eik namo. Parėjęs paspausk vieną, viršutinį,
spurgelį, iš to spurgelio išaugs lapelis, tu tą lapelį nuskink ir
numesk. K a i tu pirm ąjį lap elį numesi, priešais tave išsities ilgas
ilgas šilkų kaspinas, tas kaspinas pavirs takučiu; tu tuo takučiu
eik ir eik ir rasi savo motiną. T iktai, žiūrėk, niekur iš takučio
neišeik, kad išeisi — motinos nerasi. Kad vienu takučiu .nuėjęs
jos nerasi, kitą spurgutį paspausk, ir vėl išdygs lapelis, su tuo
lapeliu tu vėl padaryk kaip su pirm uoju. Kad reiks, galėsi ir
trečią spurgutį paspausti. Bet tu verčiau pirm uoju takučiu greičiau
ir negaišuodamas eik, nes tai yra trumpiausias takas ir veikiau
savo m otiną rasi. Trečiasis takas bus ilgiausias ir sunkiausia bus
juo eiti.
Silpnutis išklausė senelės, pasižadėjo viską padaryti, kaip liepė,
ir parėjo namo. Parėjęs paspaudė vieną spurgutį, ir viskas pasidarė
taip, kaip sakė senelė.
Silpnutis ėjo, ėjo takučiu, o takutis juo toliau, juo niekesnis
buvo. Šalia takučio tęsėsi lygus laukas.
— Kam aš tuo nepatogiu takučiu einu,— tarė sau Silpnutis,—
kad štai šalia laukas. Aš verčiau lauku eisiu. Juk vis tiek: aš takučio
iš akių nepaleisiu.
Ir išsuko iš takučio. Tu o tarpu takutis išnyko, ir Silpnutis
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nebežinojo, kur eiti. N uliūdo vaikas, bet atsiminė, kad ant lazdelės
dar yra du spurgučiai. Ėm ė ir paspaudė antrąjį, kaip sakė senelė.
Tuojau išsprogo lapelis; Silpnutis tą lap elį nuskynė, numetė, ir
prieš jį išsitiesė drobinis kaspinas, tas kaspinas taku pavirto. Silpnu
tis įstojo į tą taką ir eina, eidamas galvoja: „D abar jau nebepamesiu
šio takelio, eisiu ir eisiu juo, kol rasiu savo motutę."
Bet juo tolyn, juo takutis niekyn ėjo, o šalia to takučio lygi
pievutė žaliavo, gražios gėlelės žydėjo. „N eisiu aš ta pievute,—
galvoja Silpnutis,— tik atsisėsiu pailsėti, o paskui vėl toliau takučiu
keliausiu."
T aip ir padarė. Bet kai tik jis iš takučio išėjo, takutis ir išnyko.
Dar labiau nuliūdo Silpnutis, net jam ašarėlės iš akelių ėmė
riedėti. T ik štai vėl atsiminė, kad dar vienas spurgutis yra, ir
paspaudė jį. Akies m irksniu išsprogo lapelis. T ą lapelį Silpnutis
nuskynė ir numetė. Tuojau išsitiesė pakulinis kaspinas, iš kaspino
pasidarė kelias, bet toks nedailus, toks nelygus ir kietas, kad net
nemalonu buvo į jį ir pažiūrėti. Atsiduso vaikas, bet nieko nelauk
damas nuėjo. „D abar tai jau,— sako,— niekur iš kelelio neišeisiu,
kol tik savo motutę rasiu."
Ir vis ėjo ir ėjo. Iš pradžios abipusiai to kelelio alksnių krūm učiai tęsėsi, paskui jau pradėjo rastis ir beržų, ir eglių, ir pušų, ir
ąžuolų. Tuose medžiuose paukšteliai visokiais balseliais giedojo,
bet Silpnutis jų nesiklausė ir vis tolyn ėjo, kad ir visai jau buvo
nuvargęs.
K elelis juo tolyn, juo niekyn ėjo. Silpnučio jau ir kojos atbuko
beeinant, bet jis vis ėjo ir ėjo. Štai jau ir vakaras nebetoli, o
kelio galo dar vis nematyti. „V is tiek eisiu ",— nutarė Silpnutis
ir vis ėjo.
Jau šalikelėj giria pasibaigė, prasidėjo sodai. Soduose augo
vyšnios, kriaušės, obuoliai, bet Silpnutis jų nežiūrėjo ir vis ėjo.
Jau vos tik kojas pavilko, o kelelis aštriais akm enėliais nusėtas.
„Eisiu , iškentėsiu",— pamanė Silpnutis ir vėl ėjo. T ik štai šalia
kelio sode kaži kas sušuko: „S ilpnuti!"
Silpnutis net krūptelėjo. Atsižvelgė, žiū ri — Vyliukas šalia kelio
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stovi ir šypsosi.
— K u rg i tu taip skubinies? — paklausė jis Silpnutį.
— Ein u mamytės ieškoti. Per tave ją pražudžiau. Prigavai
tu mane tąsyk. Sudieu.
Jau vėl buvo beeinąs, tik Vyliukas kalbina:
— Ne aš tave prigavau,— sako,— bet tu pats save prisigavai.
Palauk tiktai, ko taip skubinies... Vaje, kokios kruvinos tavo kojos,

veidas išblyškęs! Turbūt visą dieną nevalgęs. Te nors obuolį pa
sistiprinti.
Silpnutis labai norėjo valgyti, apsistojo ir žengė obuolio iš V yliuko
paimti, užmiršo ir išėjo iš kelelio. K a i tik jis iš kelio išėjo, tuojau
tas kelelis ir išnyko, o drauge su juo Vyliukas, sodas ir obuolys.
Silpnutis pasijuto plikam e lauke besąs.
Jau visai buvo vakaras, saulė leidosi ir rasa ant žolelių krito.
Atsisėdo Silpnutis žolynėlyje, lazdelę į žemę įsismeigęs, ir verkia.
„Pražudžiau savo motutę, pražudžiau!44 — aim anuoja jis. „G al jau
visai nedaug belikę man buvo eiti... kad ne tas Vyliukas!“
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Ir vėl verkia. Beverkdamas užmigo.
Nuvargęs buvo, ilgai miegojo. Pabudęs dairosi — saulelė šviečia,
šilta. Apsigraibė aplinkui lazdelės, ogi ž iū ri — jos vietoje didelis
didelis medis išaugęs. T o medžio viršūnėje trys varnai kalbasi:
— Prastos naujienos, b ro lia i,— sako vienas varnas.— Y ra vie
nas nelaim ingas vaikas pasaulyje, vardu Silpnutis. Jis pražudė
savo m otiną ir dabar nebeįstengia jos atrasti. Bet iš tos bėdos
jis išeitų, kad tik pasiim tų mano plunksną, kurią aš dabar lėk
damas išmesiu. T a plunksna jis turėtų pabraukti per žemę,
atsirastų kelias, kuriuo jis paskiausia ėjo, ir tuojau rastų savo
motiną.
Antrasis varnas sako:
— Be tavęs jis nieko nepadarys, kelio neras, bet ir be mano
pagalbos jam sunku būtų. Aš dabar pabarstysiu ant žemės šio
medžio sėklų. Jis turėtų tų sėklų pasirinkti ir, kai norės, užkram tyti. Šiaip jis ir geriausiu keliu nenueis, nes labai jau pavargęs
ir seniai valgęs.
Trečiasis varnas sako:
— K elią atrasti ir pasistiprinti pavargusiam yra labai geras
daiktas, bet to dar jam neužteks. Reikės čia ir mano pagalbos.
Dabar, judu šakota, jis prieis dvarą. O prie to dvaro vartų stovi
sargas. Jo tas sargas neleis toliau, jeigu jis nežinos, ką pasakyti.
O pasakyti jis turėtų taip: „A š ieškau savo motutės/4 T aip pasakius,
sargas jau suprastų, ko jam reikia, ir viskas būtų gerai.
Silpnutis nugirdo tas varnų kalbas ir laukia, kada pirm asis lėk
damas pames plunksną, antrasis pabers to medžio sėklų, o trečiojo
žodžius „aš ieškau savo motutės44 gerai įsidėjo į galvą.
Bematant varnai pakilo. Pirm asis išmetė plunksną, antrasis pažėrė
sėklų. Silpnutis pasiėmė plunksną ir pasirinko sėklų. Sėklas susidėjo
į kišenę, o plunksna pabraukė per žemę. Tuojau atsirado skaudusis
kelelis, bet dabar Silpnutis linksmas ėjo, savo kruvinas kojas į
žvirgždus badydamas: juk varnas sakė, kad tuojau atrasiąs savo
motutę. Tačiau kad ir varnas taip sakė, bet vis dėlto jam tas kelelis
po kurio laiko per ilgas pasirodė. Kojeles jam skaudėjo, pilvelis
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įsitraukė, galvelė žemyn sviro. Tuojau jis sukniubo ir parpuolė
beeidamas. Iš karto negalėjo nė atsikelti, taip buvo silpna, bet
po valandėlės, kai kiek atsikvėpė, atsisėdo ir verkia, kad jau
daugiau nebeįstengia paeiti. O čia dar bijo, kad ir tas paskutinis
kelelis neišnyktų. T ik štai jam knykt į galvą tos sėklos. Išsiima,

pakramto — burnoj kaip kokie gardėsiai, ir ne sėklos jau, rodos,
o geri kokio valgio kąsniai!
Tuojau jam visai gerai nuo tų sėklų pasidarė, visas atsigavo,
sustiprėjo, žaizdos ant kojų užgijo, nė jokio skausmo nebėra.
Staiga jis pašoko iš džiaugsmo ir eina. Ein a — kaip koks stipruolis:
jokio nuvargim o, jokių žvirgždų nei dygių po kojom is nejaučia,
tarytum kokiais batais apsiavęs.
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Tuojau jis priėjo dvarą. P rie to dvaro vartų stovėjo sargas.
S ilpnučiui prisiartinus, sargas paklausė:
— K o čia tau reikia?
— Aš ieškau savo motutės,— atsakė Silpnutis.
— J i čia yra,— tarė sargas,— tik sunku prie jos prieiti. Bet
aš tau duosiu kepurėlę, tu ją užsidėk ir eik tiesiai antai į tuos
gražiuosius rūmus. Su ta kepurėle tavęs niekas nematys. T u įeisi
į vidų ir rasi savo motiną. Šalia jos sėdi baisi ragana. T u palauk,
kol ta ragana išeis, o kai ji išeis, tu nusiim k kepurėlę, ir tavo
m otina tave pamatys. Paskui ji pasakys tau, ką toliau tu ri daryti.
Silpnutis taip ir padarė. Jis nuėjo į rūmus, rado m otiną ir
besėdinčią šalia raganą. Palaukė, kol ragana išėjo, o kai išėjo,
jis nusiėmė kepurėlę ir pasirodė m otinai. M otina, pam ačiusi savo
Silpnutį, labai apsidžiaugė.
— Bet negaišuokiva,— tarė ji: — tu atėjai manęs išvaduoti, bet
galėsi ir visus šito dvaro gyventojus išgelbėti. T u tu ri kepurėlę,
su kuria tavęs niekas nemato. Užsidėk ją ir lip k į šito rūmo
bokštą. Tam e bokšte yra didelis trim itas. T u tą trim itą papūsk,
ir visas dvaras atsivers, o aš būsiu išvaduota. Bokštą sergsti sargai,
bet jie tavęs nematys, tik nenusiim k savo kepurėlės.
Silpnutis taip ir padarė. Įsilipęs į bokštą, papūtė trim itą, ir
visas dvaras atsivertė, o Silpnučio motina, ragana ir visi to dvaro
gyventojai tapo laim ingi.

v*
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UŽKEIKTAS DVARAS

T ežinau tikra i kada, tik labai seniai gyveno du broliukai
našlaičiai. Neturėjo juodu nei tėvų, nei daugiau brolių, nei seserų,
vienudu gyveno tamsiam pagiry, mažutėj trobelėj. Nė kaim ynų čia
pat nebuvo; artim iausi žmonės gyveno už girios, už keliolikos
varstų. Ir nieko juodu neturėjo, nė jokio turto: tėvai m irdam i
paliko tik seną trobelę, nedidelį rugių laukiuką, daržo sklypelį,
ožką, katę ir būrelį vištų. Iš to našlaičiukai ir gyveno. K aip juodu
sėjo savo laukelį, kaip dirbo darželį,— kas juodu žino, tik b roliu kai
našlaičiukai visados, rodos, buvo sotūs, visados patenkinti savo
gyvenimu. Visas vargas, visa bėda jiedviem — kad anksti tėvų
neteko, kad neužaugę vienudu pasiliko. Dėl to paliūdėdavo dažnai,
kartais ir paverkdavo, bet ir vėl nusiram indavo. „Ju k ir daugiau
taip žmonėse yra“ ,— sakydavo vyresnysis mažajam.
T a ip bėgo jųdviejų amžiaus dienelės — geros, gražios, kai kada
bent kiek liūdnos ir su ašarėlėmis, bet niekados juodu d idelių
skausmų nebuvo patyrę, nepakeliam ų vargų nebuvo matę, nes
broliukai našlaičiukai labai vienas kitą mylėjo. Ir ne tik vienas
kitą mylėjo, vienas kitą žiūrėjo,— mylėjo ir žiūrėjo juodu ir visa,
kas gyva: ir savo ožkelę, ir kačiukę, ir višteles, ir paukštelius
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girioje, ir medelius, ir darželį, ir pakeleivius žmones, kurie kartais
pas juodu užeidavo. Ožkelę visados ganydavo geresnėj žolelėj,
kačiukei rytą vakarą įpildavo po lėkštutę pieno, višteles lesindavo
įvairiais grūdeliais, medelius ir gėleles prižiūrėdavo, kad dailūs
augtų. O kaip juodu vienas kitą žiūrėjo — sunku ir apsakyti.
Pirm iausia stengėsi visados daikte būti: ar kur eis, ar ką dirbs —

