rimantas šavelis

Romanas

ipa

UDK888.2-3
Ša-154

ISBN 978-609-403-160-1

© Rimantas Šavelis, 1987,20 I O
©Iliustracijos, Audrius Puipa, 1987,2010
©Viršelio adaptacija, Andrius Morkeliūnas, 20 I O
©UAB MEDIA INCOGNITO, 2010

TURI�'YS

I

DALIS

&ĄI'NĮ\1
II

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

DALIS

(i)[\'��
III

145

DALIS

����
Pabaigos žodis

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

229

375

I

DALIS

Sf\_pNĮU

1
Po riebiosios savaitės sodžius, regis, pamažu kraustėsi iš pro
to. Nespėjo atšokti dviejų vestuvių -Antosės Vargalytės ir Onos
Mironaitės -čia pat užgriuvo Užgavėnės. Sodžius alėjo visuose
galuose: V irvytės pakriaušėj šunys vis dar lojo ant piršlio Tinte
rio, niekaip nesurandančio kelio iš Kinčiulių, nors abi jaunosios
bene trečia diena palaimingai pūtė į akį tolimoj parapijoj; kitame
sodžiaus šone dar aršesni namsargiai kibo į pakinklius užgavėni
ninkams, margu persirengėlių pulku laužiantiems kiemų vartus.
Po "lyčynom" paslėpęs veidus, būrys neatpažįstamų pamėklių
skalambija keptuvėm, žvangino skarda, barškino šaukštais į puo
dus, klumpėm į kubiliukus - kėlė tokį triukšmą, kad varnos suko
ratus virš Byvainės girios, nedrįsdamos leistis žemyn, tik piktais
balsais lydėjo žmonių pamišimą.
Priekyje viso pulko ėjo "giltinė" -balta marška apsigobęs, su
kaukolės "lyčyna" ir dalgiu rankoje Edmundas Vaitiekus. Grįžda
mas iš Paškuvėnų, jis V irvytėje įsmuko į eketę ir, besigydydamas
Smilgių troboje, aiškiai "nusigydė", užtat dabar it nevisprotis mo-

javo dalgiu, gindamas nuo prašaliečių Morę. Tai anaiptol neat
rodė juokinga, juoba kad vaikigaliai toje pačioje Smilgių troboje
medinį "giltinės" dalgį, Edmundui nematant, pakeitė tikru.
- Pahrduodu kahrčemą, pehrku telyčią, pahrduodu telyčią,
pehrku behrgždenikę su thrim magahryčiom! - šaukė "žydas
Lera", o iš tiesų - Juzapėlis iš Blindų kiemo mėlyna kartonine
nosimi ir pakuline barzda. -Kam gahrstyčių? Kam gahrstyčių?
Užbahrstysim iš netyčių, ten, kuhr kiauhra, bus skylė!
"Žydas" vis kišo ranką kojinėn, kur laikė savo "pinigus", sėmė
iš ten saujomis pelenus ir barstė jais trobų langus, saugodamasis,
kad išbėgę į kiemą bernas ar merga neperlietų vandeniu.
Mendzaro kieme "velniui" su "malpa" pavyko sugauti jauniau
siąją dukrą Teresikę, ir šie, įsodinę ją į geldą, paleido nuo kalno
Virvytės slėnin. Kad linai Simono Mendzaro ūkyje augtų kuo
aukštesni, Teresikei teko dar tris kartus nuskristi nuo kalno. Taip
pamalonintas, Simonas pakvietė užgavėnininkus trobon, atkim
šo alaus statinę, visaip bandydamas įsiteikti įsismarkavusiam "či
gonui", kuris kabarojasi ant aukšto, lindo į rūsį, naršė podėlyje
lentynas.
- Ponali, oi ponali, bus tau makarai kabarai! Aš bėgsiu Peter
burkan! Aš apsakysiu ciesoriui, koks, ponali, negražus esi! Geriau
prisipažink, kur jį paslėpei?
-Ką tokį paslėpiau? Ką? Ko tu, nekrikšte, čia ieškai? - stūmė
"čigoną" iš podėlio Simonas.
-Arklio ieškau, ponali, arklio, ko daugiau? Visas baltas su juo
da uodega. Du kartus Luokės turguje pirkau, du kartus Telšiuose
mainiau, o tavo kieme, ponali, prapuolė!

-Pardaviau aš tavo arklį, pardaviau,-leidosi įtikinamas Simonas Mendzaras. - Motin, nešk čigonui užmokestį!
Mendzarienė padėjo ant stalo sietą kiaušinių.
- Už baltą baltu ar bus gerai?
-Kaip nebus! Kiaušiniai visada gerai! Tik man arklio, ponali,
labai gaila.
-Na, kaip man su tuo nekrikštu susilygti? -aimanavo Simo
nas, matydamas, kad "čigonas" vėl gviešiasi ant aukšto. - Liuci
pieriau, duok rodą, dūšią tau užrašysiu, ar bus gerai?
- Kaip nebus gerai! Dūšia man visada gerai! - apsidžiaugė
"velnias" Motiejaus Smilgio balsu, suodžiais išsitepęs veidą, "uo
degą" adatų prismaigstęs. Pabandyk sugriebti už tos uodegos,
kaipmat pirštus nudegsi.-Tik man labai čigono gaila. Ant kiau
šinio arklio neišmainysi, priedo, ponali, reikia!
-Va, va! - suplevėsavo šilkais skarmalais "čigonas", - negra
žus, ponali, esi! Ponalio pati graži, dukra dar gražesnė, o tamsta
turėsi nemalonumų per valdiškus namus!-taip sakydamas ,,čigo
nas" jau bruko užantin sidabrinį Mendzarienės medalikėlį, kurį
rado pakabintą po šventųjų paveikslais.
-Ei, ei!-šoko ginti savo gero trobos šeimininkas.-Kad jį kur
smala, tokį nekrikštą! .. Pala, pala!.. Ar tik jis nebus man pažįsta
mas? Bene čia Blindukas? Ar ne Tadas? - bandė nuplėšti ,,čigo
nui" kaukę Simonas, bet gavo per nagus, o mainais už medalikėlį
Mendzarienė turėjo dar atnešti dubenį blynų.

Pasėjau grikį vikį
Ant aukšto kalno,
Baltam kepeliuše !..

-

užtraukė "ubagas" moterišku balsu, sukeldamas troboje juoką. Nė
pats tikriausias velnias, ko gera, nebūtų atspėjęs, kad šita vyžota,
skarmaluota, lopytom kelnėm žmogysta -Jucių sodžiaus balsin
goji Barbora Viktoravičiūtė, kurią Tadas vadino Morta, ir, regis,
su tuo pamažu ėmė apsiprasti ne tik ji pati, bet ir jos draugai.
- Kas mums, durniams, darbooo!.. - suriaumojo užstalėje
mieganti "giltinė", sugadindama visą tolesnę Mortos litaniją, o
dalgis, kurio tikrumu jau kai kas spėjo įsitikinti, nei iš šio, nei iš to
čiaukštelėja "žydui" per kartoninę nosį, už kurios ne per toliau
siai kyšojo ir Juzapėlio sava. Tai reiškė, kad, norint toliau žygi uoti,
užgavėnininkams reikėjo mažumėlę prasivėdinti lauko šaltyje.
Išgriuvusius į kiemą vėl pasitiko šunų lojimas. Ir vakaro sutema.
- Man gana, - pareiškė Morta. - Aš prisiubagavau. Metas
namo.
- Teisybę sako Morta, - palaikė draugę Teresikė. - Laikas
skirstytis.
-Va tau, tik pradėjom, ir jau gana, -nusiminė Smilgiukas. O Morė? Taip ir paliksim ją gyvą? Aš noriu kraujo!

-Žiūrėkit, padvada!-staiga sušuko Raudys Vincė, išsinerda
mas iš kūčkailio, su kuriuo jis vaizdavo "gervę". lr tikrai. Keliuko
pakraštyje, įbridęs į krūmus, stovėjo arklys su apvirtusiom šlaji
kėm.
-T interio šlajikės!-atpažino kažkas piršlio arklį.
-Prie Šatrijos!-šovė Vincei išganinga mintis.-Vežam Marę
ant Šatrijos!
"Velnias" čiupo į glėbį Mortą, sodino į šlajikes.

- Bijokit Dievo! - pašiurpo Morta.- Pačiam šėtonui į rankas!
Ar jums galvoj nebegerai ?!
Šatrijos kalnas visoje apylinkėje garsėjo blogu vardu. Joniniq
naktį čia keldavo puotą raganos, o per Vėlines velniai šokindavo
nuodėmingas sielas. Bet didžiausią baimę visiems kėlė užkeikti
auksiniai pinigai, kuriuos užkasė kalno viršūnėje plėšikas, užmu
šęs pro šalį keliaujantį vaizbūną. Tai buvo taip seniai, kad akmuo,
į kurį pavirto plėšikas, nusmego į kalno gelmes. Bet ir dabar nak
timis kartkartėm sušvinta mėlynas žiburėlis - toje vietoje ir pa
slėptas pirklio lobis. Ir vargas tam, kas pabando artintis prie to
žiburėlio. Šitaip prieš trejetą metq per mėsiedą atsitiko Luokės
varpininkui. Grįžo žmogus vėlyvą naktį iš Gaulėnq, kur derėjosi
dėl parduodamos karvės, žiūri - ant Šatrijos švyti mėlyna ugne
lė. Taip gražiai, taip viliojamai švyti, tarsi angeliukai rankas prie
laužo šildytqsi. Kam man ta karvė, jeigu aš galiu Leros karčemą
nusipirkti, apsidžiaugė žmogus ir ėmė kopti snieguotu kalno šlai
tu, pamiršęs, kad su savimi neturi jokio įnagio žemei kasti - taip
aptemdė protą tas šviesulys. Kai iki ugnelės buvo likę vos keli
žingsniai, staiga nežinia iš kur pakilo vėjas, sniego sūkuriais ėmė
suktis aplink Luokės varpininką, stūgauti velniq balsais. Ugnelė
prapuolė.
Rytą miško kirtėjai ant V irvytės ledo atsitiktinai aptiko užpus
tytą varpininką. Iš mirties nagq žmogui pasisekė šiaip taip išsi
kapstyti, bet palydėjo kojas.
Pagauti kažkokio šėlsmo, matyt, čia bus pagelbėjęs Mendzaro
alus, užgavėnininkai suvirto į Tinterio šlajikes, pavarė arklį Šatri
jos pusėn. Tačiau už Luokės, kai kalno artumą jau buvo galima

justi, užgavėnininkų drąsa pastebimai atslūgo. Mortos ir Teresi
kės meldimai dabar kažkodėl niekam nebekėlė juoko.
- Gal užsukam pas poną Gruinių? - staiga pasiūlė Tadas. Šatrija niekur nepabėgs.
-Je, Šatrija gal ir nepabėgs. Bet ar daug sykių esi buvęs pas
poną?-nusišaipė Morta.
-Ar jiems užgavėnės-ne šventė?
-O kas juos žino? T ik, man regis, savo mužikiškų klumbokų
ten geriau nerodyti.
- O ką jis mums padarys? - pasišiaušė Juzapėlis. - Girdėjot,
ką pasakė ciesorius? Dabar visi lygūs, ir ponas, ir mužikas.
- Nu, nu, - labai susidomėjo Vaitiekiukas. - Ką jis tau dar
pasakė? Kur tu jį buvai sutikęs?
Juzapėlis užsičiaupė. Edmundas išsiskyrė iš viso būrio ne tik
amžiumi -buvo vos ne dvigubai vyresnis, -bet ir kažkokiu niū
riu atšiaurumu. Gimė jis ir augo nusigyvenusio šlėktos Dzido
riaus Vaitiekaus šeimoje ir save laikė aukštesniu už kitus sodie
čius. Jo tulžingos pašaipos visi privengė. Kinčiulių sodžiuje daug
kas stebėjosi, kad Vaitiekiukas, kuriam seniai derėjo užsiimti ūkiu
ar kokiais kitais vyriškais reikalais, trynėsi su piemengaliais. T ie
sa, keletą metų jis buvo kažkur dingęs. V ieni kalbėjo, jog tarnavo
arklininku pas grafą Irenėjų Oginskį* Rietave, kiti-kad tas pats
grafas parūpinęs jam valdišką tarnybą Kaune, bet Edmundas su
sigundęs nedorais keliais pasiekiamu pinigu ir per tai sėdęs kalėji
man. Teisybės niekas gerai nežinojo, o pats Edmundas vengė apie

•

Irenėjus Oginskis (1808-1863)- Raseinių bajorų maršalka.

tai kalbėti. Sklido dar gandas, kad ponia Konstancija Gruinienė
pasiūliusi jam ūkvedžio vietą Biržuvėnų dvare, bet tam kažkodėl
pasipriešinęs pats ponas.
- O gal tikrai? -Tado pasiūlymu, regis, užsidegė ir Edmun-

das.-Važiuojam Į dvarą!
- Ponas paleis šunis,-papurtė galvą V incė.
-Nepaleis,-beveik piktai pasakė Edmundas.-Važiuojam!
- Gavom už dyką arklĮ, tai kodėl už dyką negauti sprandan?susitaikė su likimu Motiejukas. - Ek!.. Pasėjau grikĮ vikĮ aukštam
kalne, baltam kepeliuše!.. -užplėšė visa gerkle "velnias", kad net
arklys krūptelėjo, pasiuto šuoliais nešti šlajikes.
-Kas mums, durniams, darbooo!..-atkuto užgavėnininkai.
Susitikimas su dvaro žmonėmis žadėjo kur kas mažesnĮ pavojų
negu Šatrijos kalnas.
Biržuvėnų dvaro vartai buvo atlapoti, bet, kaip ir reikėjo tikė
tis, užgavėnininkams kelią pastojo sargybiniai.
Edmundas iššoko iš važio, kažką pasakė sargybinių vyriau
siajam ir, keliauninkų nuostabai, sargyba nuolankiai pasitraukė

Į šalĮ.
Sužvango keptuvės, subumbsėjo kubiliukai, puodai ir klum
pės - užgavėnininkai sulalėjo dvaro kieman. Šunidėje pakėlė
aliarmą pono Gruiniaus medžiokliai.
Liokajus Anzelmas nespėjo atsikvošėti, ir Į dvaro vestibiulĮ su
gužėjo skarmaluoti, suodžiais ir dažais išsiteplioję vaiduokliai.
- Chlopai dvare!-pranešė ūkvedys Marcijonas poniai Kons
tancijai, kuri su dukra Kristina ir dvaro kapelmeisteriu Fogtu mu
zikavo raudonajame kambaryje.

- Chlopai? - išblyško ponia Konstancija. - Ko jiems reikia?
Kas juos įleido?
Ponas Bernardas Gruinius buvo išvažiavęs su reikalais į Kauną.
Luokės pristavas Lebionka sirgo gripu - dvaras laikinai atsidūrė
be vyriškos valdžios, ir todėl ponia Konstancija nesijautė saugi.
Kristinos krikštatėvio, dvarininko Stanislovo Prižginto pranašys
tės, kad baudžiavos panaikinimo manifestas sukiršins chlopus,
dabar atgijo ponios atmintyje.
-Vykit juos lauk! -įsakė ponia Konstancija dvaro ūkvedžiui
Marcijonui, kuris čia tarnavo nuo Napoleono laikų ir buvo tiek
susenęs, jog su vargu beskyrė dieną nuo nakties. - Tegu tijūnas
paleidžia šunis!
-Jie šoka, ponia Konstancija, - sušvepleno bedante burna
ūkvedys.
-Šoka?-apstulbo ponia Konstancija.
- Šoka ir dainuoja, - senukas giliai įtraukė švarkščiančion
krūtinėn troškaus degančių žvakių kvapo. -Jau greit pavasaris,
ponia Konstancija. Pavasaris!.. Argi nejaučiat?

2
Paskutinis žygis į girią nenusidavė. Jau grįžtant namo, prava
žiavus Pateklos ir Virvytės santaką, rogės užšoko ant pusnyne
pasislėpusio kelmo, smarkiai pasviro ir rąstai numušė virves. Kol
Tadas su Dominyku, klimpdami giliame sniege, sukėlė rąstus, kol
suveržė iš naujo virvėmis, ėmė temti. Per dieną skaisčiai liepsnojęs
giedra, dangus į vakarą apniuko. Pakilo vėjas.
- Šaltis nupuolė. Bus pūga, - pasakė Dominykas, jau sėdė
damas ant rąstų šalia Tado. Tadas neatsiliepė. Darbas miške su
nuovargio nepažįstančiu Dominyku, koks buvo naujasis Blindų
pusininkas, nukamavo vaikį. O ir kėlėsi dar neprašvitus.

Į sodžių įšliaužė su akla tamsa. Trobose, pridengtose storu
sniego apklotu, tai šen, tai ten blankiai spingsėjo žiburiai, kve
pėjo krosnies dūmais ir vakariene. Sodybos kieme juos pasitiko
džiaugsmingai lodamas Rudis, kurį tėvas praėjusį rudenį parsine
šė kepurėje iš Luokės turgaus.
Tadas nušoko nuo rogių ir, palikęs visą rūpestį su rąstais ir ar
kliais Dominykui, paskubėjo t�obon. Pas krosnį suodinu veidu,

ašarotomis nuo dūmų akimis tupėjo Juzapėlis, kurstė ugnį. Ulijo
na, trečius metus iš eilės likusi Blindų ūkyje merga, tupinėja apie
šnypščiančius puodus.
Tėvas dar nebuvo grįžęs. Kai išjojo aną savaitę pono Gruiniaus
paliepimu Patumšynės miškan, tai ir prapuolė.
Ulijona pastatė ant stalo dubenį šviežiai virtos žirnienės. Nuo
karštos košės kvapo saldžiai nudiegė alkanam Tado skrandy.
- O kur motina?-pasiteiravo, didumą numarinęs alkį.

- Taigi dar nėr, -nenorom atsiliepė nuo krosnies Ulijona, atsukdama Tado pusėn prakaituotą veidą. - Kai išvažiavo po pie
tų ...
-Išvažiavo?-suraukė kaktą Tadas.
-Vargamistra čia buvo užsukęs.
-Vargamistra?
-Mane iki Raudžių kiemo pavėžino! - pasigyrė Juzapėlis. To-o-kios šlajikės! Kaip pono Gruiniaus. Gal dar gražesnės!
-Ir vis gaspadinės balsą gyrė! - piktai nupurtė nuo puodkė
lės žiežirbas Ulijona. - Ak, pani Elžbieta, ak, pani Elžbieta, an
gelams širdį jūsų balsas glosto! Tarytum visoj parapijoj gyventų
vieni nebyliai!
Į trobą įmaknojo Dominykas, patrepeno prieangy, šluotražiu
nubraukė nuo klumbokų sniegą. Įsisukęs pro duris vėjo gūsis vos
neužgesino balanos. Ulijona padėjo ir jam dubenį žirnienės.
-Rytoj, sakau, į mišką gal nevažiuosim, -tarė, nusivilkdamas
sermėgą. - Velniai vestuves kels.
Tadas atstūmė nuo savęs tuščią dubenį.
-Gal dar?-paklausė nuo krosnies Ulijona.

Tadas papurtė galvą. Vokai apsunko, kūną apėmė saldus tingu
lys. Nuo rąstų kilnojimo maudė pečius ir juosmenį.
Jis atsistojo, nusikabino nuo gembės kailinius.
- Tu pas Edmundą? - pašoko su viltim Juzapėlis. - lr aš su
tavim!
- Tupėk namie!- paliepė broliui Tadas.
Jis iš tikrųjų ketino eiti pas Edmundą. Žiemos vakarais Vaitie
kų troboje dažnai susieidavo Kinčiulių sodžiaus jaunimas. Kas be
ko, Tadui, kaip ir kitiems jo amžiaus pusberniams, buvo smagu
paspoksoti į žaidžiančius ar šokančius. Bet tas greitai pabosdavo.
Drauge su Edmundu jie prasimanydavo sau smagesnių pramogų:
tai geldą vandens pastatydavo gryčios prieangyje, kad mergikės ar
bernai, eidami į kiemą prasivėdinti, būtinai pataikytų į tą geldą;
tai saują karštų pelenų užbers kam už apykaklės. Surask, kad gu
drus, kaltininką, jei šis stypso matomiausioj vietoj, nutaisęs nuo
bodžiaujantį veidą. Vyresnieji įtardavo, kad čia nebus apsieita be
Blinduko, bet nepagautas - ne vagis!
Nuoguose sodybų medžiuose stūgavo vėjas, bėrė į veidą aštrų
sausą sniegą.
Prie Tado kojų kūlverstom atsirita Rudis, inkštė ir lojo, siū
lydamas draugystę, šokinėja, nagais kabindamasis už kailinių
skvernų.
Vaitiekų seklyčioje, kurios langai šviesdavo pro Smilgių sodą,
šį vakarą buvo tamsu. Vis dėlto gavėnia, pagalvojo Tadas, matyt,
seniai uždraudė vakarones.
Tadas, kailinių apykaklėje gūždamasis nuo vėjo, pražingsniavo
sodžių ir įsuko į vieškelį, vedantį Luokėn.

-Bėk namo!- piktai subarė Rudį, pasišovusį lydėti Tadą.
Rudis nedrąsiai suvizgino uodegą, bet neklausyti neišdrįso.
Pritūpė pusnyje, žiūrėjo į nutolstantį vieškeliu Tadą.
Karčemos kieme prunkštė, kramsnoja abraką arkliai. Apdeng
ti gūniomis ir be jų, įkinkyti į šlajikes, kelionines roges, dailius
vežikų važius su būdomis ir žibintais, paprastas sodiečių miško
rogeles. Atskirai trypė sniegą keletas pabalnotų - dvariškių ar
pakeleivingų. Kieme vėjas gainioja gaižų šviežio arklių mėšlo ir
šieno kvapą.
Prie karčemos durų stupulinėjo apgirtusi žmogysta, šlapinosi
ir lenkiškai keikėsi.
Slidinėdami apledėjusiais mūriniais laipteliais, iš karčemos
išvirto būrelis sodiečių, kažkam grasindami girtais įtūžusiais bal
sais.
Tadas įsmuko į vidų.
Nosį užgulė slogus nevėdinamo būsto tvaikas, sumišęs su ta
bako dūmais, avikailiu ir tirštais iš virtuvės mušančiais garais, nuo
kurių rasoja žemos, suodžiais įjuodusios sijos ir langų stiklai. Prie
stalų sėdėjo, stoviniavo žmonės, erzėjo, ginčijosi, ragino karčemi
ninką Lerą, storą, laibom kojom žydą nusišėrusia barzda.
Karčema buvo pritvinkusi grėsmingo tūžmo, kurio Tadas ne
perprato. Aukštas, su veltine skrybėle vyras skeryčiojosi vidury
karčemos, kažką šaukė apie ciesorių ir lenkus, apie kažkokią Žeč
pospolitą ir Lietuvos sienas, kumščiu braukėsi ašaras ir tuo pačiu
kumščiu daužė stalą. Prie kito stalo susimetę vyrai rėkė vienas per
kitą, lyg skubėdami į gaisrą, paskui ūmai nurimdavo, sukišdavo

nosis alaus gorčiuosna, kad vėl prašnektų, tik jau su didesniu
pykčiu.
Tadas greitomis apmetė akim visą erzelyną ir taikėsi prasibrau
ti į alkierių.
-Nu! Ką tu čia dahrai? Kas siuntė? Ko tau hreikia?-skau
džiai sugriebė už alkūnės karčemininko Leros ranka.
-Nieko...-sutriko Tadas.-Tėvo ieškau...
- Tėvo? Tokis metas? -juodi karčemininko antakių verpetai
pastyro aukštyn.-Tokis nakties metas medininkas sėdės kahrče
moj? Tu ne taip sakai, vaike!
Tadą nustebino karčemininko atmintis. T ik vieną kartą, regis,
užpernai per Jurgines, jis buvo čia užsukęs su tėvu.
-Man vargamistros reikia,-prisipažino Tadas.
-Vahrgamisthros? Tau? O ką tu jam sakysi?
-Yra reikalas.
-Papuni, a papuni! -iškišo iš alkieriaus galvą karčemininko
dukra, juodaakė, persmaugtu liemeniu mergaičiukė.-Muter ba
rasi! Čia tavęs žmonės šaukia!
Kaip ji panaši į panelę Gruiniūtę, nei iš šio, nei iš to pagalvojo
Tadas.
Mergaičiukė vyptelėja, parodė Tadui liežuvį ir pasislėpė alkie
riuje, atitvertame nuo didžiojo kambario purvina drobine marš
ka.
-Iš kuhr jis čia bus, tavo vahrgamisthra? -kažkodėl supyko
Lera. -Tavo vahrgamisthra gal Bihržuvėnų dvahre. Ten dideli
padvadai šiandien važiavo! Ihr iš Gudiškių, ihr iš Kanthralių, ihr

iš Telšių!.. Didelį hreikalą šiandien hreikia ponams galvoti, oi vei
kokį didelį!
Vargamistros čia nėra, tiek sužinojo Tadas. Netgi jo nėra ir na
mie. Mat jis, prieš ateidamas į Leros karčemą, buvo užsukęs kie
man. Tadas pastūmė duris į tamsią, vėju ir sniegu šniokščiančią
miestelio gatvę. Pastovėjo, tarsi įsiklausydamas į nakties šėlsmą.
Ir pasuko namų link. Tačiau krūtinėj susitvenkęs pyktis neat
slūgo.
Gal išdaužius tam vargamistrai langus? Tegu prasivėdina. Ko
jis įniko į Blindų sodybą? Nespėja tėvas kojos iš namų iškelti, o
vargamisrra jau ritina per slenkstį savo apvalų pilvuką: "Ak, pani
Elžbieta, pani Elžbieta, kaip aš seniai neregėjau tavo skaistaus vei
delio:' Tado kumščiai nejučiom susigniaužė. Nejaugi tėvas nema
to, kas dedasi jų namuose?
Jis ūmai apsigręžė, neskubėdamas sugrįžo prie karčemos. Kie
me vis dar kažkam grasino vyrų balsai. Paskui į gatvę iššliaužė ro
gės, nutolo Dirvonėnq pusėn.
Tadas įėjo į kiemą, apsižvalgė.
Galukiemėje tebetrypčiojo pabalnoti arkliai - tai jų šeiminin
kai sėdėjo už marškos alkieriuje, suprato Tadas. Valsčiaus prista
vo žmonės ar šiaip kokie valdininkai. Keista, žinoma, kad arkliai
buvo palikti be apsaugos, įsisiautėjusi pūga, matyt, visus suvijo į
karčemos šilumą.
Tadas atrišo nuo stulpo pirmą pasitaikiusį arklį, įšoko į balną
ir, jau išjojęs į gatvę, spustelėja kulnais gyvulio paslėpsnes. Ir tą
pačią akimirką vos neišlėkė iš balno. Arklys pasitaikė karštakrau
jis, ne arklys, o grynaveislis ristūnas. Ir balnas, į kurį Tadas taip ba-

joriškai įsėdo, jam buvo pirmiena. Jis šokčiojo ant žirgo nugaros
nelyginant bloškiamas linų pėdas, per stebuklą vis dar laikyda
masis abiem rankom už balno. Arklys, pajutęs nepatyrusį raitelį,
tarytum dar labiau paspartino žingsnį. Pagaliau Tadas susiprotėjo
įsispirti į balnakilpes ir atsistoti jose. Dabar balnas nebetrankė lyg
kultuvė sėdynėn, ir Tadui pavyko sugraibyti pavadžius - arklys
net pritūpė ant užpakalinių. Prakeiktas gyvulys nunešė jį visai ne
tuo keliu! Apgręžęs pajojo gerą varstą atgal, kol įsuko į Smilgių
vieškelį. O dar už poros varstų, vis taip pat lėkdamas zovada, Ta
das pajuto, kad, stovim kilpose sulenktomis kojomis, balnas kart
kartėm jį pagauna ir jau nemėto aukštyn kaip anksčiau, o supa!
T ik reikia laiku sulenkti ir vėl ištiesti kojas. Atradimas taip nu
džiugina Tadą, jog valandėlę pamiršo, ko ir kur joja.
Vėjas, traukęs iš akių ašaras, prislopo, užtat plačiai sušniokštė
pakelės medžiuose. Tai reiškė, kad Tadas prijojo Biržuvėnų dvaro
parką.
Toliau joti, tiesą sakant, ir nebuvo kur.
Dvaro rūmus ir patį parką juosė aukšta mūrinė tvora.
Kiek sykių Tadui tekdavo eiti ar važiuoti pro šalį, visada maty
davo tik šitą raudonų plytų sieną ir užrakintus sunkius geležinius
vartus. Dvaro rūmai, skęstantys senų liepų ir ąžuolų lapijoje, pra
šaliečio akiai būdavo beveik neįžiūrimi. T ie vartai ir dabar buvo
užrakinti. Prie jų kaip visada budėjo samdoma dvaro apsauga ka
zokų uniforma.
Dar neprijojęs vartų, Tadas pasuko arklį patvoriu į kairę, kur
žinojo esant vandens malūną, o šalia tvenkinio - pylimą.

Ir jis neapsiriko - nuo pylimo, sėdint ant arklio, rūmai buvo
geriausiai matomi.
Beveik visuose languose degė šviesos. Ypač plieskė didžioji
rūmų salė pirmame aukšte, kur sietynuose plevenančios žvakės
atsispindėjo veidrodžiuose ir auksu tviskančiuose paveikslų rė
muose. Už baltais tiuliais užtiestų langų šmėžavo vaikščiojančių
ar šokančių šešėliai. Šokančių, galiausiai nusprendė Tadas, kai
vėjo gūsis atnešė klavesino ir smuiko garsus.
Palei rūmų laiptus, gūždamiesi nuo šalčio, vaikščiojo vežėjai ir
uniformuoti dvaro apsauginiai.
Asilas tas karčemininkas Lera, pagalvojo Tadas. O jis pats dar didesnis asilas! Kuo čia dėtas Luokės vargamistra? O tuo la
biau - motina?
Bet jis negalėjo atitraukti akių nuo šviesuliais apsipylusių rūmų
vaizdo siaučiančioje pūgoje, nuo sniegais užklotų alėjų ir gėlynų.
Nuo svetimo, jam nepažįstama gyvenimo, kuris buvo čia pat, bet
nepasiekiamas ir neįžiūrimas kaip ir anie šešėliai už salės langų.
Ir už tų langų gyveno mergaitė rožine suknele. Ar tik ne dėl
jos, o ne dėl motinos jis čia bus ir atjojęs?
Tadas piktai paragino arklį.
Perjojęs Virvytę ir Smalkos mišku aplenkęs Pavirvytės dvarą,
Tadas vėl atsidūrė ant vieškelio, kuriuo taip neseniai žingsniavo iš
savo sodžiaus Luokėn.
Dabar jam labai nesinorėjo skirtis nei su arkliu, nei su balnu.
Balną jis vis dėlto nusegė, o arklį pavarė Luokės link.
Kinčiulių sodžius miegojo, liūliuojamas pūgos švilpesio.

Jaujoje po spaliais paslėpęs balną, Tadas paklebino trobos du
ris.
peido pati motina.
- Kur tu buvai, vaike?
- Svečiuose.
Nuo motinos trenkė degtine.
- Pas Vaitiekų jau kadai užgeso žiburys.
- Yra sviete ir kitų žmonių.
-Kurgi jau taip yra?
- Ogi kad ir Biržuvėnuose. Pas poną Gruinių.
- Sakyk tu man! - sukikeno motina. - Greitai ir pas grafus
imsi svečiuotis!
-Kodėl ne? - atšovė Tadas. -Jeigu pakvies, negražu bus at
sisakyti.
Kur buvo ir kada grįžo motina, Tadas neklausė.

Kristina nubudo vėlai, apimta kažkokio paslaptingo ir džiu
gaus laukimo. Ji gulėjo atmerktomis akimis ir žiūrėjo pro miega
mojo langus Į parko medžius, virš kurių sūkuriavo, krito didelės,
nekasdieniškai baltos snaigės.
Ant veidrodžio komodėlės, krištolo vazoje, stovėjo šviežiai
pamerkta raudonų rožių puokštė. Iš kur tos rožės žiemą? Kokia
šiandien galėtų būti šventė? Netgi grafaitės Tyzenhauzaitės akys,
žvelgiančios nuo sienos iš paveikslo, slėpė kažkokią ypatingą, tik
Kristinai saugomą paslaptĮ. Bet kokią gi?
Ir staiga mergaitei krūtinėn tarsi būtų plūstelėjęs šaltas skers
vėjis. Drauge aptemo ir baltas rytas, ir grafaitės akys paveiksle
ūmai apsiblausė, pritvinko liūdesio.
Viskas jau buvo! Vakar! Toji diena, kurios taip laukė Kristina,
praėjo!
Užtat šiandien taip tylu kambariuose po vakarykščios: negir
dėti nei žingsnių, nei balsų. T ik vėjas šiurena langų užuolaidas ir
pratisai dūsauja parko medžiuose.

Kristina įsikniaubė į pagalvę. Bjauri diena! O vakarykštė pati bjauriausia!
- Tetule Marija, ar ponia Hanska atvažiuos? - vakar jau nuo
pat ankstyvo ryto klausinėjo ji auklę.
-Jeigu žadėjo, tai atvažiuos.
- O ponia Špakovska?

-Atvažiuos, panele Kristina, atvažiuos.
Visas dvaras žinojo, kad Kristina iki ausų įsimylėjusi Graudū
šių dvarininko žmonos brolį Janeką Špakovskį. Tai atsitiko lygiai
prieš metus, per panelės Kristinos gimtadienį. Kai didžiojoje sa
lėje, gausiai suvažiavusių svečių būryje, pasirodė jaunas, mėlyna
uniforma su akselbantais karininkas, lydimas bajoro Nagurskio,
mergaitės veidas ūmai išblyško.
-Jūros kadetų korpuso auklėtinis Janas Špakovskis!-pristatė
Nagurskis jaunąjį karininką panelei Kristinai.
Tvirtus grakščius karininko žingsnius lydėjo vos girdimas, ma
lonus ausiai pentinų skambčiojimas.
Špakovskis guviai linktelėjo galvą, galantiškai pabučiavo iškil
mių kaltininkei rankurę.
-Jūs visą vakarą sėdėsite šalia manęs, -virpančiomis lūpomis
ištarė Kristina.
-Štai kaip? -kiek sutrikęs atsiliepė Špakovskis. -Leiskite pa
klausti, kodėl man tokia garbė?
- Todėl, kad aš jus myliu, - rimtai pasakė trylikametė panelė
Gruiniūtė- Gruinovska.
Svečiai linksmai suklego. Jaunojo karininko veidas nuraudo.

-Ponia Konstancija, -kreipėsi bajoras Nagurskis į Kristinos
motiną. -Ar jums neatrodo, kad panelės Kristinos skonis iš tik
rųjų ... Iš tikrųjų, pasakysiu, vertas pagyrimo!
Nagurskis staiga pratrūko kvatoti sunkiai tramdomu juoku.
Pritariamai prajuko ir svečiai. Biržuvėnų dvaro šeimininkui Ber
nardui Gruiniui-Gruinovskiui iš pasitenkinimo net ūsai sudrė
ko.
-Šelmė ta mūsų Kristina! Šelmė!
Nesišypsojo tik viena Kristina, rimtai žiūrėdama į jūros kadetų
korpuso auklėtinį.
Janekas Špakovskis teatrališkai skėstelėjo rankomis, sumušė
kulnimis. Vėl tyliai suskambo užgauti pentinai.
-Tokiu atveju, panele Kristina, aš-jūsų paslaugoms!
Ponia Konstancija šypsodamasi užleido savo kėdę šalia duk
ters jaunajam karininkui.
Kol truko pokylis, Kristinos išrinktasis turėjo patarnauti savo
širdies damai prie stalo, šokti su ja polonezą ir kontradansą. Šne
kėjosi jie kaip ir visi to meto dvariškiai Lietuvoje lenkiškai, be to,
Janekas Špakovskis greitai patyrė, jog panelė puikiai moka pran
cūziškai ir, kas itin nustebino jaunuolį,-lietuviškai.
-Tai chlopų kalba,-padarė rūgščią minąJanekas ir beveik tė
viškai pridūrė: -Panelei netinka šitaip kalbėti. Kas jus to išmokė,
mano mergyte?
Dabar nuraudo Kristina. Janeko pastaba jai uždavė širdį.
-Nuo šios dienos aš liepsiu Marijai kalbėtis su manim tik len
kiškai,-pažadėjo mergaitė.
-O kas toji Marija?-mandagiai pasiteiravo Janekas.

- Mano auklė.
- Štai kaip? - krestelėja savo ilgus juodus plaukus karininkas. - Tada suprantama, suprantama...
Atsiradus netikėtam Kristinos globėjui, mergaitės krikšto
tėvai, Džiuginėnų dvarininkai Hanska ir Stanislovas Prižgintai,
jautėsi ne itin smagiai. Gimtadienio proga jie padovanojo panelei
Kristinai Žylakių sodžių. Toji dovana gal ir nebuvo ypatinga stai
gmena ponui Bernardui, bet vis dėlto Prižgintai tikėjosi šiokio
tokio dėkingumo, bent jau iš panelės Kristinos tėvų pusės. Tačiau
ponas Bernardas turėjo savų rūpesčių. Pastaraisiais metais jis tie
siog kliedėte kliedėjo arkliais. Šiandien jis nė per žingsnį neatsto
jo nuo grafo Irenėjaus Oginskio, kuris buvo ką tik gavęs garsiųjų
lenkiškų ristūnų siuntą.
Damos susispietė aplink liekną brunetą, ką tik paskirtą pavie
to prokuroro sekretoriq. Apie kleptomanės grafaitės Marijanos
Klėnas bylą sklido neįtikimiausios legendos, ir moterys, supran
tama, nesitvėrė smalsumu. Kas toji kleptomanija? Iš kur ji atsira
do? Liga?! Ji užkrečiama?
Salės gilumoje, ant pakylos, orkestras vėl užgrojo polonezą.
Ant tviskančio parketo ėmė šmėsčioti frakai, krinolino suknelės,
apnuoginti damq pečiai, kietai krakmolytose apykaklėse įraudę
kavalierių veidai. Ponia Konstancija paniškai bijojo skersvėjų,
ir dvaro kambariuose, ypač žiemos metą, būdavo neapsakomai
tvanku.
Jūros kadetų korpuso auklėtinis Janekas Špakovskis šluostėsi
nosine prakaitą ir siuto ant viso pasaulio. Rietavo bajoro Mirskio
gražuolė dukra Evelina, į kurią nejučiomis krypo vyriškių akys ir

dėl kurios, tiesą pasakius, Janekas šiandien ir važiavo į Biržuvėnų
dvarą, visą vakarą šoko su asesoriaus sūnumi, pliktelėjusiu, veš
liam žandenom studentu iš Varšuvos, pagarsėjusiu kortuotoju ir
lovelasu. Evelina buvo išsipuošusi prašmatniai - žydra, veik per
matoma šilko suknele su sabalų kailiukų apvadais ir gilia dekoltė.

Į paskutiniuosius duJaneko laiškus Evelina kažkodėl neatsakė, ir
jaunojo karininko širdyje augo vis didesnis įtarimas, kad tylėjimo
priežastis ir bus vešlios asesoriaus sūnaus žandenos.
Pagaliau pokylis baigėsi, ir šeimininkai, tarnų ir liokajų pade
dami, kvietė svečius į nakvynei paruoštus kambarius.Janekui liko
paskutinė galimybė kokiame nors dvaro koridoriuje iš netyčių
susitikti su Evelina.
-Jūs norite mane palikti? - sunerimo Kristina.
- Aš noriu jums palinkėti saldžių sapnų, mano mergyte, prancūziškai pasakė Janekas, kildamas paskui einančią iš salės
Eveliną, kurią vedėsi už parankės studentas iš Varšuvos.
Kristinos veidas išblyško.
-Ne!- sugriebė jiJaneką už rankos.- Aš taip nenoriu!
- O ko gi tu nori, mano mergyte? - jau visai suirzo karinin-

kas.
-Jūs miegosite mano kambaryje. Mama, liepk paklotiJanekui
mano miegamajame!
-Kristina!- pasibaisėjo poniaKonstancija.- Bernardai, tegu
Marija paguldo vaiką!
-Ne!- treptelėja kojaKristina.-Janekas miegos mano kam
baryje!

-Viešpatie! Ką tu čia kalbi, dukrele?!-jau visai pašiurpo po
nia Gruinienė-Gruinovska. -Bernardai!

Į pagalbą skubėjo Marija ir guvernantė, madmuazelė Žanetė.
-Ne!.. Ne!..-trypė kojomis apsipylusi ašarom Kristina.-Jūs
manęs nepaliksite? Juk nepaliksite?!
-Pavargo vaikas, -išspaudė šypseną ponia Konstancija.-To
kia įtampa, tiek žmonių...
-Reikia klausyti mamos, panele Kristina!.. Jau vėlu... Visiems
laikas... -Janekui šiaip taip pavyko ištraukti ranką iš kibių mer
gaitės pirštų. - Atleiskite!.. - karininkas paskubomis linktelėjo
galvą poniai Konstancijai ir beveik bėgte išbėgo iš salės.
Kristiną ištiko isterijos priepuolis, ir jeigu ne daktaro Edelbau
mo pagalba, toks pat priepuolis būtų ištikęs ir ponią Konstan
ciją.
Visą naktį Kristina kūrė keršto planus, tačiau rytą, mergaitei
suradus Janeką medžioklės kambaryje, kur tėvas rodė svečiams
savo ginklų kolekciją, jos širdyje vėl blykstelėja viltis.
Karininko veidas atrodė paniuręs ir piktas. Kaip paskui Kris
tina patyrė, Evelina Mirskytė drauge su asesoriaus sūnumi dar su
aušra išvažiavo į Rietavą.
Atsisveikindamas Janekas pažadėjo Kristinai apsilankyti Bir
žuvėnų dvare vasarą, o jeigu ne, tai bent parašyti laišką. Vasarą
Janekas taip ir nepasirodė, užtat atsiuntė atviruką su Juodosios jū
ros vaizdu, o antroje atviruko pusėje-keletą žodžių. Jūros kadetų
korpuso auklėtinis tvirtino, kad "je m'ennuyais sans ma petite"* ir
kad tikisi vėl ją pamatyti kitąmet, per gimtadienį.
*

"buvo liūdna be savo mažytės"

(pranc.).

Kristina ėmė skaičiuoti dienas.
Ir štai vakar toji diena pagaliau atėjo!..
T iesą pasakius, bloga nuojauta įsimetė Kristinos širdin jau
išvakarėse, kai į dvarą įšliuožė krikštatėvio Stanislovo Prižginto
važis.
Mėlynai raudonais gaisais už langų smilko šeštadienio popie
tė. Kristina buvo ką tik parvežta iš Telšių ir dabar su guvernante
Žanete šildėsi vestibiulyje rankas prie liepsnojančio židinio.
Skubiais žingsniais įžengęs į vestibiulį, krikštatėvis išsinėrė iš
kailinių, metė juos liokajui.
- Kur ponas Bernardas? - išrėkė nuo kelionės prikimusiu balsu.
- Savo kabinete, - šniaukrodamas atsiliepė Anzelmas. - Žai
džia šachmatais su pristavu Lebionka. Penkta partija, ponas Priž
gintai! Trys vienas pono pristavo naudai!
- Pats laikas,-sumurmėjo Prižgintas, lipdamas laiptais į antrą
aukštą. - Pats laikas dabar žaisti šachmatais!
Prižginto atvažiavimas, kaip paskui paaiškėjo, išgelbėjo Kristi
nos tėvą nuo ketvirto mato.
Prie vakarienės stalo viešpatavo kapų tyla. Kristina vogčiomis
dirsčiojo čia į pablyškusį tėvo veidą, čia į virpančias motinos ran
kas. Vakarienės pasiliko ir Prižgintas, ir Luokės valsčiaus pristavas
Lebionka.
Gruinius pavartė savo lėkštėje keptos vištos kulšį, atstūmė nuo
savęs.
-Aš vis dar negaliu patikėti,- tyliai pasakė.-Tai ką gi mums
reikės daryti, a?

- Daryti? - Prižgimas šluostuku nusibraukė ūsus, prisipylė
vyno taurę. Smarkiai išraudęs veidas ir sprandas rodė šio milžino
jėgą ir slepiamą tūžmą. -O ką gi tu norėtum daryti?
- Nežinau, -ponas Bernardas gailiai šyptelėjo. -Bet juk kaž
ką reikia... Antraip... Antraip šitas sukilimas, kaip tu jį vadini, ši
tas sukilimas... paleis mus ubagais... Ir tave, ir mane... Be reikalo
caras parašė tą manifestą, oi be reikalo.
- Ubagais, sakysim, sukilimas tavęs nepaleis. Gal net atvirkš
čiai, jeigu mokėsi suktis. Kas turėjo, tas niekada neprarado. Įsižiū
rėk, mielas Bernardai, į Prūsijos, Prancūzijos istoriją pagaliau...
Bet manifestas, gryna tavo teisybė, dar mums pridarys velniavos.
- Velniavos? -sukluso pristavas Lebionka. -Kaip tą suprasti,
ponas Stanislovai?
- Chlopai pakeis galvas, štai kaip reikia suprasti.
- Chlopai? -ponia Konstancija adošė galvą. Jos gražiose, jaunatviškai spindinčiose akyse šmėstelėja abejonė. -Ar jie drįstų?
Manifestas, mano supratimu, jiems davė laisvę.
- Laisvę? - Prižgintas visu masyviu kūnu pasigręžė į ponią
Konstanciją. -Laisvę -taip. Bet ne daugiau.
-Aš linkęs manyti, kad jo didenybė turėjo galvoje ... -paban
dė įsiterpti Lebionka, šluostydamasis prakaitą nuo išrasojusios
kaktos. Pristavas buvo be kardo, atsilapojusiu munduru -Biržu
vėnų dvare jis lankėsi vos ne kasdien, ir visi jį laikė beveik teisėtu
šeim os nariu.
- Man visai nerūpi, ką turėjo galvoje jo didenybė! - griaus
mingu balsu nutraukė pristavą Prižgintas. -Man kur kas labiau
rūpi mano paties sodas. Ramybė, o ne velniava! Juk pačiam, rei-

kia manyti, kur kas paprasčiau daryti tvarką šachmatų lentoje, o
ne miestelio gatvėje?
- Na kam taip karščiuotis, ponas Stanislovai, nereikia karš
čiuotis, - Lebionka pasimuistė, lyg kas būtų užpylęs jam už apy
kaklės žarijq. - Caras neleis, kad krašte kiltq netvarka.
- Rytoj, - Prižgintas įbedė akis į žvakių liepsną, - rytoj at
vyksta mano žmogus iš generalgubernatoriaus. Gal jis apšvies
mums protą. Išgerkim už šviesiausios jo didenybės Aleksandro
sveikatą!
-Ir už panelę Kristiną!-guviai pridūrė Lebionka.
- Rytoj,-pataisė jį Prižgintas. -Už panelę Kristiną rytoj! Nereikia iš dviejų malonumų daryti vieną.
Rytoj atvažiuoja Janekas, galvojo Kristina, žiūrėdama kaip ir
krikštatėvis į žvakių liepsną. Koks jis dabar? Ar labai pasikeitė per
metus? O ji?
Kristina taip ir užmigo, tramdydama džiaugsmą, kad į tuos
klausimus greitai nebereiks atsako: kai nubus, nuo sienos jai šyp
sosis grafaitės Tyzenhauzaitės akys, o ant veidrodžio komodėlės,
krištolo vazoje, degs raudonų rožių puokštė.
Tegu palaukia, tegu neskuba rytas, kaip gera sapnuoti, kai ži
nai, jog sapnas tikrai išsipildys!
Viskas beveik taip ir atsitiko, kaip tikėjosi Kristina. Gal tik
svečiai suvažiavo į dvarą labai susivėlinę, pikti, rėksmingi, būria
vosi tėvo kabinete, vis ginčijosi dėl pernai Telšių turguje paskelb
to caro manifesto. Panelė Kristina neliko užmiršta: Pavirvytės
dvarininkė Liudvika Bočarskienė padovanojo sidabrinį vėrinį,
grafas Irenėjus Oginskis - jauną arabų veislės ristūną (ponas Ber-

nardas taip susigraudino, kad vos nepuolė bučiuoti grafui rankos,
laimė, nuo tokio chlopiško žeminimosi jį išgelbėjo ponia Kons
tancija, leisdama grafui pabučiuoti save). Krikštatėviai Hanska ir
Stanislovas Prižgintai šį kartą pasitenkina batisto suknele, atvež
ta iš Paryžiaus, pani Kruglovska, pensiono direktorė, kurią ponia
Konstancija kažkodėl užmiršo pakviesti į iškilmes, atsiuntė Vik
toro Hugo eilėraščių tomelį prancūzų kalba.
Viskas vyko taip, kaip buvo numačiusi Kristina: ir vakarienė,
ir fejerverkas parke, ir šokiai didžiojoje salėje su gražuole Evelina
Mirskyte, kuriai šį sylq asistavo generalgubernatoriaus adjutan
tas, ūsuotas dabita naujintelaite husaro uniforma.
Viskas vyko taip, kaip nuostabiame Kristinos sapne gimta
dienio išvakarėse, tiktai... Tiktai jūros kadetų korpuso auklėtinis
Janekas Špakovskis, kuris buvo taip pasiilgęs savo "mažosios mer
gytės", neatvažiavo į Biržuvėnų dvarą.

Verpetuodama, šniokšdama, nešdama drumzliną potvynio
vandenį, Virvytė nenorom grįžo į savo vagą. Vandens išgulėtos
pievos ūmai nušvito purienų geltoniu. Po šilto su perkūnija lie
taus kalvų atšlaitėse bematant prasikalė skaisti žolė. Aukštajame
Virvytės skardyje, nubėgusios prie pat vandens, ievos merkė upėn
baltai pražydusias šakas, o jų atspindys lūžo, virpėjo, skendo srau
nioje tėkmėje.
Kartu su saulės patekėjimu sodžių dabar budino skerdžiaus
Jokūbo ragas. Girgždėjo atveriamas trobų durys, maurojo galvi
jai, šūkavo mieguistais balsais piemenys.
Ant rasotų, tviskančių saulės spinduliuose tvorų karčių stai
pėsi gaidžiai, iš aukšto žvelgdami į kaimyno daržą, kuris, žinoma,
visada yra vertas menkesnės pagarbos negu savas.
- Kelkis! - žadino motina kamaraitėj miegantį Tadą. -Visų
gyvuliai jau kadai ganykloje.
Tadas lipo iš gulto, tylėdamas srėbė greitomis paduotus barš
čius, vis taip pat tylomis ėjo į kiemą.

-Kas tam vaikiui atsitiko? -gąsčiojosi motina.
Nuo ano Užgavėnių vakaro Tadas pasidarė neatpažįstamas.
-Gal sergi? Gal tau skauda ką? -kamantinėja motina.
-Nieko man neskauda!-atžariai gynėsi Tadas.
Jis ir pats nesuprato, kas jam dedasi. T ik nuo to vakaro, kai
grįžo iš Biržuvėnų dvaro, pasaulyje tarytum pasikeitė spalvos ir
kvapai. O gal ir dar kai kas? Tadui, sakysim, niekada anksčiau ne
atrodė, kad jų troba tokia vargana, kad oras viduje, kuris visada
kvepėdavo dūmais, duona ir jaukia krosnies šiluma, dabar gali
taip bjauriai dvokti šutu ir pamazgom.
Bandą ganė sodžiaus galulaukėje, Byvainės girios pašonėje.
Nuo čia buvo gerai matyti didysis Virvytės skardis, o anapus jo,
už siūruojančių žilvičių viršūnių - Mantvydų ir Paškuvėnų so
džių stogai.
Tadas gulėjo pakrūmėje, atmetęs už galvos rankas, ir žvelgė į
plaukiančius aukštai danguje plunksninius debesis. Vėjas pūtė iš
vakarų, iš ten bėgo ir debesys. O juk toje pusėje, visai netoli nuo
čia, jūra, šmėstelėja Tadui galvoje. Kaip ji atrodo? Ar aš pamaty
siu kada? Ar aš išvis savo gyvenime ką nors pamatysiu?
Jam prieš akis vėl atgijo Užgavėnių vakaras, Biržuvėnų dvaro
vestibiulis, tviskančios židinio šviesoje marmurinės raštuotų ply
telių grindys, baltos kolonos, niekada neregėtos gėlės (žiemą!)
dideliuose vazonuose, apnuogintų moterų statulos, dvišoniai
juodo medžio laiptai, šalia kurių lyg kokie sargybiniai - riterių
šarvai, muzika, klavesino muzika, skambanti paslaptingoje rūmų
prieblandoje ir tyloje... Ir stovinti laiptuose mergaitė rožine suk
nele. Ji kažką laikė rankoje - tarytum sąsiuvinį, tarytum knygą.

Muzika rūmuose nebeskambėjo, tą Tadas suvokė iškart. Tai jie,
svetimi, pašaliniai žmonės, sutrikdė rūmų gyvenimą, ir Tadas pa
juto kažkolq gailestį sau. Panelė Kristina žiūrėjo, išplėtusi akis į
ateivius (ir į jį?), jos veidas nerodė nei pykčio, nei susierzinimo,
tik neslepiamą nuostabą, gal net smalsumą. Nepanašu, kad šituo
se rūmuose jai būtų linksma, nei iš šio, nei iš to pagalvojo tada
Tadas, ir nuo to atradimo jam nežinia kodėl pasidarė drąsiau.
Paskui juos pakvietė į virtuvę prie ilgo medinio stalo, iš visų
pašalių paspoksoti į užgavėnininkus susibėgo dvariškiai. Kai ką
iš jq Tadas pažinojo. Panelės Kristinos auklė Marija kartais apsi
iankydavo Jucių sodžiuje, iš kur ji buvo kilusi. Motiejuko brolis
Mykolas prižiūrėjo pono Gruiniaus sodą.

Į

virtuvę nusileido ir pati ponia Konstancija. Kaip ir panelę

Kristiną taip ir jos motiną Tadas matė pirmą sylq, ir jį apstulbino
ne tiek jųdviejų panašumas, kiek jaunatviška ponios Konstanci
jos išvaizda. Iš šalies žiūrėdamas, galėjai drąsiai pagalvoti, jog šita
žavi, šilkais šlamanti, grakšti būtybė yra ne kas kita, o vyresnioji
panelės Kristinos sesuo. Bet dar labiau nustebo Tadas (ne ką ma
žiau ir kiti užgavėnininkai), kai Edmundas, jau kažkur spėjęs nu
simesti "giltinės" apdarus, lyg niekur nieko pabučiavo ranką po
niai Konstancijai, o toji, maloniai šypsodamasi, palietė jam petį
ir kažką pasakė į ausį. Paskui ponia Konstancija paliepė apdalyti
dovanomis atvykėlius ir palydėti iki dvaro vartų. Jau eidamas per
kiemą, Tadas grįžtelėja- pro antrojo rūmų aukšto langą žiūrėjo
panelė Kristina.
Linksmai klegėdami, užgavėnininkai suvirto į T interio šlaji
kes. Ir tik tada, kai už nugarų ėmė tolti ir tirpti nakties tamsoje

Biržuvėnų dvaro žiburiai, keliauninkai susigriebė, kad šlajikėse
nėra Edmundo Vaitiebus.
Nusivilkdamas tą naktį Tadas užčiuopė užantyje kažkokį daik
tą. Tai buvo sidabrinis Mendzarienės medalikėlis. Kaip jis čia pas
mane atsirado, bandė prisiminti Tadas, kokie čia monai? Regis,
grąžinau jį Mendzarienei? Grąžinau ar tik žadėjau? Galvosūkis
niekaip nesidavė išsprendžiamas, juo labiau kad praėjusi diena
galutinai susijaukė, prapuolė, atmintyje liko tik apšviestas dva
ro langas, mergaitė rožine suknele tame lange ir jos nustebusios
liūdnos akys.
Štai ir dabar jos žiūri iš aukšto dangaus su lėtai plaukiančiais
plunksniniais debesėliais, žiūri ir klausia: kas tu toks esi?
-Ta-a-dai!- ataidi pakrūmėn balsas.
Piemuo, štai kas esu. Kaip Motiejukas, kaip V incė. Kaip daugelis jo vienmečių sodžiuje.
-Ta-a-dai!
Skerdžius. Tepasikaria su tom karvėm ir visa ganiava!
Tadas nenorom atsikėlė, ėjo balso pusėn. Priešais paknopstom
lėkė Motiejukas.
-Kur tu prapuolei? Dėdė Jokūbas balsą prarėkė...
-Kas nutiko?
- Mockaus Žalė girion nusidavė! Jaučiais pasikėlė, ar kurių
biesų? O paskui ją ir Margė, ir Pasiutėlė...
-Klausyk, Motiejuk, kiek tau metų?
-Trylikti,- patempė aukštyn smunkančias, virvagaliu parištas kelnes Motiejukas. - Pats žinai, kam dar klausi?

- Klausiu, kad pats geriau atsimintum, - Tadas nulaužė
karklo vytelę, pakuteno jos galu Motiejukui nosį. -O man, jei
nori žinoti, šešiolikti.
-Tai kas iš to?
-O tas, kad aš jau per senas lakstyti paskui šėliojančios karvės

uodegą, supratai?
-E-ė!.. Pasakė! Per senas... -išsiviepė Motiejukas. - Tai kas
lakstys? Gal dėdė Jokūbas?
-Tu, Motiejuk, tu.
-Dėdė liepė abiem, -patempė lūpą Motiejukas.
- Teisingai dėdė liepė, - pritarė Tadas. - T iktai tu nubėgsi
vienas, o aš per tą laiką... Per tą laiką apgalvosiu vieną rimtą reika
lą.-Tadas vėl išsitiesė pakrūmėje.
-Prasideda ... -suniuro Motiejukas. -Kaip aš vienas pargin
siu? Žaloji-tai ne Arlicko ožka... Ir dar Pasiutėlė su ja! Aš dėdei
Jokūbui pasiskųsiu!
-Pasiskųsk. Jau esi taip daręs. Užmiršai?
Ne, Motiejukas neužmiršo. Gavo nuo Tado tokių "grūšių",
kad savaitę vaikščiojo ištinusia galva. Vargas piemenims, kai pasi
lieka ganyti su Blinduku!
-Bėk, Motiejau. Neerzink senio. Dar iš tikrųjų Žalė prapuls.
Kaip pernai Raudžio Beragė. Turėsi reikalų su valdiškais namais!
Gryniausia teisybė. Nuklydo pernai vasarą į girią Beragė-var
das gal ir nelabai tiko, vieną ragą ji vis dėlto turėjo -ir kaip van
denin prapuolė. Ieškojo ir pėsčiomis, ir raiti, net žandarus buvo iš
Telšių pasikvietę-tuščiai!

- Bėk, Motiejau. O kai subėgiosi, gal pasakysiu tau vieną pa
slaptį.
-Žinau aš tavo paslaptis, -šnirpštelėjo nosimi Motiejukas. Vincei iki šiol kojos pūliuoja.
Buvo ir šitaip. Tadas rodė piemenims, kaip bėga miegodamas
žmogus. Užsnūdusiam prie laužo Vincei Tadas prikišo į tarpu
pirščius sausų samanų ir jas padegė. Kone sprogo visi iš juoko, kai
Vincė pro miegus ėmė minti kojomis -vis tankiau, vis tankiau...
Kol pašoko kaip iš patrankos iššautas. Dar gerai, kad šalia Virvy
tės taip atsitiko.
-Ne, šį kartą juokų nebus,-pažadėjo Tadas.-Tu nebijai vai
duoklių?
-Vaiduoklių?-sukluso Motiejukas.-Nežinau... O kas?
-Bėk. Bėk, kol Žalė neprapuolė. Paskui pašnekėsim.

Naktis pasitaikė su pilnatim dangaus vidury, tyli, su mėlynu
rūkeliu ant rasa sužvilgusių žalių lankų.
-Dominykai! -negarsiai pašaukė Tadas.
Dominykas neatsiliepė. Knarkė kaip knarkęs kamaraitės pa
sienyje. Dabar šitaip pūtnos iki pirmųjų gaidžių.
Tadas paskubomis apsitaisė, atvėrė kamaraitės langą, iššoko į
sodą. Amtelėja patvartėje Rudis, bet, atpažinęs žingsnius, drau
giškai suinkštė, vildamasis, kad Tadas paleis jį nuo grandinės.
Bet Tadas nužingsniavo per sodą.
Keista šiandien buvo Tadui diena. Nors rytas nieko ypatinga
lyg ir nežadėjo: pavalgę pusryčius, Tadas su Dominyku tėvo palie
pimu išvažiavo į Luokę gontų naujajai trobai. Miestelio aikštėje
Dominykas staiga sustabdė arklį ir, mirktelėjęs Tadui, dingo Le
ros karčemoje. Turėjo žmogus silpnybę alui, o čia lyg tyčia tokia
gera proga! Kol Tadas, laukdamas Dominyko, žvalgėsi į praeivius,
Telšių vieškeliu į aikštę įdardėjo ketverto arklių traukiama karieta.
Karieta sustojo kitoje aikštės pusėje, priešais Bleimano vaistinę.

Iš karietos skubinai išlipo skrybėlėta moteris -ponia Konstanci
ja?-ir, prilaikydama žeme čiuožiančią suknelę, įėjo į vaistinę. Ta
das pamatė ant karietos laiptelių stovinčią mergaitę. Užgavėnių
vakaras, persekiojęs Tadą, dabar valandėlę stabtelėjo Luokės aikš
tėje, niekais paversdamas supratimą apie laiko tėkmę. Neįtikima,
bet panelė Kristina vilkėjo net ta pačia rožine suknele! Skrybėlėta
moteris ėjo iš vaistinės-ne, tai buvo ne ponia Konstancija,-pa
nelė Kristina dar sykį žvilgtelėjo į sėdintį vežime Tadą (o gal jam
tik taip pasirodė?), ir karieta, trankiai griaudėdama akmeniniu
aikštės grindiniu, nutrinksėjo Biržuvėnų dvaro link.
- Kas tau? - įsispoksojo į Tadą grįžęs iš karčemos Dominy
kas.
-Panelė Kristina nuvažiavo,-pasakė Tadas, vis dar tebežiūrėdamas į Biržuvėnų vieškelyje plūduojantį dulkių debesį.
-Panelė? Kokia panelė?-dairėsi Dominykas.
Bet Tadas jau spėjo atsitokėti.
- Važiuojam, -burbtelėja Dominykui.
Nejau atpažino, kvaituliu sukosi galvoje mintis. Ar gali taip
būti? Ir čia pat suniekino save: atpažino, kur ne, pro čigono kau
kę! Bet juk šiandien žiūrėjo į jį, ne kur nors kitur, o į jį, sėdintį
vežime!
Šitaip besvarstant, pralėkė diena, ir Tadas jau žinojo, ką darys
vakare. Žinojo, kad taip daryti yra paika, bet sustabdyti, įveikti
save jis nemokėjo. O gal ir nenorėjo?
Dabar jis atkasė jaujoje po spaliais paslėptą balną ir padaržė
mis, lodydamas sodžiaus šunis, patraukė pagirin, kur švietė nak
tigonių laužas.

Savąjį arklį susiieškojo be vargo. Pakako porą sykių tyliai švilp
telėti, ir iš nakties tamsos prie alksnyno, už kurio stovėjo Tadas, iš
niro Juodis - aukštai pakelta galva, stačiomis kaip du paukštukai
ausimis. Sėdintys pas laužą nė nekrustelėjo. Šitaip galima ir visą
kaimenę išvogti, nusišypsojo pats sau Tadas, balnodamas Juodį.
Joti nusprendė Smalkos mišku, per Virvytę, aplenkdamas Luo
kę iš kairės. Smagiai sūpuodamasis balne - anoji žiemos pamoka
nepraėjo veltui - Tadas paleido Juodį risčia. Sutema galutinai.
T ik kur ne kur vieniši trobų žiburiai ir tolimos žvaigždės dangaus
paskliautėje šokčioja raiteliui prieš akis.
Už Luokės Tadas paragino Juodį dar greičiau - šiaip ar taip,
naktis nebuvo didelė jo draugė. Tenai, nepažįstamame dvare, ji
galėjo pavirsti ir priešu.
Biržuvėnų dvaro parkas sudūlavo tamsoje lyg tyliai ošiantis
kalnas. Tadas pavarė Juodį malūno užtvankos pusėn. Užjojęs ant
pylimo, sustabdė arklį.
Rūmuose dar žiburiavo. Pro parko medžius buvo matyti švie
sos apatinio aukšto kambariuose. Spingsėjo kur ne kur ir antrojo
aukšto langai.
Tadas pririšo Juodį taip, kad būtų patogu nuo jo užšokti ant
tvoros. Prie balno užmezgė virvę (ja pasirūpino dar iš vakaro) ir
šitaip nesunkiai nusileido į parką. Antrąjį virvės galą paliko ka
boti ant tvoros.
Jokio išankstinio plano, kaip patekti į rūmus, jis neturėjo. Kad
pro duris įeiti nepavyks, žinojo ir taip. Antra vertus, Tadas su
prato: pakaktų kam nors iš dvariškių jį pastebėti, būtų bematant
sučiuptas. Kas žino, gal taip pagaliau ir bus, bet Tadas vylėsi bent

iš pradžių susitikti akis į akį su Kristina. Ką ketino jai pasakyti?
Apie tai Tadas kol kas negalvojo.
Beveik pačiame rūmų pasienyje, priešais langus, Tado dėmesį
patraukė aukšta šakota liepa. Tas, kas ją taip patogiai sodino, aiš
kiai žinojo, jog šito medžio Tadui kažkada prireiks.
Kai, sliuogdamas kamienu, jis pagaliau pasiekė pirmąją vaini
ko lają, šunidžių pusėje pasiuto loti šunys. Nejau pamatė kas, nu
smelkė negeras įtarimas. Tačiau lojimas netrukus nutilo.
Langas, priešais kurį jis dabar atsidūrė, tvyrojo tamsoje, bet
užtat gretimame plevena silpna žvakių šviesa. Kambaryje buvo
girdėti tyliai šnekant, kažkas vaikščiojo, varstė duris. Tadas tema
tė tik sunkios ąžuolinės lovos kampą, mažą stalelį su kažkokiais
buteliukais, įmantriai išdrožinėtą lazdą, kabančią ant tos lovos
galo.
Tadas užsikorė dar aukščiau, atsargiai palenkė šaką ir nurirpo:
tiesiai priešais jį, už praverto lango, stovėjo moteris- ta pati, kurią
šiandien matė einančią į Bleimano vaistinę. T ik dabar ji buvo be
skrybėlės, aukštyn sušukuotais, lygiu sklastymu perskirtais plau
kais. Malonaus, juodbruvo veido, anaiptol ne senyvo amžiaus
moteris. Ji pasigręžė į kambario gilumą, nusišypsojo, kažką pa
sakė nesuprantama Tadui kalba ir pasitraukė nuo lango. Kažkie
no ranka pakėlė žvakidę, ir Tadas išvydo dvi žvakides: vieną ant
komodėlės, kitą - juodame didelio veidrodžio atspindy. Ir greta
abiejų žvakidžių - neryškų, tik pusiau apšviestą mergaitės veidą.
Jeigu žmogus, kuris kažkada sodino šitą liepą, būrų perkėlęs ją
bent dviem dešimtim pėdų arčiau lango, tai Tadas šiandien būtų
nedvejodamas jam padovanojęs Juodį (nors ir ne visai nuosavą)

su balnu (taip pat ne už grynus pirktą). Kad taip, deja, neatsitiko,
Tadas nusprendė bent pasinaudoti medžio aukštumu. Jis buvo
matęs ant rūmų stogo nedidelius langelius, Įtaisytus, matyt, palė
pei apšviesti. Pro vieną kurĮ tq stoglangių Tadas dabar ir tikėjosi
patekti Į rūmų vidų.
Palypėjęs tiek, kad nosies tiesumu jau galėjo Įžiūrėti kaminus,
Tadas, rizikuodamas nusisukti sprandą, Įsitvėrė už šakos, pasi
Stlpavo ir šoko ant stogo. Nežinia, kaip būtų pasibaigęs šuolis,
bet sutrešęs nuo metų naštos grebėstas neadaikė svorio, ir Tadas
drauge su čerpių duženom prasmego dvaro palėpėn. Šito jis ne
laukė. Pražuvau, spėjo pagalvoti, paskui taip trenkėsi galva Į kažką
kieta - net akyse nušvito. Pabandė atsistoti. Nieko. T ik nosĮ už
gulė slogus karvelių ir pelių tvaikas. Dar dieną kitą, matyt, gyven
siu, nusprendė Tadas ir ėmė grabaliotis aplink save. Greit patyrė,
kad palėpė pilna visokių nematomų stulpų ir skersinių, už kurių
taip ir taikė užkliūti išaugęs kaktoje guzas. Tačiau skylė stoge vis
dėlto buvo šioks toks kelrodis, ir Tadas po ilgų ieškojimų aptiko
duris ir laiptus, vedančius žemyn. Rankomis ir nosim braukda
mas voratinklius, jis nusileido Į ilgą, raštuoto audeklo taku išklotą
koridorių, kurio šonuose sidabrinėse žvakidėse smilko žvakės, ap
šviesdamas lipdytomis gėlėmis su angeliukais išpuoštas lubas ir
sienas, nutekintas juodmedžio durų staktas, stovinčių palei sienas
komodų rankenas.
- Pastaraisiais mėnesiais jis elgėsi gana keistai, - staiga išgirdo
Tadas už gretimų durų ponios Konstancijos balsą.
- Tu manai, jis ką nors Įtaria? - paklausė vyriškas balsas.

- Nežinau. T ik sekė kiekvieną mano žingsnį. Tau nederėjo čia
lankytis... Daktaras dar neišvažiavo?
- Ne. Jis pas ligonį. Žadėjo prieš išvažiuodamas atsisveikinti.
Edmundas! Vaitiekus!- galiausiai atpažino Tadas kalbantį už
durų vyriškį.
- Aš tik pasakysiu Kristinai labanakt. Jeigu užeitų daktaras
Edelbaumas, tegu manęs palaukia.
Tadas vos spėjo atšokti už komodos, stovinčios sienos nišoje.
Durys atsidarė, ir ponia Konstancija, šlamėdama brokato su
knele, neįtikimai persmaugta per liemenį, nutolo koridoriumi.
Padvelkė kvepalais - tarytum alyvom, tarytum narcizais - taip
kvepėdavo kartais Luokės bažnyčioje per Sekmines. Ponia Kons
tancija pastūmė dvivėres duris, dingo už jų, greitai vėl grįžo, bet
jau lydima Kristinos lange matytos moters. Iš apačios, veikiausiai
iš vestibiulio, jas kažkas pašaukė, ir abi moterys, tyliai šnekučiuo

damos, nusileido laiptais žemyn.
Tadas neketino ilgiau delsti, tokio patogaus momento galė
jo daugiau nebepasitaikyti, nors jam labai rūpėjo praverti ranka
pasiekiamas duris ir pasakyti: "Labas, Edmundai! Ką čia sveikas
darai?" Bet lygiai to paties ir Edmundas galėjo paklausti Tadą!
Taigi šneką, matyt, derėjo atidėti vėlesniam laikui.
Ir Tadas pravėrė kitas duris.
Panelė Kristina gulėjo plačioje lovoje (tokios puošnios lovos
Tadui nebūtų pasisekę ir sapne pamatyti) ir skaitė knygą.
Krūptelėjo žvakių liepsnos žvakidėje ant staliuko šalia lovos, ir
Kristina pakėlė akis.
Dabar ji ims klykti, pagalvojo Tadas.

-Labas,-pasakė, kai ilgiau tylėti pasidarė nei šis, nei tas.
-Labas... - tarsi dvejodama atsiliepė Kristina. Atsisėdo lovoje,
nepaleisdama iš rankų knygos.
Tokiais švaručiais marškinėliais su mezginiais gal dar angeliukai miega danguje, pagalvojo Tadas.
-Kas... kas tave čia atsiuntė?
V is dėlto pažino!
-Niekas. Aš pats atėjau,-drąsiau išpūtė krūtinę Tadas.
- Pats?! - Kristina nužvelgė naginėm apautas Tado kojas,
drobines kelnes, tokius pat marškinius. Iš po tamsiai rudų, vora
tinkliais ir spaliais apkritusių plaukų linksmai švietė pilkos akys.
Ir guzas kaktoje. Vagis? Plėšikas? Bet argi esti tokių jaunų plėši
kų?-Kas tu toks?
Še tau, nupuolė Tadui ūpas, o atrodė...
-Tadas. Iš Kinčiulių sodžiaus.
Manding, ne plėšikas, beveik nusivylė Kristina. O gal... o gal
koks Janeko pasiuntinys, užėmė kvapą Kristinai, gal žinią kokią
atnešė? Kinčiuliai, pakartojo mintyse Kristina, Kinčiuliai, ne, Ja
nekas nieko neminėjo apie tokį sodžių, pagaliau -kur Rietavas,
o kur Biržuvėnai!
-Aš tave šiandien mačiau,-Tadas įtraukė į šnerves narcizais
atsiduodantį kambario orą (iš kur toks visame dvare kvapas?).
Su ta pačia suknele... Kaip per Užgavėnes. Ir tu mane matei. Ar aš
apsirikau?
Tu! Panelei Gruiniūtei-Gruinovskai! Kaip gyva Kristina šito
negirdėjo iš pašalinio žmogaus! Mama nualptų vietoje. Beje, ji ža-

dėjo dar užeiti-skaityti lovoje, daktaro Edelbaumo galva, labai
nesveika.
-Kur tu mane matei?-Kristina tyčia išskyrė tu. Keista, bet ji
kažkodėl nesijautė įžeista ar pažeminta. Iš teisybės, jeigu ne bjau
rus drabužis, šitas jaunas valkata ar vagis būtų visai... Ji mintyse
pabandė aprengti naktinį svečią karininko uniforma. Nieko iš to
neišėjo.
-Luokėje. Prie vaistinės,-pasakė Tadas.
Kristina suraukė antakius. Ji dar nežinojo, kad tas jai labai
tinka.
-Teisybė,-prisiminė Kristina.-Žanetė buvo užbėgusi tėveliui vaistų. Bet tavęs ten niekur nemačiau.
- Sėdėjau vežime. Prie karčemos durų.
-Ne, nemačiau.
Baisiai įdomu, ką tada mato dvaro panelės, žiūrėdamas į tuščią
miestelio aikštę?
-Tai ko tau reikia iš manęs?
- Nieko, -šyptelėjo baltais dantimis Tadas, dar sykį apmetė
akimis Kristinos miegamąjį. Dievuliuk, kaip gražiai moka gy
venti ponai! Viskas čia ir spindi, ir šviečia, ir kvepia! -Man tik
reikėjo, kad tave pamatyčiau... Va taip reikėjo! -Tadas pridėjo
delno gniaužtą sau prie gerklės. - Kur einu, vis panelę matau...
Sapnuoju, o sapne panelė taip gražiai su manim kalbiesi. Jau taip
gražiai, kad nubudus norisi balsu verkti...
Viešpatie, ką jis čia dabar šneka! Kaip drįsta!
Kristina pastėrusiomis akimis žiūrėjo į keistąjį naktinį įsi
brovėlį.

