
ANTROJI DALIS D R A U G A S 

MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA 
Saturday supplement 1996 m. spalio mėn. 19 d. / October 19, 1996 Nr. 205(35) 

\ 

ICCHOKO MERO „APVERSTAS PASAULIS 99 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

Viltis Lietuvos dešinei 
Taip pavadina išsamią apžval

gą apie busimus Lietuvos Seimo 
rinkimus visame pasaulyje skai
tomas savaitinis, Didžiojoje Bri
tanijoje leidžiamas, politikos ir 
ekonomijos žurnalas The Eco-
nomiat naujausiame spalio 12-18 
d. numeryje. Straipsnis rašytas 
Vilniuje ir jo pasirodymas prieš 
pat rinkimus liudija, su kokiu 
dideliu dėmesiu ir likęs pasaulis 
laukia jų išdavų — kodėl, paaiš
kėja ii paties straipsnio prielaidų. 
Kadangi į jį galima žvelgti kaip 
lyg ir užsklandą šiuose pus
lapiuose kelias savaites spausdin
tiems mošų žurnalistės Rimos 
Margos Girniuvienės pasikalbė
jimams su Lietuvos dešiniųjų 
partgų vadais, manome, kad su 
straipsnio mintimi* gali būti 
įdomu susipažinti ir mūsų skaity
tojams arba bent patirti, kaip 
pačiose rinkimų išvakarėse 
Lietuvos padėti matė vakariečiai 
ir kokią svarbą teikė joje vyks
tančiam politiniam procesui. 

Pastaruosiuose Seimo rinki
muose 1992 metų spalio mėnesi 
lietuviai buvo pirmieji savo 
kaimynystėje, i< hftmHanljt vai
dilą vėl (dabar reformuotiems) 
komunistams, kurių pirmtakus 
dar tik prieš metus ii valdžios 
buvo išmetė. Lenkai ir vengrai 
pasekė lietuviais. Tačiau dabar, 
rato The Economist korespon
dentas Vilniuje, lietuviai grasina 
letoiuiuotų komunistų ateičiai — 
Seimo rinkimuose spalio 20 dieną 
dešiniosios partijos turi galimybe 
laimėti. Ii 28 partijų, kurios run
giasi dėl Seimo 141 vietos, tik 
pusė tuzino, atrodo, įstengs 
peržengti penkių nuošimčių 
balsų slenkstį. Dvi i i jų — Krikš
čionių demokratų partija ir 
Tėvynės Sąjunga, pagrindinės 
dėžinės partijos, pasak The 
Economist, sutinka sudaryti 
koalicine vyriausybe. Viešosios 
nuomonės tyrinėjimai Lietuvoje 
rodo, kad jos kartu gali laimėti 
visų balsų ketvirtį, dvigubai dau
giau, negu valdančioji LDDP 
(ekskomunistai, paaiškina The 
Economist). To dar neužtektų 
laimėti Seimo daugumos, bet 
galbūt jiems pasiseks tarpusavyje 
susiderėti (The Economist sako: 
„togangup") su Centro Sąjunga, 
kurią reporteris apgailėtinai, o ii 
tiesų savo gėdai, atrodo, suplaka 
su Tautininkų sąjunga, pavadin
damas ją „a bunch of natkmalists 
whose anticorruption populiam 
may gain tbem a tenth of the 
vote". 

Jei ostinė kimi, kitas minist
ras pirmininkas gal busiąs Gedi

minas Vagnorius ii Tėvynės 
Sąjungos. Tuo atveju Vytautas 
Landsbergis (Lietuvos pirmasis 
pAn««i-miffrpiif ĮHPftidffntas ir da
bartinis Tėvynės Sąjungos va
dovas) taptų parlamento pirmi
ninku. Dėl Prezidento pozicijos, 
„kuri* užėmęs suktas ekakomu-
nistas Algirdas Brazauskas", 
šiuo metu dar nėra rungiamasi. 

Nesvarbu, kokia kombinacija 
atsiras po rinkimų, jai teks 
perimti valdyti valstybe, kuri dar 
tebesvyruoja po praėjusios žiemos 
finansinės krizės, kai net devyni 
bankai sužlugo. Tuolaikinis mi
nistras pirmininkas Adolfas 
Sleževičius buvo „išbūgnintas" ii 
pareigų, sužinojus, kad jis i i 
banko išėmė ssvo trisdešimt 
tūkstančių dolerių santaupas dvi 
dienas prieš bankų sukritimą. Po 
to kilusiame furore visa jo 
vyriausybė atsistatydino. Toli-
meenn vyriausybei irgi vadovavo 
ekskomunistai. Ji nutarė kom
pensuoti bankų įnašų savi
ninkams Tai, kartu su brangiai 
kainavusia bankų sistemos re
forma, praktiškai ištuštino Lietu
vos iždo skrynią Tarptautinis 
Pinigų Fondas (TMF) anksčiau 
šiais metais pritarė 90 milijonų 
dolerių paskolai Lietuvai. IMF 
nesitiki Lietuvos ekonomijos 
augimo šįmet, bet apskaičiuoja, 
kad atsakingat s^sasaVssssassiasssi 
leistų ekonomijai ateinančiais 
metais augti 7% ir infliacijai kris
ti iki 20% nuo šiuometinės 25%. 
Amerikos kreditorių vertinimo 
agentūra Moody's Lietuvai davė 
optimistišką Ba2 kredito 
įvertinimą. Lietuva — pirmoji iš 
buvusiųjų sovietinių respublikų, 
kuriai taip gerai pasisekė pas 
Moody's, sako The Economist, ir 
gal tas reiki, kad užsienio in
vesticijos pagaliau taps daugiau 
negu srovele. 

Tačiau Lietuvos vyriausybei 
dar vis reikės kopti kalnan. Nors 
didžioji Lietuvos ekonomijos dalis 
esanti privačiose rankose, dau
guma valdytoju, kurie tvarkė 
senąjį spektaklį, dar vis tebe
tvarko dalykus, nors ir prisiėmė 
naujas roles. Jų senieji metodai 
mažai pasikeitė- Lietuva toli at
silikusi nuo savo Baltijos part
nerių Estijos ir Latvijos. Tai 
paaiškina investorių baugštumą 
Listmojs iki šiai dienai. Lietuva 
nelabai mėgsta būti lyginama su 
Baltijos kaimynėmis. Ji dabar 
bando save prisistatyti kaip Cen
tro Europos valstybe, ne Baltijos 
drauge su Siaurės Europos. 
Lietuva seka savo vakarine kai
myne — Lenkiją, kuri nori, kad 

Vienas įtaigiausių 1995 metais 
lietuvių literatūros kūrinių buvo 
parašytas Izraelyje ir išspaus
dintas Amerikoje. Tai Icchoko 
Mero novelių rinkinys Apverstas 
pasaulis. 

Kaip ir ankstesniuose Mero kū
riniuose, jo „apverstojo" pasaulio 
centras tebėra Kelmės miestelis 
Žemaitijoje — tenykštė egzeku
cijų duobė, nuo kurios paties 
krašto jis, aštuonmetis vaikas, 
buvo išgelbėtas 1941 metais. Lie
tuva, Rytų Europa, Izraelis... 
Mero novelių veikėjai, temos, mo
tyvai ratilais pasklinda tolyn į 
visas puses nuo Kelmės. Tačiau 
jie pakartojamai sugrįžta prie tos 
kapinių duobės, tokia galinga jos 
magnetinė trauka. 

Novelių veikėjai, autoriaus 
pavidalai, nenustoja išsigelbėję ir 
nesiliauja mirt. Jų aplinka pri
mena fantastišką pasaulį po 
pasaulio galo ar gal pomirtinį re
gėjimą. Paskutinieji knygos žo
džiai: , J ie niekad nesužinojo, 
ksd numiriau būdamas vos 
aštuonerių metų". 

Vienoje kertinėje rinkinio 
novelėje, „Kartus rūgštynių 
skonis, „Steponu perkrikštytas 
jaunas žydas aplanko savo iš
gelbėtoją, antrąją motiną, Mortą. 

Lietuva pasirašytų Centro 
Europos Laisvos Prekybos 
sutartį, kuri šiuo metu yra lyg 
Europos Sąjungos Ištiriamasis, ir 
kuriai čekai, vengrai, slovakai ir 
slovėnai (o taip pat ir lenkai) jau 
priklauso. Lenkai nori, kad 
Vakarai įtrauktų Lietuvą į savo 
saugumo orbitą. Danįja, ir ne taip 
garsiai, Norvegija, galvoja, kad 
Lietuva turėtų įstoti į NATO, bet 
Amerika, Britanija ir Vokietija 
tam priešinasi, sako The Eco
nomist reporteris. Naujoji Lietu 
vos valdžia turės kreipti savo 
entuziazmą į NATO Partnership 
for Peace, šalia Rusjos ir Ukrai
nos. 

Pasak straipsnio autoriaus, 
aukštosios strategijos mintys 
Lietuvoje toli atsilieka nuo kas
dieninės kovos išlikti. Oficialiai 
mėnesio vidutinė alga yra maž
daug 165 doleriai. Tačiau ne
seniai World Bank finansuotas 
Lietuvoje tyrinėjimas atrado, kad 
šeimos vidutinės įplaukos yra tik 
du trečdaliai tos oficialiosios 
sumos. Plyšys tarp turtingų ir 
vargių plečiasi. Kriminalizmas 
kyla. Nedarbas yra 8%. Kaip ir 
kitur senojoj Sovietų Sąjungoj, 
turtuoliai švaistosi dažnai ne
teisėtai įsigytais turtais, o dau
gumos nuotaikos yra rūgščios. 
Gal dėl to įprastinis Vakaruose 
lozungas „Throw the raacals 
out!" (Išmest nenaudėlius!) gali 
šįkart ir lietuviams būti patrauk
lus, baigia straipsnio rašytojas. 
Kaip iš tikrųjų bus, ir mes jau 
netrukus sužinosime. 