vis dažniausiai abudu. Mažasis, nors ir mažas buvo, stengėsi dar
buose neatsilikti nuo brolio; o vyresnysis, gailėdamas mažojo,
niekaip nenorėjo, kad mažasis su juo susilygintų. Dažnai vyresnysis,
rytą anksčiau pakilęs, šokdavo prie darbo, kad tik jo pereitų,
kad tik mažajam mažiau teliktų. Pakilęs m ažąjį dar užklostys,
apkamšys, pravėdins pirkelę, kad gardžiau būtų miegoti, ir išeina.
Mažasis nerimsta pasibudęs, kai brolio neranda: pašokęs, apsi
taisęs tuoj skubinas pas aną.
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Vieną sykį ėmė ir apsirgo mažesnysis, vardu Mažutis. Apsirgo
sunkiai, pavojingai. Pusę dienos ir visą naktį niekur neatsitraukė
nuo jo vyresnysis brolis Gražutis ir, rytui išaušus, nusprendė eit
ieškot vaisto ligoniui. Sunku jam buvo atsitraukt nuo m ylim ojo
broliuko, bet sveikata brangesnė už viską — reikia jos ieškoti.
Padėjo lig o n iu i gert ir valgyt prie lovelės, paskui apsikabinęs
jį paglostė, apsiverkė. „ T ik kelias valandas pabūk vienas, mano
M ažuti,— kalbėjo jis lig o n iu i.— Aš nubėgsiu į žmones, pasiklausiu
vaisto, kad tu greičiau pasveiktum.“ — „A š lauksiu tavęs, G ražuti
dobilėli...— sakė ligonis.— Aš būsiu ramus ir kantriai lauksiu, kol
tu pareisi... O gal eidamas sutiksi kur žynę. J i duotų tau vaisto..."
Gražutis pabučiavo M ažutį į kaktą ir išėjo. Ne eite ėjo, bet
bėgte bėgo per girią. Kad tik greičiau, kad tik greičiau pasiektų
žmones ir vėl pagrįžtų su vaistu!
Jau į pusę girios nubėgo. Širdelė jam tvaska, priilso. Apsistojo,
eina palengva. Štai ateina priešais tokia moterėlė.
— K u r skubinies, vaikeli? — klausia ji.
— Bėgu į žmones, kur čia už girios gyvena,— atsakė priilsęs vai
kas.— T ik aš niekados dar ten nebuvau, nežinau, ar gerai einu.
— O ko tu ten eini? — paklausė vėl ta moterėlė.
— Ein u vaisto gal gausiu. M ano brolis apsirgo. Pasakyk tik
man, senulyte, ar gerai aš einu. Aš turiu skubintis.
M oterėlė sako jam:
— N ei tu eik ten, nei ką. Aš tau duosiu kitą, geresnį patarimą.
Štai čia, šituo keliuku paėjęs, rasi d id elį kelią. Tu o keliu nueisi
į tokį dvarą. Tam e dvare gyvena labai gera panelė. T u nuėjęs
jos paprašyk vaisto. J i tau tikra i duos, ir tavo M ažutis kaip
matai pasveiks.
— A čiū tau, senele, už patarim ą,— tarė Gražutis.— Aš eisiu
į tą dvarą. G erai tu sakai, kad ten reikia eiti. Ju k prasti žmonės
ne visi moka gydyti.
— Taip, taip,— atsakė m oterėlė.— O kur tavo, vaikeli, namai?
Aš užeičiau, eidama pro šalį, tavo ligonio aplankyti.
— O, tai būtų gerai! — nudžiugo Gražutis.— Eik, senele, tiesiai
ir tiesiai į tą kraštą, nuo kur aš atėjau, ir prieisi trobelę pagiryje. Ten
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rasi šalia ožkelę pririštą... Trobelėje bus mano broliukas. T a i
jis džiaugsis, kad tu jį aplankysi!.. Pasakyk, kad aš tik ra i tuojau
vaisto parnešiu.
Ir jis vėl nubėgo. Bėgo ir pribėgo tokį didelį, lygų ir dailų dailų
kelią, kokio dar Gražutis niekados nebuvo matęs. Tuo keliu labai
gerai buvo eiti. Nereikėjo jam nė bėgti, ir tai, rodės, greičiau
paeina, nekaip tuo mažuoju keliuku bėgte bėgdamas, nes čia vienas
žingsnis — visas varsnas. Knykt jam į galvą ta moterėlė. „ A r tik
ne žynė čia buvo?“ — pamanė Gražutis ir labai apsidžiaugė. Dabar
jis tikrai rasiąs gydytoją ir parnešiąs savo b roliu ku i vaisto.
Ėjo, ėjo tuo keliu ir pamatė iš tolo d id elį dvarą. Priėjo prie
to dvaro — gražum ėlis neapsakomas: geležinės tvoros, vario vartai,
raudono m ūro namai, auksu dengti... Bet G ražučiui nėra kada
džiaugtis: jis tik skubinas į vidų, nori greičiau susirasti tą panelę.
Priėjo prie vartų, rado sargą bestovintį. Pasisveikino su juo, pasisakė,
ko atėjęs. Sargas parodė jam aukštą rūmą ir liepė ten eiti pas
panelę. Gražutis nuėjo į tą rūmą. Ir prie to rūmo durų bestovįs
sargas. Gražutis ir su juo pasisveikino ir pasisakė ko atėjęs. Sargas
jam atidarė dideles duris ir įvedė į erdvų kam barį. Tam e kambaryje
sėdėjo aukštam krėsle labai graži panelė ir skaitė tokį raštą.
Gražutis m andagiai ją pasveikino ir nusipasakojo, ko atėjęs.
— G erai,— tarė panelė,— aš tau duosiu vaisto, ir tavo brolis
tuoj pasveiks. Bet nesiskubink taip labai g rįžti atgal. T u pats
labai nuvargęs ir išalkęs. Jeigu nepasilsėsi ir nepasistiprinsi pas
mane, tai visai lengvai ir pats apsirgsi. O tada būtų daug prasčiau.
— Panytėle,— kalbėjo pro ašaras Gražutis,— aš nepavargęs esu
ir nei gert, nei valgyt nenoriu, tik duok man vaisto, ir aš eisiu
namo. Juk mano brangusis M ažutis vienas pasilikęs! Ir jis taip
sunkiai serga!..
— A rg i jis vienas? — paklausė nustebusi panelė.
— Taigi, panyte, vienas. M udu nieko daugiau neturiva... tik
du tesava. G erai dar būtų, kad ta moterėlė jį aplankytų.
— K okia moterėlė? — paklausė panelė.
— Aš sutikau tokią girioje, ir ji mane čia atsiuntė.
— Šitaip! — linksm ai tarė panelė.— T a moteriškė iš šito dvaro.
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Be baimės būk, Gražuti: ji tikrai aplankys tavo broliuką ir net
nepaliks jo vieno, kol tu pareisi. Ji labai moka ligonius slaugyt.
Dabar tai tu tikrai čia valandėlę pasiliksi ir pasilsėsi.
Po tų žodžių panelė ėmė ir paskambino tokiu varpeliu.
Gražučiui pasidarė ramiau. Jis sėdėjo minkštam krėsle, grožėjosi
puikiu kambariu ir galvojo: „Turbūt žynė ten buvo. Ji aplankys
Mažutį, paslaugys jį. Juk panelė ją žino. O man iš tikro verta
pasilsėt valandėlę. Juk jeigu, neduok dieve, ir aš apsirgčiau, tai
Mažučiui dar negeriau būtų. Verčiau jau klausysiu šitos panelės:
juk ji gydytoja, geriau žino...“
Taip Gražučiui begalvojant, panelė sako:
— Eiva, Gražuti. Mano tiekėjos patiekė pietus. Pavalgysiva,
pasistiprinsiva. Matysi, kaip bus tau geriau, kaip linksmas tu pagrįši
namo. O dar linksmiau bus, kai pagis tavo Mažutis.
Gražučiui neramu pasidarė, kad jam taip ilgai reikės užtrukti,
bet panelė taip maloniai kalbėjo, tokia gera ji atrodė, ir Gražutis
negalėjo priešintis.
Jį įvedė į didelį šviesų kambarį ir pasodino už plataus, visokiais
valgiais ir gėrimais apdėto stalo. Gražučiui buvo labai nedrąsu,
ir jis nežinojo, kaip valgyti. Bet štai panelė paėmė aukso taurę,
paragino Gražutį imti kitą tokią ir gerti. Gražutis išgėrė, ir jam
drąsiau pasidarė. Jis ėmė dabar jau valgyt gardžių valgių, bet, kelis
kąsnius nurijęs, atsiminė vėl savo broliuką, ir jam vėl neramu
pasidarė. Jis jau norėjo padėkot panelei už vaišes, paprašyt to
vaisto ir eit namo, tik panelė jį sulaikė:
— Gražuti, tu turi manęs klausyt, jeigu nori, kad viskas būtų
gerai. Aš jau nusiunčiau tavo broliui vaisto, ir tu gali būti visai
ramus. Pasilsėk ir pasistiprink kaip reik. Išgerkiva dar vyno.
Gražutis dar vieną taurelę išgėrė, ir po tos jam dar geriau
pasidarė. Dabar jis dar daugiau valgė ir kalbėjosi su panele.
Bet po valandėlės jis vėl atsiminė Mažutį ir vėl norėjo eit. Panelė
ir dabar jį nuramino ir vėl ragino išgerti vyno.
Trečią taurę išgėręs, Gražutis visai kaip nebe tas pasidarė:
jam dabar visai nerūpėjo brolis, jis tik valgė, gėrė ir su panele
kalbėjo.
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Popiet panelė išsivedė Gražutį į sodą. Ilgas ir platus buvo
tasai sodas, visokių medžių prisodintas, visokių gėlių: paukšteliai
visuose kampuose įvairias giesmeles čiulbėjo. Gražučiui buvo labai
gerai ir linksma po tą sodą su panele vaikščioti, ir dabar jis visai
nebeatsiminė savo namų nei Mažučio. Panelė Gražuolė (toks
jos buvo vardas) Gražutį mat užbūrė, nes jis jai labai patiko,
ir ji panorėjo jį sau per vyrą pasilikti.
Kai Gražutis su panele kokią valandą po sodą pavaikščiojo,
prie rūmo atvažiavo puiki karieta, dviem bėrais arkliais užkinky
ta, ir panelė pavadino Gražutį važiuot su ja viso dvaro pažiūrėti.
Gražutis sėdo su panele į karietą ir išvažiavo. Ilgai važinėjo
keliais ir keleliais, kol Gražuolės dvaro žemes ir girias apžiūrėjo.
Visur buvo gražu, visur buvo puiku, pilni laukai javų, dobilų
ir ganyklos gyvulių. Paskui juodu pagrįžo į dvarą ir apžiūrėjo
trobas ir visus turtus. Žmonės visur su didžiausia pagarba sveikinosi
su panele ir Gražučiu, ir visi dabar jau žinojo, kad Gražutis —
panelės Gražuolės sužieduotinis.
Kai Gražutis su panele pagrįžo į rūmą, rūmas buvo neapsakomai
puikiai nušviestas (nes jau buvo vakaras), ir viduje buvo susi
rinkę daugybė svečių.
Tą vakarą prasidėjo Gražučio su panele vestuvės ir tęsėsi jos
tris dienas. O kas jų buvo gražumėlis, aš nemoku nė apsakyti.

Gerai ir linksma buvo Gražučiui Gražuolės dvare, bet skurdu
buvo Mažučiui vienam pasilikusiam. Dabar jis jau pasveikęs, ne
beserga daugiau. Jį buvo aplankiusios dvi moterėlės, kai sirgo.
Viena atėjusi paguodė, kita atnešė vaisto, ir nuo to vaisto Mažutis
tuojau pasveiko. Bet nebuvo jis linksmas. Gražučio laukė, laukė
pareinant ir nesulaukė. Kaži kur jis dingo, kaži kur prapuolė.
Gal girioje kur paklydo, gal žvėrys sudraskė...
Negerai buvo Mažučiui vienam. Kad ir dirbęs ir mylėjęs nenusto
jo, bet liūdna jam buvo ir ilgu gyventi. Dabar jis niekada nesijuokė,
kai katelė su kamuoliuku žaidė, niekada nebuvo linksmas, kai
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ožkelė grioveliu šokinėjo, ir niekada nesišypsojo, kai rinko iš
gūžtos gražius gelsvus kiaušinius. Turbūt ir gyvulėliai pastebėjo,
kad Mažutis dabar nebelinksmas ir nusiminęs ir, rodėsi, žinojo
kodėl. Dėl to dažnai galėjai matyti, kaip Mažutis sėdi pas savo
trobelę ant suoliuko ir žiūri, akis įsmeigęs į girią, o katelė guli
ant jo kelių ir patylomis murkuoja, ožkelė šalia guli pievutėje,
atrajoja ir žiūri į Mažutį; vištelės taip pat visos čia aplink vaikšti
nėja ir ko palest ieško arba taip stovi prie Mažučio, retkarčiais
į jį pažvelgdamos...
Vieną sykį ėjo pro šalį toks ubagėlis ir rado taip Mažutį besėdint
su gyvulėliais. Ubagėlis pasisveikino, Mažutis paprašė jį sėstis ant
suoliuko.
— Ko tu, sūneli, toks nuliūdęs, toks susirūpinęs? — paklausė
ubagėlis.
— Ką aš nebusiu nuliudęs, seneli, kad man dabar visos die
nelės ūkanotos. Seniau paliko mane tėveliai, visai mažutį paliko
su broleliu, dabar ir brolelis kaži kur dingo. Aš nežinau, kur
jis prapuolė, nežinau, kur eit jo ieškoti. Gal jis kur girioje paklydo,
gal žvėrys sudraskė, o gal kur kitur kokia nelaimė atsitiko.
Ubagėlis prašė viską papasakot apie Gražutį, ir Mažutis išpasa
kojo, kaip juodu gražiai gyvenę, kaip mylėjęsi, kaip paskui jis
apsirgęs; Gražutis išėjęs vaisto, ir nuo to sykio kaži kur pra
puolęs.
Senelis pagalvojo, pagalvojo ir tarė:
— Nekaip yra su tavo broliu. Be pagalbos jo negalėsi pa
likti, kad neprapultų amžinai.
— Pasakyk man, senutėli, kur jis yra,— prašė Mažutis. — Aš ei
siu jo ieškot, būtinai eisiu.
— Tavo Gražutis yra užburtas,— tarė ubagėlis. — Jis dabar sė
di karalaitės Gražuolės dvare ir labai linksmai gyvena. Karalaitė
Gražuolė už jo ištekėjo, nes Gražutis buvo jai labai gražus, kito to
kio vaikino ji nebuvo niekada mačius. O neužmiršk, Mažuti, kad
Gražuolės dvaras yra nuo senų senovės užkeiktas. Jos tėvas, kitąsyk
buvęs karalius, dabar prirakintas kenčia; dukters, kad ir naudojasi
laisve, bet neramumo kirminas nuolat graužia jiedviem širdis, o visi
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to dvaro žmonės niekada nepasilsi, nes nuo to dvaro užkeikimo die
nos negali miegoti. Visą dvarą dabar valdo karalaitė Gražuolė, nes ji
po tėvo vyriausia. Gražuolei dabar ramiau gyventi, kad yra su ja
Gražutis, bet vis nėra kaip reik.
— Seneli,— paklausė Mažutis,— o už ką tas dvaras užkeiktas?
— Už tą, sūneli, kad to dvaro valdovas buvo labai piktas ir ištvir
kęs, o visi žmonės ten buvo didžiausi tinginiai. Geriausios buvo val
dovo dukters — Gražuolė ir Jaunutė,— dėl to juodvi per ilgą laiką
ir išvaduos dvarą. Per tris tūkstančius metų Gražuolė su Jaunute
kasdien turi maudytis Skaistybės upėje ir skandinti viso dvaro gy
ventojų nuodėmes. Kai praeis trys tūkstančiai metų, tas dvaras vėl
bus toks, kaip buvęs. Bet tai daug dar reikia.
Mažutis labai nusiminė, kad pakliuvo ten ir jo brolelis.
— Seneli,— tarė jis,— tai ir mano brolis ten dabar kentės?
— Ne,— atsakė ubagėlis,— tavo broliui ten geriau kaip kitiems.
Bet be pagalbos jo nepalik. Sunku tau bus jį atvaduoti, bet pa
mėgink. Duosiu tau tokį patarimą. Šiąnakt, prieš patį vidurnaktį,
tu nueik į girią ir įsilįsk į seną ąžuolą, kur auga ant griovio kranto,
už varsto nuo čia. Kai užstos pats vidurnaktis, suklyks netoli to
ąžuolo pelėda ir užkils smarki vėtra, kad net ąžuolas braškės. Tokiu
būdu Girinis norės tave iš ten išbaidyti. Bet tu nebijok ir nepasiduok.
Po kurio laiko pasirodys pats Girinis ir geruoju ims prašyti, kad tu
išeitumei iš girios. Tada tu jo paprašyk nematomo akmeniuko ir,
kai jis tau jį atneš, tai tu išlįsk iš drevės ir eik namo. Nueik į girią ir
antrą, ir trečią naktį ir vis įsilįsk į tą patį ąžuolą. Antrą naktį tu
paprašyk Girinio neskęstančių klumpių, trečią naktį — kardo baisininko. Kai visus tuos tris daiktus turėsi, aš vėl ateisiu pas tave ir
pasakysiu, ką turėsi toliau daryti.
Pasakęs tuos žodžius, ubagėlis išėjo, o Mažutis pasiliko laukti nak
ties. Kai jau numanė, kad netoli vidurnaktis, jis nuėjo į girią ties grio
viu, susirado senąjį ąžuolą, ir įsilindo į jo išpuvusį vidurį. Tuojau
užstojo vidurnaktis, ir baisiai suklykė pelėda. Staiga užkilo baisi
vėtra, ir ėmė ūžti visa giria. Ne tik giria ūžė, bet ir dar kaži kas
girioje šaukė kriokė — nei ten žvėries buvo balsas, nei žmogaus. Ma
žutį visą šiurpas nukratė, bet kad ubagėlis buvo sakęs nebijot, tad jis,
»
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nors ir labai bijojo, nebėgo. Po valandėlės nustojo giria užus, iš po
debesų pasirodė mėnulis, ir Mažutis prie ąžuolo pamatė keistą ir net