- Aš tuojau pašauksiu žmones! - pasakė Kristina, siekdama
virš galvūgalio kažkokios vir vutės su kuteliu. -Kas čia tave įlei
do?
Bet Kristina nespėjo įvykdyti savo grasinimo- už durų, koridoriuje, artėjo žingsniai.
Tadas akimoju šastelėjo už lango portjeros.
Įėjo ponia Konstancija.
-Su kuo tu čia kalbiesi? -griežtai paklausė apsidairydama. Tave klausiu!
- Aš? .. - Kristina negalėjo atitraukti akių nuo portjeros, net
ponia Konstancija pažvelgė ton pusėn.-Aš... mokiausi eilėraštį...
Pani Kruglovska liepė išmokti atmintinai.
- Taip? Keista. O man pasirodė... Hm... Per vargau, matyt.
Laikas miegoti, vaikeli,-ji paėmė iš Kristinos rankų knygą, ėmė
pūsti žvakes.
-Nereikia! Aš pati!-išsigando Kristina.-Aš... bijau!
-Čia dabar kas?-ponia Konstancija prisėdo ant lovos krašto,
palietė delnu dukters kaktą.-Temperatūros tarytum neturi... Ko
tu bijai? T ikrai-ir veidas pablyškęs..
-Kaip ten... tėvelis? Jam geriau?
-A, štai kas tave neramina, - ponia Konstancija nusišypsojo,
švelniai paglostė Kristinai plaukus. -Jam geriau. Dievas išklausė
mūsų maldas, vaikeli. Jau atgavo sąmonę, ir rytoj galėsi jį pamaty
ti. O dabar- miegok. Jau vėlu.
Ponia Konstancija pabučiavo dukrą, užpūtė paskutinę žvakę
ir išėjo.
Kambaryje kurį laiką viešpatavo tyla.

Paskui pas langą sugirgždėjo parketas.
-Aš nežinojau, kad ponui Bernardui negerai, -pašnibždom
pasakė Tadas.-Kas jam?
-Nesiartink! -taip pat pašnibždom šūktelėjo Kristina.-Iš
eik! Tučtuojau išeik!
-Einu, -atsiliepė Tadas. -Aš juk nežinojau...
Turbūt ir Edmundas dėl to čia atsirado, pagalvojo jis. Bet ką
veiktų? Nei daktaras, nei giminė?
-Palauk, -pašaukė jį panelė Kristina.

-

O kaip tu įėjai? Tave

įleido Anzelmas?
-Niekas neįleido. Pats įėjau. Pro stogą.
-Pro... kur?
-Pro stogą. Užlipau va šituo medžiu, kur už lango, o paskui
nušokau ant stogo. Ten dabar skylė. O aš guzą gavau. Mažesnį
negu skylė, bet vis tiek, rupūžė, skauda.
Čia tai bent! Pro stogą! Ar Janekas taip galėtų?
Kristina pabandė įsivaizduoti, kaip ji pati atrodo liepos vir
šūnėje, kaip atrodo dvaro stogas iš tokio aukščio, o apačioje, že
mai-kiemas.
-Ir tu... nebijojai?
-Ko?
-Kad nukrisi?
-Aš negalėjau nukristi. Man reikėjo tave pamatyti.
Keista, netgi tamsoje šitas valkata nėra jau toks baisus.
-O kaip dabar išeisi?
-Nežinau. Išeisiu kaip nors.

Jeigu jį pagaus, tijūnas Baltramiejus negyvai užplaks, pagal
vojo Kristina. lr tegu. Kas būtų, jei visokie vagys ir galvažudžiai
imtų landžioti pro dvaro stogą!
- Aš parodysiu slaptą išėjimą, - netikėtai pasakė Kristina. Bet prižadėk, kad daugiau niekada čia neateisi!
-Negaliu prižadėti,-atsiliepė Tadas.-Aš ateisiu.
-Tave pagaus ir užpjudys šunimis.
-Tegu.
Oho! Su tokiu charakteriu reikia kantrybės, pasakytų mama.
Taip ji sako, kai supyksta ant Kristinos.
-Pasitrauk nuo durų!-paliepė Tadui Kristina.
Ji išlipo iš lovos ir, nenuleisdama akiq nuo dūluojančio lange
Tado šešėlio, priėjo prie durų, atsargiai pravėrė jas.
-Eik paskui mane!-pakuždom įsakė Tadui.
Jie bėgčiomis perbėgo koridorių (Tadas dar spėjo dirstelėti į
anas duris, už kurių girdėjo Edmundo balsą) ir atsidūrė toje pa
čioje vietoje, kur Tadas prieš valandžiukę nusileido iš palėpės. Už
neįžiūrimo sienos kampo koridorius baigėsi. Čia buvo dar vieneri
laiptai, žymiai platesni, vedantys žemyn.
-Greičiau!-paragino Kristina. Taukštelėja atšaunamas skląs
tis, prasivėrė durelės, ir Tadas išgirdo šlamančius naktyje parko
medžius.
-Prie tvoros rasi kopėčias,-sušnibždėjo Kristina.
-Ačiū, -padėkojo Tadas. -Rytoj tokiu pat metu aš stovėsiu
prie šitų durų. Vienas guzas geriau negu du.
- Stovėk, - pasakė Kristina. - Rytoj aš jau būsiu Telšiuose.
Jeigu... Jeigu, žinoma, tėvelis pasveiks.

- Telšiuose? - nustebo Tadas. - O ką ten veiksi?
Viešpatie, ką jis sau mano, šitas driskius!
Bet Kristina kažkodėl vis dar tvardėsi. Negirdėtas dalykas, kad

ji taip tvardytųsi! Kita vertus, ne kasdien ir žmonės laipioja sto
gais vien tam, kad ją pamatytų!
- Atsakinėsiu į tokius pat kvailus klausimus pani Kruglovs
kai.
- Aha. Aišku. O kas toji pani Kruglovska?
- Pensiono direktorė. Labanakt, - panelė Kristina užtrenkė
Tadui prieš nosį duris.
Pasidarė dar aiškiau.

()
Paskelbtas pernai kovo mėnesį Telšių turguje, o paskui ir Luo
kės bažnyčioje, ciesoriaus Aleksandro manifestas sujudino, su
purtė visą apylinkę. Lyg didelio gaisro ugnis žinia plito iš kiemo į
kiemą, iš sodžiaus į sodžių. Nebėr barščinos! Baudžiava panaiki
nama visiems laikams! Ponai nebeturi jokių teisių į mužiką: nei
plakti, nei parduoti, nei mainyti. Naujiena ypač sujaudino lažinių
dvarų valstiečius: atšaukiama lažas, šarvarkai ir visokiausios tal
kos! Niekas negalėjo tuo patikėti - tai buvo panašu į pasaką.

Į

smarkokai aptuštėjusias per blaivybės vajų karčemas vėl plūstelė
jo žmonės - kas pasidalyti džiaugsmu su kaimynu, kas pasiklau
syti dar naujesnių žinių. O žinių netrūko. Nušniokštus pirmajai
didelio atokvėpio bangai, visu smarkumu užgriuvo kita, kur kas
rūstesnė: baudžiava panaikinama, bet podraug ji ir pasilieka! Dar
dvejus metus, kol bus sudarytos žemės išpirkimo sutartys, įsteigti
valsčiai, išrinkti vaitai ir seniūnai, tol valstietis pasilieka dvarinin
ko žinioje. Tai reiškė, kad lažinių dvarų sodžiai kaip ir anksčiau
privalo eiti lažą, atlikti visas priklausančias prievoles ir dvaro vai-

tų nurodymus. Maža to, paaiškėjo, kad žemių išpirkimo sutartys
galiosiančios tik tada, jei ponui būsiančios priimtinos. Bet kas gi
tąsyk spręs ginčus, kas išklausys skundus, jei tas pats ponas pasi
lieka dar ir teisėju? Mokėti už žemę, kurią valstietis seniai atsipir
ko savo krauju ir prakaitu? Vėl lenkti nugarą po tijūno bizūnu? O
kur ciesoriaus žadėtoji laisvė?
-Ponai apgavo mužikus! Nuslėpė tikrąjį ciesoriaus raštą!-šū
kavo žmonės miestelių rinkos aikštėse, karčemose, šventoriuose.
Pašatrijos ir Gudiškės dvarų valstiečiai atsisakė eiti lažą, prašy
dami, kad jiems prievoles nustatytų valdžia, o ne patys dvarinin
kai. Ponia Galkevičienė, Pašatrijos dvaro savininkė, iš Tauragės
iškvietė kareivių kuopą ir dragūnų eskadroną. Skruzdynės, Gui
vėnų sodžių valstiečiai pasitiko kareivius dalgiais ir spragilais, bet
greitai buvo išblaškyti, sugaudyti ir nuplakti rykštėmis. Maišto
vadus išvežė į Telšių kalėjimą. Tą pačią naktį suliepsnojo Pašatri
jos dvaro klojimas.
Dar keistesnes žinias į Kinčiulių sodžių kartkartėm parvež
davo Juzapėlis Blindukas, kuris jau antri metai ėjo mokslus Tel
šiuose. Varšuvos lenkai, pakėlę ranką prieš patį ciesorių, niekaip
nenorėjo nusiraminti, reikalavo Lenkijos nepriklausomybės ir jos
atkūrimo su 1772 metų Žečpospolitos sienomis.
-Greitai ir Lietuva bus be maskolių! -kartą pareiškė Juzapė
lis.
- Kai aš paimsiu pantį, tu greičiau liksi be kelnių! - supyko
tėvas.-Kokios čia dabar kalbos? Kas tau pripūtė tokių niekų?
-Čia ne niekai, -atsikirto Juzapėlis. Pats klebonas Moncevi
čius sakė per pamokslą!

-Negali būti!-nepatikėjo tėvas.
-Gali,-nepasidavė Juzapėlis. -Ir dar sakė, kad ne prieš ponus
reikia dabar kariauti, o prieš ciesorių už lenkų ir lietuvių laisvę!
Tėvas kurį laiką dėbsojo į sūnų lyg žado netekęs.
- Pasimaišė klebonui, - pagaliau ištarė jis. - Pasimaišė, ne ki
taip.
Į pastarųjų metų suirutę, kurios atgarsiai klaidžiojo aplink
Kinčiulių sodžiq, Tadeušas Blinda žiūrėjo abejingai ir be didelio
rūpesčio. Tadeušas, kaip ir daugelis šio sodžiaus g yventojų, buvo
laisvasis valstietis, lažo nėjo, turėjo įsigijęs porą valakų pusėtinos
žemės, laikė keturias karves, du jaučius ir du arklius. T iesa, skolos
už žemę dvarui ir prievolės valdžiai gerokai smaugė ūkį, bet, su
maniai tvarkantis, galima buvo iš bėdos šiaip taip verstis. Pats šei
mos galva žemės nedirbo, tarnavo Biržuvėnų dvare medininku.
Namų ūkio ruošai samdėsi mergą, o žemę laikinai išnuomodavo
pusininkams. Visas viltis Tadeušas ir Elžbieta Blindos dėjo į vy
riausiąjĮ sūnq Tadą, kuris ilgainiui turėjo perimti ūkį į savo rankas.
Jaunesnįjį,Juzapėlį, paveldėjusį iš tėvo silpną sveikatą, gimdytojai
ryžosi leisti į mokslus, ir Kinčiulių sodžiuje, net visoje apylinkė
je toks mužikiškas išsišokimas susilaukė visuotinio stebėjimosi ir
apkalbų. Reikia pasakyti, kad pats Tadeušas Blinda nebuvo gimęs
po laiminga žvaigžde, nors, žiūrint iš šalies, likimas jam nešykštė
jo savo malonių. Jaunystėje, tarnaudamas Pavirvytės dvare sodi
ninku, jis per atsitiktinumą išgelbėjo skęstantį tvenkinyje dvaro
įpėdinį. Ponui tai pasirodė tolyg u dangaus ženklui, ir jaunasis
Tadeušas pasijuto dvare beveik teisėtas šeimos narys. Drauge su
išgelbėtu įpėdiniu, Tadeušo vienmečiu, gavo lankyti samdomų

mokytojų pamokas, o kadangi tam reikalui baudžiauninko vai
kas parodė stebėtiną kibumą, pono rūpesčiu buvo išsiųstas Var
šuvon. Tame mieste dvaro įpėdinis netikėtai susirgo ir numirė.
Apimtas didžiausio sielvarto, ponas įžiūrėjo šitoje nelaimėje vėl
dangaus ženklą, tik dabar jau kitokį, ir Tadeušas atsidūrė už dva
ro vartų, palydėtas prakeiksmų ir šunų lojimo. Ponų augimas ir
lepintas, gimtojoje tėvų dūminėje jis pasijuto irgi svetimas. Teko
ieškotis pastogės ir duonos kąsnio svetur. Buvo pabandęs sugrįžti
Varšuvon, tačiau 1830 metų sukilimas apvertė aukštyn kojom te
nykštį gyvenimą, maža to, caro žandarai ėmė persekioti Tadeušą
kaip kitakilmį, įtartiną, gal net turėjusį ryšių su metiežninkais.
Parsibastęs į Lietuvą, kurį laiką vertėsi prekyba: už nedidelį už
mokestį veždavo ūkininkų linus į Liepoją ar į Rygą. Bet greitai
teko mesti šitą amatą ir slėptis nuo rekrūtų. Niekas dorai nežino,
bet žmonės kalbėjo, kad taip besislapstydamas jis ir susipažino
su Elžbieta, Mediškių dvaro prievaizdo dukterimi. Nors Elžbieta
gavo ir neblogą kraitį, ir pats Tadeušas, kad ir prastos sveikatos
(nuo pat vaikystės jį kamavo kažkokia plaučių liga), turėjo ant
pečių galvą, bendras jųdviejų gyvenimas niekam nekėlė pavydo.
Augusi gana palaidoje aplinkoje, Elžbieta, kaip šnekėjo žmonės,
buvo patyrusi ir šalto, ir karšto. Ūkio darbai jos netraukė, šeimoje
mėgo daugiau komanduoti, negu tvarkytis pati. Kur kas labiau vi
liojo susiėjimai, vakaruškos, dvariškių pobūviai, kurių linksmybė
mis kaip prievaizdo dukra buvo persiėmusį. Nuolankaus, uždaro
būdo Tadeušas tyliai kentė žmonos karaliavimą, dažnai iš namų
pasitraukdamas tarnybos reikalais savaitę, kartais net dvi.

Ateis laikas, galvojo Tadeušas, ir viskas susitvarkys savaime.
Tai buvo biblinė išmintis, ne sykį apgavusį, tačiau, kaip ir kiekvie
nas šiame pasaulyje žmogus, taip ir Biržuvėnų dvaro medininkas
vis dar tikėjo stebuklais.
Egzekucijos Skruzdynės ir Guivėnų sodžiuose anaiptol nenu
maldė sukiršintų valstiečių. Lažą atsisakė eiti ir Biržuvėnų dvaro
lažininkai.
Į Tadeušo Blindos namus atsilankė valstiečių būrys. Baudžiau
ninkai prašė, kad jis, Tadeušas, raštą išmanantis žmogus, keliamų
pas Kauno gubernatorių ir atneštų tikrąjį ciesoriaus manifestą.
Kelionės ir kitas išlaidas valstiečiai buvo pasiryžę apmokėti ne
delsdami.
Veltui Tadeušas bandė juos įtikinti, kad kito ciesoriaus rašto
nėra, kad gandą apie suklastotą manifestą paleido neišmanėliai,
sodiečiai paliko Blindos namus skaudžiai įžeisti.
- Ko norėt? Iš vienos lėkštės su ponais valgė! - siuto Pranciš
kus V iktoravičius iš Jucių sodžiaus. - Kojos daugiau nekelsiu į
šitą kiemą!
Taip sakydamas jis smarkiai klydo. Ateis laikas, kai šitame kie
me Pranciškui teks lankytis gana dažnai, ir dėl to bus kaltas ne kas
kitas, o Tadas Blindukas.
Bet kurgi jis pats? Kuo užimta Tado galva, kai visoje apylinkė
je jo bendramečiai, girdėdami tėvų pyktį, ima dairytis į dalgius ir
šakes?

-r
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Motiejukui ir Vincei Tadas liepė ateiti vidurnaktį prie Moc
kaus jaujos. Tenai Tadas ir žadėjo pasakyti savo paslaptį. Dar pa
prašė, kad kiekvienas atsineštų kastuvą ir žvakės galą.
Pirmas pasirodė Vincė. Oktelėjo, kaip buvo sutarta, pelėdos
balsu iš Virvytės krūmų.
-O kur Motiejus?-paklausė Tadas.

-Nežinau. Buvom susitarę, kad lauksiu sode. Neatėjo.
- Išsigando, -nusprendė Tadas.
-O tu... Tu... nebijai? - pašnibždom ištarė Vincė, slapčia vis

dėbčiodamas į naktyje dūluojančią jaują. Ogiu jis buvo žemesnis
už Tadą, bet toks pat plačiapetis, kietų rankų, ir Tadas sunkiai jį
parisdavo po savimi, kai susipešdavo dėl kokio nieko per gania
vą.
-Ko nebijau?
-Vaiduoklių... Ko daugiau. O kaip... kaip jie, Tadai, atrodo?
-Baisiai, -paaiškino Tadas.-Visi nuogi. lr su kar vės galvom ...
Durnas tas tavo Motiejus. O dar žadėjau poną iš jo padaryti.

-Su karvės galvom ... -tyliai sau pakartojo. -Ir nuogi? .. Tai
ko gi jie šitaip, a?
Virvytės alksnyne ūktelėja pelėda.
-Žiūrėk tu man!-nusistebėjo Tadas.-Bene apsirikau?
Iš pakalnės kyštelėja Motiejaus galva. Ir dar kažkoks šešėlis
greta.
Motiejus buvo ne vienas. Su Morta.
-Kas čia per zabovos?-pasiuto Tadas.-Kam tu ją atsivedei?
Galėjai dar tėvą su motina pasiimti!
-Kad ji labai norėjo,-šnirpštelėjo nosimi Motiejus.
-Ko norėjo?
-Pamatyti vaiduoklius.
- O

kas tau žadėjo juos parodyti, asile?

-Tu... -dabar jau Motiejus sutriko.-Klausei, ar nebijau. Juk
klausei? Aš nebijau. Ir Morta va nebijo!
-Žiūrėk tu man! Nebijo! O kas tada taip baisiai žviegė, kai
vežėm Morę ant Šatrijos?
-Taigi ten-Šatrija! Raganq kalnas!-pabandė apginti Mortą
Motiejus.
-Ant to kalno mes šiandien ir eisim,-pasakė Tadas.
Visi ūmai nuščiuvo.
-Tai čia ir yra... tavo paslaptis? -išdrįso paklausti Motiejus.
-Čia ir yra,-patvirtino Tadas.
-Tai ko tu anksčiau nesakei,-nusiminė Motiejus.
- Užtat, kad paslaptis, - pareiškė Tadas. - Paslapties niekas
nesako anksčiau. T ik tada, kai reikia.
Vėl visi nutilo.

Gelsvoje mėnulio šviesoje medžių šešėliai atrodė dar juodesni.
Nuo lakštingalų čiauškėjimo aukštajame Virvytės skardyje tie
siog gėlė ausis.
-

O ką mes ten darysim?- paklausė Vincė. Visi vaiduokliai iš

Mockaus jaujos urmu persikėlė ant Šatrijos kalno. Net juokinga,
kad jų čia galėjo ir būti!
- Išsikasim auksą ir grįšim namo, - pasakė Tadas. T ik Mor
ta atskiros dalies negaus. Tegu pasidalija su Motiejum. Ne mano
reikalas.
-Kokį... auksą?- Motiejui išdžiūvo gerklė.
- Tą patį, kurio nerado Luokės varpininkas.
Je, nerado, pralėkė Vincės galvoje, nerado ir liko be kojų. O
plėšikas pavirto akmeniu.
-Kaip tu jį iškasi?Kaip tu jį iškasi, kad jis... užburtas, Tadai?
Vincė, regis, tik dabar pamatė beturįs rankoje kastuvą. Viešpatie,
tai štai kokiam baisiam žygiui jis yra pakviestas!
- Užburtas? Bobučių pasakos! - suniekino jį Tadas. - Geriau
paklausykit, ką aš sužinojau!..
Ir Tadas ėmė pasakoti, kaip keliavęs pas bekojį varpininką, ką
su

juo kalbėjęs, kaip tas jį pasiuntęs pas kažkokį šimtametį senuką

Pašatrijos kumetyne, o to senuko tėvas savo akimis matęs geležinę
kaustytą skrynią, pilną auksinių pinigų, vis taikęs progą iškasti
tą skrynią, bet netikėtai miręs... Ugnelė čia niekuo dėta, bobučių
tauškalai, ir ros skrynios reikia ieškoti ne pačioje viršukalnėje, o
įduboje...
Kol Tadas pasakojo, Motiejus jau spėjo sumąstyti, ką jis su
tuo auksu darys. Įsitaisys geltonos odos batus su aulais, kokiais

vaikšto čigoniukai Luokės turguje. Su tokiu autuvu nebaisūs jo
kie rudens pur vynai, jokie žiemos speigai! Tai pavydės jam brolis
Konstantinas, sesuo Uršulė! Palauk, palauk, o Uršulė? Kaip jis
galėjo užmiršti seserį? Pirmiausia, žinoma, reikia padėti Uršulei.
Jau treti metai jai peršasi kampininkas Steponas, ir treti metai tė
vai jam atsako. Nenori Uršulės išleisti už plikšio, nors pati Uršulė
akis pražiūrėjusi į tą savo Steponą. lr Motiejui jis patinka, tokias
dūdeles moka išsukti iš žilvičio, kad angeliukai danguje šokinėja!
Taip, Motiejus pirmiausia pagelbės Uršulei. Na, jei dar atliks koks
pinigas, tada...
Jeigu iš tikrųjų, galvojo Vincė, jeigu iš tikrųjų taip yra, kaip
sako Tadas, tai jų namams dabar labiausiai trūksta karvės. Nege
ru laiku prapuolė Beragė! Broliukas atėjo į pasaulį, dabar troboje
jau septynios burnos, o maitintojas - vienas, tėvukas. Kada pasi
kels iš ligos patalo mama, ir senoji žiežula Mara negali pasakyti,
nors nuo tų jos deginamų žolelių net tarakonai galą gavo! Negeru
laiku prapuolė Beragė! Kad nors kas kitas, o pats tą dieną ganė!
Išvaikščiojo Byvainės girią skersai išilgai - nė padujų. Jei vilkai
būtų sudraskę, tai vis tiek kokį paskutinį tą jos ragą ar kanopą
būtų aptikęs... Ne vilkų čia darbas, keistai lingavo galvą skerdžius
Jokūbas, žvėris tiek proto neturi. Ką jis norėjo tuo pasakyti?
Motiejukas man, aiškus daiktas, nepagailės, vijo šalin negražias
mintis Morta, tik aš tyčia nieko neimsiu, Tado piktumui neimsiu!
Nieko man netrūksta, aš ne kokia ubagė, kad imčiau! O kad ir
pasiskolinčiau kelis skatikus, nebent žičkinei skarelei. Jergutėliau,
kokią andai matė bažnyčioje! Ne skarelė, o abrozdas! Sako, šitai

palivarkinei Noreikaitei Julijai žydelis iš pačios Rygos atvežęs!
Bet man nė tos skarelės nereikia, Tado piktumui nereikia!
-Keturi sieksniai nuo skardžio, kai užlipsi,-aiškino Tadas.
Ir žolė ten tirštesnė, užtat, kad žemė kilnota!
- Teisybė!-patvirtino Motiejus.-Kaip man anksčiau Į galvą
neatėjo! Aplink-žvyras, vien žvyras, o toje Įduboje- lyg mėšlo
vežimas būtų gulėjęs!..
T ies Vaitiekaus pirtim jie perbrido Virvytę ir patraukė Luokės
link.
Gal būčiau apsiėjęs be Vincės ir Motiejaus, galvojo žingsniuo
damas priekyje visų Tadas. Sėdėčiau sau ant Juodžio, ir tik vėjas
švilptų ausyse! Bet čia toks reikalas, kad vienam neišeina... Yra
juk pasaulyje stebuklų, kaip mėgsta sakyti tėvas, tik reikia labai
laukti ir tikėti. Ar gali kas labiau laukti ir tikėti už Tadą? O pas
kui... Jis nežino, kur visa tai yra parduodama, bet aiškiai mato save
sėdintĮ raudonoje karietoje (raudonoje, matyt, todėl, kad tokios
nėra regėjęs), šešetas juodų kaip nakties viesulai arklių neša tą ka
rietą Biržuvėnų vieškeliu, tik dunda gaudžia kelias po žirgų ka
nopom, tik kyla dulkės iš po aukštų, geležim kaustytų tekinių.
Štai jau šviečia pro parko medžius balti Biržuvėnų dvaro rūmai,
prie plačiai atlapotų vartų it spragilai sttlkso sargybiniai, karieta
!griaudėja Į kiemą, skrieja ratu palei gėlynus, ir vežėjas vos Įsten
gia sustabdyti Įsišėlusius žirgus prie paradinių dvaro durų... Prie
karietos prišoka tarnai ir liokajai, atidaro dureles, ir Tadas, fra
kuoras, juodu cilindru ir baltom pirštinėm (kokiems velniams tos
pirštinės vasarą?), išlipa ant rausvo trintų plytų tako. Rūmų laip
tuose, žinoma, nėra nei pono Bernardo, nei ponios Konstancijos.

Ant laiptų stovi viena panelė Kristina rožine suknele ir tokia pat
rožine skrybėlaite.
-Aš taip ir maniau, kad tu atvažiuosi,- taria panelė Kristina,
paduodama jam rožinę pirštinėtą ranką, ant kurios žiba žiedai su
brangiais akmenimis (reikėtų paklausti Edmundą, kaip jie vadi
nas1.?)
..
- Aš negalėjau neatvažiuoti, panele Kristina. Aš tamstą ma
čiau šiandien Luokėje, prie Bleimano vaistinės ... (Kokius niekus
jis čia dabar kalba!) Pšeprašam, bardzo pšeprašam* ... Aš tamstą
šiandien mačiau Telšiuose, prie kažkokio... labai keisto namo...
Nebeprisimenu, kaip jis?..
- O! - šypteli panelė Kristina. - Prie pensiono! Prie pani
Kruglovskos pensiono!
-Va, va!-patvirtina Tadas.- Kaip tik ten ... Taigi, sakau ...
- Kažkas seka mus!..- pasakė panelė Kristina Motiejaus balsu, ir regėjimas ūmai prapuolė...
- Kur?- sustojo Tadas.
-Anava... Ten!-pašnibždom ištarė Motiejus, durdamas pirštu
į už jų nugarų palinkusį krūmokšnį.- Šlum šlum, ir pasislėpė!..
Keturios poros akių susmigo į žilvičio kupstą vidury lauko. Su
šlamėjo, dabar jau visų akivaizdoje, krestelėjo užgauta varnalėša,
ir į plyną lauką išbėgo... katė!
V isi beveik sutartinai atsipūtė. Labai jau miela pasirodė vi
siems ta katytė!
Pamažu pajuto ir nuovargį - kelias nebuvo artimas,- tačiau
poilsio niekas nesiprašė.
•

Przepraszam, bardzo przepraszam ... -Atsiprašau, labai atsiprašau .

. .

(lenk.)

Šatrija išniro rytų horizonte tarsi kokio milžiniško žvėries bai
sūno kupra.
Jau gerą valandėlę niekas nepratarė nė žodžio, tik akimis vėrė
artėjantį kalną ir ausys gaudė kiekvieną įtartiną garsą. Galiausiai
stabtelėjo atsikvėpti kalno papėdėje.
- O jeigu tas tavo senis iš Pašatrijos melavo? -rado dabar rei-

kalą suabejoti Vincė.
-Tada grįšim tuščiomis, -nuramino jį Tadas.
-Tai gal iš viso neapsimoka, a?
- O jeigu nemelavo?

Taigi žinok, kad gudrus! Ir melas dabar būtų neblogai, bet ir
teisybė -ne pro šalį.
Ėmė pamažu lipti. Kiekvienas stengdamasis nei per daug atsi
likti, nei per daug į priekį išsiveržti.
Vėjas tarytum pakilo! Keista, apačioje nebuvo, o pradėjo kopti-ir yra!
-Iš kur čia tas vėjas? -sušnibždėjo Motiejus.
-Iš tavo kelnių, -pasakė Tadas. -Nejauti?
Ir mėnulio šviesa tarytum pamėlo - ar ne nuo dangaus ar
tumo? Bet, dievuliukai, koks vaizdas! Visas pasaulis slūgso po
kojom: Luokės bažnytėlė ne didesnė už nykštį, kaimų kaimelių
stogai prisiploję prie žemės, miškai lyg susodintos rūtos... Užtat
velniai su raganom ir susisuko čia gūžtą, kad matytų kiekvieno
žmogelio dūšią!
Kokie velniai? Kokios raganos? Kas čia juos dabar mini?
Tadas atmatavo nuo skardžio keturis sieksnius -kaip tik ties
pačiu įdubos viduriu, kur žolė tirščiausiai sužėlusi.

-Su Dievo padėjimu,-persižegnoja Tadas ir smeigė kastuvą.
Vincė net du kartus apmetė ant savęs kryžių: iš kur gali žinoti, gal
vaiduokliai pirmojo nepastebėjo?
Nuo kastuvo smeigtelėjimo visų širdys taip ir nutirpo. Aidas!
Pasiutęs aidas susyk nuplaukė virš sodžių ir laukų! Šito niekas ne
buvo numatęs!
Net Tadui subjuro nuotaika. Šunis sukelsim, pagalvojo jis, Pa
šatrijos dvaras čia pat, ir lyg tyčia vėjas i tą šoną.
-Tu dėl visa ko pasidairyk,- paliepė jis Mortai.
Ir dar pagalvojo, tik jau linksmiau: nebent šunys išdrįstų, žmo
gelio čia ir mušdamas neužvarysi.
Darbavosi tylėdami. Buvo girdėti, kaip stena Motiejus ir su
pertrūkiais (vis mažiau garso!) šnopuoja Vincė.
Duobė gilėjo nenoriai, žvyras su pilksmėliu griuvo atgal, semk
nesėmęs-kaip su rėčiu!
- Švilpauja kažkas!-liovėsi kasti Motiejus.
-Aš tau pašvilpausiu! - supyko Tadas, bet ausį vis dėlto pakreipė, įsiklausė.
Švilpavo vėjas. T ikrai, iš kur tas vėjas, kai apačioje, kalno papė
dėje, net medžio lapas nejuda?
-Dar ilgai? -pasidomėjo Morta. Ji gūžėsi po trumpa sermėgėle ir kalena dantimis. Turbūt nuo vėjo.
Vincės kastuvas atsimušė į kažką kietą. Akmuo?
Tadas taip pat užkliudė kažkokį pailgą baltą daiktą.
-Padėkit man!-paprašė Tadas. Vincė pakišo savo kastuvą ir,
padedami Motiejaus, trise ėmė kelti daiktą ant žolės.

Nelauktai Vincė paleido kastuvą iš rankų.
Ant žolės išvirto, sublizgo mėnulio šviesoje kažkokio žvėries
(ar gyvulio?) kaukolė!
Vaiduoklio lavonas, kaipmat atspėjo Vincė, traukdamasis ata
tupstas, nes karvės galva juodom akiduobėm žiūrėjo būtent į jį!
-A-a!-staiga kažkas sukliko virš duobkasių galvų, šmėstelėjo
palei veidus šešėliu.
- Ė-ė-ėzaumarija ir Juozapai, ė-ė!.. -lyg skerdžiamas subliuvo
pragydo Motiejus, suplevėsavo rudinės skvernais ir dingo anapus
skardžio.
Kažkokia nematoma jėga pakėlė ir Tado su Vince kojas.
Atsipeikėjo tik Luokės pašonėje!
Iš paskos juos atsivijo Morta.
- Durniai! - pasakė gaudydama kvapą. - Irgi mat vyrai!
Apuoko išsigando!
Vyrai tylėjo. Taip pat gaudė kvapą. Gal ir apuokas, bet irgi
smarkiai durnas. Rado laiką klykauti.
Pirmas atgavo žadą Vincė.
-Tadai, tu matei?.. Ar tu matei, kad galva ... Kad galva ... buvo
be vieno rago!
-Teisybė! -patvirtino ir Motiejus. -Be rago!
-Tai kas iš to?-nusispjovė Tadas. Stebuklas nuėjo šuniui ant
uodegos, štai kas svarbiausia!
- O tas. . O tas, kad tenai kažkas užkasė Beragę! Mūsų Beragę,
.

supranti! Ieškojom girioj, o ją užkasė ant Šatrijos! Aš dar ir griau
čius duobėj mačiau.

Rado dėl ko rūpintis! Dėl kažkokios nupiepusios karvės, kai
kitiems nuplaukė raudona karieta su šešiais arkliais! Ir ne tik karieta.
-Neišsigalvok. Kas tau temps karvę į tokį aukštį? Kad paskui
užkastų.
-Ne pačią karvę, Tadai. O kas liko iš Beragės, supratai?
Panašu, kad Vincė sakė teisybę.
Bet Tadui tas mažai skaudėjo.
- Bus geriau, jei laikysi liežuvį už dantų, - paliepė Tadas. Mes dar čia sugrįšim.
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V incė, matyt, neiškentė ir liežuvį paleido. O gal ir Motiejus su
Morta kam pasigyrė? Tačiau Raudžių kiemas sujudo kaip sukir
šintas širšynas. Pats Gervazas Raudys nulėkė į Telšius ir parsivežė
ispravniką su dviem policininkais. Prie valdžios prisidėjo gausi
Raudžių šeimyna, dar būrelis žioplių, ir jau ganėtina minia nu
lalėjo ant Šatrijos.
Gausybės liudininkq patvirtinimu, buvo nustatyta, kad galva,
kanopos ir dar šis tas, kas lieka išdarinėjus gyvulį, priklauso tikrai
Raudžiams. Ispravnikas, kaip vyriausia, vadinasi, ir protingiausia
valdžia, ėmė dairytis nuo kalno ir, aišku, pastebėjo Biržuvėnų ma
lūno sargo Kuliešiaus, pravardžiuojamo Žvairiu, sodybą, įtūpusią
Skruzdynės sodžiaus pašonėje. Žvairys neturėjo apylinkėje gero
vardo. Ir visai ne todėl, kad uoliai tarnavo ponui Gruiniui, laiky
damas jį vos ne Dievo vietininku žemėje. Žvairys (tokią pravardę
gavo dėl savo įgimto žvairumo) buvo didelis mėgėjas priglaus
ti svetimą daiktą, tiesiog rankos jam niežtėjo, matant, sakysim,
turguje ne vietoj padėtą botagą ar sūrį. Vaikų per žvairumą buvo

prisiperėjęs gyvą dešimtį, tad suprantama, kad ir botagas, ir dar
labiau sūris tokiai gausiai šeimynai visada prasiversdavo.
Priremtas prie sienos karingo Gervazo Raudžio ir uniformuo
to ispravniko, Žvairys greitai išklojo teisybę ir buvo atiduotas tai
kos tarpininko pono Gruiniaus teismui.
Šitaip iš netyčių, pats to nenorėdamas, Tadas Blinda padarė
paslaugą Raudžių kiemui.
O pats Tadas, aiškiai nusivylęs Šatrijos lobiais (Luokės batsiu

vys Staponkus, ieškodamas pradingusios ožkos, perkniso vos ne
pusę kalno!), aptiko kur kas tikresnius pėdsakus, žadančius ne tik
raudoną karietą, bet gal ir kelių valakų palivarką! Užtat vaikščio
jo toks pasipūtęs ir paslaptingai tylus, dirgindamas Motiejaus ir
Vincės smalsumą. Tačiau tylų Tado džiaugsmą vis dėlto smarkiai
temdė panelės Kristinos elgesys.
Sekmadienio naktį nukakęs su Juodžiu į Biržuvėnų dvarą (iš
Motiejaus dėdės, dvaro sodininko Mykolo, jis patyrė, kad Kris
tina yra parvažiavusi aplankyti sveikstančio tėvo), Tadas ne tik
rado užrakintas slaptojo išėjimo duris, bet ir vos nepakliuvo sar
gybai į rankas. Nejau Kristina būtų kam pranešusi apie naktinį
apsilankymą?
Galiausiai jis pabandė sudrausti save. Gana, pažaidei slėpynių,
ir pakaks. Dar džiaukis, kad taip lengvai išsisukai! Kur tai matyta:
dvarininkaitė ir mužiko vaikas, piemuo! Tokie kvaili ir laimingi
nuotykiai esti tik gražiose pasakose.
Ir jis tašė, obliavo su tėvu ir Dominyku rąstus, mėžė mėšlą, ėjo
paskui žambį, rėkdamas iki užkimimo ant nepaslankių jaučių,
riejosi su motina dėl netvarkos troboje...

-Tavo vietoj aš trinktelėčiau kumščiu. Nors ir stalan, -pasakė
sykį grįžusiam iš girios tėvui.
- O tai dėl ko? -dėbtelėja Tadeušas į sūnų.

-Ko čia tas vargamistra įniko mūsų kieman?
-Juodu su Elžbieta pažįstami nuo jaunystės, -pasakė tėvas. Dar kai tavo motina dvare gyveno.
-Tai kas iš to?
-Užsuka, kad liežuviais pamaltų. Elžbietai tik duok progos...
-Ir vis, kai tavęs nėra namie!
-Ką tu čia dabar nusitauziji, vaike?
- Je, tai ir sodžiuj nusitauzija... Pasiklausytum, laiko turėdamas.
Užgriuvo vasara. Su liūtim ir trankiam perkūnijom, su erš
kėtrožių žydėjimu dulkėtuos pavieškeliuos ir salpia, bičių duo
na kvepiančia kaitra. V isa jėga sušvokštė plačialiemeniai klevai
ir beržai Blindų sodyboje. Iš daržų vėjas nešė krapų ir balandų
kvapą. Saulėkaitoje iki apkvaitimo kapstėsi vištos ir lekavo, iškišęs
raudoną liežuvį, prieklėčio pavėsyje Rudis.
Sekmadienio vakarais jaunimas sugužėdavo Vaitiekaus kluo
nan, kur iki paryčių verkdavo skerdžiaus Jokūbo smuikas ir du
dendavo Motiejaus mušamas būgnas, kurį pats pasidarė, ištempęs
ant kadagio šakų ožio odą.
Tadas liovėsi vaikščiojęs į tuos jaunimo susiėjimus. Bet ir na
mie netupėjo. Trynėsi pašaliais be jokio užsiėmimo ar tikslo. Nie
kur nerado sau vietos. Prisės kur nors paupy, įsispoksos į verpetais
srūvantį vandenį, o iš ten, iš juodos upės gelmės, žiūrėk, ir išnyra
panelė Kristina rožine suknele (nejau tik tą vieną ir teturi?).

- Tai kur prapuolei, Tadai, ar kaip tu vadiniesi? Ko nesiro
dai?
-Labai, matau, tau manęs reikia.
- Chi chi, -juokiasi Kristina. -Tai tau manęs reikia. Tu be
manęs gyventi negali. Tai įsitaisei bėdą!
-Išnyk,-sako _Tadas.-Važiuok į tą savo pensioną ar kitokius
palocius. Prapulk.
-

O ir neprapulsiu! Tyčia neprapulsiu!-Kristina parodo jam

liežuvį. V isai kaip karčemininko Leros dukra.-Kur tavo raudo
noji karieta su šešiais arkliais? Kur cilinderis ir palivarkas?
-Ne tavo reikalas,-supyksta Tadas.-Tu man atsibodai!
- Chi chi, - sako Kristina. -Esi mėšlinas mužiko vaikas, o
nosį rieti lyg butum grafas. Chi chi!
Juokas atsišaukia ir Vaitiekaus kluone-ar tik ne V iktoravičių
Morta paleido į valias savo kvatoklę?
Ką daryti? Eiti namo?

Į

pridvokusį, kailių šutais prasmirdusį

guolį, kad girdėtum, kaip knarkia ir čepsi taukuotomis lūpomis
per miegus Ulijona?
Tadas galulaukiais aplenkia sodžių, susiieško akimis blėsuo
jantį naktigonių laužą. Dominykas kažką ėmė įtarti, gal net tėvui
šnibžtelėjo, ir naktimis dažnai ateina į ganyklą: bene Juodis vėl
bus prapuolęs? Bet šiąnakt Dominyko nėra, Dominykas iškeliavo
aplankyti savo namiškių.
Tadas švilpteli Juodį, pasivedėja pagirin, atiduoda jam išneštą
tam reikalui iš namų duonos žiauberę, pasibalnoja.
Dabar laikykis, gyvuliuk!

Jau pirmą sykį atsisėdęs į balną Luokės karčemos kieme ir
greitai perpratęs jojimo paslaptis, Tadas patyrė šėtonišką smagu
mą. Viskas akimirksniu užsimiršdavo, kai kojos priglusdavo prie
stangraus arklio liemens ir, spustelėjus balnakilpėm, ausyse uždai
nuodavo vėjas. Juodis daugiau buvo pratęs prie arklo ir vežimo,
bet jo gyslomis, be abejonės, tekėjo karštas ristūno kraujas, ir pa
kakdavo jam pajusti raitelį balne, kai, aukštai adošęs galvą, visu
kūnu pasinešdavo į priekį. Tadas lėkdavo laukais, nesirinkdamas
kelio, visiškai pasitikėdamas gyvulio nuojauta, ir Juodis dar nė sy
kio nenušveitė raitelio į kokį nors griovį ar linmarką.
Ypač smagu Tadui būdavo šuoliuoti Byvainės girios vieške
liu, kur vėlyvą metą čia vargiai galėjai tikėtis sutikti pakeleivingą
žmogų.
Byvainės girios pakrašty nuo neatmenamų laikų stovėjo ap
griuvusi dūminė lūšna. Joje gyveno akla senutė Mara. Ar tai
buvo jos tikrasis vardas, ar pravardė, niekas nežinojo. Kaip ne
žinojo, iš kur atsirado šituose kraštuose ir kas ji tokia: lietuvė?
Totarė? Lenkė? Vieni pasakojo, kad Marą nusipirkęs Mozūrijoje
dar ano šimtmečio vidury dabartinio Biržuvėnų dvaro savininko
senelis - Gasparas Gruinius. Kiti tvirtino, jog Mara atklydusi į
Luokės apylinkes su čigonų taboru ir savo grožiu taip apžavėju
si jauniausiąjį Gasparo Gruiniaus sūnų, kas tas, pametęs protą,
išėjo valkatų keliais ir baigė gyvenimą katorgoje. Tačiau Byvai
nės pagirio senimas yra linkęs guldyti galvą, jog Mara iš niekur
neatsikraustė, o nuo dievai žino kokių laikų gyvena savo trobelė
je - tokią ją pažino, ateidami į šį pasaulį, tokią ir paliks išeidami.
Šitos pasakos tikriausiai nebuvo vertos nė suplyšusio pamušalo,

bet kas teisybė, tai teisybė -visa apylinkė bijojo ir vengė Maros,
o

nerastum žmogaus, kuris juodą savo gyvenimo valandą nebūtų

kreipęsis į ją pagalbos. Nuostabą kėlė ir tai, kad Mara, būdama
akla ir retai kur iškeldama koją iš savo lūšnos, galėjo neklysdama
pasakyti pasibeldusio pas ją žmogaus pavardę ir vardą. Žinoma,
jei tas žmogus nebūdavo koks atsitiktinis pakeleivis, priklydęs iš
svetur. Ji be vargo atspėdavo tokį prašalietį, kartais pasakydama,
net iš kurios pasvietės yra atkeliavęs.
Jeigu Mara ir jodinėjo ant šluotos (taip darant dievagojosi ma
tęs ne vienas), tai, be abejonės, ant pačios geriausios!
Išvydęs vienišą žiburį miško glūdumoje, Tadas sustabdė Juodį.
Įsiklausė.
Tyliai ir pasl�ptingai ošavo giria. Smarkiai trenkė pušų sakais
ir vėsia, drėgmės prisigėrusia samana.
O

bus?

jeigu aš pasibelsiu į tos senės duris, pagalvojo Tadas, kas

9
/

Pono Bernardo sveikata pamažu ėjo geryn, tačiau kad ir kaip
stengėsi daktaras Edelbaumas, Biržuvėnų dvaro šeimininkas ža
dėjo likti visam gyvenimui raišas - dešinė koja po paralyžiaus taip
ir neatgavo buvusios gyvybės. Nelaukta vyro liga sugriovė visus
ponios Konstancijos planus: šią vasarą ji ketino pasisvečiuoti pas
seserį Bernadetą, kuri prieš porą metų, ntojau po vedybų, išsikėlė
gyventi į Paryžių. Drauge su motina turėjo važiuoti ir Kristina.
Mokslai pani Kruglovskos pensione buvo baigti, derėjo pagalvoti
apie tolesnį panelės Gruiniūtės likimą. Ponia Konstancija Pran
cūzijai visada jautė didelę pagarbą, ir mintis, kad jos dukra baigs
mokslus tokios aukštos civilizacijos ir kultūros šalyje, visada glos
tė savimeilę. Ponia Konstancija tikėjosi ir pati kiek prasiblaškyti.
Suprantama, ji nė žodeliu neužsiminė Bernardui, kad savaitę kitą
pagyvens Paryžiuje, aplankys teatrus ir operą. Tokia tolima kelio
nė, savaime aišku, žadėjo nenumatytų sunkumų. Ponią Konstan
ciją ir Kristiną galėtų lydėti koks nors patikimas ir savas žmogus.

Sakysim, kad ir Edmundas. Bet kodėl patikimas ir savas? Kaip tą
paaiškinti Bernardui?
V isi šie klausimai, kamavę ponią Konstanciją, dabar atkrito.
Ji rūškanu veidu, kas, aišku, turėjo reikšti susirūpinimą vyro liga,
vaikščiojo po dvarą, dūsavo ir kaip visada koneveikė čionykštį va
saros klimatą.
Panelė Kristina visai �esisielojo dėl neįvykusios kelionės. Ji ne
turėjo nė mažiausio supratimo, ką reiškia vakare užmigti su viena
vienintele mintimi: tu rytoj išvažiuoji! Ką reiškia nubusti rytą ir
išgirsti, kaip laiptais aukštyn ir žemyn dunda skubūs tarnų žings
niai, kaip šventiškai šiuža dedami į lagaminus drabužiai, kaip
džiaugsmingai atsidūsta seniai varstyros spintos, kaip pūsčioja į
langų užuolaidas vėjaš, visai nepažįstamas laukų vėjas, kvepiantis
kelionės dulkėm ir arklių prakaitu. Kristina nuobodžiavo. Dvaras
atrodė ištuštėjęs, tarsi apmiręs. Leipioje saulės atokaitoje šniokš
tavo parko medžiai, ir nuo to šniokštimo, nuo lapijos pavėsio
kambariuose tvyrojo gedulinga nykuma. Kartkartėmis laiptuose
ar vestibiulyje pasigirsdavo aidūs, lėti, lazdos kaukšėjimo lydimi
tėvo žingsniai. Motina kiauras dienas tūnojo užsidariusi biblio
tekoje - studijavo ką tik atsiųstą iš Paryžiaus Žaną Žaką Ruso.
Popietėm į kiemą įriedėdavo daktaro Edelbaumo brikelis. Kitų
svečių Biržuvėnų dvaras jau senokai nematė. Vasaros darbai ir kiti
neatidėliotini reikalai sunkia rūpesčių našta užgulė dvarų šeimi
ninkus.
Karčemose ir lažiniuose sodžiuose siautėjo iškviesti iš pavieto
kareiviai.

Vasaros giedra buvo persmelkta artėjančios audros.
Tuojau po pietų panelė Kristina susiruošė pajodinėti. Grafo
Irenėjaus Oginskio dovanotas arabų veislės ristūnas, kurį šėrė ir
prižiūrėjo pats arklininkas Anupras Motuzas, kartu su Žanetės
Febu jau stovėjo pabalnoti kieme.
- Tavim dėta, aš uždrausčiau Kristinai tuos jodinėjimus, -pa
sakė Konstancija prie pietų stalo Bernardui.
-Yra kokia nors priežastis? -pasidomėjo Bernardas.-Mano
supratimu, vaikui tas teikia malonumą.
-Galbūt. Bet sodžiuose dabar neramu. Tos mužikų skerdynės
su kareiviais ... Pilni keliai visokių valkatų.
-Aš jau kelinta diena nesutinku nė vieno žmogaus, mama, užginčija Kristina.-Iš kur tie valkatos imsis, kad tuščia ir keli uos,
ir laukuos... T ikrai kaip negyvenamoj saloj.
Bernardas sunkiai atsiduso.
- Ir šienapjūtė praėjo, o dvaro pievose kad nors pradalgį būtų
kas išvaręs! Kaip toliau gyvensim? Kuo šersiu žiemą arklius?
- Aš tau seniai sakiau: dvarui reikia naujo ūkvedžio. Senasis
Marcijonas jau su anuo pasauliu kalbasi.
-Tu manai, kad kaltas ūkvedys? Ne čia šuo pakastas. Girdėjai,
Prižgintas dragūnus iškvietė, o kas iš to? Atėjo mužikai dvaran
kruvinom nugarom, bet ir dirba kaip nabašninkai. O žodį pasa
kysi, dantim griežia, ne žmogų-geležį perkąstų!
- Tu visai, matau, užmiršai, ką tau liepė daktaras. Išmesk kol
kas iš galvos ir mužikus, ir dvarą. Skaičiau laikraštyje apie Druski
ninkų vandenį, labai giria. Ir kelias ne toks jau tolimas.

-Šundaktarių pasakos!-numojo ranka Bernardas.
-Tai mes einam,-pasakė Kristina.
- Gal tegu jus palydi kas iš dvariškių? - vis dėlto pagalvojo
Bernardas-Gal Anupras?
-Nereikia, tėte. Mes toli nejosim.
-Su kokiu malonumu aš pats atsisėsčiau ant arklio,-vėl atsiduso Bernardas, išėjus Kristinai.-Atsimeni, kaip aš jodavau ant
Amalo?
-Tu buvai nuostabus, - pasakė Konstancija, pakildama nuo
stalo. Bibliotekoje jos laukė Žanas Žakas Ruso. Gamta ir civiliza
cijos nesugadintas žmogus. Ponia Konstancija neprisiminė gra
žuolio Amalo. O jei ir būtų pabandžiusi prisiminti, tai ant žirgo
būtų sėdėjęs visai kitas žmogus. Viešpatie, ką daro lemtis! Kam
jai šitas dvaras? Kokia apskritai prasmė iš tokio gyvenimo? Kodėl
ji, sakysim, negalėjo gimti Prancūzijoje, karaliaus dvare? Juk kiti
gimsta! Filosofai aiškiai per mažai skiria dėmesio lemties proble
mai.
Snaudulingoje dvaro tyloje šniokštavo parko medžiai, tas
šniokštimas kartu su žydinčių žolynų kvapais sruva pro atlapoms
valgomojo langus. Ponas Bernardas tebesėdėjo kėdėje, ištiesęs ne
sveikąją koją, ir šypsojosi. Taip, pasaulyje yra daug vertybių: pini
gai, valdžia, moterys... Bet niekas negali atstoti lekiančio laukais
grynakraujo gražuolio žirgo. Tai yra daugiau negu pats gyveni
mas!
Ant tokio gražuolio šiuo metu ir šuoliavo panelė Kristina.
Tik jos mintys buvo kur kas žemiškesnės negu pono Bernardo,

o tuo labiau - ponios Konstancijos. Janekas prapuolė, tai aišku
kaip diena, nuskendo Juodojoje jūroje arba jį suvalgė turkai. Tegu
sau begėdiškiausiai meluoja ponia Špakovska, kad jos sūnus lieja
kraują Kaukaze, kariaudamas su laukiniais. Kaukazas ne Afrika,
iš Kaukazo taip pat galima parašyti laišką. Tegu sau. Ateis diena,
kai panelė Kristina išvažiuos į amžinai žydintį, patį linksmiausią
ir kultūringiausią pasaulyje Prancūzijos kraštą! O kol kas... Kol
kas galima ir panuobodžiauti: skambinti klavesinu, vaikščioti
po parką, šuoliuoti kaip štai dabar ant Sezamo, vakarais skaityti
apie meilę romanus, kuriuos mama taip stropiai slepia nuo Kristi
nos. Vis dėlto įdomu, kur pradingo tas kvaištelėjęs valkata? Apie
naktinį jo vizitą Kristina, beje, niekam neprasitarė. Skylę dvaro
rūmų stoge pastebėjo tik po kelių dienų. T ijūnas Baltramiejus su
ūkvedžiu Marcijonu ilgai krapštėsi pakaušius ir nusprendė, kad
nuostolį padarė nukritusi nuo kamino plyta ar net žaibas. Stogą
užlopė stogdengiai, o Kristina ryžosi paklausti auklę Mariją, ar ji
nežinanti, kur esąs toks Kinčiulių sodžius.
- Kaip nežinosiu, panele Kristina! - nušvito auklė. - Tai
mano gimtosios vietos! Nuo čia bus gal kokie septyni varstai .. O
.

kodėl tu klausi?
- Šiaip sau, - numykė Kristina. - Tėtė, girdėjau, kalbėjo... Auklės atsakymas ją nuvylė. Ji kažkodėl norėjo, kad tas valkata,
įsibrovęs naktį į jos miegamąjį, būtų gyvenęs miške, gal net tarp
laukinių žvėrių.
- Ponas Bernardas? - nustebo Marija. - Apie Kinčiulius?
Keista. Tas sodžius nepriklauso dvarui.
-O kam jis priklauso?

-Niekam. Ten gyvena karališkiai,- auklės balse Kristina pa
juto pasididžiavimą.
-Karališkiai?
Auklė paaiškino, kad karališkiai valstiečiai-tai ne baudžiau
ninkai, jie neina lažo, nemoka činšo, dirba savo nuosavą žemę, bet
Kristinai tas buvo visai neįdomu. Maža to, kad naktinis įsibro
vėlis negyveno girioje, jis, ko gera, ir nemelavo! Taigi tas valkata
tikrai ją matė Luokės miestelyje (o gal ir dar kitur?), sapnavo savo
mužikiškuose sapnuose (kaip jis vis dėlto drįso?), net verkė, kaip
kartais verkia nubudusi ir pati Kristina.
Laukuose siūravo išplaukęs vasarojus, žaliavo bulvių rėžiai,
vaiskiame, virpančiame nuo kaitros ore plūkojo drugiai. Kvepėjo
pušynais ir vystančia žole.
-Ar tu nenorėtum nusimaudyti, Žanete? - staiga nei iš šio,
nei iš to paklausė Kristina.
-Nusimaudyti?-Žanetė sugavo vėjo nupūstą ant pečių skry
bėlaitę.-Tada mums teks grįžti.
- Kodėl grįžti? Mes galim nusimaudyti ir čia, šitame upelyje, -Kristina mostelėjo ranka Virvytės pusėn.
-Tu turbūt juokauji!-išsigando guvernantė.-Negalima!
-Kodėl negalima?
-Mes ir taip toli nu jojom,- Žanetė pristabdė savo Febą, grįžtelėjo atgal.-Girdėjai, ką sakė maman? . *
.

- Girdėjau. Maman kaip visada perdeda... -Ji labai pasikeitė,
tu nepastebėjai?

•

mama

(pranc.).

Žanetė įdėmiai nužvelgė Kristiną.
- Ne. Nepastebėjau. T ikriausiai kremtasi dėl atidėtas kelio
nės?
- Nežinau, - Kristina suraukė kaktą. Ji tikėjosi, kad Žanetė
bus su ja atviresnė. -Tai kaip, maudomės?
- O jeigu tu susirgsi? Gal čia koks negeras vanduo?

- Vanduo negeras, ir mes susirgsim! - uždainavo Kristina. Ji
pavarė Sezamą upelio pakrantėn, nušoko nuo arklio. Žanetė ne
noriai pasekė jos pavyzdžiu.
V irvytė šioje vietoje darė vingį, ir srauni tėkmė buvo giliai įsi
graužusi į krantą. Tyrame vandenyje švietė balto smėlio dugnas.
Kristina greitai nusimetė drabužius ir, likusi tik su marškinė
liais, pūkštelėja upelin.
- Atsargiai! - šūktelėjo nuo kranto Žanetė. - Ne, aš geriau
pasaugosiu arklius.
Šaltiniuota upelio vėsa nutvilkė Kristinai kūną. Tai ne dvaro
tvenkinys, kur vanduo visada nelyginant arbata ir bjauriai dvokia
dumblu.
- Na, ko lauki? - paragino Žanetę Kristina. - O gal tu bijai
Anzelmo?
-Anzelmo?
-Jis visada į tave žiūri, kai mes maudomės tvenkiny.
- Kaip tai... žiūri?
- Pasislepia lazdynų krūme ir žiiiri, - Kristina parodė, kaip
Anzelmas tai daro. -Tu nežinojai?
- Ką čia dabar kalbi? - pašiurpo Žanetė, net parausdama iš
pasipiktinimo. Žanetei buvo gal per trisdešimt, aukšta, plačių

strėnų ir tokios pat P.lačios krūtinės blondinė. Visada droviai
jausdavosi, raudonuodavo vyrų akivaizdoje... "Nesuprantu, kas
moterims sugalvojo tokius kvailus drabužius", - dažnai guosda
vosi ji auklei Marijai, ir Kristina niekaip negalėjo atspėti Žanetės
nepasitenkinimo priežasties.-Ko man nieko nesakei? Ne, tu da
bar tyčia išsigalvojai? Aš tave pažįstu! Kvaila mergiotė!
-Aš neišsigalvojau. T ik maniau, kad žinai?
- Kaip galėjai taip manyti! Dieve mano!.. Fu, koks begėdis
. ...
'
sems
-O kas čia bloga? Tegu sau žiūri, kad jam patinka.

-Kristina! Aš... Aš tau draudžiu taip kalbėti! Girdi! Tučtuojau lipk iš vandens!.. Fu, koks nedoras senis!
Kas gi čia nemalonaus, jeigu į tave žiūri, galvojo Kristina, plū
duriuodama aukštielninka, va jeigu tave kas sapnuoja, o tu nieko
nežinai... Bet ji irgi sapnuoja Janeką! Nekenčia, o sapnuoja! Tai
kaip čia dabar? Ne, vis dėlto geriau matyti, negu sapnuoti!
Kristina nejučiom dirstelėja į aname Virvytės krante šlamantį
alksnyną. O gal tas Tadas dabar ir tupi tenai? Jo tokios pilkos,
kiaurai veriančios akys... T ikrai, va tarytum kas krestelėja šaką!
Kristina ūmai atsistojo vandeny. Ne, ko jis čia tau sėdės! Jeigu
būtų tikras valkata, su miško žvėrimis užaugęs! O čia -kažkoks
karališkis sapnuotojas! Fu, bet ir mintys apsėdo, lyg nebūtų apie
ką daugiau galvoti!
-Kristina!-šaukė krante Žanetė.-Jeigu tučtuojau nelipi, aš
būsiu priversta viską pasakyti maman.
-Einu!

Bet irgi geras: ateina kaip niekur nieko stogais, ir dar naktį, o
paskui prapuola kaip šulinin!
- Man šalta! - pasiskundė išlipusi Kristina. Maudymosi ūpas
kažkur dingo. - Kaip dabar grįšiu šlapiais marškiniais?
- O nereikėjo lįsti! Ką aš sakiau? Kvaila mergiotė! - Žanetės

nuotaika atrodė ne ką geresnė.
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-Tu liksi sarg yboj,-paliepė Motiejui Tadas.
- Kodėl aš? - nelauktai pasipriešino Motiejus. - Geriau teg u
Vincė... Aš eisiu su tavim!
-Liksi sarg yboj,-pakartojo Tadas. -Jei kas, pabelsk akme
niu į sieną, va šitaip! ..
Lijo. Lietus šlameno kapinių medžiuose, tiško į senos koply
čios stogą.
Juodi kryžiai iš nakties tamsos žiūrėjo į vėlyvus svečius. Bent
taip atrodė Motiejui, stovinčiam prie koplyčios sienos. Dabar jis
paskutiniais žodžiais keikė save, kam patikėjo Tado pasakom. Bet
kaip nepatikėsi, jei Tadas buvo net pas pačią Marą! Tai iš jos išgavo
paslaptį apie grafienės Mangadorskos auksą, apie kurį apylinkėje
sklido visokiausių istorijų. Pati neįtikimiausia, žinoma, buvo ta,
kad, mirus grafienei, jokio aukso niekas nerado! Nei giminės, nei
prašaliečiai. Nei dvare, nei už dvaro. Ir nors nuo Mangadorskos
mirties praėjo vos ne šimtas metų, paslaptis taip ir liko paslapti
mi. Yra kažkur auksas, galima sakyti, po nosimi padėtas, o niekas

neranda! Pasiusti galima! O pasirodo, viskas labai paprasta. Mi
rus grafienei, kaip paaiškino Mara Tadui, tarnaitė supylė tą auksą
į butelį ir padėjo... karsto galvūgalyje. Štai ir visa paslaptis.
-Bet kam mirusiai grafienei auksas? -klausydamasis Tado,
suabejojo Vincė.
-Iš kur aš žinau? Padėjo, ir viskas. Gal buvo taip susitarusios?
-Su kuo?
-Su kuo, su kuo! Su tarnaite, aiškus daiktas! -pyktelėja Tadas.
-Palauk. Grafienė jau buvo mirusi, o tarnaitė dar ne. Tai kaip
jos susitars?
-Kad tu, Vince, visai... Taigi prieš mirtį. Paskutinis prašymas.
Būna tokie prašymai.
-Būna, - sutiko Vincė. -T ik čia labai jau keistas.
-Koks yra, toks. Svarbu, kad susitarė.
-Je, - dar sykį sutiko Vincė. -Tas yra svarbu. Bet vis tiek
keista.
- O pati grafienė ar nebuvo keista? - įsikišo ir Motiejus.

Tas teisybė. Dar skerdžius Jokūbas pasakojo, kaip grafienė įsi
geidusi į Mataušo atlaidus Luokėje važiuoti... šlajikėm! O kaip
šitaip nuvažiuosi, kad sniego nėra. Bet grafienė užsispyrė, ir tiek.
Įsakė visą kelią nuo dvaro iki Luokės nupilti cukrum. Ir važiavo!
Ne kiekvienam ponui tokie važiavimai. Taigi ir su tuo auksu galė
jo iškrėsti visokių šunybių.
Morta eiti į kapines griežtai atsisakė. Ir Motiejų bandė atkal
bėti.
-Pakoros jus Dievas! Paminėsit mano žodį!

Gali ir pakoroti, juokai menki. Nudžius koja arba ranka. O jei
gu ir nenudžius, tai per išpažintį kunigui vis tiek reikės pasisaky
ti! Nuo tokios minties Motiejui pasidarė silpna. Kaip jis anksčiau
apie tai nepagalvoja!
Vincė su Tadu jau išlupo langelį. Kad grafienė palaidota koply
tėlės rūsyje, apylinkėje žinojo kiekvienas piemuo. Tą, beje, rodė ir
grafų Mangadorskių herbas koplytėlės fasade. Tačiau viduje nie
kam iš trijulės nebuvo tekę lankytis.
Pro išlupto langelio skylę pirmas ryžosi lipti Tadas. Vincė, tiesą
pasakius, ir neketino dėl to pirmumo varžytis. Motiejus, žinoma,
ėjo sargybinio pareigas, nors būtų lindęs kad ir į pragaro kaminą,
kad tik neliktų vienas su viską matančiais ir girdinčiais kryžiais.
Tadas su vargu atbulom įsismaugė į skylę, stenėdamas ieškojo
kojomis grindų. Pagaliau jis visas prapuolė koplytėlės tamsoje, ir
iš ten pasigirdo traškesys - kažkas lūžo ar dužo, bet taip garsiai,

kad Motiejus susigūžė.
- Duokit žvakę! - paliepė kažkur iš gilumos virpantis Tado
balsas.- Greičiau!
Vincė paskubomis uždegė pintį, paskui žvakę.
- Vainikai, - pasakė Tadas, kai žvakė atsidūrė jo rankose. Užlipau ant metalinių vainikų.
Nakčiai kapinių sargas tuos vainikus, matyt, sunešdavo į kop
lytėlę.
Paskui Tadą įlipo ir Vincė, ir dabar abu dairėsi po vidų. Žvakė
apšvietė bet kaip sumestus ant grindų jau minėtus vainikus su po
pierinėm dažytom gėlėm, kampe sustatytus grėblius ir kaplius.

Koplytėlės vidury, cementinėse grindyse, jie išvydo metalinį
atkeliamą dangtį su ąsomis šonuose.
-Čia ir bus laiptai į rūsį,-pasakė Tadas.
Jie įsikibo į ąsas ir šiaip taip atkėlė dangtį. Jokių laiptų nebu
vo-priešais žiojėjo keturkampė kiaurymė. Ar nuo tos kiaurymės,
kuri panėšėja į kapo duobę, ar nuo lietaus šuorų į koplytėlės stogą
abiem pasidarė nejauku.
-Nu? Ar jau?-pašaukė anapus langelio Motiejus. Iš netikėtu
mo žvakė Tado rankoj krūptelėjo. Akimirką jam pasivaidena, kad
balsas pašaukė iš kiaurymės.
-Aha, jau,-burbtelėja Tadas.-Ar nematai, kaip šviečia?
-Kas šviečia? Kas? -Motiejus bandė pasišokėdamas žvilgtelėti pro langelio skylę.
-Velnio akis,-paaiškino jam Tadas.
- Gal nereikia šitaip!.. - sušnibždėjo Vincė ir slapčia persižegnojo.
Tadas pritūpė, pašvietė žvake kiaurymėn, tačiau nieko, išskyrus tamsą, neįžvelgė.
-Gausim šokti žemyn.
-O kas... jeigu? ..

-Kas-jeigu?
-Jeigu... dugno nėra!-išpūtė kvapą Vincė.
-Tuoj patikrinsim,-Tadas sugraibė ant grindų purvo grumstą, metė kiaurymėn. Pasiklausė. - Dugnas yra. Apie pusantro
sieksnio bus.
-Gal geriau nereikia... Einam iš čia!
-Nebijok. Aš šoksiu pirmas.

-O jeigu ten... grabas! Įsivaizduoji? .. Arba... Arba dar kas?..

-Nu, ar radot ką?-vėl kyštelėja koplytėlėn Motiejaus galva.
-Tegu negadina oro; pasakyk jam, -įsakė Tadas Vincei.-O
tu,

kai įšoksiu, paduok žvakę. T ik žiūrėk, kad neužgestų!
Vincė vogčiom pažvairavo į Tadą. Nejau šoks? Negi jam ne

baisu?
Tadas nuleido kojas į duobę, rankomis įsi tvėrė už grindų kraš
to,

pasisiūbavo ir krito žemyn. Dusliai atsimušė šuolio garsas.

-Čia visai neaukštai,-greitai pasigirdo iš tamsos perdėtai ra
mus jo balsas.
Vincė paskubėjo įduoti Tadui žvakę. Žvakė apšvietė ketur
kampę mūrinėmis sienomis patalpą.
-Nieko nesuprantu, -po valandėlės pasakė Tadas.-Kažkokia tuščia duobė! ..
-Eik jau?-aiškiai apsidžiaugė Vincė.-Sakai, nieko nėr?
-Nieko.
Dabar įšoko ir Vincė. Įnėrė į tvankų ir sausą orą. Iš po kojų pa
kilo dulkės Keturios sienos: dvi platesnės, dvi siauresnės. Viskas.
-O tu tikrai buvai pas Marą?-paklausė Vincė.-Nemeluo)1.
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-Antras Motiejus... Tai ko aš čia eičiau? - nudavė supykusį
Tadas. Pripūtė jiems miglos apie tą Marą, kurios net akyse nema
tė! Paėmė nuo žemės plytgalį, pastukseno į sieną-vienoj vietoj,
kitoj. Kampe garsas jam pasirodė įtartinas.
-Girdi? -Tadas pastukseno dar sykį, pridėjo ausį, dar pabel
dė.-Paduok laužtuvą!

-Ką tu darysi ?
-Laužtuvą!
Išlipti iš duobės buvo kur kas sudėtingiau negu įšokti.
Motiejus tirtėjo po lietum, išpūtęs akis spoksojo į tamsą, kad
net medžiai su kryžiais ėmė dvejintis ir judėti. Jis jau matė save
verdantį pragaro katile, žaliai žibančias velnių akis, girdėjo grau
dų Mortos verksmą dangaus aukštybėse. Palauk, kuo čia dėta
Morta? Ak taip, jai gaila Motiejaus! Ji vis neišdrįso pasakyti, kad
Motiejus... Kad tik dėl Motiejaus ji ateidavo į Vaitiekaus kiemą...
Apačioje, koplytėlės požemiuose, pasigirdo duslūs smūgiai.Jė
zaumarija ir Juozapai šventas, ką jie ten daro?!
Tado akimis žiūrint, nieko ypatinga jis nedarė-daužė laužtu
vu sieną. Kaip ir tikėjosi, tinkas šioje vietoje buvo ne toks tvirtas,
greitai nubyrėjo, po juo atsiklojusios plytos taip pat nesunkiai pa
sidavė, o iškritus dar kelioms, atsivėrė tuštuma. Joje, įguldytas į
sienos gilumą, juodavo karstas.
-Padėk ištraukti,-paprašė Tadas.
-Negaliu... Žvakė, - mikčiodamas paaiškino Vincė.
-Pastatyk ant žemės!
Karstas pasirodė ne toks jau sunkus, dviese lengvai ištraukė
iš nišos. T ik bekeliant sutrešęs dangtis pasidavė kiek į šoną, ir iš
karsto išsikišo vyriškas batas.
-Tu manai, kad čia... jinai? -veptelėja Vincė.
-Nežinau... Žiūrėk, koks dangtis! -nusistebėjo Tadas. - Su
baltu kryžium!
-Ir rūbai su kryžium!

- Ėhė, ne ten pataikėm, broliuk, - susiprotėjo Tadas. - Čia
kunigas palaidotas.
-Sakiau, nereikėjo, Tadai... Kas dabar bus?
-Nieko nebus. Paguldysim į vietą. Nedrebink žvakės!
-Aš nedrebinu.Ji pati... pati sau dreba!.. Einam iš čia!
- O grafienė!

-Man gana ir kunigo...
- Nebūk skystalas, Vince. Mes nieko bloga nedarom. Mes,
kaip sako tėvas, darom liustraciją.
-Ką tokį?
-Liustraciją. Dabar valdžia dvaruos darys kaip ir patikrinimą.
Kas yr ir ko nėr.
-Nu, jeigu liustraciją... -pakraipė galvą Vincė.-T ik kad la
bai jau ilgai...
-Paskutinis bandymas,-pareiškė Tadas. Jis kažką paskaičia
vo mintyse, paskui laužtuvu išmatavo šoninės ir vidurinės sienos
plotį.
- Herbas išpaišytas šitoje koplyčios. pusėje? -pasiteiravo jis.
-Šitoje,-patvirtino Vincė.
-Nuo to mums reikėjo ir pradėti.
lr vėl Motiejus išgirdo koplytėlės požemiuose laužtuvo smū
gius. Bet nespėjo jis deramai nusikeikti (suprantama, tik mintyse
ir, aišku, gražiai), ir pro lietaus šnaresį išgirdo dar kai ką: kaip ty
liai cirptelėja kapinių varteliai! Cirptelėti, žinoma, galėjo ir nuo
vėjo, pagalvojo visas nutirpdamas Motiejus, bet tada būtų girdė
jęs tą garsą ir anksčiau!