Ši įame numeryje: 
Ir pasaulis stebi mūsų Seimo rinkimus • Naujoji Icchoko Mero 
knyga • Trys broliai ii Vėjeliikiu kaimo • Icchoko Mero ap
sakymas • Hamilton'o „Aukuro" teatro „Petras Kurmelis" 
Čikagoje • Donaldo Kajoko eilėraščiai 

Beribio gerumo įsikūnijimas, iš 
mirties nagų išplėšusi Stepuką, ji 
dabar slepia jo ir jo tėvų žudiką 
vien todėl, kad jis dabar patsai 
ujamas ir persekiojamas. Tokia 
Mortos gerumo logika priveda 
prie naujos katastrofos — jos 
globojamas žudikas nužudo ir 
Mortą, ir Stepuką 

Autorius gvildena neracio
nalaus gerumo pavoju ir pasi 
priešinimo blogiui problemas, ne 
filosofuodamas, bet vaizduo
damas. Savo paviršiumi realis
tinė novelė užsisklendžia, pavirs
dama pasaka. Mortos trobelė 
tampa stebuklinga vieta, kur 
dega amžina ugnis ir praeivio 
laukia nesenstantis maistas. Kai 
mynas dievdirb'ys nužudytie
siems pastato kryžių ir prie jo 
prikala medine'plokštę, kurioje 
išdegina šv. Mortos ir šv. Stepono 
atvaizdus: žydiška tapatybė išde 
ginta tradiciniu lietuviškų bei 
krikščioniškų ženklų ir simbolių 
lauke. 

Žvelgiant purisunėmis akimis, 
šis staigus novelės posūkis gali 
pasirodyti dirbtinai prikergtas. 
Viso novelių rinkinio ir Mero 
pasaulėvaizdžiu, kontekste jis 
logiškas ir natūralus: pasaulio 
„daiktiškumai" autoriui tėra 
paviršiaus apraiška, po kuria 
slypi ženklai ir~ simboliai. 

Knygoje pakartojamai iškyla 
tapatybės klausimas, nuo egzeku
cijų duobės tapęs gyvybės ir mir
ties klausimu. Mortos meilė beri
bė, bet jos išgelbėtąjį vaiką ap
krikštijusi, ji negali susitaikyti 
su jo žydiškuoju sluoksniu. Kai jis 
jai prisipažįsta jau nebegarbinąs 
jos Viešpaties, ji paklausia: „Ar 
jau visai žydas pasidarei?" Jis at
sako: „Ir žydas, ir nežydas, nei 
šis, nei tas". 

Toksai sudvejintas Mero no
velių protagonistas keliauja po 
gyvenimą Izraelyje vykstančiose 
novelėse sutinkame jj, „po dviejų 
tūkstančių metų namo" sugrįžu
sį Lietuvos žydą, nešiną savo 
vaikystės miestelių ir holokosto 
atsiminimais. Jisai ir savas, ir 
svetimas tarp izraeliečių, kurių 

KtfytojaH Icchokaa Meras 

pasaulėvaizdžiai tokie skirtingi. 
Taip viskas susidvejina. Gero

sios Mortos dvynis Izraelyje yra 
„cadikas" — teisuolis Jakovas. Ir 
šiam šventam žmogui, kaip ir 
Mortai, nieko nėra brangesnio už 
gyvybe Dievo sukurtame pasau
lyje, bet ir jį apraizgo ir pasmau
gia tame pasaulyje glūdintys gė
rio - pikto paradoksai. Kai jis, 
neištvėręs, užmuša savo kankin
toją, Viešpats iš karto Jakovą pa
verčia šakalu, tačiau, išklausęs jo 
maldų, pasigaili ir jam suteikia 
alyvmedžio pavidalą. Taip lietu
viškasis medžio kultas ataidi 
Šventraščio puslapius prime
nančioje Izraelio panoramoje. Ir 
taip rabinų legendų aidai susipi
na su Vinco Krėvės padavimų rit
mais ir stilistinėmis figūromis. 

Jau „Karčiame rūgštynių sko
nyje" ryškiai išsakyta asmens 
tapatybės tema vėl suskamba 
neva realistinėje novelėje „Pas
kutinė vakarienė". Pasakoto
jas (autorius' Tel Aviv'o susi
tinka su dviem kaunietėm, ku
rios, kaip ir jis, buvo išplėštos 
iŠ mirties rankų, pakrikštytos, o 

jų vardai buvo pakeisti; taip 
išėjusios iš savo tapatybės, jos vėl 
sugrįžo, susigrąžino savo vardus, 
ar prisiėmė naujus: 

Prieš karą, Žiburiuose, ji buvo 
Liba, Libale... Paskui, per karą, 
ją pakrikštijo Maryte. Dabar jos 
vardas — Eliševa. [...] 

Lilios ir Liamos teta, kurią 
anksčiau vadindavo Lialia, o 
dabar — Avital. 

Be perstojo besikeičiančių vardų 
fuga; nuolatos iš rankų išslys
tanti tapatybė; Kaunas ir Tel 
Aviv'as; krikščionybė ir judaiz
mas — Mero pasaulis labai 
tolimas nuo Ovidijaus, bet 
abiems bendra nesiliaujanti 
metamorfozių seka. Tariama 
„tikrovė" yra labai nesolidi, ne
tikroviška. Panašiame pasaulyje 
kadaise gyveno Franz Kafka 
(„Kaip sapne, dariau viską, ką 
liepė".) Novelėje .Aukštasis sep
tintas aukštas", Europoje 
„Nieko" galybe patyręs imig 
rantas Tel Aviv'e negali atrasti 
jam paskirto buto. Nors jo patir
ties neragavę, paviršutiniškai 
„tikroviškame" pasaulyje gy

venantys Izraelio biurokratai 
logiškai tvirtina, jog tasai septy-
niaaukštis namas tikrai egzis
tuoja. O tasai tikrai egzistuo
jantis namas staiga įžūliai panei
gia fizikos dėsnius ir pradingsta. 

Kraupioji Kelmės duobė Mero 
neužhipnotizavo ir nesupan
čiojo jo meno. Trumpoje novelėje 
„Gied lakštingalėlis", be jokių 
nuorodų į istorines katastrofas, 
moteris taip jautriai ir iškalbiai 
išlieja savo širdį — joje susikau
pusią meilę, pavydą, baimę —jog 
tik užbaigę ją skaityti, pamažu 
susivokiame, jog tai autoriaus, į 
moters vidų taip giliai įžvelgti 
sugebančio vyro balsas. 

Nenuostabu, kad subtilusai sti
listas Antanas Vaičiulaitis jau 
anksti pastebėjo Mero prozos ko
kybę. Jo kalba atrodo paprasta ir 
permatoma, bet tai tiktai jos 
šydas, po kuriuo pulsuoja rit
mingi pasikartojimai, sudėtingos 
aliuzijos. Mažiau pavykusiose no
velėse (kaip, pavyzdžiui, pokario 
pietryčių Europą vaizduojančioje 

(Nukelta i 4 psl.) 

Rašytojo Icchoko Mrro auUklnaa N«w York'a masdaug 1S78 metate, kada jia buvo atvykęs pritarti 
lietuviu, rašytoju drauguos jam paskirtą premija, u* j© roaaaą „Striptizą*". Su juo susitiko iseivuo* 
rašytojai, dailininkai, tunteltetai. Pirmoje eilėje: poataa tėvas S»»SaSSJs» Andriekue. O M , Icchokaa 
Mara*. Vincas Rastenis. Antroje anąja: (— t tm II katate) aktorius Henrikas Kačinskas, (tračias U 
katras) deJHalnkaa Vytautas K. Jonynas, (penktas U kaires) aktorius VKaite Žukauskas, (pačioj* 
itlHntte) rašytojas Pauliu* Jurkus. Vytauto Matelio nuotrauka 

unatanenatanul ' - - - - ' 
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Trys Karosai iš Vėjeliškių 
J U R G I S G I M B U T A S 

Prie pat Anykščių, iš vakarų 
puaėa, tebėra Vėjeliškių kaimas, 
kurio ribose yra Vėjeliškių vien
sėdis. Čia 19-ame amžiuje gimė 
trys broliai Karosai, užaugę mo
kytais vyrais, neeilinės asmeny
bės. Dviem jų šįmet yra apvalūs 
jubiliejiniai metai. Jų tėvai buvo 
Jonas Karosas (miręs apie 1900 
matus) ir Meškauakaitė (mirė 
prieš 1894 metus). Tėvams anksti 
mirus, visus tris sūnus leido i 
mokslus jų motinos broliai — dė
dės kunigai Nikodemas ir Tadas 
Mošksnsksi. Vėjeliškių ūkį per
ėmė tvarkyti motinos sesuo Teo
filė Meškauakaitė. Tada tasai 
ūkis turėjo du valakus šėmės 
(apie 43 hektarus). 

Vyriausias brolis buvo būsima
sis vyskupas Antanas Karosas 
(1866-1947). Tad šįmet suėjo 140 
metų nuo jo gimimo. Plati vysku
po biografija duota Lietuvių en-
cikiapedyoJeOat., 1957), tad čia 
suminėsiu tik svarbiausias datas: 
1883 metais baigė dvasine akade
mija Petrapilyje ir įšventintas 
kunigu. Nuo 1900 metų Žemaičių 
kunigų seminarijos Kaune rekto
rius. 1907 metais konsekruotas 
vyskupu ir nuo 1910 iki 1920 me
tų buvo Seinų vyskupas ordiną 
ras. Lenkų valdžios ištremtas į 
nepriklausoma Lietuvą, nuo 1926 
iki 1947 meto) Antanas Karosas 
buvo Vilkaviškio vyskupas. Karo 
pabaigoje sugriovus Vilkaviškio 
katedrą, vyskupas apsigyveno 
Marijampolėje, kur ir mirė 1947 
m. liepos 7 d. Tad kitais metais 
bus 50 metų sukaktis. Palaidotas 
Marijampolės bažnyčioje. Nors 
vyskupas Karosas buvo ligotas, 
kuprotas dėl nugarkaulio ligos, ir 
dar sirgo astma, išgyveno 91 me
tus. Sulaukės 77 metų, vyskupas 
pasjsakĄ; „Taip Dievas lėmė — il-
gai gyventi". Jis buvo plataus, 
šviesaus proto, labai geros atmin
ties, valingas ir ryžtingas 

Karoso 25 metų vyskupavimui 
pažymėti kan. Juoaas Tumas-

Vyskepas Antanas Karosą* (1SM-1M7) 
Naotraaka daryta apta 1*17 Batas -

Vaižgantas 1932 metais paskelbė 
straipsnį, vėliau įjungtą į Vaiž
ganto raštų XTX tomą —1933 me
tais Kaune. Tą straipsnį per
sispausdino Anykščių žurnalas, 
Nr. 9,1996. Redaktorius Vygan
das Račkaitis pridėjo savo trum
pus komentarus. Vaižganto 
straipsnyje yra kelios vyskupo 
Karoso gyvenimo detalės, cha
rakterizuojančios jo asmenybe. 
Vieną tokią ištrauką pakartosiu: 
, Apie sekretoriaus kun. A Ka
roso sugebėjimą Maskolių val-

1* Jurgio Ghaboto atbusto. 

džiai atsakinėti pats vyskupas or
dinaras MX. Paliulionis dideliu 
pasigėrėjimu papasakodavo ka
talikams. Girdi: — Jūs visai ne
numanote, kiek rimtas ir brendęs 
diplomatas tasai mano sekreto
rius santykiuos su maskoliais ir 
koks gilus kanonų ir teologijos 
žinovas santykiuose su Šv. Sostu. 
Jo rašomieji raitai aukščiau kri
tikos". 