baisią žmogystą: ji buvo labai didelė, kaip milžinas, visa nuo galvos
ligi kojų apkerpėjus, apsamanojus ir dusliu balsu kalbėjo.
— Aš esu Girinis,— prakalbėjo ta žmogysta. — Esu šios girios
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valdovas ir nemėgstu, kad žmonės būtų vidury nakties girioje ir gir
dėtų ir matytų girios paslaptis. Prašau iš jos išeiti, o kad ne — aš su
šauksiu visus piktuosius paukščius, ir jie tave užkapos.
— Aš nebijau tavo paukščių,— atsakė Mažutis. — Tu man ver
čiau duok nematomą akmeniuką, aš geruoju iš čia išeisiu.
Girinis pasilenkė, prakrapštę nagais samanas, parausė žemėje, pas
kui tarė:
— Te tau tą akmeniuką, eik iš čia.
Mažutis, gavęs į rankas akmeniuką, išlindo iš drevės ir parėjo
namo.
Rytojaus vakarą, prieš pat vidurnaktį, jis vėl nuėjo į girią ir įsilindo į ąžuolą. Kai užstojo pats vidurnaktis, vėl baisiai sukliko pelėda
ir vėl suūžė sušlamštė giria, vėl tas nei žmogaus, nei žvėries rėksmas
suskambėjo visoje girioje. Nuo baisios vėtros net senojo ąžuolo šakos
braškėjo. Tai vis tas pats Girinis gąsdino Mažutį. Bet Mažutis, nors
ir nejauku jam buvo drevėje, nebėgo iš girios, laukė vėl Girinio atei
nant. Tuojau vėtra nutilo, iš po debesų išlindo mėnulis ir pasirodė
Girinis.
— Tu vėl čia atėjai į mano karaliją! — tarė jis piktai. — Eik lauk,
jeigu nori sveikas išlikti. Aš sušauksiu visos girios pikčiausius žvė
ris, tai tavo nė kaulų nebeliks.
— Aš nebijau tavo žvėrių,— atsakė Mažutis. — Duok tu man
neskęstančias klumpes, aš ir nevaromas išeisiu.
Girinis paėjo toliau, išrovė seną kelmą, pakratė, ir iškrito pora
klumpių. Paėmęs atnešė jas ir padavė Mažučiui. Mažutis paėmė tas
klumpes ir parėjo namo.
Rytojaus vakarą, prieš pat vidurnaktį, Mažutis vėl išėjo į girią ir
pasislėpė ąžuole. Kai užstojo pats vidurnaktis, vėl sukliko pelėda ir
užkilo baisiausia vėtra. Vėtra ūžė, šniokštė, Girinis kriokė, senojo
ąžuolo šakos braškėjo ir net visas jo kamienas drebėjo, bet nė šį
kartą neišsigando Mažutis ir nepabėgo. Girinis turėjo gąsdinęs
nustot ir baisiai piktas atėjo prie ąžuolo.
— Tu vėl čia! — suriko jis iš visos gerklės. — Lįsk lauk iš ąžuolo
ir kleipk greičiau iš girios, o kad ne — sušauksiu visus vėjus, tai tave
čia su žemėmis sumaišys!
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— Aš tavo vėjų nebijau,— atsakė Mažutis. — Bet kad duosi man
kardą baisininką, tai aš ir geruoju išeisiu.
Girinis — ką darys? — nuėjo į griovio krantą, parausė, parausė
tarp akmenų ir atnešė kardą.
— Te tau kardą baisininką,— tarė jis Mažučiui. — Kapok juo,
ką nori — viską įveiksi, tik nebūk naktį girioje.
Mažutis paėmė kardą ir linksmas parėjo namo.
Dabar jis turėjo visus daiktus, kokių reikėjo, ir, pasilsėjęs, pamie
gojęs kelias valandas, laukė ubagėlio. Ogi štai apie pusryčius ateina
ir tas ubagėlis.
— Ar viską turi? — paklausė jis Mažutį.
— Viską,— atsakė tas.
— Na tai prisikabink kardą, apsiauk klumpes, įsidėk į kišeniuką
akmenėlį, ir eiva.
Mažutis viską susitaisė, ir juodu išėjo.
Ubagėlis vedė Mažutį tais pačiais keliais, kur buvo ėjęs Gražutis
Mažučiui vaisto parnešt. Tik kai priėjo tą didįjį kelią, ubagėlis tarė:
— Toliau aš nebegaliu eit. Dabar tu stok į tą kelią ir eik, ir eik juo,
kol prieisi upę. Kai prieisi upę, pasuk į kairę ir paeik lanka, kol susi
lyginsi su lendrynu, kuris bus antroj pusėj tos upės. Čia tu apsistok,
įsidėk į burną po liežuviu nematomąjį akmeniuką ir lauk, kol atlėks
prie to lendryno į upę dvi gulbės. Kai tu turėsi burnoj tą akmeniuką,
jiedvi tavęs nematys, nutūps ant kranto ir pavirs moteriškomis. Vie
na bus labai graži ir vyresnė — tai ta tavo Gražučio pati, karalienė
Gražuolė, kita bus jaunesnė — ta Jaunutė, Gražuolės sesuo. Kai tik
abi jiedvi sulips į vandenį maudytis, tu eik į kitą pusę ir pasigriebk
Jaunutės drabužius. Su tais drabužiais tu lindok lendryne, kol apsi
taisys ir nulėks Gražuolė. Ji turės tuojau nulėkti, nes jeigu ji ilgai už
truktų, tai jos Gražutis pasigestų, pasiilgtų, atsimintų tave ir paliktų
Gražuolės dvarą. Kai Gražuolė nulėks, tu padėk Jaunutės drabužius
kur buvo, tik pasilik vieną jos kepuraitę. Tos kepuraitės neturėdama,
ji negalės pavirsti gulbe. Kai ji apsitaisys, tada tu jai pasirodyk ir pra
šyk nuvest į didžiausią Gražuolės dvaro rūmą. Ten bus baisiausias
slibinas, devyniomis grandinėmis prirakintas. Jeigu tu tą slibiną nu
kausi — išvaduosi savo brolį ir dar daug žmonių išgelbėsi.
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Mažutis įsidėmėjo viską, ką sakė ubagėlis, ir nuėjo.
Ėjo, ėjo ir priėjo upę. Priėjęs upę, pasisuko į kairę ir paėjo lanka,
kol susilygino su lendrynu. Susilyginęs su lendrynu, apsistojo, įsidėjo
į burną tą akmenėlį ir laukia. Po kurio laiko štai ir atlekia dvi gul
bės. Prie lendryno nusileido jiedvi ant kranto ir pavirto moteriško
mis, Pavirtusios moteriškomis, jiedvi nusirengė ir sulipo į vandenį.

Tuo tarpu Mažutis perėjo su savo klumpėmis kaip su valtimis per
upę, paėmė jaunosios drabužius ir įsilindo į lendryną.
Sesers išsimaudžiusios išlipo rengtis, ogi žiūri — jaunosios drabu
žių nebėra. Žiūrinėja, ieško visur — nebėra, ir gana, tarytum žemė
prarijo. Ką darys? Vyresnioji apsitaisė, vėl pavirto gulbe ir nulėkė.
„O tu, Jaunute,— sako,— pasilik, dar paieškok kur, gal rasi. Kad
ilgai nepagrįši, aš vėl atlėksiu ir gal kaip nors tave išvaduosiu."
Nulėkė Gražuolė, o Jaunutė pasiliko, atsisėdo lendrėse ir verkia.
Ogi pasižiūri, pakėlusi akis,— jos drabužiai kaip buvę, taip ir tebėra
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ant kranto. Nudžiugusi šoko taisytis ir labai, skubinosi, nes tarėsi se
serį pavysianti. Bet vėl bėda: apsitaisyt apsitaisė, tik kepuraitės ne
randa, o be kepuraitės negali pavirsti gulbe. Taip jai besidairant tos
kepuraitės, išeina iš lendryno vaikinas, Mažutis. Iš pradžios Jaunutė
labai nusigando, bet kai Mažutis ją vardu pavadino, ji nusiramino
ir ėmė kalbėti.
— Aš ieškau savo kepuraitės,— tarė ji. — Gal tu ją matei čia
kur, vaikine?
— Taip,— atsakė Mažutis. — Aš ją turiu. Tik aš tau jos neati
duosiu, nes tada tu pavirstum gulbe ir nulėktum.
— Ar tai tu nori, kad aš čia visada pasilikčiau? — tarė ji nuste
busi.
— Ne,— atsakė Mažutis. — Aš noriu, kad tu mane nuvestum į
karalienės Gražuolės dvaro didžiausią rūmą, kur yra baisiausias sli
binas, devyniomis grandinėmis prirakintas.
Kai tuos žodžius išgirdo, Jaunutė persigandusi tarė:
— O ne, aš negalėsiu tavęs tenai nuvesti, nes ten tu ir aš pražūtumėva.
— Jeigu tu manęs ten neveši, aš neatiduosiu tau kepuraitės, ir tu
čia dar greičiau prapulsi,— tarė Mažutis.
Ką darys Jaunutė? Turėjo jį vest į sesers dvarą ir parodyt tą slibi
ną. Verkdama, ašaras liedama, ji ėjo su Mažučiu ir visą kelią prašė,
kad jis verčiau neitų, nes slibinas galįs juodu abudu sudraskyti. Bet
Mažutis nenusileido.
— Jeigu tu,— sako,— nenori, kad tave tas slibinas pamatytų, tai
aš tau duosiu ką po liežuviu pasidėt, ir tavęs niekas nematys.
Po to Jaunutė aprimo ir nuvedė Mažutį į didžiausiąjį rūmą, kur
buvo tas slibinas. O didelis jis buvo be galo. Nėra nei vienoje girioje
tokio žvėries, koks jis buvo. O stiprumėlis jo!.. Devynios grandys mū
re buvo įmūrytos, ir prie visų jis buvo pririštas grandinėmis. Pama
tęs Mažutį su kardu, jis baisiai suriko ir susijudino, o kai susijudino,
visi mūrai sudrebėjo. Mažutis kirto jam į sprandą, slibinas pasijudino
ir nutrenkė vieną grandinę, jo sprande tik nedidelė žaizdelė tepasiliko. Antrą kartą kirto Mažutis, ir antrą grandinę nutrenkė slibinas,
o slibino sprande ne ką žaizda tepadidėjo. Ir trečią, ir ketvirtą kartą,
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ir visus aštuonis kartus kirto Mažutis slibinui, bet tos galvos jam ne
nukirto, tik slibinas aštuonias grandines nutrenkė. Dabar Mažutis ap
sistojo ir susimąstė: kas bus, jeigu jis devintą kartą kirs ir nenukirs
slibino, o slibinas paskutinę grandinę nutrenks? Bet atsiminė Girinio
žodžius, kad kardu baisininku viską galima būsią įveikti, ir jis devin
tą sykį smogė slibinui į sprandą. Kai devintą kartą kirto, slibinas vi

sai išnyko, o jo vietoj stovėjo puikus karalius. Tuo pačiu akimirksniu
sukliko iš džiaugsmo moteriškas balsas,— tai Jaunutė puolė prie savo
tėvo, karaliaus, ir bučiavo jį iš džiaugsmo. Tuojau čia pat iš kaži kur
kaip dygte išdygo ir Gražuolė ir, puolusi tėvui ant kaklo, kalbėjo:
„Mes išvaduoti! Mes išvaduoti!"
Mažučiui taip pat buvo neapsakomo džiaugsmo: jis pamatė šalia
savo brolį Gražutį ir, apkabinęs jį, iš džiaugsmo verkė.
Po valandėlės karalius, pasisveikinęs su dukterimis, tarė, rody
damas į Mažutį:
— Štai tas, kur mus išvadavo. Garbė jam ir padėka.
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Gražuolė prisiartino prie Gražučio, paėmė jį už rankos ir tarė:
— Štai, tėve, tas, per kurį mes tapome išvaduoti. Laimink mudu.
Tai yra jau mano vyras.
Ir karalius juodu palaimino.
Tik Jaunutė stovėjo viena ir Mažutis. Bet ir vienas, ir kitas juodu
pajuto, kad kaži kas jau juodu suartino, kaži kas jau nebeleis juodviem atsiskirti. Jaunutė dėl to paėmė Mažutį už rankos, ir juodu
prisiartino prie karaliaus.
— Tėve, ir mudu palaimink,— tarė Jaunutė.
Ir karalius ir juodu palaimino.
Tuo tarpu prie rūmo susirinko visi dvariškiai ir visi džiaugsmin
gai sveikino karalių ir išvaduotoją. „Valio! Valio!“ — šaukė žmonės
iš džiaugsmo, ir daugelis iš jų verkė.
Dar tą pačią dieną karalius liepė iškelti didelę puotą visam dvarui.
Tai buvo abiejų karaliaus dukterų vestuvių puota. Per puotą visi
garbino išvaduotoją Mažutį ir jo brolį, linkėjo kuo laimingiausio gy
venimo jųdviejų jaunosioms žmonoms ir ilgiausių metų senajam
karaliui.