O koplytėlės rūsyje Tadas darbavosi laužtuvu. Šį kartą jo ne

apsirikta- už plytų eilės atsivėrė niša, o joje - Tadas bijojo pati
kėti savo akimis - cinkuotas skardos karstas! Grafienė Manga
dorska!
Net Vincė liovėsi gąsčiojęs ir dairęsis į šalis. Jie kiek pajėgdami
ištraukė karstą į rūsio vidurį ir dabar stovėjo, apsrulbinti radinio
vaizdo. Žvakės šviesoje karstas atrodė balkšvai melsvas. Abiejuose
jo šonuose, po varinėm rankenom ir veržlėm su sparniukais, ku
riais buvo priveržtas dangtis, žvilgėjo bronzinės arklio ir nuogo
vyro figūros. Vyras tramdė įnirtusį, piestu pasistojusį žirgą. Anr
karsto dangčio gulėjo skersai permestas muslino šalikėlis, jau be
veik virtęs dūlėsiais.
Staiga į koplytėlės sieną du kartus pabeldė.
-Motiejus!-sukluso Tadas.- Pavojaus ženklas! .. Vėl bus kas
nors jam pasivaidenę! ..
Vienas kitam padėdami, Vincė su Tadu skubiai įsiropštė į kop
lytėlę. Kelyje Vincė pametė žvakę, ir akla nejauki tamsa juos gime
ginė lauk.
- Kas atsitiko?- dar lipdamas pro langelį, paklausė Tadas.
- Tyliau! - perspėjamai sušvokštė Motiejus ir stingstančiu iš
baimės balsu pranešė:
- Tenai už kryžiaus... žmogus!
-Meluoji!- nepatikėjo Tadas.
Motiejus patraukė jį už rankos. Tadas pritūpė. Ten, kur rodė
Motiejus, vartų pusėje, dūlavo medžių kamienai ir pasviręs kry
žius.

-Aš nieko nematau,- pasakė Tadas ir nuščiuvo. Nuo medžio
kamieno ūmai atsiskyrė žmogaus šešėlis, ėmė atsargiai sėlinti kop
lytėlės link. Staiga klupt_elėjo, sumojavo rankom, tarsi ruošdama
sis skristi, bet pirmas jau skrido Motiejus - paknopstom, nesi
rinkdamas kelio, jis prašniokštė kaip dvasia virš kapų ir kapinių
tvoros, ir lekiantys iš paskos Vincė su Tadu galėjo tik stebėtis,
kaip jie visi trys dar nepakyla į dangų ir nepavirsta paukščiais.
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Šitokio gėdingo pralaimėjimo Tadas negalėjo sau atleisti. Kam
bėgo? Ko nepalaukė? Gal tas žmogus (jeigu vis dėlto ten buvo
žmogus?) pakliuvo į kapines visai atsitiktinai? Girtas koks ar pa
vargėlis. Gal koks pabėgėlis iš rekrūtų, dabar tokių pilni pašaliai.
-Tai tu kaltas,-pasakė Tadas Motiejui, kai kitą dieną jie išgi
nė karves į pagirį. -Kokio velnio tau reikėjo bėgti?
Motiejus kartkartėm čiupinėja tai ranką, tai koją - gal jau
Dievas pasiuntė jam koronę? Apie išpažintį kunigui jis stengėsi
negalvoti.
-Kokio velnio... -mirkčioja jis paraudusiomis nuo nemigos
akimis. - Iš kur aš žinau?.. O ko tu pats bėgai?
Tadas tylėjo. Bėgo ir jis, teisybė. T iesa, ne taip smarkiai kaip
Motiejus su Vince, bet vis dėlto...
-Aš ir nemaniau bėgti, - pabandė teisintis Motiejus. - Bet
kai suplevėsavo keturiom rankom ir dar liežuvį raudoną iškišo,
išsyk supratau -vaiduoklis! Gal, sakysi, ne?

-Dėl liežuvio rai tu smarkiai apsirikai, broliuk. Liežuvis buvo
ne

raudonas, o mėlynas.
- Gal ir mėlynas, -sutiko Motiejus. -Tokioj tamsybėj ne dy

vai ir apsirikti.
- Klausyk, tamsybe, - pakeitė toną Tadas. - Ir kad man be
apsirikimų!.. Kas dar žinojo, kad mes eisim pas Mangadorską?
-Niekas, -išpūtė akis Motiejus. -T ik Barbora.
-Tu juk žinai, kad man nepatinka tas vardas.
Tai reiškė, kad Tadas niršta. O kai šitaip atsitinka, iš jo visko
gali laukti.
-Nu, gerai, Morta... Daugiau niekas?
-Niekas, -patvirtino ir Vincė.
-Aha, niekas... Tai iš kur ras vaiduoklis su keturiom rankom ir
raudonu liežuviu sužinojo, kad mes koplytėlėj, a?
- Su mėlynu, -bandė įsiteikri Motiejus.
-O aš sakau-raudonu! Iš kur sužinojo, a?

-Taigi vaiduoklis, Tadai, -įsiterpė Vincė. -Vaiduokliai visada viską žino.
-Jie patys tau taip prisipažino?
-Ko tu čia siunti, Tadai? Niekas nekaltas, kad taip išėjo.
-Išėjo taip, kad su durniais susidėjau!
Tadas iš tikrųjų siuto. T iesą pasakius, jis ir pats nežinojo, kas
jam darosi, ko nori? Gal vedė nevilrin išankstinis rėvų sprendi
mas? Kad jis visam gyvenimui bus pririštas prie žambio, prie kar
vės uodegos, prie kiaulių gardo? Gal jis pavydėjo broliui Juoza
pui, kurį tėvai vylėsi išleisti į kunigus? Galbūt. T ik Tado niekada
nerraukė rašto paslaptys. Bet lygiai taip pat be ūpo pėdina paskui

jaučius, menkai rūpindamasis, ar vaga išeis tiesi, ar kreiva. Koks
pagaliau skirtumas, ar turėsi ūkyje dviem vištom daugiau ar ma
žiau? Aukščiau bambos neiššoksi. Niekas jų sodžiuje neiššoko. O
pasižiūrėk i kupron susimetusius senius, i suklaipytus nuo darbo
pirštus, suskaičiuok rykščių randus nugarose, pasiklausyk tų se
nių, kaip jie, jauni būdami, tikėjosi iš mėšlyno pasidaryti rojų. Ir
kas iš to išėjo?
Bet juk yra ir kitoks gyvenimas! Ir Tadas ji matė. T iesa, tik
skersa akimi, bet vis tiek matė! Ir taip pragaištingai atsiėjo jam tas
pamatymas, ašaka gerklėje atsistojo-nei išspjauti, nei nuryti!
-Tai ką darom?
V incė su Motiejum tylėjo.
-Kai tik sutems, !auksiu prie Mackaus jaujos, -pasakė Tadas.
-Vėl koplytėlėn?-pasiteiravo Motiejus.
-Je,-patvirtino Tadas.
-Aš neateisiu, -šnirpštelėjo nosimi Motiejus. -Tėvas susirgo. Nėr kam apsiruošti.
- O tu, V ince? Kas pas jus vaduojasi mirtimi? Tėvas ar moti

na?
-Aš irgi neateisiu, -atsiliepė Vincė. -Man dar nuo nakties
tebėra negerai.
-Vėmei?
-Vėmiau,-V incė nustebęs pakėlė akis i Tadą.
-Aš irgi,-prisipažino Tadas.-Gerai, kad nors nemeluoji.
Jau grĮžtant vakar namo, kai jie naktĮ išsiskyrė, Tadas pajuto
blogstant širdĮ. Turbūt nuo pasiutusio bėgimo, pagalvojo. Paskui

pajuto kartėlį burnoje, salsvą, troškų dūlėsių kvapą, kurio buvo
prisigėrę marškiniai, rankos, plaukai...
- Susitvarkysiu ir vienas. T ik paskui negraužkit sau nagų! perspėjo Tadas.
- O jeigu ne vienas?- išdavė Motiejus savo baimės priežastį.

-Turi galvoj raudonliežuvį?
-Tą patį.
- Man regis, mes su juo susitarsim, - rimtu veidu pasakė Tadas. Tyčia taip pasakė. Būtent dėl to vaiduoklio jis ir nenorėjo
vienas eiti į kapines. Dėl to ir kalbino Motiejų su V ince.
Bet aniedu jau buvo sotūs vakarykšte naktim.
Sodybos kieme Dominykas su tėvu tepė vežimo ratus - ruošė
si rytdienai į Luokės turgų.
- Kur tu vakar buvai? - paklausė tėvas.
-Vakar?- neskubėjo su atsakymu Tadas. Kažkam, regis, vakare jo prisireikė. O gal matė, kaip sutemus išėjo iš daržinės? Uli
jona pakišo liežuvį ar Dominykas?
-Pas Vaitiekų. Kur daugiau?
-Edmundas pats čia buvo atėjęs. Tavęs ieškojo.
- Žinau. Mes apsilenkėm.
Tėvas tarytum ketino dar kažko paklausti, bet Tadas apsimetė
turįs reikalų sode.

Į trobą jis negrįžo. Tepasikaria. Kažin, ko būtų

reikėję Edmundui?Pagaliau - ir tas tepasikaria. Bus pakaruoklių
sodžius.
Sutemų sulaukė V irvytės pakrantėje. Šį bei tą pasišnekėjo su
Kristina. Panelė buvo aiškiai be nuotaikos, nesivaipė ir nekikeno.
- Kas tau yra? Gal susirgai?

- Man nepatinka, kad tu meluoji.
Tadas iškart pasišiaušė. Oho! Bet ginčytis ir jis šiandien neturėjo ūpo.
- Visi meluoja.
-Tas teisybė, - dar labiau nusiminė Kristina. - Visi.
- Vadinasi, ir tu?
Kristina mažumėlę sutriko, pagalvojo.
- Ir aš, - pagaliau prisipažino.
- Matai! - išminčių karalium pasijuto Tadas. - O tamsta į
mane pirštu rodai! Kaip čia išeina?
-Negerai išeina. T ik aš vis tiek noriu, kad tu nemeluotum.
- Cha! - pasipiktino Tadas. - Daug nori, panele! Visi raiti,
tik aš vienas pėsčias. O kodėl ne atbulai? Šitaip man, pasakysiu,
labiau patiktų.
-Tu visą gyvenimą būsi pėsčias.
- Iš kur jau tokios pranašystės?
-Toks gimei.
-Kiti, vadinasi, gimė važiuoti?
-Kiti važiuoti. Tokia Dievo valia.
-Jis tau pats taip sakė?
Panelė kaipmat užsičiaupė. Bet neprapuolė, neišnyko savo
narcizais kvepiančiuose palociuose, tik žiūrėjo taip piktai piktai,
išdidžiai suraukusi antakius. Dievulėliau mieliausias, kaip ji gra
žiai žiūrėjo!
lr velnias lyg tyčia atnešė iš kažkur Motiejų.
-Taip ir maniau, kad čia tave rasiu!- išsišiepė, tarytum saldai
niu pamalonintas.

-Tėvas jau pasveiko?
-Pasveiko.
-Labai jau greitas sveikti.
-Mūsų giminėj visi tokie; -pareiškė Motiejus.
-Tas ir matyt. Kur velnias neša?
-Ten, kur ir tave.
O jis visai nieko, tas Motiejus, atlyžo Tadas. Mintis, kad kapi

nėse jis bus nebe vienas, smarkiai pataisė nuotaiką.
-T ik aš sargyboj nebestovėsiu,-pasakė Motiejus, kai jie pa
galiau atsidūrė netoli kapinių vartų. -Bjaurus reikalas tos kapi
nės.
- Bjaurus, - sutiko Tadas. - Bet dar bjauriau visą gyvenimą
vaikščioti pėsčiam.
-Pėsčiam?-nesuprato Motiejus.- O kaip kitaip vaikščiosi?
- Ar vakarykštis vaiduoklis mums neprišauks bėdos? - atidžiai žvalgėsi aplink Tadas.
-Tu manai-ten buvo... gyvas žmogus?
-Gyvesnis už mus abu.
Motiejus nutilo. Anapus medžių nakties tamsoje dūluojanti
koplytėlė dabar atrodė dar paslaptingesnė.
-Jeigu tas žmogus - kapinių sargas, tai mums neverta kišti
nosies,- labai protingą išvadą padarė Motiejus.
-

O jeigu ne sargas?

-Tada- šaukštai po pietų. Arba niekas nepasikeitė.
-Klausyk,-apstulbo Tadas.-Kas tau šiandien atsitiko?
-Mari?
-Kalbi kaip arkangelas! Mano mintis skaitai!

- Mūsų giminėj - visi tokie! - dar sykį labai protingai pasakė
Motiejus.
-Bet ne kas dieną, ar ne? ..
Tadas pastūmė vartus, ir Motiejus išgirdo vakarykštį vyrių
cirptelėjimą. Vėl sužiuro iš tamsos kryžiai.
Jie mažumėlę pastovėjo, pasiklausė. Tyliai šlamėjo medžiai.
Kažkur toli, Kaunatavos pusėje, lojo vienišas šuo. Po ką tik praė
jusio lietaus aitriai kvepėjo rūtom ir kraujažolėm.
Išlupto koplytėlės langelio vietoje tebežiojėjo skylė.
- Atrodo, tylu, - pašnibždom pasakė Tadas.
Aišku, sargybinis būtų labai pravertęs, bet Tadui pagailo Mo
tiejaus. Jis padėjo Motiejui įsiropšti koplytėlėn, paskui įlipo pats.
Uždegė žvakę, kurią pasirūpino iš namų.
V iskas tebebuvo savo vietoje: ir be tvarkos sumesti ant grindų
vainikai, ir grėbliai kampe, ir atkeltas rūsio dangtis.
Jau žinomu keliu Tadas įšoko į rūsį. Motiejus jam padavė žva
kę. Tadas iškėlė ją virš galvos ir šūktelėjo iš nuostabos.
Grafienės Mangadorskos karstas buvo atidarytas!
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Sekmadienio pavakarė švytėjo virš Byvainės girios. Aukštame
mėlyname danguje smilko gelsvi plunksniniai debesys. Karščiu
žėruojanti saulė pylė dosnią šviesą ant stūksančių žalioje rimtyje
eglių ir beržų, ant pušų ir drebulynų. Virš akivarų ir vingiorykš
čių prižėlusių griovų čiauškėjo paukščiai, dūzgė bitės.
Po kojom spragėjo perdžiūvusi samana.
Kad taip dabar atsigulus, įsikniaubus veidu į samanas ir užmi
gus! Ilgai ilgai.
O atsibusi vis tiek pėsčias, niūriai pagalvojo Tadas. Tokia Die

vo valia!
Siauras, menkai pramintas takelis galiausiai jį atvedė prie Ma
ros trobelės. Du mažyčiai, iš stiklo šukių sudurstyti langeliai, šiau
dinis, lentgaliais užlopytas stogas, suklypusios, beveik nušokusios
nuo vyrių durys.
Durys buvo atlapos.
Tadas neryžtingai pamindžikavo prie sutrešusio, žolėm apau
gusio slenksčio. Galop pabeldė kumščiu į atlapotų durų staktą.

Niekas neatsiliepė.
Tadas peržengė slenkstį ir atsidūrė trobelės tamsoje.
-Tegu bus pagarbinras!..-garsiai pasakė.
-Per amžius amen!-pasigirdo kažkur iš tamsos tylus balsas.
Tadas negreit įžiūrėjo asloje klūpančią skarmaluotą moteriškę.
Trobelėje dvelkė suodžiais ir vystančiais pelynais. Priešais mo
teriškę, ant apversta seno kubilo dugno, kuris, matyt, atstojo sta
lą, gulėjo krūvelėmis išdėlioros kažkokios žolės.
Po duobėtą, bet švariai iššluotą aslą oriai vaikščiojo didelė juo
da varna. Įėjus Tadui, paukštis piktai suplakė sparnais, paskui pa
kreipė galvą, mirktelėja juoda akimi.
-Ar iš toli svečias keliauja?
-Iš Kinčiulių,-pasakė Tadas.
Moteriškė pasigręžė į jį. Tadas tikėjosi išvysti šimtametę, į kup
rą susimetusią senutę su tuščiom akiduobėm ir bjauria raganos
nosimi, ir todėl nustebo, pamatęs paprastą pagyvenusios moters
veidą, gražiai apkritusį žilų plaukų sruogomis. Ar dėl užmerktų
vokų, ar palei skruostus įsibrėžusios raukšlės, ar nežinia dėl ko
kita, bet Tadui pasirodė, kad Maros veidas nuolat šypsosi.
- Karališkiai? Žinau. T ik seniai nesu ten buvusi, seniai... O
kokia tamstos pavardė?
Vadinasi, gandai apie visažinę Marą tėra tik bobučių pasakos.
Ir jis, Tadas, tikėjo tom pasakom!
-Blindukas.
-Tadeušo vaikas?
T iek pasakytų ir Luokės čigonė.
-Tadeušo...

-Kaip jo sveikata? Vis dar kamuojasi plaučiais?
-Kamuojasi... Diena geriau, diena blogiau.
- Netikęs čia kraštas tokioms ligoms, visai netikęs... O pats
bene būsi vyriausias jo sūnus?
Sumeluoti jai, ar ką, šmėstelėjo Tadui mintyse. Tyčia. Bet kaž
kas neleido jam šito padaryti. Gal todėl, kad pirmą gyvenime sykį
kalbėjosi su aklu žmogumi.
- Tai kokia bėda čia tave atvijo?
Bėda. Ji taip ir pasakė. Niekas čia neateina šiaip sau arba kaip
kaimynas pas kaimyną pasiskolinti sieto. Ateina tik su bėda. O
išeina?
Ir Tadas jai išpasakojo viską: nuo Leros karčemos, nuo T in
terio šlajikių iki grafienės Mangadorskos, tiesa, šį bei tą nuslėp
damas dėl pasakymo aiškumo arba nutylėdamas dalykus, kurie
įsipynė į šitą bėdą, kaip jam atrodė, atsitiktinai, be jo valios.
Kai Tadas baigė, Mara ilgai tylėjo. Klūpojo prie kubilo-stalo
palenkusi galvą, sunėrusi ant krūtinės rankas. Pasaulis, kurio ji
niekada nematė, bet nuolat girdėjo jį esant su tomis pačiomis bė
domis, jai turėjo seniai įgristi. Tado išpažintis, be abejonės, buvo
panaši į nuskriausta vaiko skundą. Ar ji pati yra kam pasakojusi
savo bėdą? Šitaip gyvena ir miršta medžiai, ir tik vienas vėjas žino
jų niekam nesuprantamas raudas.
-Ką tu žadi jai pasiūlyti? - paklausė Mara.
-Bėgti.
-Kur?
- Nežinau. T ik ji nesutiks.
- Prieik arčiau, -paliepė Mara.

Tadas pakluso. Mara palietė savo delnais jo rankas.
-Dabar atsisuk į šiaurę,-vėl paliepė.
Je, į šiaurę. Lengviau geldoj surasti dangų. Varna apėjo Tadą,
pakraipė galvą. Matyt, Tadas ne taip ką padarė.
-Esi stiprus,-pagaliau pasakė Mara.-Atlaikysi.
-Ką ... atlaikysiu?
-Esi stiprus,-pakartojo Mara.- Čia tavo likimas. Turėsi su
juo vargo. Silpni ir ligoti kartais gyvena ilgiau.
-Ką atlaikysiu?-jau ne be baimės paklausė Tadas.
-Tau reikia susitikti su ta panele.
-Aš nenoriu.
-Bijai?
-Bijau.
-V iskas, kas dedasi po saule, turi savo priežastį ir savo tiesą.
Apie ką ji čia? Panašu, kad kalbasi su savimi.
-Eik,-pasakė Mara.-Greit nusileis saulė, o aš dar turiu savo
darbų.
Tadas išėjo iš trobelės. Grįžtelėjo pro petį. Ant slenksčio tupė
jo varna ir atidžiai spoksojo į jį.
Saulė iš tikrųjų jau leidosi. Iš kur Mara žino, nusmelkė Tadą
negeras jausmas. Gal ne veltui žmonės ją vadina ragana? Ką reiš
kia - esi stiprus ir atlaikysi? Ką reiškia tos priežastys po saule?
Velniai griebtų, ėjo čia, vildamasis nusiraminimo, o grįžta dar la
biau sutrikęs! Kodėl jis turi susitikti su Kristina ir ką jai pasakys?
Ne, tegu jį pakaria ant devynių šakų, bet nė pėdos nežengs
Biržuvėnų dvaro pusėn.
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Dėl visko buvo kaltas tas pasiutęs nuobodulys. Tai jis taip
bjauriai ir taip netikėtai sujaukė panelės Kristinos gyvenimą.
Parko alėjose kaip visada nykiai šniokštavo vėjas, šiureno gėly
nus ir trumpą, sodininko Mykolo nuolat šienaujamą gazonų žolę.
Nuo ryto ligi vakaro saulė klydinėjo po aukštus dvaro kambarius,
tiesdama tuos pačius vėsa ir dūlėsiais atsiduodančius šešėlius, ly
tėdama tas pačias šimtus kartų matytas sienas, baldus, paveikslus.
Koridoriuose ir laiptinėse tvyrojo niūri litidna prieblanda, kurio
je kartais pasigirsdavo vieniši tarnų balsai ar žingsniai.
Gyvenimas ponios Kruglovskos pensione su painiomis pa
mokų užduotimis, su griežta, minutėmis suskirstyta dienotvarke,
su negudriais mergaitiškais žaidimais, kurie taip pat greitai pa
bosdavo, kaip ir visa, kas yra kasdien kartojama be noro ir tikros
užmaršties, dabar Kristinai vaidenosi kaip nuostabi, nesugrąžina
mai praėjusi šventė.
Tėvas buvo prapuolęs arklidžių statyboje arba savo kabinete,
kur sklaidydavo naujai gautus laikraščius, kad paskui vakarais

iki užkimimo svarstyrų paskutines naujienas su amžinai visada
skubančiu ir viską savaip darančiu Stanislovu Prižgintu ar viskuo
abejojančiu ir užtat daugiau tylinčiu pristavu Lebionka.
Kristina užvertė paskutinį romano puslapį ir atsiduso. Kodėl
knygose yra visai kitaip negu gyvenime? Egzotiškos šalys, auksu
spindinčios pilys, drąsūs, pavojų nebijantys herojai, meilė, paslap
tingi nuotykiai, pasiaukojama mirtis... Kur visa tai? Ar jai kada
nors bus lemta išvysti tuos kraštus? Sutikti tokį jaunuolį, kuris dėl
jos nedvejodamas šoktų į prarają?
Kristina pakėlė galvą. Už altanos pertvarėlės pro susipynusias
vijoklių šakas buvo matyti, kaip žalioje vejoje, bjauriai čirškauda
mi, pešėsi porelė žvirblių. Kažkur tvartų pusėje kudakavo vištos.
Virš altanos gontų stogelio vis taip pat nykiai ūžavo vėjas. Šimtus
kartų girdėtas Biržuvėnų vėjas.
Kristina pakilo nuo suolelio ir, pasispaudusi po pažastimi kny
gą, šešėliuojančia alėja nužingsniavo rūmų link.
Bibliotekos raktą saugojo mama. Bet šiandien ji buvo išva
žiavusi pas savo brolį į Telšius ir žadėjo grįžti tik po poros die
nų. T iesą pasakius, biblioteka Kristiną viliojo mažiausiai: pačias
įdomiausias ir, aišku, Kristinai draudžiamas knygas motina laikė
savo kabinete, kurį per užmaršumą kartais palikdavo neužrakin
tą. Ką tik perskaitytą romaną Kristina irgi paėmė iš motinos eražerės.
Dvaro vestibiulyje kambarinė plovė grindis. Pas duris, minkš
tame fotelyje, išvertęs pilvą snaudė liokajus Anzelmas. Ant jo
atvipusios lūpos ropinėjo musė. Iš antro aukšto sklido klavesino

muzika. Hendelis, Concerto grosso*, atpažino Kristina. Žanetė tie
siog dievino Hendelį.
Ponios Konstancijos kabinetas ir šį kartą buvo neužrakintas.
Kristina prisiminė, kad išvažiuodama mama nervinosi, vis grįž
davo tai pudrinės pasiimti, tai pasikeisti skrybėlaitės, tai užmirštų
pirštinių, net tėvas išlydėdamas nusistebėjo:
-Tu šiandien, Konstancija, kažkokia... lyg nesava.
-Taip? Galvą mažumėlę skauda... Kelionėje, tikiuosi, praeis...
- Gal atidėtum kelionę kitai dienai? Ne koks mirtinas reikalas.
-Aš pažadėjau, -pasakė ponia Konstancija. -Manęs lauks.
Kristina mėgo mamos kabinetą. Šviesiai ruda poliruoto
ąžuolo kušetė su laibom, dailiai ištekintom kojom, tokios pat
spalvos knygų etažerė, rašomasis stalas su dviem pūstom, iš šonų
atveriamom durelėm it žalvarinėm, nuo laiko pajuodavusiom
rankenom, sekreteras, kuriame mama laikė papuošalus ir bran
genybes. Tas paslaptingasis staliukas visada būdavo užrakintas,
ir Kristina net jo rakto nėra mačiusi. Kristina palietė glotnų žvil
gantį sekretero medį -šitame kambaryje tarytum ir saulė kitaip
šviesdavo, ir šešėliai gyveno jaukesni, amžinai kvepiantys nar
cizais (ponia Konstancija mėgo tik narcizų kvepalus ir būtinai
prancūziškus).
Kristinos ranka nejučiom slystelėja prie paslaptingojo staliu
ko, kažkaip pati netyčia patraukė už rankenėlės.
Stebuklas! Stalčiukas atsidarė!

•

Didysis koncertas (ital.).

Kristina akimirką nutirpo, grĮžtelėja į duris - tarytum už šitų
durų ją būrų kas sekęs! Paskui atitoko: mama taigi išvažiavusi,
tėvas prie statybų, Žanetė kliedi concerto grosso. . Kristina vienur
.

vienutėlė su savo atradimu! Ji dar daugiau patraukė stalčiuką, ir
mergaitei prieš akis survisko auksu ir sidabru spindintys žiedai,
apyrankės, vėriniai... Segė su žalia topazo akimi, gintariniai karo
liaį, auskarai, sidabrinis koljė, kurį tėtė atvežė mamai iš Rygos...
Kristina atsargiai užsidėjo vėrinį ant kaklo, priėjo prie veidro
džio. Dievulėliau, koks gražumas! Kaip žaižaruoja ir lūžta saulės
spinduliai permatomuose, raudonuose it kraujo lašai akmenu
kuose! Kristina sugrįžo prie staliuko. Užsidėjo apyrankę, užsimo
vė žiedą su smaragdo akimi, žiedas per didumą niekaip nesilaikė,
ir gavo sulenkti pirštus, kad nesmukrų. Sralčiuko šone buvo pa
skubom įspraustas kažkokių laiškų pluoštas. Už jo gulėjo užkritęs
žiedas, kurio Kristina niekad nematė ant mamos rankos - toks
nedidelis, su balto opalo akimi, ir mergaitei dabar parūpo ir jį pa
čiupinėti. Kristina kažkaip negrabiai peštelėja tą laiškų pluoštą,
ir laiškai pažiro ant grindų. Kristina puolė juos rinkti. Vieni buvo
be vokų, tik perlenkti pusiau, kiti su vokais, nukirptais žirklėmis
ar atplėštais ranka. "Brangioji Kastute ..:', "Meile mano..:

'

Kasturė? Kristina niekad nebuvo girdėjusi, kad mamą kas ši
taip vadintų.
"Brangioji Kasture, štai jau trys dienos, kai aš laukiu nesulau
kiu Tavo atsakymo! Mano sužeista širdis kraujuoja ... Kodėl tyli?
Kad žinotum, kaip aš nekenčiu Tavo senio! Kodėl Dievas leido
šitam kirminui džiaugtis Tavo rankomis, Tavo akimis, Tavo.. :

'

Kristina juto, kaip jai krūtinę ėmė smaugti kažkoks keistas šal
tis. Ji rijo akimis laišką po laiško, grįžo prie ką tik perskaityta,
siekė naujo...
Vėliau ji sunkiai beprisiminė, kaip surankiojo tuos laiškus,
kaip sudėjo į vietą papuošalus, kaip išėjo iš mamos kabineto.
Tvenkinyje siūbavo suposi juodi lazdynų šešėliai, vėjas šiaušė
bangom ribantį vandens paviršių. Nuo tvenkinio dvelkė kažkuo
svetimu ir grėsmingu. Parko alėjos, kurių užuovėjoje ir pavėsyje
Kristina dažnai ieškodavo nusiraminimo, dabar pasirodė itin gū
džios ir nykios.
Pasaulyje kažkas pasikeitė.
Kur eiti? Kur pasislėpti? Kaip gyventi toliau?
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Tadas vis dar negalėjo atsikvošėti. Kada viskas spėjo apvirsti
aukštyn kojomis? Kada? Juk buvo sau davęs žodį, kad nė pėdos
nežengs Biržuvėnų dvaro pusėn! Nė pėdos! Tarpais Tadui rodė
si, kad jis sapnuoja kažkokį nepabaigiamą sapną, kuris veikiausiai
prasidėjo aną Užgavėnių vakarą su apšviestu dvaro langu ir mer
gaite rožine suknele. Taip, tikriausiai taip. Bet žmogus juk negali
vaikščiodamas sapnuoti! O jeigu gali, tai kaip tada atskirti, kur
sapnas, o kur teisybė? Sakysim, Šatrijos kalną jis kasė sapne, ar ne?
Jeigu sapne, tai iš kur tada atsirado žandarai ir visa teisybė apie
Raudžių Beragę? O Kaunatavos kapinės? O Mara? Ir pagaliau
šios dienos vakaras su gęstančiu anapus Byvainės girios saulėly
džiu, su pargenamos iš laukų bandos maurojimu, su paiku Rudžio
viauksėjimu pas šulinį, kur motina su Ulijona plauna vakarienei
bulves. Paskutinei vakarienei...
Tadas nejučiom apmetė akimis kiemą, varnalėšose prapuolusį
skiedryną, žalia samana apėjusį daržinės stogą (kažkurį vaikystės
rytą užsidegė trobos kamine suodžiai, ir Tadas, baisaus motinos

klyksmo iškeltas iš patalo, vienmarškinis įskrido į daržinę, užsi
ropštė kopėčiomis iki pat šelmens, taip pasislėpdamas nuo gais
ro), prie klėties prisiglaudusį vyšnyną, kur su Juzapėliu žaisdavo
slėpynių.
Ar jam bus gaila palikti šitą basom kojom išvaikščiotą taką
nuo trobos iki tvarto durų, vėtroje šniokščiantį sodą po tuopų
šakom, krosnies dūmais atsiduodančią priemenės vėsą? Ne, ne
dvejodamas pasakė sau Tadas, negaila. Už eglėm juoduojančios
Byvainės girios, kur dabar smilksta vakaro žara, yra kitas pasaulis.
Jis nežinojo, koks, bet įtarė esant panašų į matytą aną žiemos va
karą, kai jis sėdėjo balne ant arklio ir pro siaučiančią pūgą žiūrėjo
į Biržuvėnų dvarą. Ten sietynuose plieskė žvakės, už tiuliais už
tiestų langų, lydimi muzikos, šmėžavo žmonių šešėliai. Svetimas
ir

nepažįstamas pasaulis. Dabar jis ištiesė Tadui ranką. Žinoma,

jeigu tai nėra sapnas. Bet juk pas Marą jis buvo? Buvo.
"Tau reikia susitikti su ta panele, -pasakė ji. -Bijai?" -"Bijau.
Ji nesutiks�' - "Viskas, kas dedasi po saule, turi savo priežastį ir
savo tiesą�'
Tegu jį pakaria ant devynių šakų, pasakė tada sau Tadas, bet jis
nė pėdos nežengs Biržuvėnų dvaro pusėn.
Ir tą patį vakarą pasibalnojo Juodį.
Šuoliavo lyg į gaisrą. Lyg skubėdamas pranešti kažkokią labai
svarbią žinią. Kokią? Kad vietoj vaizbūno lobio aptiko Raudžių
Beragę? Kad grafienės Mangadorskos auksą (jeigu ji iš tikrųjų jo
turėjo) nujojo velniai? T iesą pasakius, kodėl jis įsikalė į galvą, kad
panelė Kristina trokšta aukso? Argi ji šitaip kada sakė?

"Tu visą gyvenimą būsi pėsčias:'
Cha! O jis štai jau kadai kadžių šuoliuoja ant Juodžio, ir pa
pūsk tu abiem į karčius!
Bet iš kur jis girdėjo šitaip Kristiną kalbant? Nejau per vienin
telį jų pasimatymą miegamajame? Ten buvo visai kitokia kalba.
Apie kažkokį pensioną ir kopėčias. Tegu tas pensionas, ar kaip
jis, eina sau po giltinių, bet kopėčios... Kopėčios, ko gera, pravers.
Kodėl jis turi kartis per stogą, jei pati Kristina parodė slaptą įėji
mą!
Nei iš šio, nei iš to ėmė krapnoti.Juoda dangaus tamsa prislėgė
žemę, sušnaro laukuose vasarojus ir pakelės krūmai.
Omai Juodis nelauktai metėsi į šoną, Tadas sliuogtelėjo iš bal
no, per stebuklą vos koja spėjęs užsikabinti arkliui už sprando.

-Sto)!- suriko kažkas iš vieškelio tamsos.- Kto edit?
Šiaip taip atgavęs pusiausvyrą, nesusivokęs, kas čia atsitiko, Ta
das karštligiškai pavarė arklį skersai griovį.

-Sto)!Sto)!.. - dabar sušuko jau keli balsai. -Streliat budu!
Ir tikrai. Tadas išgirdo, kaip jam už nugaros trinktelėja šūvis,
antras...
Bet Tadas jau buvo prapuolęs naktyje.
Kas čia per velniava, tvinksėjo Tadui smilkiniuose. Spau
dė pentinais arkliui paslėpsnius, ir Juodis lėkė suskliautęs ausis,
braukdamas kanopomis vasarojų.
Plėšikai ar šiaip kokia valdžia? Iš kur? Ir kodėl rusiškai?
Kareiviai, staiga nusmelkė mintis. Tai apie juos kalbėjo so
džiaus vyrai. Nagurskio dvare valstiečiai atsisakė eiti lažą, jėga
užėmė palivarkines ganyklas, pono užgrobtas iš tų pačių valstie-

čių. Nagurskis iššaukė dragūnų eskadroną, valstiečiai buvo varu
nuvaryti Į dvarą ir žiauriai nuplakti. V ienas iš jų - Butautas ar
Bytautas - mirė vietoje. Iš po nakties Nagurskio dvariškiai sode
rado pakartą dragūnų sargybinĮ, o visi eskadrono arkliai buvo
pradingę kaip Į vandenĮ. Sklido gandas, kad tokĮ negerumą po
nui Nagurskiui ir dragūnams bus padaręs garsusis Vaišvila iš grafo
Zubovo dvaro, bet daugiau �inantys nepatikliai kraipė galvas. Ir
ne be reikalo: už maišto kėlimą, už grasinimą išpjauti visus aliai
vieno ponus valstiečių viršaitis, "karalius nuo Plungės ligi Balti
jos" jau pusė metų sėdėjo Telšių kalėjime.
Taip ir bus, pagalvojo Tadas, kareiviai ieško savo arklių. Prie
Juodžio gal būtų ir neprikibę, bet dėl balno galėjo smarkiai pri
svilti, nelabai tu jiems paaiškinsi, kad iš smagumo pasiskolinai.
Sunerimęs dėl šitokių kelionės netikėtumų, Tadas valandėlę
dvejojo, ar jam negrĮžus namo. Bet abejones tučtuojau nuvijo ša
lin: dar nėra taip buvę, kad dėl kažkokių niekų atsisakytų tikslo.
Biržuvėnų dvaras pasitiko ji tamsa. T ik apatiniame aukšte,
dvariškių gyvenamuose kambariuose, kur ne kur švietė vieniši ži
buriai.
Lietus Įsismarkavo, ir nors Tadas guodė save, kad yra mažiau
girdimas, bet ne kažin kokĮ pranašumą juto ir jis pats.
ArklĮ pririšo ant tvenkinio pylimo. Užsiropštęs ant tvoros, nu
sprendė patikrinti, ar kopėčios, su kuriomis tąsyk taip patogiai
baigė žygĮ, tebėra senoje vietoje. Ne, kopėčių nebebuvo. Tadas
grĮžo prie Juodžio, pririšo kaip ir pirmą sykĮ prie balno virvę, kitą
jos galą permetė per tvorą ir pats tuo galu, atsispirdamas kojomis
i tvoros mūrą, nusileido Į parką.

Įsiklausė.
Lietus šlamėjo medžių lajose, teškeno į pavėsinės stogą.
Antrajame dvaro rūmų aukšte, kur buvo Kristinos miegamasis, kaip ir anksčiau nešvietė joks žiburėlis.
Gal išvažiavę kur, toptelėja Tadui, gal jis tuščiai čia gaišta lai
ką?
Slinkdamas tvoros pasieniu, Tadas taikė į kairįjį rūmų sparną:
iš ten praėjusį kartą jį išvedė Kristina.
Po kojom pasipainioja kažkokie pagaliai ar kartys. Matyt, so
dininkas Mykolas bus sumanęs statyti naują pavėsinę ar šiaip kokį
aptvarą gėlynams. Kiekvienas žmogus šioje žemėje vis ką nors
daro, atėjo Tadui į galvą labai protinga mintis, vienas visą gyveni
mą klampoja paskui jaučio uodegą, kitas geria Leros karčemoj, o
štai Mykolas Smilgys sodina gėles. Na, o jis, Tadas? Kol kas ieško
slapto įėjimo į Biržuvėnų dvarą. T ikriau sakant, ieško kilpos savo
galvai. lr dėl ko? Dėl kažkokios panelės, kuriai, ko gera, nė mo
tais, gyvena toks pasaulyje Blindų Tadas ar ne.
Atsipeikėk, žmogau!
Atsipeikės, lauk. Čia tau ne koks lietuvis, o tikrų tikriausias že
maitis! Kiaurai sieną eis, o savo darys. T ik kad tos durys išgaravo!
Tarytum jų čia visai ir nebuvo. Vėl, matyt, bus prisisapnavę, arba
Kristina jam taip susuko galvą, kad galutinai atmintį prarado!
Ir lyg perkūnas iš giedro dangaus- šunų lojimas!
Iš pradžių Tadas pamanė, kad jam pasigirdo. Bet kai iš kiemo
gilumos vėjo gūsis atbloškė žmonių balsus, paskui švystelėja ži
binto šviesa, Tadas suprato pavojų.

Šunų lojimas artėjo tiesiog į jį.
Dabar jau buvo vėlu ieškoti tų prakeiktų durų, už kurių, ko
gera, jis galėjo pasislėpti. Bet ar ilgai?
Tadas puolė atgal - tvenkinio pylimo link, kur anapus tvoros
laukė pririštas Juodis. Jau bėgdamas suvokė, kad nespės. Ar jį kas
sekė nuo pirmų žingsnių, ar likimas šiandien taikėsi pakišti koją
pono Gruiniaus skalikai ir bėgantys paskui juos sargybiniai jau
buvo atkirtę kelią.
Gintis? Bet su kuo ir kaip? Bent pagalys koks būtų po ranka.
-Baltramiejau!-šaukė kažkoks balsas iš rūmų, ir Tadas pama
tė nušvitusius antrajame aukšte langus, vienas jų buvo adapotas,
ir ten stovėjo vienmarškinis senis su naktine kepurėle ant galvos.
Ponas Gruinius, pažino senį Tadas. - Baltramiejau! Siųsk vyrus
prie arklidžių. Prie arklidžių!
Kuo čia dėtos arklidės, nusistebėjo Tadas, bet stebėtis neliko
laiko: šunys lipte lipo ant kulnų.
Sodininko Motiejaus kartys! - staiga prisiminė Tadas. Prišo
kęs apgraibom ištraukė pirmą pasitaikiusią. Per ilga, tokia labiau
tiktų Luokės žibintams daužyti, o ne gintis nuo šunų, per ilga,
kad ją kur!.. Per ilga?
Bėdon įkliuvusią Tado galvą ūmai nušvietė išganinga mintis: o
kas, jeigu ... Kas bus, tas!
Tadas abiem rankom iškėlė virš galvos kartį ir, bėgdamas kiek
kojos įkerta, smeigė storgalį tvoros pašonėn, ant antrojo karties
galo pakibdamas pats, - šitaip, būdamas vaikas, šokinėdavo per
pavasario polaidyje ištvinusius griovius ir upeliukus. Tadas aukš-

tai išlėkė į orą (ačiū Dievui, kartis pasitaikė lanksti ir tvirta!), dar
spėjo pamatyti supuolusius šunis ir atskubančius per parką žmo
nių šešėlius, lyg rugių pėdas perskrido tvorą ir gražiai nusileido
ant kojų. Net nekluptelėjo. Pagyręs save už tokį šuolį, jis pasileido
patvoriu ir netrukus jau sėdėjo Juodžiui ant nugaros.
Nesvetingai šį kartą jį sutiko Kristina, ką čia ir kalbėti, matyt,
be reikalo jis nesilaikė sau duoto žodžio.
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Tokia nesėkmių naktis gal būtų ir palaužusi Tado užsispyrimą,
jeigu ne Juzapėlis.
Tą dieną juodu su broliu murkdėsi Virvytėje -gaudė dvibra
džiu žuvį: porelė juodnugarių ešerių jau daužėsi žilvičio krepšely

je ant kranto.
Tadas klampoja po vandenį be didelio ūpo. Žvejyba niekada
jo netraukė, o taškytis po dumblą, kai galva dūzgė nuo visai kiro
kių rūpesčių, atrodė nerimta. Juzapėlis atvirkščiai: tiesiog nesi
tvėrė savo kaily, vis arė kojomis dugną ir, kas itin siutino Tadą, be
perstogės malė liežuviu. Jis ką tik buvo grįžęs su tėvu iš Telšių.
- Nespėjo klebonas baigti pamokslo, ir bažnyčion sugriuvo
kazokai!
-Kazokai? Bažnyčion? Eik jau!-nepatikėjo Tadas.
-Aš tau sakau! Netiki? Paklausk rėvą... Įpuolė bažnyčion ir
tuoj prie moterų, kuri tik su juoda skarele, tuoj von - šventoriun,
o

iš ten - nuovadon. O paskui prišoko prie mūsų, gimnazistų.

Aha! Pilkais rūbais! Su gedulu ant krūtinės? Davaj, davaj!.. Me

tiežnik, i vsio tut!
Juozapas dar pernai rudenį įsitaisė pilko naminio milo surdu
tą, ant kurio krūtinės šešiom eilėm išsiuvinėjo juodų siūlų raište
lius. Tado Kosciuškos, kaip jis paaiškino, mirties paminėjimui ir
kažkokių lenkų, sušaudytų per demonstraciją Varšuvoje, atmini
mui. O ant galvos nešiojo keistą kampuotą kepurę su raudonmar
ge plunksna - konfederate.
- Kad tu matytum, kas prasidėjo bažnyčioj! V isi suklupo ant
kelių ir kad užgiedos: "Ješče Polska nie zginela ...

*"

Su choru ir

vargonais! Kazokai puola šen, puola ten, o išgraužk, visiems bur
nų neužkimši!
Juzapėliui akyse sužibo ašaros. Sustojo, įsižiūrėjo į tolį, kur virš
sodžiaus stogų, vakarykščio lietaus nuplauta, švietė, virpėjo gie
dra dangaus mėlynė.
- Sukilimas, Tadai, bus, - virpančiu balsu pasakė Juzapėlis. Didelis sukilimas. Lenkai, lietuviai, Malorusija... Lietuva vėl bus
valstybė. Kaip Gedimino, kaip Vytauto laikais!..
Tadas apstulbęs spoksojo į brolį. Argi čia tas pats Juzapėlis,
kurį laikė kvailesniu už bet kurį Kinčiulių piemenį? Argi čia tas
pats amžinai išbalusiu veidu, pamėlusiais paakiais vaikis, kuris
vargiai įstengdavo perlaužti didesnį žabą krosnies pakurai?
- Tėvas irgi... Klūpėjo ir verkė, - lyg atsibudęs pridūrė Juza
pėlis.
•

Jeszcze Polska nie zginela ... - Lenkija dar nežuvo

...

(lenk.)

Tadui tai buvo naujiena. Tėvas? V isada užsidaręs, nekalbus,
kuriam, iš šalies žiūrint, terūpėjo tik miškas ir pono įsakymai.
- O žinai, ką aš dar mačiau? -jau visai atkutęs, vėl spirgėjo

Juzapėlis, mataškavo kojomis vandenį po karklynu, spausdamas
prie dugno savąjį dvibradžio sparną. -Edmundą!
-Bažnyčioj?
-Ne, gatvėj. Ir tu žinai, su kuo? Su ponia Gruiniene! Abu už
parankių, šypsenos lig ausų, ypač Edmundo... Jie giminės, ar ką?
-Nežinau, -apie kažką užsigalvojo Tadas. - Negirdėjau, kad
būtų. Iš kur tu ištraukei? .. Klausyk, o panelės su jais nebuvo?
-Panelės Kristinos? Ne, tik dviese. Išlipo iš karietos, užėjo !ei
ko krautuvėn, paskui vėl susėdo karieton. Aš gerai mačiau. O kam
tu klausi?
-Taip sau, -numykė Tadas.
Vadinasi, Kristina dvare, nusprendė Tadas. Nežinia kodėl, bet
Tadas niekaip negalėjo įsivaizduoti Kristinos drauge su Edmun
du ir ponia Konstancija.
Vadinasi, Kristina namie, dar sykį pagalvojo Tadas ir dabar jau
pats ėmė skubinti]uzapėlį: pažiūrim po tuo kelmu, apsupam šitą
seklumėlę. Įvarę brandinin dar keletą žuveliokų, jie pagaliau išli
po į krantą.
O tos pačios dienos pavakare Tadas sėdėjo ant griovio kriaušio

ir, žvelgdamas į netoliese dunksantį Biržuvėnų dvarą, sprendė ne
išsprendžiamą galvosūkį: kaip jam pasimatyti su panele Kristina.
Kad naktimis dvaras yra atidžiai saugomas, Tadui, suprantama,
jau nekėlė abejonių. Bet gal tada yra vilties pakliūti į jį dieną?
Užtat Tadas, išsirinkęs patogią vietą krūmuose, stebėjo, ką veikia

prie vartų sargyba, kas atvažiuoja į dvarą ir kas išvažiuoja, kuo
užsiėmę dvariškiai kieme. Gal tarp jų pamatys ir Kristiną? Bent
jau žinotų, kad ji niekur nėra išvykusi.
Visai pašonėje, užkėsta alksnynų ir žilvičių, raitydamasi lyg su
mazgiota virvė, čiurlena Virvytė. Žolynais žydinčiuose jos skar
džiuose pašėlusiai čirpė žiogai.
Pas dvaro vartus vis taip pat nuobodžiavo sargybiniai - du
ginkluoti šautuvais vyrai. Retkarčiais persimesdavo kokiu žodeliu
ir vėl gunksodavo, parėmę nugaromis mūro tvorą.
Saulė kaitino švarų vieškelio smėlį, drumzlinas lietaus balas
provėžose ir baltai šviečiančias pakelės erškėtrožes, kurių švelnus
aromatas tvyrojo virš laukų, permušdamas nokstančių dobilų
kvapą.
Virvytės pakrante, žiūrėdama sau po kojom, iš kažkur nesku
bėdama grįžo Kristina.
Tadas pasitrynė akis: kas čia per stebuklingas regėjimas!
Bet stebuklas neišnyko: panelė Kristina, nesirinkdama tako,
ėjo paupiu, kaspinėliu parišta mėlyna skrybėlaitė beveik dengė jai
veidą. Ilga, geltona (ne rožinė!), per liemenį smaugta suknelė sly
do žeme, kabinosi už žolių ir grumstų.
Tadas nė pats nepajuto, kai išlindo iš savo slėptuvės.
-Panele!-pašaukė pusbalsiu.
Kristina net nepasuko galvos. Ėjo kaip ėjusi, tarytum Tado
vietoj būtų gulėjęs koks akmuo ar augęs kadagys.
-Panele!-pašaukė dar garsiau.
Šį kartą Kristina pakėlė galvą, atsisuko. Valandėlę žiūrėjo ty
lėdama.

-A, čia tu,-pagaliau pasakė ji.-Naktinis vaiduoklis.
Tadui pasirodė, kad Kristina lyg ir apsidžiaugė jį atpažinusi.
-Je,-išsiviepė Tadas.- Naktinis...
-Tai kur buvai prapuolęs?
Vadinasi, neužmiršo, nukaito iš laimės Tadas.
-Niekur. Reikalų šiokių tokių turėjau. V is nebuvo kada. O
vakar, kai atjojau, tai vos kudašių spėjau išnešt.
-Vakar?-suraukė antakius Kristina.-Naktį?
-Aha.
-Tai ar ne tave parke· taip lojo šunys?
-Mane.
- O visi manė, kad užpuolė mužikai.

-Mužikai?
- O kas daugiau?

-Ko jie čia dabar pultų?-suabejojo Tadas.
-Aišku, ko. Kad sudegintų dvarą ir išsivestų arklius.
-Teisybė,-sutiko Tadas.-Mužikai dabar labai griežia dantį.
lr ant caro, ir ant ponų.
Kristina įdėmiai pažvelgė į Tadą, priėjo arčiau.
-Klausyk, o tu... Tu galėtum? Tu juk iš tų pačių ... Galėtum?
-Ką... galėčiau?
-Padegti dvarą!
-Padegti?-nepatikėjo Tadas.-Kaip... padegti?
- Padek! - Kristinos veidas išblyško, akyse įsižiebė smigūs
šalti žiburiukai. Ir ji visa pasikeitė, nuo jos tiesiog trenkte tren
kė atšiaurumu. Akimirką Tadui pasivaidena, kad prieš jį stovi ne
Kristina, o kažkokia nepažįstama bjauri mergiotė! - Padek! Aš

užmokėsiu, aš turiu kuo, -valandėlę ji abejojo, -turiu aukso!..
Ko tik paprašysi! Aš ir pati galėčiau, tik, žinau, man nieko neiš
eis... Aš neišdrįsiu!
Tadas stovėjo nurirpęs, visiškai išmuštas iš vėžių. Dar prieš va
landą jis galėjo tikėtis dievai žino kokių netikėtumų, bet tik ne
šitokio.
-Aš nežinau...-suvapėjo jis.-Ne,-papurtė galvą. Išprotėjo
ji, ar ką?-Bet kam tau šito reikia?
Jis matė, kaip Kristinos akyse užgeso bjaurūs žiburiukai. T ik
veidas liko išblyškęs.
-Driskius, -išspjovė ji niekinamai.-lr bailys.
Tadas pajuto, kaip suūžė kraujas ausyse. Dar niekas g yvenime
nebuvo jo taip pavadinęs. Trenkti į šitą parfumais atsiduodančią
marmūzę? Kaip ji drįsta!
Ir tuojau pat atšalo lyg žaibo paliestas. Viešpatie, iš kur toks
proto užtemimas! Čia tau ne Morta, kad galėtum mosuoti kumš
čiais. Dangaus angelai! Prieš tave stovi panelė Gruiniūtė-Grui
novska! Sapnų karalaitė, kasdienė malda, kurioje tėra vienintelis
žodis, užtat kito tokio nėra visame pasaulyje-Kristina! Ir ji pati
tau siūlo...
-Aš ne bailys,-Tadas nurijo sausulį burnoje.-Tu sakei-ko
tik aš paprašysiu?
-Taip, -žybtelėja akimis Kristina. -Jeig u tau reikia aukso,
brangių žiedų...
- Aukso man nereikia! - išdidžiai ištiesino pečius Tadas. Aukso aš turiu-o!-jis perbraukė pirštu kaklą, jausdamas malo
nų šiurpulį nuo tokio baisaus melo. Apie kokį auksą jis čia dabar

pliauškia?! Ar tik ne apie grafienės dūlėsius ir Raudžių Beragės
šonkaulius? Bet Tadui ausyse vis dar tebeskambėjo tas Kristinos:
"Driskius!" Kita vertus, argi jis neieškojo to aukso, ar nedarė žy
giq? Dar visko pagaliau gali ir atsitikti, nežinomi ne tik Viešpaties, bet ir žmogaus keliai, šiandien driskius, o rytoj...-Taigi ne
apie auksą kalba!-pabaigė jis ryžtingai.-Aš atėjau... Aš noriu,
kad tu su manim bėgtum!
-Bėgčiau?-dabar Kristina išpūtė akis.-Kur?
-Nesvarbu. Pasaulis platus. Man reikia, kad tu... kad tu būtum su manim. Nežiniu, kaip čia atsitiko, tik man neišeina kitaip.
Aš ne bailys, Dievas tegu paliudys, galiu nors dabar numirti.
Tadas krestelėja galvą, supurtydamas rudus, vos ne kaštoninius
plaukus, kurie nešukuotais, susivėlusiais gaurais krito ant pečiq,
ant kaktos, ant pilkų, drąsiai į žmogų žiūrinčių akių. Savo metus,
kuriq Kristina, aišku, nežinojo, Tadas buvo pralenkęs ir augumu,
ir jėga. Apšerpėjęs nuo įdegimo veidas, tokios pat rankos ir iš po
drobinių marškinių atlapota krūtinė.
Laukinis, pagalvojo Kristina, beveik gėrėdamasi, mintyse ieš
kodama palyginimo su skaitytų romanų herojais. Tačiau jokio
palyginimo lyg tyčia nerado. Vis tiek žavus, nusprendė.
-Bėgti? - pakartojo Kristina, tarsi įsiklausydama į šitą žodį.
O kodėl gi ne? Kas sakė, kad paslaptingi nuotykiai, meilė, neži

nomi kraštai ir drąsūs herojai, va kaip šitas laukinis, gyvena tik
romanuose? Kodėl gi ne, vis labiau kaito Kristina, jis ne toks jau
baisus, taip, taip, jis žavus, tik reikia prie jo priprasti. Bet svarbiau
sia, žinoma, kerštas! Taip, taip, čia svarbiausia!
-Ir tada tu... padegsi?

-Je,-nesvyruodamas pasakė Tadas.
-Aš sutinku,-ištarė Kristina.
-T ikrai?-nušvito, išsišiepė iš laimės Tadas, tarytum jau būtų
stovėjęs su Kristina prieš altorių.
Išsišiepė ir stovėjo šitaip, nežinodamas, ką toliau daryti. Ne
žinojo ir Kristina. Intuicija tačiau jai kuždėjo, kad šitoks baisus
sandėris turi likti visiškoje paslaptyje.
Ji apsidairė. Sargybiniai prie dvaro vartų, aišku, galėjo juos pa
stebėti. Negerai.
-Einam iš čia!-paliepė Kristina.
Tadas nebuvo pratęs, kad jam kas komanduotų. Paprastai įsa
kinėdavo tik jis. Bet, matyt, dabar teks su tuo susitaikyti.
Jie nusileido prie Virvytės. Prie audros išverstos pušies augo
vešliai išsikerojęs ievos krūmas. Už jo, prie pat vandens, žaliavo
jauki įlomėlė.
-Sėdam!-vėl įsakė Kristina.
Susėdo. Kristina perbraukė plaštaka suknelę, kad mažiau susi
glamžytų, Tadas-parietęs po sėdyne kojas.
- Tu esi anksčiau ką nors padegęs? - Kristina pradėjo tiesiai
nuo reikalo.
-Ne,-prisipažino Tadas, mažumėlę nusistebėjęs tokiu pane
lės klausimu.
-Nesi? -Kristiną, atrodo, tas dar daugiau nustebino. - Tada
blogai.
- Anoks čia blogumas! Padegsiu, kad reikia, ir baig tas kriu
kis!
-Kriukis? Ką tai reiškia?

-Kriukį ir reiškia,-paaiškino Tadas.
- Gerai. O kaip tu tą padarysi?
-Cha, - Tadas parodė savo stiprius baltutėlius dantis. - Būta
čia ko! Proto tam nereikia skolintis, va užgesinti, broliuk, tai ne

kiekvienas ... O čia! Paimsiu dervos, pakulų saują, sausą pintį-ir
bus tokia liepsnelė, kad neatsidžiaugsi. Dėl šito tai jau būk rami!

Kristina įdėmiai klausėsi kiekvieno jo žodžio.
-Jeigu taip sakai... Gerai. T ik aš norėčiau, kol nesugrįžo

ma-

man ...

-Mama? Iš kur ji turi sugrįžti?
-Iš Telšių.
- Teisybė! - linksmai pliaukštelėja delnu sau per kaktą Tadas.-Ponia Konstancija ir Edmundas! Kaipgi!
-Ir tu... Ir tu... žinai? -nustėro Kristina.
-O!- Tadas išpūtė krūtinę.- Aš viską žinau, panele Kristina!
Aš tiek žinau!..
-Ką tu dar žinai? - nelauktai lediniu balsu pertraukė ji Kris
tina.
Panelės tonas kaipmat nukėlė jį iš padebesių.
- Ką? - sumikčiojo jis, - kad ir dėl to Iciko, kur žiedus vi
sokius daro. Tai ponia Konstancija ir Edmundas šiandien pas jį
buvo. Kalbėjosi, vadinas, apie reikalą. Kad ne vėliau ir ne anks
čiau, o laiku, vadinas . I vsio tut!
.

.

Viešpatie, bet ką jis ne taip pasakė! Kokiomis paklaikusiomis
akimis žiūri į jį panelė!
- Tuo labiau. Taip, kodėl gi ne, - nei šį, nei tą sumurmėjo
Kristina.-Kada žadi tą padaryti?

-Kaip įsakysi.
Kristina apie kažką susikaupusi mąstė.
- Naktį visi miegos, - pasakė ji. - Ir tėtė, ir Žanetė... Ir teta
Marija. Aš juos myliu, supranti?
-Dieną nieko neišeis, - pareiškė Tadas. - Čia ne toks darbas.
Sargybinių kaip šunų, nespėsiu kojos įkelt... T ik naktį.
-Gerai, -kiek padvejojusi sutiko Kristina. -Tegu bus naktį!
Šiąnakt. T ik tu iš pradžių padegsi arklides. O paskui... Aš tavęs
!auksiu šitoje pat vietoje.
- Man tas pats. - Tadas jau apsiprato su padegėjo vaidmeniu.-Galiu pradėt ir nuo arklidžių.
Kristina atsistojo, apsidairė.
-Mums liko mažai laiko,-griežtai pasakė ji.
Pakilo ir Tadas.
Jam knietėjo paimti Kristiną už rankos, paliesti delnu jos
skruostą -juk nuo šios valandos likimas juos išvedė į vieną kelią.
Pavojų ir nežinios kelią.
Neišdrįso.
- Iki vidurnakčio, - pasakė Kristina ir apsisukusi ėmė kopti
skardžiu, abiem rankom prilaikydama suknelę. Lieknutė, vaikiš
ku veideliu, ori dama.
Tadas palydėjo ją žvilgsniu ir pats sparčiai nužingsniavo Vir
vytės pasroviui-Kinčiulių sodžiaus link.
Nei Tadas, nei Kristina negalėjo žinoti: kol jie sėdėjo paupės
įlomėlėje, Biržuvėnų dvaro sargyba plačiai atvėrė vartus nelauk
tiems ir netikėtiems svečiams.

1()
Štai kaip viskas apsivertė aukštyn kojomis Tado gyvenime.
lr per vieną dieną. T ik, regis, prieš kelias valandas taškėsi su Ju
zapėliu po drumzliną užtakių vandenį, girdėdami, kaip garsina
sekmadienio popietę kaimo gaidžiai, o šit dabar tupi Virvytės
krūmuose ir neramiais širdies dūžiais skaičiuoja nakties bėgsmą.
Akyse dar tebestovėjo kiemas, prapuolęs varnalėšose skiedrynas,
tėvas, nešantis glėbyje malkų, motina su Ulijona prie šulinio...
Paskui vakarienė, garuojantis bulvių dubuo, garsus Dominyko
čepsėjimas, soti tyla ir mieguistas musių zirzimas vėstančios kros
nies šilumoje...
Viso to jau niekada nebebus. O kas gi bus? Kur jis su Kristina
patrauks, kai gaisro pašvaistė išpūs juodą nakties dangų? lr kam
jai tas gaisras? Labai keista panelės užmačia, kad nebegalėtų su
grįžti? Argi dėl to būtina deginti namus? O jeigu Tadą sugaus?
Ehė, broliuk, tada laikyk save nabašninku, sudiev panelės ir tymo
balnelis!.. Taigi. O jeigu nesugaus? Girtis aukso maišais, kai tau
gvoltą rėkia tuščias pilvas? Du pilvai! Į Klaipėdą?

Į T ilžę? Į Rygą?

Kaipmat atpažins, kad iš kaimo. Ne, pradžiai reikia pasiekti Ne
muną, sako, prie sielių ten žmonės neblogai uždirba. O panelė?
Kur jis patupdys šitą rojaus paukštytę? Juk nepaduosi jai žirnių
košės ar lašinių bryzo.
Tadas giliai įtraukė krūtinėn erškėtrožėm kvepiančią laukų
vėsą. Tas ir yra, kai pradedi galvoti, tai visokių mįslių atsiranda.
Et, yra kirvis, bus ir kotas!
Rupšnojantis paupio žolę Juodis kilstelėjo galvą, pakarpė ausi
mis. Ji, kaip ir Tadą, matyt, irgi neramino šios nakties žygis.
Laikas eiti, pagalvojo Tadas. Prisitraukė arčiau maišą, i kurį
buvo įsidėjęs dervos kubiliuką ir kelias gniūžtes pakulų. Pintį su
titnagu iš anksto įsibruko užantin.
Laikas.
Juodį dėl visa ko pririšo krūmuose. Ten pat paslėpė ir menką
bėglio mantą. Užsimetęs ant pečių maišą, jis užkopė ant skardžio,
apsižvalgė.
Svirpė žiogai, ir anapus Virvytės, kažkur Jokšų sodžiaus pusė
je, loja šunys.
Šunys, beje, loja ir juoduojančiame laukų horizonte Biržuvėnų
dvare, i kurį, tramdydamas vis labiau kylantį jaudulį, žingsniavo
Tadas.
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Apsnūdusiems, gerokai su tinginiu susidraugavusiems pono
Bernardo dvariškiams svečių atvykimas buvo tolygus perkūnui iš
giedro dangaus. Didžiausia bėdos našta, suprantama, griuvo ant
virtuvės šeimininkių. Ką nešti ant stalo, ką skubiausiai pjauti, peš
ti, virti, kad būtų sočiai pavalgydinta tokia krūva žmonių ir, žino
ma, ne bet kaip, o su plačiai garsėjančiam Biržuvėnų dvaro tradi
cijom- su perdėm ištaigingumu, kuris tačiau reikalavo ypatingo
akuratumo ir išmanymo. Ponas Bernardas svaidė prakeiksmus
kairėn ir dešinėn, bet iš to naudos neturėjo: ūkvedys Marcijonas
tik gaudė kvapą ir skėsčioja rankom, akmistrinė Elžbieta, nors su
kosi kaip vijurkas, bet vykdyti vienu metu visus pono nurodymus
aiškiai nevaliojo.
Labiausiai Gruinius nervinosi dėl to, kad iš Telšių vis dar ne
grįžo žmona. Vidiniam dvaro ūkiui vadovavo ponia Konstancija,
ir tik ji viena galėjo susigaudyti šitame podėlių, rūsių ir kiekvie
nam momentui tinkamų provizijos slėptuvių labirinte.

Vis dėlto šį tą tvarkėsi ir pats: išsiuntė žygūną į Prižginto ir
Nagurskio dvarus, įsakė vesti po peiliu jautį ir porą kuo riebesnių
avinų, liepė tijūnui Baltramiejui iškasti iš po žemių kelinta savaitė
neišbrendantį iš pagirių kapelmeisterį austrijoką Fogtą.
Bet visame dvare labiausiai iš galvos kraustėsi panelė Kristina.
Marija su Žanete išvertė į dienos šviesą visas spintas, o tinkamos
šiai valandai suknelės Kristina kol kas taip ir neišsirinko.
-Ne! Ne! .. Tik jau ne šita! Kaip aš su ja atrodysiu! Lyg eidama
Pirmosios Komunijos! -purtė galvą Kristina.-Dieve, negi spė
jau taip išaugti per metus? ..
-Ne tiek išaugti, kiek sukvailėti,-niurnėjo auklė.-Ne vestu
vėms puošiesi galų gale! Kuo tau bloga šita, su rauktukais?
-Bet kaip jis pasikeitęs! Žanete, ar tu pastebėjai, kaip jis šyp
sosi?
Žanetė, aišku, nieko ypatinga nepastebėjo. Ji pirmoji pasislėpė
nuo svečių savo kambaryje, ir jeigu ne Kristinos užgaidos, mielai
būtų ten ir pasilikusi.
Pagaliau Kristina leidosi Marijos įkalbama ir išsirinko juodą
ją atlaso suknelę su rauktukais. Žanetė ją sušukavo a la madame
Pompadour*.
Kai panelė Kristina pasirodė raudonajame kambaryje, svečiai
jau gėrė arbatą ir gardžiavosi šviežiu liepų medumi. Prie stalo sė
dėjo Izidora Špakovska, ponas Bernardas, pristavas Lebionka ir
dar keli Kristinai nepažįstami kariškiai. Gardžiai kvepėjo turkiš
ku tabaku, kurio dūmą, papsėdamas trumpą kazokišką pypkutę,

•

kaip ponią Pompadur (pranc.).

pūtė rotmistro antpečiais žilas, papurtusiais paakiais vyriškis, sto
vintis kampe prie lango.
Poručikas Janekas Špakovskis energingai žingsniavo po kam
barį, čia stabtelėdamas, čia smagiai apsigręždamas, ir tuos kariškus
judesius lydėjo melodingas pentinų skambčiojimas. Ant Janeko
krūtinės tviskėjo švento Stanislovo ordinas.
- Pati istorija lėmė, kad Vakarų kraštas būtų rusiškas, vadinasi,
toki ji reikia ir padaryti! lr mes tą padarysim!- Janekas Špakovs
kis atmetė už nugaros rankas ir sustingo išdidžia poza.
- Niekas tuo neabejoja, - neišimdamas iš burnos pypkutės,
atsainiai šyptelėjo rotmistras. Jo veidas ir akys rodė dideli nuo
vargį ir blogai slepiamą susierzinimą. - lr nieko nauja, poručike,
jūs mums nepasakėte. Drįstu manyti, kad panašias idėjas galima
nesunkiai išskaityti Mendelejevo "Rusijos pažinimo klausime".
O gal klystu?

- Neturėjau garbės skaityti, jūsų kilnybe. Aš vadovaujuosi jo
šviesybės interesais ir istoriniu Rusijos vaidmeniu ...
- Niekas tuo neabejoja, - nekeldamas balso, pertraukė ji
rotmistras, - tik aš norėčiau suprasti tą jūsų aksiomą "istorija
lėmė"?
- O

mon

Dieu!*- staiga Št1ktelėjo ponia Izidora Spakovska,

staiga išvydusi tarpduryje panelę Kristiną. - Ką aš matau!.. Tai
šita nuotaka ir yra tavo kūdikis, ponas Bernardai? O

mon

Dieu)

nejaugi mes tiek pat pasenom! Na, prieik, prieik arčiau, dukre
le! - Izidora mėsingom rankom apkabino Kristiną, prispaudė
*O Dieve mano!

(pranc.)

prie savo liulančios krūtinės ir, kaip ir dera tokią jausmingumo
akimirką, išspaudė ašarą. - Tikra Konstancijos kopija! Kaip iš
akies traukta! Jeigu ir būdu bus atsigimusi, tai turėsi vargo, ponas
Bernardai.
- Šelmė yra, atspėjot, ponia Izidora! Šelmė! - šluostėsi nosi
ne išprakaitavusius ūsus dvaro šeimininkas. Konstancijos būdo
priminimas, tiesą pasakius, ponui Bernardui buvo ne itin prie šir
dies, bet dėjosi tokio sugretinimo didžiai sujaudintas.
-Janekai!-šūktelėjo ponia Izidora, tačiau poručikas jau sto
vėjo šalia. Švelniai išvadayęs Kristiną iš motinos glėbio, Rusijos
interesq gynėjas karštai pabučiavo panelei ranką:

- ]e suis tres heureux de vous revoir, ma petite. Vous avez telleb
ment grandie... Pardon. ]'ai voulu dire, que vous etes maintenant
si belle!* Ponai, turiu garbės jums pristatyti žaviausią Kauno gu
bernijos damą - panelę Kristiną Gruinovską! Sutikit, kad vien
dėl šitos nuostabios būtybės buvo verta užklysti į Dievo apleistą
kraštą!
- Rotmistras Snegiriovas,-prisistatė žilasis pypkės savininkas.
Lygiai taip pat kariškai ir pakiliai prisistatė ir rotmistrą lydintys
karininkai, kuriq pavardės ir laipsniai bemat išgaravo Kristinai iš
galvos. Visą savo dėmesį ji dabar sutelkė tik į Janeką. Iš tetulės
Marijos spėjo sužinoti, kad jūrq kadetq korpuso auklėtinis buvo
sunkiai sužeistas Kaukaze, ilgai gydėsi ligoninėje, už nepaprastą
drąsą karo vadovybė apdovanojo ordinu.

*

Iš visos širdies džiaugiuosi, vėl jus matydamas, mano mažyte. Jūs tai išaugot...

Atsiprašau. Norėjau pasakyti, išgražėjot!

(pranc.)

- Aš jau nebesitikėjau jūsų pamatyti, - nesivaržydama prisi
pažino Kristina.
- Kaltas, - sutiko Janekas, laikydamas Kristinos ranką savo
delnuose. - Mūsų pačių gyvenimas mums nepriklauso.
- Galėjot bent laišką parašyti.
-Neapkenčiu laiškų. Jau mama mane už tai prakeikė.
-Ilgam pas mus?
-Kaip susiklostys aplinkybės.
- O kaip jos susiklostys?

-Matau, panele, tuščiai laiko negaišot. Laikraščius skaitot?
-Pakanka, kad juos skaito tėtė.
- Tai anaiptol ne tas pats. Ateina rūstus išbandymų metas,
Kristina. Aš galiu jus taip vadinti? Išbandymas kiekvienam. Len
kija pakėlė ranką prieš carą.
-Ar tai blogai?
- Labai blogai.
-Bet juk ir jūs... lenkas.
-Aš-slavas, Kristina. Nežinau, ar jums ką nors sako šita sąvoka... Suprantat, ukrainiečiai, lenkai, čekai, rusai - vienos didelės
šeimos broliai. T ik istorija lėmė rusams ypatingą misiją ...
- O lietuviai? - iš teisybės, Kristinai buvo visai neįdomus tų

keistų brolių ir seserų reikalas. Bet Janekas taip rimtai ir taip at
sidėjęs jai aiškino, kad ji bijojo pasirodyti neatidi, o dar baisiau pasirodyti paikas ir nesubrendęs vaikas.
-Lietuviai? Kuo čia dėti lietuviai? -sutriko, gal net pyktelėja
poručikas. - Lietuva -tai pasiklydusi gentis didžiųjų tautų oke-

ane. Be praeities ir ateities. Lašas jūroje. Jai lemta ištirpti, arba,
moksliškai tariant, asimiliuotis galingesnėje kultūroje...
Bet Kristina jo bemaž nesiklausė. Ji sugavo save tyrinėjant
Janeko veidą. Randas skruostikaulyje. Kaip ji anksčiau nepaste
bėjo? Be abejonės, čia tų Kaukazo laukinių palikta žymė. Nuo
Janeko dvelkė prakaitu, dulkėm, tabaku ir dar kažkokiu ypatingu
kelionės kvapu. Kaip susiklostys aplinkybės, pakartojo mintyse
Kristina. Vadinasi, ne šiandien, ne rytoj... Šurmuliuojantys kie
me ir dvaro fligelyje dragūnai, garsi vyrų šneka prie liepsnojančio
židinio... lr šiandien, ir rytoj, gal net visą savaitę! V isą savaitę ji
matys Janeką! Kristina šypsojosi, pati to nejausdama. Taip šypso
si per miegą vaikai, regėdami stebuklingus sapnus.

Į

kambarį įmaknojo susitaršęs, užtinusiomis akimis kapel

meisteris Fogtas - mažytis liesas žmogeliukas su auksine pensnė
ant pamėlusios nosies.

- H"as ist das?Donnerwetter! Entschuldigen, Herren Ojfiziere... *
Šitas Schwein** tijūnas neduoda gyventi! JiVtu ist das? Revoliucija?
Karas? Bismarkui kaputt?***
- Prūsijos kancleris Bismarkas - asmeninis Fogto priešas, paaiškino svečiams ponas Bernardas. -Ne, mein lieber Fogt****,
gyvas tavo Bismarkas, gyvas! Austrijai kaputt! Pranciškui Juoza
pui - kaputt!
-O! - sugriežė dantimis kapelmeisteris. - Tai yra liabai blio
gai! Liabai bliogai! Aš negali gyventi!
•

Kas yra? Po velnių! Atleiskite, ponai karininkai. . (vok.)

••

.

Kiaulė (vok.).

•••

galas (vok.).
mielasis Fograi (vok.).