Mano motina aplankė savo dė
de vyskupą Vilkaviškyje, pasiė
musi ir mane, kokių devynerių 

metų. Tada gyvenome prie Kau
no, Aukštojoje Fredoje. Dėdė vai- i 
žino mus apelsinais, o man tai 
buvo retenybė. Aplankė vysku
pas mus Fredoje, kur gyvenome j 
kukliame valdiškame bute prie į 
Sodininkystės ir daržininkystės 
mokyklos. Nakvodavo jis Aukšto
joje Panemunėje, klebonijoje. 

Antrasis brolis buvo inžinierius 
Klemensas Karosas (1866-1933). 
Šįmet sueis 130 metų nuo jo gi
mimo. Tai mano senelis, kurį 
pažinau - atsimenu, mano moti
nos Elenos Karosaitės-Gimbutie
nės tėvas. Lietuvių enciklope
dijoje apie jį trumpai, tad pridedu 
visą tą tekstą su pora pataisų: 

3. Klemensas (1866 XII23 Vėje
liškių vsd., Anykščių vis. - 1 9 3 3 
III 17 Kaune), inžinierius, (1) 
brolis. Gimnazįją baigė Šiauliuo
se, Susisiekimo inž. institutą ir 
matematikos fak. Maskvoje. Nuo 
1891 tarnavo susisiekimo žinybo
je ir dirbo geležinkelių statybos 
srityje, o I pas. karo metu — 
plentų ir tiltų statyboje. 1919 
sausį grįžo į Lietuvą ir tarnavo 
susisiekimo ministerijoje: 1920 
sutvarkė Požeruonu-Šiaulių ruo
žą, 1921-23 kelio ruožo viri. 
padėjėjas, nuo 1923 Klaipėdos 
ruožo viri., Amalių-Telšių ruožo 
viri., 1926 plentų ir vandens 
kelių valdybos plentų viri., 
1927-29 plentų ir vandens kelių 
valdybos direktorius. Vėliau išėjo 
pensįjon. 

(LE, XI tomas, 1957, p. 83) 
Klemenso Karoso viršininkai 

Kaune buvo susisiekimo minist
rai Juozas Jankevičius, po jo Sta
sys Čiurlionis. Ministras pirmi
ninkas tuo laiku buvo Augusti
nas Voldemaras. Mano senelis 
buvo vedas 1892 metais Brone 
Brazauskaite (1875-1918) iš Sla
vėnų dvaro prie Anykščių. Sene
lės nepažinau, tik artimai bend
ravom Kaune su jas seseris Ona 
Brazauakaite-Maaotiene, mano 
mamos teta ir bendradarbe visuo
meninėse organuarijose. Kle
mensas ir Bronė Karosai augino 
tris dukras ir vieną sūnų, visi jau 
mirė. Gabaus imamus būta to ge
ležinkelių inžinieriaus: išmoko 
šešias kalbas ir dar senatvėje 

mokėsi hebrajų. Turėjo stiprų . 
polinkį dailiajai literatūrai, daug 
ką pacituodavo iš atminties. Lai
kinai gyvendamas Žemutiniame 
Naugarde Rusijoje prieš Pirmąjį 
passnlinį karą, draugavo su len
kų kompozitorium ir politiku Ig
nu Paderevskiu. Jiedu pasikal
bėdavę ir lietuviškai, anot mano 
motinos prisiminimų. 

Dirbdamas Rusijos geležinke
liuose, inžinierius Karosas nuolat 
rūpinosi savo tėviške Vėjeliikiuo-
se, dažnai ją aplankydamas. Pa
gelbėjo savo tetai Tepilei ūkinin
kauti, praplėtė seną pirkią, pri
statydamas keturis „poniškus" 
kambarius. Pastatė naują klo
jimą su daržine. Tiedu trobesiai 
tebestovi — lankiau 1968 metais. 
Neberadau senojo tvarto su ke
turkampiu diendaržiu viduje. At
simenu tą sodybą iš poros atsilan
kymų jaunystėje. Mano sesuo Al
dona dažniau atostogaudavo Vė-
jeliškiuoae pas tetą Dariją. In
žinierius Karosas grįžo ii Rusijos 
Lietuvon 1919 sausį. Pradžioje 
dirbo Vilniuje, kur jau neberado 
neseniai mirusio brolio Kazimie
ro. 1920 metais inžinierius išvyko 
Žemaitijon administruoti geležin
kelius. 1924 metais Klemensas 
Karosas vedė savo žento, mano 
tėvo inžinieriaus Leonido Gim
buto seserį Dariją iš Peslių dvaro 
prie Žvingių. Jų sūnus Donatas 
Karosas, gimęs 1928 metų sausio 
1 dieną, dabar gyvena Toronte, 
Kanadoje. Jis vedė Valeriją Jar~ 
malavičiūte, dar būdamas Aus-
traUjoje. Užaugino penkis vaikus, 
visi Kanadoje. 

Kur bebūdamas, inžinierius 
Karosas rūpinosi savo ūkiu 
Vėjeliškiuose, dabar jau padeda
mas žmonos Darijos, kuri gyveno 
daugiau ūkyje, negu Kaune ar 
kitur, kur jos vyras tarnavo. 
Bnolis vyskupas buvo atsisakęs 
savosios dalies Vėjeliškiuose Kle
menso naudai. O jis dar padidino 
ūki, įsigydamas apie 20 hektarų 
ii kaimynų, tai susidarė 63 hek
tarai. Užveisė didelį sodą ir me
delyną. Išėjės pensijon, Klemen
sas Karosas gyveno Vėjeliškiuose 
su šeima. Sovietinės okupacijos 
metais tie sodai ir medelynas su 

visa sodyba buvo įjungti į vals
tybinį ūkį. Gyvendamas Kaune 
nuo 1926 metų, mano senelis ap
lankydavo mus Fredoje dažnokai. 
Mėgdavo JM pasivaikščioti ankstų 
rytą Botanikos soda pats sau via-
nas. Turėjo tarnybinį automobilį 
„Buick*ą", kurio šoferis leisdavo 
man, vaikui, palaikyti vairą, ži
noma, jam pačiam iš tikrųjų vai
ruojant. Sakykim, kad dėl to aš 
ir Amerikoje važinėju „Buick'u". 
Senelis lankydavo bažnyčią, res-
pektuodavo kunigus. Susirgęs gy
dėsi Kaune ligoninėje,' kur ir mi
rė. Palaidotas Kaune, kapinėse 
prie Vytauto prospekto, kurias 

sovietinė valdžia panaikino, pa-
Tad 

n* 
žymės neliko, kažkur arti nuo 
atstatytojo centrinio paminklo. 

Apie jauniausiąjį brolį ardytoja 
Kazimierą nieko nešinau, tik kad 
jis gyveno ir mirė Vilniuje 1917 
metais. Jis buvo vedas Tekle (pa
vardės nežinau). Buvo mano mo
tinos krikštatėvis. Vaiką netu-
rėjo. 

Tai tokia buvo tie trys broliai 
anykštėnai Karosai i i Vėjeliškių 
vienaėdžio. Jie paliko garus pėd
sakus nepriklausomos Lietuvos 
atkūrime. 
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Naotraaka daryta 1SS7 

Icchokas Meras 

Kartus rūgštynių skonis 
Murzė amtelėjo, paskui dar sykį, paskui 

cyptelėjo meiliai, bet Morta via tiek krūptelė
jo ir paleido iš rankų samtį. Taa trumpu storu 
kotu taukštelėjo į špižinio katiliuko briauną, 
atrambiu grubiu kaušu tėkštelėjo viralą, kari-
taa didelis lašas nudilgino moteriškės viršutinę 
lūpą, ir kai jinai lyžtelėjo, pajuto burnoje gaižią 

— Paaigodėjau, paaigodėjau, — pagalvojo, 
— ne tik lapų, dar ir kotų pripjausčiau, bet 
jeigu druskos pridėsiu, gal pradings tas gai-
žulys... 

Taip galvojo, Murzei amtelėjus, nuo durų 
nusisukusi, baimindamabi ką bepamatys, ne 
žinodama, kas šį sykį netyčia užklydo, ap-
lankyti užbėgo, su reikalu užsuko sr dievai ži
no, ko atsibastė. 

Taip kiekvieną sykį, žmogui ar moteriai 
Murst sulodinus, krūpteldavo Morta ir nuo 
durų nusisukdavo. 

Tuo tarpu jau ir klemka klaptelėjo, ir pa
čios durys štai vardamoa netaptais vyriais bau 
giai sucypė, ir Morta suekaraavo, staiga šilumą 
sneringnaia nugara pajutusi 

Ir iš tikrųjų... 
— Dievulėliau tu mano... 
Ogi Stepukas! 
Nelauktas, taip ilgai neregėtas, su inkš-

čiančia Murse, tempiančia ji už kalaiete, su ry
šuliuku po pažastim. Ir smagus lyg taj, tik 
kažkoks apžėlęs visas, o paakiai — juodi. 