Išvaduotasis karalius paliko savo įpėdiniais Mažutį ir Gražutį,
kuriuodu ilgai ir laimingai valdė senojo karaliaus palikimą. Į savo
senąją trobelę juodu nebegrįžo gyventi: paliko ją kitiems neturtė
liams; tik parsigabeno iš ten į savo dvarą ožkelę, kačiukę ir višteles,
nes su tais gyvulėliais juodu buvo laimingai išgyvenę savo ankstybo
sios jaunystės dieneles. Amžinai brangi jiedviem pasiliko ir senoji
jųdviejų buveinė ir dėl to dažnai ten atsilankydavo. Džiaugdavosi
tada seneliai vargdienėliai, kurie ten gyveno, nes tie brolių atsilan
kymai jiems skaisčia saulele šviesdavo.

f

rerutė buvo vienintelė motinėlės dukrelė. Jos motinėlė nie
ko daugiau neturėjo, tik ją vieną. Dėl to niekas jos nė neužtarė, nie
kas jai nė nepadėjo, kaip tik ta viena dukrelė. O ta buvo dar visai
maža, menka, ne kiek ir tegalėjo padėti. Senieji pasakoja, kad Veru
tė buvusi ne viena: ji turėjusi tėvelį ir daugiau brolių ir seserų, tik jie
kaži kur dingę vieną sykį. Vagys užpuolę jų namus, ir tik ji su moti
nėle tepasilikusios po to.
Nuo to sykio Verutės motinėlė vis menkėjusi ir menkėjusi. Vieną
sykį ji sunkiai apsirgo. Verutei labai nesmagu pasidarė, ir ji ėmė ver
kti, šalia močiutės lovelės atsisėdusi.
—
Neverk, mano dukrele,— ramino ją močiutė. — Plačioj Ne
muno lankoj auga juodieji serbentai. Pasiimk kreželį ir eik serbentų
uogų parnešti. Man rodosi, kad aš nuo jų pasveiksiu.
Verutė nusišluostė ašarėles, pasiėmė kreželį ir išėjo į lanką, kur
serbentai augo.
Prisiskynusi uogų, grįžo skubėjo namo. Beeidama išgirdo padan
gėj ūžiant. Nesuspėjo nė galvelės aukštyn pakelti, štai didelis erelis
nusileido ir nutūpė jai ant pečių. Paskui pasilenkęs išlesė visas uogas
iš kreželio.
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Verutė ėmė verkti ir šaukti.
— Dabar mano širdis kiek atsigavo,— prašneko erelis žmogaus
balsu. — Tris dienas buvau nieko nelesęs, negėręs... O ko tu verki,
mergaite? Gal manęs bijai?
— Tu baisus,— tarė ji. — Aš tas uogas savo sergančiai motinė
lei nešiau, o tu išlesei.
— Tavo bėda didelė,— tarė erelis. — Bet ir aš turiu bėdą. Da
bar tu man turėsi padėti, paskui aš tavo motinėlę galėsiu padėt išgel
bėti. Sėsk ant manęs. Sėsk, nebijok.

Verutė nežinojo, ką daryti, ir valandėlę nesijudino nė iš vietos,
paskui atsiminė savo sergančią motinėlę ir erelio prižadą, sėdo ant jo
ir pakilo j padangę.
Baisu pasidarė jai, taip aukštai pakilus, tvirtai apsikabino abiem
rankutėmis erelio kaklą ir paklausė verkdama, kur jis norįs ją nu
nešti.
Erelis nieko neatsakė, tik dar smarkiau suplasnojo sparnais ir lė
kė toliau. Tuojau jis ėmė skristi per tokį ežerą, kurio nė krašto nebu
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vo matyti. Verutę dar didesnė baimė paėmė, kai pasižiūrėjo žemyn,
į blizgantį vandens plotą. Ji dar tvirčiau apsikabino erelio kaklą ir
prigulė veideliu prie jo plunksnų. Tiktai pajuto, kad erelis lėčiau
pradėjo plasnoti sparnais ir ėmė leistis prie vandens. Sušuko iš išgąs
čio mergaitė. Bet tuo tarpu pro šalį lėkė kregždutė ir pasakė jai:
„Atleisk ereliui kaklą. Tu jį smaugi, taip tvirtai apsikabinusi, jis ne
gali kvėpuoti ir palėkti. Taip judu abudu galita paskęsti vandeny."
Verutė paklausė kregždutės, ir erelis vėl smarkiau ėmė plasnoti
sparnais. Tuojau jis per visą ežerą perskrido ir nėšinosi plačiomis
pievomis, viršum tankių girių.
Gale vienos tamsios girios, prie aukšto kalno, stovėjo didelis ak
mens namas. Čia gyveno tokie neramūs žmonės. Jų buvo keli vaikai,
labai išdykę ir negailestingi. Jie buvo užlipę kada į aukštąjį kalną, įsikorę į baisią uolą, kur buvo erelio lizdas, ir išsiėmę erelyčius. Parsi
nešę namo, parišo erelyčiams sparnus, paskui laikė troboje ir žaidė
su jais.
Senis erelis žinojo, kur jo vaikai, labai jų gailėjos ir norėjo kaip
nors juos išvaduoti, tik pats vienas negalėjo. Prašė Verutės pagal
bos. Atnešęs ją pas tą namą, kur buvo jo vaikai uždaryti, paleido ir
tarė:
— Eik čia, mergaite, į tą namą, ir išvaduok mano vaikelius. Juos
pagriebė iš manęs, kai aš buvau su savo žmonele išlėkęs jiems mais
to paieškoti.
Verutė įėjo į trobelę, pasveikino žmones ir tylėjo, nežinodama,
ką sakyti. Paskui jai taip negerai, taip graudu pasidarė, ir ji ėmė ver
kti. Prisiartinusi prie jos tokia moteriškė, tų namų šeimininkė, pra
dėjo ją raminti:
— Cit, neverk, mano nepažįstamoji viešnele. Kas per bėda tau,
kad, nieko mums nepasipasakojusi, pradėjai verkti?
— Kur aš neverksiu,— sako Verutė: — mano motinėlė labai ser
ga, ir aš ėjau jai vaisto ieškoti, tiktai atlėkė erelis, išlesė mano uogas,
kurias aš motinėlei buvau priskynusi, ir liepė sėsti ant jo. Paskui jis
mane lakino per platų ežerą, per laukus, per kaimus, per tankias gi
rias, paleido šičia ir liepė eiti išvaduoti jo vaikelius. Sakė, kad šičia
jie esą, pas jus. Paleisk juos, tetulyte,— išgelbėsi ir mano motinėlę.
61

Pagailo tai moteriškei mergaitės, kuri taip sielojosi dėl s^ivo mo
tinėlės, ir liepė savo vaikams atiduoti jai erelyčius. Savo vaikams ji
taip pasakė: „Mano vaikeliai, aš norėčiau, kad ir jūs tokie būtumėt
kaip ta mergaitė. Ji yra brangus kūdikis, nes turi gerą širdį.“
Erelyčių buvo du. Juodu atsitūpė Verutei ant pečių, ir Verutė išė
jo su jiedviem iš trobos. O čia laukė jų senis erelis. Jis labai apsidžiau
gė, kai pamatė savo vaikus išvaduotus. Ir erelyčiai apsidžiaugė ir
paprašė paleisti jiedviem sparnus, kurie buvo parišti, kad nepalėktų.
Verutė tuojau jųdviejų prašymą išpildė. Tada erelis tarė savo vai
kams:
— Dabar, mano vaikeliai, judu laisvi, išvaduoti, o mano širdis
kupina džiaugsmo. Tas mano džiaugsmas, o jųdviejų laisvė neturi
pasilikti be žymės. Ve, skriskita ten, per tą ežerą, ant Nemuno. Tenai,
ant aukšto kranto, šalia medžiais apaugusio piliakalnio, stovi Veru
tės motinėlės trobelė. Skriskita suraminti jos motinėlę, nes ji sunkiai
serga. Lėkdami per Nemuno lanką, paskinkita jai serbentų uogų,
kad jos širdis atsigautų. Ir pasakykita dar jai, kad jos brangioji dukte
rėlė tebėra gyva ir veikiai grįš. Štai aš su ja dabar lėksiu į kalną,
o paskui iš ten visi atlėksim į Verutės tėviškėlę.
Ir erelyčiai nuskrido, kur liepė erelis, o erelis su Verute nulėkė į
kalną, kur buvo jo lizdas, erelienė ir kiti erelyčiai palikti.
Kai užlėkė į viršų kalno, Verutė pamatė ant uolos betupinčią erelienę ir lyg ko belaukiančią. Čia pat, prie pačios statumos, ant tokio
kyšulio, buvo lizdas, o lizde dar trys erelyčiai. Jie buvo su viela už
kojų prie akmens pririšti ir niekur nebūtų galėję išlėkti. Verutė tuo
jau tas vielas nuo jų kojų atlankstė, ir erelyčiai bežiūrint pašoko iš
lizdo ir ėmė miklinti sparnus. Kelissyk apdavė artimiausias kalno
viršūnes, pakilo į padangę ir vėl žemyn nusileido. Tuojau senis ere
lis pasišaukęs tarė:
— Puikiai skraidote, puikiai iš padangės laidotės — verti būsite
erelių vardo. Bet dabar mums kitkas rūpi. Lėkit visi paskui mane su
Verute.
Tuojau erelis su Verute ir visa savo šeimyna nulėkė į Nemuno kal
ną, kur buvo Verutės namai. Čia tuodu erelyčiai, kur buvo senis ere
lis pirmiau atsiuntęs, tupėjo ant ligonės lovos galo.
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Ligonė, pamačiusi namie savo dukrelę Verutę, labai apsidžiaugė
ir tarė:
—
Mano brangioji dukrele! Aš seniai tavęs laukiu, o tu taip ilgai
nesugrįžai! Kad ne tuodu ereliukai, būtų man dar blogiau pasidarę.
Juodu atlėkę mane suramino, apie tave žinutę parnešė, kelias uoge
les man davė. O tu, mano dukrele, kuo dabar mano širdį palinksmin
si?

Verutė nežinojo, ką sakyti. Tuojau erelis pašoko, atsitūpė gale ko
jų ant lovos ir tarė:
— Aš kaltas, kad Verutė užtruko, bet nenoriu tau pikto, ligone.
Viskas į gerą eina. Dabar dar Verutei reikės vieną žygį pridėti, kad
tu visiškai pasveiktum.
Ligonė valandėlę patylėjo, paskui tarė liūdnai:
— Tai leidžiu ir dar savo dukrelę, kad reikia.
Po to erelis, atsikreipęs į Verutę, tarė:
— Netoli jūsų namų, prie tamsių Nemuno vandenėlių, matei, sto
vi medžiais apaugęs piliakalnis, iš visų piliakalnių didžiausias. Tau
reikia į tą piliakalnį nueiti. Piliakalnyje yra ola. Nuėjusi lįsk ir lįsk
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į tą olą. Pirmiau prilįsi vieną urvą. Tau per jį reikės pereiti. Tik ant
tako bus susirangiusi baisi kirmėlė. Štai duosiu tau savo plunksną,
mesk ją ant kirmėlės — praeisi. Paskui prieisi kitą urvą. Čia piktas
šuo tau kelią pastos. Jam pasiskink rūtos šakelę. Eidama mesk tą
šakelę jam į nasrus — ir pro tą praeisi. Galų gale prieisi rūmą.
Rūme rasi puikią moteriškę besėdint. Ji tau pasakys, ką tu turi
dar daryti. Eik, mes čia tavęs palauksim ir tavo motinėlę paslaugysim.
Palydėti tave leidžiu savo vieną vaiką, kurį tu pati išvadavai.
Verutė išėjo su tuo erelyčiu. Eidama pro darželį, pasiskynė rūtos
šakelę ir nuėjo į piliakalnį. Piliakalnyje rado olą, kaip sakė erelis, ir,
palikusi erelytį viršuje, pati nulindo į tą olą.
Pirmiau prilindo tokį urvą, kur buvo baisi kirmėlė susirangiusi ant
tako. Ji metė ant tos kirmėlės plunksną, ir praėjo gerai. Dar kiek to
liau paėjusi, rado kitą urvą. Čia baisus šuo ją pasitiko. Bet ji metė
jam į nasrus rūtos šakelę ir vėl gerai praėjo. Dar ėjo toliau, kol įėjo į
neapsakomai puikų rūmą. Čia graži, išdidi moteriškė sėdėjo aukso
ir deimanto gėlėmis išpuoštame soste. Kai įėjo Verutė, ji linksmai
nusišypsojo ir ištiesė jai abi rankas. Valandėlę Verutė nustebusi sto
vėjo ir žiūrėjo į ją. Paskui ji pati nebesijuto, kaip nubėgo prie tos
moteriškės. Ji tokia gera gera jai pasirodė ir buvo, rodės, panaši į jos
motinėlę. Apsikabinusi ji paglamonėjo Verutę, pabučiavo, paskui
tarė:
—
Mano mielas vaikeli, aš seniai laukiau šios dienos ir tavęs atei
nant. Laukiau laukiau, pasilgau belaukdama. Bet sulaukiau. Klau
syk dabar, mano dukrele. Šios dienos svarbūs darbai. Šis didis rūmas,
puikus mano sostas ir aš — glūdime gilumose. Seniai seniai taip yra,
ir vis taip būtų buvę, kad ne tu. Dabar viskas jau atsimainys, ir tavo
motinėlė jau daugiau nebesirgs, nes tu jai sveikatą neši. Klausyk, ką
liepsiu daryti. Še tau ragą. Papūsk į jį, išėjusi į piliakalnio viršų —
pasklis garsas, kuris seniai seniai skambėjo. Po to jau tavo visi
vargeliai pasibaigs, ir kiti bus laimingi.
Ir išleido ta moteriškė Verutę iš savo rūmo.
Išėjusi į piliakalnio viršų, Verutė papūtė į tą ragą. Tuojau kaži
kas pasidarė, viskas atsimainė. Šalia jos erelyčio nebesą, bet besto
vįs puikus karalaitis. Ir ji pati nebe prasta mergaitė besanti. Dar apsi
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žvalgiusi, pastebėjo, kad ji su karalaičiu vidury tokio didelio dvaro
stovi. Tas karalaitis pakvietė ją eiti į rūmus. O tie rūmai buvo dideli,
aukšti, šviesūs ir stovėjo, rodos, toj pačioj vietoj, kur buvo Verutės
gimtoji trobelė ir tas piliakalnis. Įėjo į vidų. Viename kambaryje lau
kė keli žmonės: toks karalius, karalienė, keli karalaičiai ir karalaitės,
o vidury — moteriškė. Tą moteriškę Verutė tuojau pažino: tai buvo
jos pasveikusi motinėlė, labai atsimainiusi ir dar labiau panaši į tą
moteriškę, kur piliakalny matė. Ji maloniai apkabino Verutę ir tarė:
— Tavo, dukryte, širdelė buvo man vaistas. Dabar aš visiškai svei
ka ir stipri.
O tas karalius, karalienė, karalaičiai ir karalaitės — tai buvo atvirtę erelis, erelienė ir erelyčiai.
Tas karalius paėmė iš Verutės ragą ir tarė:
— Dar sykį tegu išgirsta visi šio rago balsą.
Ir papūtė. Toli toli jo balsas nuskambėjo — per girias, per kalnus
ir plačiu Nemunėliu. Tuojau, tą balsą išgirdę, suėjo suplaukė daugy
bės žmonių ir prasidėjo puota negirdėta neregėta. Toje puotoje ir
aš buvau, valgiau, gėriau, per barzdą varvėjo, bet ir burnoj turėjau.