••••

- Bet pagroti mums gali?
- Ir groti negali! Aš turi mirti!
Ponas Bernardas įsakė sugirdyti mirštančiam kapelmeisteriui
pusstuopį degtinės, ir netrukus didžiojoje salėje pasigirdo grau
dus, dilginantis širdį smuiko verksmas.
- Ponai! - pasiremdamas lazda, pakilo iš savo krėslo Grui
nius.- Politika ir Europos likimas, manau, smarkiai nenukentės,
jei mes susėsim prie vakarienės stalo!
Ir, tarsi palydėdamas jo žodžius, šveicariškas laikrodis ant sie
nos išmušė valandas.
Kristina nutirpo: tik dabar ji prisiminė savo baisų sprendimą!
Akimirksniu prapuolė Janeko ir svečių balsai. Viskas prapuolė!
Šią valandą ji turi būti visai kitur! Tačiau būtent šios valandos
ji laukė ištisus metus! Graudulingo Fogto smuiko ir, aišku,Janeko
akių, kurios štai dabar žiūri į ją su nuostaba ir nerimu.
Ką daryti? Su kuo pasitarti? Su Žanete? Ne, ji šito nesupras.
Su teta Marija? Nepatikės. O gal viską prisipažinti tėvui? Viską?!
Ir apie Edmundą? "Brangioji Kastute... Kaip aš nekenčiu Tavo se
nio... Kodėl Dievas leido šitam kirminui..:'
- Panele Kristina? Kas jums? .. Kristina, a-ū!
- Aš tuojau... Tuojau sugrįšiu, - pasakė Kristina, ieškodama
akimis tėvo.
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Vis dėlto tai labai kvaila, galvojo Tadas, mindamas po kojomis
gurančią nematomą žolę. Kuriems velniams šitas gaisras? Kerš
tas? Bet kam ir už ką? Ir kuo čia, trauk devynios, dėtas jis?
Užsičiaupk, pabandė nuraminti vis smarkiau kylantį pyktį, o
tikriau- baimę. Davei žodį, ir baigtas kriukis! Gal panelė jau sto
vi prie išvartos paupyje ir laukia nesulaukia ...
Gerai, mėgdžiodamas panelę, svarstė Tadas, nuo arklidžių...
Bet kaip aš prie jų nusigausiu? Tvora juk ta pati. Su Juodžiu būtų,
žinoma, paprasčiau, užtat pernelyg didelė rizika.
Dvaras galiausiai priartėjo iš tamsos su tyliai šlamančiais parko
medžiais, su malūno užtvankos vandens gurgėjimu. Tadą nuste
bino plieskiančios rūmų languose šviesos. Tarytum griežė smui
kas, iš kiemo sklido garsus vyrų juokas.
T ikriausiai vėl kokia šventė, pagalvojo Tadas.
Maišas nusvėrė petį. Tadas permetė jį ant kito peties, ir šali
mais tarsi iš po žemių išdygo žmogaus šešėlis. Iš netikėtumo Ta
das stabtelėjo.

Baisus smūgis nutvilkė pakaušį. Tadas kluptelėja, paleido iš
rankų maišą.
- Griebkit jį! - suriko prie pat ausies balsas.
Tadas pabandė atsigręžti, taikydamasis nugara atsiremti į mūro
tvorą, bet nespėjo. Antras smūgis jį nubloškė nuo tvoros, ausyse
ėmė gūdžiai spengti, po kojomis kažkur prapuolė žemė...
Iš pradžių jo klausą pasiekė arklio šnarpštimas. Kažkur greta
tekėjo vanduo. Bjauriai dvokiantis.
Tadas atplėšė akis ir tuojau pat užsimerkė nuo aštraus, geliančio skausmo pakaušyje.
- Atsigauna, - išgirdo iš kažkur aukštai duslų vyrišką balsą.
- Šliūkštelėk dar sykį! - įsakmiai paliepė kitas.
Ūžtelėjo į veidą šalta srovė, kliokrelėjo į burną. Tadas užsiko
sėjo, sudejavo.
Grubios rankos pastvėrė jį už pažastų, kažkur vilko, sodino.
Žibinto šviesa prieš akis ir tas pats įsakmus balsas:
- Kaip vadiniesi? Iš kur?
Akys pamažu ėmė apsiprasti. Plūkto molio laitas, šieno ir mėš
lo kvapas, sienoje balkšvuojanti durų anga. Arklidė.
- Kaip vadiniesi? Iš kokio sodžiaus?
Koja jis galėjo spirti į žibintą. T ik kas iš to? Rankos surištas už
nugaros, ir tas baisus skausmas pakaušyje...
- Čia tavo maišas?
Žibintas apšvietė išimtą iš maišo dervos kubiliuką, pakulas.
Spėjo, rupūžės, išimti iš užančio net pintį su titnagu.
- Pasiruošta atsakančiai, - su įtūžiu ištarė balsas.

-Je, kaipgis... Pirma turėjęs padegti arklides. Ermyderis! V isi,
kas gyvas, vadinas, puola gesinti, o tada šitas zaganočius užplies
kia tuščią dvarą!
Ir šitą žino, sumetė Tadas.
-Ar iš peklos tokia tūžmastis!
-Metiežninkas! Ant snukio parašyta!
-Gal čia tas pats, kur Pašatrijos klojimą paleido pelenais?
-Dar piemens esama, o jau dūšiąJudošiui pardavęs.
-Duot, gyvatei, kad kvapą išleistų!
Durų angoje sudūlavo dar vieno žmogaus šešėlis.
Balsai nutilo. Laikantis žibintą vyras pasitraukė į šalį.
-Tai koks čia geradarys užsimanė pas mus į svečius?
-Tyli, ponas Gruiniau,-įsakmus vyro balsas ėmė atsiprašinėti.-Ar iš durnumo, ar iš zlasties, o tyli.
Gruinius atšlubavo prie numesto palei sieną Tado.
- O gal jūs, vyrai, be reikalo, a? Ėjo žmogus pro šalį ir būtų

sau nuėjęs. Ar teisybę sakau, jaunikaiti? -ponas Bernardas dūrė
lazda Tadui į veidą.-Iš kur atkeliavai, gražuolėli? Nebijok, aš tau
nieko bloga nedarysiu.
-Aš nebijau,-pasakė Tadas ir išspjovė iš burnos kraują.
-Taigi taip ir susitariam: tu ėjai ir nuėjai. Mano žmonės čia tik
taip sau, pajuokaut norėjo... T ik mums pasakyk, kas tave siuntė?
-Niekas manęs nesiuntė.
- Nesiuntė... Vadinasi, pats susigalvojai? Sušalai ir užsigeidei
pasišildyti?
Tadas tylėjo.

-Taip nebūna, vaike, -pasakė ponas Gruinius. - Kam tau
prisireikė panelės? Kur tu norėjai su ja bėgti?
Tadas neatsiliepė.
- Juk tau ne panelė rūpėjo, jaunikaiti, o dvaro brangenybės,
ar ne? Dar sykį klausiu, kas tave siuntė? Metiežninkai? Kur jie
dabar?
Dailiai ji įklampino panelė Kristina, pagalvojo Tadas. Už ką?
Kam jai to reikėjo?
-Baltramiejau! -pašaukė ponas Gruinius, -rykštelėm bandei?
-Nespėjau, pone...
-Tai pabandyk. Šitas tylenis, matyt, nepratęs gražiuoju.
-Lovį! -sukomandavo Baltramiejus.
Keletas vyrų sugriebė Tadą, patiesė kniūpsčią.
-Jeigu nusibaigs, užkaskit čia kur tyliai,-paliepė ponas Grui
nius. -Ėjo sau ir nuėjo. Tegu tie, kurie ji pasiuntė, laužo galvas...
O jeigu prakalbės... T ijūnas žino, kur manęs ieškoti.

Ponas Gruinius išsiūbavo iš arklidės.
-Girdėjai? -prie Tado galvos priartėjo tijūno Baltramiejaus
kojos, apautos žvilgančiais auliniais batais.-Tu, žmogeliuk, netu
ri pasirinkimo. Arba -arba... Ir niekas čia su tavim nesicackins.
Šitą Tadas suprato.
-Vyrai, negaiškim laiko.
Sušvilpė rykštės.
Tadas sukando dantis.
Prie arklidės durų prišuoliavo raitelis. Sustabdė arklį, neskubė
damas sunkiai lipo iš balno.

-O! Žygūnas! Pono Gruiniaus feldjėgeris! -linksmai pasvei
kino atjojusįjį prie durų sargybinis. - Kaip sulakstei?
-Tegu perkūnas tokį lakstymą! -niūriai nusikeikė raitelis.
Kad būtų reikalas! .. Ponas Gruinius kviečia vakarienės! Tpfu! ..
Kaip tyčia dar šunvotė ant sėdynės išdygo! .. Kas čia pas jus de
dasi?
-A, tokį viščiuką pešiojam. Greit nusibaigs.
Taip ir bus, šmėstelėja Tadui galvoj. Šauksmas dusino krūtinę,
akyse ėmė tavaruoti. Taip ir bus, jei aš čia gulėsiu kaip avinas.
-Gana,-išspaudė jis.-Aš... viską pasakysiu.
-Pasodinkit,-paliepė tijūnas.
Jį vėl nudrėbė pasienin.
-Atriškit rankas,-paprašė Tadas.
-Liežuviui tas visai netrukdo,-burbtelėja tijūnas, bet rankas
vis dėlto atrišo.
Tadas akimis išmatavo atstumą nuo sienos, prie kurios jis sė
dėjo, iki durų. Sargybinis. Ganėtinai stambus. Su tokiu nepasi
galynėsi.
-Gerti...
-Lyg būtų dar mažai gavęs to vandens...
Tadas atsirėmė nugara į sieną, įsitempė. Dabar kad tik tas vy
ras su žibintu nepasitrauktų šalin!
Jam padavė gorčių su vandeniu. Lyg norėdamas patogiau atsi
lošti, Tadas surietė dešinę koją ir staiga spyrė į žibintą. Cingtelėja
stiklai, ir arklidė paskendo tamsoje. Tarytum spyruoklė atsistū
męs nuo sienos, jis dėjo tris šuolius, atsidūrė prie durų, sulenkta
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ranka smogė sargybiniui į kaklą ir pasigręžęs galva žiebė nespėju
siam atsitokėti žygūnui. Trinktelėja šūvis, skaudžiai nutvilkė petį,
bet Tadas jau spėjo pašokti prie arklio, kurį ką tik laikė už kamanų
žygūnas. Išgąsdintas gyvulys atsistojo piestu, sumušė kanopom ir
liuoktelėja kiemo gilumon, kartu nusinešdamas įsikibusį į kar
čius Tadą.

Į parką, toliau nuo arklidžių ir prie tvoros, tvinkčioja Tadui
galvoje. Nuo arklidžių vijosi balsai, aidėjo šūviai, pasiuto loti šu
nys.
Apžergęs balną ir sugraibęs pavadžius, Tadas iškart suprato,
kad užsisėdo ne ant paprasto arklio. Šitas gyvuliukas ne bėgo,
o tiesiog skrido oru. Žygūno žirgas! Ir tokį turtą palikti niekda
riams?!. O ką, jeigu... Nuo tos minties, pamiršęs visus skausmus
ir bėdą, Tadas net suvirpo. Žinoma, rizika tokiu nepatogiu mo
mentu visai ne vietoj. O jeigu jis nemokės suvaldyti žirgo? Net
supratimo neturi, kaip tas daroma. Tačiau pagunda - šėtoniška!
Žūt ar būt!
Jis pasuko taip, kad dvaro langų šviesoje, nors ir labai menkoje,
matytųsi tvora, ir, spustelėjęs balnakilpėm, pavarė žirgą tiesiai į ją,
pats atsiduodamas likimo valiai. Ne, šito gyvuliuko mokyti nerei
kėjo. Tarsi išgirdęs balne sėdinčio bėglio mintis, žirgas suskliautė
ausis, drąsiai šoko į priekį, ir drauge su smilktelėjusiu maloniu
šiurpuliuku po krūtine Tadas pasijuto lekiąs oru į juodą nežinią
anapus tvoros.
Ir tik tada, kai po žirgo kanopom vėl atsiliepė žemė, Tadas pa
tikėjo stebuklu.
Čia tai bent!

Papūskit mums dabar abiem į uodegą, klausydamasis vėjo švil
pesio ausyse, pagalvojo Tadas.
Virvytės krūmuose jis pririšo prie žygūno balno Juodį. Bijoda
mas, kad dvare ne apsiramins pašūkavę, o puls vytis pabėgėlį, Ta
das nedelsdamas perjojo į kitą upės krantą ir sparčia risčia pavarė
arklius Jucių sodžiaus pusėn, kur tikėjosi Smalkos mišku pasiekti
Byvainės girią.
Žaizdą petyje ėmė vis labiau mausti. Atsiliepė ir skausmas pa
kaušyje, ir rykščių sukapotoje nugaroje. Jausdamas, kad silpsta
jėgos, Tadas kaip įmanydamas ragino Juodį, bet darbinis gyvulys
nevaliojo varžytis su eiklia ristūno risčia. Tadas beveik neprisi
minė, kada prajojo Jokšų sodžių, Telšių vieškelį, kaip pririšo abu
arklius Smalkos miške, tik, griūvant į samanas, galvoje šmėstelėja
kerštinga mintis: be reikalo, juk be reikalo jis tada netrenkė į par
fumais atsiduodančią panelės Kristinos marmūzę...
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Po žmonių ir arklių kojom šliurkščiojo polaidžio prisigėrusi sa
mana. Vietomis vingiuotą, žiemos sniego nugulėtą miško šunkelĮ
perkirsdavo smagiai čiurlenantys upeliūkščiai arba gilios duobės,
sklidinos rudo durpynų vandens. Tada vyrai kirsdavo krūmus,
klodavo eglių šakas, kad tuo dirbtiniu keliu galėtų pravažiuoti
gurguolės, vežimai su amunicija ir sužeistaisiais.
Palei išsitęsusią, be tvarkos judančią sukilėlių vorą pirmyn ir
atgal gainioja apsiputojusj arklĮ būrio vado pasiuntinys Klemen
siukas, augalotas, pūstais raudonais žandais bernas, pravardžiuo
jamas Trupinėliu. Pravardę jis, matyt, gavo dėl savo nuostabaus
rajumo. Jei tik pasitaikydavo atokvėpio valandėlė, Klemensiukas,
žiūrėk, jau graibo ranka užanty, traukia iš ten duonos ar sūrio
žiauberę.
- Klemensiuk, bene vėl pietauji? - stebėdavosi vyrai..
- Tai kad aš tik trupinėlĮ, - geraširdiškai šypsodavosi Klemensiukas. -Jojant labai išsibarsto.

-Vyrai, degam! Greičiau! Greičiau judėkim!-šaukė jis dabar
prikimusiu plonu balsu, pliekdamas rimbu arklį.
Vyrai stengėsi ir be Trupinėlio raginimų. Netoli Spukaičių
sodžiaus, kur buvo nuspręsta sustoti nakvynės, būrys nelauktai
susidūrė su kazokais. Užvirė kautynės, ir būrio vadas Ksaveras
Daugintas, matydamas stipresnę priešo jėgą, davė įsakymą trauk
tis į netoliese esantį mišką. Kazokai perprato Dauginto manevrą,
bandė užstoti kelią, bet vyrams pavyko prasiveržti. Daugintas įta
rė, kad kazokai nesiliaus persekioję, todėl įsakė šauliams dengti
atsitraukimą ir, susidarius patogioms aplinkybėms, nuvilioti prie
šą nuo pagrindinės grupės.
Ksaveras Daugintas jojo atsitraukiančio būrio uodegoje ir su
nerimu klausėsi tolimų šūvių atbalsio. Šauliams komandavo gal
votas vyras, buvęs caro armijos kapitonas Gulko. Jis jau ne kartą
gelbėjo padėtį panašiose bėdose, ir Daugintas norėjo tikėti, kad ir
šį sykį kapitonas susidoros su nelengva užduotimi.
Smilkusi balkšvuose pavakario debesyse saulė nelauktai kyšte
lėja raudoną pakaušį. Jos spinduliai akimoju pervėrė mėlynu ūku
padūmavusį mišką, suliepsnojo sutvisko rasoti pušų kamienai ir
eglių skaromis apklėstos tylios akivarų akys. Pavasariu dvelkė ir
trūnėsių išvarpytas kelmas, ir pernykštės žolės kupstas, ir nurau
dusi, žirginiais aplipusi beržo viršūnė.
Kyštelėjusi pakaušį, saulė galutinai pasislėpė, ir mišką ėmė
gaubti sutemos. Nutilo ir šūviai Spukaičių sodžiaus pusėje. Ma
tyt, priešas pabūgo nakties ar nepažįstama miško.
Prijojęs Trupinėlis pranešė Daugintui, kad grįžo pasiųsti į žval
gybą vyrai. Žinios nepradžiugino. Lenkalių sodžiuje, kur dabar

Daugintas ketino vesti būrį, kad paliktų sužeistuosius, patys pail
sėtų ir apsirūpintų maisto atsargom, stovėjo ulonų eskadronas.
Priešas neleido Daugintui prasiveržti ir vytis Dluskio-Jablo
novskio* pulkų, žygiavusių per Kuršėnus, Gruzdžius, Joniškėlį
Biržų kryptimi, kur turėjo susijungti su Mackevičiaus**, Sierakaus
ko*** ir Koliškos**** batalionais.
Daugintas ėmė įtarti, kad susidūrė su gudriu ir patyrusiu prie
šu. Jis leido beveik nekliudomai sukilėliams manevruoti po miš
ką, bet visos prieigos į sodžius buvo akylai saugomos.
- Už poros varstų prieisim Gūšros ežerą. Ant jo kranto ir sus
tosim, - nusprendė Daugintas.
Pora varstų nusikamavusiems vyrams prilygo visai dešimčiai,
bet nė vienas nepratarė pikto žodžio, nemurmėjo.
Atkakliai tapnoja patižusiu miško taku ir Tadas. T ik kartkar
tėm pavydžiai palydėdavo akimis prašuoliuojantį Trupinėlį. Ak,
kad jis turėtų dabar savo Žaibą! Suptųsi balne kaip koks genero
las, ir visi nuo jo akių nenuleistų. Su tokiu žirgu ir į ugnį, ir į van
denį!.. Nebuvo dienos, kad Tadas neprisimintų žirgo, išgelbėjusio
jį nuo mirties tą naktį Biržuvėnų dvare. Niekam Tadas nepasako
jo apie nelemtą žygį, nei Vincei, nei Juzapėliui, nei Mortai. O žir
gą, kuriam davė Žaibo vardą ir prie kurio gyvulys greitai priprato,
* Boleslovas Dulskis-Jablonovskis

( 1826-1905) - 1863

m. sukilimo Lietuvoje

veikėjas, gydytojas, dailininkas.
**Antanas Mackevičius

(1828-1863)- vienas 1863 m. sukilimo Lietuvoje vadų.

Karo lauko teismo nuosprendžiu pakartas.
***Zigmantas Sierakauskas

(1826-1863) -vienas 1863

m. sukilimo Lietuvoje

dalyvių. Nuo 1863 m. balandžio buvo Lietuvos sukilėlių vadas. Karo lauko teismo
nuosprendžiu pakartas.
**** Boleslovas Koliška

(1838-1863)- 1863 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis.

paslėpė Byvainės girioje, radęs saugią, žmonių nelankomą vietą
už V irvytės ir Pateklos santakos. Neišbrendamų paversmių ir
medžių tankmės apsuptoje pievoje Žaibui netrūko nei sultingos
žolės, nei vandens. Aplankydavo Tadas žirgą ir naktimis, baimin
damasis, kad jo neužpultų vilkai. Šitaip, matyt, kartą ir atsitiko,
nes, kažkurį rytą atėjęs, rado aplink kuolą apsivyniojusią virvę,
prie kurios rišdavo Žaibą, ištryptą žolę ir patį gyvulį išgąsdintą,
virpantį, nagais perdrėksta krūtine. Kelias naktis iš eilės budėjo,
sukdamas iš nevilties galvą: artinosi ruduo, o su juo ir žiema. Kur
padėti Žaibą? Buvo benorįs pasišnekėti su Edmundu, gal duos
kokį vertą patarimą, vis dėlto matęs ir šilta, ir šalta, daboklėj sė
dėjęs, čia tau ne Motiejus ir ne V incė. Bet su Edmundu dėjosi pa
slaptingi dalykai: tai pradingdavo ištisas savaites, tai jį matydavo
Biržuvėnų dvare, tai policijos nuovadoje. Edmundo tėvas, Dzido
rius Vaitiekus, prieš kaimo valią buvo išrinktas seniūnu, ir tas ėmė
šlėktiškai pūstis, nešiojo iš kiemo į kiemą negražius girdus, kiršin
damas kaimynus, ir šie ėmė įtarti, kad Dzidorius šitaip daro tyčia,
norėdamas kitų nesantaikos, o sau dar didesnės valdžios. Vaitie
kaus kiemo žmonės ėmė lenktis. Tadas taip ir neišdrįso atskleisti
Edmundui savo paslapties. Tie jo įtartini reikalai su ponia Kons
tancija... O Žaibas, šiaip ar taip, iš pono Bernardo arklidžių. Kol
Tadas visaip svarstė ir ieškojo išeities, vieną rytą neberado pievoje
Žaibo. Peiliu nupjauta virvė ir žmogaus pėdos paversmy aiškiai
rodė, kas atsitiko žirgui. Arklių vagystės apylinkėje buvo įprastas
dalykas. Išvesdavo ir žiemos metą iš užrakintų tvartų, o čia...
Pasiekę Gūšros ežerą, vyrai, kovodami su nuovargiu, suskato
ruošti nakvynei guolį, kurti laužus: reikėjo perrišti sužeistuosius,

išsidžiovinti permirkusį drabužį, avalynę, užkaisti viralo ganėti
nai išalkusiam skrandžiui.
Prisivijęs būrį, kapitonas Gulko su savo šauliais pasakojo, kaip
jam pasisekė apdumti maskolius ir nuvilioti juos į raistą.
Niekas tačiau tuo ypatingai nesidžiaugė. Rytdienos nežinia
kaip juoda naktis plevena virš sukilėlių galvų. Kiekvienas supra
to: reikia žūtbūt išsiveržti iš to užburto rato, kurį jie suka štai
jau gera savaitė. O ten Luokė, ranka pasiekiami Dluskio-Jablo
novskio pulkai, ten - Mackevičius su Sierakausku. T ik sutelkus
visas jėgas į vieną galingą kumštį, galima smogti juntamą smūgį
priešininkui. Užtat Ksavero Dauginto atsargumas daug kam kėlė
abejonių.
Mažai kas žinojo, kad būrio vadas buvo gavęs įsakymą nesivelti
į kautynes tol, kol ateis į pagalbą Stanevičiaus* sukilėliai. Bet pa
siųstas į jo būrį ryšininkas vis dar negrįžo.
Pats buvęs kareivis, per stebuklą išnešęs iš Sevastopolio ap
gulties sveiką galvą, Ksaveras Daugintas nujautė vyrų nuotaiką,
tačiau aklai pulti į mūšį prieš žymiai stipresnį priešą jis kol kas
nesiryžo. Gyvybių dar prireiks rimtesniems išbandymams. Kita
vertus, kiekviena tokia nesėkmė, kokia ištiko ir šiandien, alino
žmonių jėgas ir, savaime aišku, stiprino priešo pozicijas. Reikėjo
kažką daryti. Tolimesnis laukimas grėsė pražūtimi.
Tadas su Trupinėliu statė iš eglišakių palapinę.
- Greičiau vasara ateitų, - pasiguodė Trupinėlis, žiaumodamas
džiovimo sūrio nuolieką, kurios nespėjo įveikti žygio metu. - Va-
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Jonas Stanevičius (1823-1904)- 1863 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis.

sarą kas... Pasidėjai po galva balną ir skaičiuok sau žvaigždes, nei
tau pasikloti, nei užsikloti.
-Vasara toli, - burbtelėja Tadas. - Užtat, būk malonus, pa
kirsk dar eglišakių ...
-Toli, -atsiduso Trupinėlis. -Kaip manai, iki to laiko sumu
šim maskolius?
-Jeigu sūrio nepritrūksi, tai gal ir anksčiau.
-Tau vis juokai... Sako, tas laivas su ginklais... "Džeksonas"*,
ar kaip jis... jau plaukia Kuršių marių link.
-Būtų gerai.
- Šlėkta iš Augustavo, tas, kur su etmono kontušu vaikšto...
Tai jis sako, kad Napoleonas su Garibaldžiu žada atsiųsti mums
savo armijos.
-Kas tas Garibaldis?
-Nuje, ar negirdėjai? -didžiai nustebo Trupinėlis. -Italijos
didvyris! Beveik kaip mūsų kunigaikštis Vytautas.
-A-a...
- Ko tu toks... nugaravęs? - susirūpino Trupinėlis. - Kad
gavom nuo kopūstininkų? Palauk, mes dar ištaisysim jiems vese
liją!
-Man neišeina iš galvos tas kapitonas, -pasakė Tadas.
- Gulko? Kuo jis tau užkliuvo? Duotų man dešimtį tokių
Gulko, aš jau šiandien karaliaučiau Žemaitijoj!
*Turimas galvoje anglų laivas "Vordas Džeksonas", kuris per Baltijos jūrą i Lietuvą
turėjo atgabenti sukilėliams ginklų. Tačiau ekspedicija caro patikėtinių buvo
sužlugdyta.

-Kodėl-užkliuvo. Atvirkščiai. Aš tik galvoju... Jeigu jam ne
sykį pasisekė apdumti maskolius, o šiandien net įtupdė raistan,
rai aš ir galvoju...
Ir Tadas išdėstė savo planą, kuris jau kelios naktys nedavė jam
ramybės.
-Tu žinai, kas toks esi? Žinai?- sušuko Trupinėlis, kai Tadas
nutilo.
-Nežinau, -prisipažino Tadas.
-Generolas! T ik generolui gali ateiti į galvą tokios mintys!
Trupinėlis nudūmė ieškoti Dauginto.
Ežero pakrantėje liepsnojo laužai, bumbsėjo kirviai, skraidė
šūksniai. Prie laužų būriais sėdėjo vyrai: persijuosę virvagaliais
prastas valstietiškas rudines, ilgais dvariškių žiponais, studentiš
kom milinėm, užsidėję ant galvų keturkampes, plunksnom pa
puoštas konfederates ar avikailio kepures, su auliniais, naginėti
ar įsimovę klumpes. Prie vieno laužo keikėsi lenkiškai, prie kitolietuviškai. Vaitojo sužeistieji, snaudė nusikamavę žygyje, kikeno,
stumdydamiesi tarpusavyje, bernai.
Ksaveras Daugintas Trupinėlio pasakojimą išklausė gana san
tūriai. Lyg niekur nieko čiulpė pypkę, išleisdamas pro ūsus plo
ną dūmų sruogą, kartkartėm nusispjaudamas į nenoriai degantį
drėgnų malkų laužą. Raukšlėtas, įjuodęs nuo kalvės suodžių vei
das nerodė nei susidomėjimo, nei abejingumo. T ik iš to, kaip jis
laikė sugniaužęs savo didelėje saujoje pypkę, galėjai įtarti, kad šitas
mažakalbis žemaitis dabar atsidėjęs sprendžia sunkų galvosūkį.
Greta Dauginto, kazokiškai parietęs po savimi kojas, sėdėjo
kapitonas Gulko ir garsiai šliurpčiojo iš aliuminio puodelio avie-

čių arbatą. Nedidukas, liesas, su atsmaukta ant pakaušio besnape
kareiviška kepure, su aukštai išlenktais mergaitiškais antakiais, su
linksma duobute siaurame smakre, jis buvo panašus į persirengusį
kareiviškais drabužiais vaiką. Rudi akių obuoliukai įdėmiai sekė
guvią Trupinėlio šneką ir niūrų kalvio Dauginto tylėjimą.
- O čiom on tak mnogo boltajet?- pagaliau neiškentė kapito-

nas.
Ksaveras Daugintas neskubėdamas keliais sakiniais persakė
kapitonui, ką buvo girdėjęs iš Trupinėlio.
Kapitonas sumirksėjo pelėdos akimis, pašoko, pasisėmė iš ga
ruojančio katilo vandens, vėl atsisėdo.
-

A čto?]esli delo vygorit, karty v našych rukach. Vsio zavisit ot

etovo parnia.
Ksaveras Daugintas nusispjovė į laužą, apžiojo pypkės kandik
lį, patylėjo.
- Pašauk man tą vaikį! - paliepė Trupinėliui.
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Antros kavaleristų divizijos pirmojo dragūnų pulko štabas
buvo laikinai Įsikūręs Barzdžių sodžiuje, seniūno Karolio Vajėgos
troboje; rotmistras Snegiriovas pats išsirinko šitą sodybą. Nors
būdamas grynakraujis miestietis (gimė ir augo Maskvoje), neži
nia kodėl jautė silpnybę gamtai. Karo vadovybė jį dažnai mėtė iš
vieno Rusijos imperijos krašto į kitą, ir rotmistras visada džiaug
davosi pakliuvęs ne į gubernijos ar pavieto centrą, o į kokį nuoša
lų provincijos bažnytkaimį, kur laiko tėkmę primindavo nebent
varpų dūžiai ir gaidžių giesmės apyaušryje. Ipolitas Artūrovičius
tada bemat užmiršdavo įkyrėjusios tarnybos rūpesčius, nuo ryto
iki vakaro klaidžiodavo po apylinkes, svaigdamas nuo laukų erd
vės ir vėjo šlamesio medžiuose. Labiausiai rotmistras mėgdavo
lankytis tokių miestelių ar sodžių kapinaitėse. Sustos, būdavo,
prie kokio sukrypusio kryžiaus, įsižiūrės į žmogelio pavardę, gy
venimo metus ir būtinai apsiašaros:
- Laimingas tu, Vasilijau, sūnau Mitrofano, kad gyvenai šitoje
Dievo pasvietėje. Tu girdėjai, kaip čiulba paukščiai, kaip kalasi

pavasarį žolė, kaip bėga upėje vanduo... Tu gyvenai gamtos pa
slaptyje ir į tokią pat paslaptį nuėjai. Ilsėkis, Vasilijau, sūnau Mi
trofano, ilsėkis ir klausykis. Tau labai pasisekė.
Po tokių klajonių ir širdies atsivertimų rotmistras Snegiriovas
vakarais mirtinai nusigerdavo ir dievagodavosi savo senam ištiki
mam denščikui Antonui, kad rytoj pat išeina į atsargą, nusiperka
kaime trobą ir nuo šiol augina kiaules.
- Kodėl būtent kiaules, Ipolitai Artūrovičiau? - stebėdavosi
denščikas.
-Todėl, kad kareivis, Antonai, ėda, kas paduota, miega, kur
pakliūva, o kai ateina laikas... Žodžiu, pati artimiausia kareiviui
siela yra kiaulės siela.
-Nesutinku, Ipolitai Artūrovičiau! Kaip galite šitaip kalbėti,
jūsų prakilnybe! -gąsčiojosi denščikas Antonas, baimingai dirs
čiodamas į duris: neduok Dieve, išgirs tokias kalbas kas nors iš
štabo karininkų! -Nėra žemėje šventesnio žmogaus už kareivį!
Nėra, jūsų prakilnybe! Todėl, kad kareivis gina carą ir tėvynę!
-Nuo ko gina? Kas gi užpuolė tavo vargšą carą?
-Schizmatikai*, jūsų prakilnybe, schizmatikai.
-Lenkas toks pat krikščionis kaip tu, gal net didesnis.
-Tai ko jis pjauna mūsų brolius, Ipolitai Artūrovičiau? Pats
matėte, kas dėjosi Varšuvoje. Miegančius lovose smaugė ir gyvus
degino! Prisimenat kapitoną Zamkiną?
Teisybė, šaunus vyras buvo Polujektas Petrovičius Zamkinas.
Juodais kaip naktis plaukais, lieknas, su velnio žiburiukais čigo-

*

Schizmatikai - atskilusieji nuo Bažnyčios.

niškose akyse. Ir kokį balsą turėjo! Ne balsą, o arkangelų vargo
nus! Varšuvos grafaitės iš proto kraustėsi. O paskui, kai prasidėjo
šita velniava, patį pirmą rytą rado papjautą savo kambarėlyje, kurį
jam nuomoja bene viena tų pasiutusių grafaičių.
Rotmistras Snegiriovas dažnai prisimindavo kapitoną Zamki
ną, su kuriuo drauge mušė Kryme turkus, paskui šėrė blakes prie
Bucharos sienų.
Taip, ką čia kalbėti, smagus buvo vyras Polujektas Petrovičius!
O kaip šauniai jis dainuodavo, žygiuodamas Varšuvos gatvėmis.

Tai buvo savotiškas iššūkis lenkams, kurie naktimis šimtais balsų
giedodavo už kareivinių t voros savo kūrybos giesmę:

Jeszcze Po/ska nie zginela
I zginqc' nie musi:

Kapus'niakow diabel wez'mie,
Reszte po/ak zdusi!*

-Ek, Antanai, Antanai, - pravirkdavo girtomis ašaromis rot
mistras Snegiriovas. - Pripilk taures, kai širdį maudžia, kaip sa
kydavo Polujektas Petrovičius... Išgersim už jo šviesų atminimą!
O kai išgersim, aš tavęs, didžiosios nacijos vabalėlį, paklausiu: ar

reikia Rusijos imperijai nusususių šlėktų Lenkijos ir šitos pagonių
Lietuvos? Atsakyk man, didžiosios nacijos vabalėli, unteri Anto
nai Krivolapovai?
-Reikia!- ryžtingai atsakydavo denščikas Antonas.
Lenkija dar nežuvo ir nežus: kopūstininkus trauks velnias, likusius lenkas pas
maugs! (lenk.)

*

-Kuriems velniams? -dabar jau stebėdavosi rotmistras.
-Neturiu garbės žinoti, jūsų prakilnybe!- kariškai sumušdavo kulnimis Antonas, ir jo visada raudona pupos diduma nosis
pabaldavo. - Šito nori jo šviesybė caras Aleksandras, ir man bus
didelė garbė paguldyti savo galvą šventoje kovoje su schizmati
kais!
-Guldyk,-sutikdavo rotmistras.-Guldyk, Antonai, jeigu tu
manai, kad tavo galva tiek tėra verta.
Tą ankstyvą balandžio rytą rotmistras Snegiriovas nesigėrėjo
kaip paprastai gamtos nubudimu ir nesidžiaugė sodžiaus gyveni
mo ramybe.
Rotmistras gulėjo seniūno Karolio Vajėgos gerajame trobos
gale ir kentė bjaurų skausmą. Nepadėjo net turkiškas tabakas,
kurį Ipolitas Artūrovičius itin mėgo ir kurį Antonas išknisa neži
nia iš kokios slėptuvės. Rotmistrą kamavo sena kavaleristų bėda hemorojus.
-Jūsų prakilnybe, audiencijos prašo poručikas Špakovskis! pranešė Antonas.
-Vyk šalin!-paliepė rotmistras.
-Jis sako turįs svarbų reikalą.
-Aš mirštu. Tegu pasiunčia į kapines duobkasius.
- Tai bus ar ne ketvirta duobė nuo to laiko, kai mes išžygiavom iš Kauno, jūsų prakilnybe?
-Ne tavo reikalas. Aš nekaltas, kad taip lėtai mirštu.
-Nuo šitos ligos žmonės nemiršta,-taikiai pasakė Antonas.Įsakysit pripilti taurelę? Dar šiek tiek liko nuo vakarykščios.

- O aš mirsiu! - įsiuto rotmistras. - Panorėsiu - ir mirsiu!

To dėl, kad man viskas nusibodo! lr šitas sukilimas, ir tavo caras,
ir tavo snukis! Įpilk, kol nepersigalvojau. Paskutinė taurelė prieš
Dievo teismą!

Į kambarį sparčiai įžengė poručikas Špakovskis.
-Jūsų prakilnybe, leiskite pranešti!..
-Kas atsitiko? - piktai pertraukė jį rotmistras. - Atvyko generolas Ganeckis*? Nusišovė gubernatorius? Man nusispjaut! Aš
noriu pasiklausyti, kaip kalasi žolė. Tai mano priešmirtinis noras.
- Reikalas svarbus ir neatidėliotinas, - praleido pro ausis rot
mistro žodžius poručikas. -Sargyba sulaikė pabėgėlį iš sukilėlių
stovyklos.
-Kas iš to?
-Jis nori mums padėti.
-Kaip?
-Siūlo mums vieną iš sukilimo vadų.
-Vadų? Ką tokį?
- Boleslovą Dluskį-Jablonovskį.
Rotmistras, regis, laikinai užmiršo hemorojų ir tuo labiau artėjančią mirtį.
-Jūs... juokaujate, poručike?
Tačiau Janas Špakovskis, atrodo, nebuvo linkęs juokauti.
- Antonai! Padėk apsirengti!.. Kur tas metiežninkas?
-Kieme. Įsakysit atvesti?
*Ivanas Ganeckis

( 1810-1887) -rusų generolas, 1863 m. su savo pulku dalyvavęs

malšinant sukilimą Lietuvoje.

-Vesk.
Kai poručikas grįžo, vedinas Tadu, rotmistras Snegiriovas stu
dijavo ant stalo žemėlapį. Jis jau spėjo išgerti Antono paduotą
taurelę, ir skausmas mažumėlę atlėgo.
Rotmistras nužvelgė nuo galvos iki kojų Tadą.
-Kiek tau metų?
Poručikas išvertė rotmistro klausimą.
-Septyniolika, -pasakė Tadas.
Rotmistras kažkodėl tikėjosi išvysti nuskurusį vargetą, gyve
nimo nukamuotą žmogų, kuris, iš baimės gelbėdamas savo kailį,
ryžosi tokiam žingsniui.
Tado išvaizda, o ypač amžius rotmistrui iškart nepatiko.
-Iš Dluskio būrio?
-Ne.
-Tai iš kokio?
Tadas, regis, sutriko. Žvilgtelėjo į rotmistrą, paskui į poruči
ką.
-Nenori sakyt? Mes katės maiše neperkam, vyre.
-Ksavero Dauginto, -pagaliau ryžosi Tadas.
- Malonu girdėt! Ir kaip jis jaučiasi? - šyptelėjo rotmistras,
žaisdamas munduro saga.
Tadas patraukė pečiais.
- Kol kas prastai.
-Kol kas? Che che, -sukikeno rotmistras. -T ie lietuviai, poručike, matau, linksmo būdo. Ir kaipgi tu mums ruošiesi parduot
tą poną Dluskį?-vėl kreipėsi į Tadą.
-Aš žinau, kur ir kada susitiks Daugintas su Dluskiu.

- Įdomu. O kodėl jie turi susitikti?
- Šito aš nežinau.
-Nežinai...
Rotmistras sugrįžo prie žemėlapio. Prakeiktas hemorojus vėl
atgijo, ėmė deginti žarijom.
-Pats, suprantama, tikiesi, kad paskui mes tave paleisim?
-Ne. Aš noriu pasilikti pas jus.
Rotmistras kilstelėjo antakius.
-Malonu girdėt. T ik nelabai suprantu, iš kur toks keistas no
ras? Iš pradžių su metiežninkais, paskui...
Tadas nuleido akis.
- Daugintas pakorė mano tėvą ... Jis buvo seniūnas ir saugojo
grūdų magaziną.
Rotmistras įdėmiai nuvėrė jį akimis.
-Iš kokio pats esi sodžiaus?
-Kirklių.
-Kirklių... Kirklių. O pavardė?
-Mizaras. Jonas Mizaras.
-Tai tu, vadinasi, esi to seniūno sūnus?
Tadas atlaikė žvilgsnį.
- Malonu girdėt. Pas mus yra žmogus iš Kirklių. Kokia jo pa
vardė? - rotmistras klausiamai dirstelėja į Špakovskį. -Nesvar
bu... Galėsit susitikti. Negerai, kad šitaip su tavo tėvu, negerai...
Pakarti žmogų už tai, kad jis saugo magaziną... Žiauru. Ką gi vals
tiečiai darys pavasarį, kad magazine nieko nebėr? Antonai!-rot
mistras nekantriai spragtelėja pirštais.

Denščikas atnešė dar vieną taurelę. Rotmistras nenorom išgėrė.
- Bet štai ką aš tau pasakysiu, vyre. Mums to pono Dluskio
visai nereikia.
Kambary įsiviešpatavo tyla. Poručikas Špakovskis kramtė lūpą.
Jo gražų, rūpestingai nuskustą veidą išmušė raudonos dėmės.
- Nereikia! -pakartojo rotmistras Snegiriovas. - Mūsų visai
nedomina nei Daugintas, nei Dluskis, nei jų abiejų susitikimas.
Mes, suprantama, atsižvelgsim į tavo gerus norus, Jonai Mizarai,
bet kol kas esi valstybinis nusikaltėlis ir tave teis karinis tribuno
las. Išveskit jį!
Rotmistras ir poručikas liko vieni.
-Aš nieko nesuprantu, Ipolitai Artūrovičiau!-poručikas pa
sigręžė į rotmistrą.-Žmogus mums nori padėti... O jūs...
-Piemuo! -išrėkė rotmistras.-Daugintas pasiuntė piemenį
ir tikisi mums kaip viščiukams nusukti galvas!
- Aš nematau jokio pagrindo ...-bandė ginčytis Špakovskis.Dauginto gauja iš tikrųjų atsidūrė beviltiškoje situacijoje, ir Dlus
kis, reikia manyti, stengsis ateiti jam į pagalbą.
- DIuskis? O jūs žinote, kur šiuo metu yra D!uskis? Teikitės
žvilgtelėti į žemėlapį, ponas poručike. Rekognoscinio štabo duo
menimis, Dluskis-Jablonovskis žygiuoja Biržų kryptimi ir šian
dien turėtų būti netoli Linkuvos miestelio.
Poručikas prikišo nosį prie žemėlapio.
-Kada Daugintas turėtų susitikti su Dluskiu?-paklausė rot
mistras.
-Šiandien vakare.

-Vakare... Nuo Luokės iki Linkuvos ne mažiau kaip šimtas
varstų. Kaipgi tas ponas Dluskis per tokį trumpą laiką atsiras
Luokės apylinkėse? Antanai!- šūktelėjo rotmistras.
Denščikas įkišo pro duris galvą.
- Tu užmiršai savo pareigas, unteri Krivolapovai!- spragtelė

ja pirštais rotmistras.
- Neužmiršau, jūsų prakilnybe. - Antonas pastatė ant stalo
taurelę. - Įsakysit atšaukt duobkasius?
- Tegu kasa. Aš kol kas iš tikrųjų prastai jaučiuosi. Atsarga gė
dos nedaro.
- Klausau, jūsų prakilnybe!
- Ipolitai Artūrovičiau, vadinasi, jūs linkęs manyti, kad šitas
metiežninkas, kaip jūs sakote, piemuo, yra paprastų paprasčiau
sias ... apgavikas? -Janas Špakovskis buvo iš tų žmonių, kurie sun
kiai prisipažįsta klydę. Sėkmė, lydėjusi jį Kaukazo mūšiuose, dar
labiau sutvirtino tą būdo bruožą. - O keršto motyvas? Kraujas už
kraują. Kaukazo tautose tai yra įstatymų įstatymas.
- Jūs turite galvoje šito piemens autobiografinį momentą?
Magaziną ir tėvo mirtį? Tą dar reikia įrodyti.
- Betgi jūs sakėte, kad pažįstate žmogų iš to paties kaimo. Pa
kanka tik juos suvesti...
- Mielas Janai, - trečia taurelė rotmistrą gerokai sušildė, ir jis
leido sau menką familiarumą su pavaldiniu. - Karas - tai ne tik
gražios dvarininkaitės ir meilės žaidimai. Karas - tai šachmatai,
kur žaidžiama tik viena partija, ir kiekviena klaida čia gali būti
lemtinga ... Nepažįstu aš jokio žmogaus iš Kirklių kaimo ir tą var
dą girdžiu pirmą kartą. Galiu pasakyti iš senos karininko patir-

ties: vaikėzas man atrodo labai įtartinai. Jeigu jis sukūrė pasaką
apie savo tėvo mirtį, tai žinia, kad čia yra žmogus iš to kaimo, jam
neduos ramybės. Galimas daiktas, jis bandys bėgti. Beje, kur jis
bus uždarytas ?
- Seniūno jaujoj.
- Nenuleiskit nuo jo akių.
- O jeigu jūs apsirinkat, Ipolitai Artūrovičiau? Laiko mes tu-

rim ne taip jau daug. Kitos tokios progos gali nebepasitaikyti.
-Jūs vis dar viliatės pasimatyti su Dluskiu?
- Aš tiesiog nepasitikiu mūsų žvalgais, - pasakė poručikas. Tos žinios apie Dluskį gali būti išlaužtos iš piršto.
- Gali, žinoma, ir šitaip pasitaikyti, - sutiko rotmistras. - Yra
pasitaikę.
Snegiriovas palinko prie žemėlapio.
- Kirkliai... Kirkliai... Chm, keista, yra toks kaimas! Gal net
dešimties varstų nebus. Galima ir žygūną pasiųsti. Poručike, pa
kvieskit man seniūną Vajėgą.Jis žmogus vietinis, gal apšvies mums
protą ir be žygūno pagalbos?
- Klausau, jūsų prakilnybe! - Špakovskis atidavė pagarbą ir
išskubėjo vykdyti įsakymo.
Likęs vienas, rotmistras pavartė tuščią taurelę.
- Antonai! Schizmatike! - piktai pabeldė kumščiu į duris. Kur tu prapuolei, didžiosios nacijos vabalėli, kai miršta tavo vie
nintelis caras?
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Bėgti! Šita mintis suspurdo Tadui galvoje, vos tik rotmistras
prasitarė apie žmogų iš Kirklių. Ir kokio velnio jis leptelėja tuos
Kirklius! Galėjo pasakyti Petrikius, Kulšikus, Užvedarę... Ne, pa
sitaikė ant liežuvio šitie nelemti Kirkliai!
Tado sargybinis, kazokas raudona kepure su mėlynu apvadu,
neatrodė stipruolis: nedidukas, maždaug keturiasdešimties metų
vyras nutriušusiais rudais ūsais. Tokį stumtelėjai kur už kampo, ir
dėk į kojas.

- Davaj, davaj! Poševelivaisia, gnida!- kazokas stuktelėja šau
tuvo buože Tadui į nugarą.
Senyva moterėlė, turbūt trobos šeimininkė, nešanti iš podėlio
ąsotį, persižegnoja, skarelės kampu nusibraukė ašaras. Iš gyvena
mojo trobos galo gardžiai kvepėjo krosnies dūmais ir šutintais
kopūstais. Bet alkio Tadas nejautė.
Atrodo, viską nuodugniai aptarė su Daugintu ir kapitonu Gui
ko, ir še tau. Sukilėliai iš tikrųjų pakorė tą Mizarą, nes šuo, o ne
žmogus buvo, ne vieną valstietį pakišo po velėna prie panščiznos,

o jo sūnus Jonas prapuolė kaip vandenin. Tai tu ir būsi tas Jonas,
mokė Daugintas Tadą. Dabar tokia sumaištis, kad maskoliams ne
tikrinimai galvoj.
O čia pabraukšt žmogus iš tų Kirklių! Kaip tu būsi Jonas Mi

zara, kad toks nesi!
Bėgti! Kol vėl neužsivėrė tos bjauriai šaltos jaujos durys! Bet
kur tu nubėgsi, jei sodyba lyg tyčia atsitūpusi ant kalvos, atokiau
siai nuo miško ir kitų sodžiaus trobų. Dar pora ginkluotų kazokų
gūžinėją palei tvartą, šepečiais brauko arkliams nugaras ir kirki
nasi su mergom.

- Jdi, idi! Anafema!.. - sargybinio šautuvas vėl dunkstelėja
Tadui sprandan. Turbūt siunta, kad ne jis, o jo draugai glamžosi
su mergiotėmis. Viena aukštesnė, su geltona kasa ant peties, kita
žemesnė, storablauzdė kvatoklė pūstais kaip bandelės žandais.
Susikibo abi už rankų, bėga priešais per kiemą trobos pusėn.
Pasaulio pabaiga! Iš netikėtumo Tadui pakirto kojas: stora
blauzdė kvatoklė besanti ne kas kitas, o Teresikė! O toji gelton
kasė - Tadas dėl tikrumo net užmerkė akis, - toji geltonkasė...
Morta Viktoravičiūtė!
-Morta!.. -išsprūdo Tadui. Mergikės taip ir prišalo vietoje.
-Tadas?!. -blykštančiam lūpom sušnabždėjo Morta.

- Što takoje?.. Ach, kakije devki, kakije devki!- kazokas šoktelėja į tarpą, atskirdamas Tadą nuo merginų.- Nu,

ne šalite, ne

šalite, krasavicy! Davaj, davaj!- paragino jis suimtąjį.
Prie jaujos durų Tadas atsisuko. Merginos tebestovėjo kieme
nuščiuvusios, sutrikusios.

Kaip jos čia atsirado, nežinia ko niršdamas, pagalvojo Tadas.
Apmetė žvilgsniu ryto saulės nušviestą sodybą, vištų pulką, išbi
rusį sniego nugulėtoje pievoje, tolimą mišką galulaukėje. Perne
lyg tolimą.

-Nu nu, ne grusti, razboiničiok! Viš, kakaja vesna! I devki ka
k�je! Bog dast, možet ješčio vykrutišsia!- sargybinis, blykčiodamas
baltais dantimis, uždarė jaujos duris.
Tadas iš nevilties sugriežė dantimis. Reikėjo čia toms mergoms
pasipainioti! V isai sujaukė protą.
Naktį, kai kazokai čia jį įmetė, Tadas įsirausė į pakulas ir už
snūdo, džiaugdamasis, kad viskas eina taip, kaip ir buvo sumany
ta. Šiandien vakare jis turėjo atvesti kazokus prie Gūšros ežero.
Šiek tiek apsipratęs su tamsa, Tadas apėjo pasieniais jaują.
Jokio plyšelio ar išpuvusio rąsto. Trobesys neseniai statytas, dar
sakais atsiduoda. Ne jauja, o tvirtovė. Iš jos taip paprastai neiš
trūksi. Ir nieko čia neapkaltinsi, pats įsiprašei.
Seniūno Vajėgos troboje užuostas krosnies dūmas keistu grau
duliu įsmilko Tadui krūtinėn. Kaip ten dabar jo gimtieji Kinčiu
liai? Greit jau bus du mėnesiai, kai iškeliavo iš namų. Ar žino kas,
nujaučia, kur jis išėjo? Nebent Juozapas. Gal dar tėvas. O kodėl
išėjo?

Į šitą klausimą Tadas kažin ar mokėtų atsakyti.

Gal čia dėl

visko kaltas Trupinėlis?
Tada jis dar nežinojo šitos Klemensiuko pravardės. Nieko ne
žinojo. Girdėjo naktį Byvainės girioje šūvius ir arklių žvengimą.
Po trobą vaikščiojo vienmarškinis tėvas, žvalgėsi pro apšarmoju
sius langus.

- Prasidėjo, - pasakė tėvas.
- Kas... prasidėjo? - atsiliepė iš lovos motina.
- Skerdynės.
- Viešpatie!.. - sušnabždėjo motina ir ėmė be ryšio vapėti
maldos žodžius: - Kasdieninės duonos duok ... lr atleisk mums
mūsų kaltes... Ir pagirtas tavo vaisius įsčiose...
Sodžiaus vieškeliu prašuoliavo raiteliai. Buvo girdėti žmonių
riksmai ir arklių kanopų bilsmas į sušalusią žemę. Kieme pasiuto
loti Rudis.
Nubudo ir Dominykas su Ulijona.
- Aš pažiūrėsiu tvartan, - pasakė Dominykas. - Kad Juodžio
kas neišvestų.
- Čia ne arkliavagiai, - burbtelėjo tėvas.
- Ne arkliavagiai. Tas teisybė, - sutiko Dominykas ir atsiduso. - Daug vyrų šiąnakt trūksta kaime... Mykolo Remėzos, Ma
taušo Kibarto, Erazmo Juodeikio, Vincento Raudžio...
-Vincento? - sukluso tėvas. - Taigi tas dar visai vaikas!
- O ką tu jam padarysi? Užsinorėjo nuversti carą!.. Nusikalė

Saukos kalvėje dalgį, prisitaisė prie koto, ir miškan kartu su vy
rais!
Žinia pribloškė gulintį ant pečiaus Tadą. Vincė! Pas sukilė
lius? Tas pats Vincė, kuris bijojo naktį vienas praeiti pro Mockaus
jaują! Pas sukilėlius! Su dalgiu ant peties! lr kad nors kokį žodelį
Tadui! Dar vakar buvo susitikę ant Virvytės ledo, kur Tadas kirto
eketę - tėvas ketino kurti pirtį. Pasišnekėjo apie šį bei tą, perdavė
labų dienų nuo Mortos, kurią, girdi, matęs Luokės bažnyčioje.

Rytą sodžius budo nedrąsiai: atsargiai vėrėsi trobų durys, ty
liais žingsniais pėdino šeimininkės prie židinių, malkinėn, tvar
tan; pro vartus kyštelėjo vaiko galva, apsidairė; vieškelyje tebe
žymėjo sniege įmintos arklių pėdos, rausvoje saulėtekio šviesoje
degė nulūžusi pasagos geležtė.
Tadas pramušė iš nakties užsidėjusį eketės ledą, prisėmė kibi
rus vandens ir, užsidėjęs naščius, pasuko pirties pusėn. Greitai pa
stebėjo, kad eina žmogaus pėdomis, kurios taip pat vedė į pirtį.
Pėdos buvo šviežios ir kruvinos.
Tadas pastūmė pirties duris ir išvydo asloje nugriuvusį žmogų.
Kai po mėnesio Tadas su Trupinėliu sėdėjo miške prie laužo ir
iš vieno puodo kabino žirnių košę, Trupinėlis staiga pasakė:
- O tu žinai, kas tada mane išgelbėjo nuo mirties?
- Klemensai, tu juokies ar durnių ieškai? Kas daugiau, jei ne
aš?
- Ogi ir ne tu. Tavo tėvas.
-Tėvas?
-Jeigu jis nebūtų liepęs tau prinešti vandens, velnią tu būtum
ėjęs į tą pirtį.
-Teisybė, - sutiko Tadas. -Bet užtat tu jam gražiai atsilygina1.
- Kaipgi? -nesuprato Trupinėlis.
- Išvedei iš kelio sūnų. Prišnekėjai visokių pasakų apie laisvą
gyvenimą.
-Gailiesi? -rimtai paklausė Trupinėlis.

-Dar nežinau, -lygiai taip pat rimtai atsakė Tadas.
Taigi Trupinėlį tada išgelbėjo tėvas. O kas dabar išgelbės
Tadą?
Jauja tvoskė įsisenėjusia drėgme, supuvusiais linais ir pelių
išmatom. Skrandyje ėmė urgzti alkis. Šutintų kopūstų kvapą se
niūno troboje Tadas, regis, užuodė net čia.
Kad rotmistrui jis nepatiko iš pirmo žvilgsnio, Tadas suprato
vos įžengęs į kambarį. Bet kuo? Kad pasisiūlė išduoti savo vadus?
O gal jis ką nors ne taip kalbėjo? Iš kur rotmistras žino apie Dau

gintą? Nejau būryje maskoliai turi savo žmonių? Gal toks žmo
gus dabar ir išrengs nuogai Tadą?
O jeigu rotmistras melavo, toptelėja staiga Tadui. Iš kur tokie

turtingi, kad jiems nerūpėtų Daugintas, o tuo labiau Dluskis? Ne,
čia kažkas ne taip. Gal ir jokio žmogaus iš Kirklių nėra? Tadas juk
pūtė miglas į akis, tai kodėl šitaip negalėtų rotmistras?
Velniai rautų, kaip viskas susipainiojo! Ir dar toji Morta... Kir
kinasi sau su kazokais. O per vakaruškas pas Vaitiekų, regis, vis
pašnairuodavo jo pusėn, ir su tokia slapties šilumėle akyse, kad
Tadui imdavo bėgioti pakaušyje skruzdėlytės.
Tadas įsiutęs spyrė į jaujos duris. Ir žengtelėja atatupstas iš ne
tikėtumo.
Durys buvo neužrakintas!
Eik sau į lauką ir keliauk pasišvilpaudamas! Gal sargybinis nu
siims kepurę ir pamojuos atsisveikindamas!
Ką tai turėtų reikšti?
Iš tikro! Tadas juk prašėsi priimamas į maskolių stovyklą. Jo
tėvą, Nikodemą Mizarą, pakorė Daugintas! Tai kur jis galėtų bėg-

ti? Atgal pas sukilėlius? Bėga tas, kam svyla padai. Vagie, kepurė
dega!
Ehė, kaip čia viskas gudriai susiūta! Arba tik šitaip atrodo Ta
dui.
Atrodymas atrodymu, o sargybinis šit su kažkuo jau kalbasi.
Gal atvedė tą žmogų iš Kirklių? Nepanašu, argi dėl to taip kiken
tų ir kvailai šūkautų sargybinis? O ir tas antrasis balsas-moteriš
kas! Tegu prasiveria žemė, betgi tai... Teresikės balsas!
Nelauktai durys atsilapojo ir į jaują įbėgo Morta.
-Tadai!.. Kur tu? - žlibinėja po tamsą jos akys. Išvydusi jį,
pripuolė, įsikibo krūtinėn.-Bėk! Greičiau!..
-Kaip tu čia atsiradai... šitame sodžiuje?
- Ar pas Vajėgas? Taigi mano krikštatėvis... Aplankyt atėjau.
O čia tu... Kaip iš dangaus! Maniau- tavęs gyvo nebėra!.. Man

Motiejukas pasakė, kad tu pas sukilėlius. Bėk! Teresikė užkalba
sargybiniui dantį. Degtinės iš trobos jam atnešė. Kad bėdos neat
sitiktų! Taip ir spigina vilko akimis, nekrikštai!
- O ką daro viršininkai? .. T ie, troboje?

- Ieško šeimininko. Toks jaunutis oficierius net sušilęs laksto!.. Ko tu lauki? Kad kokios, dar čia atlapatuos?!

�eško seniūno, vadinasi, kažkam skubiai prisireikė, sumetė Tadas.
-Aš negaliu bėgti, -pasakė Tadas.
-Negali? Vajėgau! Taigi nušaus, kaipgi tu būsi nebėgęs?
-Negaliu. Taip reikia... O kur pats šemininkas prapuolė?
-Išvedė arklį, kad miške paslėptų. Sako, kazokai iš visų atimsią... Tai kas tau yra? Aš ir Teresikę prikalbėjau...

- Kas jis per žmogus?
- Ar krikštatėvis? Auksinis... Žinok, jis irgi su dalgiu miškan
būtų išėjęs, tik kad pati labai pasiligojusi.
-Sakai, su dalgiu... Tai gerai. Morta, tu galėtum man padėti?
- Žinoma, galėčiau. Galiu. Tik tu sakyk - kaip?
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Tadas girdėjo, kaip sugrįžo prie jaujos sargybinis. Pravėrė du
ris, žvilgtelėjo į sėdintį ant pakulų krūvos suimtąjį.

- Durak kakoj to popalsia, a ne metiežnik!- kazokas nusispjo
vė, uždarė duris, nusikeikė, pabandė uždainuoti, bet aiškiai buvo
be ūpo. Dar sykį nusikeikė, atsisėdo prie sienos ir užknarkė.
Laikas slinko be galo nykiai. Besiklausydamas sargybinio knar
kimo, prisnūdo ir Tadas.
Kai jis nubudo, pamatė priešais save stovinčius rotmistrą
Snegiriovą, poručiką Špakovskį ir rudabarzdį, mėlynom akim
valstietį. V ilkėjo jis pilka naminio milo sermėga, perjuosta odi
niu diržu.
-Ei tu, kelkis!-paliepė Tadui poručikas.
Tadas atsistojo.
- Pažįstamas? -paklausė poručikas.
Valstietis glamžė rankose veltinę skrybėlę ir šypsojosi.

-Je, kaipgis! Nikodemo Mizaros sūnus. Jau buvom ir palai
doję... Mes su tėvu, Dieve duok jam dangų, dažnai susieidavom.
Kaip tu čia pas mus atsidūrei?
-Atsidūriau, - pasakė Tadas ir taip pat šyptelėjo. Jam net pa
sirodė, kad Vajėga nežymiai pamerkė akį.
Rotmistras apsisuko ir tylėdamas išėjo iš jaujos. Jam iš paskos
nusekė poručikas.
-Ponas opicieriau! Ponas opicieriau! -pasivijo valstietis jau
nąjį karininką. - Vaikis, matau, alkanas ... Pakviesčiau prie stalo,
ponas opicieriau...

- Provodi je vo v chatu! - paliepė poručikas sargybiniui kazo
kui.
Saulė krypo vakarų šonan. Ir laukai, ir sodžiaus trobos, ir pa
dūmavęs tolumoje miškas skendėjo giedroje tyloje. Kvepėjo ga
ruojančia žeme, alksnių žirginiais ir tvartų mėšlu.
Troboje juos pasitiko jau Tadui matyta šeimininkė ir Morta su
Teresike. Ypač atkuto kazokas, nesivaržydamas užlindo užstalėn,
sodino šalia savęs Teresikę.
Šeimininkė atnešė pačirškimų lašinių su kiaušiniene.
Kazokas pareikalavo degtinės.
- Ką dabar tau darys? - paklausė Vajėga. Jo romios protingos
akys spinduliavo šiluma ir išmintim.
-Nežinau. Ačiū tamstai.
- Dėkok Barborai. Tai ji supažindino mane su tuo Mizara iš
Kirklių, kurį kartą gyvenime esu matęs Biržuvėnų malūne. Ir tik
iš tolo.

-Jis, tėtuk, mane Morta vadina, - patempė lūpą mergina. Dar vienas krikštatėvis atsirado.
Tadas dėkingai paspaudė jai alkūnę. Teisybę sako Vajėga, jeigu
ne Morta ...
- Kaip pavadinsi, nepagadinsi, - pasikasė savo rudą barzdą
šeimininkas. - Svarbu, kad žmogus būtų, o ne kokia Judošiaus
blakė, -pažvairavo jis į godžiai šlamščiantį kiaušinienę kazoką.
Patikėjo ar ne tas storapilvis maskolius, galvojo Tadas. Turėjo
patikėti.
Atgal į jaują jo nebevedė. Gerokai apšilęs sargybinis, Teresikės
džiaugsmui, prisnūdo užstalėje, taigi Tadas gavo progą įsišnekėti
ir su šeimininku, ir su mergaitėm. Seniūnas Vajėga, pasirodo, ge
rai pažinojo kalvį Ksaverą Daugintą, dar trisdešimtaisiais metais
jie drauge mosavo dalgiais prieš caro dragūnus.
-Aš visa širdimi su tavo vyrais, -pasakė Vajėga. -T ik, man
dingojas, nieko dora ir šį sykį neišeis. O jeigu ir išeis, tai vėl viskas
greitai sugrius.
-Sugrius? Kaip tat sugrius?
- Nelygus svietas. Yra ponas, yra vyžočius. Padarysi vyžočių
ponu, geriau nebus. Arba visi vyžočiai, arba visi ponai-tik šitaip.
Kol tokio svieto sulyginimo nebus, ponai kaip karaliavo, taip ir
toliau karaliaus ... O Rasiejos ciesoriaus galybė neapsakyta, nei
lenkas, nei lietuvis jos nesugriaus.
-Eina kalbos-ir Rasiejos vyžočiai imsis dalgių, -Tadui glos
tė širdį, kad šeimininkas su juo kalbasi kaip su sau lygiu, suaugu
siu žmogumi. Ir dar mergaičių akivaizdoje. Nors Morta su Tere-

sike tikriausiai ir be Vajėgos pagerbimo laikė Tadą vos ne pasakų
didžiavyriu.
- Ar eitų maskolius prieš savo tikėjimą ir prieš savąjį cieso
rių? -suabejojo Vajėga.
-Dar, sako, Garibaldis atplaukęs su laivais pagalbon, -toliau
kurstė pagyrų puodą Tadas.
-Kas tas... Garabalda?-priblokštas Tado išmanymo, pasido
mėjo senmnas.
- Kažkoks lenkų giminaitis, - nemirksėdamas aiškino Ta
das.-Prancūzas ar dar baisesnis.
-Jeigu šitaip, tai visko gali būti. Margumas to svieto!-stebė
josi šeimininkas.
Iš Mortos Tadas patyrė apie tėvo ligą: kažkas atsitikę plau
čiams, dvi savaites nekėlęs iš lovos ir tik per Juozapines kaimynai
matę svirinėjantį kaip šešėlį po kiemą.
- O panelė Gruiniūtė išvažiavo į užsienius, -nei iš šio, nei iš

to pasakė Morta.
Tadą tarytum kas būtų šaltu vandeniu perliejęs.
-Į kokius... užsienius?
-Ar aš žinau. Sako, labai tolimus. Pats Gruinius, sako, lydėjęs
ją net iki Kauno.
Naujiena taip apstulbino Tadą, jog valandėlę sėdėjo kaip mai
šu trenktas. Išvažiavo! Paspruko!! Tai kokio velnio jis tada išėjo į
mišką? Gerai, Trupinėlio pasakos apie kautynes su kazokais, apie
mirties kvapą, nuo kurio stingsta kraujas gyslose, apie vyrišką
džiaugsmą, kai jojant švilpauja ausyse vėjas, o sugniaužtam delne

tvinksi kardo rankena... Visa rai labai gražu, ber užvis labiausiai
Tadas tikėjosi pajusti keršto džiaugsmą, kai jis sukilėlių būryje
būrų įjojęs į liepsnojantį Biržuvėnų dvarą. Kad pažiūrėrų panelei
Kristinai į akis. Taip, rai aš, driskius ir bailys! Tai aš padegiau tavo
dvarą, panele Kristina! Mane siuntė ne kas kiras, o pats sukilė
lių vadas Ksaveras Daugintas, kad pasišildyčiau rankas. T ik tiek.
Muziką, ponai! Pašokim, panele Kristina! Kaip smagiai traška
lauželis, tiesa? Ir visa tavo poniška didybė! Pašokim, panele Kris
tina, mums liko mažai laiko! Mūsų laukia kiti dvarai ir tokia pat
smagi šilumėlė!
-Tadai! Kas tau?
-A?
Morta žiurėjo į jį su tokiu rūpesčiu akyse, jog Tadas net nu
kaito.
-Tu visas drebi.
- Drebu?.. Arvėsau jaujoje. Pašalas eina, - pabandė šyprelėri
Tadas ir pats su atida pasižiūrėjo į Mortą. Ji tyčia sakė apie Kristi
ną ar atsitiktinai nukrito anr liežuvio? Iš kur galėtų žinoti?
Nuo sodžiaus pusės į kiemą įjojo pulkas kazokų. Šmėstelėja
tarpduryje gražuolis poručikas ir vėl prapuolė. Toks sujudimas,
matyt, buvo ne be reikalo.
-Ar tik ne žygiui ruošiasi? - pasakė Tadas. - Matyt, atėjo ir
mano valanda.
-Ar mes dar pasimarysim kada?- virptelėja Mortai blaksrienos.
- Ogi pasimatėm! Net derėtis nereikėjo!.. Dabar aš tau likau
skolingas. Įkliūsi į bėdą, sušvilpk tris kartus.

- Labai tu girdėsi.
- O tu smarkiai švilpk.

Išjojo pavakare. Tadui davė kažkokią gaišeną, be balno, matyt,
iš žmogaus atimtą kumelę.
Sodžiaus gale prie rotmistro ir poručiko būrio prisidėjo ir li
kusi kazokų šimtinė.
Rotmistro veidas atrodė pavargęs ir piktas. Jis kažką burbtelė
ja poručikui.
- Bandysi juokauti, pirmas gausi kulką! - perdavė Tadui pa
slaugus karininkas rotmistro žodžius.
Su tokia gaišena pajuokausi, nutylėjo Tadas. Slapčiomis žval
gėsi į kazokus. Kas jie tokie? Iš kur? Apie ką dabar galvoja? Kiek
vieno jų namuose tikriausiai laukia tėvai, brolis, sesuo, gal mer
gaitė, tokia kaip Morta. Štai visai jaunas, kaip du vandens lašai
į Motiejų panašus kazokiukas. Tokios pat juokingai atkragintos
ausys, plonytė, su kuprele nosis, linksmai nustebusios akys dai
rosi po vakaro saulės nušviestas apylinkes. Turbūt ir jo kraštuose
lygiai taip pat ateina pavasaris? O štai nušašusia nosimi ir ilgais,
iki pasmakrės nukabusiais ūsais liūdnas dėdulė. Lyg būtų neseniai
verkęs. Gal jam skauda dantį? Gal koks viršesnis kazokas blogą
žodį pasakė? O gal jam šiaip liūdna, ir tiek. Vakaras, žmoneliukai
kiūtina į savo trobas, prie ugnies ir vakarienės, o tau reikia joti į
kažkokią nepažįstamą girią, iš kur niekas negarantuoja, kad grįši
sveikas.
Jeigu žinotų, kad iš šito žygio jie visai nebegrįš, pagalvojo Ta
das, ir negeri šiurpuliukai perbėgo kūnu. Argi taip kariauti nėra

nuodėmė? O Dauginto vyrams mirti iš bado miške? Pagaliau
niekas nekvietė nei to nušašėlio, nei adėpausio kazokiuko į Že
maitiją.
-Neatsilik! -šūktelėjo prijojęs artyn poručikas ir rimbu su
kirto Tado kumelei. Tačiau gaišena tik pamuistė galvą. Ji ir taip iš
paskutiniųjų pūtavo išsišovusiais iš po odos šonkauliais. Tai, kad .
bėgo greta grynakraujų Dono ristūnų, matyt, jos visai nejaudino.
Kažin kur dabar Žaibas, nusmelkė skaudulys Tadui krūtinę,
kokiais keliais lekia jo eiklios kojos, po kieno balnu tvinksi jo
karštas kraujas?
Nutilo šnekos. Iš po didžiulių skarotų eglių sužiuro neperžvelgiama, paslaptinga vakaro tamsa.
-Ar dar toli? -pasiteiravo rotmistras.
-Dar du varstai bus.
Rotmistras nusikeikė. Nepatiko jam šitas reikalas. Bloga nuo
jauta slėgė širdį. Gal įsakyti būriui grįžti? Kas bus, tebūnie, galiau
siai nusprendė, visi keliai veda ne į Romą, kaip tvirtino kažkoks
kvailas išminčius, o į kapą.
Tadas pastebėjo, kad poručiko žirgas vis taikosi bėgti greta,
atkirsdamas kelią nuo miško. Tadas beveik prie pat ausies juto ka
rininko alsavimą ir suprato, jog tas dabar nė sekundę nenuleidžia
nuo jo akių.
Iš kito šono jojo rotmistras.
Kelias ėmė leistis žemyn. Tai reiškė, kad artėjo Gūšros ežeras.
Priekyje sušvito nulūžusio beržo kamienas. Posūkis. Iš abiejų
kelio pusių miškas dabar stovėjo juoda siena.

Dar vienas posūkis.
Trenkė šūvis, ir beveik kartu su jo aidu krūptelėjo plačiašakė
eglė ir, su švilpesiu skrosdama orą, krito skersai kelio. Tokia pat
griūvanti eglė sušvokštė raitelių pulkui už nugarų.
Jau slysdamas nuo kumelės, Tadas pamatė, kaip pasviro balne
rotmistras, kaip kazokiukas, lyg du vandens lašai panašus i Smilgi
Motiejų, bandė apgręžti arklį, bet švystelėjęs iš miško dalgis įsirė
žė i jo veidą, ir kraujas čiurkšlėmis užpylė jo nustebusias vaikiškas
akis, kaip, baisiai surikęs, šašuotanosis visu ūgiu pakilo balne ir
tėškėsi aukštielninkas i kelio purvyną.

-Nas predali, bratcy!- perrėkdamas šūvių trenksmą, suriko
poručikas.- V ataku!Bej psiaverov!
Tačiau karininko komanda neturėjo jokios prasmės. Kazokų
pulkas malėsi siaurame kelyje, negalėdamas veržtis nei i priekį,
nei atgalios, nei išsisklaidyti į šalis. Ksavero Dauginto šauliai ir
dalgininkai be atvangos skynė kazokus, it pupų pėdus vertė iš
balnų.
Žvengė paklaikę arkliai, gargaliavo mirštantieji, ugnimi spjau
dė šautuvai.
Nušokęs nuo savo gaišenos, Tadas taikėsi nerti miškan, bet at
sitrenkė į sužeistą kazoko žirgą, kuris griūdamas vos neprislėgė
bėglio po savimi.
Prie pat ausies kurtinamai trenkė šūvis, ugnim nudegindamas
skruostą.
- Nepabėgsi! - išgirdo poručiko balsą. Tadas nespėjo nė grįž
telėti, ir kieti gniaužtai apkabino jam kaklą.- Mirk ir tu, lietuviš
ka gyvate!