— Arakutienjau? — lygdztaugdamasi.lyg 
nuliūariama sumirksėjo Morta. — Ar jau? Kaip 
čia taip dabar... 

— Taipjau... 
— Ar seniai? 
— Ne,-kalkodėl paraudo Stepukas,-ne-

- O ko toks pajuodęs?- beveik piktai ka-
mantinėjo Morta - G a l naktimis nemiegi? -
pajuokavo. Ir staiga sunki mintis užgulė: sr ne 
Stepukas vaikščiojo naktį po kiemą, ar ne jo 
šešėlis užgulė langą, ar nepamatė, ko matyti 
neturėjo? 

— Ne!Ne! Ne! -ka lė sau į galvą.-Būtų 
įėjės, vis tiek būtų įėjės... 

— Ką tu čia dabar... — numojo ranka Ste
pukas ir sumelavo: — Miegojau naktį, kaipgi... 

— Pasirodė, —toliau ramino ji save.— Vis 
iš baimės... Jau vaidenasi man, ir dieną ir 
naktį vaidenasi... 

— O aš, kaip žinodama, — garsiai pasakė, 
linksmindama save ir vaikį, — rūgštelių, va, 
priskyniau, prisiroviau ir verdu, lyg tavęs be
laukdama. 

Dabar Stepukas patylėjo, tik pažvelgė į pa
ilgą išblyškusį moteriškės veidą, pašviesėjusį 
staiga, ir akis nuleido. 

Nuleido akis, nes buvo perėjas naktį ir 
aplink trobą ratą apsuko tylutėliai, nė Murzė 
nesulojo, tik cyptelėjo du kartu, apėjo jisai 
trobą ir svetimą balsą troboje išgirdo, bet ne
pasižiūrėjo pro langą, norą labai knietėjo, lyg 
būtų tuo mamute įžeidęs. O mamutės įžeisti 
nenorėjo — nė jai žinant, nė nežinant. Tad 
pasileido į mišką, į savo seną apleistą palapine, 
ir vartėsi visą naktį ant šiugždančių samanų, 
rankomis dangstydamasi nuo drėgmės ir 
šalčio. O U ryto, taip akių ir nesudėjęs, pakilo 
iš guolio, nuslinko pakriaušėm, pašlaitėm 
uogaudamas ir tik vidudienį namo parsirado. 

Murzė suko ratus apie vaikį, o tas pritūpęs 
glostė šiltą rudą kailiuką. 

To užteko, kad Morta giliai atsikvėpusi ir 
visai jau aprimusi paklaustų: 

— O kodėl nepagarbinai? 
Ir Stepukas, dar akių nepakėlęs, sumur

mėjo: 
— Kad nebegarbinu, mamute... 
— Ar jsu visai žydas pasidarei? - surūs

tėjo Mortos veidas, spalvą atgaudamas. 
— Ir žydas, ir nežydės, nei šis, nei tas, -

atsekė Stepukas. 
— Nors tiek... Sakiau! Geriau netikėlis'. 

Kad tik ne žydas... 
~ Stepukas tylėjo. 

Tada, nerasdama daugiau ką pasakyti, nu-

klibikštsavo striuka koja, ir ant kaklo vaikiui. 
Pabučiavo į skruostą, į kitą, vėl ir vėl, ir dar 
sykį išsiilgusi '-

Nors tebemurmėjo, vis tiek nerimo: 
- Paklydėlis... Paklydėlis... Bet, ačiū Die

vui, kad Žydas ir ne žydes... 
Stepukas, pusbernis tiktai, bet ištįsęs, jau 

visa galva praaugąs Mortą, ranką jai pabu
čiavo, paskui suspaudė glėbyje, o suspaudęs pa
juto plokščią krūtim}, iiatfcnmaius šonkaulius, 
aštrų nugarkaulį ir pagalvojo: blogas aš 
vaikas, jei mamutė tokia menka. 

- Juk nebadauji, dėl Dievo menės... Ar ba
dauji? — pasakė, lėtai •tstmndamas moterį, bet 
iš rankų dar nepaleisdamas 

Krūptelėjo jinai dabar jo rankose, krūpte
lėjo visu kūnu, jisai jos drebulį pajuto ir pats 
suvirpėjo, pagaliau supratęs, nors vis dar 
nenorėjo suprasti, negerą nuojautos įaudrintą 
mintį stumdamas šalin. 

Tad kitaip pasakė: 
- Ar naminis koks įsimetė, viską suryjs, 

paskutinį kąsnį?! Ką? Naminis? 0 tu nebaltin
tu viralu gyva?! Ar jau ir ožka užtrūko? 

Ir nutilo, laukė, ką jinai pasakys. 
Ar pasakys? 
Jei prisipažins, kad žmogų slapsto, tai ir 

ačiū Dievui 
Jai na, — vadinasi, Mykoliukas po grindi

mis slėpynėje tupi. 
_ Ar naminis?-pakartojo, dar via atsako 

norėdamas. 
Jinai tylėjo. 
-Viešpatie brangiausias, - sudejavo Ste

pukas ir užsičiaupė. 
- Jau b? Dievo meilės ir Viešpaties šau

kiasi... - susitvardė Morta. - Matai juk, svei-
ka, gyva. Ir soti aš, neišsigalvok. O dabar pa
leisk, vidudienis jau, man ir pasimelsti laikas. 

Išsinėrė iš vaikio letenų ir nuskubėjo, 
suklupo prie Aušros Vartą Motinos paveikslo 
ir pakėlusi akis į Švenčiausiąją Panele, ran
kas sudėjo delną prie delno: 

- Viešpaties Angelas... 
O Stepukas į grindis žiūrėjo, į grindis po 

staklėmis. 
Grindys tos nepaprastos buvo, o staklės -

irgi. r\> tom grindim Stepukas trejus 
gelbėjasi. 

Kai tik pradėjo Mykoliukas su saro 1 
rais besislapstančių tydų ieškoti po visą vals
čių, pašaukė Morta sėda Prandakų. Tas 

padėjo ant varstoto nebaigtą Dievuliuką ir 
atėjės iškasė pailgą duobe Mortos troboj, 
paskui plūktine salą lentomis išklojo ir taip 
sutaisė duobės dangtį, kad nežinodamas nega
lėjai jo nuo grindų atskirti. O jei ir būtum 
atskyręs sr pamatęs, nieko nebūtum padaręs, 
nes staklės nepajudinamos buvo, jei nežinojai 
paslapties: kaip ištraukti paslaptingą kamštį. 
O jei žinojai, - stumtelėjai stakles, rūsio dang
tis pakilo, ir lįsk, kas tupėjęs, iš duobės. 

Stepukas norėjo tuoj pat nustumti stakles 
ir atšauti dangtį. Atšauti dangtį virš Myko-
liuko galvos ir tyliai pasakyti: 

— Ropok lauk... 
Jis ilgši ieškojo Mykoliuko, bet niekada ne

pagalvojo, ką darys suradęs. 
O dabar pagalvojo. 
Gaila, kad šautuvo neturėjo. 
Jis šautuvo buože dantis jam daužytų — po 

vieną, po du, po tris, pamažu, smūgis po 
amūgio, kaip kad daužė tasai daktarui Surals-
kiui, besikasąnrism iš duobės. 

Jis veidąjam trupintų, kaip kad sutrupino 
tasai labmui Elieseriui, tiesiančiam į jį rankas 
ir prašančiam: 

- Vaikų pasigailėk .. bent kūdikių... 
Jis niekingą širdį jam išrautų. 
Jis šautuvo durklu persmeigtų jį už tėvą, 

užnxAins^užbroUus,užssasris,užstneles,už 
ssneUus. už dėdes, už dėdienes, už pusbrolius, 
ui pusseseres, už visus, kol anas taptų kru
vinu rėčiu, tokiu pat kruvinai putotu, kaip 
jis — Velvelis, kraujo ir lavonų išplukdytas 
paviršiun, duobės pakraštin, kai plona šamas 
plutelė virė, burbuliavo, pleišėjo virš duobės. 

Ir nudvėstų tas vis tiek nenubaustas, nes 
nėra bausmes Įssssaal 

Ir vis vien, sr badysi jį šimtus kartų, ar 
vienu šūviu nudėsi, — tas pate, jokio skirtumo. 

Jau ir nuo suolo kilstelėjo Stepukas, bet 
suburkavo balandžiai ant stogo, ir jis atgal 
suolan susmuko, ssssuasasm kad nakties reikia 
laukti. 

O gal atsipeikėjo. 
Nes buvo pats vidudienis, ir gal ėjo kas pro 

šalį ar Žakai rinko miške netobase.sr laukuose 
triūsė, o gal b kareiviai ar stribukai kur pa
miškėj peaai^ tupėjo, tykojo, kas bus tada su 

Tik šėtonas galėjo taip sumanyti: atvesti 
Mykoliuką į mamutės namus. 

Žinoma, ir neįtars niekas. 
v e s s u U - SJustpOansaasa. D O a M BSHUBVSVU v^BaasmH* DaauKsft D O 

kaimus, Mykoliuko iaškodamss, o Mykoliukas 
jo namuose, jo slėpj najs tūno. 

Tiktai šėtonas galėjo taip sumoti, tik My
koliukas... 

Ne, nereikėjo laukti nakties. 
Reikėjo užbaigti dabar, tuoj pat ir I 
Stepukas iššoko į gonkaa, nutvėrė i 

ir sustingo ant alsus sfio suglumęs 
Kaip pakalti ginklą prie mamutės? 
Kaip iššauti, kada mamutė meldžiasi? 
Morta klūpojo, užsimerkus 

jusi, priešais Panele Švenčiausią, 
Klevas ramiai ošė ui lango. 
Ožka mekeno patvartėj. 
Murzė tebevizgino unrtsgą. į i 

Vėl suburkavo halandfiai 
Daugiau jokio garso. 
9VMS1 vasaros viouaisino ramyne. 
- Dieve, - galvojo Stepukas. - Gal fa

nera t u vuei Mykoliuko, gal iaa»mhiĮjaii? Gal 
ašątai ir neslapsto mamutė, gal praaisaaniau? 
GalirnebuvobaJs^naktt?Ojaibttvo-anlna 
Mykoliuko visai? Gal ne Mykoliuką 
sns4atttlus% Q f u t r f t O OsJaJeMeOs OsSarflOVgsmsBSBHaf 

Argi išdrįs Mykoliukas ateiti i 
namus? 