NAUDŽIUS IR SVAJOKLIS
Tieno tėvo buvo du sūnūs. Vienas iš jųdviejų jau buvo
suaugęs vyrukas ir visur tėvui padėdavo; antrasis dar buvo neužau
gęs ir visu savo būdu skyrėsi nuo ano brolio. Tėvas jį Svajoklėliu
vadino, kiti — Svajokliu. Mat visi buvo pastebėję, kad jis vis svajoja:
ar eina kur, ar daro ką — vis svajoja. Kai dainuoja, ir tai svajoja.
Tėvas sakydavo: „Tegu sau svajoja Svajoklėlis. Užaugs — atsimai
nys. Dabar ką iš jo imsi.“ Ir vėl dirbdavo darbą su anuo sūnumi,
kurį Naudžium vadino.
Vieną sykį, ardamas dirvą, tėvas pamatė einant keliu tokį senelį ir
labai nustebo: tas senelis vienoje rankoje turėjo lazdą, kuria jis eida
mas ramsčiavosi, o kitoje rankoje nešė degantį švyturį. Artojas susto
jo aręs ir valandėlę žiūrėjo į senelį akis išpūtęs, paskui, palikęs jau
čius ir arklą, nuėjo prie senelio. Prisiartinęs paklausė:
— Kas tai yra, seneli: kodėl tu dieną su švyturiu vaikščioji? Juk
labiau juo nepąsišviesi kaip saulė kad pašviečia?
Senelis tarė:
— Aš juo nesišviečiu sau kelio, o nešu jį iškėlęs, kad visi matytų
ir eitų paskui mane nepaprasto lobio pasiimti.
Ir nuėjo. Artojas stovi, mąsto: nei eiti, nei liktis. „Ne, verčiau sū
nų leisiu“,— nutarė ir nuėjo prie jaučių.
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Parsivaręs jaučius namo, pasišaukė sūnus ir pasakoja jiedviem,
ką matęs ir girdėjęs. Paskui siunčia vyresnįjį sūnų Naudžių to lobio
parnešti.
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Svajoklėlio širdelė tvaksėjo, taip jis norėjo to lobio eiti, bet tėvas jo
neleido. „Ką tu, vaikeli, eisi“,— sako. „Gal labai toli reikės keliauti
ir sunkiai nešti, o tu dar neužaugęs. Ir paklysti gali, toks svajoklėlis.“
Nuliūdo Svajoklis, bet ką darys? Neleidžia — pasiliko.
Išėjo vyresnysis sūnus Naudžius. įstojo į tą kelią, kuriuo senelis
su švyturiu nuėjo, ir traukia. Priėjo girią, per girią — kelias. Jis eina
tuo keliu tolyn. Po kurio laiko pamatė pro tarpą medžių žybčiojant.
„Gerai einu,— pamanė Naudžius: — Ten bene to senelio švyturys
žybčioja.44
Dar kiek paėjęs, sutiko tokią senelę beeinančią priešais. Naudžius
ją pakalbino:
— Iš kur ir kur eini, senute?
Senelė atsakė:
— Aš einu pasitikti tų, kurie paskui senelį su švyturiu eina.
— Tai labai gerai! — apsidžiaugė Naudžius. — Aš einu paskui jį.
Pasakyk, ką man toliau daryti.
Senelė pasižiūrėjo į jį, paskui sako:
— Gerai... Daug dar reikės tau eiti...
— Vis tiek,— atsakė šis,— kad tik rasiu lobį.
— Rasi,— tarė senelė,— tik eik ir eik, kol prieisi šios girios galą.
Kai prieisi girios galą, bus didelis dvaras. Tame dvare tu savo lobį
rasi.
Naudžius padėkojo senelei už patarimą ir nuėjo. Ėjo, ėjo, kol pri
ėjo tos girios galą. Kai priėjo girios galą, žiūri — puikus didelis dva
ras stovi. \ tą dvarą dideli dideli vartai padaryti, o prie vartų stovi
du sargybiniai. Naudžius priėjo prie jųdviejų ir sako:
— Vyreliai, aš čia atėjau lobio. Bene žinota, kur čia jo galima
gauti?
Vienas sargybinis atsakė:
— Turi eiti į patį dvarą. Eisi ir eisi gilyn į dvarą, kol prieisi tokius
didelius vartus. Už tų vartų bus dideli puikūs rūmai. Tuose rūmuose
tu pasiimsi savo lobį.
Tam taip pasakius, tuojau antrasis sargybinis įsikišo:
— Neik pro didžiuosius vartus, eik pro mažus vartelius, kur šalia
tų didžiųjų vartų. Pro mažuosius vartelius įėjęs, rasi didelį puikų
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sodą. Ten ir lobį rasi, didesnį lobį nekaip tuose didžiuosiuose rū
muose.
Pirmasis sargybinis vėl ėmė raginti Naudžių eit į rūmus, antra
sis — į sodą. Naudžius pasiklausė, pasiklausė jųdviejų kalbos ir
nuėjo. Eidamas galvoja: „Kaži dabar?.. Ar į rūmus, ar į sodą? Sode,
sako, didesnis lobis, rūmuose — mažesnis. Ar nemeluoja tiktai tas

antrasis? Sode, girdi, didesnis... Kur jau ten bus tas lobis sode? Pasa
koja mat... Eisiu į rūmus. Žinoma, kad rūmuose lobis.“
Ir įėjo pro didžiuosius vartus, o pamatęs puikius rūmus, labai
džiaugėsi. „Kas iš to sodo? — sakė jis sau, žengdamas į rūmus.—
Šičia smagu ir eiti.“
Tuojau jam toks puikus žmogus duris atidarė ir parodė į kitas. Ir
tos durys jam beeinant atsidarė, ir jis pasijuto beesąs dideliame pui
kiame kambaryje. Čia, pačiam gale to kambario, aukštame, auksu ir
brangiais akmenimis nukabinėtame soste, sėdėjo didelis drūtas vyras,
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tų rūmų valdovas. Ant galvos jis turėjo puikų vainiką, kuris nuo viso
kių brangumynų žėrėte žėrėjo, net akys bijojo. Jo rūbai buvo nepa
prastai brangaus audeklo, o rankoje lazda sidabrinė. Prieš jį stovėjo
būrys žmonių, atėjusių lobio. Kiekvienas skyrium sakėsi valdovui,
kaip ir ko atėjęs. O kaip kas pasipasakojo, tokį ir lobį gavo. Daugiau
gavo tie, kurie labiau tam vyrui lenkėsi ir kurie drąsiai į šiuos rūmus
atėjo.
Dar kiek palaukęs, ir Naudžius stojo prieš tą puikųjį vyrą, ligi pat
žemės nusilenkė jam ir drąsiai ir balsiai pasisakė, kaip ir ko atėjęs.
— Pilną maišą aukso! — įsakė rūmų valdovas tarnams, išklausęs
Naudžiaus kalbos. Paskui vėl kitus atėjusius klausinėjo.
Naudžiui pripylė maišą aukso ir išleido visai pro kitas duris.
— Ir namo tu tuo pačiu keliu neik,— pamokė išleisdamas tar
nas. — Eik visai kitais keliais, pasidairydamas.
Naudžius taip ir padarė. Išėjęs iš rūmų, jis pamaži išsėlino iš dvaro,
kaip buvo nurodęs tarnas, paskui įstojo į šuntakį girioje ir leidosi na
mų link. Jam širdis plakė iš džiaugsmo, kad tokį didelį lobį gavo, bet
daugiau širdis plakė iš nuvargimo. Mat sunku buvo nešti. Galiuką
paneša ir pasideda pasilsėti. O čia ta baimė pašėlus ima. Ar šakelė kur
trekštelės po kojų, ar paukštis kur suplumpsės medyje, ar genys stuk
telės — Naudžiui smilkiniai kaista iš baimės.
Pagaliau vargais negalais parsėlino jis namo.
Kiek ten buvo džiaugsmo, nė apsakyti negalima. Sūnus išpasakojo
nuo pradžios ligi pabaigos, kaip su juo buvo, kaip lobį gavo ir kaip
namo parėjo. Tėvas išbučiavo, išgyrė sūnų, pavalgydino, liepė eiti
pasilsėt, išsimiegot, o pats tik skaitė pinigus, pilstė rankomis, džiau
gės. Ir Naudžius jam padėjo, nes miegas jo neėmė ir visai dabar ne
sijuto pavargęs esąs. Juodu su tėvu tik galvojo dabar, ką čia su tuo
lobiu daryti, kaip jį sunaudoti.
— Dabar mes ponai,— tarė Naudžius,— ką čia daug galvoti.
Ponai esame. Mums nieko netrūks. Kiti — ubagai prieš mus.
Taip iš tikro ir buvo. Visi dabar sakė, kad jie ponai, ir lenkė jiems
galvas.
— Mes su jumis nesusilyginsime,— sakė kaimynai. — Mes niekis
prieš jus.
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Ir dar didesnis džiaugsmas ėmė lobinguosius. O kai ką dovanodavo
savo kaimynams, tada jiedviem būdavo labai smagu.

Taip jiedviem besidžiaugiant, ir laikas smagiai bėgo. Tik Svajok
liui buvo labai ilgu ir nesmagu su jiedviem. Vieną sykį jis sako tėvui:
—
Tėti, leisk mane eiti paskui senelį su švyturiu. Ir aš noriu lai
mės paieškoti.
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Pirmiau tėvas nenorėjo jo leisti, tarė, kad Svajoklėlis nesugebės
lobio rasti, ir pats dar gali pražūti. Paskui pagalvojęs išleido, nes ma
lonėjo dar daugiau pinigų susilaukti.
Su dideliu džiaugsmu išėjo iš namų Svajoklis. Žengė spėriai, drą
siai ir tuoj atsidūrė girioje. Sutikęs senutę, pasiklausė kelio. Senutė,
pamačiusi tokį giedrą ir viltingą vaiko veidą, valandėlę į jį su pasigė
rėjimu žiūrėjo, paskui tarė:
— Gerai, vaikeli, eini. Taip ir toliau eik, kol prieisi didelį dvarą.
Ten savo lobį rasi.
Nuėjo Svajoklis. Pasigėrėdamas giria, žydinčiomis gėlelėmis, pau
kštelių giesmelėmis, jis veikiai priėjo dvarą. Prisiartinęs prie vartų,
paklausė sargybinius:
— Aš noriu į dvarą įeiti. Ieškau nepaprasto lobio.
Vienas sargybinis buvo besakąs:
— Eik dvaru, kol prieisi didelius vartus...
Bet antrasis sargybinis nutraukė jam kalbą.
— Eik,— sako,— ir eik tiesiai į mažuosius vartelius. Pro juos
įėjęs, rasi puikų sodą. Ten savo lobį rasi.
Pirmasis sargybinis vėl ėmė jį raginti eit į rūmus.
— Nesigailėsi,— sako,— į rūmus nuėjęs, ir laimingesnis būsi, iš
jų išėjęs.
Svajoklis, ir vieno, ir kito pasiklausęs, ėjo dvaru tolyn, kol priėjo
mažuosius ir didžiuosius vartus. Priėjęs tuojau įžengė pro mažuosius
vartelius į sodą ir apsistojo.
Nepaprasto čia būta sodo. Tokių medžių ir tokių gėlių, kur jame
augo, Svajoklis dar niekur nebuvo matęs, o paukštelių, kur jame
giedojo, nebuvo girdėjęs. Ilgai dar jis prie vartelių stovėjo, žiūrėjo ir
klausėsi. Nė nepajuto, kaip prie jo pribėgo du vaikiukai, berniukas
ir mergaitė, ir sušuko:
— Še, Svajoklėlis atėjo!
Svajoklis nustebęs į juodu atsigręžė, norėjo kaži ką sakyti, bet vai
kiukai paėmė jį vienas už vienos rankos, kitas už kitos ir nusivedė,
čiauškėdami pasakodami Svajokliui apie to sodo gražumus. Žadėjo
Svajokliui ir margų drugelių parodyti, ir nuostabių paukštelių, ir
skaidrų upelį, kur aukso žuvytės plaukinėja, ir dar daug daug visko.
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Svajoklis tik klausėsi jųdviejų, klausėsi, ir rodėsi jam, kad jis nepa
prastą sapną sapnuoja. Staiga (Svajoklis nė nepajuto) vaikiukai kaži
kur dingo. Dabar priešais jj stovėjo moteriškė. Svajoklis į ją pažvel
gė, ir jam labai malonu pasidarė ir linksma. Jam rodėsi, kad jis kada
tą moteriškę matęs ir ji gera gera esanti. Jis norėjo sušukti iš džiaugs
mo, pulti prie jos, bet ji, maloniai į jį pažvelgusi, paėmė jį už kairės

rankos ir nusivedė. Ji vis tylėjo. O jis ėjo su ja ir ėjo. Staiga jis pajuto
aplinkui nepaprastą permainą. Gražusis sodas su smėliu nubarstytais
takučiais išnyko, buvo dabar tik tokia aikštė, kirtimas, kur stori nu
pjautų medžių kelmai riogsojo ir buvo priversta visokių šakų, žaba
rų. Per juos einant, Svajoklis juto skaudžius dygius, ir jis atsisuko į
tą moteriškę. Ji pažvelgė į jį ir paleido jo ranką.
—
Dabar aš tau padainuosiu,— tarė ir parodė jam kelmą sėstis.—
Tai bus mano dovana, mano širdies, mano sielos dovana, ir ji pakeis
tau auksą sidabrą, nes tu panorėjai čia ateiti. Aš tau padainuosiu, su
žadinsiu tavo širdį, praskaidrinsiu tavo sielą, kad tavo gyvenimas bū
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tų šviesesnis, nekaip tų, kurie sunkų auksą nešioja, kuriems nerimas
tis širdį ėda dėl turto, dėl didžiųjų gėrybių. Aš tau padainuosiu, kad
ir tu dainuotum, o tavo daina tokiu pat aidu kitų širdyse atsilieptų
kaip manoji daina tavo širdyje.
Ji atsisėdo ant kelmo šalia jo, pasidėjo ant kelių kanklius ir palie
tė stygas. Suvirpėjo stygos. Paskui ir jos balsas suskambėjo... Kiekvie
nas stygų virpėjimas, kiekvienas jos dainos ištartas žodis Svajokliui
širdį vėrė. Ir malonu, miela jam buvo klausytis, be galo malonu ir
miela...
Kada ji nustojo dainuoti ir galvą pakėlusi į tolį žiūrėjo, jis jautė —
lyg jo širdis būtų sužeista.
— Man ilgu! — sušuko pašokęs. — Aš nerimstu dabar! Kam nu
stojai!..
Ji padavė jam kanklius ir tarė:
— Dainuok ir tu.
Suvirpėjo stygos po jo pirštais ir pasklido balsas iš jo krūtinės. Da
bar ji klausėsi, ir jos veidas giedrėjo ir buvo toks viltingas!
Kai jis nustojo, paėmė jį už dešinės rankos ir išvedė iš to skynimo
į kelią, kuriuo jis atėjo. Paskui ji prapuolė, palikusi jam kanklius.
Svajoklis iš karto apsistojo, nežinodamas, ką daryti, paskui, paju
tęs rankose kanklius, spėriai pradėjo eiti namo.
Namie seniai jo laukė tėvas ir brolis. Juodu jau tris dienas neval
gė ir tris naktis nemigo, besaugodami savo turtą ir belaukdami dar
daugiau iš Svajoklėlio. Tik pamatęs, kad sūnus ne lobio parnešė, bet
kanklius parsinešė, tėvas labai užpyko ir išbarė sūnų, paskui, ištrau
kęs iš jo rankų kanklius, sudaužė.
Svajokliui rodėsi, kad jo širdis plyšo. Tris dienas ir tris naktis jis
verkė, laikydamas rankose sudaužytus kanklius. Paskui išėjo į sodą.
Nešėsi ir tuos sudaužytus kanklius. Kaži kaip paliesta viena styga
suvirpėjo. Smigo jam į širdį tas balsas, pačioj sieloj atsiliepė...
Ir dainavo jis naują dainą. O kai išaušo rytas, pamatė, kad didelė
minia žmonių apie jį susirinkus ir klausos. Ir pajuto jis tuos sudau
žytus kanklius rankoje.
— A... jūs norite, kad aš jums paskambinčiau,— tarė jis į žmo
nes. — Tik mano kankliai dužę...
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Bet žmonės jau buvo patenkinti.
—
Dėkui tau! Dėkui! — šaukė jie. — Gražiai padainavai. Sura
minai mus. Ir rytas mums išaušo besiklausant.
Kai žmonės ėmė skirstytis, jis apsidairė ir pamatė pakilusią saulę
ir žydrą dangų. Upelis tyliai tekėjo. Aplinkui žaliavo platūs laukai
ir skambėjo rinksim žmonių balsai.
Svajokliui buvo nepaprastai gerai ir ramu.