Tadas pabandė atplėšti dusinančius gniaužtus, bet karininko
rankos buvo stipresnės. Akyse blykstelėja ir sustingo žalias žai
bas.
-Tadai! .. -lyg iš kokio sapno atklydo tolimas šauksmas.
Trupinėlis! Jo balsas!
-Ta-a-dai!
Tadas, kentėdamas baisų dusulį, susirietė ir, klupdamas ant
kelių, metė per galvą užvirtusią ant nugaros mirties naštą.
Poručikas žnegtelėjo žemėn, gniaužtai atsileido. Kažkoks ne
žmoniškas, niekada anksčiau nepatirtas įsiūtis užvaldė Tadą. Jis
sugriebė karininką, it kokią skiedrą pakėlė virš galvos ir atsivedė
jęs trenkė į šalikelės medį. Labai galimas daiktas, jog tą akimirką
jis būtų išrovęs ir medį - tiek susitvenkė įsiūčio jo raumenyse jeigu medis būtų pavirtęs į poručiką.
Bet Tadą jau glėbesčiavo Trupinėlis.
-Gyvas! Sveikas ir drūtas! Kaip Dervinės pušis!
Mūšis pamažu geso. T ik blaškėsi be raitelių arkliai, trinksėjo
pavieniai šūviai.
Geso ir rotmistro Snegiriovo gyvybė. Mirtinai sužeistas pir
mutinės kulkos, sutryptas arklių kanopų, jis seniai nebegirdėjo
mūšio atgarsių. Jo ausyse švelniai dūsavo vasaros laukų vėjas, ger
dami saulės šilumą, klegėjo medžiuose paukščiai, ošė žolė.
- Laimingas tu, Ipolitai, sūnau Artūro, - pasilenkė prie mirš
tančiojo angelo rūbais unteris Antonas Krivolapovas, vienoje
rankoje laikydamas degančią žvakę, kitoje - degtinės taurelę. Laimingas, kad numirei šitoje Dievo pasvietėje. Tu dabar galė-

si klausytis, kaip kalasi pavasarį žolė, kaip bėga upėje vanduo...
Tu gyvenai gamtos paslaptyje ir į tokią pat paslaptį išeini. Ilsėkis,
Ipolitai, sūnau Artūro, ilsėkis ir klausykis. Tau labai pasisekė.
-T ik negerai, kad palikau keturias tuščias kapų duobes šitoje
pagonių žemėje.
-Tai jau nebe tavo rūpestis, Ipolitai, sūnau Artūro. -Antonas
ištiesė taurelę, bet prieš tai kažkodėl užpūtė žvakę.
Rotmistras Snegiriovas taip ir neišgėrė paskutinės taurelės.

Gandas, kad Ksaveras Daugintas sutriuškino kazokų pulką
(kirų žiniomis -visą batalioną), netruko pasklisti po apylinkes.
Iš sodžių ir miestelių plūstelėjo vyrai-pėsti, raiti ir važiuoti. Ka
mantinėdamas atvykėlius, Daugintas stebėjosi žmonių margu
mu: į būrį prašėsi ir kailiadirbys iš Žarėnų, vaistininkas iš Rietavo,
sielininkas iš Jurbarko, asesoriaus sekretorius iš Kelmės... V isq di
deliam džiaugsmui, sukilėlių būryje atsirado ir kunigas, dar visai
jaunas vyras iš Telšių, užsitraukęs valdžios rūstybę už ugningus
anticariškus pamokslus. Priimant naujokus, Ksaverui Daugintui
iškildavo ir netikėčiausių keblumų. Į stovyklą sargybiniai atvedė
vyrą ir moterį. Vyras pasisakė esąs iš Raseinių, akmenskaldys, o
moteris-jo žmona. Tačiau betardant paaiškėjo, kad moteris pa
bėgo nuo savo vyro mėsininko ir kartu su mylimuoju, akmens
kaldžiu, nusprendė verčiau mirti sukilėlių gretose, negu toliau
gyventi nuodėmėje. Tai buvo pirmas atvejis, kai į būrį prašėsi mo
teris, ir Ksaveras Daugintas sutriko.

Kita vertus, priklausydamas vyriškai giminei, Ksaveras Dau
gintas, suprantama, turėjo lyg ir solidarizuotis su nuskriaustu
mėsininku. Bet, matydamas, kokiomis akimis žiūri vienas į kitą
akmenskaldys ir mėsininko moteris, rūstus ir nepalenkiamas kal
vis pajuto šitiems nelaimingiems žmonėms atlaidumą.
- Būryje pusšimtis vyrų, - pasakė jis akmenskaldžiui. - Su
pranti, ką noriu pasakyt?
- Suprantu, - krestelėjo garbanotą it velykinio avinuko galvą
akmenskaldys. - Dėl Karolinos aš kausiuos ir su penkiais šim
tais.
Pagaliau atėjo pavėluota pagalba iš Stanevičiaus dalinio - trys
dešimtys dalgininkų. O kartu su jais ir Dluskio įsakymas: vytis jo
batalioną, žygiuojantį per Gruzdžius Linkuvos-Biržų kryptimi.
Kai Ksaveras Daugintas pasiekė Upynos slėnius, jo būrys pa
didėjo dar keliom dešimtim vyrų. Tai buvo jau šiokia tokia jėga,
su kuria priešas turėjo skaitytis. Po mūšio su rotmistro Snegiriovo
pulku sukilėlių rankose liko nemaža dalis arklių ir ginklai. Pasta
rųjų vis tiek labai trūko. Stigo ir parako, ir pašaro arkliams. Ksave
ras Daugintas siuntė būrius į dvarus, kur sukilėliai rekvizuodavo
grūdų sandėlius. Miestelio krautuvėse naujokai apsirūpindavo
dalgiais ir šakėmis.
Gavo kartą pasukti galvą ir Tadas. Besižvalgydamas į naujo
kus, kurie pirmosiomis dienomis jausdavosi itin nedrąsiai, vis
taikydavosi atsidurti kur nuošaliau, žiūrėdavo su didžiausia pa
garba į senbuvius ir dažnai galvotrūkčiais puldavo vykdyti kokio
juokdario, apsimetusio viršininku, įsakymą, Tadas staiga išvydo
pažįstamą veidą.

Tai buvo... Edmundas Vaitiekus!
Sėdėjo jis apsuptas pulkelio naujokų, kažką linksmai pasakojo,
nes vyrai krizena neužsičiaupdami. Su nutriušusia sermėga, nu
nešiorom naginėm, kelių dienų neskusta barzda, jis atrodė gana
neįprastai. Tadas pasišaukė Trupinėlį.
-Tu pažįsti tą žmogų?
-Je, kaipgis!-guviai atsiliepė Trupinėlis, kuris niekada nesiskųsdavo atmintim.-Vaitiekus Edmundas. Pala, pala... Ar tik jis
ne iš tavo sodžiaus? Iš Kinčiulių?
-Iš Kinčiulių.
-Tai ko mane už nosies tampai? -pyktelėja Trupinėlis.
-Man įdomu, kaip jis čia atsirado?
-Kaip visi. Prieš ciesorių ir prieš dvarą.
-Nežinau, kaip su tuo ciesorium, bet su dvaru jis, atrodo, neblogai sutardavo. V is dėlto šlėktiško kraujo, ne tokie kaip mudu.
-Vadinasi, praregėjo žmogus. Apvaizda nušvietė protą.
-Kas tokia?
-Dievo Apvaizda. Kur danguj gyvena. Vadinasi, kartu su DieVU.

- Nebent Apvaizda, - nusileido Tadas, bet prie Edmundo
jis tąsyk taip ir nepriėjo. Nežinia, kas jį sulaikė nuo to žingsnio:
keistas Edmundo apdaras? Perdėtas linksmumas? Šnekos, kurias
girdėjo sodžiuje?
Susidūrė jie nelauktai tą patį vakarą, semdami iš Upynos van
denį vakarienei.
-Tadas!-aiškiai apsidžiaugė Edmundas.- Kad tave kur per
kūnėliai!

Jie pasikratė rankom.
-O sako, nėra pasaulyje stebuklų!

-Anoks čia stebuklas,-šyptelėjo Tadas.-Būna ir didesnių.
-Seniai nesimatėm.
-Senokai. Kas girdėt sodžiuj?
- Kas ten bus. Ausis pastatę laukia, kuo čia viskas baigsis...
Tavo seniai iš proto kraustėsi, kai išėjai miškan.
-Iš kur galėjo numanyti, kad miškan?
-Tai kur daugiau?
-O gal aš pas anuos, pas saldotus, išėjau?-pasakė Tadas.

-Pas saldotus?-Edmundas bandė perprasti: juokauja ar rimtai čia kalba Tadas.-Ko tau pas juos?
-Maža ko, -paslaptingai nutęsė Tadas. - O kaip tu čia pakliuvai?
Edmundo veidas apniuko.
-Per savo kvailumą,-burbtelėja nenoriai.
-Tai jau!-beveik nuoširdžiai nusistebėjo Tadas.-Kad toks,
regis, niekad ir nebuvai.
- Pasirodo, buvau. Labai gardžiai norėjau gyvent. Atsirū
go, - Edmundas atsisėdo ant kupsto, nusimovė naginę. -Koją
pritrynė... Nepratęs. -Edmundas patylėjo. -Per moteris, Tadai,
pražuvau. Tu dar jaunas, nuogirdom apie jas gyveni, žinau, ir aš
pasakėlėm tikėjau... O jos, raganos, baisų vylių prieš vyrus turi.
Nudegsi, kitaip imsi galvoti. Kitaip, o vis tiek tą patĮ darysi... Aš
apie Gruinienę rėžiau sparną, ponią Konstanciją... Gal ir tu gir
dėjai tokius gandus?

- Iš kur? - apsimetė kvaileliu Tadas, nors, reikia pasakyti,
Edmundo išpažintis jam neatrodė išlaužta iš piršto. Stebino kit
kas: kam jis visa tai pasakoja Tadui?
-Girdėjai, neapsimesk durnium, tokių dalykų sodžiuj nenu
slėpsi,-Edmundas pervyniojo autais koją.-Taigi kvailas buvau!
Ar mažai mergų mūsų sodžiuj? Kad ne sodžiuj, tai miestely!
Tai ne, įsireikė ponios!.. Ūkvedžio tarnyba parūpo. Aišku, kad
ir ponia būtų šalia!.. O čia senis suuodė. Gal kas liežuvį pakišo,
nežinau. Užsiundė žandarus. Mat aš visokių nuodėmėlių turė
jau prisigraibęs pašaliais iki to laiko... Et, kam čia rūpi svetimos
utėlės,-numojo Edmundas ranka. -Teko nešti kudašių. Išeitų,
kad aš dabar-metiežninkas. Ir tikrai! Ne aš būsiu, jei nepaleisiu
pelenais to prakeikto Biržuvėnų dvaro!
Dar vienas kerštautojas! Likimo brolis! Tadas smalsiai žiūrė
jo į Edmundą. Toji išpažintis iš tikrųjų labai panaši į tiesą. Jeigu
neimsi domėn tų apdairiai nutylėtų nuodėmėlių... Pagaliau -ką
jis žino apie Edmundą? Kaimo bobelių istorijas: neaišku, už ką
sėdėjęs kalėjime, neaišku, už ką išvytas iš grafo Oginskio dva
ro... Neaišku, kad nieko apie žmogų neaišku. Argi dėl to būtina
jį smerkti? Kita vertus, šėtonas jį supras! Pasak Edmundo, išeina
vienaip, prašaliečio akimis -kitaip...
- Ko taip spoksai? Manai, akis dumiu? - niūriai dėbtelėja
Edmundas.-Neturiu dėl ko. Pats nežinau, kam aš tau tas pamaz
gas pilstau... Piktumas ant savęs paėdė, dėl to ištižau... O tu? Kaip
tu čia gyveni?
-Visaip pasitaiko. Diena geriau, diena blogiau. Ne pas tėvą,
nepasiskųsi.

-Ne pas rėvą, teisybė... O ras Daugintas-galvotas vyras! Patį
Snegiriovą suraitė kaip šiltą vilną!
-Suraitė,-pritarė Tadas. Akyse ūmai atgijo kazokiuko veidas
su įsirėžusiais dalgio ašmenimis, kraujais užpiltas vaikiškai nuste
busios akys, įsmigęs šašuotojo krūtinėn kardas ir širdį veriantis
riksmas...
-Kaip tenJuzapėlis?-skubėjo paklausti Tadas.-Gal matei?
- Matyt nemačiau. T ik girdėjau - valdžia uždaro mokyklas.
Sako, uždraus ir kalbą.
-Kokią ... kalbą?
-Lietuvių.
- Kaip - uždraus?-nesuprato Tadas.-Tai kaip mes susikalbėsim?
-Rusiškai.
- O kas nemoka? - tyčia jį Edmundas erzina, ar ką? -Aš,

sakysim, nemoku.
-Išmoksi. Valdžia išmokys.

- Ė, šitaip rai jau nebus. Juzapėlis kunigu mokysis. Kokia tad
kalba pamokslus sakytų?
- Žinia, žmonės dažnai padaugina. Ber mokyklas valdžia už
daro, iš pristavo Lebionkos girdėjau... A, ko čia mes aušinam bur
nas, gal greitai turėsim savą valdžią. Sako, sukilėliai jau išrinko
savo karalium kažkokį Sierakauską? Negirdėjai?
-Ne.
Kibirais nešini, Edmundas ir Tadas sugrįžo stovykl on. Edmun
das pakvietė prie savo laužo vakarienės. Tadas pažadėjo, nors ir be
didelio ūpo.

Tačiau dar vienas susitikimas smarkiai pakeitė jo tolesnį šio
vakaro gyvenimą. Grįždamas su vandens kibiru pro beržyną, ku
riame stovėjo pririšti naujokų arkliai, Tadas staiga išgirdo pažįsta
mą žvengimą. Iš netikėtumo vos nepaleido iš rankų kibiro. Paskui
puolė beržynan.
T ikrai! Tarp pulko arklių jis iš karto pamatė savo Žaibą! Juo
dais kaip anglis karčiais, aukštai pakelta galva, ristūnas pūtė šner
vėmis orą, priekinėmis kanopomis arė žemę -veržte veržėsi prie
artyn bėgančio Tado.
- Paukšteliuk tu mano!.. - suvapėjo Tadas, apkabindamas
Žaibo kaklą.-Varne juodasai!..
Žirgas virpėjo glostomas, trypė kojomis, tarsi kviesdamas sės
tis ir lėkti laukų ir vėjų laisvėn.
Tačiau nespėjo Tadas pasidžiaugti stebuklingai atsiradusiu
pražuvėliu, ir beržyne išdygo bernas. Ėjo jis lėtai statydamas kojas,
panarinęs į pečius galvą, tabaluodamas ilgomis kaip kultuvėmis
rankom. Jis, matyt, anksčiau pastebėjo bėgantį beržynan Tadą,
todėl skubinosi. Bet, kaip ir visi didžiaūgiai, ne bėgo, o žingsnia
vo sieksniniais žingsniais.
-Štiš!-mostelėjo milžinas plačiu kaip ližė delnu Tadui prieš
pat nosį.- Kam sakau?!
- Čia mano arklys! - pareiškė Tadas, nesitraukdamas nuo
Žaibo.
- Vuo!-nustebo bernas.- Kaip jis bus tavo, jeigu yra mano!
Štiš!- milžinas gribštelėja Tadui už krūtinės, bet gavo tokį smūgį
į smakrą, kad plaukai šiūptelėja stulpu.

-Vuo!-dar sykį nustebo bernas, bet dabar ir jo akys apsitrau
kė negerais debesėliais.-Nu, rupūžėle!.. Kalbėk poterius! Aš tau
varpais paskambinsiu!..-milžinas taip trenkė, kad Tadui išslydo
iš po kojų žemė. Nespėjo pašokti, ir pūdinis berno kumštis vėl
pasiekė Tado veidą. Beržynas ėmė plaukti pro šalį.
Iš kažkur atsirado ir žioplių.
-MaudžiorųJurgis pasiuto!
- Kalbėk poterius! - švokštė milžinas, Jurgiu vadinamas. Kalbėk poterius, vagie!..
-Tu pats vagis! -išspjovė kraują Tadas ir taip stuktelėja ber
nui žandan, jog tas pakabino akis ir griuvo aukštielninkas. Net
žemė krūptelėjo.
-Žiū!-apsidžiaugė žiopliai.-Jurgį pakloja!Jurgį!
-Tas rudis ne iš kelmo spirtas!
- Sako, iš Mozūrijos. Ten nuo mažų dienų su meškom galynėjasi.
-Ir dėl ko gi jie taip mylisi?
-Sako, dėl mėsininko Karolinos.Jurgis tam rudžiui arklį mainais siūlė.
-Eik jau! O kur pats akmenskaldys?
-Nusigėrė. Iš širdies skausmo.
-Už tokį arklį aš tris Karolinas atiduočiau!
-Užtat, kad durnas! Kas gi maino moterį ant arklio?
Jurgis jau stovėjo ant kojų ir abiem rankom seikėjo grąžą-nuo
milžino smūgių Tadas skraidyte skraidė ore.
- Rudi, laikykis! - vėl sukruto žiopliai, kurių prisirinko jau
kelios dešimtys.

-Duok jam, Jurgi!
-Užmuš rudp ..
Bet dabar pasiuto ir Tadas. Šiaip taip atlaikęs Jurgio kumščių
krušą, Tadas žaibiškai smogė kairiąja po krūtine, dešine žiebė mil
žinui į smakrą. Jurgiui akyse sutavaravo, kojos ėmė pintis. Tadas
pataikė dar sykį, ir milžinas, visų nuostabai, užvertė kojas. Tadas
užgriuvo jam ant krūtinės, griebė už gerklės.
-Sakyk, žalty, ar ne Byvainės girioj radai Žaibą?
-Ne tavo reikalas!-bandė gintis Jurgis.-Paleisk!..
-Sakyk, žalty! Antraip iškeliausi pas bočius! Ar ne prie Pateklos radai pririštą?-Tadas spūstelėja rankų gniaužtais.
-Radau...-per jėgą išstenėjo milžinas.-Pasiimk ... Ir eik tu,
žinai...
Atbėga, matyt, kažkieno perspėtas Trupinėlis. Bet jau buvo po
viskam. Tadas atsirišo nuo beržo Žaibą, vedėsi pro pagarbiai duo 
dantį kelią žioplių būrį.
- Tai Karolina liko Jurgiui? - pasiteiravo kažkoks pavėlavęs
smalsautojas.
- Kam čia užkliuvo Karolina? - tarsi iš po žemių išdygo ak
menskaldys. Smalsautojas tik plastelėja skvernais ir jau rakinėja
nosį anapus beržyno.
-Sužinos Daugintas, nepaglostys, -pasakė Tadui Trupinėlis.
-Ne svetimą, savo atsiėmiau!
Parmuštas ant žemės, MaudžiorųJurgis kėlėsi, kažką mykė pro
sutinusias lūpas ir vėl griuvo.
Tadas atrodė ne ką dailiau: kairė akis užtino, iš įplėštos ausies
varvėjo kraujas.

-Ne taip jau ir savą,- neatlyžo Trupinėlis.- Kokiame turguje
tu jį pirkai?
- Va šito tai niekas nežino, - nusišypsojo apykreiviu žandu
Tadas ir paglostė Žaibui kaklą.- T ik mes abu!
- O aš? Gal, sakysi, man nepasakojai?
- Je, liudininkų turi? - spragtelėja Trupinėliui į nosį Tadas.
- O tu, pasirodo, velnio neštas ir pamestas, - pusiau juokais,

pusiau rimtai pasakė Trupinėlis.- Tavęs užantin nedėk.
- Nedėk, - pritarė Tadas, - Nes iš tavo sūrio liks tik trupinė
liai.
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Kad ir kaip, regis, sparčiai judėjo būrys, Dluskio vadovaujamų
sukilėlių pulkų nesisekė pasivyti. Vengdami susidūrimų su stam
besnėmis reguliariosios armijos grupuotėmis, Ksavero Daugin
to vyrai žygiavo tik naktimis, daugiausia miškų keliais apeidami
valsčių centrus. Pavasarinis polaidis, sunkiai išbrendama klam
pynė, arklių pašaro stygius - visos tos kliūtys nesidavė lengvai
nugalimos. Ksaveras Daugintas, matydamas, kad tokiais tempais
nepasivys Dluskio pulkų, ryžosi keisti žygio taktiką.
Kaip jau sakyta, kalvis nebuvo didelis šnekorius. Tadas nesu
silaukė pagyrų ir po pergalės prieš rotmistro Snegiriovo kazokų
pulką. Užtat ne viena rimtesnė sukilėlių kovinė operacija dabar
neapsieidavo be Tado.
Ksaveras Daugintas nutarė žygi uoti ir dienomis, gal net vieške
liais ir neaplenkdamas miestelių. Bet prieš tai derėjo žinoti priešo
jėgų išsidėstymą, jo kovinę parengtį, artimiausius planus. Kalvis
sudarė keletą žvalgų būrelių, kurie pastoviai jam pranešinėdavo
apie padėtį keliuose, apie numatomus priešo kėslus.

Į vieną tokį būrelį pateko ir Tadas. T ikriau sakant, bfu·elį, kal
viui sutikus, jis pats ir surinko. Pirmiausia Tadas išsiprašė Trupi
nėlį, kuris neblogai mokėjo rusiškai, o prireikus iš bėdos ir len
kiškai. Trečią Tadas nusprendė pasikviesti Jurgį iš Maudžiorų
sodžiaus.
-Gal pakvaišai? -pasibaisėjo Trupinėlis. -Dabar tu esi jam
mirtinas priešas!
-Jis man patinka,-pasakė Tadas.-Su tokiais kumščiais mes
kaipmat teisybę išgausim.
-Čia ne kumščių, Tadai, reikia, o galvos!
-Ne visada, Klemensiuk, oi ne visada.
-Ačiū nors už Klemensiuką, nes tas Trupinėlis man jau įkyrėjo. Net vienas pasilikęs bijau valgyti.
-O tu nekreipk dėmesio. Aš va Rudį pasigavau, tai negi imsiu

plikai skustis?
Kaip ir spėjo Trupinėlis, Maudžiorų Jurgis tik subaltakiavo ir
išpūtė savo milžino sprandą.
-Ko iš manęs dar nori?
-Nieko. Pasijodinėsi. Pasaulio pamatysi.
-Vuo! Ant ko aš jodinėsiu? Ant šluotos?
- Grąžinsiu aš tau Žaibą, -pasiūlė Tadas. Trupinėlis nepatikėjo savo ausimis.
Jurgis ilgai dėbsojo nemirksėdamas į Tadą.
-Ne-e...-papurtė galvą.-Pasilik jį sau. Nesutariau aš su tuo
gyvuliu. Porą sykių net koją, rupūžė, krimstelėja. V is parduot tai
kiau...
-Suieškosim tau ramesnį gyvuliuką, kad šitaip.

-Štiš!- mostelėjo ranka Jurgis.- Mudu atsirokavom.
-Bet neišgėrėm magaryčių. Statau dvi stuopas alaus.
-Alaus? -Jurgis nepatikliai dėbtelėja į Tadą.-Kur tu jo gausi? Blaivybės gadynėj gyvenam, gal nežinai?
-O aš gausiu! Pirmoj pasitaikiusioj karčemoj.

Jurgis pasimuistė, padūsavo, lyg būtų labai sugėlę širdį.
-Alaus neatsisakysiu, -pagaliau pasakė. -Manai, kad ta kar
čema mums bus pakeliui?
-Tai priklauso nuo mūsų.
Jau per pirmą žygį Tadas įvykdė savo pažadą. Jurgis liko visam
laikui paglostytas.
- Šitas Rudis man patinka, - prisipažino jis vėliau Trupinė
liui. -Gaila, bet dabar lyg ir negražu būtų vogti iš jo Žaibą.
- Vogti? - nustebo Trupinėlis. - Taigi tu pats atsisakei ark
lio!
-Vuo! Ar aš kitaip kalbu? T ik būtų labai graži proga vėl išger
ti magaryčių.

Į

tą karčemą, beje, Tadas atvedė Jurgį ne iš dyko buvimo, o

su reikalu. Ksaveras Daugintas liepė Tadui sužinoti, kiek ir ko
kios kariuomenės sutelkta šitame miestelyje, kur sukilėliai ketino
trumpai apsistoti, palikti sužeistuosius, apsirūpinti maistu ir gur
guole.
Tankiame kalvotame pušynėlyje Tadas įsakė Trupinėliui sau
goti arklius, o pats su Jurgiu, persirengę elgetomis, patraukė mies
telin. Pažemintas į "piemenis", Trupinėlis baisiausiai niršo, grasi
no žiauriausiais kerštais, bet Tadas buvo neperkalbamas. Diena
pasitaikė apniukusi, pūtė žvarbus šiaurės vėjas, snyguriavo.

Tadas su Jurgiu tapnoja siaura negrįsta gatvele, iš abiejų pusių
apstota žemų sukrypusių lūšnų. Kiemų balose turškėsi pusnuo
giai vaikai, loja šunys, bliovė ožkos. Bjauriai dvokė iš po žiemos
sniego išlindę šiukšlynai, kurių buvo priskretę patvoriai ir daržų
rėžiai.
Rinkos aikštėje kudakavo vištos, dardėjo vežimai, erzeliavo
moterėlės, išklojusios ant medinių prekystalių kiaušinius, sūrius,
naminio milo atraižas, vilnų ir siūlų ryšelius. Prie žydų krautu
vėlių būriavosi atkeliavę iš sodžių valstiečiai: kam reikėjo pjūklo,
kam lankų kubilams, derėjosi dėl geležies, kurios visiems labai
trūko ir už kurią prekininkai plėšė nežmonišką pinigą.
Tadas su Jurgiu bandė prisigretinti prie vietinių elgetų, kurių
čia knibždėjo devynios galybės, tačiau šie, išgirdę nečionykštę
šneką, nenoriai leidosi į kalbas. Šiuose kraštuose elgetos buvo
pasiskirstę parapijomis, nešiojo iš alavo nulietus skiriamuosius
ženklus ir prašaliečius valioja ne tik apmėtyti akmenimis, bet dar
ir valdžiai apskųsti. Juoba kad valdžios toli ieškoti nereikėjo: pats
žandarų vachmistras, lydimas dviejų policininkų, oriai vaikščiojo
po rinką, it žvakė šviesdamas savo baltu munduru.
-Padarėm klaidą,- pasakė Jurgis.-Būtumėm geriau persiren
gę kunigais. Per išpažintį šitie nabagai išklotų net savo sapnus.
-Kunigai pėsti nevaikšto, -suniekino jį Tadas. -Tai viena. O
antra - tada reikėtų atsivežti ir savo bažnyčią.
-Vuo! Tai ką darysim?-nusiminė Jurgis.-Jau ir vakaras čia
pat.
- Eisim gerti magaryčių.

Kelyje į karčemą juos pralenkė būrelis dragūnų, lydintis bri
kelyje atsidrėbusį kažkokį kariškį. Brikelis sustojo prie policijos
nuovados, iš kurios tuojau išbėgo karininkas, kad pasitiktų atva
žiavusįjį.
-Matyt, didelis tūzas, -nusprendė Tadas. -Kaip manai, kur
jį velnias neša?
-Kur neša, ten ir nuneš. Su šituo ponu mums pasikalbėti ne
pavyks, -pasakė Jurgis.
-Nepavyks, -sutiko Tadas. -Reikia ieškoti mažesnio.
-- .. �

-Mažesnio? -nesuprato Jurgis. -Ką tu sumanei?
- T ik pradedu, -atsiliepė Tadas. - Labai sunku galvoti, kai
tuščias...
Nespėjo Tadas baigti, kai jo vos nepartrenkė iš tarpvartės iššo
kęs žirgas. Balne sėdėjo aukšto ūgio vienuolis, užsimaukšlinęs ant
akių gobtuvą. Raitelis pliekė rimbu žirgą, ir tas šuoliais skriejo
gatvės tolumon.
Tadas nulydėjo akimis raitelį, kol jį paslėpė kelio vingis.
-Tu nepastebėjai, iš kur išjojo šitas vienuolis? -paklausė Tadas Jurgį.
-Man regis, iš nuovados kiemo.
-Tu tikrai matei?
-Galėjau ir apsirikti. Čia tų tarpvarčių kaip miške medžių. O
kas?
-T ikriausiai ir aš apsirikau, -pagalvojo Tadas.
Sėdintis balne vienuolis jam pasirodė labai panašus į Edmun
dą. Bet iš kur jis galėtų čia atsirasti? lr ko? Ne, pasivaidenę bus,
ne kitaip.

Karčemoje Jurgis gavo pažadėtas dvi stuopas alaus ir dabar už
simerkęs iš malonumo malšina troškulį.
Smuklininkė, apkūni pelėdos akimis bobikė, pernelyg ilgai
skaičiavo Tadui grąžą.
-Tokie jauni, gražūs ir jau ubagėliai, -dūsavo smuklininkė,
vylingai žvelgdama į sėdintį prie stalo Jurgį.-Iš toli keliaujat?
-Iš toli. Iš čia beveik nematyti.
-Gal dar ko nors norit? Turim vėdarų, šutintų kiaulės kojų.
- Ne mūsų kišenei, šeimininke. Ne kažin ką teprisikalėdojom,-pasakė Tadas, dirsčiodamas į alkierių, iš kur sklido čigoniš
ka smuiko rauda. Pro praviras duris buvo matyti sėdintys tabako
dūmuose kariškiai.-O jūs, matau, svečių turit.
-Neduok Dieve!-persižegnoja smuklininkė.- Geria kaip
smakai! Ir nemėgink prašyti pinigų!.. Ne tvojo, mamaša, delo!
- Seniai jie taip linksminasi?
-Jau trečia diena bus, kai tik pasirodė miestely. Tai vėdarų ar
kiaulės kojų? Iš tokių gražučių ubagėlių gal brangiai neprašysiu...
Iš alkieriaus išsvyravo apgirtęs, susitaršiusiais plaukais podpo
ručikas.
- I skučno, i grustno, i nekomu ruku podat. V minutu dušev

noj nevzgody,-padeklamavo jis, ašarotomis akimis apžvelgdamas
sėdinčius karčemoj.-Kto mne skažet, v kakuju ja stranu popal?
V Šveciju ili Finliandiju?.. A, ne vsio li ravno!.. Bar yšnia, pošli so

mnoj tancevat!
-Eik, eik,-atstūmė jo ranką.-Tau visai kitur reikia, o jis dar
šokti užsimanė!

- Gordaja, - nesupyko podporučikas. - Liubliu gordych! ja
sam tako)!-karininkas pagaliau surado lauko duris.
-Kaip tau patinka?-Tadas kumštelėja Jurgį.
- Gardesnio alaus nesu gėręs. Ir dar tokiu blaivymečiu, -atsiraugėjo Jurgis. - O ir šinkorka kaip iš pieno plaukus. Aš čia pa
silieku.
-Aš tau kad pasiliksiu! -supyko Tadas. - Klausiu, kaip tau
patinka tas opicierius?
-Bjaurus snukis!
-Bet Daugintui jis gali pa�irodyti visai mielas.
-Vuo! -išpūtė veizolus Jurgis. - Šitaip man neatėjo į galvą.
Vadinasi, tu manai, kad mes...
-Aha,-pasakė Tadas.-Taip ir manau. Einam!
-Jau? - aiškiai nuliūdo smuklininkė. - O aš liepiau atnešti
vėdarų ...
-Kitą kartą, šeimininke!-paskubomis atsisveikino Tadas.
Kitą kartą mūsų ir varu neišvarysit.
-Kažkokie trenkti ubagėliai,-atsiduso smuklininkė.-Tokie
jauni ir jau trenkti.
Kartu su vakaro sutemom oras galutinai subjuro. Po šlapdri
bos užėjo dulksna, pašėlo stūgauti šiaurys.
Tadas žvilgtelėjo už karčemos kampo, pasidairė po kiemą. Karininką tarytum būtų vėjas nupūręs.
-Kurgi jis prapuolė?-susirūpino Tadas.
-Gal ėjo ir nuėjo sau... Miegoti,-paaiškino Jurgis.
-Pražiopsojom,-ėmė niršti Tadas.-Per tave pražiopsojom!

- Per mane? Kuo aš čia dėtas, susimildamas? - nusistebėjo
Jurgis. -Aš, vadinasi, gėriau alų...
-

O reikėjo negerti! Kas tau liepė?

- Taigi pats pastatei. Sakei, magaryčios! Iš teisybės, ten dar
šiek tiek liko... Aš grĮžtu karčemon.
-Aš tau grĮšiu! - visai pasiuto Tadas, nebežinodamas, ant ko
išlieti pyktĮ.
- Vuo! -Jurgis staiga dūrė pirštu i galukiemę. Ant malkinės
durų slenksčio sėdėjo išdidusis karininkas ir, sprendžiant iš nu
leistos tarp kelių galvos, snaudė.
Priėjęs Tadas pajudino ji.
-Ei! Atsibusk! Mūsų laukia kelionė.
-A, ne vsio li ravno!- sumurmėjo nepakeldamas galvos kari-

ninkas.
- Tegu sau miega, - pasakė Jurgis. - Turės didesnĮ galvosūkĮ,
kai atsibus.
Jis užsimetė ant kupros podporučiką ir nusistebėjo:
- Matyt, seniai nevalgęs vaikis, kad toks lengvas...
Padaržėmis, prisidengę vakaro tamsa, jie pasiskubino išeiti iš
miestelio ir patraukė pušynėlio link, kur jų seniai laukė nesulaukė
Trupinėlis.

Kai Tadas likdavo vienuiyienas - ar tai atsitikdavo stovykloje
prie laužo, ar prieš užmiegant lapinėje vėlią naktį, ar žygyje, sė
dint balne ant Žaibo,- jį vis dažniau atlankydavo įkyrios mintys:
o kas toliau? Rytoj? Poryt? Kuo visa tai baigsis? Su nuotykiais
ir pavojais, apie kuriuos kažkada taip gražiai pasakojo Klemen
siukas-Trupinėlis, jis seniai apsiprato. Nepasakytum, kad toks gy
venimas Tadui nebuvo prie širdies. lr vis dėlto... Smarkiai žeidė
savimeilę, kad jis yra priklausomas nuo kitų. Ksavero Dauginto
įsakymai varžė jo laisvę.
Didžioji dalis vyrų atėjo su dalgiais į mišką, tikėdamiesi gauti
žemės, kurią vis dar tebelaikė savo rankose ponai. Tado tėvai tos
žemės turėjo.
Dainos apie valnastį be ciesoriaus, apie pavergtą bočių žemę
nespaudė jam iš akių ašarų. Kiek prisiminė, jo gimtajame Kinčiu
lių sodžiuje žmonės keikdavo orą, kaimyną, pavydėdavo dvarui
žemių ir turtų, kartais numesdavo ir piktesnį žodį ciesoriui, bet
tas ciesorius gyveno taip toli, toks negirdimas ir nematomas, kad

ir pats pyktis ant jo buvo panašus Į šuns amsėjimą, kai šuo loja

vien todėl, kad naktis yra gūdžiai tamsi.
Žinia, kad panelė Kristina išvažiavo iš dvaro ir nematys jo
keršto ugnies, smarkiai numušė Tadui ūpą. Bet ir su tuo pamažu
apsiprato. Tikėjo: ateis diena, ir jis atkeršys.
Vis dažniau atmintyje sugrįždavo pavakarė seniūno Vajėgos
troboje, virpančios Mortos blakstienos, žvilgsnis, klydinėjantis jo
veidu, ir tylus balsas:
- Ar mes dar pasimatysim kada?
Paskui - kazokiuko veidas su įsirėžusiais dalgio ašmenimis,
kraujais užpiltas vaikiškai nustebusios akys, Įsmigęs šašuotoje
krūtinėn kardas ir širdĮ veriantis riksmas... T ik dabar jam rodė
si, kad šaukė ne mirštantis kazokas, o jis pats, Tadas, kai it kokią
skiedrą pakėlė poručiką virš galvos ir trenkė Į šalikelės medĮ. Visa
tai, beje, jis prisimindavo kaip pro rūką: vakaro prieblanda, šū
viai, sužeistų arklių žvengimas, žmonių keiksmai ir dejonės ... Bet
tas riksmas !
Neretai jis nubusdavo nuo baisaus skausmo krūtinėje.
- Ar aš nešaukiau per miegus? - klausinėdavo jis Trupinėlį.
-Ne. T ik spardeisi kaip kerpama avis. Maniau, kad lapinę sugriausi.
Užsimiršdavo vienas likęs su Žaibu. Šukuodavo, glostydavo,
pjaustydavo Įlūžusius kanopų nagus. Išmokė atsiliepti, kai Tadas
sušvilpdavo, prisidėjęs prie lūpų delnus. Žirgas rodė stebėtiną
prieraišumą: atsisės Tadas poilsio valandėlę prie laužo ar šiaip ant
kelmo, žiūrėk, šalia jau bestovįs Žaibas, susiruoš Tadas atsinešti iš
šaltinio vandens, iš paskos seka ir ristūnas.

-Gal jis kartu su tavim ir miega?-stebėdavosi vyrai ir, reikia
pasakyti, mažai klydo. Žaibas ir naktį nesitraukdavo nuo savo šei
mininko guolio, Tadas nubudęs matydavo jį stūksantį netoliese.
Tolstant nuo gimtųjų vietų, aiškiai prigeso ir sukilėlių nuotai
ka. Rytinėje rikiuotėje Ksaveras Daugintas vis dažniau pasiges
davo tai dviejų, tai trijų vyrų. Pavasaris lyg kokiu magnetu traukė
valstietį prie palikto daržo, prie tvarto, prie šeimos.
-Vienadieniai kariautojai! -griežė dantimis kalvis. -Ką tu
su tokiais nuveiksi, jei pasaulin žiūri pro savo karvės uodegą! Ka
binsiu ant šakos kiekvieną, kas eis išdavikų pėdomis! Įsidėkit sau
į galvą.
Kalvio grasinimai negelbėjo. Nežinia kas paleido gandą, kad
Vilniaus gubernijoje ciesoriaus kariuomenė sumušusi tūkstančio
vyrų diduma sukilėlių būrį ir nukovusi to būrio vadą L iudviką
Narbutą*. Gandas it audros gūsis atsimušė abejojančių krūtinėn.
Jeigu tūkstantis neatsilaikė, tai ką kalbėti apie šimtinę alkanų ser
mėgių! Jau kitą rytą iš nakties prapuolė kelių tolimesnių sodžių
valstiečiai, sunkiai sužeidę peiliu sargybinį, kuris, matyt, bandė
sulaikyti šiaudadvasius.
Ksaveras Daugintas vaikščiojo pajuodęs, įkritusiais paakiais.
Rudos akys svaidė įtūžio gyvačiukes.
Lyg tyčia, grįždamas paryčiu į stovyklą, žvalgų būrelis, kuriam
vadovavo akmenskaldys iš Raseinių, sugavo vieną tų bėglių. Tai
buvo valstietis iš Gelsodės kaimo, pusamžis, romaus veido vyras.
Bėglį liepė atvesti pas Daugintą.

•

Liudvikas Narbutas ( 1831-1863) - 1863 m. sukįlimo Lietuvoje dalyvis.

-Prisimeni, ką žadėjau daryti tokiems?-rūsčiai paklausė kalvis.
Valstietis nudelbė akis.
-Prisimenu.
-Ir vis tiek bėgai!
Žmogus prisivertė pažvelgti į kalvį.
-Ne aš vienas... Pavasaris juk. Su žagre laikas išeiti. Du vaikai
namie liko. Ką jie valgys?
-O mano-keturi!-tėškė Daugintas.-Ir aš taipgi nežinau,

ką jie valgys!
Bėglys tylėjo.
Ksaveras Daugintas įmetė pypkėn žariją, prispaudė ją įjuo
dusiu nykščiu, ilgai taip čiulpė dūmą iš savo didelės sugniaužtos
saujos.
-Jeigu sargybinis neišgyvens, mirsi ir tu!
Valstiečio akyse pirmąsyk šmėstelėja baimė.
-Aš jo neliečiau, Ksaverai. Dievas mato!..
- Aš nesakau, kad tu tai padarei. Tik jeigu sargybinis mirs,
žinok ir savo likimą.
Naktį, taip ir neatgavęs sąmonės, sargybinis, dar visai jaunas
bernas iš Varnių apylinkių, mirė.
Ankstyvą, saulėtą, su melsvu ūkeliu rytą Ksaveras Daugintas
išrikiavo savo būrį. Miško aikštėje jau stovėjo įkastas stulpas su
negrabiai nutašytu skersiniu.
Ksaveras Daugintas davė ženklą atvesti pasmerktąjį. Buvo taip
tylu, kad galėjai girdėti, kaip po sukilėlių kojom trakšteli spyglys.
Kažkur toli, turbūt miško pelkėse, klykavo pempė.

Iš už medžių pagaliau pasirodė ir bėglys.
Du sargybiniai, ginkluoti šautuvais, vedė ji už parankių. Prie
kyje, šlamėdamas sutana, žingsniavo kunigas, kuriam pasmerkta
sis atliko išpažintĮ.
V isi, sulaikę kvėpavimą, žiūrėjo Į žmogų, žengiantĮ paskuti
niuosius savo žingsnius. Apie ką jis dabar galvojo? Apie pačią?
Vaikus? Ką jautė? Baimę? PyktĮ? Neviltį?
Valstiečio veidas buvo baltas it beržo tošis. Akys karštligiškai
klydinėja nuo sukilėlių rikiuotės į ryto tyloje stūksančias egles, į
artėjantį stulpą aikštelės vidury, Į kunigą, šnabždantį maldos žo
džius... Atrodė, kad žmogus vis dar nelabai supranta, kas jam at
sitiko, kur jį veda? Ko taip baisiai į ji žiūri vyrai? Akys klaidžiojo,
bet nieko nematė. Gal todėl ir ėjo netvirtu žingsniu, vienmarški
nis, tvarkingai apautomis naginėmis, surištomis už nugaros ran
komis, tikriau tariant, ne ėjo, o ji vedė, kaip jau sakyta, už paran
kių sargybiniai.
Bėgliui liepė užlipti ant trinkos, ką jis ir padarė su nuolankiu
kaimietišku akuratumu, žiūrėdamas į visus tomis pačiomis be
prasmės klydinėjančiomis akimis. Liko tik užnerti pasmerktajam
ant kaklo kilpą ir nuridenti iš po kojų trinką.
Bet įvyko nenumatyta- sargybiniai sutriko.
-Kas yra?- nekantriai paklausė Daugintas. Jis stengėsi nema
tyti bėglio. Gaužė galvą į pečius ir čiulpė, sugniaužęs savo didelėje
saujoje, pypkę.
Čia pat stovėjo ir akmenskaldys su Karolina. Jam, kaip ir vi
siems, šiuo metu derėjo biiti rikiuotėje. Ar akmenskaldys užsi
miršo, nežinojo, kur dėti tokiu metu savo moterį, ar nepaklausė

Dauginto komandos, ir tiek, bet dabar jis stypsojo visų akivaizdo
je tokiu pat išblyškusiu kaip ir bėglys veidu.
-Kas yra? -dar sylq paklausė Daugintas.
-Aš... negaliu!-pasakė sargybinis.
-Ką?!-sutriko ir kalvis.-Ką reiškia-negaliu? Tu kovotojas
ar piemuo?.. Tada tu!-paliepė antrajam sargybiniui.
-lr aš... Ir aš negaliu, ponali!.. -pralemeno šeriuotu smakru
sermėgius. - Dievas man neatleis tokios nuodėmės...
- Po velnių! -suriko Ksaveras Daugintas. -Su kuo aš susi
dėjau? Su bobom ar su vyrais?! -jis pasigręžė į išrikiuotus suki
lėlius. -Vardan švento mūsų sukilimo tikslo!.. Vardan pergalės!
Kas nori įvykdyti nuosprendį išdavikui?
Sukilėlių eilės nė nekrustelėjo. V irš kiekvieno galvos tarytum
pakibo nematomas vilties debesėlis: o gal taip niekas ir neišdrįs
atimti gyvybę žmogui, kuris kaltas vien tuo, kad panoro sugrįžti

į savo sodžių. Mirusio sargybinio kita mirtimi vis tiek nebepri
kelsi.
- O gal tu? - Ksaveras Daugintas atsigręžė į akmenskaldį. -

Tau yra proga atlikti savo garbingą pareigą iki galo.
Akmenskaldys atlaikė kalvio žvilgsnį ir papurtė galvą. Iš jo vei
do galėjai spręsti, kad jį dabar labiau už visus slegia kaltė dėl to
vargšo bėglio likimo.
-Paskutinį kartą klausiu: yra savanorių ar ne?
-- Galiu ir aš... -staiga pasigirdo sukilėlių gretose.
V isi kaip vienas sužiuro balso pusėn. Aiktelėjo Karolina, įsi
kniaubė akmenskaldžiui krūtinėn.

Į priekį prasiyrė aukštas juodaplaukis vyras su nutriušusia ser
mėga, ir Tadas pažino... Edmundą Vaitiekų! Ksaveras Daugintas
įdėmiai, beveik su nuostaba nužvelgė savanorį.
Lydimas mirtinos tylos, Edmundas neskubėdamas priėjo prie
pasmerktojo, užmetė jam ant kaklo kilpą ir kažkokiu akiai ne
pastebimu judesiu - tarytum tokį darbą būtų dirbęs jau šimtą
metų, -greitai ir lengvai išstūmė bėgliui iš po kojų trinką.
Krūptelėjo, garsiai išmušė šnervėmis orą Žaibas, stovįs Tadui
už nugaros.
Toli, turbūt miško pelkėse, vis dar tebeklykavo pempė, ir saulė
atkakliai kilo į giedrą, skaisčiai mėlyną dangų.
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Po dvi paras užtrukusio varginančio žygio būrys sustojo nak
vynės.
Žvalgams pagaliau pavyko užmegzti ryšį su Dluskio sukilė
liais. Nudžiugintas tokios naujienos, Ksaveras Daugintas pranešė
savo vyrams: rytojaus dieną, vėliausiai vakare, jų būrys pagaliau
pasivys Dluskio pulkus.
Nušvito ir sukilėlių veidai. Dauguma vyrų jau buvo išsiilgę
tikrų grumtynių, o susivienijimas su rimtomis likimo brolių pa
jėgomis tokią galimybę, be abejonės, žadėjo. O toliau - Biržai,
Mackevičiaus, Sierakausko, Koliškos batalionai... Galutinis visų
sukilėlių subūrimas į vieną kumštį! ..
Daugintas pats asmeniškai, lydimas kapitono Gulko ir Vai
tiekaus Edmundo, išstatė sargybas. Taip, po to atmintina ryto
Edmundas pasidarė vos ne visų Dauginto reikalų patikėtinis. Jei
gu ne Edmundas, Daugintui, ko gera, būtų tekę pačiam vykdy
ti nuosprendį bėgliui, šnabždėjosi paskui slapčiomis vyrai. Kita
vertus, Daugintas negalėjo nepajusti visuotinio sukilėlių priešiš-

kumo. V ienas prieš visą būrį! Ar būtų išdrįsęs rizikuoti? Vargu
bau. Bet atsirado Edmundas, ir viskas išsisprendė taip, kaip reika
lavo Daugintas, kaip reikalavo sukilėlių duota priesaika, stojant į
būrį.
Ir vis dėlto: kai Edmundas Vaitiekus dabar praeidavo pro šalį,
tūlas sermėgius apsimesdavo jo nematąs arba kaipmat sugalvoda
vo priežastį taip daryti.
- Žiūrėti išpūtus akis ir ausis! - perspėjo Daugintas, dar sykį
apeidamas sargybinius. - Ir kad nė viena utėlė neišropotų iš sto
vyklos!
Tadas su Trupinėliu ir Jurgiu sugulė po atviru dangumi, pasi
metę po savimi glėbį eglišakių. Naktis buvo giedra, ryškiai jiems
virš galvų švietė Paukščių Takas, spindėjo Grįžulo Ratai, virp
čioja Šiaurinė žvaigždė. Šitaip žiūrint į nakties dangų, apimda
vo keistas neramumas, tą Tadas pajuto jau ne sykį. Tarytum toji
krūpčiojanti gili erdvė imtų traukti į save.
- Ką tu darysi, kai baigsis sukilimas? - staiga paklausė Trupinėlis.
-Nežinau,-atsiliepė Tadas.
- O aš žinau. Eisiu V ilniaus miestan.

-Miestan? Tai ko?-nustebo Tadas.
-Ten yra garsi mokykla, kur Simonas Daukantas mokėsi. Girdėjai tokį?
-Ne.
- Didelis žmogus yra. Mokslinčius. Knygas apie Lietuvos istoriją rašo.
- Ir tu nori rašyti knygas?

-O! Tam reikia nors trupinėlio smegenų. Kas man jų duos?
Ne, aš mokysiuos kalbas, daug kalbų, o paskui iškeliausiu aplink

pasaulį.
-Vuo! -net atsisėdo Jurgis. -Aplink pasaulį? Ar pasiutai?
Kaipgi tu imsi ir apeisi? Tai ar jis neturi krašto?
-Neturi. Žemė apvali kaip obuolys. Jeigu nuo koto eitum že
myn, apeitum visą obuolį ir sugrįžtum iš kitos pusės.
-Eik jau! -nepatikėjo Jurgis. -Kaip jis niekur nenukrinta,
šitas tavo obuolys?
- O ir nenukrinta, - pasakė Trupinėlis, nors paaiškinti ne
mokėjo.-Lygiai va kaip Šiaurinė, kaba sau per amžius ir dar po
mūsų kabės.
-Esi didelis pasakorius,-pasikasė užantį Jurgis.-Per Šiluvos
atlaidus galėtum visus ubagus apdumti... O kai dėl tos kelionės,
tai pasiimk ir mane. Aš tave nuo plėšikų apginsiu. Sako, kituose
kraštuose vien tik plėšikai ir tegyvena. Ar paimsi?
-O kodėl ne? Žinoma, -geraširdiškai sutiko Trupinėlis.
-Nieko nebus, -nusiminė Jurgis. -Grįšiu namo, gausiu ženytis. Tėvas suseno, motina be sveikatos ...
-Turi nužiūrėjęs?-pasidomėjo Tadas.
-Išeidamas neturėjau,-prisipažino Jurgis.-Man toji juočkė
.šinkorka labai akin krito.
-Vuo! -pamėgdžiodamas Jurgį, šūktelėjo Tadas.-Gal ji se
niai jau už vyro?
-O man kas, -pasakė Jurgis. -Atmušiu! Akmenskaldys juk
atmušė mėsininko Karoliną.

- Je, tas teisybė,- sutiko Tadas.- T ik akmenskaldys, man re
gis, tikras vyras. O ką juočkė darys su tokiu kaip tu, mėme?
- Bėgs pas tave ieškoti patarimo.
- Che che,- pasakė Tadas.- Atspėjai. Nesi visiškai kvailas, gal
juočkė ir nesigailės tave pasirinkusi.
Paskui visi nutilo.
Sapnuodamas nešančią vėdarus juočkę, užknarkėJurgis. Baigęs
gudrius mokslus Vilniaus mieste, Trupinėlis Sacharos dykumoje
apdūmė žiaurų plėšiką, kuris, pasirodo, visai nemokėjo lietuviš
kai, ir kalbų profesorius toliau laimingai keliavo aplink žemę.
Miegas Tado neėmė.
Iš tikrųjų - o ką jis darys, kai baigsis sukilimas? Grįš kaip ir
Jurgis namo? Eis paskui žambį ir jaučių uodegas?
Jis kažkodėl prisiminė žiemos vakarą, kai su Dominyku par
kako iš miško vežę rąstus. Šiltai iškūrenta troba, pas krosnį tau
kuotu smakru Ulijona, ant stalo dubuo šviežiai virtų žirnių košės,
Juzapėlio balsas, pūga už lango...
Tadas pakilo iš guolio, atsisėdo prie išblėsusio, vos gaišuojan
čio žarijom laužo. Neramiai šniokštavo dt"1savo miškas. Silpnas
šiltas vėjas po stovyklavietę gainiojo džiūstančių autų kvapą, iš
vargusių vyrų knarkimą, tylų brizgilų žvagėjimą.
Aušo.
Netoli laužo stovėdamas, snaudė Žaibas. Omai žirgas pakėlė
galvą, pastatė ausis.
Miške ūktelėjo apuokas. Dar sykį.
Nuo laužavietės miško pusėn šmėstelėja žmogaus šešėlis.

Ryto sambrėškoje ir medžių ošime atsirado pašalinių garsų:
tarytum kažkas tyliai grūmėsi, virto, po arklių kanopom krūp
čioja žemė.
Tadas pažadino Trupinėlį.
-Man regis, aš mačiau Edmundą,-pasakė Tadas.-Kažkokia
velniava! .. Girdi?
Nubudo ir Jurgis.
Dabar aiškiai buvo girdėti mišku artėjantis keistas triukšmas.
Ten, kur stovėjo sargyba, supoškėjo šūviai, aidu atsimušė žmonių
balsai, sužvinga arkliai.
-Kazokai! ..-perskrodė stovyklą išgąstingas riksmas.
Šūviai pasipylė iš visų pusių. Pašokę iš savo guolių, blaškėsi su
kilėliai.
Palei Tado ausį cuoktelėjo kulka, nusvilino plaukus. Atsigrę
žęs Tadas spėjo pamatyti raitelį su šautuvu rankoje, Jurgio dalgis
pastojo jam kelią.
- Dalgininkai, pas mane! -šaukė Ksaveras Daugintas. - Prie
gurguolės vežimų! .. Kur kapitonas Gulko? Kur kapitonas?
Įsiveržę į stovyklą, kazokai kapoja iš kairės ir dešinės, bėgan
čius trypė arklių kojomis.
- Reikia veržtis į mišką! - pribėga prie Dauginto kapitonas
Gulko.
-Mes apsupti!
-Kitos išeities nėra!
Akm enskaldys švaistėsi šautuvo buože it kūle. Ištrenkęs iš bal

no kazoką, sodino ant arklio Karoliną.
-Jok į mišką!

-Aš tavęs nepaliksiu, Liudvikai!
- Varyk į mišką!.. - paragino arklį akmenskaldys. Ant jo užgriuvo dviese. Užklupti iš pasalų, sukilėliai menkai tegalėjo pasi
priešinti, ir jų jėgos greitai tirpo. Miško laukymę nuklojo nukau
tų sermėgių kūnai.
Tadas grūmėsi iškart su trimis. Du šiaip taip parbloškė ant že
mės, trečiasis gynėsi durtuvu.
-Trupinėlį sužeidė! -išgirdo Tadas Jurgio balsą. Tadui paga
liau pasisekė dalgio kotu atmušti smūgį ir tuo pačiu kotu baisia
jėga kirto kazokui į kaklą. Tas susmuko it pelų maišas.
Tadas šoko Jurgio balso link ir pamatė prie pušies sukniubusį
Trupinėlį.
-Nešk jį į mišką! -sušvokštė Jurgis.
Ir Jurgis sužeistas, suprato Tadas. Jis užsivertė Trupinėlį ant
nugaros.
-O tu?

-Aš jus pridengsiu!..
- Mes lauksim prie Velnio išvartos!
-Nelaukit!.. Susitiksim per mano vestuves!..
Tadas su Trupinėliu ant kupros perbėgo laukymės kampą,
smuko į tankių eglaičių jaunuolyną.
-Kaip laikaisi, Klemensiuk?
- Skauda ... -suvaitojo Trupinėlis.
-Kur?
-Krūtinėj...
-Pakentėk!.. Kaip galėdamas pakentėk...
-V is tiek labai skauda!..

Už jų nugarų artėjo traškesys - kažkas bėgo tiesiai i juos, nesi
rinkdamas kelio.
Turbūt vejasi, gyvatės, pagalvojo Tadas. Jis atsargiai paguldė
ant žemės TrupinėlĮ, išsitraukė iš už aulo peilĮ, pritūpė ir pasiruo
šė gintis. Traškesys artėjo, čia prislopdamas, čia vėl garsėdamas.

Tadas palenkė eglės šaką ir pamatė... Žaibą! Žirgas sukioja galvą,
dairėsi sunerimęs, aiškiai kažko ieškodamas.
-Nu, gudruolis! Nu, žaltys!..- apstulbo Tadas.- O aš ji visai
buvau pamiršęs!.. Kuzia, kuzia!
Žaibas jau bėgo artyn, gugena, tarsi priekaištaudamas šeimi
ninkui dėl jo nedovanotina aplaidumo.
Tadas užkėlė sužeistąj! ant arklio, pats užšoko, pasiguldė Tru
pinėlį ant kelių.
-Dabar mes išgelbėti, Klemensiuk. T ik tu laikykis!..

Velnio išvarta vietiniai žmonės vadino žaibo perskeltą ir išvers
tą su šaknimis ąžuolą miško pakraštyje. Vakar, prieš pat nakvynę,
Ksavero Dauginto būrys čia valandėlę stabtelėjo, kad nuspręstų,
kur žygiuoti toliau. Šalia ąžuolo tryško šaltinis, išmuštas to paties
žaibo, todėl vanduo buvo velnio užkeiktas ir niekas jo nedrįso
gerti.
Nedrįso, suprantama, jo pasisemti ir Tadas, nors Trupinėlį ka
mavo baisus troškulys. T ik už gero varsto Tadas aptiko pelkėtą,
durpynu dvokiantį upeliuką ir, susukęs iš beržo tošies tokį lyg ir
aukšlį, atnešė Trupinėliui kelis gurkšnius.
Jurgis nepasirodė, nors nuo mūšio praėjo geras pusdienis, ir
paskutinius jo žodžius apie vestuves, matyt, derėjo suprasti kaip
atsisveikinimą.
Ar dar kam nors pavyko ištrūkti iš apsupties? Kodėl priešas
užklupo juos miegančius? Kas atsitiko sargybai? Kodėl taip pa
slaptingai dingo miške Edmundas?
- Gerti!.. - suvaitojo Trupinėlis.

Jam buvo peršauta krūtinė ties dešiniuoju raktikauliu. Suplė
šęs marškinius, Tadas perrišo žaizdą. Paguldė aukštielninką išvar
tos pašonėje, po galva pakišo savo durtinį. Ką daryti toliau, jis
nežinojo.
-Gerti! ..
Tadas paskutiniais lašais iš beržinio aukšlio suvilgė Trupinė
liui lūpas. Teks vėl eiti prie to dvokiančio upeliuko. Ir susisukti
didesnį aukšlį.
- Kur Daugintas?
Trupinėlis jau ne pirmą kartą klausė to paties.
-Dar negrįžo, Klemensiuk ... Gal tau... mažiau skauda?
-Pasakyk jam... Pasakyk, kad jis be reikalo pakorė... tą žmogų.
- Ne Daugintas, Klemensiuk ... Edmundas. Edmundas Vaitie
kus.
-Pasakyk jam... žmogus pats pasirenka mirtį... Jau ateidamas

į šitą pasaulį...
-Pasakysiu.
Gal nujojus iki kokio nors sodžiaus? Kas iš to? Bobutė čia nepagelbės. Reikia daktaro. O kur tu jį prisišauksi šituose tyruose.
-Laivas! .. -sušnibždėjo Trupinėlis.
Tadas krūptelėjo.
Trupinėlis žiūrėjo į plaukiančius danguje baltus it vilnų kalnai
debesis ir šypsojosi. Jo kaktą išpylė prakaito lašai. Sukepusios lū
pos išblyško.
- Koks laivas? ..

"
- Arg1. nematai. '... "D'zeksonas .

- Klemensiuk! Kas tau? .. Klemensiuk! - supurtė Trupinėlį
Tadas.
- Dabar mes išgelbėti!.. - šypsojosi laimingas Trupinėlis. Sukilimas laimės!.. Ir vėl bus... Vytauto Lietuva!..
- Klemensiuk!
-Koks jis... gražus!.. Matai!..- gėrėdamasis atsiduso ir nutilo.
Jis vis dar tebežiūrėjo į plaukiantį prie Kuršių nerijos laivą, šypso
josi, nors jau paliovė kvėpuoti.
Tadas užspaudė atšalusius Trupinėlio vokus.
Čia pat, išvartos pašonėje, rankomis iškasė duobę. Ir tik tada?_
kai ant supilta kapo įbedė vytele perrištą beržinį kryžių, Tadas
staiga prisiminė, kad jis taip niekada ir nepaklausė Trupinėlio nei
pavardės, nei iš kokio sodžiaus, nei kas jo tėvai.
Žmogus pats pasirenka mirtį, jau ateidamas į šitą pasaulį...
O juk teisybė, pagalvojo Tadas ir pajuto žvėrišką norą rėkti.

Net suskaudo krūtinėje.
Tadas priėjo prie Žaibo, įtariai žvairuojančio į kapą, gaudan
čio šnervėmis orą, pastovėjo, įbedęs kaktą arkliui į Petį.
- Ką mes dabar darysim, gyvuliuk, a? Nežinai? Griešim dan
timis, ką? Griešim, kol jų turėsim, ar ne?
Griežti dantimis, žinoma, buvo ne pats kvailiausias užsiėmi
mas, bet pamažu artinosi vakaras, atėjo laikas galvoti apie nakvy
nę ir vakarienę. Dėl savęs Tadas nesirūpina, bet Žaibas jau seniai
buvo neėdęs.
Išjojęs į miško pakraštį, Tadas aptiko nedidelį sodžių ir jo gale
gana išvaizdžiai atrodančią valstiečio sodybą.

Sulaukęs visiškos tamsos, kai pirkioje pagaliau užgeso žiburys,
Tadas be vargo įsigavo į daržinę, pripešė glėbį šieno Žaibui. Gal
nederėtų ir savęs skriausti, iš neturėjimo ką veikti pagalvojo Ta
das ir dar sykį sugrįžo valstiečio kieman. Klėties duris, kaip ir rei
kėjo tikėtis, rado užrakintas. Ir raktas labai jau gudriai paslėptas,
pyktelėja Tadas, jų namuose, pavyzdžiui, visada dėdavo po girna
puse. Nesvetingas šeimininkas, nusprendė Tadas ir, išsitraukęs iš
už aulo peilį, pabandė geležte atstumti skląstį. Pasisekė. Iš klėties

padvelkė drėgme ir pelėsiais. Pelėsiai gerai, pasvarstė Tadas, pelija
ne tik medis, bet ir, sakysim, lašiniai. Ne, lašiniai, bala jų nematę,
tegu sau pelija, tačiau kai šitaip be naudos prapuola kumpiai arba
dešros, tai jau baisi netvarka. Perbraukė ranka palei siją-tik tau
kuoti virvagaliai kabo. Nejau šeimyna viską sušlamštė? Negražiai
būtų padariusi. O kvapas vis dėlto liko. Gardus kadagių kvapas. Ir
vis arčiau ir gardžiau kvepia! Bet kur?! Voratinkliais aplipę pirštai
pagaliau užkliudė palubėje kartį, o ant jos - eilę stangrių ringių.
Poros pakaks? Gaila, kad žmonės nekabina ant tokiq karčiq duo
nos kepalų. V iskas būtų po ranka. Ne, aruodai su grūdais, kažko
kios skrynios ir kraičloviai, o duonkubilio -nė padujų. T ik guzą
užsidirba, atsitrenkęs į kažkokį- bene varstotą? -gremėzdą.
Iš pradžių lyg ir žadėjo apsinakvoti valstiečio daržinėje, bet,
mažumėlę pasvarstęs, nutarė neerzinti likimo.
Dešra be duonos greitai apšleikšto, bet užtat skrandis nustojo
urzgęs. Namų šeimininkas gal ir nelabai apsidžiaugs, aptikęs žalą,
bet turėtų padėkoti Tadui, kad klėties duris vėl tvarkingai užraki
no tuo pačiu peiliu. Kam be reikalo gąsdinti žmones? Labai gali-

mas daiktas, kad šeimininkas nieko nepastebės. Gal jis tų dešrų,
sakysim, visai nemėgsta?
Aha, iš pradžių Mendzarienės medalikėlis, kurio jam visai ne
reikėjo, paskui balnas- tas jam labai patiko, dar vėliau- Žaibas,
o dabar- dešra... Kas bus toliau, jeigu šitaip? .. Reikia suimti save
į rankas, žmogau. Reikia.
Guolį pasiklojo po skarota egle, šalia gretimais kramsnojančio
šieną Žaibo.
Eglės šakose šniokštė vėjas, šniokštė ir dūsavo miškas, almo
damas į veidą drėgnai šilta tamsa, ir Tadas staiga pajuto artėjant
seniai lauktą ramybę. Jis vėl buvo pats sau šeimininkas! Galėjo
miegoti, kartis į medį, šaukti bepročio balsu, trenktis į visas ketu
rias pasaulio šalis! Galėjo, bet labiau už viską Tadas dabar geidė
gulėti šitaip atmerkęs akis ir klausytis vėjo.
Jis klydo, pats to nežinodamas: atėjo ne ramybė, o nuovargis.
Tadas užsnūdo. Per sapną šaukė ir vaitojo žmonės, žvengė ark
liai, poškėjo šūviai; jis bėgo peršauta krūtine, ir jaunas kazokiukas
vijosi jį, taikydamas dalgiu į veidą.
Jis nubudo ir suprato sėdįs guolyje. Miške iš tikrųjų šūkavo
žmonės! Gal tai buvo vyrai iš Dauginto būrio? Pasiklydę? Perse
kiojami? Sužeisti?
Žmonių balsai slapo, nutolo girios glūdumose.
Tadas vėl užmigo ir vėl sapnavo tą patį sapną- grūmėsi, bėgo,
šaukėsi pagalbos ...
Šį sykį jį pažadino Žaibas. Pro tirštą rūką ir medžių šakas jau
spindėjo ryto saulė. Gyvulys prunkštė, davėsi ratais, jo melsvai
violetinės akys buvo išsiplėtusios iš baimės, karčiai stojosi piestu.

Anapus rūko, krūmų tankmėje, kažkas šlamėjo ir urzgė.
Vilkas, pagalvojo Tadas, dairydamasis kokio patogaus šakalio.
Šlamesys artėjo, o kartu su juo iš rūko išniro kažkoks rudas kamuolys, diduma sulig šieno kūgiu. Kamuolys suriaumojo, ištįso į
aukštį, ir Tadas pamatė priešais atsistojusią ant užpakalinių kojų
mešką! Išvydęs žmogų, žvėris akimirką sustingo, paskui liuokte
lėja į šalį jau ant visų keturių, apsisuko ir, pasiurgzdamas, garsiai
rraškindamas, laužydamas krūmus, nenorom nulepečkojo atgal į
rūką.
Žaibas dar ilgai nenurimo, virpėjo, gaudė šnervėmis orą ir
skliaustė ausis.

Jau po vidurdienio padūmavę toliai vakaruose ėmė tamsėti ir
niauktis. Nurimo vėjas. Kregždės iki pat sutemų krykštė ir šaudė
pažeme. Užgulė tvankuma, kokia retai užeina pavasario metą.
Naktį prapliupo liūtis su trankia perkūnija ir žaibais.
Neapsikentusi trenksmo, gąsčiodamasi ir žegnodamasi išbė
go į trobą vyresnioji Mortos sesuo Uršulė. Klėtyje pasiliko viena
Morta. Ji prigludo arčiau langelio ir, išplėtusi akis, dabar žiūrėjo į
žaibų nušviestą, vandens upelitlkščiais kliokiantį kiemą. Nei au
dros, nei juo labiau griaustinio Morta nebijojo, tuo labai stebin
dama ne tik tėvus, bet ir savo amžiaus sodžiaus mergaites. Ypač
tokios audros stingdydavo kaimiečių širdis vasarą, kai perkūnija
ir žaibai užklupdavo per pačią kaitrą, kai vaitodami griūdavo iš
šaknų medžiai, kai ore skraidydavo šieno kupetos ir viesulais kil
davo į dangų vieškelio dulkės. Pametę savo bandą, piemenys tada
galvotrūkčiais lėkdavo sodžiun arba slėpdavosi šabakštynuose,
užspaudę delnais ausis, giedodavo giesmes. Visų siaubui, Morta
pasilikdavo lauke viena.

- Ir kaip tu šitaip nebijai? -vis dar tebežagsėdama iš baimės,
klausdavo paskui Teresikė.
-Ko?
-Taigi nutrenks!.. O kad nenutrenks, tai priemėtį kokį gausi.
Kaip Gervazas Sauka!
Gervazas, jaunesnysis Jucių sodžiaus kantoriaus sūnus, kris
davo nuomariu, nes motina jį dar visai mažutėlį buvo pamiršusi
lauke per baisią perkūniją.
-Priemėtį? Ar nuo griaustinio? Tu greičiau jį nuo žagsėjimo
gausi!-juokdavosi Morta.-Žiūrėk, jau visai pamėlai!
Užtat niekas neįtarė, ko Morta bijojo. O bijojo ji tylos. Ne
šiaip sau tylos. Naktinės. Kai akloje tamsoje prapuola visos spal
vos, o ausyse ima spengti. Kai serbento krūmas, dieną šlamėjęs ir
žaliavęs, gyvenęs kaip ir visi kiti krūmai ir medžiai žemėje, nak
ties tyloje tarsi numiršta. Kai daiktai ir šešėliai sužiūra juodomis
paslapties akimis. Mirties akimis. Tada ir pati Morta nejučiomis
stengdavosi kvėpuoti tyliau. Tarsi bijodama atkreipti į save tų
akių dėmesį.
Bet jeigu naktis užklupdavo ją kur nors kelyje ir toje nakty šėl
davo lietus ar pūga, Morta jausdavosi kaip namie ant pečiaus.
Šiandien buvo Mortos naktis! Ji tupėjo lovoje, priplojusi nosį
prie klėties langelio stiklo, žiūrėjo, kaip tas pats serbento krūmas
tuskena žaibų šviesoje šlapias šakas, aplipusias žiedų pumpurais,
kaip plasnoja mėlynai žaliomis skaromis gale tvarto eglė, tarsi
norėdama pakilti ir nuskristi kartu su vėju, kaip žaibas perskelia
dangų ir kaip akimirką nušvinta visas Jucių sodžius, sutūpęs Vir
vytės slėnyje.

Žiūrėjo ir galvojo apie tai, kas šiuo metu gyveno mergaitiškose
Mortos mintyse.
O tose mintyse gyveno krikštatėvio Vajėgos sodyba, saulės
atokaitoje garuojantis kiemas, vištų pulkas, išbiręs sniego nugu
lėtoje pievoje, padūmavęs miškas galulaukėje. Ir per kiemą jaujos
link tolstantis Tadas, kurį varė su šautuvu rankose kazokas... Pas
kui-kojas ir širdį dilginanti baimė: ar suspės.
- Suieškok Vajėgą. Tegu jis mane pažįsta. Aš-Jonas Mizaras
iš Kirklių sodžiaus... Jonas Mizaras. Ar atsiminsi?
-Atsiminsiu... Bet kam tau šito reikia?
-Reikia, Morta. Antraip aš kabėsiu ant šakos.
Paskui pavakarė Vajėgos troboje, miegantis užstalėje girtas ka
zokų sargybinis, šleikštus degtinės ir kiaušinienės kvapas. Ir Tado
balsas. Kaip seniai ji tą balsą buvo girdėjusi! Ar tik ne nuo tos
nakties, kai ėjo ant Šatrijos kalno vaizbūno aukso ieškotų?
- Matyt, atėjo ir mano valanda, - pasakė Tadas, žvilgtelėjęs
pro trobos langą į kazokų pulką, jojantį Vajėgos kieman.
-Ar mes dar pasimatysim kada?-išdrįso paklausti Morta.
- Ogi pasimatėm! Net derėtis nereikėjo! .. Dabar aš tau likau
skolingas. Įkliūsi į bėdą, sušvilpk tris kartus.
-Labai tu girdėsi.
-O tu smarkiai švilpk.
Gal tikrai, šmėstelėja kvaila mintis Mortai galvoje. Švilpti ją
išmokė Motiejus. Keturi pirštai ant liežuvio, ir toks garsas, kad
vištos paknopstom dulka iš kiemo! Švilpti? Kad tarytum jokios
bėdos nėra! T ik tas vienas dienų dienas širdį graužiantis neramu
mas: gyvas ar ne?

- Ar užeini kada pas Blindas? - vis paklausinėdavo Motiejų,
kuris V iktoravičių sodyboje buvo dažnas svečias.
-Užeinu.
-Kaip Tadeušas? Ar jau visai pasveiko?
-Mačiau - vaikšto... Andai malkas su Dominyku pjovė. Bet,
sako, medininku tai jau dirbti nebegalės. Eis, sako, už purmaną
tarnauti Biržuvėnų dvaran.
-Purmanu? Gaspadorius -ir purmanu.
- O ką darysi, kad sveikatos nėra... Skolas, sako, už ūkį reikia

išmokėti.
-Pargrįš Tadas, bus lengviau.
- O jeigu nepargrįš?

-Kaip-nepargrįš?! -išsigando Morta. -Ką tu čia dabar kalbi, Motiejuk?
-Žmonės šneka-prie Biržų buvęs didelis mūšis... Kraujo ežerai plūdę... Patį vadą Sierakauską, sako, paėmę kazokai į plieną.
-Jergutėliau!..

Į plieną? O kiti?

- Išbėgiojo... Kas liko gyvas.
- Kas liko gyvas... - pakartojo pati sau Morta. - O kur tie
Biržai? Ar labai toli nuo čia?
- Toli. Kurliandijos pasieny. Prieš kelias dienas paėmę. Taip
Dzidorius Vaitiekus visiems kalba. Jam, girdi, pristavas Lebionka
gyręSIS.
Prieš kelias dienas? O kada ji svečiavosi pas krikštatėvį? .. Ar
galėjo per tą laiką taip toli atsidurti Tadas? O jeigu galėjo, jergu
tėliau?!