Argi ištisa mamutė ranką tokiam? Ar už-
mirto jinai Teresėle? ' 

- Išsigalvoju, 
pusbalsiu pats sau 

Na, nė ui jokius atlašaus i 
mutė Mykoliuko. 

Ir atsiduso 8tepukae, ir vėl ginklą paslėpė. 

Ir šautuvo jokio neturėjo, o savo ginklą po 
anašfrsaejs Pasussį įtidsmas. kad i 

Nora reikėjo pradėti iš naujo. 
Kaip vanduo pro pirštus 

sunkė Mykoliukas. Vinge ėja jo pėdos: į 
u-išniis1u>aniiakąirvėlišnusa»,kol 
dingo nstouess, — narius) 
niekur nepasirodė gal 

Tada ir atėjo ta sąmatai minus, ryg 
ar M jo slėpynėje Mykoliukas? 

Bet ne! Žinoma, kad na... 
U naujo pradėti reikės. 
- Paboaru su mamute ir 

— murmėjo sau. 
Mamutė tebeaunekša. 
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„Petras Kurmelis" Čikagos Jaunimo centro scenoje 
JUOZAS ŽYGAS 

Manau, kad daugelis, o gal net 
didžiuma turėjome iią Žemaites 
apysaka skaityti, apie ją rasto 
rašyti (tr ją klasėje aptarti. Ne
galiu apie kitus kalbėti, bet mano 
atmintyje tik apysakos pava
dinimas teišliko, o fabula — tai 
visai išgaravo. Šią apysaką 
scenai pritaiką Antanas Rūkas ir 
ji buvo pastatyta Šiauliuose (tur
būt ii Klaipėdos persikėlusio 
Valstybės teatro). Tą Rūko teks
tą dar pertvarkė ir perrašė dar 
pertvarkė ir perrašė Kazys Inčiū-
ra. Jaunesnei kartai ir sis vardas 
galbūt nieko daug nereiškia. Bet 
tiems, kurie prieš praėjusi karą 
Lietuvoje buvo teatro lankytojai 
— tai jis buvo labai gerai h-
nomas. Būtų per daug visą jo 
kūrybą ir teatrine veiklą sumi
nėti, tad tepaminėsiu, kad jo pjesė 
„Vincas Kudirka'' buvo Valsty
bės Teatro pastatyta 1934 metais, 
Klaipėdoje vaidinta 1936 ir 
Vilniuje 1940, o „Gimtojoj žemėj" 
vaidinta Valstybės Teatro Kaune 
1936 ir 1942 metais. Jo sukurti 
libretai Karnavičiau* operai 
„Gražina" ir Račiūno operai 
„Trys talismanai". 

Kaip matome, „Petras Kurme
lis", mūsų literatūros klasikės 
Žemaitės kūrinys, scenai pritai
kytas taip pat žymaus drama
turgo. 0 ir pastatymas, atliktas 
Hamilton'o teatro „Aukuras", 
kuriam vadovauja režisierė 
Elena Dauguvietyte-Kudabienė, 
jau daug ką pasako. Spektaklis 
įvyko spalio 6 dieną Jaunimo 
centre, Čikagoje. Kokios žmo
giškos problemos toje apysakoje 
yra narpliojamos? Tai pirmiausia 
pinigai, o paskui nuojų išky
lančios ir kitos problemos. Tie, 
kuriems pinigai tėra vienintelis 
t^įįfcj******* gyvenime nagus 
asatafa? Petras Kurmelis (Kęs
tutis Kalvaitis)—jau pagyvenęs 
viengungis, gal kas pasakytų 
„senbernis". aWii»ni sjasĮĮsJ ser-
gant ir ii lovos nebsaikalisnt, jis 

*o „Amano" teatro „Petro KanaaBo" paatatymo Jauniam centre, Čikagoje 
Jono Taamlatrto naotranka 

pradeda galvoti, kad jam Seimi
ninkės reikėtų. Pradėjo žvalgytis 
i samdine Janike (Eglė Baraus
kaitė), kuri bėgiojo ir viską rūpes
tingai tvarkė. Manydamas, kad 
tokia seimininkė namuose tvarką 
palaikys. Bet čia pasimaišė pirš
lys (Laisvis Širvinskas), kuris 
visas kortas sumaišė. 

Ir į Janike dėmesio nekreip
damas piršlys pradėjo kalbėti. — 
Kaip jau mudu buvome kalbėję, 
o dabar ėmė ir laimė pasitaikė. 
Aną dieną susitikau Kupsti. Tai 
jis man ir pasakė, jeigu vyras 
mano Marcei pasitaikytų, tai 
penkis šimtus rublių paklosiu. — 
Kurmelis spyriojasi, kad dabar 
nebenorįs važiuoti. Piršlys — tik 
pagalvok_penki šimtai rublių. 
Atėjės skardžius Virbas (VitaBs 
Žukauskas) perspėjo, kad ne
reikia skubėti. Kurmelis — penki 
šimtai rabine o dabar tų pinigų 
striuka. 

Antras veiksmas — Kupsčių 
troboje. Kupsčiai laukė piršlių, 
tad abu šlavė ir bandė apsivalyti. 
O Marcelė (Alina Žilvytienė) sė
dėjo susivėlusiais plaukais ir i tė
vų pastangas dėmesio nekreipė, 
įėjo piršlys, o paskui ji ir bū
simasis jaunikis. Prasidėjo dery
bos... Tuo metu dainuodamas įėjo 
girtas kaimynas Gorys (Kęstutis 
Keprarutis). Po ilgų derybų 
sutaria ant keturių šimtų rublių 
ir keletą vežimų miško (Kupetys 
yra dvaro miško prižiūrėtojas). 
Gorys visur vaikšto su butelu 
„krūminės", siūlo ir kitiems iš
gerti. I pokalbius įsijungia Virbas 
su savo gyvenimiška išmintimi. 

Tolimesniuose veiksmuose ma
tyti, kaip Kurmelio gyvenimus 
aiškiai blogėjo. Naujoji šeimi
ninkė išvarė vieną samdine. Pati 
nieko nedirba ir ūkio reikalais 
visai nesirūpina. Kurmelis, kuris 
iki tol beveik negėrė, dabar jau 

stikliuko neatsisako. Ir Gorys 
dabar jau sau draugą susirado. 
Janike irgi išėjo. Jos išėjimas 
Kurmeliui buvo nenumatytas 
smūgis. Tad Gorio pasiūlytas, pa
ėmęs iš jo buteli beveik viską iš
gėrė. Net Gorys stebėjosi. Gorys 
apsikabinęs Kurmeli dainuoja: 
Mes draugai... • 

Ketvirtas veiksmas vyksta 
miške. Pranukas (Darius Meš
kauskas), dvaro arklininkas, jau 
ir anksčiau apie* Kurmelio ūki 
pasisukiodavo, o dabar paaiškėja, 
kad jis dėl Janikės ten sukiojosi. 
Jiedu netikėtai susitinka miške 
ir Pranukas greitai prisipažįsta 
meilėje. Atrodą, kad ji to ir 
telaukė. Nors dar neturi net kur 
gyventi, bet sutarė rudeni prie 
altoriaus eiti. Tuo metu ir piršlys 
atsirado. Jis, matydamas, kad 
piršlybų jau nebereikės, vis tiek 

Nukelta į ketvirtą puslapį. 

Donaldas Kajokas 
SNINGANT 

manęs jie sningant neįleido į namus 
nors belsdamas kartojau tėvo vardą 
sulinkęs nuėjau 

vos bepavilkdamas įmirkusius sparnus 
per brolių lauką šoblėmis suartą 

ir supratau jog niekados dangaus 
jau nepasieksiu nesulauksiu ryto 
giedojau viešpatie 

raičiaus ii skausmo ir džiaugiaus 
kad jie neatidarė durų nesuklydo 

ŽYDŲ MELODIJA 

lengvas ūkanotas lapas 
sopulingai sopulingai 

leidžias dykvietėj ant sniego 
leidžias dykvietėj ant sniego 

nusileidžia smuikas 

VĖLINĖS 
Mano akys regėjo 
Pasaulyje viską... 

Isio 

PROVINCIJOS VAKARAS 

kai vakarė pakyla ii lizdo 
dulsvas vakaro krūmas praplyšta 

ir viduj švelniai plyiusio krūmo 
gieda smuklė koplyčios baltumo 

ak— ir ai pagalvojau jog viską mačiau 
šiam žvarbių chrizantemų pasauly tačiau 
kaip malonė priei rytą pavargėlio žvaigždės 
man suspindo ir suteikė mirksniui jėgų 
suvirpėt ir nustebti jog Viešpaties raištis 
net nenurištas man nuo akių. 

SKAIDRUS 

LIETUS. SKURDŽIŲ GIMDYMO NAMAI 

kai užuolaidos plakas į langus jos plakas į langus 
tai sodraus violeto drabužis — bet pliko pasaulis 
mano vienišos sesės padėkit gražias iigrąžytas rankas 
ant nėštuoliškų savo pilvų ir klausykite pirštų galiukais 
geldelėm delnų — kas ten slenka per krištolo lietų 
kas ten slenka per krištolo lietų? 

Spalis. Tolimas 
Šuns skalijimas. Skaidrus 
Kaip pavasarį. 

* * * 

- Kristus slenka per krištolo lietų. Kristus slenka 
per krištolo lietų puošniomis vatikano menėmis 
pabučiuoti popiežiaus rankos 

IŠĖJIMAS 

kraujas pilnas žvyro 
žvyras pilnas kraujo 
— eime sūnau 

ir čia nieko naujo 

PEIZAŽAS 

Henrikui Nagini 
Kaimas. Vortinkliai ore. Rugsėjo vakaras. 
Koplytėlėj pro langelį žvelgia kunigas, 
kaip nuo miško iš medžioklės grįžta sakalas 
— visas kruvinas. 

nei putotų jazminų nei fleitų 
nei dūzgenimo brėkštančio ŠJa#Q„ 
tik siūruojančiais tyrais keliauja 
tolin krūmas save išsirovęs 
iš to sodo kuris mano kraujo 
bet ne mano tikrovės 

Viešpaties Angalaa apreiškė Marijai: Tu 
i iš arentosios Dvasios. Sveika Marga, 
> pflnojil Viešpats su tavimi... 