AMŽIUS
-4w^ražioj aikštelėj augo trejų metų ąžuoliukas ir eglaitė. Skai
sti saulutė iš dangaus nuolat juodu šildė ir malonus vėjelis beveik
kasdien glamonėjo. Gerai buvo tiedviem medeliams, ir juodu už vie
nas kito stiebėsi aukštyn, norėdami vienas kitą pralenkti.
— Aš užaugsiu antai kaip tos didžiosios eglės, kur toliau, girioj,
auga,— sakėsi jauna eglaitė.
— O aš užaugsiu kaip tas didysis ąžuolas, kur antai palaukėj ke
ri,— atsakė ąžuoliukas.
— Aš tave pralenksiu,— tarė eglaitė. — Žiūrėk, jau dabar per
pusę spyglio aš už tave didesnė. Kitą vasarą matysi, kaip pralenksiu.
— Matysim, matysim,— atsakė ąžuoliukas. — Palauksim.
— O aš judu abudu pralenksiu,— prabilo kaži kas iš žemės.
Eglaitė ir ąžuoliukas nustebę apsidairė, bet nieko aplinkui nepa
matė.
— Nesistebėkita taip labai,— vėl atsiliepė tas pats balsas. — Tuo
jau pamatysita, kad aš teisybę sakau.
Tuo tarpu beveik šalia pat eglaitės prasiskleidė samanos, ir pasi
rodė jauno baravykiuko galvelė. Jos viršūnėlė ką tik dar buvo paru
dusi.
— Kas čia toks? — vis dar stebėdamasis paklausė ąžuoliukas.
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— Aš nežinau,— bailiai tarė eglaitė. — Štai šalia manęs kaži
kas lenda iš samanų. Aš bijau.
Ir eglaitė palinko prie ąžuoliuko.
— Kas tu toks? — rūsčiai paklausė ąžuoliukas, pastebėjęs baravykiuką.
— Aš baravykas,— su pasididžiavimu atsakė tas. — Aš tuojau

visas tau pasirodysiu, galėsi pasižiūrėt į mane gerai... Aš judu abudu
pralenksiu.
— Dar pamatysim,— atsakė ąžuoliukas, ir vėl jis ėmė su eglaite
kalbėtis, baravykiukas jam tarytum nė nerūpėjo.
— Tai graži ir šilta saulelė! — tarė jis į eglaitę.
— O koks malonus vėjelis! — atsiliepė eglaitė. — Aš taip mėgstu
suptis, kai vėjelis pučia.
— Ir man malonu vėjelis, bet saulelė maloniau,— sakė ąžuoliu
kas. — Reikia pasidžiaugti saulele dabar, o paskui, kai ateis žiema,
saulelė nusitolins nuo mūsų, nebebus tokia šilta. Dabar, dabar reikia
jos spindulių pasigauti, jos šilumos prisitraukti, jos šildomo oro pri
gerti, kad būtų lengviau žiemą kęsti.
— Teisybė,— truputėlį liūdnai atsakė eglaitė. — Nemalonu žie
mą, šalta.
— O žiema jau ir nebetoli,— tarė ąžuoliukas. — Vasara baigia
si, tuojau užstos ruduo, o paskui ir žiema.
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— Ё ,— atsiliepė vėl baravykiukas,— kaip klausaus, judu seniai
jau čia stovita. O tokie dar nedideli, Įeini teesata! Aš tik šiąnakt teišdygau, o žiūrėkita, jau beveik eglaitės šakeles pasiekiu.
Eglaitė net krūptelėjo, kai jis prašneko vėl netikėtai, o čia dar,
pasižiūri, ir paaugęs, visą galvą iš samanų iškišęs.
— Jis tikrai mudu pralenks,— rūpestingai tarė eglaitė. — Žiū
rėk, kaip greit jis paaugo.
— Gali būt,— paabejojo ir ąžuoliukas.
O baravykas tik džiaugėsi, tik džiaugėsi.
Tuo tarpu iš girios atlėkė paukštelis, turbūt pasiieškoti maisto, ir
nutūpė prie medelių.
— Paukšteli,— klausė eglaitė,— ar tu nežinai, kas čia šalia manęs
išdygo?
— Baravykas, kur greit auga,— atsakė paukštelis, rankiodamas
vabaliukus.
— O ar jis gali mudu su ąžuoliuku pralenkti?
— Ne,— atsakė paukštelis. — Judu užaugsita dideli, kaip antai
tas plačiašakis ąžuolas palaukėj arba tos aukštosios eglės girioje, o
jis jau poryt mirs.
Paukštelis pasisotinęs vėl nuskrido į girią. Eglaitei su ąžuoliuku
buvo ramiau, geriau. Juodu tik apie lenktynes tarp savęs kalbėjo,
baravyko kalbos nė nesiklausė. O tas vis pūtėsi ir pūtėsi, kilo ir kilo
aukštyn.

Ateinanti naktis buvo šilta, ūkanota. Bent kiek palijo. Eglaitė su
ąžuoliuku smagiai maudėsi lytaus rasoje, o baravykas tiesiog nenu
stygo iš džiaugsmo dėl to lytaus.
Rytas išaušo labai giedras. Saulei tekant eglaitei taip buvo gerai,
taip malonu, ir ji užsnūdo. Tik staiga pajuto, kad jos vieną šakutę ka
ži kas kelia. Krūptelėjo ir sušuko. Štai žiūri — baravykas didelis di
delis užaugęs. Jis augdamas ir pakėlė šakutę.
—
Jis mane nustelbs, man saulelę užstos,— skundėsi ąžuoliukui
eglaitė. Ąžuoliukas ramiai jai atsakė:
78

— Nebijok, eglele. Auk sau, ir gana. Juk girdėjai, ką paukštelis
sakė.
— Nieko neišmano paukštelis,— atsiliepė baravykas. — Aš jau
dabar dusyk už jūsų paukštelį didesnis. O rytoj pamatysit, koks dar
būsiu.
— Pamatysim, pamatysim,— atsakė ąžuoliukas.

Trečias rytas išaušo dar gražesnis, toks gražus kaip tas, kada eg
laitė su ąžuoliuku pirmą kartą, išlindę iš žemės, pamatė platųjį pasau
lį. Juodu džiaugėsi, džiaugėsi... Taip gerai buvo, kad ir lenktynes
pamiršo. Staiga eglaitė prisiminė baravyką.
— Kaži kodėl baravykas šįryt tyli? — tarė ji.
— Oi, koks jis didelis, koks išsipūtęs! — nustebo net ąžuoliukas.
— Tik kad nieko nekalba,— tarė eglaitė. — Mano šakelę aukštai
aukštai iškėlęs laiko ir tyli.
— Gal jau mirė jis, eglele. Juk jau dabar trečia diena, o paukšte
lis sakė, kad jis tris dienas tegyvensiąs.
Tuo tarpu pūstelėjo vėjelis, eglelė palinko, šakelės sujudėjo, krus
telėjo ir baravykas.
— Ė, silpnas jau baravykas,— tarė eglaitė. — Juda visas. Tikrai
jau turbūt mirė.
— Tai jau mirė,— nusprendė ąžuoliukas. — Žiūrėk, nuo pat ry
to toks tebėra. O užvakar kaip greit augo!

Tą dieną popiet į aikštelę atbėgo du vaikiukai su pintinėlėmis. Juo
du vaikščiojo po aikštelę ir ieškojo grybų. Daug jų rado. Štai mergai
tė prisiartino prie eglaitės, pamatė baravyką ir sušuko:
—
Broliuk, eik šen, žiūrėk, koks didžiulis baravykas užaugęs po
eglele!
Berniukas atbėgo ir griebė rauti baravyką, bet tas susmuko tuo
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jau, ir po visko! Eglaitė su ąžuoliuku dabar tikrai pamatė, kad bara
vykas mirė, ir apgailėjo jį.
— Jau persenęs visai tas baravykas,— tarė mergaitė. O berniu
kui buvo gaila, kad jis tokio didelio negavo namo parsinešti.
— Sesyte,— tarė jis,— mudu dabar visada ateisiva pas tą eglaitę.
Čia turbūt vis tokie dideli baravykai auga.

— O tu žiūrėk, broliuk, kokia graži ta eglaitė.
— Ir ąžuoliukas gražus,— atsakė berniukas.
— Tai gerai: mudu vis čia ateisiva,— pridūrė mergaitė, ir juodu
nuėjo.
—
—
—
—
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Kokie juodu dideli! — tarė eglaitė, kai nuėjo vaikai.
Aš užaugsiu dar didesnis,— atsakė ąžuoliukas.
Ir aš užaugsiu,— sakė eglaitė.
Aš ir tave pralenksiu,— viršijo ąžuoliukas.

Ir taip juodu vis ginčijosi ir augo. Augo ir augo. Per žiemas šaltį ir
žiaurius vėjus kentė, vasarą saulute džiaugėsi, skaistų orą gėrė
ir augo.
Užaugo juodu dideli, sulaukė po devyniasdešimt metų. Per
tą laiką daug baravykų ir kitokių grybų juodu matė bedygstant
ir beaugant po savim, paskui vėl begriūvant. Matė daug ir paukšte

lių, ir ant savo šakų juos supo, o jie jiedviem čiulbėjo. Tik daug
jų persimainė, daug išmirė, o juodu vis dar tebestovi, į dangų
tebežiūri, dar didesni užaugti nori.
Štai ateina du seneliai, abudu lazdelėmis pasiramsčiuodami.
Iš kaži kur juodu pareina per aikštelę nedideliais, lėtais žingsniukais.
— Pasilsėkiva, seserėle,— tarė senelis.— Štai sėskivos po tuo
ąžuolu.
— Tu sėskis po ąžuolu, aš — po egle,— atsakė senutė.— Netoli
vienas kito auga.
— Kaži, ar ne tuodu patys čia bus ąžuolas ir eglė, po kuriuodviem mudu, maži būdami, baravykų ieškodavova?
— Turbūt tuodu patys,— atsakė senutė.
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—
Ve, kokie juodu...— tarė senelis, linguodamas galva.— Ąžuo
las dar nesuaugęs medis, o mudu jau pasenova, jau mirti rengiavos. Ir
tai dar reto žmogaus amžių gyvenava. Šimto metų ąžuolas — nekas
medis, o žmogus ve...
Eglė girdėjo, kad jos draugas ąžuolas dar jaunas tebėra, o apie
save — nieko. Ji tik žino, kad yra aukštesnė už ąžuolą, nors ir ne
taip plati.

Dar praėjo septyniasdešimt metų, tokių pat gražių, tokių pat gerų
kaip anie pirmieji. Ir vieną sykį eglė pasiskundė, kad jai pažemėj lyg
ir sunku, o ąžuolas pastebėjo jos kamiene išpuvusią drevę. Nieko
jis nepasakė eglei, tik palingavo plačia viršūne ir susimąstė.
Dar po kelerių metų eglė, audrai siaučiant, nulūžo. Ąžuolas vie
nas pasiliko augti. Jis dar buvo visai jaunas ir sveikas. Praėjo ir dar
šimtas metų, paskui ir dar kelis sykius po šimtą, o jis vis dar tebebuvo
stiprus, vis dar, rodės, tebebuvo jaunas. Tik sudrūtėjo, dar labiau
šakas išskleidė, šiek tiek ir viršūnę pakėlė į padangę. Grybai tūks
tančiais sykių dygo ir mirė, žmonių kartų kartos persimainė, kelis
sykius ir visa giria atsinaujino, o jis vis dar tebeaugo, tik dar
drūtesnis, tik išdidesnis atrodė.

Ж
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SAPNUTIS

nepaprastais baudžiavos laikais gyveno toks vaikas su savo
motina. Tas vaikas vadinosi Sapnutis. Motina jį ne vieną augino:
buvo ir daugiau brolių ir seserų, tik Sapnutis buvo didžiausias, pir
miausia motinai parama. Dėl to motina labai jį žiūrėjo ir juo rūpi
nosi. Suprato tatai ir Sapnutis ir visur jai stengėsi padėti. Motina bu
vo juo patenkinta ir džiaugėsi. Džiaugėsi ir kitos motinos, į jį žiūrė
damos, ir sakė, kad geras užaugs žmogus. Bet jų džiaugsmas ne toks
buvo kaip tikrosios motinėlės. Ir Sapnutis tą juto, nes kada jos jį už
ką pagirdavo, jam labai nejauku pasidarydavo ir būdavo gėda. Sapnučiu džiaugėsi ir kiti žmonės, bet jų džiaugsmas ne toks buvo kaip
jo seserų ir brolių džiaugsmas, ir Sapnutis dažnai susirūpindavo, kai
jie jam ką gero pasakydavo. Pagaliau Sapnučiu džiaugėsi ir ponas,
viso to krašto baudžiauninkų valdytojas, bet jo džiaugsmas buvo ne
maloniausias Sapnučiui. Kada jis į Sapnutį maloniau pažiūrėdavo
kaip į kitus vaikus, Sapnutis labai nuliūsdavo, kartais jam ir ašarėlės
iš akelių imdavo byrėti. Tada ponas sakydavo: „Neverk, mažuti, ne
bijok manęs. Žiūrėk, kaip visi vaikai linksmi, o tu dar linksmesnis
turėtumei būti.“ Ir jis nueidavo arba nuvažiuodavo sau, o Sapnutis
dar ilgai kur į kampą įsilindęs lindodavo ir mąstydavo.
Po to Sapnutis labai nedrąsus pasidarė. Visados stengdavosi nesu
sitikti su kitais žmonėmis, kurie jį gyrė ar kalbėjo jam malonių žo

džių. Ir kiti žmonės jo neviliojo. Jam rodėsi, kad jie visi pikti, tik to
nepasako ir stengiasi būti malonūs. Labai liūdėjo Sapnutis. Jis ne
būtų galėjęs pasakyti, kas jam tada buvo, tik pats jautė, kad jam ne
gerai, kad jis turi visada ko rūpintis. Labai dažnai jis svajojo: „O kad
taip dabar man išdygtų sparnai! Lėkčiau, lėkčiau... Toli toli. Pačius
debesis pasiekčiau. “
Kas paskui būtų, kur nuskristų ir sustotų,— jis nežinojo. Tik buvo
to galingo troškimo pilnas: lėkti, lėkti, lėkti... Galo nematė, neįsivaiz
davo, bet jautė, kad turi ką prilėkti, ką pajusti, pamatyti ir... pagy
venti.
Vieną sykį pražuvo Sapnutis. Kaži kur dingo. Niekas niekur jo
nematė. Ir visą dieną jo nebuvo, ir visą naktį. Tik rytui auštant pa
grįžo. Ėjo atsargiai, nedrąsiai, tarytum ką pasislėpęs nešėsi. O akyse
kaži kokia nesuprantama džiaugsmo ugnelė blykčiojo.
Niekas nieko nesakė Sapnučiui, kai sugrįžo. Svetimi stengėsi visai
jo nematyti. Namiškiai tylėjo, lyg bijojo ką sakyti Sapnučiui, o jų
veidas reiškė baimę ir rūpestį. Pajuto tai Sapnutis, parėjęs namo,
bet pats neatsiminė, o tuojau ir tą nesuprantamą namiškių baimę ir
rūpestį užmiršo.
Po valandėlės išginė gyvulius į lauką. (Tą dieną jam reikėjo ga
nyti.) Dabar jis nesidairė su baime, tik gyvulius greičiau ginė, sku
binosi, tarytum jo kas laukė laukuose.
Po valandos artojai išgirdo kaži ką grojant. Nustebę atsisuko į tą
pusę, kur ganė Sapnutis...