Audros debesis pamažu griuvo Užvaidžio pusėn, prislopo per
kūnija, tik žaibas vijo žaibą, ir varvantis, patvinęs kiemas su liūties
nu

plautais pirkios langais, su sodu ir drebuliniais aviliais jame nu

švisdavo tai gelsva, tai rusva, tai vėl akinamai mėlyna spalva.
O gal jis paguldė galvą tą patį vakarą, kai išjojo iš Vajėgos so

dvbos su kazokų būriu?
Morta taip ir užsnūdo, klūpėdama lovoje prie langelio.
Kai ji nubudo, vėl iš naujo trankėsi perkūnija ir pliekė žaibai,
staugė vėjas ir kliokė lietus - matyt, audra atnešė dar vieną debe
sį. Ir naujas garsas atsirado kieme - tarytum kas belstųsi į trobos
duris.
Morta pažvelgė pro klėties langelį ir, tvykstelėjus žaibui, išvy
do kieme stovintį juodą žirgą.
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Kartkartėm atrodė, kad lietus pagaliau nurims. Bet iš palšų,
beveik pažeme plaukiančių debesų vėl pratrūkdavo purkšti ir
krapnoti ir vėl viskas aplinkui paskęsdavo pilkoje neperžvelgia
moje dulksnoje.
Klimpdama, vartydamasi balose ir išmaltose provėžose, pa
tižusiu vieškeliu dardėjo ketverto arklių traukiama karieta. Ant
aukštos pasostės, apsigobęs maišu galvą, kniūpsojo lietaus per
merktas vežėjas. Garavo suprakaitavusios arklių nugaros.
Karietoje sėdėjo dviese. Biržuvėnų dvarponio Gruiniaus ūkve
dys Edmundas ir grįžtanti po ilgos viešnagės užsieniuose panelė
Kristina Gruiniūtė.
Už nedidelių, purvais aptaškytų karietos langų pro šalį slin
ko padūmavę miškai, išvagoti slėniais, upeliūkščių skardžiais ir
neįprastai tokiu metų laiku patvinusiomis pievomis. Liūtis, beje,
gerokai prailgina ir taip jau netrumpą kelionę - vanduo kai kur
nunešė medinius tiltus ir vežėjui ne kartą reikėjo sukti aplinki
niais keliais.

-Prakeiktas lietus,- suniurzgė ūkvedys ir, staigiai atplėšęs ka
rietos duris, išrėkė į lietų: - Užmigai?! Greičiau! Greičiau varyk!
Pro atlapas duris plūstelėjo drėgno oro šuoras. Panelė Grui
niūtė tvirčiau apsisiautė pledu ir vėl prigludo prie karietos lango.
Pečiais slystelėja vešlūs, iš juodumo žvilgantys plaukai, pridengti
plačiakrašte užsienietiška skrybėlaite. Valdingi veido bruožai ir
griežti, saikingi judesiai nelabai derinosi prie ramių pavargusių
akių, kuriose tačiau dabar galėjai įžvelgti jaudinimąsi.
- Čia visur tamstos tėvelio valdos. Dar prisižiūrėsit, - burb
telėja ūkvedys, aiškiai nepatenkintas nešnekia pakeleive. Iš aukš- '
taūgio, ganėtinai liekno berno prabėgę metai pavertė jį stambiu,
niūraus veido vyru su šarmos paliestais smilkiniais. Languotas
angliško milo surdutas, pasiūtas pagal paskutinę madą, jam buvo
per ankštas. Iš po surduto skvernų švietė stropiai nublizginti ilga
auliai juchto batai.

- C'est de la nostalgie, monsieur Edmond. La maladie de tous
ceux qui sont delaissis par le Dieu*,- Kristina atsilošė karietoje.
Ūkvedys įtariai dėbtelėja į ją.
- Jums niekada neteko ilgam palikti savo namų, ponas Ed
mundai?
Plaukai! Tie bangomis krintą ant pečių juodi žvilgantys plau
kai neapsakomai traukė ūkvedžio akį.
Kristina tarytum pirmą kartą pamatė jo niūrų, iki melsvumo
švariai nuskustą veidą, po kurio oda staiga išsišovė skruostikau
liai.
*Nostalgija, ponas Edmundai. Dievo nuskriaustųjų liga

(pranc.).

-Ak, tiesa... Jūs, regis, ir iki sukilimo kažkur tarnavot šituose
kraštuose?
- Tarnavau,-ne iš karto atsiliepė ūkvedys.-Rietave. Pas gra

fą Oginslą.
- Taip, taip, lyg ir esu girdėjusi... Paskui aš dažnai matydavau
dvare... Beje, kaip jums patinka tarnauti pas mano tėvą?
Edmundas paguldė ant kelių rimbą, kurio jis visą laiką kažko
dėl neišleido iš rankų, ir vėl pažvairavo į panelę Kristiną. Ką, po
velnių, ji nori tuo pasakyti?
- Poną Bernardą aš visada gerbiau kaip dorą ir teisingą žmogų.

-Taip, dorumas šiais laikais- pakankamai retas dalykas. Kai
kas laiko tai praeities atgyvena. Jūs taip nemanot?
-Viskas keičiasi, panele Kristina, viskas, kaip sako senovės išminčiai. Ir nieko nauja nėra po saule.
-Jums, matau, žinomos Biblijos tiesos?
-Mėgstu protingas knygas.
Panelė Kristina vėl prigludo prie lango.
-Keista... Čia, regis, kažkada augo pušynas.
-Iškirto, -pasakė ūkvedys.
-Iškirto? Kas iškirto?
-Tamstos tėvelis. Naujiems tvartams medžio reikėjo.
-Naujiems?
-Senieji sudegė.
Kristinos akyse šmėstelėja nuostaba. Gal netgi daugiau negu
nuostaba. Ji įdėmiai žiūrėjo į ūkvedį, tarytum stengdamasi kažką
prisiminti.

-Taip, taip, panele Kristina, sudegė. Tais pačiais šešiasdešimt
trečiaisiais. Pavasarį. Argi tamstos tėvelis šito nerašė?
-Ne. Pavasarį, sakot?
- Taigi, kad pavasarį. Audra tokia pasiutusi užėjo, tamstos
krikštatėviams Prižgimams bravorą žaibas sudegino, o Biržu
vėnuose va supleškėjo tvartai... T ik štai kas labai keista, panele
Kristina... Ponas Bernardas, žinoma, iškvietė žandarų vachmistrą,
vaitą, atvažiavo ir asesorius, ne juokai, šitoks nuostolis... Ir ką jūs
sau manot - degėsiuose uriadninkas netyčia rado skiltuvą!
- Skiltuvą? -kažkodėl paklausė panelė Kristina.
-Ta,ip, skiltuvą.
- Bet jį galėjo pamesti... kas nors iš dvariškių? Dar iki gaisro
pamesti, norėjau pasakyti.
- Žinoma, galėjo, - suriko ūkvedys. - Bet galėjo būti ir ki
taip...
- Vadinasi, jūs manote...
- Nieko aš nemanau, panele Kristina, - atlaidžiai šyptelėjo
Edmundas, dar sykį slystelėdamas žvilgsniu jos plaukais. - T ik
visiems žinoma, kad žaibai skiltuvais nesisvaido.
Karieta staiga pasviro priekiu žemyn ir sustojo.
- Čia dabar kas? -pravėrė duris ūkvedys.
Nuo pasostės nušoko maišu apsigobęs vežėjas, aukštas plačia
petis vyras. Perlipo griovį, žingsniavo ištvinusios upės papieviu.
- Kur tave velnias neša?! - išgriuvo iš karietos ūkvedys. Blinda!
- Kas atsitiko? -karietos tarpduryje pasirodė ir panelės Kris
tinos galva.

- Tvarkos nebėr! Štai kas atsitiko, panele Kristina. Mužiko
blusai jaučio ragai išdygo!
-Ten ... kažkokie žmonės!..-įsižiūrėjo į tolį Kristina.
Po rūškanu dangumi, merkiami lietaus ir iki juostos vande
nyje, kapanojasi Kinčiulių sodžiaus vyrai: nuo Virvytės krūmų
tolimo padirvio pusėn nešė šlapio šieno naštas.
Vežėjas puolė į potvynio užlietą pievą, vienu matu nuplėšė
klupinėjančiam žmogui nuo nugaros rezgines su šienu.
Tadeušas Blinda sunkiai atsitiesė, išbrido iš vandens ir krio
guodamas čia pat prigulė ant žemės. Senatvės išdžiovinta žila
plaukė galva tirtėjo lyg drugio krečiama.
-Šitaip nebuvo derėta, tėvai,-Tadas nusiėmė maišą, perbrau
kė atgalia ranka lietaus išskalbtus ūsus.-Skundeisi, aimanavai, o
pasirodo, esi visai sveikas!
Tadeušas Blinda tylėjo nukoręs galvą.
- Tai ko aš į Kauno miestą trenkiausi vietoj tavęs? -nusispjo
vė Tadas.-Aš ar tu pono Gruiniaus purmanas?
-Gerai, jau gerai!.. -gynėsi kiek atitokęs tėvas. -O kuo gy
vuliukus žiemą šersi?.. Žinau aš tave, tu nė už ką nebūtum braidęs
po šitą maudyklę. Juk nebūtum?
-Dieve mano! Ką tai reiškia?-pasakė Kristina. Paryžiuje siū
tos suknelės šleifas mirko vieškelio baloje. Šalia stovėjo ūkvedys,
jau spėjęs išskleisti panelei virš galvos skėtį. -Ką daro šitie žmo
nės upėje?
-Panelė Kristina klysta,-pasakė Edmundas.-Virvytė nieka
da nebuvo tokia plati.
-Bet juk tai... vanduo!

-Potvynis, -pataisė ją ūkvedys. -Žmoneliai išsipjovė šieną,
o čia pabraukšt -lietus... Išneš šieną, tai gyvuliams amen... Blin
da-a!-nekantravo Edmundas.
Bet panelė Kristina potvyniu nebesidomėjo.
-Kur aš jį esu mačiusi? -lyg pati sau pasakė Kristina.
-Ką tokį? -nesuprato Edmundas.
-Vežėją. Jis anksčiau netarnavo dvare?
- Ar tai Blinda? - nusistebėjo ūkvedys tokiu keistu panelės
dėmesiu. - Ne, netarnavo. Tėvas jo medininku buvo pas poną
Gruinių. Kol susirgo... Dabar purmanauja. Sūnus dažnai jį pa
maino... Šį sykį šėtonas mums jį ir pakišo... Ta-a-dai!..
-Tave šaukia,-pasakė, keldamasis nuo žemės, tėvas.
-Palauks. Nedidelis ponas... Nereikėjo savo pievų dvarui atiduot!.. O kad šitaip, tai dabar murkdykitės! Murkdykitės, žemai
čiai būdami!
-Labai jau narsiai kalbi, vaike! -nukėlė nuo pečių naštą išli
pęs iš vandens Dovydas Sauka. Nusiavęs naginę, pylė iš jos van
denį. - Argi kas mūsų klausė? Ponas Gruinius pasitvarkė kaip
jam geriau... Prieš vėją nepapūsi. Kiek čia seniai pūtėm, o kas iš
to išėjo?
Danguje grūmėsi juodi pasišiaušę debesys, vėl purškė lietų ant permirkusių lankų, skęstančių balose vieškelių, drėgme per
sisunkusių miškų, ant paniurusių purvinų žmonių, kurie vilko iš
potvynio apsemtos pievos šieno glėbius.
Tadas nei iš šio, nei iš to pagriebė tėvo rezgines ir drauge su
visu nešuliu tėškė atgal į vandenį.
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Kristina tą vakarą ilgai negalėjo užmigti. Jau vien todėl, kad
buvo mirtinai pavargusi. Vos tik užsimerkdavo, akyse atgimdavo
vis tie patys, tik į vieną daiktą suplaukę, nuolat besikeičiantys vaiz
dai. Paryžius, paskutinis vakaras Sen Žermeno bulvare, virpantis
Žoržo balsas, traukinys, Šv. Stepono katedra V ienoje, paskuti
niai Žoržo atodūsiai, vėl traukinys, juokingas šnekus studentas iš
Prahos su minkšta plačiakrašte skrybėle ant ilgų plaukų, Kaunas,
lietus, už karietos langų - miškai, kelyje - žydai su krepšiais, elge
tos, kur ne kur dvarininkų brikeliai, ausyse dar tebetrinksi vagono
ratai, o už lango - lietus, žemi palši debesys, niūrus Edmundo
veidas ir dar niūresnis vežėjo... Kur ji važiuoja? Kodėl? Kas čia
jos laukia? Ir vėl... traukinys, vargonai Šv. Stepono katedroje, at
sisveikinimui pakelta Žoržo ranka... Lietus už karietos lango...
Toks labai matytas vežėjo veidas ... Kuo jis vardu?
Kristina atsimerkė. Tyla. T ik lietus ir vėjas parko medžiuose.
Iš tamsos nuo sienos paslaptingai žvelgiančios (gal net kiek nu
stebusios, klausiančios) grafaitės Tyzenhauzaitės akys. Veidrodis

su komodėle. Krištolo vaza su šviežiai pamerkta raudonų rožių
puokšte. Kaip prieš dešimt metų. Prieš dešimt? Viešpatie, kur
prapuolė tie metai? Ir kokia jau sena ji!
Kristina nubudo anksti. T ikriau sakant, ją pažadino žmonių
balsai ir šunų lojimas dvaro kieme.
Ji išlipo iš lovos, vienmarškinė išėjo į koridorių ir pažvelgė pro
langą.
Kieme stovėjo b-i:1rys valstiečių. Kristinai pasirodė, jog kai kuriuos vakar matė Virvytės papievyje. Ji atidarė langą.
-Tegu išeina ponas!..
-Tegu išeina! Arba mes patys!..-šaukė balsai.
- Tylėt! - riktelėja ant viso kiemo ūkvedys Edmundas. Jis
stovėjo rūmų prieangyje laikydamas rankoje rimbą. -Ponas dar
miega. Ir nematau jokio reikalo jį žadinti. Iš kiemo!.. Aš liepsiu
paleisti šunis!..
- O mes tuos šunelius!..-Ir Simonas Mendzaras parodė, kaip

šunims nusukamos galvos. -Edmundai, neriesk nosies! Ar ne iš
vieno sodžiaus esam? Ar jau taip seniai mano kluone ripką vari
nėjam?
-Vyrai! - prasibrovė priekin kresnas basakojis bernas. - Ko
gi jis čia mus šunimis, a? Taigi nebe baudžiava! Ponas tegu mūsų
pievas grąžina, ir kvit. Pagal teisybę, pagal caro raštą!..
-Pievas!..-sušurmuliavo valstiečiai.
-Tegu grąžina!..
-Pagal raštą!..
Rūmu koridoriumi, virduliu nešina, ėjo auklė Marija.
-Jau atsikėlėt? Taip anksti?

- Tetule Marija, ko nori Šitie žmonės? -pasiteiravo Kristina.
- Gal panelė Kristina gers šviežio pieno? -tarsi negirdėjusi
klausimo, pasakė Marija.
- Aš juos vakar mačiau prie Virvytės upės. Ko jie nori iš
tėvo?
-Nežinau, panele Kristina.
-Kodėl jūs mane vadinat panele? Argi aš taip pasikeičiau?
- Aš visada jus taip vadinau.
-Netiesa. Prieš dešimt metų jūs vadinot mane Kristina.
-Turbūt. Aš pamiršau, -santūriai šyptelėjo Marija. -Ponia
liepė pasakyti, kad pusryčiai jau paduoti, panele Kristina... Štai ir
ponas Bernardas jau atsikėlė.
Sagstydamasis liemenę, iš savo kabineto, lydimas ūkvedžio
Edmundo, išsiūbavo ponas Gruinius.
- Tai ko jie vis dėlto nori?
- Pievų, ponas Bernardai. Nori, kad jiems grąžintumėt pievas,-girgždina šalimais parketą ūkvedys.
-Liepkit juos išmesti.
-]ų labai daug, ponas Bernardai. Ir jie grasina.

Pusryčiavo svetainėje. Už stalo sėdėjo abu Gruiniai, ūkvedys
Edmundas ir Kristina.

Į

stalą, padedama dviejų tarnaičių, pada

vinėjo Marija.
-Jie vėl greitai griebsis dalgių. Kaip šešiasdešimt trečiaisiais,
pamatysit,-pasakė ponia Konstancija.-Aš taip išsigandau! T ie
šunys, tie laukiniai balsai... Tu as entendu, Christine?

- Oui, maman. Seulementje nai rien compris...*
- Čia tau ne Italija ir ne Prancūzija, ir ne tetos Bernadetos

le paltzis** Europos širdyje. Mes vis dar tebegyvename viduram
žiais, - Gruinius nusišluostė nosine kaktą. Tarp blykčiojančių
pensnė stiklų rasojo pamėlusi nosis.
Kaip jis suseno per tuos metus, vis negalėjo atsistebėti Kristi
na. Kai karieta vakar pagaliau įvažiavo į suremusį dvaro kiemą su
ošiančiais lietuje medžiais ir nuo rūmų laiptų, pasiramsčiuoda
mas lazda, laikydamas iškeltą žibintą, nužengė mažas liesas žmo
geliukas, Kristina vos atpažino tėvą.
Užtat motinos laikas tarytum visai nepalietė: kaip ir prieš de
šimtį merų, ji ėjo stamantria jaunystės eisena, arlošusi savo gražią
galvą. Gal tik skruostai buvo dar labiau pražydę sveiku raudoniu
ir smarkiau pabalę plaukai, sušukuoti į dailų standų kuodą, kuris,
beje, jai be galo tiko.
- Ir kaip tu juos nuraminai? - paklausė ponia Konstancija.
- Išvadinau asilais. Jie tol neargaus pievų, kol man už jas nesumokės. Arba tegu atidirba dienas dvare.
- Bet juk grasino!
Ponas Bernardas linksmai pasižiūrėjo į žmoną pro akinių vir
šų. Taip jis darė jau nebe pirmą sykį, ir Kristina vis smalsiau ste
bėjo naują, jai nepažįstamą tėvą. Tai jo slaptu kvietimu Kristina
parvažiavo į dvarą. Iškvietimo priežasties ji kol kas nežinojo.
-Aš, žinoma, išsigandau ir pažadėjau padėti. Iš dvaro kluonų.
Reikalui esant.
•

Tu girdėjai, Kristina?- Taip, mama. Bet aš nieko nesupratau ..

**

rūmai

(pranc.).

.

(pranc.)

-Ir jie patikėjo? -sulaikė prie burnos šakutę ponia Konstan
cija.
- O ką gi jiems liko daryti? -šyptelėjo Gruinius.

-Gal panelei įdėti viščiuko? -kaip galėdamas mandagiau pasiteiravo Edmundas.
Ponia Konstancija vos pastebimai dirstelėja į ūkvedį.
-Merei*. Aš jau pavalgiau.

-Panelė, atrodo, prastai miegojot?
Ponia Konstancija atstūmė nuo savęs kavos puoduką.

Į svetainę, sunkiai nešdamas pilvą, įtipeno liokajus Anzelmas.
Su metais apatinė lūpa dar labiau atvipo ir karojo pasmakrėje ne
lyginant medinis samtis.
-Ten Žvairys,-parodė galva į duris. -Prašo jus, ponas Ber
nardai.
-Koks žvairys?
-Kuliešius...
-Varyk lauk!
-Jis sako turįs jums kažką pranešti...
-Varyk šalin! Rado laiką...
Liokajus pranyko už durų.
- O tu mums nieko nepasakoji,-atsisuko Gruinius į dukrą.-

T iek metų nesimatėm ...
-Ponas Gruiniau!..-pašaukė nuo durų silpnas užkimęs bal
sas. Tarpduryje kyštelėja skarmaluota žmogysta.
-Eik šalin, sakyta tau!-suriko Gruinius.
• Ačiū

(pranc.).

Žmogysta pradingo.
-Ponas Gruiniau, aš žinau, juos pakurstė! Aš žinau- kas!..
prašvokštė už durų tas pats balsas.
Gruinius vis dėlto pakilo nuo stalo, išėjo koridoriun. Pro at
vertas duris buvo matyti, kaip skarmalius kažką pasakė ponui
Bernardui į ausį.
- Iš kur dabar toksai atsirado? -loštelėja Gruinius.
Žmogysta vėl šnipštelėja ponui ausin ir ėmė linkčioma trauk
tis atatupsta.
Ponas Bernardas išėmė iš liemenės kišenės monetą, atsainiai
atkišo ją žmogui, kurį liokajus Anzelmas pavadino Kuliešium.
-Bėdžius, -burbtelėja sugrįžęs prie stalo Gruinius. -Vaikais
apsikrovė, o duonos užmiršo pasirūpint... Tai kas girdėt Paryžiu
je, kaip gyvena teta Bernadeta ir jos mylimi monarchistai?

-]e suisJatiguee, -nelauktai pasakė Kristina. -]e vaisfaire un
tour.*
lr, nelaukusi leidimo, pakilo nuo stalo.
Gruiniai susižvalgė. Poniai Konstancijai pusryčiai visai suga
dina nuotaiką. Ypač ūkvedžio Edmundo dėmesys Kristinai.

*

Aš pavargau. Eisiu pasivaikščioti (pranc.).

Kristina su grauduliu širdyje žvalgėsi po dvarą. Argi tokį prieš
dešimt metų ji paliko savo tėviškės lizdą! Argi taip kažkada atro
dė ir patys rūmai? Rūmai? Šitas nutriušęs, pajuodęs nuo laiko ir
darganų griozdas? Lentomis apmuštos rąstų sienos plotais buvo
išpuvusios, paėjusios samana, langų stiklai kai kur išdaužyti, už
kaišioti skudurais ir malksnomis.
Parkas pasitiko išretėjusiais medžiais ir kelmais, gėlynuose, ku
riuose kažkada žydėjo sodininko Mykolo prižiūrimos vijoklinės
rožės, skleidė švelnų kvapą hiacintai, šalavijai, dabar žėlė velėna ir
siūravo varnalėšos.
Nebesurado Kristina ir senosios altanos, kurioje ji, pasislėpusi
nuo motinos ir Žanetės, skaitydavo romanus apie meilę, svajoda
vo apie egzotiškus kraštus, apie likimo jai skirtą jaunuolį degan
čiam kreolo akim ir aistra liepsnojančia širdimi.
Nėra pasaulyje tokių kraštų, ir tokie jaunuoliai gyvena tik kvai
luose romanuose! Viskas, deja, yra kur kas paprasčiau. Ar tavo
tėvai turi pinigų, ar ne. Ponas Gruinius nebuvo skurdžius, bet ir

ne Rietavo grafas, kad panelė Kristina galėtų tikėtis kokio nors
karalaičio rankos. Reikėjo tenkintis bankininko sūnumi Žoržu,
kuris paniškai bijQįo savo motinos ir susitikinėdavo su Kristina
tiktai slapčiomis. ŽorZ&._sužadėtinė, senatoriaus dukra, apie tuos
susitikimus, suprantama, irgfnieko nežinojo. Vargšas Žoržas kre
olo akim ir aistra liepsnojančia širdimi dabar ramia sąžine galės
sujungti savo tėvo kapitalą su senatoriaus dukros kraičiu. Kristina
nežadėjo grĮžti ! Paryžių. Bent taip ji pasakė Žoržui, atsisveikin
dama su juo Šv. Stepono katedroje.
Dangus tebebuvo apniukęs, dulkė silpnas lietus. Nuo arklidžių
sklido vyrų juokas ir kanopq trinkėjimas.
Kristina priėjo arčiau.
Arklidės sudarė taisyklingą keturkampĮ statinĮ, kurio viduryje
plytėjo didelis kiemas. Kieme stovėjo vienmarškinis vakarykštis
vežėjas ir viena ranka už virvės laikė šėlstantĮ, matyt, dar nejo
dinėtą jauną eržilą. Kita ranka vežėjas skardžiai pliauškina ilgu
botagu. Eržilas muistė galvą, spardėsi, lėkdamas ratu, vis taikė
ištrūkti. Reikėjo tik stebėtis, kaip žmogus taip lengvai pajėgia iš
laikyti įsiutus į gyvulį!
- Na, kas pirmas? - rodė stiprius dantis eržilo tramdytojas,
dairydamasis į atokiau sustojusius arklininkus ir jq padėjėjus. Motiejau! - pašaukė gražaus, liūdno veido vaikiną, kuris arkli
džių pastogėje taisė balną. - Motiejau! Gal tavo kietas užpaka
lis?
Užpakaliu duobės neišmuši, - taikiai atsiliepė Motiejus
Smilgys. Arklininkai krizeno.

-Je, tu pats pabandyk! -siūlė iš būrio bernas. -Jeigu atsitiks
kokia vyriška bėda, tai užpirksim tau mišias!
-Ačiū. Atsilyginsiu po mirties kruopom.
-Žvairys! Žvairys turi užpakalĮ! Kaip balną! -suspiegė kažkas plonu balsu. Vyrai suskato gaudyti skarmalių, kuris puolė
slėptis į arklides, lindo po ėdžiomis, iš paskutiniųjų nesidavė sugaunamas.
Prie vežėjo priėjo Motiejus, kažką pašnibždėjo į ausį.
- Ak, tu gyvate! - kaipmat pasikeitė vežėjo veidas. - Tada
duokit. Duokit jį šen!
Vyrai jau taikė užmesti ant arklio nesavu balsu rėkiantį Kulie
šių, kurį Kristina matė per pusryčius svetainėje. Kuliešius iš bai
mės ir nevilties įsikibo eržilui į karčius, ir gyvulys kaip patrakęs
šoko į priekį. Vežėjo ranka vos išlaikė virvę.
Gyvulys pasimuistė, išmetė pasturgalį į orą, spyrė užpakali
nėru kojom, ir Kuliešius, persiverręs per arklio galvą, šleptelėja
ant mėšlino kiemo.
Vyrai kikeno susiriesdami. Juokėsi ir pats milžinas vežėjas net rudi, ant pečių krintantys plaukų gaurai lapnojo.
Ir Kristina staiga atpažino jį-anų jos vaikystės dienų valkatą,
Tadą iš Kinčiulių sodžiaus!
Pro arklidžių vartus, šalia kurių stovėjo Kristina, įbėgo purvais
apsitaškęs žmogus, puolė prie Tado.
-Tėvas! -sunkiai atgaudamas kvapą, iškošė jis.-Tavo tėvas...
Mes jį... O jis...-ir atbėgėlis skėstelėjo rankom.
-Kas? -sugriebė Tadas jį už atlapų.-Kur? ..

- Ten, pievoje... - mostelėjo žmogus ir atsisėdo ant žemės.
Tado ranka apsivijo aplink virvę ir taip patraukė i save eržilą,
jog tas net pritūp� Stvėręs už karčių, Tadas švystelėja savo tvirtą
kūną ant arklio nugaros.
Kristina vos spėjo atš"Qkti i šalĮ, kai, drabstydamas purvus, erži
las pranešė sušiauštais plaukais Tadą dvaro vartų link.

Arklidėje šnarpštė arkliai, kramsnoja iš ėdžių avižas, plakė uo
degomis. Pono Gruiniaus žirgynas, kuriam jis atidavė tiek pinigų
ir sveikatos, jau garsėjo visoje apylinkėje. Dvaro arklininkai au
gino ir prižiūrėjo kelias dešimtis žirgų, tarp kurių galėjai matyti
ir arabiško kraujo juodžius, ir stepių ristl"mus, ir Norfolko gryna
kraujus.
Motiejus kalė naujus gardus ir kartkartėm žvilgčiojo į sėdintį
tarpduryje Tadą.
- Kada laidotuvės? - ryžosi paklausti Motiejus.
- Šiandien... Po pietų ...
- Tai ko tu ne namie? - nustebo Motiejus.
- Liepė būti dvare. Ponai, girdi, užsigeidė kažkur važiuoti!
-Ar maža dvare žmonių? Jau visai pasiuto! Tyčia šitaip, ar ką?
Edmundo darbas!
Tadas gūžtelėjo pečiais. Edmundas? Vargu. Nors ką gali žinoti?

Nėra abejonės, jog Edmundą erzino Tado buvimas dvare. Rei
kia manyti, jis net labai geidavo, kad Tadas išnyktų jam iš akių,
o dar geriau - kad nebūtų grįžęs iš miško. Tadas galėjo guldyti
galvą - Edmundas ne šiaip sau tada atsidūrė Ksavero Dauginto
būryje, o ir pats būrys žuvo anaiptol ne dėl kokios oro atmainos.
Labai jau tada gražiai prie Upynos Edmundas melavo apie ponią
Konstanciją, apie poną Gruinių, apie žandarus ... Paskui-vienuo
lio drabužiais raitelis, išjojantis iš nuovados kiemo, bėglio mirtis,
taip keistai suartinusi budelį ir Ksaverą Daugintą...
Žinia, kad generolo Ganeckio kariuomenė prie Biržų sumušė
sukilėlius, Tadą pasivijo jau Kinčiuliuose. Atomazga artėjo ne
apsakomai greitai. Naujai paskirtas karinis generalgubernatorius
Muravjovas* pleškina sukilėlių sodybas it šiaudų stirtas, mieste
lių rinkose statė kartuves, ir vėjas jose savaitėmis sūpavo sermėgių
kūnus. Vos spėjusiais pradžiūti vieškeliais, žvangindami grandi
nes, keliavo į tolimąjį Sibirą tremtiniai.
-Dvare mačiau Edmundą, -kartą pasakė grįžęs iš Biržuvėnų
tėvas, kai nuo Tado klajonių po miškus buvo praėjęs geras pus
metis. -Jis dabar pono Gruiniaus ūkvedys. lr Telšių vachmist
ras -jo geriausias draugas... Klausinėjo apie tave.
-Ko jis nori?
-Nežinau. T ik man tas nepatinka. Kad nesusilauktumėm svečių.
•

Michailas Muravjovas ( 1796-1866) - Rusijos valstybės veikėjas, pėstininkų

generolas. Už žiaurumą, malšinant 1863 m. sukilimą Lietuvoje ir Baltarusijoje,
pramintas Muravjovu Koriku.

Taip sakydamas, Tadeušas Blinda galvojo apie žandarus. Bet
ėjo dienos, savaitės, mėnesiai, o tėvo pranašauti svečiai Blindų so
dyboje nesirodė.
Matyt, Edmundui pakanka savų rūpesčių, nusprendė Tadas.
O

gal bijo iškišti galvą, kad jos neprarastų? Kas darė ar daro pik

ta, mėgdavo sakyti tėvas, to neaplenks baudžiąs teismas. Jeigu
Edmundas ir nežinojo šitos biblinės išminties, tai turėjo bent nu
jausti ją esant.
Vakarais Blindų sodyboje dažnai apsilankydavo Vincė Raudys.
Per pelenines, taip ir neatsikėlusi iš patalo, po paskutinio gim
dymo mirė jo motina. Dabar visas namų ūkis su gausia šeimyna
užgulė ant Vincės ir tėvo pečių. Ateidavo Motiejus, aludaris Si
monas Mendzaras su pačia ir dukra Teresike, net senasis skerdžius
Jokūbas. Visiems domėjo, ką paporins Tadas apie savo klajones.
Bet Tadas leidosi į kalbas labai nenoriai. Kartais nei iš šio, nei iš
to jo veidas staiga apsiniaukdavo ir tada jis visai nutildavo. Netgi
Juozapas, kuris pirmomis dienomis, neatstodamas nė per pėdą,
sekiodavo paskui Tadą, sužinojo tik tiek, kad sukilėliai kūrendavę
miške laužus, virdavę valgį, miegodavę lapinėse, kartais iš nuobo
dumo pašaudydavę į kazokus, kurie atjodavę į mišką pasirinkti
bobausių, nes jie yra dideli tų grybų mėgėjai. O šiaip -nieko įdo
maus. Dėl to ir sugrįžęs.
- O

ko tu naktimis šauki?-neatlyžo Juozapas, kuris nesidavė

taip lengvai apvyniojamas aplink pirštą.
-Aš? Šaukiu?-stebėjosi Tadas.
- "Pakentėk! Kiek galėdamas pakentėk! Tuoj atplauks tavo
laivas!.:' Kas tas kentėtojas, ir kaip galėjo miške atsirasti laivas?

-Sapne daug kas atsiranda. Ko gyvenime ir nesi matęs,-pa
aiškino Tadas.
-Anksčiau tau neatsirasdavo...
-Kada anksčiau? Kas neatsirasdavo? .. Ko prikibai kaip erkė?
Parauk kiaulėms žolės! Matai, kad Ulijona nespėja.
Ir Juozapas eidavo rauti žolės. Keista būdavo Tadui matyti ji
tokį palūžusį, bėgantį nuo žmonių, palikusį ramybėj savo knygas.
Jau pirmosiomis sukilimo dienomis Juozapas pakliuvo į žandarų
nagus -kažkas iš jo bendramokslių įskundė už kalbas apie cieso
riaus nuvertimą, Vytauto Lietuvą. Telšiuose žandarai jį ilgai tardė,
marina badu, mušė, reikalavo išduoti kažkokios slaptos draugijos
vadus ir Žemaičių Kalvarijos kunigo Mokrickio, kalėjusio Telšių
kalėjime, bendrus. Pasak kaimynų, grįžo Juozapas į Kinčiulius
sunykęs, tylus kaip žemė, spjaudė kraujais ir naktimis duso, smau
giamas nematomq rankų. Paskui taip pat tylomis ėmė vis išeiti
į laukus, tarytum iš nuobodulio ar norėdamas ką užmiršti, pra
dėjo talkininkauti Dominykui prie ūkio darbų: tai lūžusį žambį
pakalinėja, tai tekiniui stipiną nutašo. Šitaip pamažu jo rankose
apsiprato ir kirvis, ir spragilo kotas, ir dalgis. Dominykas tokia
nelaukta Dievo dovana negalėjo atsidžiaugti.
T ik Tadui, matančiam taip pasikeirusį brolį, nežinia kodėl
maudė širdį.
Ir gal ne vien dėl brolio. Gyvenimas Ksavero Dauginto būryje,
jo žūtis, Trupinėlio netekimas, klajonės, pavojus, tykantis už krū
mo, už kelio posūkio, pagaliau žiaurių egzekucijų ir teismų nuka
muotas, mirtinai išgąsdintas jo gimtasis sodžius-visa tai susidėjo

vienan daiktan. Retsykiais Tadas sėsdavo ant Žaibo ir prapuldavo
visai nakčiai.
Tas žirgas taip pat kėlė tėvams nerimą.
-Iš kur jį gavai?-vis kamantinėja motina.
-Sakiau gi... Radau.
-Kur?
-Miške. Kur daugiau?
- Miške tokie arkliai nesimėto, vaike! - piktai dėbčioja tėvas.-Miške iš viso arkliai nesimėto!
-Ten, kur aš buvau, galėjai jų prisirinkti visą tuziną.
-Kažin kodėl kiti parėjo basi ir nuogais užpakaliais?-skeryčiojosi motina.
-Tai gal man visai nereikėjo grįžti?-pasiuto Tadas.
SykĮ iš kažkur parjojo paryčiais, pasibeldė klėtin, kur miegojo
Dominykas.
- Ko neduodi miegot? - iškišo pro duris susivėlusią galvą
žmogus.
-Tau lauktuvių parnešiau, -įdėjo jam Tadas į glėbį kažkokĮ
drobulėn suvyniotą daiktą.
-Kas čia?
-Kumpis. Šviežiai rūkytas.
-Kumpis?- Dominykas apuostė drobulę.-T ikrai!.. T ik aš
neatsimenu, kad mes šiąnakt būtumėm rūkę mėsą!
-Turi šėtonišką atmintį, Dominykai. Je, mes dar ir kiaulės ne
spėjom paskersti. Čia iš toliau ... Iš kito sodžiaus.
- O kad tave!..-Dominykas skėstelėjo rankom, lyg būtų laikęs

glėby nuodėgulį. Persižegnoja.-Prapulk, piktoji dvasia! Dink!

-Nu ir durnius, kad tokio daikto atsisakai! -Tadas priglaudė
po skvernu kumpį.
- Vis tau negerai, - palingavo galvą Dominykas. - Kada tu
protan suaugsi?
-Negreit, Dominykai, negreit. Nedėk vilčių.
-Tu pasižiūrėk į tėvą,-pasakė Dominykas.-Į žmogų nepanašus pasidarė. Vienas viso ūkio vežimą tempia. Ilgai taip neištvers!
Dominykas sakė teisybę. Ar tik ne po Tado ir Mortos vestuvių
tėvas vėl atgulė. Vežėjo vietos Tadeušas nė už ką nenorėjo atsi
sakyti -ponas Gruinius, atsidėkodamas už ilgametę medininko
tarnybą, jam mokėjo padorią algą.
Šitaip Tadas vėl atsidūrė Biržuvėnų dvare ir pirmą sykį susitiko
su naujuoju ūkvedžiu. Kada tai buvo?
-Turiu pusbutelį karčiosios,-pasakė Motiejus.-Vis bus len
gviau širdyje ... Ar girdi?
Tadas papurtė galvą.
- Tėvas kai mano pasimirė, -kalbėjo toliau Motiejus, -kai
mynai giesmes užtraukė. O aš į kamarą - ir nagais į sieną. Va
šitaip - į sieną. Kraujas iš panagių, o aš vis - į sieną... Smukau
klėtin, aruodan atsiguliau ir visą kvortą -tiesiai, užsiverčiau tik.
Padeda, nesakyk ... Galiu atnešt, aš čia netoliese turiu.
Motiejus klausiamai žvilgtelėjo į Tadą, kuris sėdėjo atsilošęs į
durų staktą, užmerkęs akis, ir, nesulaukęs atsakymo, išskubėjo į
kiemą.
Priešais Tadą it iš po žemių išdygo ūkvedys.
-Gerai, kad atėjai, - pasakė Edmundas.-Kinkyk karietą. Po
nus į Džiuginėnus pavėžėsi.

-Nevėžėsiu,-nepramerkdamas akių, atsiliepė Tadas.-Šian
dien nevėžėsiu.
-Rytoj paleisiu namo. O šiandien ponas Bernardas nori ma
tyti ant pasostės tave. Gal ne tiek pats ponas, o panelė Kristina...
Nesuprantu, kada spėjai ją apžavėti? Nors šitos giminės kraujas
mane visados stebino... Kelkis!
Ūkvedys, tarytum pats to nenorėdamas, stuktelėja Tadą koja.
Bet smūgis išėjo pernelyg stiprus.
Tadas išblyško.
- Dink iš akių, ponas Edmundai! Geruoju prašau!..-išspau
dė pro dantis Tadas.
-Ak, tu... šuns vaike!..-nei iš šio, nei iš to pajuodo ir ūkvedys.
Ir tai buvo ne akimirkos pyktis, o seniai slėpta neapykanta. -Jis
dar man grasina!..-iš juchtinių batų aulo iššoko rimbas ir, sušvil
pęs ore, kirto Tadui į veidą.
Tadas lėtai atsistojo, žengė prie nustėrusio ūkvedžio ir, visas
virpėdamas iš įtūžio, iškošė:
-Gerai! Aš pavėžėsiu ponus į Džiuginėnus. Pavėžėsiu, jeigu jie
šito labai nori. Bet ir tu dar mane atsiminsi, ponas Edmundai!

Karieta lėkė miško vieškeliu. Vežėjo genami arkliai taškė kano
pomis balas. Karietą lydėjo raiti dvaro sargybiniai.
-Neatsargu iš tavo pusės, Bernardai, palikti namus be priežiū
ros. Dabar tokie laikai. Dar atsitiks kas, Dieve sergėk, - pasakė
ponia Konstancija. Kelionė jai aiškiai buvo ne prie širdies.

-Namai ne vieni. Okvedys liko. Jo akis gera... Kažin, atvažiuos
šiandien į Džiuginėnus grafas? Girdėjau, jis dvarą Darbėnuose
parduoda... Įdomu, kiek už jį prašo? - spaudė prie nesveikosios
kojos lazdą ponas Bernardas, nelabai patenkintas tokiu pašėlusiu
važiavimu.
-Akis jo gera. Bet vėjai galvoje, - nenurimo ponia Konstanci
ja ir slapčia pažvelgė į priešais sėdinčią Kristiną.
- O pati, aišku, norėtum dviese? - ponas Bernardas prilaikė

krintančią nuo nosies pensnė.
- Ką... dviese? - loštelėja ponia Konstancija.
- Namus pasaugoti, - tarė Gruinius apsimestinai abejingu
veidu.
Lydintys pono Gruiniaus šeimyną sargybiniai sunerimo: ka
rieta ūmai įsuko į šunkelį ir aiškiai taikė važiuoti per seniai nenau
dojamą, sulūžusį tiltą.
- Kristina, o kur tu važinėdavai į svečius ten, Paryžiuje?
- Aš nevažinėdavau, - nenoriai atsiliepė Kristina. - Aš mokiausi, tėve.
- Ir labai gerai darei, - pagyrė tėvas. - Užtat dabar pavaži
nėsi.
Paskutinę akimirką arkliai, matyt, nepaklusę vežėjui, metėsi į
šalį nuo tilto. Karieta staiga krito žemyn, pasviro, po ratais kažkas
triokštelėja, atsilapojo durys.
- Gelbė... Gelbėkit!- spėjo sušukti, griūdamas aukštielninkas
į upės vandenį, ponas Bernardas.
Nesavu balsu sukliko ponia Konstancija.

Tadas stovėjo iki juosmens vandenyje ir nežinojo: pykti ar
juoktis? Jam taip ir nepavyko užvaryti ant tilto arklių - karie
ta būtų prasmegusi tarp sutrešusių seno tilto rąstų. Dabar visas
nuostolis -subyrėjo, atsitrenkęs į akmenį, priekinis ratas.
Atsitokėję sargybiniai suskato pagaliau ateiti nukentėjusiems

į pagalbą: gabeno iš karietos ponią Konstanciją, gaudė besikapa
nojantį upėje Gruinių.
Pro duris spraudėsi Kristina. Tadas sugriebė ją, nešė į krantą.
Jų akys susitiko.
- Arkliai pasibaidė, - pasakė Tadas. - Prašom atleisti, panele
Kristina.
-Aš jį negyvai! Negyvai!.. - mojavo lazda ponas Bernardas,
prilaikomas sargybinių. -Suriškit jį! Tučtuojau suriškit! Jis mane
nužudyti norėjo!..
- Fe, kaip negražiai šneka jūsų tėvelis, -Tadas pastatė panelę
Kristiną ant žemės. -Aš juk sakau -arkliai pasibaidė!.. Ei, ei!.. jis bandė apsiginti nuo užpuolusių sargybinių. Du gražiai patiesė
kojos spyriu, trečią švystelėja į upę. Bet prisėlinęs iš už nugaros
ketvirtas spėjo užnerti vadžias.
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Ryto prieblanda dar slėpė trobesius ir medžius, pakelių kop
lytstulpius ir sodų tyloje snaudžiančius avilius. Lengvas, perma
tomas apyaušrio rūkas kvepėjo rasota žole, šviežiu šienu ir darže
liuose žydinčiais bijūnais.
Siauroje Kinčiulių gatvėje, kurios abiejose pusėse kėpsojo su
krypusios tvoros, keldamas iš miego šunis, pasirodė raitelis.
-Visi į dvarą! Pono įsakymu... Į dvarą!- šaukė raitelis. Jam už
nugaros kabojo berdanas. Žygūnas spaudė pentinais suplukusio
arklio šonus ir narsiai mojavo rimbu.

-Į dvarą-ą-ą!
Trobų tarpduriuose ir languose šmėsčiojo išgąsdinti sodiečių
veidai.
Žygūno balsas buvo ganėtinai užkimęs. Jis jau perjojo Skruz
dynės, Paliepių, Guivėnų, Pavaidžio, Kulšikų, Mižikų kaimus.
Kinčiuliai, kuriuose gyveno laisvieji valstiečiai, seniai nebepri
klausė Biržuvėnų dvarui. Žygūnas, matyt, šito nežinojo arba iš to
uolumo persistengė.

Apie vidurdienį Biržuvėnų dvaro kieme grumdėsi didelis pul
kas žmonelių. Kaimiečiai, dvaro darbininkai ir tarnai, arklininkai
dirsčiojo į išrengtą, prie svirties pririštą Tadą, į poną Bernardą,
stovintį greta ūkvedžio Edmundo, į ginkluotus sarg ybinius.
Dvaro pašaliuose skalambrijo šunys.
Ūkvedys klausiamai pažvelgė į poną Gruinių. Tas stuktelėjo
lazda į žemę.
Ūkvedys žengė į priekį.
-Ponas dėkoja jums!.. Klusni avelė šimtą kartų vertesnė už iš
paikintą kvailą bulių... Ji visada susilauks atleidimo Dievo akyse...
Vakar buvo pasikėsinta į jūsų geradario, kolegijos registratoriaus,
Šiaulių apskrities bajorų vadovo, Luokės valsčiaus taikos tarpi
ninko pono Gruiniaus gyvybę!
Ūkvedys patylėjo, norėdamas įspėti, kokį įspūdį padarė jo žo
džiai.
-Tokius niekšus baudžiavos laikais kabindavo ant šakos!.. Bet
dabar - kiti laikai,

o

ir jūsų geradario širdis minkšta. Jis leidžia

išplakti nusidėjėlį... jums patiems!
Minia neramiai suūžė. Kažkas bandė sprukti pro vartus, tačiau
sarg ybiniai užtvėrė kelią.
-Kiekvienas po dešimt kirčių! Na!-ūkvedys atkišo savo rimbą.
-Nebe baudžiava! Nepriversit!
- Nekišim rankų!
-Patys tegu laižosi!

- Žmogaus namuose šermenys! -sužaibavo akimis Simonas
Mendzaras.
-

Ak nepriversim? Nebe tie laikai?- sumurmėjo Edmundas,
,

ištraukė sargybiniui iš rankų šautuvą, nesitaikydamas iššovė.
Kažkas aiktelėjo ir suklupo.
Minia nuščiuvo.
-Na! -sugriaudėjo ūkvedys. -Simonui, matau, labai niežti
rankos. Nesislapstyk kaip boba be sijono! Ei!-mostelėjo jis sar
gybiniams.
T ie kaipmat atitempė prie svirties Simoną. Minia, pamačiusi
atkreiptus sargybinių šautuvus, niūriai tylėjo.
-Pradėk!- įbruko Simonui rimbą ūkvedys.
Simonas bejėgiškai apsidairė. Jo veidas ištįso. Pagalbos nebu
vo iš kur laukti. Užsimojo.
-Smagiau! Smagiau rėžk!
Simono kaktą išpylė prakaitas.

Į

jį žiūrėjo pašaipios Tado

akys.
Simonas persižegnoja ir vėl užsimojo.
Po devinto kirčio Tado nugaroje ištryško kraujas.
-Kieno dabar eilė? - šūkavo ūkvedys ir, padedamas sargybi
nių, tempė prie svirties žmonelius.
Tadas gniaužė kumščius, raitėsi, pakibęs ant rankų. Pro rūkais
aptemusias jo akis plaukė veidai-nuolankūs, baimės surakintom
lūpom.
- Šliužai... ubagai nelaimingi! - švokštė Tadas. - Laižykit
ponui batus, laižykit... už šieno plaką, už utėles!.. Už rojų mėš
lyne!..

-Nenoriu! - pasipurtė Motiejus ir sviedė ūkvedžiui po ko
jom rimbą. Pora žaliūkų sargybinių parmetė jį ant žemės, ėmė
spardyti.
-Ponas Bernardai! -pasilenkė prie Gruiniaus ūkvedys ir pa
rodė akimis į kiemą. -Aš sakiau, reikėjo arklidėje...
Rūmų balkone stovėjo panelė Kristina.
- Gana! - riktelėja Gruinius ir lazda mostelėjo į Tadą. - Iš
kiemo jį! Tučtuojau iš kiemo!
Ir pats skubiai nušlubavo pasitikti dukters. Edmundas vos spė
jo jam iš paskos.
-Aš prašiau tavęs nesitraukti nuo motinos, -pasakė susier
zinęs Gruinius Kristinai, kuri jau leidosi laiptais į kiemą. -Ji dar
karščiuoja? Ar daktaras Edelbaumas neatvažiavo?
- Tėve! - Kristinos balsas virpėjo. Jos gražiame valdingame
veide slypėjo nuoskauda, kuri dabar teikė merginai dvigubo ža
vesio. Ji šiek tiek panėšėja į aikštingą kumelaitę, kurią siutina jos
pačios jaunas kraujas. -Jeigu mano akys nemeluoja, jūs ką tik da
bar plakėte žmogų?
-Šunį, -pataisė ponas Bernardas.-Kuris bandė perkąsti šei
mininkui gerklę.
-O mon Dieu!*Bet jūs iš tikrųjų plakėte žmogų!-sušnibždė

jo Kristina, su pasišlykštėjimu žiūrėdama į rimbą ūkvedžio ran
kose.-Tai-nusikaltimas!
-Mano dukrą, atrodo, labiau jaudina pasmirdę mužikai negu
motinos sveikata! Aš buvau geresnės nuomonės apie Prancūziją.

•

O Dieve mano!

(pranc.)

Viešnagė tave labai pakeitė, mano dukra. Ir aš pasakyčiau - į blo
gąją pusę. Tu atpratai nuo tėvų. O gal aš klystu?
- Girdėjau, panelė Kristina puikiai jodinėjat? - paskubėjo
įsiterpti ūkvedys, aiškiai norėdamas užgesinti įsiliepsnojantį tėvo
ir dukters kivirčą. - Šiandien puikus oras. Aš palaikyčiau jums
kompaniją.
-Ačiū, aš pagalvosiu,- blykstelėja akimis Kristina ir žengė į
kiemą.
Jau eidama parko taku pamatė, kaip pro klojimo duris skubiai
išbėgo Motiejus. Kristina lyg netyčia stabtelėjo už medžio kamie
no. Motiejus prapuolė arklidėse. Klojimo gale stovėjo atremtos į
sieną kopėčios. Sienoje juodavo nedidelis langas, pro kurį vers
davo atvežtus iš laukų javus.
Kristina staiga apsidairė ir ėmė lipti kopėčiomis.
Taip, ant grendymo gulėjo kniūpsčias vežėjas! Kruvina, rimbo
kirčių išvagota nugara!
Nuo arklidžių pasigirdo žingsniai.
Kristina skubiai nusileido ant žemės, sugrįžo į parką.

Į klojimą atėjo Motiejus, atsiklaupė prie Tado, atplė�ė nuo savo
drobinių marškinių lopą, pamirkė jį atsinešta degtine ir atsargiai
perbraukė per žaizdotą nugarą.
Tadas sugriežė dantimis.
- Pakentėk ... Čia pats geriausias vaistas. Pakentėk... Prisime
nu, kai mano senelį šitaip... Prie baudžiavos... Vos gyvą parnešė
namo. Mama jį degtine, vieną kartą, antrą... Po savaitės ant kojų
atsistojo...

-Užtenka! -pasiraivė visu kūnu Tadas ir atsisėdo, prikąsda
mas iš skausmo lūpas. Jo akys išgąsdino Motiejų.
-Ko tu dabar? Gulkis, jei nenori... Aš daugiau ne...
-Gana!-atstūmė jį Tadas.-Gana man tavo pasakų! Tas.mirė,
aną nuplakė!.. Prie baudžiavos! O dabar kitaip muša? Saldžiau?
Tadas atsistojo ir atsivėdėjęs trenkė kumščiu į rąstų sieną. - Aš
pats mačiau, kaip miršta žmonės, ir žinau, kaip jiems skauda!..
Žmonės mes ar gyvuliai?-supurtė jis išsigandusį Motiejų.
-Nežinau... -suvapėjo bernas. Jis pirmą sykį matė, kad šitaip
nuplaktas žmogus laikytųsi ant kojų.
-Žmonės! -patvirtino Tadas. -Tas ir yra, kad žmonės! Ne,
brolau, atrodo, atėjo laikas ...
-Koks... laikas?
- Karaliaut, - pasakė Tadas. - Ar matei kada karaliaujantį
ubagą?
-Ne, -išpūtė akis Motiejus. Jis buvo jau visai nesavam kailyje,
matydamas taip keistai nusiteikusį draugą.
- Aš tau jį parodysiu, Motiejau, -pasakė Tadas apstulbusiam
bernui.

Biržuvėnų dvaro rūmus gaubė tyli naktis. V isiškoje rimtyje
snaudė parko medžiai. T ik koks paukštis klyktelėdavo per mie
gus, sucypdavo, pajutusi pavojų, pelytė ar rasos lašas nukrisdavo
į žolę.
Bet jei prašalietis būtų įsiklausęs į miegančio dvaro tylą, jį, be
abejonės, būtų nustebinę keisti garsai. Štai tarytum kažkieno at
sargūs žingsniai pasigirdo prie vartų. Suvaitojo prislopintas žmo
gaus balsas, nutilo. Sugirgždėjo atveriami vartai. Vėl žingsniai.
Dabar jau pačiuose rūmuose.
Arklidžių pusėje sulojo šuo.
Trakštelėja atidaromos durys, po kažkieno nematomais žings
niais sudejavo grindys. Apvirto kėdė. Vėl tarytum suriko žmogus
ir žnektelėja kūnas.
Omai virš arklidžių stogo nakties tamsoje ėmė pūstis ugnies
, stulpas, sparčiai augdamas ir plėsdamasis. Pasiuto loti šunys.
Pro adapotas arklidžių duris į kiemą išsiveržė žirgai ir pasilei
do paskui priekyje šuoliuojantį raitelį.

-Ėhei! -sušuko raitelis ant besimuistančio eržilo, sukdamas
virš galvos rimbą.
Ugnis nušvietė visą dvarą, gėlynais nutįso lekiančių arklių še
šėliai. Dvaro rūmų languos žiebėsi šviesos, poškėjo atidaromos
durys.

Į kiemą pasipylė vienmarškiniai sargybiniai.

-Degam!
-Arklius! Laikykit arklius!
- Metiežninkai! Jėzus Marija! - sukliko dvaro kambariuose
ponia Konstancija.
Ponas Bernardas atlapojo miegamojo langą, prisitaikęs šovė i
raitelį. Nekliuvo. Dar sykį šovė.
- Arklius! Laikykit arklius! - dabar jau pats suriko nevilties
persmelktu balsu.
Du raiteliai, iš šonų apsupę garsiuosius pono Gruiniaus ristū
nus, tolo pro dvaro vartus.
Per gėlynus paskui tolstantį arklių kanopų galopą bėgo šaudy
dami sargybiniai.
Dvaro kieme, ant šulinio svirties galo, suposi žemyn galva
vienmarškinis ūkvedys Edmundas.
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Po parko medžiais, plačioje p_intoje kėdėje, sėdėjo ponia Kons
tancija. Nors švietė vaiski ir šilta vasaros diena, moteris buvo ap
sisiautusi stora vilnone skara. Ponia Gruinienė jautėsi dar nela
bai tvirta po maudyklės Virvytės upėje. O čia dar tas nelemtas
arklidžių gaisras, kuris vos nekainavo moteriškei gyvybės. Ponia
Konstancija mirtinai bijojo skersvėjo, vandens, bet dar labiau ugmes.

- Laetere ergojuvenis in adolescentia tua, et in bono sit cor tuum
in diebus juventytis tuae, et ambula in viis cordis tui, et in intuitu
oculorum tuorum. .
.

*

- garsiai skaitė Kristina. Ji sėdėjo priešais

motiną, laikydama ant kelių sunkią, juodais kolenkorais Bibliją.
Parko medžiuose siaudė vėjas, stumdė žolėje šešėlius. Anapus
parko, arklidžių degėsiuose, šūkavo žmonės: tempė į šalį sveikus
rąstus, tašė apdegusius, krovė į daiktą.

Linksminkis tad, jaunikaiti, savo jaunyste, ir tegul tavo širdis džiaugiasi jaunystės
dienomis. Vaikščiok savo širdies keliais ir kur tavo akys rodo... (lot.)
*

- ... aujėr iram a corde tuo, et amove malitiam a carne tua...

*-

panelė Kristina pakėlė nuo knygos akis ir nutilo.
Ponia Konstancija, regis, snaudė.
Kristina užvertė knygą ir pakilo nuo kėdės.
-Tu nebaigei skirsnio,-atsimerkė ponia Konstancija.-Ado

lescentia enim et voluptas vana sunt.** Kokia didelė tiesa šituose
žodžiuose! Ateis laikas, ir tu kada nors tą suprasi... Pasėdėk dar
truputį su manim. Ar kur skubi?
-Ne,-Kristina atsisėdo, nors ir be ypatingo ūpo.
-Beje, ko nieko neklausinėji apie ponią Špakovską? Prisimenu, tu kažkada jos labai pasiilgdavai.
-Taip? Galbūt... Ji vis dar tebegyvena Rietave?
- Pasimirė, vargšė. Jau dveji metai bus... Viešpatie, duok jai
dangaus karalystę, -atsiduso ponia Konstancija. -Per sūnų nu
ėjo į kapus.
-Per sūnųJaneką? 0 ... kur jis dabar?
- Prapuolė, -vėl atsiduso ponia Konstancija. - Dingo be žinios. Jau kiek metų praėjo...
...Liepsnojantis už raudonojo kambario langų saulėlydis, me
daus ir turkiško tabako kvapas, dragūnų balsai kieme, graudulin
ga Fogto smuiko rauda, randas Janeko skruostikaulyje, jos ranka
poručiko delnuose ir krūtinėje džiaugsmingai spurdanti širdis...
" Ilgam pas mus .�"
"Kaip susiklostys aplinkybės:'
"0 kaip jos susiklostys?"
• ..

••

.išvaryk rūstybę iš savo širdies ir pašalink piktybę nuo savo kūno

Nes jaunystė ir pasimėgimas - tušti dalykai (lot.).

...

(lot.)

Šveicariško laikrodžio dūžiai ant sienos.
Poručikas Janekas Špakovskis kitą dieną gavo įsakymą išjoti su
rotmistro Snegiriovo būriu.
Po savaitės ponia Konstancija išsiuntė dukrą pas savo seserį
Bernadetą į Paryžių. Gyvenimas dvare pasidarė pernelyg pavo
jingas, pareiškė Konstancija vyrui, sumaištis krašte gali užsitęsti
nežinia kiek, be to, pats laikas pasirūpinti Kristinos ateitimi.
Žinia apie prapuolusį Janeką Kristinos kažkodėl visai nesu
jaudina. Net pati tuo nusistebėjo. Viešpatie, koks aš vaikas tada
buvau, pagalvojo dabar panelė Kristina. Įsimylėti kariškį! Juk nuo
jo turėjo trenkti nešvariais autais ir arklių prakaitu!
- Aš vis galvoju, ir mintys neduoda man ramybės - ar vertėjo
tau grįžti... Čia nuobodu, aplink žmonės laukiniai. Tu pati šito
norėjai?
- Aš čia gimiau, -pasakė Kristina. - Ir išvažiavau iš čia ne savo
noru.
Motinos ir dukros akys susidūrė.
- Tu buvai dar visai vaikas, Kristina. Čia dėjosi tokie baisūs
dalykai... Tau reikėjo globos, o su mano sveikata...
- T ikiuosi, ponas Edmundas manęs nebesivaržo?
-Kaip tu drįsti? Kas tau prišnekėjo tokių... nesąmonių?! Negi
tu manai, kad aš ir Edmundas... O

mon

Dieu! - ponia Konstan

cija nervingai persižegnoja. Jos lūpos virpėjo. Ji ieškojo žodžių,
tačiau ironiškas dukters žvilgsnis vertė niekais jos pastangas.
Parko taku, pasiramsčiuodamas lazda, skubėjo ponas Gruinius.

-Ar ūkvedžio nematėte? -pasiteiravo jis ir, nesulaukęs at
sakymo, klestelėja į kėdę. Išsitraukęs nosinę, braukėsi nuo veido
prakaitą. - Psiakrew!* Tokie arkliai! Pusę savo pinigų sukišau,
ir-še tau!..
-Tavo tiesa, tėve,- pasakė Kristina, dėdama ant stalo Bibli
ją.-Jūs tikrai gyvenate viduramžiais.
Ponia Konstancija baugščiai žvilgtelėjo į dukrą.
- O tu dar bandei juos užstoti! Karti mužikus reikia! Karti

ant kiekvienos medžio šakos! Nesuprantu, caras, rodos, žmogus
nekvailas, o baudžiavą panaikino. Nejaugi jis tikisi, kad chlopai
geriau dirbs? V ilku gimęs - miškan žiūri ...
-Aš ne apie tai... Jį sugaus?
-Ką tokį? -nesuprato ponas Bernardas. - Vežėją? Žinoma.
Niekur jis nepabėgs. Aš pirmas jam užnersiu virvę ant kaklo! Gruinius piktai bedė lazda į žemę.
-Keista, - susimąstė Kristina. - Mano atmintyje lyg seniai
girdėtoje pasakoje šių kraštų valstietis išliko vis toks pat romus,
geraširdis laukų karalius... Gamtos dvasia. Taip, laikai keičiasi...
O Prancūzijoje mačiau jį kitokį: su šautuvu frantirerų** būriuose,

barikadų ugnyje dainuojantį "Marselietę". Kraujais plūstantį, o
dainuojantį! Tada ir gyvenau pačias gražiausias savo gyvenime
dienas!..
-Kristina! -pasibaisėjo ponas Bernardas. -Tu buvai tada...
barikadose? O mums nieko apie tai nerašei!

•

Šunsnukiai! (lenk.)

Frantirerai - Prancūzijos didžiosios revoliucijos metu veikę nereguliarūs ko
votojų būriai.

**

- V isas Paryžius tada buvo barikadose, tėve. Mes tikėjom, kad
revoliucija nugalės!
Ponia Konstancija persižegnoja.
Gal aš čia mažumėlę ir perdėjau, sugėdino save Kristina. Re
voliucija tada jos širdyje skambėjo kaip tolimo melodingo varpo
dūžiai. Ji nematė Paryžiaus apgulties baisybių, nekentė bado, kaip
kentė jį tūkstančiai bendraamžių. Bet kai Prancūzijos sostinę su
drebino audringa sukilimo banga, Kristina, kurios romantiška
siela nuo pat vaikystės šaukėsi permainų ir pavojų, bemat atsidūrė
to sukilimo verpetuose.
Jos atmintyje ūmai atgijo šiltos pavasario saulės nutviekstos
Paryžiaus gatvės, dar šlapios nuo purvino žiemos sniego, būriai
ginkluotų dainuojančių vyrų ir pusnuogių murzinų vaikiščių, gir
tų šauksmai ir moterų juokas kavinėse, už plačiai atlapotų langų
suodžiais apneštuose kvartaluose... Lagaminų, ryšulių prikrauti
ekipažai ir vežimai Trokadero, Operos, Santarvės aikštėse, užleis
tais langais karietos Osmano, Sen Žermeno bulvaruose ... Į Versalį!
V isa aristokratija ir aukštuomenė, šiugždanti šilkais, pirštinėtom
rankom, žviluojanti cilindrais - į Versalį! Ten, kur Nacionalinis
susirinkimas ir vyriausybė perkėlė savo rezidenciją... Paskui - pa
būklų trenksmas Tamplio priemiestyje, troškus degėsių ir kraujo
kvapas, griūvančios namų sienos, priešmirtinės suplėšytais viduriais vaiko konvulsijos... Paskutinė barikada Rampono gatvėje...
Tokiuose pat šiltuose pavasarį skelbiančios saulės spinduliuose..

.

- Ar tiesa, kad šešiasdešimt trečiaisiais čia valstiečiai irgi ėjo su
dalgiais? - paklausė Kristina.

-O kaipgi! Ėjo! Jie-žvėrys! - įsiterpė ponia Konstancija.

Dar ir dabar sergėk Dieve pakliūti jiems ant tako, kai šalia nėra
savų žmonių. Todėl aš ir sakau, ar ne geriau būtų, jei Kristina grįž
tŲ į Paryžių.
-Grįžtų?-išpūtė akis Gruinius.-O ko?
Dvaro kieme pasigirdo šunų lojimas ir arklių kanopų bilsmas.
Pro parko medžius buvo matyti, kaip į kiemą įšuoliavo ketvertas
raitelių.
-Pagaliau!- šūktelėjo ponas Bernardas ir puolė jų pasitikti.
Na?
- Nėra, - niūriai burbtelėja ūkvedys, nušokdamas nuo ark
lio. -V isas apylinkes išnaršėm. Luokės pristavas sako -į Prūsiją
bus pasinešęs, ne kitaip.
- Durniai!-supyko Gruinius.-Kerštinga lapė išpjauna visas
kiemo vištas ir tik tada slepia uodegą krūmuose. Jei ne mano, tai
kituose dvaruose dar suliepsnos gaisrai. Nepažįsti žemaičių, ką?
Jo pačią matei?
Edmundas papurtė galvą.
-Pasislėpė. Skradžiai žemę dingo su visais vaikais.
-Pasislėpė! Vadinasi, blogai ieškojot! Boba ne adata. Na, o ko
tu toks nekalbus pasidarei?-žengė pro ūkvedį ponas Bernardas.
Trejetas sargybinių nuo arklio tempė surištom rankom Kulie
šių.-Gal ir tu jau pats sau ponas pasidarei?
- Pasigailėk, ponali! Pasigailėk!.. - krito po kojom skarma
lius.
-Penkiasdešimt rykščių!-paliepė Gruinius.

- Gal trisdešimt pakaks, - užsistojo žvairį Edmundas. - Jis
lapes užuodžia. Turi tam reikalui uoslę.
- Trisdešimt penkias, - ne iš karto apsisprendė ponas Bernar
das.- Karietą man! Reikia Prižginrą perspėti ir bajorą Parkauską.
Pasiųsk žygūną į Džiuginėnus!
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Parko medžiai kloja mėnesienoje šešėlius. Tamsūs dvaro lan
gai rodė esant patį įmygį.
Nuo medžių šešėlių atsiskyrė du pavidalai ir ėmė sėlinti rūmų
link. Mėnesiena apšvietė naktinių svečių veidus: vienas tų svečių
buvo Tadas, antrasis-Motiejus. Čia valandėlę sustodami, čia vėl
bėgdami, jie pasiekė rūmus ir atsargiai ėmė tykinti vestibiulio
durų pusėn, kai Tadas staiga apsisuko ir puolė atgal.
-Bėgam!-sušnabždėjo Motiejui.-Haidukas, gyvatė!
Vyrai nėrė už kampo.
-Bijo, -pasakė Motiejui Tadas. -Smarkiai, matyt, mes juos
išgąsdinom. Sargais visus plyšius apsistatę!
Sargybinis stovėjo net prie slaptų durų, kurias Tadui kažkada
buvo parodžiusi panelė Kristina.
Kažkada, šyptelėjo pats sau vienas Tadas. Kažkada jis kraus
tėsi iš proto dėl mergaitės rožine suknele ir buvo susiruošęs ke
liauti su ja į pasaulio kraštą! Ir būtų taip atsitikę! Betrūko menko
mažmožio-prieš tai jis turėjo padegti dvarą. Dvaro Tadas tada

nepadegė, bet kažkas jo širdyje vis dėlto sudegė ir vėjas išnešiojo
pelenus.
Be reikalo jis juokėsi iš senosios Maros.
"Esi stiprus, - pasakė jam tada Mara. - Atlaikysi. Tau reikia
susitikti su ta panele:'
"Aš nenoriu:'
"Bijai?"
"Bijau:'
"V iskas, kas dedasi po saule, turi savo priežastį ir savo tiesą:'
Taip, tai Mara jį išgydė nuo tų prakeiktų sapnų. Ne veltui
žmonės ją vadina ragana, ne veltui jos bijo! O kas gi nebijo tie
sos? Kažkada...
Velniai rautų! Kažkada čia, tame pačiame rūmų pasienyje,
augo aukšta šakota liepa!..
Nebėra. T ik kelmas slūgso. Nudžiūvo? Sudegino žaibas?
- Teks grįžti nieko nepešus, -nusiminė Motiejus. - Pro duris
šį kartą mums nepasiseks įeiti.
- O mes pro duris ir neisim, - pasakė Tadas, žvalgydamasis į

stogo kaminą.-Jeigu pasisektų ant jo užmesti virvę su kilpa...
-Pro langą!-pasigavo Tado mintį Motiejus ir tuojau pat išsigando. - Ten panelės Kristinos miegamasis!
- O mes ką-ne kavalieriai? Duokš!
Motiejus išvyniojo iš užančio virvę.
- Dabar išpūsk veizolus ir dairykis, - paliepė Tadas Motie
jui.-Jei kas, šauk pelėdos balsu.
Tadas užsimojo, švystelėja užnertą kilpą ant kamino. Pasisekė!
Atsispirdamas kojomis į sieną, ėmė sliuogti virve aukštyn.

Motiejus įsisiurbė akimis į visus įtartinus šešėlius dvaro paša
liuose.
Kristinos miegamojo langas buvo atlapotas. Tadas atsistojo
ant palangės.
Lovoje, atsivėčiusi į šalis antklodę, miegojo panelė Kristina.
Ant naktinio staliuko krištolo vazoje juodavo pamerkti keli rožių
žiedai.
Tadas išėmė vieną žiedą, įsikišo į marškinių skylę prie krūtinės.
Bus kuo pasigirti Motiejui.
Atsargiai, stengdamasis negirgždinti grindų, nustypčiojo iki
durų, pravėrė jas ir atsidūrė koridoriuje.

Ūkvedys Edmundas tarytum įgeltas atsisėdo lovoje, nuleido
ant grindų basas kojas.
-Tu kur?- pakilo į jį nuogos mylinčios Konstancijos rankos.
Čia buvo ponų Gruinių miegamasis, ir ūkvedys šiaip jau netu
rėjo teisės čia lankytis.
- Vaikšto kažkas!.. - sušnibždėjo Edmundas. - Gal Bernar
das?
- Senis negrįš. Jis niekada naktimis nevažinėja.
- Betgi žingsniai!.. Girdi? - ūkvedys šmurkštelėjo iš lovos ir
neįtikimai vikriai nunešė savo stambų kūną durų link.
Ponia Konstancija taip pat sunerimo. Išlipo iš lovos, įsistojo į
šlepetes.
- Bernardai! -pašaukė pravėrusi duris, pro kurias ką tik išėjo
ūkvedys.

Tadas prigludo prie laiptų turėklų. Kiek luktelėjusi, ponia
Konstancija uždarė duris. Tadas katės šuoliu stryktelėja nuo laip
tų ir greitai atsidūrė ten, kur ir ėjo-pono Gruiniaus medžioklės
kabinete.
Mėnesienos šviesoje ant sienų žibėjo kardų ašmenys, muškie
tos sidabro aptaisais, įvairiausių markių ir kalibrų pistoletai.
Tadas jau buvo spėjęs susidėti į krepšį didžiąją dalį pono Ber
nardo ginklų kolekcijos, kai kabineto durys staiga atsivėrė.
Ant slenksčio, laikydama rankoje žvakę, stovėjo vienmarškinė
panelė Kristina.
Abiejų išgąstį buvo galima iš dalies paaiškinti netikėtumu.
- Aš čia... truputį apžiūrinėju, -pirmas atsikvošėjo Tadas. Tamsoka, bet šiaip nieko... o jūs... be reikalo varginatės. Naktimis
reikia miegoti.
Ant Tado marškinių krūtinės išdavikiškai raudonavo rožė.
Nuo panelės Kristinos naktinio staliuko.
Merginai į veidą plūstelėjo karštis. Vadinasi, šitas mužikas
buvo jos miegamajame! Matė ją miegančią! .. Koks siaubas!
- Naktimis visiems reikia miegoti! - griežtai pasakė panelė
Kristina.-Padėkit ginklus į vietą!
- Ko jau negaliu, tai negaliu, -geraširdiškai nusišypsojo Ta
das.-Man šitie daikčiukai va, kaip reikalingi.
-Padėkit ginklus! Jūs vis tiek iš čia neišeisit! -Kristina ženg
telėja atatupsta. -Pagalb...
Prišokęs Tadas delnu užspaudė jai burną, sulig tuo judesiu įkė
lė merginą į kambarį.
-Tyla-gera byla,-vis taip pat šypsodamasis, pasakė jis.

-Kristina?-pasigirdo koridoriuje ūkvedžio balsas.
Tadas nutirpo. Pražuvau, šmėstelėja galvoje.
Ūkvedžio žingsniai artinosi prie kabineto.
Tadas paleido Kristiną ir šastelėja už židinio, atsiduodamas
likimo valiai.
- Kas atsitiko? - į kabinetą įžengė vienmarškinis, susitaršiu
siais plaukais, bet jau spėjęs užsimauti kelnes Edmundas.
- Man pasirodė, jog kažkas vaikšto, - ne iš karto atsiliepė
Kristina.
-Man irgi,-prisipažino ūkvedys, ir baimė dingo iš jo akių.
Kristina! ..-sušnibždėjo jis.-Panele Kristina! Aš jus palydėsiu!
Ūkvedžio veide išsišovė skruostikauliai. Edmundas tramdė
save kaip įmanydamas, bet žodžiai patys lipo iš lūpų.
-Jūs labai malonus, ponas Edmundai. Bet tikriausiai pamir
šot, kad mano motinos silpna širdis. Ji nemėgsta vienumos. Ypač
šią naktį. Bonne nuit!*
Likęs vienas, ūkvedys kažką sumurmėjo sau po nosim, paskui
taip pat išėjo, uždarė duris.
Tadas palaukė, kol nutolo Edmundo žingsniai, žvilgtelėjo pro
durų plyšį.
Keista, bet atrodo, kad Kristina iš tikrųjų nebesiruošė šauktis
pagalbos?
Tadas sugrįžo prie pono Gruiniaus kolekcijos, surinko į krepšį
paskutinius ginklus: negražu buvo palikti nebaigtą darbą!

• Labos nakties! (pranc.)
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Aušo. Miško proskyna jojo Tadas ir Motiejus.
-Imk, sako, Blinda, imk, Tadai, ir šautuvus, ir pistoletus. Dėl
tavęs man nieko negaila! Nors ir statinę parako!
-Taip ir pasakė?-stebėjosi Motiejus.
- Kam man ta statinė, sakau! Tu geriau, panele, pabučiuok
mane! Pabučiuok, sakau, kad ūsai pražiltų! Kad nuo šito tavo bu
činio girioj žvėrys užkauktų!
- O jinai?-nesitvėrė smalsumu Motiejus.