Čia Morta nutilo, galvą nuleido. 
Msejttja •••!> ...IKI snaĮfąt, «*»««>« — L 

doa žodžius berti nenorėjo. Ir alpulys kažkoks 
mė, ir galva apsisuko, taip jau ne 

tyki. 
Gal ir vaiko teisybė. 

Ar ne teisybė? 
Ptono lašslk) jau mėnesiais burnoj neturėjo, 

i kąsnelio nsraanvo. nei soiraulio jokio, 
duonos sau gailėjo, tik bulvė ir viralas koks 
skystas, be jokio 

Gal ir vaiko tapyba, bst nevalia jam žinoti. 
Nevalia, nevalia! 
Kad ir kaip norėtum, nspasskysi vaikui, 

stribukams, bet na Stapukut Nedovanos... Iki 
stos.. Nas**jsaiit"J paskos širdis ir 

Ir ką tada daryti? 

Nuraminti nikėjo vaiką, nuraminti. 
Tad psrsiisgnojo, i Stepuką atsisuko ir 

šitaip suporino, dar iiiisiliinilisis bet jau 
beveik: 

- lik, pažiūrėk, kokia ožka pritvinkusi 
Tfbi I I • I I A II • 1 • • I I • • ii • ! • • i l H i i * - » - - • * 
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jL.. Juk paštininkas man vašu tuos tavo te-
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to, ir sūrio, ir laėingmliuką koki Juk verpiu, 
jok auditui 

Cit ji sumelavo. Verpti varpė, bet austi 
niskonsnuaudtpsr tuos mėussras, iri 
lės niaukėsi, raukėsi, ] 

Kai tik sėsdavo i staktas, taip ir imdavo 
kurs po staklėmis, po 

-Nustok, Mortai Fnakjallial Kai tik 
trinkteli, taip man kulka pat galvą... 

paskutiniu lašo, dar ir ant molio nusėdusias 
putas aplaižo, ir lyg nebūta. 

O kam gi pasiguosi? 
Stepukui? Apsaugok, Dieve! 
Tik Panelei Švenčiausiajai ir jos Kūdikė

liui, nukryžiuotam, daugiau niekam. 
- Tu pagilta taip moterų ir pagirtas tavo 

įsčios vaisins Jėaus... - vėl persižegnojusi teaė 
nutrauktą maldą Morta. 

Bot čia kita mintis, nelaba mintis užgavo 
F^'k«mnia-o ką,jri na aplankyti, o sovisam 
parėjo, namo sugrįžo vaikas, pusmetį svetur 
prisfcua%es?Kaip tada išsipainiotî  Ar išsipai
niosi? Galas tada, nors eik ir pati savo rankom 
kryžiavokis... 

- Šventoji MarijaJHevo Motina, melskis 
ui mus nusidėjėlius dabar... - patylom krūp
čiojo Morta, raudodama be ašarų, nemirksin
čiom sausom akim įsisiurbusi į Aušros Vartų 
Marijos vaidą. — Noriu, kad vaikas namie 
pasiliktų! Oi, kaip noriu! Juk savas, lyg ii 
mano pačios skaisčių įsčių... Ką daryti, Pane
le Švenčiausioji? Melskis už mus nusidėjėlius 
dabar ir mūsų mirties valandoje... Jėsau! 
Jėseul Jėsau! štai aš, Viešpaties tarnaitė, tee
sie man pagal tavo žodį! Sveika Marija, malo
nės pilnoji... 

Trinktelėjo staiga, lyg į grindis kas būtų 
srnktslėjss, snbaMas. 

Morta atsigrįžo į Stepuką, o tas į ją pasi
žiūrėjo. 

- Ar na anas muistosi, Stepuko balsą iš-
gir** - galvojo Morta. 

- Ar ne po grindim kas beldžia... Vis tik... 
Kadįtik na Mykoliukas, - galvojo Stepukas. 

Cia abu pamata Murn, uodega grindis pla
kančią, vis netveriančią iš *"««gimw, tik už
miršta visų. 

So-yktan, va, Mūra* aukštyn ir nutupia ant 
užpakalinių kojų tarnaudama, uodegą plekšt 
į grindis ir vėl aukštyn, tankiai kvėpuodama, 
e paskui, apsisukus, čiups atvilktą sausą 
kaulą, brinkt 8topukui po kojom, ir vėl strykt 
ankštyn, trinkt ant užpakalio tarnaudama, 

padėjo ant stalo at
sinešta ryšuliuką ir ėmė nisifelĮ narplioti. 
į t inami išlygino lino skarele, o tas) duonos 
puakapalia, indelis svissto, dairos uodegėlė. 
kumpiu gabaliukas ir dar apgraužtas šonkau-
bukas priedo. 

Matydamas, kad Morta keliasi papoteria
vusi, pasakė: 

— Gal įmesi į sriubą tą mėsgaliuką? 
— įmesiu... 
- O čia tau, - pakišo Stepukas Munei 

šonkauli. 
Si stvėrė skanėetvpalindo po stalu ir ėmė 

smaguriauti, vis seiles atrydama. 
Tuo matu vėl kažkas barkštelėjo ir kriok 

tolėjo lyg tai, ir Mursė, paleidusi kaulą, parodė 
dantis ir suurtgė, puldama staklių pusėn ir vėl 
atsitraukdama, ir Morta, pabalusi, stumtelėjo 
ją šalin, rėkdama' 

- Pakvaišai, ar ką?! Ar jau pasimaišė? 
Ir koja trinktelėjo, ir pridūrė: 
— Kad man nutiltum tučtuojau! 
Ir nutilo Mursė, ir prie kauliuko sugrįžo, 

bet vis, pagraužusi, urzgė, rodydama dantis 
atokiems, ir vėl graužė, ir vėl irso. 

Ir Stepukas ne tai paklausė, ne tai pasakė: 
- Slapstai, ar ne? Juk slapstai ką... 
Užklupta pagaliau, nežinodama, kata išsi-

ginti, nei kaip pameluoti nssnmoilsiiia, Morta 

- Ką persekioja, tam ir ranką reikia iš-

Ir sakydama žiūrėjo į Nukryžiuotąjį viri 
savo lovos, lyg maldos sodžius tartų. 

- Tai kndėl ii karto nepasakei?-paklau
sė Stepukas. 

- Žinai dabar, tai kas? Ir kas ii to? 
- Na, ir ačiū Dievui, - tarė sau mintys* 

Stepukas. -Je i pasakė, vadinasi, ne Mykoliu-
Ačiū Dievui... 

Ilgai abu tylėjo. 
Morta maišė rūgštynes. 
Stepukas sėdėjo prie stalo, ranka smakrą 

- Gal ožką pamelžtum, - tyliai paprašė 
Morta. - Sriubą bent pieneliu pradaryčiau. 

Jut nieko nebeklausė, kieman išėjo ir nedi
delį kibiriuką nuo tvoros statinio nukėlė. 

Apsidairė. 
Ir pamatė, kaip baisiai kiemas šeimininko 

rankos išsiilgės. 
Rūsio stogelis sukrito*. 
Kūtės stena iškrypusi. 
O malkų viso labo tik dvi pliauskos - ša

kaliams tiktai. 
Ir 
Juk katei 

išsėdėjo, kol Pranciškus slėpynę troboj i 
Pakels rūsio stogeli, velėnom apdėlios, ap

glostys. 
Ištiesins kūtė* sieną, surems, sutvirtins, 

stogą aplopys. Ar neišgulėjo po tuo stogu ant 
šieno daug dienų ir naktų, kol neišslaugė jo 
Morta ir Teresėlė, kai dėdė Pranciškus rado ji 
leisgyvį miške, netoliese, tris dienas bėgusį 
nuo duobės, peršautą, krauju aptekusį, ir teki
nas atvilko jį glėbyje ir užkėlė pastogėn ant 
Beno toje kūtėje? 

Ir kūtė čia buvo jo namais 
Ir malkų parsiveš iš miško, į mažąjį veži-

mėlį įsikinkęs, parsiveš iš miško, lyg iš namų, 
nes ir ten turėjo jisai slepyną-buveinę. 

Ir šulinio svirtį pateps, jei perdaug girgžda, 
o gal ir neteps visai, tegu sau girgžda, smagu, 
kai girgžda. 

Kelias laisvas dienas turėjo, galėjo į darbą 
negrįžti ir į savo apytamsį apgyventą kampą 
sugriautuose dvaro rūmuose skubėti visai ne
reikėjo. 

Retai sugrįždavo dabar namo Stepukas. 
0 jei dabar sugrįžo, tai kodėl nepasidžiaug

ti. 
Ir mamute pasirūpins. Nori — nenori, visą 

pieną jai sugirdys, jinai visai kaip ligonis. 
Gal gyvatynas kokios jai parneš, dėdės 

Pranciškaus pasipi ašss Tegu pageria, tegu su 
îorėja. 

Ogal bičių duonelės. Reiktų ir patiems ko
kį avilį prasigyventi kam nors. 

Gal ir suikį paateaus ar kurapką kokią, 
keletą kilpų paspsiiikjs, iriosios mėsos kąsniui. 

Ir uogaus kasdien. Uogos jos irgi kaip vais
tas. 

Ir šiandien, va, atneš* jisai, kaip žinoda
mas, gal dvi dešimt smilgų prismaigstė*. 

Va, pasems šalto vandens iš šulinio, paska
laus, atšviežins žemuoges, gonkuoss ant suo
liuko paliktas, užpils saldžiu geltonu ožkos 
pienu ir pastatys priešais Mortą: 

- Gaivinkis, atsigaivink, mainyto... 
Dar duonos atrieks, pastums jai, ir nušvis 

jos veidas, ir raukšlės išsilygins. 
Dėl to. kad skanu. 
Ir dėl to, kad vaikas greta. 
Ir dėl to, kad vaikui rupi 
0 rūpi, kaip nerūpės. 
- Valgyk ir tu, irtu valgyk!- sušuks etai 

ga mamutė atsipeikėjusi. 