Kai vakare Sapnutis parginė namo, visi artojai jau buvo kieme pa
leidę jaučius. Nė vienas nieko nesakė Sapnučiui, bet visi atsiminė,
ką jie rytą girdėjo.
Ir kitą dieną taip buvo, ir trečią. Paskui dažnai taip būdavo.
Vieną sykį ir ponas išgirdo Sapnutį grojant. Jis važiavo keliu, o
Sapnutis ganė. Ir išgirdo. Ir jis nieko Sapnučiui nesakė susitikęs, tik
pasižiūrėjo į jį. Ne į akis. Jis norėjo tą dūdelę pamatyti. Bet nematė.
Kitą sykį ponas slapta siuntė į Sapnutį vaiką, kad pagriebtų iš jo
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dūdelę. Ilgai tas vaikas tykojo dūdelės, bet Sapnutis negrojo. O kur
jis turėjo tą dūdelę pasislėpęs, tas vaikas nematė.
Ir kitą, ir trečią sykį siuntė ponas vaiką tos dūdelės, bet vis veltui.
Ir kitaip ponas mėgino Sapnučio dūdelę pavogti, ir vis nesisekė. Bet

nepyko ponas, nesirūstino. Dar meilesnis darėsi. Vėl ėmė su Sapnučiu kalbėti kaip pirma.
Nemaloni buvo Sapnučiui ta pono malonė. Nemalonus buvo tas
visų žmonių paslaptingas tylėjimas. Ir jis dėl to labai nuliūdo. Paskui
tas liūdnumas skausmu pavirto...
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Vieną sykį ponas pasišaukė Sapnučio motiną ir tarė jai:
— Aš imu Sapnutį į kelionę. Važiuoju į svečius, jam gerai bus.
Motina norėjo atsiprašyti.
— Eik namo ir pasakyk Sapnučiui, kad tuojau ateitų,— įsakė po
nas.
Moteriškė nuėjo ašarodama. Ką darys? Nusiuntė ponui Sapnutį.
Ponas maloniai jį priėmė, net šalia savęs pasisodino ir išvažiavo.
Nuvažiavo už trisdešimt mylių pas kitą poną, Pikčiūną. Tas taip
pat maloniai priėmė Sapnutį ir tris dienas jam davė pasiviešėti. Po
trijų dienų pasišaukė ir sako:
— Tavo ponas man tave paliko. Dabar tu pas mane gyvensi ir
man tarnausi. Dyko jau dabar tavęs nebelaikysiu — gana pasilsėjai
per tris dienas. Štai tau pirmutinis darbas: nueik į mano kaimyną
poną ir įduok jam šitą raštą. Kad šįvakar dar su saule nepagrįši,
būsi smarkiai nubaustas.
O to kaimyno dvaras buvo aukšta mūro tvora aptvertas. Kas norė
davo pas jį įeiti, turėdavo tris sykius su lazda pasibelsti į geležinius
vartus. Sapnutis to nežinojo. Nuėjo, vaikščiojo, vaikščiojo aplink
tą dvarą — niekur neįeina. Jau ir vakaras atėjo, saulė tuojau nusi
leis, reikės jam namo grįžti, o čia dar tas raštas tebėra neįduotas. At
sisėdo ties vartais neapsakomai nuliūdęs. Atsiminė, kad turi dūdelę.
Išsitraukė ir ėmė groti. Ramiau jam pasidarė.
Tuojau vartai sužvangėjo ir atsidarė! Sapnutis nustebęs žiūri —
išeina pro vartus trys panos, to dvaro pono sesers. Mat jos išgirdo jį
grojant, o buvo sode ir atėjo pasižiūrėti, kas čia taip neapsakomai
puikiai groja. Sapnutis labai apsidžiaugė, kai vartai atsidarė. Jis
veikiai paslėpė dūdelę ir kiša toms panoms laišką.
— Ne,— sako tos,— laišką tu pats nunešk mūsų broliui, o mums
dar turėsi pagroti.
Ir nusivedė jį į puikų rūmą. Ten jis rado tų panų brolį, atidavė
jam laišką ir buvo begrįžtąs atgal, bet jo nepaleido.
— Palauk,— sako,— tu turi mums pagroti.
Ir liepė Sapnučiui sėstis už puikaus stalo, valgyti ir gerti, ko tik
jis nori, ir groti. Bet Sapnutis nei valgė, nei grojo, tik veržte veržėsi
namo, nes jau saulė leidosi. Tada už nepaklusnumą tas ponas liepė
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tarnams Sapnučiui surišti rankas ir kojas ir nuvesti Pikčiūnui, nu
vedus pasakyti, kad tą vaikėzą smarkiai nubaustų už nepaklusnumą.
Tie taip ir padarė. Pikčiūnas tuojau liepė Sapnutį uždaryti į kalė
jimą ir laikyti tris dienas ir tris naktis nevalgiusį ir negėrusį. Prie du
rų saugoti pastatė tris geriausius sargus.
Sapnutis labai buvo nuvargęs ir visą naktį miegojo, o rytą, kai pasibudo, labai nesmagu jam pasidarė kalėjime. Tuojau išsiėmė tą dū
delę, atsistojo prie langelio, kur rausva saulutė buvo įspindusi, ir ėmė
groti. Sargai labai nustebo: jie dar niekada nebuvo girdėję taip gro
jant. Dūdele groja, o kartais, rodos, dainuoja, ir ta daina tokia grau
di, už širdies tveria. Išgirdd ir kiti dvariškiai tą dainą pro langelį ir
subėgo prie kalėjimo didelis būrys žmonių. Visi nustebę klausė sar
gų, kas čia taip groja, dainuoja. Sargai nupasakojo viską, kad ir bu
vo užginta. Mat ir jiems pagailo to vaiko. Dvariškiai, sužinoję, kad
Sapnutis tris dienas ir tris naktis įmestas kalėti be valgio ir gėrimo,
tuojau pradėjo visi jam nešti, kas kokį geresnį kąsnelį turėjo. Sap
nutis stiprinosi ir gerai laikėsi kalėjime.
Ir taip kas rytas, saulei tekant, kada dar ponas miegodavo, būriai
žmonių susirinkdavo po kalėjimo langeliu klausytis, kaip Sapnutis
groja ir dainuoja, sunešdavo jam visokių valgių, paskui vėl visi į dar
bą eidavo, kad ponas nepajustų.
Taip išbuvo Sapnutis kalėjime tris dienas ir tris naktis ir išliko vi
siškai sveikas ir tvirtas. Po trijų dienų atėjo Pikčiūnas, liepė atida
ryti kalėjimo duris ir išgabenti Sapnutį. O kaip nustebo jis, kada iš
vedė Sapnutį nė kiek neatsimainiusį! Jis manė, kad jį ras vos gyvą.
— Palauk, aš tave kitaip priveiksiu,— tarė jis dantį grieždamas.
Sargai nusiminę stovėjo, bijojo, kad jų neimtų ko klausinėti, bet
neklausinėjo. Tik Sapnučiui vėl darbą davė.
— Imk,— sako,— dalgį ir eik į lanką. Žiūrėk, kad per visą šią
naktį visą lanką nupjautum.
Sapnutis pasiėmė dalgį ir eina į lanką. Saulė jau leidžiasi. Priėjo
lanką, žiūri — platu visur, bus kokios trys dešimtinės tos lankos, o
gal ir daugiau. Nusimetė viršutines drapanėles ir ėmė pustyti dalgį.
Ir taip graudu jam pasidarė, taip graudu. Paleido dalgį iš rankų, dal
gis į žolę nukrito, o jis pats, norėdamas nurimti, ėmė groti ir dainuo
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ti. Jau buvo visai vakaras, temo. Visi dvariškiai buvo darbus pabaigę,
ramiai kiekvienas prie savo buto šnekučiavosi. Išgirdę Sapnutį gro
jant ir dainuojant, bėgo visi į lanką klausytis. Subėgę rado Sapnutį
nuliūdusį, o šalia jo dalgį. Tuojau išklausinėjo, kaip kas yra. Sapnutis nusipasakojo.
— Gerai,— tarė vyrai. — Mes tavęs nepaliksim. Padėsim tau
lanką nupjauti. Tavo daina ir muzika taip gera. Klausytumėmės ir
klausytumėmės. O dabar pasiklausę tverkimės darbo. Jūs, moters,
daužykite iš pradalgių.
Ir tuojau dvidešimt porų vyrų su dalgiais stojo lankos pjauti, de
šimt porų mergaičių iš pradalgių daužyti. Rytą, saulei tekant, visa
lanka jau buvo nupjauta. Šienpjūviai ir mergaitės, sustoję į būrį,
dainavo vieną puikią dainą, kurią čia pat juos Sapnutis išmokė. Gra
žiai skambėjo ta daina, kai vienas Sapnutis dainavo, bet dar gražiau,
kai visi ją traukė. Visa apylinkė skambėjo, o kas ją išgirdo, tam visi
vargai, visos nelaimės nyko ir smagu buvo gyventi.
Tuo pačiu laiku ponas atsikėlęs ėjo pažiūrėti, ar Sapnutis nupjovė
lanką. Eidamas jis labai stebėjosi, kad lankoje dainuoja. Nuėjęs į
lanką žiūri — jo dvariškiai sustoję su dalgiais, dvariškės su grėbliais
ir dainuoja, Sapnutis vidury vadžioja, o lanka nupjauta ir iš pradal
gių išdaužyta. Suprato, kas čia yra, ir baisiai perpyko. Tuojau visus
dvariškius iš lankos išvarinėjo, o Sapnutį nusivedė į rūmus. Nusive
dęs sako:
— Tu neišpildei, ką tau liepiau, ir dar mano dvariškius sugaiši
nai, bet aš tavęs nebausiu. Tu dabar laisvas galėsi būti pas mane, tik
turėsi man dainuoti.
Bet Sapnutis jam nedainavo. Gyveno vieną dieną rūmuose, gyve
no kitą — nieko ponas iš jo negirdėjo. Bet nesupyko ponas, tik sako
vėl Sapnučiui:
— Tau nepatinka mano rūmai, tai leisiu tave į savo sodą.
Ir nuvedė Sapnutį į aukšta tvora aptvertą sodą ir paliko.
— Paukštis,— sako,— nemėgsta uždarytas, tai gal ir tu nenori
būti mano rūmuose. '
Puikus buvo tasai sodas, bet Sapnučiui buvo ilgu jame. Čia jis ne
matė nė vieno gyvo žmogaus, dažnai prisimindavo savo tėviškę, tuos
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žmones, su kuriais jam teko čia susitikti ir susiartinti. Ir dainuodavo
jis tada. O ta daina tokia maloni būdavo. Darbininkai laukuose ją
girdėdavo, sustodavo ir klausydavos, o pasiklausę tokie geri visi pa
sidarydavo, kaip ta daina.
Poną neapsakomas piktumas ėmė, kad Sapnučio ir iš to sodo klau
sosi, ir jis pasiryžo būtinai tą vaiką priveikti ir atimti iš jo dūdelę. Bet
nieko negelbėjo. Dūdelės iš Sapnučio negalėjo atimti.
Vieną sykį, saulutei tekant, Sapnutis nepaprastai puikiai dainavo
ir grojo. Jo dainos žodžiai tolimos tėviškės vardą minėjo, o dūdelė
pritarė liūdnai. Graži graži buvo ta daina.
Tuo tarpu Pikčiūnas atsidarė savo rūmo langą ir paleido strėlą
SapnUčiui į krūtinę. Krito Sapnutis su perverta krūtine ir daugiau
nebekėlė. Atėjęs ponas norėjo tą dūdelę rasti, bet veltui: jis žuvo
drauge su Sapnučiu.
Daugiau jau dvariškiai negirdėjo Sapnučio, tiktai patys, jį prisi
mindami, jo dainas dainavo.

*lg)