- Ką - jinai? Pabučiavo, žinoma. Ir atsisveikindama va rožę
man padovanojo. Girdi, tegu Dievas ir visi šventi Petrai man pa
deda!
-Nu rupūžėle!-su pavydu šūktelėjo Motiejus.
-Stot! Kas joja?-pasigirdo iš krūmų.
-Kiaulės koja!-atsiliepė Tadas.
-T inka šaltienai, -iš krūmų išlindo su berdanu rankoje Vincė Raudys.
-Kas girdėt? -paklausė Tadas.

- Viskas girdėt. Gal net per daug. Apie tave pasklido gandas
po visą pavietą. Matyt, ponas Gruinius pasistengė.
- O iš kur tave, sakysim, tas gandas pasiekė?

- Che che!.. Daug žinosi, greit pasensi, kaip sakydavo mano
šimtametė bobutė... Tas tavo Belzebubas...
-Ar čigonas?
- Taigi. Jau nuo vakar vakaro tavęs laukia. lr dar žmogus su
JUO
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- O, ponas Blinda! - išlindo iš krūmų kresnas, juodais kaip

der va garbanotais plaukais ir tokia pat barzda čigonas. Vilkėjo jis
raudono satino marškiniais, languotomis, į ilgaaulius batus sukiš
tomis kelnėmis.-Kaip kelionė? Prieš vėją ar paskui vėją? Matau,
kad bus pavėjui! Tamsta esi gudrus žmogus! Rabavoti-kaip žir
nius kuiti, špyga taukuota!.. Trumpai tamsta gyvensi-pusę teisy
bės sužinosi, ilgai gyvensi -ir tą pusę užmirši! Geriau pusė, negu
nieko, špyga taukuota! Ar tėsą aš sakau?
Karmenas Tado būryje atsidūrė, galima sakyti, kaip iš pasakos.
Stovyklai Tadas parinko nuošalų seną eglyną Byvainės girioje.
Juoba kad vidury eglyno, smėlio kalvoje, rado iškastą didelį urvą,
į kurį nesunkiai galėjai įjoti raitas ir dar paslėpti keletą arklių. Ur
vas buvo išraustas lyg tyčia Tado vyrams.
-Bet čia iš tikrųjų kažkieno gyventa!-pareiškė Motiejus, ap 
tikęs ur ve guolį iš žolių ir sudžiūvusių lapų, aprūkusį katiliuką,
molinį dubenį su mediniu šaukštu.
Šalia urvo juodavo laužavietė, ir Tadas nusprendė, jog čia kaž
kada, matyt, buvo apsistoję sukilėliai.

O vieną rytą vyrus pažadino smagus ugnies traškėjimas. Prie

laužo sėdėjo čigonas ir svilino ant iešmo vištą.
-Kaip tu čia atsiradai?-nustebo Tadas, dairydamasis V incės,
kuris naktį turėjo eiti sargybinio pareigas.
- Aš čia visada atsirandu, - paaiškino čigonas. - Bet kaip
tamsta atsiradai, špyga taukuota?
-Kur sargybinis?-nenurimo Tadas.
-Mėga, -lyg niekur nieko paaiškino čigonas.
V incė paskui dievagojosi, kad jis sąžiningai atliko savo parei
gą, būtent: sulaikė įtartiną nakties svečią, vedė pas Tadą, bet čigo
nas kelyje pasmilkęs jį kažkokiomis žolelėmis... ir viskas pasibaigę
sapnų karalyste. Kada čigonas spėjo pasirauti tų žolelių ir dar pa
smilkyti jomis sargybinį, taip ir liko paslaptis. Čigonas padalijo
visiems vyrams po gabalą keptos vištos, ir šitaip Tado būrys pasi
pildė dar vienu žmogumi.
- Girdėjau, svečių turim?-paklausė dabar, nušokdamas nuo
arklio, Tadas.
-Yra. Kaipgi. Vėnas!-perspėjo Tadą čigonas ir šmurkštelėjo į
krūmus.-Žmogau, a žmogau! Yra rėkalas pabusti!
Tadas praskleidė krūmus ir pamatė po pušimi miegantį barzdotą valstietį.
-Ką gero pasakysi, barzdočiau?
Valstietis pašoko.
-Tučka esu. Jeronimas. O pats... bene Blinda būsi?
-Ko norėjai?
- Vakar miške sutikau čigoną... Tai iš jo ir sužinojau. Šaiką,
sako, renki. Vyrų reikia.

-Kokią... šaiką?
-Razbaininkų.
-Va kaip? ..-nusistebėjo Tadas.-V ienam plėšikaut nusibodo?
-Ne plėšikas aš!-užginčija valstietis.
-Tai ko po miškus trankaisi?
-Nuo rekrūtų bėgau. Dar nuo žiemos miškuose gyvenu.
-O dabar, vadinasi, panorai pas plėšikus?
-Man vis tiek su kuo. Kad tik ne vienam. Atkeršyti turiu aš!
-Kam?
-Medingėnų dvarininkę Šniukštienę girdėjot?
-Ar tą, kurią skruzdėlės pjauna?-pasiteiravo Milvydas, aukštas, pilkomis akimis vyras žemės matininko uniforma. Milvydas,
pabėgęs iš Sibiro tremties, į kurią pateko po šešiasdešimt trečiųjų
metų, jau keleri metai slapstėsi nuo žandarų, kol likimas prieš ke
lias dienas jį atvedė į atsargos kareivio Šterkio karčemą prie Plun
gės kelio. Ten jis ir susitiko su čigonu Karmenu.
- Ta pati, - patvirtino Milvydo žodžius Jeronimas Tučka. Du brolius į rekrūtus atidavė, aš trečias...
-Tai, sakai, atkeršyt nori?-paklausė Tadas.
-Noriu.
-O šaudyti ar moki?
-Turiu tokį va, -barzdočius išsitraukė iš užančio pistoletą.T ik jis nešauna. Surūdijęs.
-O rabavoti, vadinasi, nori, a? Ot žiaurus žmogus, špyga tau
kuota!-vaipėsi čigonas.-Turėsi rėkalų per valdiškus namus. Aš
tėsą sakau!

- Tai ką darysim, vyrai? - kreipėsi i visus Tadas.
- Tegu prisiekia,-pasiūlė Motiejus.
-Tegu prisiekia!- pritarė jam vyrai.
- Stok prie šitos pušies! - liepė Jeronimui Tadas. -Pridėk
ranką prie jos ir kartok paskui mane: aš, TučkaJeronimas, pasi
žadu...
-Aš, Tučka Jeronimas, pasižadu... - pakartojo valstietis, aiš
kiai paveiktas iškilmingo Tado tono.
-Pasižadu. Vado įsakymas -man įstatymas. Kilnojamą, su sa
vim nešiojamą, jojamą ir visokį kitokį iš ponų atimtą turtą atiduo
ti Dervinės pušies žiniai... Keršyti ponams visokiausiais būdais, o
jeigu reikės, atimti ir gyvybę. Ir niekada nedaryti skriaudos varg
šams. Jei neišpildysiu kurių nors šios priesaikos paliepimų, turiu
būti pakartas ant šitos pušies!
-...ant šitos pušies! - pabaigėJeronimas.
-Imk,-Tadas išsitraukė iš už juostos pistoletą. -V ince, aprodykJeronimui mūsų palocius!
Tadas pasišaukė čigoną.
-Vainute buvai?
- Buvau, žinoma, buvau. Vėl arklių prašo.
-Iš Prūsijos?
-Tokių kaip Gruiniaus. Labai prašo.
-Kas dar?
-Pinigų trūksta, Tadai. Pinigų. Norint didelį pykšt pykšt daryti,-čigonas patrynė pirštus,-rėkia šitų, špyga taukuota! Ar tu
mane supranti?

- Pinigų, sakai? - Tadas pasikrapštė pakaušį. - Gal pakratom
tą skruzdėlyną Medingėnuose? Žinau aš tą raganą Šniukštienę!

Ketvertas tarnų parko takais nešė neštuvus, kuriuose, apkam
šyta pagalvėmis ir skaromis, it ropė pūpsojo ponia Šniukštienė
jau gerokai apvytusi, nudribusiais žandais ir tokiu pat pagurkliu
senė. Tarnų rankose švietė žibintai, ir nuo jų šviesos parko medžių
šešėliai judėjo tarytum gyvi.
-Atsargiau! Atsargiau neškit! Ne akmuo juk aš ir ne pagalys!
O Matka Boska*, kaip jūs man atsibodot! Kiaurai aš permatau

taip ir laukiat mano mirties! Laukiat? Ir aš pati jos laukiu!.. O
Marka Boska, kaip man nusibodo jos laukti! - murmėjo neštu
vuose senė.-Namo neškit! Namo, sakyta jums!
Tarnai, niūriai tylėdami, suko neštuvus į šviečiantį visais žibu
riais dvarą.
Medingėnai garsėjo derlingomis žemėmis ir rinktiniais miš
kais. Ne vienas dvarponis čia būtų susikrovęs pasakiškus turtus. O
poniai Šniukštienei nesisekė. Ir vis per tas prakeiktas skruzdėles!
Kad ir ką ji darė, kad ir ko šaukėsi-nuodais, verdančiu vandeniu
• O Motin Dievo

(lenk.).

šlakstė patalus ir kambarius, smilkė paparčiais ir gailiais, kvietėsi
žiniuones, profesorius ir šarlatanus -viskas perniek! Skruzdėlės
visur surasdavo ponią Šniukštienę, ir tai buvo kažkokia likimo
neganda. Neišlaikęs tų gyvių apgulties, pabėgo nuo žmonos po
nas Ambrozijus Šniukšta. Ilgiau kaip metus čia neištverdavo ir
tarnai, nors ponia mokėdavo didžiausias algas.
-Lova paklota, gerbiamoji ponia, -pasitiko neštuvus dvi jau
nos kambarinės.
Tarnai nuleido ant grindų neštuvus. Miegamojo viduryje sto
vėjo lova, kurios visos keturios kojos buvo įstatytos į sklidinus
vandens dubenis.
-Ar iškratėt patalus? -paklausė senė.
- Iškratėm, gerbiamoji ponia.
-Reikėjo čiužinius apžiūrėti.
-Apžiūrėjom, gerbiamoji ponia.
-Netikiu jumis nė per nago juodymą. Miegat per dienas išpūtę pilvus, o paskui per snaudulį tako nematot. Tuojau pakeiskit
pagalves!
-Jos pakeistos.
-Darykit, kas įsakyta!
Pagalvės buvo bemat pakeistos. Kambarinės privedė senę prie
lovos, pradėjo ją nurenginėti. Senė įtariai apžiūrinėjo patalą.
- Ko žiopsot? - staiga pasisuko ji į stovinčius pas duris tar
nus.- Seni kaulai kapais atsiduoda? Ar ne todėl dantis rodot?
-Ponia, -prabilo vienas tarnų, ilgomis, lyg kultuvės rankomis
milžinas. - Gal bus leista mums pasišalinti? Mes jau trys naktys
be miego.

- Trys naktys!.. - niekinamai išsiviepė senė. - T ik pama
nyk! Trys naktys... Aš visą gyvenimą nesudedu akių. O

juzef

najsvenčy!*
Kambarinės pagaliau Įgurino senę i lovą.
-Paduokit jam žvakę!
Milžinas tarnas, kol ponia Šniukštienė miegodavo, turėjo su
žvake vaikščioti palei miegamojo sienas, palanges, grindų ply
šius-saugoti, kad prie lovos neropotų skruzdėlės.
-Miegot... Miegot!..-sušnabždėjo ponia, užmerkdama akis,
ir staiga jos baisus klyksmas perskrodė nakties tylą. Kretėdama
visu kūnu, senė atsisėdo lovoje ir sužiuro Į savo delną, per kurĮ
ropojo skruzdėlė.
-Gelbėkit! Greičiau! . juzefnajsvenčy!- plėšėsi iš lovos senė.
.

Netrukus parko alėja vėl slinko ketvertas apdujusių nuo ne
migos tarnų. Atkraginusi galvą, neštuvuose snaudė ponia Šniukš
tienė.

-Na, Jeronimai, rodyk kelią!-pakilo iš alyvų krūmų Tadas.
Aidžiai pokštelėjo šūvis.
Pamatę atbėgančius nepažįstamus ginkluotus vyrus, tarnai
metė neštuvus ir, svaidydami į šalis žibintus, nuskuodė dvaran.
Numesta ant žemės, ponia Šniukštienė pašoko, pasikėlė suk
nelių pridurkus, metėsi į krūmus, bet, atsitrenkusi į kažkokĮ iš
tamsos išnirusį vyriškį, kiek kojos Įkabina pasileido parko taku.
• O J6zef najswiętszy!- O Juozapai

švenčiausias! (lenk.)

Tokių greitų, sveikų kojų jai būtų pavydėjusi kiekviena jauna mer
gaitė.
Tas kojas, deja, turėjo progą matyti tik vienintelis Tadas, išsi
tiesęs ant žemės, kai ! ji atsitrenkė ponia Šniukštienė. Nusikeikęs
pašoko, puolė vytis Jeronimą sų vyrais, dar gavo aplenkti priešais
ūmai išnirusĮ medžio kamieną, bet nespėjo nusikeikti antrąsyk po kojom tyliai triokštelėja sutrešęs medis, ir Tadas pasijuto bai
siu greičiu lekiąs žemyn ! kažkokią šaltą gilią juodumą. Aštrus
smūgis ! petį bloškė ji į šalį, dar smūgis, dabar jau į galvą, ir viskas
prapuolė...
Atsipeikėjęs išvydo lyg pro miglą auk'štai virš galvos švytuliuo
jant žibintus ir deglus.
-Mėga! -išgirdo nustebusi čigono balsą.-Mes ponus kūta
vojam, o jis mėga, špyga taukuota! Tas nėra gražu! Aš tėsą sakau!
-Koks čia tau miegas!-ištarė virpančiu balsu Motiejus.-Ši
toks gylis! Kad tik nebūtų amen!..
Tadas gulėjo aukštielninkas šulinio dugne, išmetęs aukštyn
kojas, beveik suriestas lanku: Pabandė apsiversti ar bent pasiju
dinti. Nieko iš to neišėjo. T ik petį ėmė mausti ir skaudžiai gelti
pakaušĮ.
-Paduokit virvę... ar kokį velnią!-suniurzgė Įsiutęs.
Vyrai suklego, kažkuris net sukrizeno.
Jam nuleido prie virvės pririštas kopėčias.
-Aš pats tą šulinį kasiau! Lyg žinodamas? .. -graužė save Je
ronimas.-Ponios Įsakymu. O vandens-neradau. Džiaukis ir tu,
kad neradai!-paguodė nukentėjusįj!.

-Je, džiaugiuos, - sugriežė dantimis Tadas. - Geriau būtum
jame užvirtęs bekasdamas!
Dvare kilęs sąmyšis jau rimo. Tarnai, pažinę Jeronimą ir supra
tę naktinių svečių kėslus, patys noriai rodė kelią į ponios Šniukš
tienės apartamentus, atrakinėjo spintų duris, traukė iš visų paša
lių skrynutes ir ryšulėlius su dvarininkės brangenybėmis.
Arklidėse Tadas kaktomuša susidūrė su milžinu tarnu, skubiai
balnojančiu žirgą.
-MaudžiorųJurgis!-šūktelėjo nustebęs Tadas.-Gyvas!
- Vuo! Rudis?-apstulbo milžinas.- Kad tave kur!.. Tadas!
Vyrai puolė į glėbius.
-Gyvas!..- vis dar negalėjo atsidžiaugti Tadas.-Gyvas!
-O tu buvai palaidojęs mane, ką?

-Je, buvau,-prisipažino Tadas.
-Čia tu be reikalo, visai be reikalo! O prisimeni, ką pasakiau
atsisveikindamas?-paklausėJurgis.
-Nė velnio neatsimenu. Gal ir negirdėjau, ne tas galvoj tada
buvo...
-Susitiksim per mano vestuves! Vuo, kaip aš pasakiau! Išeitų,
nesiruošiau mirti!
-Išeitų, kad taip,-sutiko Tadas.
-Per vėlai susitikom.
-Per vėlai?
-Aš jau atšokau savo vestuves, Tadai.
- Nesikrimsk. Aš irgi. V iskas, kas dedasi po saule, turi savo
priežastį ir tiesą,Jurgi.
-Vuo! Tu ir išminčium spėjai pasidaryti!

-Argi aš toks nebuvau? -nustebo Tadas. Abu nusikvatojo.
-Klausyk, ar teisybė, ką apie tave žmonės šneka?
-Teisybė,-nepaliovė šypsotis Tadas.-O ką jie šneka?
-Kad esi svieto lygintojas.
-Kas toks? -nesuprato Tadas.
-Svieto lygintojas... Iš vienų atimi, kitiems atiduodi.
-Va kaip!.. Įdomu, įdomu,-Tadas pasikrapštė pakaušį.-Atimu-atiduodu. Je. O ką atiduodu?
-Tu geriau žinai... Bet man labiausiai patiko istorija su karve.
-Su karve? Kokia... karve?
-Neapsimesk durneliu. O gal jau užmiršai? Biržuvėnų dvarponis Gruinius, girdi, pavogęs iš tavo kaimyno karvę. Paskutinę
karvę. lr taip gudriai paslėpęs, kad ne tik žandarai, bet ir pats vel
nias nebūtų jos radęs. O tu suradai! Ant Šatrijos kalno! lr grą
žinai tam savo kaimynui. Dar nuostolį teismas priteisęs mokėti
tam kaimynui iš pono Gruiniaus kišenės! Čia tai man patinka!
Aš iš karto pasakiau: jeigu čia teisybė, tai Tado darbas! Jis šitaip
moka!
-Palauk, palauk... Sakai, ponas Gruinius? Ant Šatrijos kalno?
O V iešpatie!-pasiuto kvatotis Tadas.-Ponas Bernardas ir Rau

džių Beragė!.. O Jurgi, tu mane numarinsi!..
-Kas čia tau juokinga? -įsižeidė Jurgis. -Vadinasi, netiesa?
Man apdūmė akis? Taip nebuvo?
-Ne, kodėl?..-gaudė kvapą Tadas.-Buvo. lr karvė, ir žanda
rai!.. Perkūnėliai! Iš ko tu šitą istoriją girdėjai?
- Neprisimenu. Gal rinkoj, gal bažnyčioj? .. O gal mano kar
čemoj?

-Tavo karčemoj?
-Vuo! Tai aš tau dar nesakiau? Kai mus tada sutaršė ... Aš pas
tą juočkę šinkorką pasislėpiau. Kur mes alaus nespėjom išgerti,
pameni? Toji juočkė dabar-mano pati!
-Jurgi, esi velnio vaikis! Šinkorką su visa karčema nugriovei!
Šito aš tau nedovanosiu!.. Palauk, kaip čia yra? Turi, sakei, šin
karką, turi karčemą, o apsirengęs, veizėju, tarno rūbais? Ką tu čia
veiki pas ponią Šniukštienę?
-A, - nuliūdo Jurgis. - Ilga pasaka. Papasakosiu tau, jeigu...
Jeigu paimsi į savo būrį.
-Tu rimtai?
- Rimčiausiai. Dėl ko, manei, aš puoliau balnoti arklį? .. Proga, matau, pasitaikė! Razbaininkai! Kol čia ką susigaudys, aš jau
būsiu pakeliui pas tave!
-Man rūpi tavo pasaka, Jurgi. Balnok arklį. O aš dar reikaliukus patvarkysiu.
Kieme Tadas suieškojo Motiejų.
-]osi į Luokę. Tu ir Jeronimas.
-Dabar?
-Tuojau pat. Leros karčemoje jūsų lauks žmogus. Iš Prūsijos.
Pasakysi: "Ponas vėl parduoda ožką:' Susitark dėl dienos ir vietos.
Neužmirši? Ponas vėl parduoda ožką!..
-Je, ponas ir ožka, kaip čia užmirši!
-Būk atsargus.
-Būsiu, -pažadėjo Motiejus, užšokdamas ant arklio.

Ginklų kolekcijos vagystė poną Bernardą baisiai įsiutino. Maža
to, kad vagys išjoja brangiausius jo žirgus, paleidžia dūmais naujai
pastatytas arklides, tai dar pačioje panosėje švarutėliai apkrausto
medžioklės kambarį! Negirdėtas įžūlumas, psiakrev!
Ponas Bernardas įsakė žiauriai nuplakti sargybinių vadą tijūną
Baltramiejų ir visam laikui išvijo jį iš dvaro. Sargybinių vyriau
siuoju Gruinius paskyrė ūkvedį Edmundą. Biržuvėnų dvarponis
kreipėsi pagalbos į Luokės pristavą Lebionką ir Telšių žandarų
vachmistrą. Prie didžiųjų vieškelių buvo išstatytos slaptos sargy
bos, į apylinkės rinkas, bažnyčių šventorius ir karčemas išsiųsti
sekliai.
Pono Bernardo akys ir ausys - skarmalius Kuliešius, pravar
džiuojamas Žvairiu, neturėjo ramybės nei dieną, nei naktį. Die
nomis jis trainiojosi po Luokės rinką, klausėsi žmonių kalbų kal
helių, savo nedideliu, bet pakankamai vingriu protu atsijodamas
grūdus nuo pelų. Vakarais, kai rinka ištuštėdavo, Žvairys įsikur-

davo Leros karčemoje. Ponui Gruiniui išvijus iš dvaro kotą Bal
tramiejų, Žvairio gyvenimas mažumėlę pragiedrėjo.
Baltramiejus buvo žmogus šykštus it titnagas, ir Žvairys sėdė
davo karčemoje ne tik tuščiu pilvu, bet ir kiaura kišene. O kai
šitoks esi, ne kiekvienas leisis su tavim į kalbas. Ūkvedys Edmun
das kaipmat perprato reikalą, ir dabar Žvairys, įėjęs į karčemą,
nesidairydavo nuošalesnės vietos, o trepsendavo tiesiai prie pre
kystalio.
-Nu! Kas čia tau atsitiko, ponas Kuliešiau,-stebėjosi karče
mininkas, statydamas taurelę degtinės.-Iš kuhr pas tave pinigas?
Žmona alkani, vaikas -alkani... Kiek tu tuhri vaikas, ponas Ku
liešiau?
-Aštuonis!
-Nu! Aštuonis!-kiekvieną kartą išsigąsdavo Lera.-Žmona
alkani, aštuoni vaikas-alkani, o tu tuhri pinigas?
- Aitvaras atnešė, Icikai, aitvaras, -aiškino užkimusiu balsu
Žvairys, jau spėjęs peržvelgti savo kreiva akimi sėdinčius karče
moje.
-T ik tau vienam? Ne žmona, ne vaikas, tik tau vienam?
- Kodėl vienam? - primerkdavo nesveikąją akį Žvairys. - Ir
tau, Icikai, ir tau! Argi aš neužmoku?
Šį sykį, tik peržengęs karčemos slenkstį, Žvairys pajuto, kad
pasiseks. Būna tokių dienų, Žvairys žinojo iš patirties, kai nuojau
ta neapgauna. Tamsiajame kampe jis iš karto pamatė nepažįstamą
barzdočių. Svetimų žmonių Leros karčemoje, jeigu, žinoma, ne
būdavo atlaidai, pasitaikydavo ne taip jau dažnai, daugiausia pa
vasarį ir rudenį, kai prasidėdavo degutininkų ir linų vežėjų kelio-

nės į Kuršą. Vasaros šiokiadieniais Luokės karčemoje rinkdavosi
beveik išimtinai miestiečiai ir artimesnių apylinkių valsčionys.
Barzdočius sėdėjo vienas, gurkšnojo alų ir aiškiai kažko laukė:
kartkartėm lyg netyčia užmesdavo akį į einančius pro duris.
Jeigu jis iš rų razbaininkų, kurių ieško ponas Gruinius, sumetė
Žvairys, tai turėtų būti ne vienas. Taip jį mokė Edmundas. Iš kur
jis viską žino, tas ūkvedys? Ne, kirų svetimų žmonių karčemoje
tarytum nematyti.
-Ano barzdočiaus nepažįsti? -paklausė karčemininką Žvairys.
-Pihrmą kahrtą matau.
-lr seniai jis čia sėdi?
-Aš tuhriu dahrbas dihrbti, ponas Kuliešiau. Man nesvahrbu,
kiek kas sėdi, svahrbu, kiek kas gehria, ponas Kuliešiau! Ihr dahr
aš tamstai pasakysiu-kam gehrai nuo tos blaivybė? Man? Man
negehrai. Tamstai? Negehrai. Ihr, kas svahrbiausia, - ciesohriui
negehrai.
Žvairys šmurkštelėjo į kiemą. Vargamistros bėda su žemaitu
ku. Pats vargamistra miega prie stalo alkieriuje. V isai nusivarė
žmogus! Sako, kažkada buvęs dažnas svečias Kinčiulių kaime, vis
su Elžbieta Blindiene, to razbaininko motina, dainas dainavęs.
Kol nusidainavo.
Du pabalnoti žirgai? Kieno jie čia būtų? Ve, ir žmogus prie jų
bestovįs!
Žvairys prisiplojo prie karčemos mūro.
Laukė.
lr jo nuojauta, kaip jau sakyta, neapgavo.

Iš karčemos išėjo barzdočius, patraukė prie žirgų.
-Nėra,-pasakė barzdočius antrajam vyrui.-Prapuolė ožkos
pirklys. Ką darysim?
-Tadas liepė laukti,-atsiliepė antrasis.
Žvairys sukluso. Tadas? Tadas Blinda? Ehė, čia smarkiai kvepia paraku!
- O jeigu tas pirklys nepasirodys?

-Sutarta yra. Turi pasirodyti.
Barzdočius sugrįžo karčemon. Antrasis, kurio balsą Žvairys
lyg ir buvo kažkur girdėjęs, liko prie žirgų.
Žvairys nusprendė ilgiau nedelsti. Ūkvedys Edmundas lyg ty
čia šiąnakt vakaroja pas pristavą Lebionką.

Byvainės girios laukymėje traškėjo laužas. Krūmuose prunkštė
arkliai iš ponios Šniukštienės dvaro. Tadas tikrino sargybas.
-Kas eina?
-Apuokas,-atsiliepė Tadas.
- Pelėdos giminė, -išlindo iš slėptuvės sargybinis.
- Eik vakarienės. Aš pabudėsiu, - paliepė Tadas. Jis atsisėdo
ant kupsto, užsižiūrėjo į mėnulio šviesos nužerrą mišką.
Kaip ten dabar Morta, pagalvojo su grauduliu, kaip jai sekasi?
V incė sakė, kad laikinai prisiglaudė su vaikais pas seniūną Vajėgą.
O jeigu ūkvedys užuos? Gal sėsti ant Žaibo ir nulėkti? Štai ir pats

žirgas po ranka, purto karčius mėnesienos šviesoje, žvelgia į mė
lyną naktį, aukštai iškėlęs galvą.

Razbaininku pasidarei, pasakys Morta, argi tokio aš tavęs lau
kiau sugrįžtant iš miško? Kaipgi mes toliau gyvensim? Kaip gy
vens tavo dukros-Ievutė, Onikė su Marike?
Ką tu jai atsakysi? Kad esi ne razbaininkas? Svieto lygintojas?
Vagi arklius ir parduodi, štai ir visas tavo svieto lyginimas! Yra
ponas, yra vyžočius... Arba visi ponai, arba visi vyžočiai... Kur jis
girdėjo šitaip kalbant? Ar tik ne pas tą patį Vajėgą?
Svieto lygintojas! O kodėl gi ne, velniai griebtų?
Krūmuose kažkas sušlamėjo.
-Kas ten?-šūktelėjo Tadas, išsitraukdamas iš už juostos pis
toletą.
-Rudi, čia tu?-atsiliepė Jurgis.
-Kas eina? Šausiu! -lyg nepažinęs Jurgio, dar sykį pakartojo
Tadas.
-Apuokas, apuokas... Pelėdos giminė!-išniro iš krūmų Jurgis.-Labai jau atsargūs!.. Kas čia jus griebs?
-Atsarga gėdos nedaro, - rimtai pasakė Tadas.
Jurgis prisėdo šalia.
-Negali užmigti?
-Atpratau, - prisipažino Jurgis. -Pas Šniukštienę naktimis
nepamiegosi.
-O pas savo juočkę?
-Pas juočkę gerai,-atsiduso Jurgis.-Pūkų patalai... Vėdarai
ir alus. T ik aš ten daugiau nebegrįšiu. Džiaugiuosi, kad tave suti
kau.
- Nuosava karčema, pūkų patalai, alus... O atsidūrei pas
Šniukštienę! Skruzdėlių piemeniu! Kaip čia išėjo?

-Taip ir išėjo, kad toji juočkė pasirodė besanti ne žmogus, o
pinigų maišas! V is jai mažai, vis negana! Nuo ryto iki vakaro plū
kiausi kaip juodas jautis!.. Naują tvartą sumūrijau, klėtĮ. Negerai.
Užsigeidė karčemą Telšiuose pirkti, miesto ponia panoro būti.
Vėl kapeikos reikia. Nugirdo, kad pas Šniukštienę tarnai neblogai
uždirba, tai ir išgrūdo mane ten baudžiavon. Maniau, metus pa
tarnausiu, ištversiu kaip nors... V is norėjau jai Įtikti. Trejus metus
iškentėjau, ne, sako, dar mažai! Ant durniaus pataikė, kitas būtų
seniai spjovęs!
-O širdĮ, matau, skauda,-pasakė Tadas.

-Paskaudės ir praeis. O proga pasitaikys, raudoną gaidĮ užleisiu ant savo ir jos gero! Tegu paūbaus elgetaudama! Gal žmogus
pasidarys!
-Liūdna tavo pasaka, Jurgi.
Vyrai ilgam nutilo.
-Aš vis norėjau paklausti, - vėl prabilo Jurgis. - Kaip tada
Trupinėlis? ..
-Gali neklaust.
-Je, supratau. Neturiu ir aš tau ką linksmesnio pasakyti...
Atėjo sargybinis. Tadas ir Jurgis sugrĮžo prie laužo.
Ant patiestos skepetos vyrai krovė laimikĮ. Kas žiedą, kas sida
brinĮ šaukštą, kas krištolo taurę iš ponios Šniukštienės servizų.
- O čia kas per zabova?-stebėjosi vyras, iškėlęs i laužo šviesą

tviskantĮ auskarą.
-Negadink akių, jei ne žlibas!-subarė ji čigonas, kurĮ Tadas
paskyrė būrio iždininku. -Už šitą zabovą gali nusipirkti tvartą.

Ir dar ožką, va su tokiu tešmeniu! - parodė čigonas. - Aš tėsą
kalbu!
-Ožką, sakai?-Tadas paėmė auskarą. Kažką sau vienas pa
svarstė.-Vince! Šok į balną.

Į Motuzienės kiemą va šitą zabovą

nuveši. Jos ožką vakar vilkai sudraskė!
-Ar nepalauks ji šitos zabovos iki ryto?-Vincė nerodė jokio
noro trenktis naktį per girią.
-Nepalauks!-kaip kirviu nukirto Tadas.

Į prigesusio laužo šviesą įšuoliavo raitelis. Nuo arklio nugaros
nusiverrė kruvinu veidu Jeronimas.
-Motiejų sugavo!
-Kaip... sugavo? Kur?-pašoko Tadas.
-Karčemą apsupo! Gruiniaus haidukai... Ūkvedį pažinau. Aš
vis to pirklio laukiau, Motiejus kieme arklius saugojo... Matau,
blogai! Pro langą spėjau iššokti... O Motiejus... -Jeronimas nu
leido galvą.

- Į dvarą jį ruošėsi vežti. Girdėjau, kaip tarėsi...

-Kokiu keliu?
-Pro Dievo krėslą.

.��/o-

Viesulu lėkė Tado vyrai Byvainės giria. Per mėnesienos ūkais
užlietas daubas, per krūmais apžėlusius griovius.
Prie Vaidžio upeliuko būrys sustojo.
- Nuimkit nuo tilto porą rąstų!-įsakė Tadas. Arklius paslėpė
eglyne. Vyrai sugulė abipus vieškelio.
Netrukus karieta, lydima raitų sargybinių, išniro iš už posū
kio, ėmė leistis į upelio slėnį.
Jeronimas paguldė į žolę pistoletą ir, iškėlęs į viršų, palankstė
pirštą.
- Neerzink Dėvo, špyga taukuota!- supyko čigonas.
-Aš neerzinu. Man visada šitaip: kai tik reikia šauti -pirštas
nebesilanksto!
- O kai yra rėkalas bėgti? Kojas lankstai? - įgėlė Jeronimui

čigonas.
-Žiūrėk arklius, -pasakė Jurgiui Tadas. -Kad nespėtų karie
tos apgręžti.

Karieta susilygina su pasislėpusiais vyrais. Ant pasostės, vežėjo
vietoje, sėdėjo pats ūkvedys Edmundas. Pamatęs išardytą tiltelį,
jis sustabdė karietą.
-Kas čia per velniava?-sunerimo ūkvedys. Sargybiniai nušo
ko nuo arklių, bandė padėti į vietą rąstus.
- Ė-hei! - stryktelėja iš griovio Tadas ir vienu šuoliu atsidū
rė šalia karietos. Jurgis sugriebė už apynasrių priešakinių arklių
porą.
Paskui Tadą, taškydamas sargybinius, puolė visas būrys.
Metęs vadžias, ūkvedys kūliais nusirito į griovį.
-Laikykit ūkvedį!-sušuko Tadas.
Bet sargybiniai pasitaikė ne iš kelmo spirti. Atstumti nuo ka
rietos, jie aptiko paslėptus eglyne vyrų arklius ir dabar taikėsi jais
pasprukti. Palikęs surištą ūkvedį Jurgio žinioje, Tadas puolė egly
nan, kur trinksėjo šūviai.
Ūkvedžio veidas ūmai persimainė. Žmogus susirietė dvilinkas
ir ėmė dejuoti.
-Kas jam?-nustebo Jurgis.
- Sąžinė graužia, - paaiškino čigonas. - O jėgu jinai dar su
dantim, tai nabagui yra visai blogai.
- Vyrai, būkit žmonės! - jau beveik su ašaromis maldavo
ūkvedys.-Duokit nors kelnes nusimauti!..
- Ką tu čia dabar su nėkais, ponas Edmundai! - supyko či
gonas. - Grėtai pakabinsim ant šakos, ir pasibaigs tavo rūpestis,
špyga taukuota!
-Vyrai, būkit žmonės!..-raitėsi pažaliavusiu veidu ūkvedys.

-Tegu pritupia, velniai jo nematę!-pagailo Jurgiui ūkvedžio.
Jis truputį atleido surištas ūkvedžio rankas, kitą virvės galą pasili
ko sau. Ūkvedys užlindo už eglučių.
-Galėjo gi tą rėkalą prėš kelionę sutvarkyti, -niršo čigonas. Aš tėsą sakau.
-Gal nespėjo žmogus... Ei, greičiau ten poteriauk!-paragino
Jurgis, trūktelėdamas virvę. V irvė keistai įsitempė, lyg būtų už ko
užkliuvusi. Jurgis priėjo arčiau, praskleidė eglės šakas.
-Vuo!-išpūtė akis.
Ūkvedys buvo prapuolęs. T ik virvės galas stirksojo užnertas
ant kelmo.
Susirinko ir kiti vyrai.
- O kur Tadas? -dairėsi Motiejus.

-Tenai, - mostelėjo eglyno pusėn Milvydas. -Jam šiandien
juoda diena. Žaibą kulka kliudė.
-Gražiai mes jam patarnavom, - pasakė Jeronimas.
Tadas vis dar tikėjosi stebuklo. Na, padaryk taip, aš tavęs labai
prašau, pirmą sykį prašau ir daugiau niekada, niekada, meldėsi
jis nežinia kam, kramtė lūpas, keikėsi ir vėl maldavo: padaryk
taip, kad Žaibas vėl atsistotų ant kojų! Padaryk! Padaryk! Pa
daryk!..
Bet tas, kieno valioj buvo stebuklai, liko kurčias Tado prašy
mui.
Žaibas gulėjo ant šono, nepatogiai atkraginęs galvą, iššiepęs
dantis. T ik melsvai violetinėse akyse tebelaikė savo šeimininko
šešėlį.

Tadas norėjo pasilenkti ir užspausti arkliui akis, kaip užspau
džiami vokai mirusiam žmogui. Bet čia gulėjo Žaibas, ir Tadas
nežinojo, ar šitaip jam dera daryti.
- Tavęs laukia, - pasakė priėjęs Jurgis.
Tadas neatsiliepė.
- Padėk man jį užkasti, - pagaliau paprašė.
Jie peiliais ir šakaliais išrausė eglyno smėlyne duobę.

Į pagalbą

atėjo ir daugiau vyrų.
Kai virš Žaibo išaugo smėlio kapas, Tadas staiga pajuto, kad
kartu su ištikimuoju žirgu šitoje duobėje jis palaidojo ir dar kaž
ką - skaudžiai artimą, būtiną kaip lemtis, bet jau mirusį. Gal tai
buvo dalis jo nutolusios jaunystės? Paskutinis svajonių sapnas?
Ateities viltis?
Jis nežinojo. T ik nuo šiol tas praradimo maudulys nesiliaus
Tado persekiojęs.

Pažiūrėti į karietą, šliaužiančią per kiemą, subėgo kone visas
pono Gruiniaus dvaras. Vietoje arklių karietą tempė įkinkyti sar
gybiniai. Pora jų buvo taip gudriai pririšti prie karietos užpakalio,
jog turėjo žengti atbulomis.
Stovinčiam ant rūmų laiptų ponui Bernardui pakirto kojas.
- O! - pasakė jis.

-

O!.. O Dieve, kuris...

Ir iškėlė į dangų kaulėtas rankas.
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-Laikas grįžti, -tarė Marija. - Ponia Konstancija turbūt jau
pasigedo mūsų!
-Tuo blogiau jums, tetule Marija. Mano motina liks be pietų.
O šito ji niekada neužmiršta.

V ienkinkis brikelis dardėjo miško keliuku. Vadeles laikė pati
Kristina, apsirengusi jojimo kostiumu.
-Jūs mane apgavot, panele Kristina. Pakvietėt pasivažinėti, o
iš tikrųjų... Leiskit man išlipti!
- Aš turiu pamatyti vežėją! Negi tas neįmanoma, tetule Ma
rija?
- Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios... - per
sižegnoja Marija. - Dėl šito vežėjo jūs visi išsikraustėt iš proto!
Nežinau, panele Kristina, aš jau sakiau-nieko nežinau!..
-Labai gaila, -Kristina mostelėjo botagu.
-Jeigu jums... labai jo prisireikė, čia elgetos visokie vaikšto, lyg tarp kitko pasakė Marija. -Jų pasiklauskit. T ie visada ką nors
žino.

- Gal tetulė pasakytų, kur tuos elgetas dabar rasti? - ne be
ironijos paklausė Kristina.
- O jūs pasukit va šituo keliu, - parodė Marija. Panelė Kristi

na nustebusi žvilgtelėjo į ją.
Brikelis įsuko į šunkelį.
Ant pakelės kelmo iš tikrųjų sėdėjo elgeta! Kristina sustabdė
arklį.
-Ei, tu! .. -šūktelėjo ji, vis dar stebėdamasi paslaptinga tetulės
Marijos nuojauta.
Elgeta pakilo nuo kelmo. Atrodė, kad jį ne itin domino brike
lio keleiviai.
- Prieik, prieik arčiau! - paragino jį Kristina.
Elgeta (o tai buvo juo persirengęs Motiejus) priėjo, klausiamai
žvilgtelėjo į Mariją.
- Panelė Kristina nori būtinai pamatyti Tadą, - pasakė Mo
tiejui Marija.

Mišku šuoliavo Tadas ir Motiejus.
Dangų niaukė šiltas, erdvus vakaras.
- Arklių, daugiau arklių reikia, Motiejau! Mužikai eina pas
mane iš tolimiausių sodžių!.. Reikės laikinai nutraukti visus san
dėrius su Prūsija. Mums patiems nuogas užpakalis.
-Tas teisybė, - patvirtino Motiejus.
-Tai bus gražu! Nebetoli tas laikas, kai mes karaliausim visoje
Žemaitijoje! Nebetoli!

-O tu... nebijai?-paklausė Motiejus.
-Ko?
-Kad sugaus mus.
-Kas sugaus?
-Ogi ponas Gruinius.
Tadas nusikvatojo.
-Per trumpos rankos!
-Nepatinka man šitas reikalas, Tadai...
-Koks... reikalas?
-Nagi panelė šita. Ko ji prie tavęs veržiasi?
Tadas šyptelėjo į ūsus.
-O tu bobų gąsdiniesi, ką?
Miško laukymėje ant žirgo sėdėjo panelė Kristina.
-Aš čia tavęs palauksiu,-pasakė Motiejus.
-Kaip nori.
Tadas žingine įjojo į laukymę.
- Labą vakarą, panele Kristina. Jei tikėsim gandais, kuriuos
nešioja po miškus vėjai, tai jūs ieškojot manęs?
- O jūs drąsus, - šyptelėjo Kristina. - Juk aš iš dvaro. Kad
sučiupti susiruošė, nepamanėt?
Šyptelėjo ir Tadas.
-Taip gal tik kates maiše perka, panele Kristina.
-Jūs manęs neprisimenat? Kažkada, rodos, buvom geri pažįstami.
-Argi?-nusistebėjo Tadas.-Neprisimenu.
O jis ne toks jau stuobrys, kokiu dedasi, pagalvojo Kristina.

-Tėvas gaudynes ruošia, -pasakė ji.-Rytoj į Džiuginėnus
suvažiuoja iš visų apylinkės dvarų ... Iš gubernatoriaus laiškas at
ėjo...
-Šit kaip?-pralinksmėjo Tadas.-Tai gal ir mane kviečia?
Pasitarti?
- Aš nesitikėjau dėkingumo!.. Bet patyčių - tuo labiau! spustelėja pentinais žirgą Kristina.
-Palaukit!.. Bet ir jums, panele Kristina... Jei sužinos tėvas?..
O jo ausis toli girdi. Kodėl jūs šitaip, a?

-Aš perspėju. Žinokitės! -šūktelėjo Kristina ir paleido savo
žirgą smagia risčia.
Laukymėje liko Tadas. Paglostė arklį. Šyptelėjo. Ir staiga kirto
rimbu arkliui per šonus.
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Džiuginėnų dvaro sode stovėjo valgiais ir gėrimais nukrauti
stalai. Medinėje parko pakyloje griežė orkestras.
Įeinančius į sodą svečius sutikinėjo pats dvaro šeimininkas
Stanislovas Prižgimas. Jam bjauriai skaudėjo dantį, ir šita Grui
niaus išmonė - dvarponių pasitarimas - šiandien itin siutino
šeimininką. Tačiau Stanislovas Prižgintas iš paskutiniųjų stengėsi
kiekvieną svečią apdovanoti šypsena:
-Labai prašom! Seniai laukėm!.. Malonu jus matyti!-ir pa
tylom pridėdavo:-Zeby cię piorun!*
Prie stalų poškėjo atidaromi šampano buteliai. Frakuoti, iš
sipustę dvarponiai, bajorai ir šlėktos gyvai sekė ginčą tarp pono
Gruiniaus ir bajoro Nagurskio.
- O aš sakau - gėda! - šaukė išverstakis bajoras ir trankė

kumščiu stalą.- Aš- ne žandarų vachmistras! Vaikytis po miškus
kažkokį valkatą! Tai žemina bajoro orumą!

•

Kad tave griausmas! (lenk.)

-Drįsiu ponui Nagurskiui pasakyti, -erzėjo perpykęs Grui
nius, -tai ne valkata, o pavojingas nusikaltėlis! Mano turimom
žiniom-su juo dabar apie trys dešimtys mužikų!
-Trys dešimtys! Mužikų! Nuo kada gi ponas Gruinius ėmė
bijoti mužikų?-vaipėsi Nagurskis.
-Jie paleido pelenais jau šešis dvarus! Paklausk poną Vėdarą.
Ponas Vėdaras, dar visai jaunas, nedidelio ūgio žmogutis, ne
seniai iš ūkininko pasidaręs dvarponiu, sumirksėjo apgirtusiom
akim:
-Sudegino, uncvotai! Didelis gaisras buvo!
- O ponios Šniukštienės api plėšimas? O mano tvartai? O ar-

kliai? Kokie arkliai! - Gruinius iškėlė virš galvos kaulėtą kumš
tį.-Niekas tokių arklių neturėjo!
-Ir ačiū Dievui, -burbtelėja kažkas už stalo. Suošė juokas.
-Tegu titulinis patarėjas ponas Krapienis sako savo žodį! pasiūlė bajoras Nagurskis.-Jo dvare pulkas haidukų dykai duo
ną valgo. T ik, man atrodo, per didelė garbė mužikams!..
- Ponas Krapienis neatvažiavo, -pasakė Prižginras, laikyda
mas saujoje skaudamą žandą. -Jo šviesybė, matyt, bus nuspren
dusi nesivarginti...
Stanislovas Prižginras nespėjo baigti, ir dvaro tarpuvartėje
pasirodė visų laukiamo pono Krapieniaus karietos. Šeimininko
nuostabai, karietos nesustojo kaip paprastai prie vartų. Karietų
buvo dvi. Įvažiavusios į kiemą, jos išsiskyrė. Pirmoji, aplenkusi gė
lyną iš kairės, nušvilpė rūmų link, antroji pasuko tiesiai į sodą ir,
žvangindama varpeliais, sustojo priešais svečių stalus.

Iš karietos iššoko Tadas, Motiejus, Jeronimas ir čigonas.
-Gero apetito, gerbiamieji ponai!-pasveikino Tadas.
Nutilo orkestras, paliovė skimbčiojusios lėkštės ir šakutės. T ik
vėjas smagiai ūžavo sodo medžiuose.
- Rankas aukštyn! -įsakė Jeronimas ir, pamankštinęs pirštą,
nuspaudė pistoleto gaiduką. Driokstelėja šūvis.
-Kiek čia pažįstamų! -nusistebėjo Tadas, eidamas palei sta
lus. - Ponas Bernardas!.. O, ką aš matau! Ponas Vėdaras! O, jo
šviesybė ponas bajoras Nagurskis! Tai bent susitikimas!.. Karme
nai! -pašaukė jis čigoną. - Įtariu, kad šitie malonūs ponai bus
mums atvežę lauktuvių. Žvilgtelėk į jų pinigines!
-Žvilgtelėsim, kaipmat žvilgtelėsimi. Pinigai-pats įdomiau
sias daiktas! Kokį tik gali turėti žmogus, špyga taukuota! Čia jie
yra, čia jų nėr! - čigonas ėmė vikriai darbuotis po Džiuginėnų
dvaro svečių kišenes.
Tadas prisipylė taurę šampano. Nežinia kokiais sumetimais
ponas Vėdaras paslaugiai atkišo savo šakutę su pasmeigtu viščiu
ko sparneliu.
-Gerbiami ponai!-pakėlė taurę Tadas.-Iš dyko buvimo jūs
šimtus mužikų nuvarėt į kapus, o gyvieji tebespjaudo kraujais nuo
jūsų rykščių ir nepritekliaus! Argi tai gražu? Argi tai kaimyniška?
Man gaila pušies, ant kurios žadam jus pakarti. Gaila pušies, gaila
jūsų geros nuotaikos, ir todėl aš jums šiandien būsiu atlaidus. Mes
dar, tikiuosi, susitiksim, o kad mūsų taip greit neužmirštumėt...
Ponas Bernardai, štai rimbas!.. Atpažįstat? Taip, taip, tas pats
ūkvedžio rimbas... Kiekvienam kaimynui-po dešimt kirčių!

Svečių veidai subliūško. Kažkas bandė sprukti nuo stalo, bet
Tado sargyba nesnaudė. Ponas Gruinius pajuodo.
-Ne!-pasakė jis dusdamas iš pykčio.-Tu!.. Tu ... neturi tei
sės! Aš ne mužikas! Aš...
-Jeronimai! Paaiškink ponui Bernardui, kad jis tikrai ne mu
žikas.
-Visiems nusimaut kelnes!-paliepė Jeronimas.-Prašau prie
darbo, ponas Gruiniau! Skaičiuoju iki trijų. Daugiau nemoku ...
Jeronimas atsuka į Gruinių pistoletą.
-Vienas... Du...-skaičiavo Jeronimas.
Pirmoji sėdynė buvo dvaro šeimininko Prižginto. Dailiai ap
tempta baltutėlėm apatinukėm.
-Smagiau! Smagiau rėžk, ponas Bernardai! Šitaip tik mužikai
mosuoja! -ragino Gruinių Tadas.
Ponas Vėdaras tiesiog stebino savo paslaugumu -jis jau seniai
stovėjo vienom apatinėm.
- Geras žmogus, tegu jam Dėvas rojų su visais raktais, geras
žmogus! -atplasnojo prie Tado čigonas.-Va, kėk davė!-parodė
pinigų gniužulą.
-Kuris čia toks geraširdis? -pasidomėjo Tadas.
-Šitas,-parodė čigonas į bajorą Nagurskį.-Prėš dvejus metus mane pakarti norėjo, katorgoj supūdyti! Ir visai už nėką. Už
kažkokį nupėpusį kuiną. O pasirodo, geras žmogus yra, špyga
taukuota!.. Aš tėsą sakau!
Stanislovas Prižgintas glostėsi užpakalį. Danties skausmas lyg
praėjo, bet užtat atsirado kitas, ieby cię piorun! Bet ir diena jam
šiandien pasitaikė!

-Iki pasimatymo!-šūktelėjo nuo pasostės Tadas.-Neminėkit bloguoju!
Abi karietos dardėjo dvaro vartų link.
Prie stalų movėsi kelnes Džiuginėnų dvaro svečiai.
-Labai prašau man atleisti,-sunkiai alsuodamas pasakė Grui
nius.-Čia ir buvo Tadas Blinda.
-Nu, gyvatė! -staiga anr viso sodo sustaugė bajoras Nagurs
kis. -Penki šimtai rublių!.. Aš jam nedovanosiu! Aš pats nulup
siu skūrą šitam mužikui!

Lauke siuto vėjas, daužė langines, grumeno stogo šelmeniu.
Pagal tai, kaip ošauja sodo medžiai, Morta suprato, kad vėjo gū
siai stiprėja. Bus audra, pagalvojo ji. Keista, jeigu būtų kitaip.
- Man metas joti, - pasakė Tadas.
- Ką man daryti, Tadai?
Tadas atsiduso. Jis žinojo, jog Morta vieną kartą šitaip pa
klaus.
- Į tavo sodybą aš sugrįžti negaliu. Negaliu ir pas savo tėvus.
Labai čia aš dėdei Karoliui reikalinga? Kur man dėtis?
-Aš nežinau, Morta. Nežinau!
-O kas žino?

- Tau nereikėjo už manęs tekėti.
- Teisybė. Nors labai pavėluota. Bet tu tada juk neketinai plėšikaur.
-Aš ir dabar neplėšikauju!
- Girdėjau. Svietą lygini. lr daug jau tokių sulyginrų yra?
Tadas tylėjo.

- Ir dar girdėjau... Kad tu... Žmoneliams padus svilini. Kad
paskutinį skatiką atiduotų. Teisybė? Ko tyli?
-Teisybė!-staiga pasiuto Tadas.-Svilinu! Deginu! Pjaustau
ausis! Tai vis mano darbas! Mano!
Pro vėjo kauksmą sode ūktelėja pelėda. Dar kartą. Jurgis su
Karmenu.
Tadas pravėrė kamaraitės duris, kur plačioje lovoje gulėjo visos
trys jo dukros. Girdėjo barnį ar ne? Rodos, ne. Miega... Mažoji
Ievutė kaip ūgtelėjusi!
O gal trenkti viską ir pasilikti čia, nusmelkė mintis. Su Morta,

su vaikais! Su namų šiluma ir sapnais apie žydinčias darže bulves,
rūkuose skęstantį saulėlydį anapus kiemo tvoros...
Tadas užklostė vaikus, pastovėjo galvūgalyje. Už nugaros išgir
do tylų Mortos verksmą. Ji priėjo ir apkabino Tadą.
-Aš melsiuos už tave, - sušnibždėjo ji. -Aš labai labai melsiuos. Jis turi išgirsti. Ir tu melskis, Tadai! Pažadėk man!
-Pažadu.
-Ir saugokis!.. Kažkoks žmogus andai tavęs teiravosi.
-Žmogus? Koks žmogus? Kur?
-Aš darže su krikštatėviu morkas ravėjau... Grįžtu, matau-iš
kiemo žmogus išeina. Toks skarmalius, elgeta -ne elgeta... Klau
sinėjo, pasirodo, vaikų -kur tėvelis? Mergaitės, žinoma, išsigan
do ir pabėgo. O man neramu pasidarė. Gal iš teisybės koks pavar
gėlis, o gal ir ne...
Skarmalius, sukosi Tado galvoje, skarmalius... Mortos nupasa
kotas žmogus tarytum šmėstelėja Tado atminty ir prapuolė.

-Tau reikia iš čia dingti,-rimtai susirūpino Tadas. -Tu čia
iš tikrųjų per ilgai užsibuvai. Aš pasitarsiu su vyrais, gal kas ateis

į galvą?
Lauke vėtra tiesiog staugte staugė, gniaužė kvapą.
Nuo sodo medžių atsiskyrė du raiteliai.
- Manėm, kad tavęs jau nebeišleis,-pasakė pavargusiu balsu
Jurgis.
Nukamavau aš juos šiąnakt, pagalvojo Tadas. Jis prisiminė ap
silankymą pas Luokės pristavą ir šyptelėjo pats sau. Čigonas buvo
tada net pamėlęs iš pykčio:
- Pristavui pinigų?! Tu pasiutai, Tadai! Mes savo galva rizikuojam, o tu šitokius pinigus-pristavui, špyga taukuota!
-Taip reikia, Karmenai!
-Jis turi tų pinigų kaip šėno!
- Kas turi, tam visada trūksta.
-Nu, ir svėto lygintojas, špyga taukuota! Nėko nesuprantu!
-Ateis laikas, suprasi.
- Kaip laikosi taviškė? -paklausė čigonas, kai jie išjojo iš seniūno Vajėgos sodybos.
-Prastai,-burbtelėja Tadas. -Panašu, kad Gruiniaus šnipai
bus pasirodę.
Rytuose pro juodų debesų nuoplaišas kyštelėja sunki raudona
saulė.
Raiteliai perkirta mišką, išjojo ant kalvos. Prieš akis atsivėrė
sodžiaus laukai su kyšančiu tolumoje Šatrijos pakaušiu. V ietomis
gulėjo audros išversti medžiai, apdraskyti trobų stogai.

-Žiūrėkit! -staiga šūktelėjo Jurgis.
Kaimo pakraštyje riogsojo sugriuvusi sodyba.
Raiteliai paragino arklius, ėmė leistis nuokalnėn.
Prie sodybos būriavosi žmonės. Aimanavo ir verkė moterys.
Vyrai skubinai ardė tvarto griuvėsius - matyt, dar tikėjosi išgel
bėti gyvulius.
Tadas nušoko nuo arklio, brovėsi pro žmones.
Ant išgriuvusios šulinio svirties sėdėjo susigaužęs skarmalius ir
lingavo galvą. Prie sodybos šeimininko glaudėsi pulkas bamblių.
-Dievo bausmė! -blaškėsi po kiemą moterėlė. -Paskutiniai
gyvuliukai, ir tie! .. Žmonės mielieji, už ką tokia Dievo bausmė! ..
- Karvę turėjai, tėvai? - paklausė skarmalių Tadas. Žmogus
tebelingavo galvą, neatitraukdamas akių nuo sodybos griuvėsių.
-Nesielvartauk. Turėsi karvę,-Tadas ištraukė iš užančio odos
maišelį, įbruko žmogui.-Karmenai!
-Tu pasimai? Tu visai šiandien pasiutai?!-sumosavo rankom
čigonas.-Čia gi Kulėšius! Žvairys! .. Tėsingai jį Dėvas nubaudė?
špyga taukuota!
-Kam sakau?-riktelėja Tadas.
Čigonas nenorom ištraukė dar vieną maišelį. Numetė Kuliešiui po kojom.
- O čia-trobesiams ir arkliui, -pasakė Tadas.

-Kaipgi taip?.. Kas gi čia?-žiopčioja apkvaitęs Kuliešius.
Tadą apsupo žmonės.
-Bėda ne gėda. O kai viskuo apsirūpinsi, pasimelsk kokį kartą
už Tadą Blindą.

- Blinda!.. - suklego žmonės. Moterėlės žegnojosi. Tadas
stryktelėja į balną.
Iš kiemo raitelius išlydėjo pulkas vaikų ir apstulbusios Kulie
šiaus akys.

Byvainės girioje, Tado būrio stovykloje, slinko įprasta die
na. Liepsnojo laužai. Katilai pūtė garų kamuolius, primindami
aplink šmižinėjantiems sermėgiams pietų metą.
Pulkelis vyrų, vadovaujami Jeronimo, rentė žeminę. Saulėje
blizgėjo, smigdami į rąstus, kirviai.
- Aš tau sakau, širdės balso klausau. Pinigai yra, arkliai yra bėgti iš čia rėkia! Ponai gvoltą kels, didelis pykšt pykšt bus. Tave,
mane-ant šakos, špyga taukuota!..
-Ponų kiek? Keturi? Penki? O mūsų? Mes juos kaip šiltą vil
ną...
-Negerai kalbi, oi negerai,-jaudinosi čigonas.-Tu vėna gal
va galvoji... Luokėj tokias šnekas girdėjau - Gruiniaus ūkvedys
haidukus renka, Byvainės girion eis. Mergų visur bus, Tadai. Bėg
ti iš čia rėkia! Aš tėsą sakau!
-Kokių mergų?-sukluso Tadas.
-Ar aš žinau? Aš nemačiau. Vyrai matė. Ant arklio, pati Gruiniaus duktė, špyga taukuota!..

-Tai kas iš to ?
-Ar aš žinau ? Aš sakau-nemačiau. Bet merga ne laiku, oi ne
laiku!
-Nepūsk tu man miglos!-supyko Tadas.-Bus bėda, bus ir
roda. O kol kas...
-Kažkas iš vyrų, Tadai, negražiai padarė, -priėjo Motiejus.Iš žmogaus va paskutinį arklį pavogė.
-Negali būti! Kas tau sakė ?
-Gryna teisybė, ponali! -griuvo į kojas aimanuodamas valstietis.-Bėras, su žvaigžde kaktoje. Tegu Dievas tave saugo, svieto
lygintojau, atiduokit man arklį! Mažų vaikų pagailėkit!
Tadas paniuro.
-Iš kur žinai, kad tavo arklys pas mane ?
-Žmonės sakė, ponali, žmonės! Matė, kaip iš krūmų išvedė!
Pagailėkit mažų vaikų!..
- O ar pažintum savo arklį ?

-Je, kaipgis! Bėras, su žvaigžde kaktoje!
-Tegu pasižiūri, -pasakė Tadas Motiejui. -Nuvesk jį.
Motiejus skepetaite užrišo valstiečiui akis, apsukęs miške ratą,
įvedė į urvą.
Netrukus jie išgirdo arklių šnarpštimą. Motiejus nuėmė žmo
gui nuo akių raištį. Valstietis apsidairė. Jie stovėjo požemio slėp
tuvėje, į kurią kažkur iš viršaus sunkėsi blausi dienos šviesa. Palei
sieną trypė ketvertas arklių.
-Na, kuris tavo ? -paklausė Motiejus.
-Su žvaigždele, bėras, -paaiškino valstietis.

-Čia visi bėri ir visi su žvaigždėm.
Valstietis aiškiai sutriko-arkliai iš tikrųjų buvo panaŠtlS kaip
keturi vandens lašai.
Žmogelį išgelbėjo pats arklys. Atpažinęs šeimininką, sukrizeno.
-Maniškis, Bėris!-puolė prie arklio žmogus.-Šitas, šitas!..

Prie Dervinės pušies susirinko visas būrys.
- Kartoju. Kas pavogė šito žmogaus arklį, tegu išeina į prie
kį!-Tadas laikė už pavadžio Bėrį.
-Manding, aš, -pasigirdo būryje. Vyrai prasiskyrė.
-Aš nežinojau... -mikčiojo Jeronimas. -Čigonas sako, ketvirto reikia-bėro, su žvaigžde. O čia kaip tik pasitaikė, žiūriubraido po mišką! Aš už pavadžio, ir...
- O

kieno tas arklys, ar teiravaisi?

-Tai kad su žvaigžde, -aiškino Jeronimas.-Čigonas liepė...
- O

priesaiką, Jeronimai? Priesaiką, kurią davei prie šitos va

pušies, prisimeni?
Jeronimas tylėjo.
-Tai kokią bausmę jam skirsim, vyrai? -paklausė Tadas.
-Pagal priesaiką!-pasigirdo balsai.-Ant šakos tokį!
-Tegu kiti pasimoko!
Prie Tado kojų vėl parpuolė valstietis.
-Nereikia, nereikia ant šakos!.. Aš jam dovanoju! Ne iš blogos
valios jis... Nereikia!

- Prieš ką klaupiesi?! Aš ne ponas! Stokis! - pakėlė nuo žemės
valstietį Tadas. - O tas, kas sulaužė savo pažadą, turi būti nubaus
tas! Tai kaip nutarsim?
- Gal iš tikrųjų, Tadai... - stojo valstiečio pusėn čigonas. -Ne
iš blogos juk Jeronimas... Vogti nepratęs. Uoslės dar neturi, špyga
taukuota ...
- Koks gi jis valsčionis, jei mužiko arklio neatskiria nuo pono
arklio? - supyko Tadas.
- Tegu dabar pauosto!
- Tegu pauosto! Arba ant šakos!..
- Geriau tada ant šakos, - pasakė Jeronimas. - Nebučiuosiu
aš arkliui uodegos!
- Bučiuosi! - tvirtino vyrai, tempdami Jeronimą prie arklio. Bučiuosi ir džiaugsies!
Po Dervinės pušim griaudėjo juokas.

Nedideliame salone, Paryžiaus senamiesčio gatvelėje, kur
Žoržas pakvietė Kristiną spiritizmo seansui, buvo neapsakomai
tvanku. Už juodų užuolaidų, akmenimis grįstoje gatvelėje, trink
sėjo karietos, šūkavo vandens pardavėjai ir vaikai, graudžiai griežė
katarinka, o čia, žvakės apšviestame salone, viešpatavo kapų tyla.
Ant balta staltiese užtiesto kortų staliuko gulėjo žąsies plunksna,
popieriaus lapas, rašalinė ir apversta lėkštė, pažymėta kažkokiais
paslaptingais ženklais ...
-Žiūrėk! -suspaudė Kristinai alkūnę Žoržas.
Lėkštė ant stalo ėmė suktis vietoje!
Paskui-o siaube! -virš stalo iš kažkur atsirado juoda ranka!
Viena pati sau ranka, be žmogaus!.. Ji paėmė žąsies plunksną, pa
merkė į rašalinę ir didelėmis raidėmis užrašė ant popieriaus lapo:
"TADAS".
-Ką tai reiškia?-paklausė Žoržas.
-Aš nežinau,-pasakė, virpėdama iš baimės, Kristina.

-Ranka užrašė žmogaus vardą, apie kurį tu dabar galvoji. Kas
tas Tadas? -vis stipriau spaudė jai alkūnę Žoržas.
-Aš nežinau ... Nepažįstu to žmogaus! Man trūksta oro!-su
riko Kristina.-Aš dūstu! Tegu atidaro langus!
Kristina atmerkė akis. Prie lovos stovėjo išsigandusi teta Ma
np.

-Kas jums, panele Kristina?
Viskas prapuolė: ir Žoržas, ir salonas su juoda ranka, ir besi
sukanti lėkštė... Kristina vėl buvo savo miegamajame, Biržuvėnų
dvare, ir šalia jos stovėjo senoji auklė Marija.
- Gal, sakau, panelė susirgot? Taip blaškėtės per miegus!.. Marija palietė delnu jos kaktą.
-Prisisapnavo kažkas...-ištarė Kristina.-Čia labai tvanku.
-Teisybė. Ir lauke baisus karštis.
Viešpatie, koks sapnas, vis dar negalėjo atsitokėti Kristina. Toji
kraupi juoda ranka ir kraują stingdantis Žoržo balsas...
Kristina išlipo iš lovos, plačiai pravėrė miegamojo langus.
-Pusryčiai jau paduoti, panele Kristina.
-Ačiū, tetule Marija.
Viskas susidėjo į vieną daiktą: vakarykštis Žoržo laiškas, juo
doji Alano Kadeko* magija, dėl kurios Paryžius kažkada kraustėsi
iš proto ir kurios vieną seansą regėjo ir pati Kristina. T ik tada toji
juoda ranka užrašė baltame popieriaus lape, žinoma, ne TADAS,
o NAPOLEONAS I. Kalbėjo, imperatoriui Luji Napoleonui tas
labai nepatikę ir jis liepęs visoje Prancūzijoje uždrausti garsiojo
mago seansus.

•

Alanas Kadekas (1804-1869)- garsus to meto amerikiečių spiritizmo magas.

Pusryčiavo Kristina be apetito.
-Vakar, mačiau, tau atėjo laiškas iš Paryžiaus. Nuo Žanetės?
pasiteiravo ponia Konstancija.
-Ne, -šaltai atsakė Kristina.
- Keista, -gūžtelėjo pečiais ponia Konstancija. - O aš maniau-nuo Žanetės.-Ir motina dar sykį Įdėmiai nužvelgė duk
rą.
Skaitė, staiga toptelėja Kristinai, motina skaitė Žoržo laišką!

Į veidą plūstelėjo kraujas.

Viešpatie, tarp kokių žmonių aš čia gy

venu!
-Kas girdėti apie tą plėšiką?-paklausė ponas Bernardas.
-Tebesiautėja,-atsiliepė ūkvedys.-Visai suĮžūlėjo. Kurtuvėnų dvaro ūkvedžiui pats pranešė, kada atvažiuos. Liepė paruošti
pinigus.
- Psiakrew! Kas čia per blūdas?.. Reikėjo duoti žinią policijai!

-Ūkvedys taip ir padarė. Policija ir žandarai užstojo visus kelius. O jis vis tiek pravažiavo! ..
-Kaip?
- Ogi kunigu persirengė. Pats žandarų vachmistras dar jam
pabučiavo ranką.
-Nu, žaltys! -išsižiojo iš nuostabos ponas Bernardas.-Nu,
paukštis!
Prancūzijoje jam reikėjo gimti, nei šĮ, nei tą pagalvojo Kristi
na. Ji staiga išvydo dūmuose skęstančias Monmartro kalvas, kara
lienės gvardijos batalionus Grevo aikštėje, išgirdo fanfarų garsus
ir būgnų tratėjimą, pabūklų šūvius... Tūkstantinę žmonių minią,
plūstančią rotušės link, ir save pačią toje minioje greta Žoržo...

Ne, juoda ranka atskiria ją nuo Žoržo, ir šalia Kristinos, plevėsuo
damas rudais gaurais, apsiavęs klumbokais, žengia...
Kvailystės! Tas naktinis sapnas lyg koks nelaimės ženklas!..
Nelaimės? Viešpatie, kokios nelaimės?
- Ir Luokės pristavas kažkodėl ėmė sukti uodegą, -skundėsi
Edmundas ponui Bernardui. - Duok, sakau, man žmonių, ir aš
išrūkysiu tą plėšiką iš Byvainės girios!.. Ne mano reikalas, sako
pristavas, čia valdžios rūpestis, aš negaliu spręsti! Kaip tat ne jo
reikalas, ponas Bernardai?
- O tu nesikarščiuok, -nuramino jį Gruinius.-Su Lebionka

aš pašnekėsiu. Tu man geriau pasakyk, kur prapuolė tas žvairys
Kuliešius? Girdėjau, naujus palocius statosi? Skatiko bėralinei
duonai neturėjo, o še tau-palociai! Iš kur?
- O jūs nenumanote, ponas Bernardai? Čia didelio proto ne

reikia... T ik štai ką aš jums pasakysiu-rytoj, o gal dar ir šiandien
jūs pamatysit Žvairį savo dvare!
-Aš liepsiu paleisti šunis!-pagrasino Gruinius.
-Be reikalo, ponas Bernardai! Be reikalo! Nuo šios naktiesjis vėl didelis ubagas!.. Vargo utėlė!
-Tai kas gi jam atsitiko?
Ūkvedys šyptelėjo.
-Visi mes Aukščiausiojo valioj. Dievas duoda, Dievas ir ati
ma. Šiąnakt sudegė naujieji Kuliešiaus palociai!
- O tu, matau, šachmatininkas esi, -sukikeno ponas Bernar

das.-Su tavim-menki juokai!
Juk tėvas jo bijo, staiga pagalvojo Kristina. Ir ne tik Edmundo.
lr mamos. Abiejų. Todėl, kad vienas prieš juos. Visame dvare -

vienas. Ar ne dėl to iš Paryžiaus ją atsikvietė? Vis žadėjo vežti ją
pavietan, kad sutvarkytų kažkokius popierius, ir vis atidėlioja tai
dėl ligos, tai dėl laiko.
O aš net į kabinetą nebuvau užsukusi, nepasėdėjau su juo va

karais, kaip darydavau vaikystėje, nepaklausiau, ar vis dar sapnuo
ja savo jaunų dienų numylėtinį, ristūną Amalą.
Viešpatie, kas man šiandien yra?
Po pusryčių panelė Kristina kaip visada išėjo pasivaikščioti.
Tačiau parke tvyrojo neapsakomas karštis. Kristina pasuko prie
tvenkinio.
Žoržas laiške smulkiai aprašinėja savo vestuves, pusiau rim
tai, pusiau juokais painiojo žmonos ir Kristinos vardus, teiravosi,
kada Kristina ketina grįžti į Paryžių, nes labai, girdi, pasiilgęs savo
laukinės šiaurietės.
Kristina liūdnai šyptelėjo, dar sykį prisiminusi savo vaikystės
svajones apie egzotiškus kraštus, auksu spindinčias pilis, apie pa
siaukojamą meilę ir paslaptingus nuotykius... Kas ji, Kristina, iš
tikrųjų yra? Čia, šitame užkampyje,- nusigyvenusio dvarininko
dukra, Paryžiuje - giminių išlaikytinė, be vardo, be profesijos.
Ateitis? Vėl grįžti į Paryžių? Kad dabar jau taptum Žoržo išlaiky
tine. Kol dar jauna. Kol dar laiškuose Žoržas tavęs ilgisi ir vadina
"laukine šiauriete". O paskui?
Seniai nebekuopiamas tvenkinys buvo užsitraukęs žaliais mau
rais, dvokė pelėsiais.
Kristina paskubėjo atgal į dvarą. Ji šiandien niekur negalėjo
rasti sau vietos!

O gal vis dėlto liepti arklininkui, kad pabalnotų arklį? Iki By

vainės girios nuo čia tik keli varstai. Bet ką jam pasakys? Ką?
Kodėl ji gimė šitame prakeiktame dvare, o ne kokioje nors su
krypusioje, purvinoje sermėgiaus lūšnoje?

Leros karčema skendėjo dūmuose ir balsų gaudesy.
Pasitaikė prekymečio diena, ir šią vėlyvą vakaro valandą čia ga
lėjai sutikti įvairiausio plauko žmonių: pirklių ir arkliavagių, bajo
rq ir mužikų, dorų ir dievai žino kuo besiverčiančių parapijiečių,
nūnai malšinančių troškulį prie ąžuoiinių karčemos skobnių.
Jeronimui sviro iš nuovargio galva, bet jis atkakliai nešė prie
burnos taurelę ir purtė jau bene antra diena sėdintį priešais girtą
mužikė!į.
-Tu manai, aš meluoju? Nė velnio! TučkaJeronimas nieka
da nemelavo!.. Bučiavau! Bučiavau aš tą uodegą! Tu supranti, aš,
Jeronimas Tučka, bučiavau... Užpakalį! O už ką? Už ką, aš tavęs
klausiu?
-Į snukį reikėjo...- žagčiojo mužikėlis.-Į snukį, ir ga-na!..
-Kam į snukį?
-Ogi bobai!.. Ko šitaip? .. Už-užpakalį, vadinas...
-Aš ne bobai! - siutoJeronimas. -Arkliui aš... O Blinda tik
žvengia!.. Vyrai irgi dantis atkišę!- Jeronimas pavartė tuščią tau-

relę.-Ir ko aš tam likimui neįtikau, a? O juk buvau pats turtin
giausias žmogus pasaulyje!
-Tu?-nustebo mužikėlis.
-Je, aš! - trinktelėja kumščiu sau krūtinėn Jeronimas, prisitraukė už atlapų sugėrovą. - Lobį buvau radęs, supranti? V isą
butelį aukso!
-Butelį tai tu ga-galėjai... Bet aukso? Che che, tu cli-didelis
štukorius esi!
- Kaip Dievą myliu! Tučka Jeronimas niekada nemelavo!
Kaunatavos kapinėse... Aš ten, supranti, nuo rekrūtų slapsčiausi,
koplytėlėj kartais nakvodavau... Žiūriu vieną naktį-svečiai! Vos
nenumiriau... Kokie gi naktį svečiai kapinėse! Rūsy-grabas ati
darytas, o tame grabe...
-Bu-butelys!..-pabaigė mužikėlis.
-Je! Iš kur tu žinai?-dabar jau nustebo Jeronimas.
-Taigi pats sakei... Ir ką tu darei? Iš-išgėrei?
-Išgėriau, -prisipažino Jeronimas ir sugriežė dantimis. - O
reikėjo, rupūže, pirma paslėpti, o jau paskui... Paskui išgerti! Tai
ne! Iš džiaugsmo galva apsisuko!..
-Palauk, palauk!.. O auksas? K-kur dėjai auksą?
-Taigi sakau, paslėpiau!.. Užkasiau Byvainės girioje! Po antra
egle!
-Po antra? Kaip... po-po antra?
-Girtam viskas buvo aišku. O kai nubudau... Tų eglių-pilna
giria. Čia tau ir pirma, o kad nori-ir antra! O kur pati tikrojipašvilpk!.. Nagais pusę miško išariau-turėjau liautis.