Pasams ir jis dubenėlį. 
O tom žmogui, kurs slepiasi, pasakys jisai: 
- Eik miškan. Serga mamytė, negali ta

vim rūpintis. Daug vyrų dabar miške. Eik ir 
t u Leisk mamutei atsigauti. Prisikamavo per 
karą, prie vokiečių. Atsipeikėti jai reikia, ne
gali žmogus visą laiką baimėje gyventi, nes ne
ištvers. 

Pasakys taip. 
O jei tas — geras žmogus, supras. 
Ko čia nesuprasti? 
Juk nyksta Morta, nyksta mamutė! 
Jei Teresėlė būtų, bet juk nėra Teresėlės. 
Stovėjo Stepukas po klevu, prie žemo me

dinio kryžiaus, prie Teresėlės kapo, nasturto
mis ir našlaitėmis žydinčio. 

Teresėlės nėra, jis pato po valsčių daužosi 
iš vietos į vietą, iš kaimo į kaimą, nenurimda
mas, o Morta, vienui viena palikusi, ramybės 
neturi, visai neturi ramybės. 

Ir ko jie nori ii tos moteriškės visi? Ko jie 
nori iš tos vargšės šlubos davatkėlės, ko Jie visi 
prie jos prikibo, ar daugiau niekas negali ki
tam geros širdies parodyti? Nei žiemą, nei va-

Taip pyko Stepukas ir staiga pagalvojo: o 
iš tiesų, kodėl ir vasarą? 

Žiemą ne vienas užeidavo vėlų vakarą, na
ktį ar kada prieš aušrą. Ir miškinis, ir stribu
kas, ir koks nunj kareivis kartais. Atsišildyti, 
ko nors karšto atsigerti, nusiprausti kartais. 
Neatsakė niekam, 

Būdavo, peršautą atveda, prašo kraują su
stabdyti, ir stabdė, nes žinojo Morta kaip. 

Būdavo, nešto atneš karščiuojanti, kliedinti 
— mokėjo Morta ir tokį gelbėti. 

Bet niekas neužsisėdėdavo be reikalo. Nei 
miškinis, nei stribukas.. 

Neužsiūdavo niekas, ne! 
Tai kodėl šitas vasarą troboj, slėpynėj tupi? 
Sužeistas? Nesakė nieko Morta, o būtų pa

sakiusi. 
Kliedintis? O nesigirdėjo. 
Mykoliukas! Tas ir miško bįjof Juk visą 

laiką mėto pėdas - tai į mišką, tai iš miško. 
Pakėlė galvą nuo Teresėlės kapo Stepukas 

ir pamatė Mortą ant keliuko hssidatranrią, o 
paakui trobon beskubančią. 

Eis dabar ir išleis aną, išleis, ne kitaip. 
(Nukelta į 4 psl.) 
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„Petras Kurmelis" Jaunimo 
centro scenoje 

•'o .Aukuro" teatro „Petro Kurmelio'' spektaklis Jaunimo centr* Jono Tamulaičio nuotraukos susigaudę ką sakyti. Na, tai 
kokios dabar čia bus be piršlio 
vestuvės? Nei šis, nei tas! Pranu
kas pasakė — gerai, jau gerai — 
gausi batus. Visi iš miško 
išsivaikščiojo, tik Pranukas liko. 
Iš užmedžių ir Marcė atsirado. 
Pasirodo, kad ir ji Pranuką buvo 
įsimylėjusi, o to senio Kurmelio) 
net nekenčianti. Ji lenda prie 
Pranuko, bet dabar jis nnori su ja 
kalbėti Marcė, nepaisant jo abe
jingumo jai, bando ji apkabinti. 
Tuo metu iš už medžio pasirodo 
Kurmelis. Jis juos matė, o jie, 
atrodė, jo nematė. Pranukas ir 
Marcė atskirom kryptim nuėjo. 
Kurmelis sėdi jau išgėręs ir savo 
svajonėse mato už jo Janikę pra
einant, netrukus ir pro sali jo pra
ėjo. 

Penktas veiksmas — Kurmelio 
troboje. Kurmelis priekaištauja 
Marcei, o ji lovoje gulėdama su 
koja lopšeli supa. Kurmelis irgi 
taisosi gulti. Tuo metu prie durų 
kažkas subruzdėjo. Ir į vidų įėjo 
uždususi Kupstienė (Marija 
Kalvaitienė), beveik be kvapo — 
kokia migla lauke, vos galėjau 
taką surasti, bet skubėjau at
bėgti. Kokia nelaimė, kokia 
nelaimė mus užgriuvo — čia ir 
Marcė susidomėjo. — Kas dabar 

atsitiko — gal tėvui... Ne, ne, o 
ponas liepia tuojau išsikraustyti. 
Pranas dabar viską perima. — 
Pranas, koks tas Pranas? — nu
stebusi Marcė klausia. — Na, tai 
Pranukas prie pono prisi-
sunuodegiavo. Būk tai tėvas 
mišką vogė. Kokia ten vagystė, 
juk mišką ponas Dievas augina. 
- Čia ir Kurmelis įsiterpė. — Tai 
vis tas miškas, o kam reikėjo? — 
Po šių Žodžių Kupstienė užsidegė. 
- Tai ką, ar tėvas mišką vogė? 
Jeigu taip — tai pasakysiu visą 
tiesą, ir tavo tėvas Kurmelis 
vogė. — Čia ji filosofini klausimą 
iškėlė. — Kas yra didesnis vagis 
ar tas, kuris vagia ir duoda, ar 
tas, kuris vogtą daiktą ima? 

Uždangai nusileidus, stebėju
sieji ši pastatymą entuziastingai 
plojo. Dar žmonėms besiskirstant, 
iš daugelio girdėjau, kad norėtų 
ir daugiau tokių pastatymų 
matyti. „Aukuro" kolektyve, 
kaip jau buvo minėta, dalyvavo ir 
du svečiai iš Klaipėdos teatro. 
Nenuvertinant svečių, vis dėlto 
noriu pasakyti, kad ir „Aukuro" 
vadinamieji „mėgėjai" visai ne
nusileidžia iš Lietuvos atvykstan
tiems profesionalams. Išimti te
darau tiktai „Jaunimo teatrui". 
Elenos Dauguvietytės Kuda 
bienės režisūra santūri, nėra ne
reikalingų skėryčiojimųsi, ku
riuos buvo mums kiti atvežė. 
Taip pat pakeltu balsu šūkalioji
mų. Nes, jeigu žodis nėra tei
singai ištartas — tai balso 
pakėlimas jo neišryškins. O 
geriausią įvertinimą iš žiūrovų 
gavo Vitalis Žukauskas. Prieš at
vykdamas jis man skambino ir 
tarp kitko pasakė, kad jis turi 
mažą rolyte. 

Kažkas yra pasakęs: „Nėra 
mažų ar didelių rolių, o tik maži 
ar dideli aktoriai". Tarp kitko 
norėčiau paminėti, kad Darius 
Meškauskas (Pranukas), svečias 
iš Klaipėdos, yra Ksanos 
Dauguvietytės Šniukstienes 
anūkas. Tai jau tračia (kiek 
žinau) Dauguviečių karta, kurią 
rampos šviesa paviliojo. Užbai
gimui, manau, kad geresnių žo
džių nesurasiu, kaip buvo para
šyta Drauge spalio 8 d. laidoje: 
„Tesigaili tie, kurie dėl įvairių 
svarbių priežasčių, nedalyvavo 
'Petro Kurmelio* pastatyme". 
.Aukuro" teatrą atsikvietė ir or
ganizavo JAV LB Kultūros tary
ba, kuriai vadovauja Alė Kėže-
lienė. 

Icchoko Mero 
„Apverstas 
pasaulis" 

(Atkelta ii 1 pal.) 

„Debesys krito ant miesto") vy
rauja tasai šydas, mįslingos sekso 
traukos vairuojamų vienišų vyrų 
ir moterų lėtas šokia akligatvyje. 

Icdtokas 
MERAS 

APVERSTAS 
PASAULIS 

Mero menas padėjo jam pakilti 
viri Kelmės duobės visuotinio 
suniekinimo, viską naikinančio 
nihilizmo. Salia Lietuves ir Izra-
elio, Maro lietuviškai kuriamos 
prozos pasaulis yra jo trečioji 
tėvynė. 

Icchokas Maras. APVIRS-
TAS PASAULIS. Apsakymai Čika
ga: Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas, 1986. Aplankas -
Miriam Meras. Knygos apipavi
dalinimas - Henrietos Vepsnenss. 
TiratM- 800 egzempliorių. 168 pus
lapiai. Kaina ntpažymėU. Gaunama: 
AM k M rHiMicatkms, 7838 South 
Sacrameuto Avenue, Chieago, Dhnoia 
60629. 

Kartus rūgštynių skonis 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Vis dėlto, Mykoliukas... 
— Einu! Ateinu! Netrauk kamščio, ne

judink staklių! - suriko. 
Puldamas trobon dar spėjo ginklą iš po 

gonkų sugriebti. 
O jinai, i i tikrųjų, prie staklių palinkusi, 

jau paslaptingąjį kamštį betraukianti. 
Stepukas čiupo Mortą į glėbį: 
— Leisk man... Ai jį... paleisiu... — pasakė 

jis. 
— Apsaugok, Dieve! — suriko Morta, už

spausdama atgal kamštį ir iš Stepuko glėbio 
vaduodamasi. — Užmuš jisai tave... Užmuš, 

— Neužmuš. 
— Užmušt Ir nuo staklių pasitrauk toliau. 

Pasitrauk! 
— Tai kaip tu jį priėmei, tokį... Kaip į na

mus įsileidai? 
Ką dabar vaikui pasakyti? 
Ką pasakyti?! 
Ar supras? 
Ar gali suprasti? 
— Jau puse metų jo pėdomis einu... Niekas 

jo geruoju nepriėmė, ii baimės tiktai, visi jo bo-
dėjosi ir vįjo tolyn nuo savas, kaip marą aokį, 
kaip piktą dvasią, jau ir valdžia jo pėdom eina, 
man ii paskos. 

— Todėl ir priėmiau, - sudejavo Morta, -
todėl ir priglaudžiau... Jei kam mirtis gresia, 
o gresia, tai kaip negelbėti tos gyvybės? 