ROŽĖ

4X_^ uvo didelis, visiems dievo leistas sodas. Jame augo visokių
medžių, visokių krūmų ir žolynų, o tarp jų per dienų dienas vaikš
čiojo žmonės, skraidė ir savo giesmeles čiulbėjo paukšteliai, bėginė
jo ir pavėsiuose ilsėjosi keturkojai gyvulėliai. Ir visi buvo patenkinti
tuo sodu ir savo gyvenimu: ir paukšteliai giesmininkai, ir gyvulėliai
keturkojai, ir net mažieji vabalėliai, kur žemėje gyvena, tik vieni
žmonės buvo ne tokie, tiktai jie vis nesitenkino ir nuolat ilgėjosi. Daž
nai buvo mątyti, kaip jie gėrėjosi aukštaisiais medeliais, džiaugėsi
paukštelių giesmelėmis ir grožėjosi gėlėmis, ypačiai rožėmis, kurių
žiedus jie skynė, uostė ir kaišėsi jais; bet dažnai buvo matyti, ir kaip
jie liūdi, nusiminę vaikščioja ir nemoka džiaugtis. Suvargę ir nelai
mingi jie tada atrodė...
Vieną sykį smiltynaity ant kauburėlio pasirodė jaunutis diegelis.
Kas čia dygsta, kas užaugs? — tuojau visi susidomėjo, o tie, kur daž
niau už kitus liūdėjo ir labiau kaži ko ilgėjosi, lyg ir apsidžiaugė tuo
diegeliu, tuo naujuoju augalėliu. Jie dažnai dabar jį lankė, nes tai
buvo naujiena, ir laukė, kas jis užaugs.
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Krūmelis augo ir augo; stiebės j viršų, skleidės į šalis ir tankėjo.
Tuojau jis toks didelis pasidarė, jog pro šalį lėkdamas paukštelis ga
lėjo jame patupėti. Ir tada visi pažino, kad tai nauja rožė.
Vieną sykį, kai rožė jau visai užaugo, į ją atlėkė lakštingala ir pa
sveikino:
— Sveika, rože! — tarė ji. — Aš atlėkiau į tave aušros sutikti.
Žiūrėk, jau švinta rytai.
— Dėkui,— atsakė rožė. — Aš tavęs seniai laukiu. Girdėjau ta
vo balsą iš tolo, o vėjelis man pasakė, kad tai tu... Dabar pasiskirk kuo
gražiausią šakelę, įsilėk į pačią viršūnę.
— Ačiū,— tarė lakštingala ir, pasilėkusi aukščiau, užgiedojo:
„Sveika, aušra, dangaus šviesa! Sveika graži, skaisti, auksine!
Sveika, puikios dienos skelbėja! Pagelsk smarkiau, sušvisk labiau,
prikelk iš miego paukštelius — teapdainuoja jie tave, iš šviesos gi
musią ir šviesą gimdančią. Sušvisk, sušvisk, prikelk visus — tepasitinka skaistų rytą ir pirmutinįjį saulelės spindulį, į žemę kritusį... Jau
švinta, švinta, aušta rytas, tuoj patekės šviesioji saulė, gyvybę visą ji
sužadins. Sužadins ji gyvybę visą, silpnus sustiprins, naujų jėgų vi
siems įkvėps. Nušvis padangė, juoda žemė, nubus gyvybė, ir naujai
gyvenimą visi pradės. Jau švinta, aušta rytas, tuoj patekės skaisčioji
saulė ir spinduliais padangę visą ir žemę juodąją apskleis. Jos spin
duliuos žiedai žydės, paukšteliai giesmeles giedos, krūmelyje, mede
lyje tupėdami. Jos spinduliuos laukai žaliuos, girelės oš, banguos
upeliai ir keturkojai gyvulėliai pievelėse linksmai straksės... Į ją iš jū
rų, ežerų tyrasis vandenėlis kils, ir ji iš jojo pagamins pačioj padan
gėj debesėlį ir juodąją išdžiūvusią žemelę apšlakstys... Visa gyvybė
ja gyvens, dėl to, kad ji gyvybę leidžia, gyvybę laiko, ir be jos tik že
mėje tamsa tebūtų... Graži graži skaisčioji saulė! Ji ir šviesa, ji ir gy
vybė!.. Užšvisk, užšvisk!..“
Taip giedojo lakštingala ir pabaigusi nuskrido. Rožė po tos gies
mės ilgai stovėjo sužavėta ir negalėjo atsipeikėt. Paskui ji pajuto sa
vyje nepaprastai daug jėgų, o saulei tekant ant jos šakelių pasirodė
gelsvi pumpurėliai. Kai saulė patekėjo ir nuleido į žemę milijonus
spindulių, rožė pražydo ir pakvipo sode.
91

Ir dabar dar dažniau ėmė lankyti ją žmonės, tie, kur jos užaugant
laukė ir pražystant.
— Tokios rožės,— sakė jie,— čia ligi šiol nebuvo. — Dabar mes
galime ja pasidžiaugti, ir bus mūsų širdžiai geriau.
Ir jie gėrėjosi jauna rože, skynė jos žiedus ir kaišėsi jais.
Taip praėjo daug laiko. Naująja rože daugelis džiaugėsi, daugelis
skynė jos žiedus ir gėrėjosi jos kvapu. O ji augo ir naujus žiedus leido.
Tačiau kiti matė, kad tie jos naujieji žiedai jau nebe tokie kaip pir
mieji...
Vieną rytą vėl į rožę atlėkė lakštingala.
— Sveika, rože! — tarė ji.
— Sveika... Seniai bebuvai, lakštingalėle. Nė tavo giesmės dabar
nebegirdėt.
— Nebegiedu,— atsakė lakštingala. — Nuo to ryto, kai tu pra
žydai, aš nebegiedu. Per skaudi dabar būtų mano giesmė.
— Kodėl?
— Ogi žiūrėk, kaip tave apdraskė... Jau keli žiedeliai belikę...
Rožė pasižiūrėjo į save ir sudrebėjo.
— Teisybė,— tarė ji pagaliau. — Juk aš ir pati dabar kitaip jau
čiuos.
— Ar nebuvai tą rytą gražesnė? — kalbėjo lakštingala. — Ar
nebuvai stipresnė? Ar nesijautei, kad ilgai ilgai gyvensi ir daug pui
kių ir kvapių žiedų pagaminsi?
— Teisybė: buvau gražesnė, buvau stipresnė ir jaučiau, kad mano
šaknyse didelės pajėgos glūdi, kurias sutrauksiu į žiedus, j puikius
geltonus žiedus.
— O dabar ar nesijauti, kad tavo pajėgos sunyko, sumenkėjo žie
dai, nebe tokie skaistūs pražysta?
— Teisybė: aš sunykau, ir mano žiedai sumenkėjo. Anąsyk, gir
dėjau, vienas praeivis, kuris mano žiedų pasiskynė, tarė: „Sunyko
rožė ir galbūt baigia savo dienas. Paaugo, pražydo, parodė puikių,
skaisčių žiedelių ir nyksta...“ Taip jis sakė, bet aš jo tada nesupratau.
O aš dabar tikrai nebe tokia kaip pirma... Po manim ir žemė išdžiū
vo... Pasakyk man, lakštingalėle, ar ir kitos rožės tokios kaip aš?
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Ar ir jos taip gyvena ir taip saulės ilgisi? Juk yra čia jų, šiame
sode...
— Yra,— atsakė lakštingala. — Ir jos panašios į taVe, ir jos taip
gyvena, ilgisi saulės, bet... ir trokšta kaip tu, ir nyksta taip.
Daugiau rožė nieko nebeklausė, ir lakštingala atsisveikinus nu
lėkė.
Nuo to sykio rožei neapsakomai buvo ilgu. Ji pajuto save susilp
nėjusią, atsiminė savo pirmuosius žiedus ir nuliūdo.
— Saulele,— sakė ji,— gaivink mane, priduok mah stiprybės!
Bet saulelė negalėjo viena jos palaikyti, nes šaknys visai nebeteko
drėgmės ir praeiviai ne tik paskutinius žiedus nuskynė, bet ir šakeles
nulaužė.
Vieną sykį suvyto ir nudžiūvo rožė.
Kitą pavasarį, kai visi medžiai ir krūmai pradėjo žaliuoti, lakštin
gala ant jos sausų šakelių pagiedojo liūdną, skaudžią giesmelę. K i
tos rožės išgirdusios sudrebėjo ir kėlė savo žiedelius į saulę, o saulė
juos savo karštais spinduliais bučiavo ir laimino.

ŽODIS APIE „SUTEMŲ ŠNEKŲ* AUTORIŲ
Prieš šešiasdešimt m etų, kai buvo išleista A ntano G iedriaus (1892— 1977) lite
ratūrinių pasakų rinktinė „Sutem ų šnekos44, šį pedagogą ir rašytoją, jau kelių kny
gų autorių, puikiai pažinojo ir gerbė daugelis. Ir kaip nepažinos! T ada, trečiajam e
mūsų am žiaus dešim tm etyje, kasm et vaikams teišeidavo trys keturios naujos ori
ginaliosios literatūros knygelės, o jų autoriai dažniausiai būdavo pedagogai
P. M ašiotas ir A. G iedrius. Pradinukai mokėsi iš A. G iedriaus elem entoriaus ir jo
sudarytos skaitymo knygos, skaitė jo redaguojam us žurnalus vaikam s, taip pat jo
apysakų, apsakym ų, eilėraščių rinkinius, vaidino šio rašytojo sukurtus scenos
veikalėlius. Vien vaikams jis išleido apie trisdešim t didesnių ir m ažesnių knygų!
Šiandieniniai jaunieji skaitytojai nedaug yra girdėję apie šį autorių. Mat per pusę
amžiaus, ypač po T arybų valdžios atkūrim o, į mūsų vaikų literatūrą atėjo daug
talentingų rašytojų. Jie toli pralenkė savo buvusį m okytoją, ne visada spėjusį ar
pajėgusį sukurti idėjiniu ir m eniniu atžvilgiu laiko išbandym ą atlaikančius kūri
nius. Tačiau geriausioji jo kūrybos dalis padėjo ugdyti lietuvių vaikų literatūrą,
prisidėjo prie šiandieninių kūrybinių aukštum ų pasiekim o. Ir už tai A. G iedriui
priklauso deram a vieta lietuvių kultūros istorijoje.
N etrum pas A. G iedriaus (tikroji pavardė G iedraitis) gyvenimo ir kūrybos ke
lias buvo vingiuotas, pareikalavęs didelio veržlum o, darbštum o, kūrybingum o.
Praėjusio šimtmečio pabaigoje gimęs Lukšių kaim e (Jurbarko ra j.), čia praleido
savo vaikystę, ankstyvąją jaunystę. Iš tėvų pram okęs lietuviškai skaityti ir rašyti,
vėliau, baigęs Jurbarko pradinę m okyklą, jis mokėsi privačiai ir tuo pat metu
„daraktoriavo44, mokė kitus. Gana anksti pajuto poreikį kurti ir savo pirm uosius
kūrinėlius ėmė spausdinti lietuviškuose laikraščiuose, daugiausia „Šaltinėlyje44.
Pirm ojo pasaulinio karo m etais pasitraukė į Rusijos gilum ą ir apsistojo Voroneže.
Čia ne tik studijavo m okytojų institute, bet ir dėstė jam e lietuvių kalbą, o
kalbininko J. Jablonskio paragintas, ėmė daugiau rašyti ir 1917 m. išleido
pirm ąsias knygeles vaikams. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, plačiai įsitraukė į švietim o
bei kultūros darbą. Net sunku, atrodo, suprasti, kaip jis galėjo, m okytojaudam as,
eidam as progim nazijos direktoriaus ar pradinių mokyklų inspektoriaus pareigas
Jurbarke, Raseiniuose, Šakiuose, tiek laiko skirti kūrybai ir sudėtingam leidybos
darbui! Intensyvią jo pedagoginę ir literatūrinę veiklą nutraukė A ntrasis pasau
linis karas, nubloškęs A. G iedrių į užsienį, kur jis iki gyvenimo pabaigos jau
nieko reikšm ingesnio nebeparašė.
Didelis A. G iedriaus nuopelnas, kad jis, nustojus eiti vieninteliam vaikų laikraš
čiui „Šaltinėliui44, dirbdam as Jurbarke, leido ir redagavo vaikam s skirtus žurna
lus „Ž iburėlį44 (1920— 1923) ir „Saulutę44 (1925— 1931). Leisti tais laikais žur
nalus vaikam s buvo išties nelengva: trūko lėšų, bendradarbių, net skaitytojų,
kurie tu rėtų pinigų tos spaudos prenum eravim ui. Dalį tų žurnalų reikėjo užpildyti
pačiam redaktoriui, reikėjo ieškoti bendradarbių, burti jau žinom us rašytojus ir
gabesnius jaunesniuosius literatus. Ne visada gelbėjo ir didelės pastangos: įklim pus
į skolas, teko žurnalų leidim ą nutraukti arba perduoti į kitas rankas.
Gausi A. G iedriaus kūryba, skirta vaikams ir suaugusiems, pasižym ėjo tem atikos
*
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ir žanrų įvairum u. Šia proga dera prisim inti gana populiarias anais laikais jo ap
sakymų ir apysakų knygas „Iš mokslo dienų44, „Pašnekos", „Šlubys“ , eilėraščių
rinkinius „K risleliai44, „Šviesos rate44, „Rausvas lapas44, pjeses, scenos vaizdelius
„M ažiesiems pasižiūrėti44, „Šis tas vaikų teatru i44, kelias jo redaguotų pasakų kny
gas ir ypatingai literatūrinių pasakų rinktinę „Sutem ų šnekos44. Savo kūriniuose
jis daugiausia vaizdavo gam tą, kaimo gyvenimą, našlaičių vargą, aukštino jų dva
sines vertybes, didelį troškim ą mokytis. Pjesės praturtino tada dar gana negausią
vaikų dram aturgiją naujom is temomis, istorine problem atika. Nors poezijos kny
gose vaikams tinkam ų eilėraščių buvo nedaug, vis dėlto jos skatino kitus rašyti m a
žiesiems. Šiandieninis skaitytojas A. G iedriaus knygose galėtų rasti nem aža pažin
tinės m edžiagos, pasim okyti gražios, taisyklingos, vaizdingos kalbos, galėtų geriau
susipažinti su m ūsų vaikų literatūros praeitim i, kurioje, be kita ko, būta ir įkyraus
didaktizm o, abstraktaus hum anizm o, religinių tendencijų.
A. G iedrius labai mėgo liaudies pasakas, tyrinėjo jas, rengė spaudai, mokė su
prasti pasakų rim tį ir grožį, savo paskaitose mokytojams, spaudoje ir per radiją
gynė jų teises. Viena pirm ųjų jo knygelių, išėjusių 1917 m. Voroneže, buvo „Trys
pasakos44. Ją sudarė trys tada pradedančio rašytojo literatūrinės pasakos, kurių vė
liau sukurta daugiau, sudaryta ir 1925 m. išleista rinktinė „Sutem ų šnekos44. Ši
rinktinė buvo viena iš stam biausių A. G iedriaus knygų, ji susilaukė palankiausio
įvertinim o ir pasisekimo vaikų tarpe. „Sutem ų šnekų44 pasirodym ą lietuvių
literatūros klasikas Vaižgantas sutiko kaip gražų siurprizą jaunuom enei, tvirtino,
kad rinktinės pasakos, kurias jis perskaitė „tuo pradėjim u44, „visos įdomios, visos
gražios, visos І а б а і mūsiškos44. Ir šiandien, kai turim e daug puikių literatūrinių
pasakų, rinktinė „Sutem ų šnekos44 įdomi ne tik tuo, kad tai viena iš pirm ųjų šio
žanro knygų lietuvių vaikų literatūroje, bet ir savo originaliais siužetais, savitu
stilium i, vaizdžia kalba, kuri ir šiandien nereikalauja didesnio redagavim o. Tiesa,
į šią knygą nepateko kelios m eniniu atžvilgiu silpnesnės pasakos, kuriose pasi
taikė su pagrindine kūrinio m intim i m enkai tesusijusių religinių motyvų. Tačiau
geriausiom is savo pasakom is A. Giedrius kreipiasi į skaitytoją kaip liaudies
švietėjas, trokštantis m eniniu žodžiu prisidėti prie pozityvių jaunojo skaitytojo
bruožų ugdymo. Imdamas tautosakai artim as tem as, veikėjus, savo pasakas
rašytojas priartina prie gyvenamojo laikotarpio, mūsų krašto aplinkos, sukonkre
tina veiksmo laiką ir vietą, daug dėmesio skiria sugyvintai gam tai, pagrindi
niams veikėjam s — vaikams. Jo lyrinio pobūdžio pasakose dažnai veikėjų vardais
nusakomos jų ypatybės, pagrindiniai bruožai. Kaip ir realistiniuose kūriniuose,
rašytojas stovi skriaudžiam ųjų vaikų pusėje, daug vietos skiria jų jausm ų,
išgyvenimų poetizavim ui.
Daugelį A. G iedriaus, kaip ir kitų to meto rašytojų kūrinių vaikam s, iliustravo
dailininkas Kazys Šimonis. Sis „Sutem ų šnekų44 leidim as nežym iai papildytas to
paties dailininko piešiniais iš kitų šaltinių.
Taigi skaitytojo rankose — ne visai eilinė dviejų tolim esnės praeities m eninin
kų — rašytojo ir dailininko — pasakų knyga. G al kiek senoviška, bet artim a
ir šviesi savo nesenstančiu liaudiškum u, gėrio ir grožio poezija.
Jonas Linkevičius
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