- Che che!.. - vėl prajuko mužikėlis. - Tu cli-didelis štuko
rius! Grabe... bu-butelys! Che che!..
- Kaip Dievą myliu! Penkiolika metų praėjo, o užmiršt ne
galiu! Kai tik pasigeriu, taip širdį suskausta... Pats likimas padėjo
ant delno - imk, Jeronimai, imk ir gyvenk! Gal dabar kokiam
palivarke sau mandravočiau! Gal gubernatorium būčiau buvęs!
O kas išėjo? .. Arkliui uodegą bučiuoju, štai kas išėjo!-Jeronimas

pavartė tuščią stiklelį.-Šinkoriau!
- Su Dievo padėjimu!.. - į Jeronimo stiklelį kliūstelėjo skys
tis.-Už ką geriam, kaimyne?
Jeronimas dėbtelėja į naują sugėrovą, prastai apsirengusį žmo
gų, smarkiai žvairuojantį dešine akimi.
-Ar svarbu, už ką? Svarbu, kad tu-žmogus! Ir, matyt, geras
žmogus, jei velnio lašų negaili! -Jeronimas pakėlė taurelę, susi
daužė su skarmalium, išgėrė.-Tu manai, kad aš meluoju? Nė vel
nio!-Jeronimas bandė atsikelti nuo suolo-matyt, reikalas spyrė
barzdočių į kiemą.
-Aš tau padėsiu, - pasisiūlė Kuliešius, vogčiomis žvilgtelėjo į
karčemos kampą.
- Visą amžių pragyvenau, o neatsimenu, kad iš manęs būtų
kas juokęsis... O jie man-arklio uodegą!.. Nedovanosiu. Tu jam
taip ir pasakyk.
-Pasakysiu, žinoma, pasakysiu,-tikino Kuliešius, lydėdamas
Jeronimą iš karčemos.-Jie dar gailėsis, pamatysi�
Paskui juos išsekė žaliūkas bernas, matyt, persirengęs haidu
kas.

-Tegu gailisi. Man nusispjaut,-jau gatvėje skeryčiojosi Jero
nimas.- Viskas prildauso nuo menkiausio nieko, žmogau! Šian
dien gali būti karalius, o rytoj-ubagas!.. Galėjai sutikti baltą ar
klį, o galėjai ir bėrą. O kodėl taip yra, a? Kas pasakys?
Bernas pasivijo einančius, staiga pastūmė kažkokios pašiūrės
duris, bloškė pro jas Jeronimą, užšovė skląstį.
-Bėk pas ūkvedį!-paliepė Kuliešiui.-Greitai!

Į veidą tėškė vanduo. Jeronimas pramerkė akis, suvaitojo.
-Kur Blinda? -šaukė užkimęs Edmundas. -Prasižiosi tu ar
ne? Aš noriu pamatyti tavo draugužį! Gal nuvestum į pasimaty
mą, a?
Jeronimas sunkiai pakėlė galvą.
-Nuvesčiau,-iškošė pro dantis.-Bet tavo snukis... Tavo snukis man primena ... arklio užpakalį!
-Dar penkiasdešimt!-suriko ūkvedys.

Į Jeronimo nugarą pasipylė rykštės.
Kažkas pasibeldė. Kuliešius pažvelgė pro daržinės durų plyšį
ir atšovė skląstį.

Į daržinę, lydimas haiduko, įėjo ponas Gruinius.
- Ką gieda tas girios paukštis?
-Tyli, šunsnukis!- braukėsi prakaitą ūkvedys. Devintą kartą
vandeniu liejam.
- Dabar mužikai kantrūs, -pareiškė ponas Bernardas. - O
šita... Šita barzda lyg ir matyta kažkur, - susidomėjo Gruinius,

pasilenkė prie Jeronimo. Pono veidą iškreipė įtūžis. -Tučtuojau
prakalbinti! Tučtuojau!
Jeronimą dar sykį apliejo vandeniu. Tačiau akių jis jau nebe
atmerkė.
- Gatavas, -pasakė Edmundas.
- Animus diabolo datum est*,

-

tarė Gruinius. - Tai reiškia,

kad šitas mužikas nebuvo kantrus. O gaila, labai gaila... -atsidu
so ponas Bernardas, pasuko durų pusėn, bet kely stabtelėjo. Išsi
traukė iš liemenės kišenėlės metalinį pinigą, įbruko jį Kuliešiui.
Keista, bet Žvairys šį kartą nepuolė dėkoti. Atrodė, kad ir paties
pono nematė. Žiūrėjo į gulintį ant žemės barzdočių ir gūžėsi it
drugio krečiamas savo skarmaluose.

•

Atidavė velniui sielą (lot.).

Išvarginti nakties žygio, vyrai grįžo Į stovyklą. Būrio gale, atsi
likęs nuo visų, jojo Tadas. Jurgis su Motiejum kartkartėm sune
rimę žvilgčiojo Į jį - dar niekada nematė taip pavargusio ir taip
Įsiutusio draugo. Žinia apie Jeronimo mirtĮ visus pribloškė, bet
labiausiai, regis, Tadą. Lyg pamišęs skraidė jis šiąnakt po Luokės
apylinkes, ieškodamas Gruiniaus ūkvedžio Edmundo, bet šis ta
rytum skradžiai žemę prasmego. Kai išjojo rytą Į Luokę, pranešė
vyrams Marija, tai ir prapuolė. Iš to pykčio, jau grįždamas at gal,
padegė Mediškių dvarą.
-Karieta miške!-pranešė prieky jojantys žvalgai.
-Trauk ją velniai! Teg u sau važiuoja. Praleist!- paliepė Motiejus.
- Kodėl praleist? - tarsi iš mieg ų pakirdo Tadas. - Gal ten
koks nors g ubernatorius? Gal jis kelio neranda? Baisiai Įdomu!
- Arkliai vos bepastovi. Ir vyrams reikia poilsio, -bandė per
kalbėti Tadą Motiejus.
-Paskui mane!-suriko Tadas.

Karieta, tiesą sakant, niekur nevažiavo. Ji stovėjo toje vietoje,
kur kažkada ant griovio krašto dairėsi į vieškelį persirengęs elgeta
Motiejus.
-Gruiniaus karieta!-atpažino kažkas.
Pamatęs raitelius, nuo pasostės nušoko vežėjas, dingo miške.
Būrys apsupo karietą. Tadas atplėšė duris.
Karietoje sėdėjo panelė Kristina.
Vyrai sutrikę spoksojo į dvarininkaitę. Tadas mostelėjo ranka.
Vyrai apgręžė arklius.
-Man pačiai išlipt, ar teiksitės paduot ranką?-šyptelėjo Kris
tina.-Bet, Dieve mano!.. Kas jums? Koks jūsų veidas!
Tadas perbraukė delnu skruostą.
-Suodžiai,-pasakė jis.-Mes... bulves miške kepėm. O ką jūs
čia veikiat?
-Jums, žinoma, keista,-Kristina sunkiai slėpė jaudinimąsi.
Aš vis dėlto Gruiniaus duktė...
Kristina pati priėjo prie Tado.
- Ūkvedys, tėvo paliepimu, išjojo į Džiuginėnus ir grįš iš ten
ne vienas... Ruošiamos didelės gaudynės ... Važiuojam su manim.
Aš jus... prašau.
-Kur?
-Nesvarbu. Užtat liksit gyvas.
-Aš dar nesiruošiu mirti, panele Kristina.
-Rytoj? Poryt?-vėl šyptelėjo Kristina.-Tai neprotinga. O
paskui? Jūsų net vardo niekas neprisimins .. O jei ir prisimins.

nebent vaikams gąsdinti. Gerumui-žmogaus atmintis trumpa.
Labai trumpa. Toks jau yra gyvenimas.

Tadas nuleido galvą. Gniaužė rankoje rimbą.
-Važiuojam su manim! Pasaulyje yra ne tik Luokės karčema,
ūkvedys Edmundas, dvarų gaisrai...
- Aš turiu atsakyti dabar?
-Paskui bus per vėlu.
-Tada važiuojam! -Tadas sugriebė Kristiną per liemenį, pakėlė ir pasodino į karietą. Norėjo dar kažką sakyti. Užtrenkė du
ris.
Užšoko ant priešakinio karietos arklio, prie šono pririšo sa
vąjį.

Šokinėdama per kelmus, siūbuodama posūkiuose, karieta lėkė
miško šunkeliais.
Paskui netikėtai karieta išniro iš miško, ir pakalnėje kaip ant
delno atsivėrė Biržuvėnų dvaras.
Tadas peršoko ant savojo arklio, praleisdamas pakalnėn nu
bildančią karietą. Už jos lango akimirką šmėstelėja Kristinos vei
das.
Niekieno nevaldoma, apstulbindama sargybinius, karieta
įdardėjo pro dvaro vartus, sustojo prie rūmų.
Liokajus Anzelmas tingiai nusileido laipteliais, atidarė duris.
Tačiau iš karietos niekas nelipo.
- Panele... Panele Kristina! -pašaukė Anzelmas, patrypčiojo
vietoje ir neryžtingai pasuko rūmų link.
-Ponas Bernardai! - šūktelėjo jis, įžengęs į Gruiniaus miega
mąjį.-Ten... panelė Kristina! Ji... nelipa!

Ponas Bernardas gulėjo lovoje ir sklaidė laikraštĮ.
-Iš kur nelipa?-Gruinius nusviedė šalin laikraštĮ.-Kalbėk
žmoniškai!
-Aš tiesą sakau, ponas Bernardai. Nelipa... Sėdi karietoje ir
nelipa!
- Kristina? Karietoje? - Gruinius atsisėdo lovoje, sugraibė
drebančia ranka lazdą, griūte išgriuvo Į koridorių.
-Aš sakiau, tie pasivažinėjimai Į gerą neišeis! -lydima Mari
jos, laiptais jau leidosi ponia Konstancija.-Kur tai matyta? Vie
na... Po miškus! ..
Į vestibiulĮ skubiai įėjo pati Kristina. Išblyškusiu, akmeniniu
veidu.
- Tetule Marija! Anzelmai! - šūktelėjo praeidama pro šalį
Kristina.- Sudėkit mano daiktus! Aš šiandien išvažiuoju į Pary
žių!

Sugrįžtantį į stovyklą Tadą pasitiko Motiejus ir dar vienas rai
telis, pagyvenęs, valstietiška rudine vyras.
-Karolis Vajėga!-šiiktelėjo nustebęs Tadas.- Ko nesitikėjau,
tai nesitikėjau!
-Kur tu prapuolei?-užsi puolė Motiejus Tadą.
- Palydėjau panelę, - pasakė Tadas. - Iki kiemo vartų, kaip
toj dainoj... Ar atsitiko kas? - ūmai nusmelkė Tadą įtarimas. Mortai?
- Prapuolė tavo Morta, - nuleido galvą Vajėga.
-Kaip... prapuolė? Kur?- nu tirpo Tadas.
-Nežinau. Niekas nežino. Kažkokie vyrai, sako, patykojo grįžtančią iš lauko. Užsimetė ant arklio ir išjojo. Kaimynai matė .
.

-

.

O vaikai?- išdrįso paklausti Tadas.

- Dėl vaikų nesijaudink. Teresėlė juos paslėpė. Reikia Mortos
ieškoti.

Dulkė lietus. Blausioje vakaro šviesoje žvilgėjo šlapias grindi
nys.
Pritemusia Luokės miestelio gatvele, slėpdamas rudinės apy
kaklėje veidą, skubėjo Kuliešius. Kartkartėm stabtelėdavo ir ap
sižvalgydavo-tarytum būtų nuo kažko bėgęs, o tas kažkas būtų
neatstodamas sekęs jo pėdomis.
Tas kažkas turėjo savo vardą.
Baimė!
Ji atsistojo Žvairiui už nugaros, kai liovėsi plakusi barzdočiaus
širdis toje daržinaitėje.
Nereikėjo jam eiti pas poną Gruinių! Gaisras, kuris prari
jo statomą tvartą ir gryčią, taip pat turėjo savo vardą-ūkvedys
Edmundas.
-Iš kur taip praturtėjai, Kuliešiau?-paklausė, lyg netyčia jodamas pro šalį su savo haidukais, ūkvedys.
Ką jis galėjo atsakyti?
-Tavęs labai pasiilgo ponas Gruinius.
-Aš jam niekuo neskolingas.
-Argi?-nusistebėjo Edmundas.
- Ponas Edmundai, aš noriu gyventi kaip visi žmonės. Palikit
mane ramybėje!
-Visi nori gyventi, Žvairy. Visi. Ir aš noriu. Tai ką man pasa
kyti ponui?
-Aš neateisiu.

- Kaip žinai, - šyptelėjo ūkvedys. - Šitame pasaulyje viskas
laikina.
Okvedys žinojo, ką kalba.
Ir vis dėlto - nereikėjo jam eiti pas poną Gruinių.
O dabar? Dabar dulkė lietus, ir tas kažkas neatstodamas sekė

jo pėdomis.
Ir tikrai.
Kai Kuliešius įsuko į tamsųjį kiemą ir suskato grabalioti tik
jam vienam žinomų durų, šalimais staiga šmėstelėja šešėlis. Ku
liešius akimirką apmirė, atšoko, pasieniu išslydo iš kiemo, puolė
per gatvę.
Atsigręžė. Šešėlio nebuvo.
Gal jam pasivaidena? Bet vis dėlto paspartino žingsnį, nėrė
pro tvoros plyšį, per kiemą - į kitą gatvelę.
Vėl atsigrįžo. Šešėlis sekė paskui!
Kuliešiaus akys išsiplėtė, krūtinėje ėmė trūkti kvapo.
Gatvės gale šnekučiavosi porelė miestiečių. Kuliešius pasparti
no žingsnį. Tačiau tiedu, paspaudę vienas antram rankas, išsisky
rė, įėjo į savo namus.
Kuliešius perlipo tvorą, kliūdamas kojomis už žolynų, perbė
go nedidelį sodą ir atsidūrė rinkos aikštėje.
Apsižvalgė. V ienas! Ačiū Dievui, vienas!
Jis galėjo pristavą Lebionką šauktis pagalbos. Ten kartais va
karodavo ir ūkvedys Edmundas. Bet tada Kuliešiui būtų reikėję
grįžti per visą miestelį.
Ne, rizikuoti neverta. Jis perbėgo rinkos aikštę, pastūmė šven
toriaus vartus.

Bažnyčioje vyko vakarinės pamaldos. Tyliai grojo vargonai, iš
presbiterijos dvelksnojo drėgno oro srovė, plevena žvakių lieps
nos, nuo kurių visais pašaliais klydinėja niūrūs šešėliai. Šešėliai?
Prie pilioriaus glaustėsi kelios moterėlės.
Kuliešius atsiklaupė ir palaimingai atsiduso, pakeldamas akis į
altorių, prie kurio meldėsi kunigas.
- Tėve mūsų, kurs esi danguje... Gelbėk mus nuo pikto ir at
leisk mums mūsų kaltes... - sušnibždėjo Kuliešius, grįžtelėja į du
ris ir dėl visa pikta atsikėlė, pasitraukė į kitą bažnyčios šoną.
Bet atsiklaupti jam nebeteko. Kažkieno rankos užspaudė burną
ir lengvai lyg mažą vaiką pakėlė jį nuo grindų. Baimės išplėstose
akyse nutolo žvakės, dvejinosi, lūžo, vėl dvejinosi ir visai prapuolė.

Kuliešius pajuto, kaip atsileido pečius ir rankas veržusi virvė.
Jis nuslydo nuo arklio, žnegtelėjo į žolę. Pusiau sėdomis pašliaužė
atbulas į vieną šoną, į kitą.
Bėgti nebuvo kur.
Iš visų pusių supo miškas, o dar arčiau - tamsoje boluojantys
nebylūs vyrų veidai.
Žole atšlamėjo žingsniai. Tos pačios tvirtos rankos pastatė jį
ant kojų, užnėrė ant kaklo virvę.
-Aš viską pasakiau! .. Viską, ką žinojau! Nežudykit!
Bet baimė užgniaužė balsą, ir net jis pats neišgirdo šitų žodžių.
O dabar taip reikėjo rėkti, reikėjo kalbėti! .. Jie būtų išklausę jo

gyvenimą, kasdienį badą, vaikų ir žmonos ašaras! .. Būtų išklausę,
supratę, atleidę...
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Luokės gatve lėtai plumpsėjo senas kuinas, tempdamas dviejų
išklypusių ratų vežimaitį su didele medine statine. Statinės užpa
kalyje ant skersai pritaisytos lentos, kuri atstojo pasėdą, kyburia
vo paraitotomis kelnėmis žmogelis.
Nėmaž neskubindamas žingsnio, kuinas iškinkavo iš miestelio,
nusileido Vaidžio pašlaitėn, sustojo. Žmogelis mediniu, pamautu
ant pagalio kibiru ėmė semti iš šaltinio vandenį, pilti į statinę.
Dviratis vežimėlis su statine vėl dardėjo miestelio gatvėmis.
Stabtelėdavo tai prie karčemos, tai prie klebonijos kiemo, šeimi
ninkė ar tarnaitė išnešdavo iš trobos duonos žiauberę ar smulkių
pinigų, žmogelis atseikėdavo pastatyton prie vartų rėčkon van
dens, ir kuinas vėl tempė statinę toliau.
Tuo metu vienas sargybinių pamatė prie tvoros, kuri rėmėsi į
daboklės sieną, naujus aulinius juchto batus. Baisiai nustebęs po
licininkas žengė prie jų, pasilenkė, tarytum norėdamas iš kvapo
nustatyti tų batų atsiradimo priežastį. Tvoroje staiga pasistūmė į

šalį lenta, ir sargybinis, nespėjęs nė riktelėti, prasmego tame tvo
ros plyšyje.
Toks pat likimas ištiko ir antrąjį policininką.
Į daboklės kiemą vis taip pat neskubėdamas įvažiavo vandens
vežėjo dviratis su statine.
Netrukus vežimas jau dardėjo iš miestelio, nusileido Vaidžio
pašlaitėn, sustojo.
Iš paupio krūmų išjojo Tadas su Motiejum ir V ince.
-Gal tamsta nori mainytis arkliais? -pasiūlė žmogelis.
-Kodėl ne? Jei duosi neblogą priedą ...
-Yra ir priedas, yra!
-Tadai!-šūktelėjo moteriškas balsas.
Statinėje stovėjo Morta.
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-Tai čia tik dvaras! Tvartai, arklidės, sodas... O kur Kristinos
dalis? Ponas Bernardai! - šaukė ūkvedys, brukdamas Gruiniui
kažkokius popierius.
Ponas Bernardas gulėjo lovoje. Sukritusiu veidu, karščiuojan
čiomis akimis. Jis atgalia ranka stūmė nuo savęs popierius ir vos
girdimu balsu šnibždėjo:
-Kristiną... Pakvieskit Kristiną!..
-Ponas Bernardai! -košė pro dantis įtūžęs Edmundas. -Aš
jau sakiau, šimtą kartų sakiau-jos nėra! Ji-Paryžiuje! Apie tai ir
kalba. Kristinos dalis dabar priklauso poniai Konstancijai. Ponas
Bernardai!..
Gruinius staiga skėstelėjo rankom ir nurimo.
- Aš liepiau parvežti kunigą, - pasakė įeidama ponia Kons
tancija.
-Nebereikia, -burbtelėja ūkvedys.
-Viešpatie Dieve!-suvapėjo išblykšdama ponia Konstancija.
Priėjo prie lovos.

Gruinius tebežiūrėjo į ją. Ponia Konstancija virpančiais pirš
tais užspaudė jam akis. Apsiašarojo.
- Atleisk man... Atleisk man, nusidėjėlei, - sušnibždėjo žeg
nodamasi,
- Negavau parašo, - pasakė Edmundas. - Gal nenorėjo, o
gal... Man laikas.
-Tu mane palieki, Edmundai?
- Manęs laukia žmonės. Bet aš neilgai, - ūkvedys apkabino
moterį, alsiai kvėpavo jai į veidą. - Dabar neilgai. O paskui...
mudu gyvensim! Tu pamatysi, kaip mudu dabar gyvensim!..
- Man neramu... Aš bijau. Gal apsieis be tavęs?
-Ne. Tu juk žinai, kol tas svieto lygintojas gyvens, aš neturėsiu
ramybės. Tu nesijaudink, šiandien tas plėšikas susitiks su ponu
Bernardu! Pabūsiu jiems taikos tarpininku. Aš greitai grįšiu!
- Paruoškit velioniui kambarį! - valdingai paliepė jis susigrū
dusiems koridoriuje tarnams ir dvariškiams. - Ir tegu visame dva
re dega šviesos!
Kieme ūkvedžio laukė jungtinis apylinkės dvarų sargybinių ir
haidukų būrys.
Edmundas įšoko į balną.
Iš balkono jam mojavo ponia Konstancija.
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Per liepsnojantį laužą šokinėjo bernai, spardė kibirkščių spie
čius, žviegė it skerdžiami.
Trypė žolę vienmarškiniai sermėgiai, raitydami pasiutpolkę,
kurią skėlė šaukštais ir birbyne Motiejus su V ince. Jiems pritarė,
švilpaudamas beržo tošim ir daužydamas puodų dangčiais, Jurgis.
Karčemininko Leros alus, kurio visą statinę kažkaip atgabeno į
stovyklą čigonas, sumaišė vyrams protą.
Tadas su Morta sėdėjo po pušimi, atokiau nuo šurmuliuojan
čių vyrų.
Iš teisybės, tokiam linksmumui lyg ir nebuvo jokios progos.
- Rėkia kažką daryti, Tadai! - pasakė iš pat ryto čigonas. Vyrai pavargo. Šitėk laiko be namų, be šeimos. Net mano čigoniš
kas kraujas, špyga taukuota, prašyte prašo...
-Ko prašo?- nesuprato Tadas, kur suka šitas svieto perėjūnas.
-Šventės prašo, Tadai. Šventės!
-Iš kur aš ją tau paimsiu? Nebent turguj išsiderėčiau.

- Nerėkia turgaus. Turgų palik čigonams. Va, parvešim tavo
Mortą, ir mums šventė!
- Čia bėda, o ne šventė.
- Kad parvešim?
- Kad į ūkvedžio nagus pakliuvo.
-O mes padarysim atbulai, špyga taukuota!- pažadėjo čigo-

nas.
Ir pažadą ištesėjo. Dabar jis išsitraukė iš po skverno smuiką,
užlipo ant kelmo, krestelėja savo juodas garbanas ir užgrojo. Me
lodija kilo pušų liemenimis, plaukė virš girios, grįžo su vėju atgal
kvatodama ir verkdama.
V isi apmirė.
Niekam čigonas nebuvo pasakojęs apie savo gyvenimą, niekas
nežinojo, iš kur jis atsirado po šituo Žemaitijos dangum. Iš sau
lėtosios Besarabijos stepių? Iš Pavalgio lygumų? Turėjo jis kada
nors šeimą, brolius, seseris? T iesa, pasitaikydavo būryje vienas
kitas išminčius, kuris tvirtindavo žinąs Karmeno paslaptį, ir toji
paslaptis esanti labai paprasta- juodaakė Leros dukra Meira. Čia
užklydęs į karčemą Karmenas bene prieš dvi dešimtis metų ir nuo
tos dienos vis tebesukąs ratus aplink Luokę. Atsirasdavo žinovų,
kurie savo akimis matę Karmeną ir Meirą nakties metu myluo
jantis Luokės kapinaitėse (kaip tokius šventa žemelė ir nešioja!)
arba buvo sutikę jojančius ant vieno žirgo Byvainės giria. Dar kiti
dievagojosi regėję, kaip čigonas klūpojęs priešais Lerą ir prašęs jo
dukters rankos, bet įtūžęs žydas ne tik parodęs duris nekrikštui,
bet dar pagrasinęs žandarais. Tais palaidais liežuviais galėjai tikė
ti, galėjai ne. Bet viena tikrai buvo keista: čigonų taborai dažnai

užgriūdavo Luokės miestelį-su naktiniais laužais, su dainomis ir
šokiais, su vaikų klyksmais ir rietenom rinkos aikštėje. Užgriūda
vo ir vėl išklegėdavo, nudainuodavo dulkėtais vieškeliais, sėdami
nerimą ir nepasitikėjimą kaimiečių širdyse, o Karmenas pasilik
davo. Gal jis laukė savojo taboro? O gal jam buvo užginta klajoti
su savo gentainiais, ir jo juodai rudos, visada šypsančios akys slėpė
tik jam vienam žinomą skausmą?
-Aš noriu namo, Tadai.
-Namo?
-Namo. Pas vaikus, -pakartojo Morta. -Kaip jie ten be manęs? Ievutė taip kosėti ėmė naktimis...
-Aš maniau, tu šiandien pasiliksi.
-Ne, Tadai... Keliausiu. Jau greit vakaras, o kelias tolimas.
Tadas palietė Mortos kasą.
-Kada tu spėjai pražilti? -nustebo jis.
-T ik dabar pamatei?
Abu nutilo.
-Tu mane palydėsi? -paklausė Morta.
- Ne. Tegu tave sugauna Edmundas, o mes vėl išvogsim iš
daboklės.
- Tu... taip keistai juokiesi, - atšlijo Morta, ir jos lūpos ėmė
virpėti.
-Dovanok, -susigriebė Tadas.-Aš nenorėjau...
Girioje staiga trinktelėja šūvis.
Stovykloje nuščiuvo.
-Haidukai!-aidu atsiliepė tolimas balsas.
Tadas griebė Mortą už rankos.

- Karmenai!-suriko bėgdamas prie arklių.-Palydėsi Mortą!
Jei kas... lauk mūsų Baublio jaujoje!
-Tadai, o tu?! Aš be tavęs- nejosiu!- pareiškė Morta.
-Viskas bus gerai!-Tadas pasodino Mortą ant arklio.- LinkėjimaiTeresikei irVajėgai!Paskubėkit!- sušuko čigonui.
Čigonas ir Morta iššuoliavo iš stovyklos.
Šūviai jau skardėja visai čia pat.
-Prie arklių!- sukomandavoTadas.- Saugokit arklius!
Dar prieš gerą mėnesĮ, Tado paliepti, aplink stovyklą vyrai iš
kasė gilų griovĮ, pridengė jį šakomis ir samanomis. Išjoti ir !joti Į
stovyklą žmogus galėjo tik gerai žinodamas slaptą taką. Būtent ši
tas griovys dabar ir sutrukdė ūkvedžiui Edmundui staigiai užpul
ti stovyklą.Pirmieji raiteliai drauge su žirgais prasmego griovyje.
Užpuolikų gretose kilo sąmyšis.
Per tą laiką Tado vyrai spėjo atsikvošėti ir atmušė pirmą haidu
kų ataką. Bet Tadas greitai suprato, jog Edmundo būrys ir skai
čiumi, ir ginklais smarkiai pranoko jo būrĮ. Gintis buvo tolygu
mirčiai.
Reikėjo trauktis.Per skubą ir sumaištĮ dalis arklių liko neišves
ti saugesnėn vieton.
-Taupykit šovinius!- šaukėTadas.
Bet vyrai ir be Tado raginimų jau grūmėsi rankomis. Tadas
matė, kaip Vincę užgriuvo iš sykio keli haidukai, ir Jurgis su savo
milžino kumščiais vos spėjo ateiti jam Į pagalbą.
-Traukiamės prie Pateklos!- sukomandavoTadas.
Jis tikėjosi, kad miško pelkės ir durpynų liūnas sukliudys ūkve
džio raiteliams veržtis Į priekĮ.

Kulka kliudė kairę Tado ranką, ir jis juto, kaip ši vis labiau
tirpsta.
Už varsto nuo stovyklos juos vėl pasitiko šūviai. Matyt,
Edmundas atspėjo Tado planą ir sumanė užbėgti pasitraukian
tiems kelią. Griūdamas už kupsto, Tadas staiga pamatė, kad tarp
raisto krūmokšnių šmėstelėja ir pats Edmundas.
Gyvatė, sugniaužė kumščius Tadas ir ėmė šliaužti artyn. Jam
pasisekė: Edmundas perbėgo atvirą aikštelę ir priklaupė už pušies
kamieno. Tadas iššovė. Nepataikė. Edmundas atsakė tuo pačiu.
Kulka prazvimbė Tadui pro ausį. Jis kilstelėjo galvą-Edmundo
nebuvo matyti. Slėpdamasis už krūmų ir medžių išvartų, Tadas
pašliaužė kiek į šoną, vildamasis atsidurti Edmundui už nugaros.
Bet Edmundas prapuolė, tarytum būtų prasmegęs į akivarą, kuris
už kelių žingsnių juodavo tarp viksvų kemsynų. Tadas pabandė
atsistoti, ir baisus smūgis nutvilkė galvą. Tadas kluptelėja, spėjo
nusitverti medžio šakos ir atšokti į šalį. Tas jį išgelbėjo-Edmun
das dar sykį užsimojo basliu, bet Tado spyris į pilvą parmetė jį
aukštielninką. Kodėl jis nešovė, nustebo Tadas, užgriūdamas
Edmundą, nors ir pats jau nebeturėjo rankoje pistoleto.
-Čia tau už Trupinėlį! -smogė Tadas. -Čia už Daugintą!
Čia vėl už Trupinėlį!
Edmundui vis dėlto pavyko ištrūkti Tadui iš rankų. Jis vėl sto
vėjo ant kojų.
-Be reikalo tavęs pasigailėjau!.. -išrėkė, sunkiai alsuodamas,
Edmundas. - Būtum seniai Sibire supuvęs! Tu ir tavo giminė
visa!

-lšgraužk!-parodė jam špygą Tadas.-Visų nesupūdysit! Ne
ten pataikei!.. Daug tau sumokėjo už Judo tarnybą?
-Man pakaks! Tau nereikės skaičiuoti!-Edmundo rankoje
blykstelėja peilis.
-Ak, tu gyvate!-pasiuto Tadas. Kaire padarė klaidinantĮ ju
desĮ, paskui staigiai pasigręžė šonu, išmesdamas Į priekĮ dešinę.
Smūgis pataikė Edmundui Į kaklą. Ūkvedys žagtelėja, pabalino
akis ir aukštielninkas griuvo akivaran. Stulpu ištiško durpynų
vanduo, išmušė rudus burbulus. lr nurimo.
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Iš viso išblaškyto būrio su Tadu liko penki purvini, mirtinai
nusikamavę vyrai. Dabar jie klampojo raistu, pagaliais tyrinėda
mi dugną.
Byvainės girioje tebeaidėjo vieniši šūviai.
Į rūką ir tyliai šnarančius švendrynus leidosi vakaro saulė.
Bėgliai užklydo raiste nedidelę, kadagiais apaugusią salelę.
Netekę jėgų, vyrai čia pat griuvo ant žemės.
Paskutinis atsikasė Motiejus.
Kaip ten Morta? Ar jai pasisekė su Karmenu laimingai nusi
gauti iki Teresikės?
Tadas atsilošė žolėje, užmerkė akis.
"Be reikalo aš tavęs pasigailėjau! - rėkė sunkiai alsuodamas
Edmundas. - Būtum seniai Sibire supuvęs! Tu ir tavo giminė
visa!"
Pasigailėjo? Edmundas?
"Jūsų net vardo niekas neprisimins... O jei ir prisimins - ne
bent vaikams gąsdinti",- pasakė Kristina.

"Tadai, o tu?! Aš be tavęs nejosiu!"-šaukė Morta.
- Suriškit mane! - maldavo Pavirvytės dvaro arklininkas. Suriškit! Kad ponas matytų!
Vyrai vedė iš tvarto arklius.
-Nors snukį subjaurokit!.. Nepatikės juk ponas!
Jurgiui pagailo senio. Surišo. Burną užkimšo pakulom.
Raiteliai išdundėjo į naktį.
Nuošaliame Byvainės girios pakrašty, pasislėpusi už pelkynų,
stovėjo apleista ir seniai nebenaudojama jauja. Šitam daikte Tadas
ir liepė čigonui jų laukti. Čia, pagrobęs arklius, auštant atšuoliavo
ir pats Tadas su vyrais.
Jaujos duris rado išverstas.
Ant sijos suplėšytais raudono satino marškiniais, palenkęs į
šoną galvą, kybojo čigonas.

Kieme Vincė apžiūrinėjo arklių pėdas.
-Jaujon Karmenas atjojo vienas. Štai čia jis buvo paslėpęs savo
arklį, -parodė Vincė.
Iš kur haidukai sužinojo apie Baublio jaują? Kuliešius spėjo
suuosti? Per lengvai jis atsisveikino su šituo pasauliu!
Jaujos kieme palaidojo čigoną.
-Atkeršysim!-prisiekė Tadas.-Kas davė Edmundui haidu
kus? Prižgintas ir Nagurskis! Paleisim pelenais jų dvarus!
Tačiau vos tik jie įjojo į mišką, trenkė salvė.
- Atgal! - suriko Motiejus, griebdamas už kamanų Tado
arklį.

-Reikia apeiti iš kitos pusės!-suriko Tadas.
-O jeigu ir tenai... pasala? Kas tada?- suabejojo Jurgis.

-Užpulsim!-pareiškė Tadas.-Užpulsim ir ištaškysimi
Motiejus papurtė galvą.
-Mūsų liko... keturi. O jų ...
- Na ir kas?-įsiutęs Tadas jau nebepaisė sveiko proto.-Jurgis! Vincė! Su tokiais vyrais!..
-Motiejus teisybę sako, Tadai, -tarė Jurgis.-Tai tas pats, kas
gyvam į duobę lįsti. Reikia skirstytis.
-Kas dar šitaip mano?-paklausė Tadas.
-Je, man irgi taip šviečia,-pavarė arklį prie Jurgio Vincė.
Tadas susikūprino, patylėjo.
-Jūsų valia, -ištarė dusliu balsu. -Atgausim jėgas, Byvainės
giria vėl bus mūsų namai... Perduok linkėjimus,-paprašė Jurgį.
-Kam?
-Neapsimesk durnium. Juk pas ją dabar ir trauksi.
-Vuo! Kodėl? Labai čia man reikia...-ir šyptelėjęs pridūrė:Jei pasitaikys pakeliui, gal ir užsuksiu. Trumpai.
-Pasitaikys. O tu, tyleni, kur?
Vincė patraukė pečiais.
- Dar nežinau.
Jurgis su Vince apgręžė žirgus, paragino.
-Ir mums reikia trauktis, - pasakė Motiejus, kai jie liko vieni.
-Kur?
- Gal į Lauksodžio miškus? Tokį Raudonkrūtinį girdėjai?
-Kiek tau metų?- nei iš šio, nei iš to paklausė Tadas.

-Dvidešimt septyneri. Tai kas?
-Dvidešimt septyneri. O akys jau liūdnos kaip karšinčiaus.
Motiejus nuleido galvą.
-Aš tau seniai norėjau pasakyti... Aš labai bijau mirties, Tadai.
Labai... Seniai tau norėjau pasakyti, dar tada, kai išjojom iš Grui
niaus dvaro.
-Bijai, vadinasi, tau kažko gaila palikti.
-Gaila? Tu... taip manai? O tau... O tu argi nebijai?
-Nežinau,-atsiliepė Tadas.
Abu patylėjo.
-Atsisveikinkim ir mes,-staiga pasakė Tadas.
-Kaip... atsisveikinkim?-išsigando Motiejus.- Ką tu sugalvojai?.. Tu nesupratai... Aš tavęs niekada nepaliksiu!
-Reikia palikti. Tau... negalima su manim.
- Ką tu sugalvojai? Kodėl negalima?! Dabar viskas galima.
Velniop! Juk vis tiek viskas velniop!-suriko Motiejus.
- Tu priesaiką davei, Motiejau! Neužmiršk! - griežtai per
traukė jį Tadas.-lr privalai klausyti įsakymo! Lik sveikas, Motie
jau!-padavė jam ranką.
- O aš?..-visai sutriko Motiejus.-Ką gi man daryti?

-Man regis, tu žinai, ką tau reikia daryti. Lik sveikas. Neminėk bloguoju.
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Pamažu nurudo Virvytės papieviai, geltonom liepsnom nu
liepsnojo didžiojo skardžio krūmai, vis skaudžiau kentėdami šal
notas naktis ir iš apniukusio dangaus vis dažniau pučiantį šiaurės
vėją.
Nuo rudens darganų pažliugo sumuro keliai, ir toks netolimas
vasaros metą Luokės miestelis pasidarė sunkiai pasiekiamas. To
dėl gandai, kurie retsykiais praskrisdavo virš Kinčiulių, buvo reti,
užtat branginami ir kuo nuodugniausiai aptarinėjami. Šnekomis,
kad Tadas Blinda su keliais vyrais užpuolęs Klaipėdoje laivą ir juo
išplaukęs Brazilijon, sodžiuje mažai kas patikėjo. Laivas ne arklys,
su juo taip paprastai nepamandrausi. Ir ko jam daužtis į šalį, kur,
sako, net žiemos nebūna! Kaip ištvertų tokią neregėtą permainą?
Girdas, jog Tadas surinkęs naują būrį ir taip nustekenęs panemu
nių dvarponius, kad šie važinėją ožkomis, kinčiuliečiams pasiro
dė kur kas tikresnis. Ir jau visai buvo įtikima žinia, kurią parvežė iš
Kauno ponios Konstancijos vežėjas: Blindų Tadas už prisiplėštus
iš žmonių pinigus nusipirko palocius šalia gubernatoriaus namų,

ir abu šeimininkai vakarais vaikšto vienas pas kitą į svečius. Toks
tokį pažino! Abu plėšikai, beveik iš vienos giminės.
Pastarasis gandas, beje, smarkiai sutrikdė seniūną Dzidorių
Vaitiekų, kuris griežė dantį už sūnaus Edmundo mirtį ne tik ant
Blindų giminės, bet ir ant viso sodžiaus. Ypač jį siutino, kad Mor
ta Blindienė, kuri, jo supratimu, turėjo stoti prieš valdžios teismą
kaip plėšiko ir žmogžudžio bendrininkė, lyg niekur nieko gyve
na sau laisvėje. Dzidorius vaikščiojo ir pas Luokės pristavą, ir pas
asesorių, buvo nukeliavęs net pas ispravniką. Vargšei moteriškei
teko mėtyti pėdas: kokį mėnesį apsistodavo su vaikais pas krikš
tatėvį Vajėgą, kitą - kraustydavosi pas seserį į Varnius arba pas
Teresikę, kuri pavasariop nutekėjo į Plungę. Rudenį, mirus tėvui,
ryžosi apsigyventi savo gimtojoje troboje, Jucių sodžiuje. Dzido
rius tą moteriškės žygį kaipmat suuodė, bet šį sykį nepuolė pas
pristavą. Velniai žino, jeigu tas jos Tadas su pačiu gubernatorium
vakarieniauja prie vieno stalo, tai neaišku, iš kur ir kada gali užsi
dirbti guzą.
Šitaip praėjo žiema, praėjo ir antra. V ir vytės upe nušniokštė,
nuputojo 1877 metų potvynis. Gandai apie plėšiką Tadą Blindą
čia nurimdavo, čia vėl surusendavo, pilni neįtikimiausių istorijų
ir pramanų.
Bet jis pats nesirodė.
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Nubudo Tadas paryčiais, persmelktas nakties vėsos ir kaulus
geliančio kelionės nuovargio. Giliai įkvėpė krūtinėn gaivaus miš
ko oro.
Šitaip kvepėti galėjo tik Byvainės giria! Jos minkštos, amžinai
drėgme atsiduodančios samanos ir kemsynai, durpynų akivarai ir
tamsūs, puvėsiais trenkiantys šabakš�ynai.
Tadas buvo namie!
Keistas dalykas, bet vakar jis vos surado senąją stovyklą. Ten,
kur kažkada plytėjo laukymės su avietynais ir žemuogių pievelėm,
siūravo pavasario žadinami alksnienojai ir pušų giraitės, prapuolė
takai niekieno nemindomoje žolėje. Eglės išvartoje augo beržas,
iš po drebulės kėlė galvą šermukšnis.
Štai šitoje įduboje jie kūrendavo laužą, virdavo valgį, čia stovė
davo nuosavi ir iš po nakties atsiradę arkliai, pro kadagius dvynius
vedė takas šaltinio link ...
O

štai ant šito pušies kelmo jie kažkada sėdėjo abu su Morta.

"Bet tu juk neketinai plėšikaut", - pasakė ji tada.

"Aš ne plėšikas, o svieto lygintojas:'
"Ir daug jau to svieto sulyginai?"
Morta! Kaip aiškiai jis dabar matė jos akis, duobutę kairiajame
skruoste, lininius, be laiko pražilusius plaukus, supimus į sunkią
kasą.
Kaip jis galėjo tiek dienų ir naktų gyventi be Mortos?!
Kaip jis apskritai galėjo šitaip gyventi?
Ką sugrįžęs pasakys motinai, broliui Juozapui? Savo dukterims
Marikei, Onikei su levute?
"Iš kur tu parėjai, tėveli?"
"Iš miško:'
"0 ką tu ten darei?"

"Lyginau svietą:'
- Je, ir daug jau tokių sulyginrų yra?- paklaus Morta.
Ką jis atsakys? Turės atsakyti, jeigu dar nesusipyko su atmin
tim. Bandei pastatyti ant kojų Žvairį, o paskui pakabinai jį ant
Dervinės pušies šakos. Norėjai atkeršyti už Trupinėlio mirtį, ir
durpyno akivare pūva Edmundo kūnas. Gal poniai Konstancijai
mažiau skauda širdį dėl to, kad ji ponia?
Ar kerštas yra teisybė?
Norėjai nušluoti nuo žemės dvarus, o jie vis tiek stovi! lr stovės
per amžius.
T ik tu štai stovi šį pavasario rytą Byvainės girioje tuščiomis
rankomis, jau spėjęs susenri (nors tau dar tik trys dešimtys metų!),
randuota, bjauriai maudžiančia širdimi, ir tau nė motais, ką gieda
dangaus mėlynėje vyturys.
Kiekvienas žmogus šioje žemėje vis ką nors daro.

O ką

tu

padarei?

Palikai gyvanašle mylimą moterį ir neši garsų plėšiko vardą
savo vaikams? Ar jie apsidžiaugs? Ar apskritai kas nors džiaugėsi,
kad tu gyveni?
Nebent Morta. Bet tai buvo ne vakar ir ne prieš mėnesį. Ką tu
žinai, ką ji šią valandą galvoja apie tave? Jeigu iš viso galvoja.
Ko tu čia stovi lyg maišu trenktas -alkanas, nuskuręs, atmuš
tomis nuo kelionės kojomis? Argi šitaip tikėjaisi baigti savo didįjį
žygį?
Gal dar yra kokia išeitis?

-Tu ne viską man papasakojai,-pasakė Mara. Ji klūpojo prie
apversto kubilo-stalo palenkusi galvą, sunėrusi ant krūtinės ran
kas. Kaip prieš penkiolika! Prieš šimtą metų!
Lygiai toks pat suodžių ir vystančių pelynų kvapas.
Gal laikas šitoje Dievo užmirštoje trobelėje yra sustojęs?
Varna apėjo ratu Tadą, piktai suplakė sparnais, paskui pakreipė galvą, mirktelėja juoda akimi.
-Ne viską?
-Už ką tu deginai padus Valerijonui Spukaičiui iš Daumantų?
Ar jau to žmogaus neatsimeni?
Tadas tylėjo.
-Atsimenu,-pagaliau pasakė.
-Už ką?
-Jis pavogė iš manęs paskutinį rublį. Aš buvau alkanas.
- O gal to rublio jam reikėjo labiau.

Tadas niūriai papurtė galvą.
- Jis neturėjo teisės iš manęs vogti. Visus metus mes su juo
dalijomės duona ir vandeniu.
- O

moteriškė nuo Žarėnų, kuri tau išklojo į akis teisybę?

Tadas pralinksmėjo.
-Ji manęs neatpažino, užtat pliauškė visokius niekus.
-Ką tu jai padarei?
- Mažumėlę pašventinau rykštėmis. Kad daugiau neaušintų
burnos. Jai tas turėjo išeiti į naudą.
- Šitaip žmogaus į protą neatvesi, - pasakė Mara. - Dar nie
kas neatvedė.
-Gal ir nereikia,-suabejojo Tadas.
- Reikia, - griežtai nutraukė Mara. - Žmogaus kelionėje visada turi šviesti žiburys. Visada. Juk ir tu ėjai į tokį žiburį. Ar tik
šiaip sau įsikalei į galvą, kad jį matei? Tu iš tikrųjų ketinai sulygin
ti svietą, ar tik patiko, kad tave tokiu vadina?
-Nežinau. Dabar jau nežinau.
-Tai kaip gyvensi toliau?
-Dėl to ir atėjau,-pasakė Tadas.
-Visi čia dėl to ateina, - sumurmėjo moteriškė. - Lyg aš būčiau mačiusi pasaulio pradžią ir pabaigą.
-Kiekgi tau metų?-išdrįso paklausti Tadas.
-Tau ne tas rūpi. Kam klausi?
Ji kiaurai permato žmogų, ar ką, nejaukiai pasijuto Tadas.
-Tu manęs bijai? - Mara pakėlė galvą, užmerktais vokais įsi
žiūrėjo į Tadą.
-Ne. Aš nieko nebebijau.

-Esi tuo tikras?
-Je, -jau ne taip tvirtai pasakė Tadas.
-Prieik arčiau.
Tadas priėjo. Mara palietė delnais jo rankas.
-Pasilenk.
Senė peštelėja jo plaukų, sugniaužė saujoje nugnybtus, pakišo
jam po nosimi mažą suvytusį kumštelį.
- Pūsk. Dar sykį. Dabar garsiai ištark savo vardą. Dar kartą.
Persižegnok. Kas gi žegnojasi kaire!
Velniai rautų, aš ir žegnotis pamiršau, nukaito Tadas. Bet kaip
ji mato?!
-Atsisuk į šiaurę.
Prieš penkiolika metų toks paliepimas jį išmušė iš vėžių. Dabar net šuliny būtų suradęs visas keturias pasaulio šalis.
-Esi stiprus. Atlaikysi.
Kartoji tuos pačius žodžius, senute?
-Ką... atlaikysiu?
-Esi stiprus, -dar sykį pasakė Mara. -Čia tavo likimas.
-Tą aš jau girdėjau!-nesusilaikė Tadas.
-Girdėti-dar nereiškia suprasti. Rytoj Luokėje Jurginės.
-Tai kas iš to?
-Rytoj tau reikia eiti į Luokę.
Girdėti - dar nereiškia suprasti! Tadas išpūtęs akis žiūrėjo į
senę, klūpančią prie apversta kubilo-stalo, užkrauto kažkokiam
žolėm.
Išprotėjo toji senė, ne kitaip!

- Į Luokę? Bet... ten kiekvienas šuo mane pažįsta!

- Būtų geriau, kad nepažintų? Tu šito pats norėjai! Sakysi,
ne?
V iešpatie, bet ką ji kalba? Tai čia ir yra toji išeitis?
- Mirtis visada yra išeitis. Bet tau reikia ne paprastos, o garsios
mirties. Kad žmonės užmirštų tavo juodus darbus.
Tadas pajuto, kad tirpsta gyslose kraujas.
-O sakei, kad nieko nebijai.

Tadas tylėjo.
-Vadinasi, melavai. O jeigu šitaip, tada tau nė motais, ką apie
tave kalbės žmonės po metų, po dešimties, po šimto! Jeigu šitaip,
tai be reikalo čia ėjai. Aš ne šventoji, kad adeisčiau tau nuodėmes,
ir ne ragana, kad ant šluotos išneščiau iš šito pasaulio. Keliauk
sau!
-Kur?
-Kur ėjai. Namo.
-Negaliu. Ten manęs laukia kilpa.
-Tada grįžk į girią.
-Jau sakiau - pavargau. Jūros rėčiu neišsemsi.
-Aš turiu savo darbų. Eik.
Varna suplakė sparnais, mirktelėja juoda akimi.
-Jeigu vis dėlto sugalvosi rytoj eiti į Luokę, tau nedera matytis
su žmona. Ir su vaikais.
-Nedera? Kodėl, po velnių, nedera?
- Gal aš klystu, bet man pasirodė, kad tu juos myli. Tad palik
juos ramybėje.
-O čia tai jau mano reikalas, sene! - išrėkė Tadas, paspirda

mas nuo tako bjauriąją varną.- Mano, girdi!
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-Veži-mas važia-vo, se-nis daina-vo, o ra-tas su-lūžo! Kiek rei
kės stipinų tam ratui sutaisyti? -klausė Marikė Ievutę ir Onikę.
-Šešių! -greitai sumetė Onikė.
-V iens, du, trys, keturi, penki, šeši! -baksnodama seserims ir
sau į krūtinę, išskaičiavo Marikė. "Šeštas" kliuvo Onikei.
-Onikė žiūri į kepurę! Onikė žiūri į kepurę!-suplojo delnais
Ievutė.
Onikė įsikniaubė į trobos sąsparą. Marikė perbėgo kiemą ir
atsitūpė už šulinio rentinio. Ievutė nukurnėjo už klėties.
Išvydusi nepažįstamą žmogų, mergaitė sustojo lyg įbesta.
-Nebijok, -pasakė Tadas. -Aš tavęs neišduosiu.
Ir prisidėjo pirštą prie lūpų.
- Aš nebijau, - atsiliepė Ievurė, smalsiai apžiūrinėdama Ta
dą. -Kas tu toks?
Tadas nurijo karštą sausulį gerklėje.
-Niekas. Ėjau pro šalį. Tu nebijok.

Geg užės mėnesį jai sueis ketveri, prisiminė Tadas. Kaip ji pa
naši į Mortą! Ir akys, ir kakta, tokie pat lininiai plaukai...
- Tau nešalta? - paklausė, nužvelgdamas basas paraudusias
kojas, ploną, dailiai sulopytą suknelę.
- Tu melagis, - pasakė mergaitė. - Niekas nevaikšto. Nieko
iš viso nėra.
Iš trobos išėjo Morta. Pamovė ant tvoros virbo išplautą puo
dynę, peržingsniavo kiemą, prietvartyje prisirinko glėbį malkų,
grįžo.
Viešpatie, kaip ji buvo toli nuo Tado! Bent atsisuktų, žvilg
telėtų klėties pusėn! Ne, tik atgalia ranka nusibraukė nuo akių
plaukų sruogą, krustelėja petimi, kaip visada darydavo, nešdama
ką nors nepatogiai. Ir prapuolė trobos tarpduryje.
-Ką tu pasakei? -paklausė Tadas Ievutę.
Onikė jau buvo suradusi už šulinio pasislėpusią Marikę, ieško
jo Ievutės.

Pasėjau grikį vikį
Baltam kepeliuše!.. -

niūniavo sau po nosimi, žvilg telėdama čia priemenėn, čia tvartan,
čia tuščion šuns būdon.
- Tu - melagis, - pakartojo Ievutė, traukdamasi atatupsta.
Tas nepažįstamas dėdė jai aiškiai nepatiko.- Niekas iš viso negyvena.
Prie klėties artėjo Onikė.

Tadas staiga sugriebė Ievutę už pažastų, priglaudė mergaitę
prie savo šiurkštaus, seniai skusto veido.
-Teisybę sakai!Teisybę!- suvapėjo trūkčiojamu balsu. Pastatė
nustėrusią mergaitę ant žemės, apsisuko ir bėgte nutolo per sodą.

Iš klojimo pro tvarkingai suguldytų rąstų rietuvę iššoko piktai
lodamas margas šuo, puolėTadą.
O kurgi Rudis, nusistebėjoTadas. Nejau ir jo nebėra?

Prie šulinio motina sėmė vandenį. Ji vilkėjo juodo milo sijonu,
juoda palaidinuke, ir todėl pavasario saulės nutviekstame kieme
atrodė panaši į liūdną šešėlį.
-Viešpatie!- sudejavo motina, paleido iš rankų kibirą, žengė
prie sūnaus, irTadas pasigavo ją į glėbį.
-Tu gyvas, Taduk! Gyvas!-sušnabždėjo motina, glausdamasi
prie sūnaus.
Įsiutęs šuo tiesiog kiboTadui į blauzdas.
-Bet kodėl tu čia?- staiga atšlijo motina.-Tavęs juk ieško!..
Viešpatie, ką tu padarei, Tadai! Ką tu padarei!..
- Kur Juozapas?
- Lauką aria.T ik tu neik, neik tenai. Aš geriau pašauksiu.
- Aš pats... Nebijok, mama, manęs niekas nematė. O kur Dominykas? Ulijona?
-Turguj. Rytoj Jurginės.
Rytoj. O šiandien- turgus. Velniai rautų, o kodėl nepasižval
gyti po turgų?Baisiai įdomu. Įdomu, kodėl rytoj, o ne šiandien?
T ik skersa akimi žvilgtelėti, kaip tas atrodys rytoj.

-Tadai, pasakyk man, pasakyk kaip motinai... Ar teisybė, ką
apie tave šneka žmonės?
-Ką šneka?
-Kad tu... razbaininkas pasidarei. Rabavoji ant kelių.
-Kas turi, iš to atimu. Kas neturi, tam atiduodu. Aš -svieto
lygintojas, mama, o ne razbaininkas.
Dabar tu patenkinta, sene? O tu pats, Tadai Blinda, patenkin
tas?
-Negeri tavo žodžiai, sūnau. Nuodėmingi. Nubaus tave Die
vas, ir mano maldos nebeišgelbės. Neleisiu! -staiga sukliko mo
tina apkabindama Tadą.
- Nusiramink. Man jokia nelaimė negresia, mama. T ik va,
valgyti noriu. Alkanas kaip šimtas vilkų. Tu ką nors pataisyk, o aš
pas Juozapą nubėgsiu.

Paskui arklĮ ir artoją sekė pulkai kovarnių. Garavo žambio iš
draskyta žemė.
Tadas giliai įtraukė krūtinėn oro. Šitaip bene antrą kartą šiandien. Kvėpuoti! Įkvėpti krūtinėn visą pasaulĮ.
Artojas sustabdė JuodĮ.
-Tadas? -žioptelėja iš netikėtumo.
-Je, o tu manei-velnias? -išsišiepė Tadas.
Juozapas vis dar netikėjo savo akimis. Grubaus, Įdiržusio vei
do, dabar jis atrodė vyresnis už Tadą. Kaip laikas keičia žmogų!
Ar vien tik laikas?

-Tave matė kas nors? - paklausė apsižvalgydamas, pašnibž
dom.
-Motina. Antras-tu.
-Visokių žmonių dabar aplink pilna, -tarsi teisindamasis sumurmėjo Juozapas. -Vieno Dzidoriaus Vaitiekaus gana. Kai tik
sutinka, vis Sibiru grasina.
-Sibiru? Tau? Už ką?
-Už tuos pačius šešiasdešimt trečiuosius.
-Tu savo jau atsiėmei!
-Je, bet, matyt, ne viską... Ir tu, broliuk, užvirei čia košės.
- Pats užviriau, pats srėbsiu. - Tadas staiga pasispjaudė delnus. -Duokš pabandyti, a? Seniai belaikiau.
Didžiulis gauruotas žmogus žengė paskui arklį, stipriomis ran
komis apkabindamas žambio įtvarą. Sakytum kas pakeitė Tado
veidą-pavargusios, niūrios akys nušvito.
Tadas šypsojosi.
Visi šioje žemėje ką nors daro. Jam reikėjo arti tą žemę! Tai
kokią pasakų paukštę jis vaikėsi tiek metų?
Greta žingsniavo Juozapas. Su baime žiūrėjo į brolį, kartkar
tėm apsidairydamas aplink.
- Fū! - atsipūtė Tadas, nužvelgdamas išvarytą vagą. - Na,
kaip? Neužmiršau?
-Ką toliau darysi, Tadai? Kaip gyvensi?
- O tu kaip manai?

-Pasiduotum. Prisi pažintum kaltas. Gal pasigailės?
-Kokias kaltes? Už ką pasigailės? Tegu jie prisipažįsta! -pagrūmoja kažkam kumščiu Tadas ir pasijuto nesmagiai. Prieš ką aš
čia staipausi? Prieš brolį?

-Motiejaus juk pasigailėjo.
-Motiejaus? Nejau pasidavė?
-Pasidavė.
-Taip ir maniau,-šyptelėjo Tadas.
- Greitai dveji metai bus. Telšių kalėjime sėdi. Kitą pavasarį
išeis.
- O Vincė? O Jurgis?

-Vincė pabėgo. Amerikon. Sako, kažkur miškus kerta. Kas
tas Jurgis?
Tadas neatsiliepė.
-Vis tiek pagaus vieną kartą. Pagaus, o kas tada? -Juozapas
pasimuistė -jį tarytum slėgė savi pečiai. - Žemę kartu būtume
arę...
Tadas pasilenkė, pakėlė grumstą, paskui žvilgtelėjo į brolį, į
nuogus sodžiaus medžius, jau paliestus bundančio pavasario.
Tadas sugniaužė kumštį. Iš saujos pabiro žemė.
-Vienam tau, vienam teks arti žemę, Juozapai... Ir motina pa
sirūpink. Taip jau išėjo... -Tadas apkabino brolį ir sunkiai išsiplė
šė iš jo glėbio. Žengė vieškelio link.
Sustojo. Žvilgtelėjo į lauką, kuriame pas žambį mosavo uode
ga Juodis. Dar kartą į sodžių. Ir pasuko Luokės link.
-Tadai! -dusliu balsu pašaukė Juozapas.
Tadas atsigrįžo. Didelis. Vienišas. Šypsojosi.

Pavasario dvelksmą galėjai justi ir Luokės turguje. Garsiau ir
guvesniais balsais šūkavo sodietės moterys, numetusios vežimuo
se savo žiemos skrandas. Iš tolo skyrėsi miestietės, pirmą sykį apsi
vilkusios tokiai pavasariškai dienai tinkantį plonesnį drabužį.
Visose pakampėse spygavo basakojai vaikėzai, nardydami tarp
arklių vežimų, prekystalių, erzino prekiautojus, kudakino vištas,
taškėsi po balas palei žydų kromelius, turėdami iš to sau didelį
smagumą. Rytoj- Jurginės! Pilna Luokė prigužės važiuotų, raitų
ir pėsčių. Kiekviename name atsiras po svečią: giminę, pažįstamą,
kaimyną. Miestelis pakvips šviežiai keptais tešlainiais, bonbon
kėm, padvelks degutu ir arklių mėšlu. Suskambės varpai, sutrink
sės trobų durys. O jau klegesio, klegesio! Jau šiandien Leros kar
čema dūsta nuo dūmų ir balsŲ gaudesio, o smuklininko dukters
mergaičiukė Sara šmižinėja tarp lankytojų, raugėdama nuo sal
dumynų. Šešerių metukų Sara dar yra didelė mėgėja kaulyti ka
peikų, kurių, kaip žinoma, nelabai gaili koks nors išgėręs sodietis.
Už tokią šelmystę Sarą ne sykį gėdina senelis Icikas, bet mergaitei

tokie pamokymai - kaip nuo žąsies vanduo! Prisižmoneliautas
kapeikas ji meta į molinį ančiuką ir prieš Naujuosius metus keti
na nusipirkti sidabrinę apyrankę, kokią nešioja vaistininko dukra
Rebeka.
Tadas slampinėjo tarp prekystalių, vis labiau stebėdamasis,
kad niekas nuo jo nesigąsčioja, nenusuka veido, nestato stulpu
akių. Tai kas čia turėtų pasikeisti rytoj?
T iesa, ir pažįstamų jis dar nesutiko. O ir pats atrodo gerokai
pasikeitęs - su ūsais, ant pečių krintančiais gaurais, pajuodusiu
(veikiausiai nuo nuovargio) veidu.
Leros karčemos alkieriuje tuo metu vyko rimtos derybos. Jau
nas, kaip ant mielių kylantis dvarponis Vėdaras pirko iš bajoro
Nagurskio palivarką su bravoru. Deryboms tarpininkavo Stanis
lovas Prižgintas, kuris poną Vėdarą taikė jaunikiu savo senmer
giaujančiai dukrai.
Derybos jau ėjo magaryčių link, bet abu dvarponiai vis dar ne
sutarė dėl bravoro, kurio Vėdaras kaip įmanydamas kratėsi, nes tų
vyno daryklų buvo įsigijęs visą tuziną, ir prekė aiškiai nebeturėjo
paklausos.
-Pasilik jį sau. Ir dar už tokį pinigą! Man jo nereikia!
-Kas man dirbs bravore be palivarko? Kur aš rasiu tokių žmonių? -karščiavosi bajoras Nagurskis. -Jeigu šitaip, tai aš ir pali
varką pasilieku!
- O tu nuleisk mažumėlę. Nuleisk, gal ponas Vėdaras ir susi

gundys? -gynė būsimo žento reikalus Stanislovas Prižgintas.

Į alkierių net nepasilabinęs įpuolė Dzidorius Vaitiekus.
-Blinda turguj! -išpūtė žinią.

Dvarponiai nuščiuvo. Vėdaro veidą išmušė baltos dėmės. Jo
kišenėj gulėjo tiek pinigų, kad būtų įveikęs nupirkti dešimtį tokių
bajoro Nagurskio palivarkų su bravorais.
-V ienas? Ar... su šaika?-išdrįso pasiteirauti.
- O kas jį žino? -tebegaudė kvapą Dzidorius. - Vaikšto sau

kaip karalius! .. Už aulo kančių įsikišęs. V ieni sakė -Brazilijoj,
kiti-pas gubernatorių likerius geria. Ir še tau!..
-Tai jis... ir čia gali užeiti?-kilo nuo stalo Vėdaras.
-Nėr buvę, kad neužeitų, - pasakė Dzidorius.
-Lėk pas pristavą,-paliepė Dzidoriui Prižgintas.-Tegu skuba čionai su savo vyrais!
- O mes?-Vėdaras dairėsi į duris, kurios vedė į karčemininko

gyvenamuosius kambarius. -Mes, vadinasi, taip ir... sėdėsim čia,
ką?
-Sėdėsim, - oriai pasakė Prižgintas.
- Penki šimtai rublių! -bajoras Nagurskis staiga prisiminė
seną skriaudą.-Aš jam nedovanosiu! Aš pats nulupsiu skūrą ši
tam mužikui!
-Ir gerai padarysi, -pritarė Prižgintas. -Yra laikas sėti, bet
yra laikas ir pjauti. Sarą! Pašaukit man Sarą!
Mergaičiukės ilgai ieškoti nereikėjo.
-Štai rublis, -pasakė Prižgintas, ištraukdamas iš �išenės mo
netą.-Ar nori jį turėti?
-Noriu!-nušvito Sara ir ištiesė ranką.
-Esi protinga mergaitė, -pagyrė ją Prižgintas. -Bet pinigą
reikia užsidirbti, - vėl paslėpė monetą dvarponis.
-Užsidirbti? Kaip?

Turgus Tadą nuvylė. Turgus kaip turgus. Toji ragana jam liepė
ateiti rytoj ir nieko neužsiminė apie turgų.
Išgersiu pusstuopį alaus ir keliauju pas Mortą. Gana tų gužy
nių!
Jis įėjo į karčemą, prasibrovė pro stupulinėjančius vyrus prie
prekystalio. Įprastoje vietoje karčemininko Leros nebuvo. Tadas
nežinojo, kad jau visi metai, kai Icikas Lera perleido karčemą
dukros žinion, o pats užsidarė kamaraitėje ir kiauras dienas skaitė
Talmudą- ruošėsi kelionei į ramesnį pasaulį.
Prie prekystalio stovėjo ir verkė mergaičiukė.
Tadas žvilgtelėjo kairėn, dirstelėja dešinėn: kurgi tas Lera prapuolė?
Mergaičiukė jau bliovė balsu.
- Ko taip graudiniesi? Kas tave nuskriaudė?
Sara atitraukė nuo akių ašarotus kumštelius ir dar garsiau paleido kakarinę.
Į ką ji man taip panaši, pagalvojo Tadas.
- Gal tėvelio nebesurandi?
Sara papurtė galvą.
- Nori, aš tau nupirksiu saldainį?
Sara vėl papurtė galvą, bet verkti nesiliovė. Mergaitė rožine
suknele, štai į ką ji panaši! Į panelę Kristiną! Kas čia per monai?
Palauk, palauk, ar tik ne karčemininko anūkė bus? Tokie pat an
takiai, nosikė, juodai žvilgantys plaukai. T ik tamsesnio gymio.
Beveik čigoniško.

-Tai ko tu nori?
- Aš bijau mamos, - proverksmiu pasakė Sara. - Dėdės sudaužė butelį ir nenori užmokėti. O tą butelį aš jiems atnešiau.
-Negeri dėdės. Ko jie šitaip, a? Nagi, parodyk man juos!
Sara nusibraukė ašaras, mostelėjo rankute į alkierių.
Tadas praskyrė purviną maršką ir žengė vidun.
Už stalo lyg niekur nieko sėdėjo bajoras Nagurskis ir Stanislo
vas Prižgintas. Ponas Vėdaras buvo kažkur išgaravęs.
-O! Betgi čia seni pažįstami! -nusistebėjo Tadas. Labai rimti
dėdės! Rimti dėdės, o skriaudžia mažą mergaitę. Negražu!
-Jau spėjo mergiotė pasiskųsti, - šyptelėjo Prižgintas. - Už
tarėją susirado. Ką mes dabar darysim? Vysim jį lauk ar dar kentėsim?
-Aš ir pats išeisiu. T ik sumokėkit mergytei už butelį.
-Panašu, kad šitas driskius mums grasina? Ar tau taip neatrodo?-kreipėsi Nagurskis į Prižgintą.
-Panašu. Labai panašu, -Prižgintas pakėlė degtinės stikliuką,
palaikė, lyg svarstydamas - išgerti ar vėl pastatyti, ir šliukštelėja
Tadui į veidą.-Lauk iš čia, pasmirdęs mužike!
Tadas alkūne nusibraukė veidą,
-Aha, -pasakė sau tyliai.- Rimti dėdės nori rimtai kalbėtis.
Jis staiga pasilenkė, vienu matu išrovė Prižgintui iš po sėdynės
kėdę. Dvarponis klestelėja ant aslos.
Bet nespėjo Tadas atsitiesti, kai kažkoks skaudžiai kietas daik
tas trenkė jam į galvą. Tadas atsisuko ir išvydo už nugaros su bute
liu rankoje Vėdarą. Drauge su juo alkieriun įsiveržė būrelis vyrų.

- Muškit vagį! - nesavu balsu sukliko Vėdaras ir paleido į
Tadą butelį.
-Nu, žmogau! -dabar pasiuto ir Tadas, mostelėjo kėde. Vė
daras su visa marška išskrido į karčemą, bet vyrai pastojo Tadui
kelią. Pasipylė kumščiai.
-Samdytiniai!..-sugriežė dantimis Tadas, nepaleisdamas kė
dės, iš kurios rankoje greit pasiliko tik viena koja.
-Muškit vagį! -kažkur toli klykė Vėdaro balsas. -Laužkit,
vyrai, statinius!
Sužvango, pažiro karčemos langai, sutratėjo virsdamas iš stak
tos durys.
Tadą užgulė keturiese, dusino, laužė rankas. Jam šiaip taip pa
vyko susiriesti, spyrė kažkam, pašokdamas ant kojų. Ir tuojau pat
suspigo moteriškas balsas:
- Jėzaumarija, užmušė! Vaikelį mano užmušė!.. Laikykit
zmogzud"'
!···
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Tadas išgriuvo iš karčemos, parklupo, vėl atsistojo, dairėsi ap
temusiomis akimis.
Turgaus aikštė buvo neatpažįstamai pasikeitusi, nuščiuvo bar
niai ir šnekos, nutyko vaikėzai. Keista negandos tyla pakibo ore.
T ik laužiamos tvoros traškesys ir kojų trepsėjimas. V is artyn, ar
tyn. Iš kur tiek žmonių vienam daikte?! Tarytum visa Luokės pa
rapija būtų subėgusi į rinką!
Ir nė vieno pažįstamo veido! Nė vieno!
Ne, štai, regis, bėga jam į pagalbą Simonas Mendzaras, kaimy

nas, Kinčiulių sodžiaus aludarys ir Teresikės tėvas. Podraug su

juo - račius Dovydas Sauka ir Mockus, kalvis ir kurpius vienam
asmeny. Net vargamistra atplumpsi, nors dar tebėra aptuisęs nuo
pagirių.
Bet kad ir jų rankose - ienos, tvoros statiniai! Ir jie kartu su
visais grūmoja ir šaukia:
-Muškit vagį! Muškit Blindą!
Ką aš jiems padariau?
Pro ausį prašvilpė akmuo. Antras atsitrenkė į smakrą.
Ar tik ne Mendzarienė, Simono pati? Nejau už medalikėlį? Už
tą sudilusį blizg utį, kurio jam, iš teisybės, visai nereikėjo. Visai.
Dar akmuo ir ienos smūgis į galvą. Po kojom susiūbavo grin
dinys.
-Tu mano brolelį deginai! Tai še tau! Še tau!
Gal papaiko boba! Su menturiu ant jo dar niekas nėra puolęs!
Įkvėpti! Dar sykį įkvėpti!
Bet krūtinėj tik purvo ir kraujo skonis.
Kaip jis ateis rytoj į]urginių atlaidus? Kaip toks pasirodys? Ko
čia jam taip reikėjo veržtis šiandien? Ką norėjo apgauti - Marą,
save ar dar kai ką?
" ...net vardo niekas neprisimins ... O jei ir prisimins - nebent
vaikams gąsdinti. Gerumui - žmogaus atmintis trumpa... Toks
jau yra g yvenimas..:

'

Kas tai pasakė?
" ...aš melsiuos už tave... Aš labai melsiuos. Jis turi išgirsti:'
Mortos akys taip arti, kad gali įžiūrėti virpant blakstienas.

-Žmonės! Ką jūs darot? Žmonės! Susimildami!
Iš kur toks pažįstamas balsas? Iš pūgos stūgavimo, iš šienapjū

tės saulėtekių, iš jaučių maurojimo rudenio galulaukėse? Nejau
Dominyko?
-].ezau.' .. z� andarai.
.,
-Dabar jo nebeišgelbės ir pats gubernatorius!
-Žiū! Nebekruta! ..
Minia atšlijo. Ratas aplink gulintį ant grindinio Tadą platėja.
Kas čia dabar atsitiko? Kas?
Pavasario popietė. Tuskena vėjas purvyne numestą saldainio
popieriuką. Kažkur miestelio pakrašty žviegia nešerti paršai, ku
dakuoja vištos. Virš bažnyčios bokšto giliam danguje čirpia vie
nišas vyturys. Palei išlaužytą turgaus tvorą, kramsnodami abraką,
trepsi ir prunkščia arkliai.
Ant karčemos slenksčio stovi Meiros dukra Sara, ir iš jos iš
plėstų, rinkos aikštėn žiūrinčių akių rieda ašaros. Net ji pati to
nežino.

Skaitytojas, palyginęs "Tado Blindos" romano trečiąją dalį su to pa
ties pavadinimo televizijos filmu (pastatytu 1973 m.), be abejo, aptiks
siužetinių neatitikimų. Jie atsirado nebūtinai autoriaus valia. Kitokius
siužeto vingius pasiūlė keli Tado Blindos biografijos faktai, kurie iki tol
man nebuvo žinomi. Gaila, nieko nepavyko patirti apie Tado Blindos
gyvenimą 1863 metais, nors garsųjį plėšiką, pavyzdžiui, mini V. Myko
laitis-Putinas savo "Sukilėliuose". Turiu vilties, kad istorikai labai nesu
pyks, kam į sukilėlių gretas atvedžiau ne visai padorų ir ne itin sąmonin
gą personažą- arkliavagį Tadą Blindą.
Kas ieškotų analogijų su G. Landsbergio-Žemkalnio drama "Blinda,
svieto lygintojas", tam galėčiau nurodyti vienintelį epizodą- priesaikos
sceną prie Dervinės pušies, nors patį tekstą ir priesaikos turinį iš esmės
pakeičiau.
Luokės apylinkių skaitytojai tikriausiai stebėsis, kodėl knygoje ne
minimi tikrieji Biržuvėnų dvaro šeimininkai? Taip, romano veiksmo
metais Biržuvėnuose gyveno dvarininkai Gorskiai, bet man verktinai
reikėjo tame dvare įkurdinti poną Gruinių ir jo šeimyną. Turėdamas gal
voje, kad pasakojimas nėra dokumentinis, ryžausi minėtajai paklaidai.
Šia proga noriu nuoširdžiai padėkoti didžiausiam pagalbininkui,
man leidusiam naudotis savo sukaupta medžiaga apie Tadą Blindą, pir
majam romano skaitytojui ir kritikui, buvusiam Telšių kraštotyros mu
ziejaus direktoriui Jonui Andriusevičiui.
Autorius