Pritūps, susmuko prie staklių, ant grindų, 
susigūžė, susitraukė ir kažkaip pati sau gailiai 
atrodė smulkute, silpnute, kaip vaikas, kaip 
Teresėlė tada lauke prie gonkų, kai Mykoliu
kas jas abi užklupo, i i miško pusės atėjės, ty 
liai prisėlinąs, vienas, be savo bendrų, pėsčias, 
be arklio, be valsčių, ir užklupo pavakary, be-
aHeirttisnčiai saulei langus ir gotikas raudonai 
nušvietus. 

— Anąsyk apgavai mane, šlube, — suriko. 
— Bet šį sykį aš tave nutvėriau. Ir ką tu čia 
beslapstanti, davatkėle, — kepėjos Dvoirės 
mergiščią? 

— čia mano Teresėlė! — susuko jinai, pul
dama iš trobos. — Teresėlė! 

— Paklausk vaiką, — nusijuokė Mykoliu
kas. - Ar tu Teresėlė? 

Teresėlė teigiamai pakratė galvą. 
— O gal tu Dvorės vaikas? — paklausė My

koliukas. 
Mergaitė ir dabar pritarė. 
— Matai, visai supainiojai vaiką, — pasakė 

Mykoliukas. — Eikš, — pamojo jis ranka Tere
sėlei, — eikš... 

Bet mergaičiukė nėjo, tik dar labiau gūžėsi 
prie gonkų, susitraukė į kamuoliuką, lyg no
rėdama sumažėti ir išnykti, bet Mykoliukas 
nelaukė, kol išnyks, ištiesė revolverį, iššovė teis 
kartus, priėjės paritino nebegyvą kamuoliuką 
ir nuėjo, o nueidamas metė Mortai: 

— Džiaukis, kad tavęs nenudėjau. 
Neužilgo akmenuotu pamiškės keliuku 

arklio kanopos nutrinksėjo. 
Dingo Mykoliukas. 
— Mamute, — prašė Stepukas Mortą, — 

leisk, mamute, aš duobės dangtį atšausiu... 
— Ne! — Suriko Morta, atsitiesdama stai

ga. — Ne! Užmuš jis tave, sakau, kad užmuš! 
— Neužmuš... Dabar nebeužmuš, — pasakė 

Stepukas. — Nebijok, mamute... 
Ir staiga baisų dalyką pagalvojo Morta: 
— O gal tegu pasiima... Tegu pasiima My-

koliuką vaikas, tegu daro, ką nori, ir baigta... 
Ir sudejavo, savo minčių nusigandusi, 

baikščiai į Stepuką pažvelgusi, tarytum jisai 
tas mintis būtų girdėjas ar išskaitęs. 

— Yra pasakyta, — sušnabždėjo jinai tada 
tyliai, — taip pasakyta: būkite gailestingi, kaip 
ir jūsų Tėvas gailestingas; neteiskite ir 
nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pa

smerkti; atleiskite ir jums bus atleista. Ne 
žmogus žmogų teisia, o Ponadievas. Jisai vi
siems atpildys — ir už gera ir už bloga, kiek
vienam atseikės, kiek priklauso... 

Stepukas nieko jai neatsakė, nieko nepa
sakė ir nebeprašė nieko. 

Ir Morta tarytum atsigavo. 
Paslėpk tą... paslėpk ginklą, — pasakė. — 

Ir negalvok visai... Neleisiu. Tik per mano 
lavoną. Nebūsi tu žudiku, niekada... Ne tam 
gelbėjau, kad žmogžudžiu taptum... — O paty
lėjusiu pridūrė: — Išeik dabar. Geriau išeik... 
Kol vėl kada sugrįši... Jei sugrįši... 

Stepukas atsitiesė, sukando lūpas ligi 
skausmo, žiūrėjo Mortai į akis, žinodamas, kad 
taip ir bus, ir metė trumpai: 

— Gerai, mamute. 
Jinai žiūrėjo ir žiūrėjo į jį tylėdama, o po 

to staiga puolė jam ant kaklo. 
— Ar sugrįši? 
Jis luktelėjo valandėlę. 
— Sugrįšiu, — pasakė. 
Ir nuėjo neatsigręždamas. 
Jinai ir neverkė visai, nors akys degė, lyg 

smėlio būtų pripiltos. 
O Stepukas ėjo, tolo nuo namų. 
Jinai pasilenkė prie staklių, ištraukė 

kamštį, atidarė rūsio dangtį, į Mykoliuką be
sikreipdama, prašydama: 

— Išeik... Vasara jau, nepražūsi. Pavargau 
ai. Sugriūsiu, ir liksi duobėj užmūrytas. Išeik... 
Ir tegu man atleidžia Viešpats! 

Bet Mykoliukas tylėjo ir nejudėjo visai. 
Krūptelėjo Morta, pamačiusi, kad pamėlęs 

jisai, Mykoliukas, kad nekvėpuoja, ir akys bai
siausiai išsprogusios. 

Tokios pat išsprogusios buvo jo akys tada, 
tą naktį, kai pasisotinąs naktipiečiais griebė 
Mortą už gerklės ir sušvokštė: 

— Nesipriešink, ir viskas bus gerai. 
Jis įrėmė jos galvą į sieną, apatinį drabužį 

suplėšė ir išžagino, ii užpakalio užgulęs, 
pastatas ją keturpėsčia kaip gyvulį. 

Skaudėjo Mortai, o paskui kiekvieną kartą 
skaudėjo, lyg vidurius kas būtų draskęs, bet la

biausiai draskė širdį ir dvasią, nes pasimatė, 
suglumo, nebežinodama, kas brangiau Viešpa
čiui — gelbstima Mykoliuko gyvybė ar jos pa
čios skaistybė, tyliu širdies pažadu Kristaus 
garbei paaukota. 

— Nubaudė jį Dievas, — pati sau pusbalsiu 
pratarė Morta ir pakartojo: - Nubaudė... 

Tada pašoko ir nušlubavo, ir nubėgo klup
dama paskui Stepuką, rėkdama, saukdama: 

— Sustok! Palauk! Sugrįžk! 
Ir išgirdo jisai Mortą hašaiikisncią, ir 

sugrįžo. 
— Nebėra Mykoliuko,-tarė, gaudydama 

kvapą. — Užtroško. Gal ii baimės numirė... 
Atidariau dangtį, o jis nebegyvas, pamėlęs 
visas. Nubaudė Dievas... Ką darysim? 

— Palaidosim, — pasakė Stepukas. 
— O paskui jau namie pasitikai? — tyliai 

paklausė jinai. 
— Pasiliksiu. 
— Ir garai... 
Ir būtų gerai, jei taip būtų būva. 
Bet ne taip buvo. 
Taip tik Mortai norėjosi. 
Buvo kitaip. 
Kai atkėlė Morta rūsio dangti, i i tikrųjų 

pasakė jinai Mykoliukui: 
— Išeik... Vasara jau, nepražūsi Pavargau 

aš. Sugriūsiu, ir liksi duobėj užmūrytas Išeik... 
Ir tegu man atleidžia Viešši... 

Ji nebaigė žodžio to, paskutinio, pačio svar
biausio, nes Mykoliukas, išlindę* ii duobės, 
rėžė jai automato buože į dalinį amilkii»|t n* 
nugriuvo jinai negyva. 

Tada jisai pasileido paskui nueinanti Ste
puką, ir kai tas buvo beatsigręžiąs, žingsnius 
išgirdęs, paleido jam į nugarą dvi papliūpas, 
paskui, parvilkęa už kojų, numatė greta Mor
tos troboj ant grindų ir išėjo į mišką. 

Po kelių dienų kažkas surado juos, greta 
suguldytus. Nežinojo žmonai, kas juos užmušė, 
tad visaip šnekėjo, vieni sekė, kad stribukai, 
kiti - kad miško broliai. 

Tik dėdė Pranciškus suprato, kas buvo ii 
tikrųjų ir kaip tai atsitiko. 

Pamatas Mortą ir Stepuką nmnam vaidais, 
VrfT *Tff-iiitnnfliia naaiiilišiliimisiiia 
lė jisai du karstu, paskui iškasė plačią duobę 
greta Teresėlės kapo, prie klevo, kur lėmėjau 
nuo tada buvo pašventinta, ir palaidojo juos 
abu, o ant jų kapo aukštą ąžuolini kryžių 
iškėlė. 

To kryžiaus koplytėlėj sėdėjo panelė Šven
čiausioji, labai į Mortą panaši, su kūdikėliu, 
tarytum su Stepuku, ant rankų. Ir dar prikalė 
Pranciikus ant kryžiaus lentelę, kurioj* išde
ginta buvo: SV. MORTA IR SV. STEPONAS. 

Norėjo dėdė Pranciikus Mūras pasiimti, 
kad nepražūtų viena, ir oiką parsivesti, kad ne
liktų apleista. 

Bet nėjo su juo nei Murai, nei ožk a. 

PagahroMp^ikoJMPraiidSruB, 
ataiga, kad nepražus gyvulėliai, kad 
ranka jais pasirūpins, taip kaip 
ugnis krosnyje tmiigsstų b? kad 
sriuba visada karšU būtų, bet 
nenusektų. 

Ir puskepalis duonos gulėjo i 
damas, ir dubenėlis prieno su I 

Pranciikus atsiriekdavo riekę, ir, prisipy
lęs lėkštę sriubos, pavalgydavo, paskui pianu 
su uogomis ussigardavo, po to poterius sukal
bėdavo u-, akis į šamas lubas pakėlęs, tardavo: 

- Ačiū, Morta, ačiū Steponai. 
Ir taip kiekvieną sykį, kada tik ateidavo, 

ir nemažėjo sriubos spižiniam katiliuką b? 
duonos — puskepaly, ir piano — dubenėlyje. 

O ugnis krosnyje degė, lyg būtų 
ugnis 

Todėl, jei eisite ar važiuosit* kada pro šalį, 
sustokite, trobon ton įeikite, prie stalo sėskite, 
ateiriekit duonos, prisipilkrt dubenėlį 
nių sriubos, pasėst IĮHIUI ii, o 
dangų pakėlę, Amžiną Atilsį ui 
pražuvusius sukalbant. 
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