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TURINYS

Eilėraščius vis dar rašau ranka. Tačiau nematant, kam rašai,
mus ištinka rašto, rašymo susvetimėjimas. Tekstai netenka asmenybinio konteksto. Kas dabar rašo ilgus laiškus? O kiek savo
jaunystėje esu prirašęs ilgų laiškų, laukdamas į juos atsakymų!
Braižas, stilius, apsirikimai išsaugojo nuotaiką, asmens, asmenybės charakterį – dar ir dabar žmogų atpažįstu, prisimenu pagal
jo braižą, veidą. Šiandieniniai susirašinėjimai trumpi, dalykiški:
padaryk tai ir tai, ateik ten ir ten – lauksiu...
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Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė
(1845–1921)

Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, literatūroje žinoma Žemaitės slapyvardžiu,
gimė Bukantiškės dvare, Plungės valsčiuje, nusigyvenusių bajorų šeimoje. Jokio
sistemingo mokslo neišėjo. Skaityti ir rašyti išmoko namie iš tėvo, daugiau pradinio mokslo žinių gavo pas turtingą giminaitę. Vėliau mokėsi pati iš knygų.
1865 m. ištekėjo už buvusio baudžiauninko, neturėjusio savo žemės. Gyveno sunkiai, neturėjo galimybių šviestis. Atsigavo tik 1885 m. apsigyvenusi pas
brolį Ušnėnuose, prie Užvenčio. Susipažino su Povilu Višinskiu, kuris, pastebėjęs
Žemaitės talentą, paskatino ją rašyti. Būdama 49 metų, Žemaitė sukūrė pirmąjį
savo apsakymą.
1911 m. Žemaitė apsigyveno Vilniuje, įsitraukė į lietuvių kultūrinę ir visuomeninę veiklą. Buvo „Lietuvos žinių” ir „Aušrinės” atsakingoji redaktorė. Pirmojo
pasaulinio karo metais išvyko į Petrapilį, kur rūpinosi lietuvių karo tremtinių šalpa.
1916 m. vyko į JAV rinkti aukų nukentėjusiems nuo karo šelpti. Gyvendama JAV,
bendradarbiavo spaudoje. 1921 m. grįžusi į Lietuvą, apsigyveno Marijampolėje.
Žemaitė parašė apie 354 apsakymus, apysakas, apybraižas, vaizdelius, keliolika pjesių, pasakojimą apie vaikystę, publicistinių straipsnių, korespondencijų.
Žymiausi jos kūriniai: „Marti”, „Topylis”, „Petras Kurmelis”, „Sučiuptas velnias”,
„Sutkai”.
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Žemaitė

Autobiografija
Ištrauka

Taip vis ponas Laurynas atsimindamas pasakojo vargšų baudžiauninkų visokius vargus ir skriaudas, sykiu ir savo skausmus.
Tankiausiai nusiskundė, kad jo niekas neužjaučia, niekas nemylėjo ir nemyli. Negana gyvenimas kartus, sunkūs darbai, vergija
nuo pat mažystės, dargi ir širdies tuštuma slegia: niekur prisiglausti, niekam pasiskųsti...
Tokiais nusiskundimais įgijo mano simpatiją, pasigailėjimą:
norėjau jį paguosti. Jis taipgi mane suprato ir stengėsi kaip galėdamas tankiau susieiti, pasikalbėti. Netrukus jau ir apie vedybas
ėmėm projektuoti. Bet jis vis dejavo, kad mano tėvai bajorai neleis manęs už mužiko.
Prižadėjau nežiūrėti nė kokių neleidimų, ir sutinku už jo tekėti vien dėl to, kad mužikas ir likimo skriaudžiamas.
Man rodėsi – kažkoks didelis pasišventimas iš mano pusės
nutekėti už tokio nelaimingo žmogaus.
Sužinoję ponai be galo mane gyniojo, atkalbinėjo, sakė:
– Mužikas, neturtėlis, nemokytas, prapulsi tu už jo...
Ponas dargi norėjo jį nuo vietos atstatyti, bet nerado priežasties prisikabinti. Tuomi dar didžiau mane pririšo prie jo.
Nuvažiavom į Žemaičių Kalvariją į didžiuosius atlaidus. Atvažiavo ir mano tėvai, seserys. Parodžiau savo sužieduotinį. Iš
išvaizdos visiems patiko, bet, sužinojus, kad mužikas, motinėlė
labai verkė. Savo giminėje neturėjusi nė vieno mužiko, dabar pirmasis žentas nori įsiskverbti mužikas. Nenorėjo sutikti leisti manęs tekėti, taip pat prašė mane atsižadėti nuo jo. Tėvas, priešingai,
nėmaž nesikratė mužikystės: kad tik geras žmogus, negirtuoklis,
prie to papratęs po dvarus tarnauti, užsidirbs duoną savo šeimynai. Tėvas pritarė, o motinėlės prašymo atsižadėti – neklausiau.
Už poros mėnesių susivedėm.
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<...>
Mano tėvas buvo pirkęs du valakus žemės su apgriuvusiais
trobesiais; ant tos žemės davė mums lig laikinai ūkininkauti.
Mano vyras nuo savo motinos ir brolio (tėvas jau miręs) gavo
pradžiai dalies gyvulių po plauką1 ir duonos, kol savo sulauksim.
Čia ir prasideda mano vargeliai, rūpestėliai.
Didžiausia bėda – reikia anksti keltis. Dvare miegojau iki septynių, kartais dar vėliau. Čia vėliausiai reikia ketvirtoj keltis. Širdis dreba, iš lovos išlipus, net karves milždama imu snausti. Nusipirkom žąsų su žąseliais, tie cypia – reikia anksti išleisti. Paršeliai
žviegia... Ogi pusrytį kaisti... Dargi pamislyti reikia, ką virti: nei
bulbių, nei batvinių, nei kopūstų. Vien tik miltai, kruopos, lašinių
truputis ir pienas. Kruopos, košė, putra – visas valgis. Tenka duoną kepti, išminkyti – sunku. Nešk medžius, kurk pečių – nežinau
karščio: duona tai sudegusi, tai nedakepusi, vyras raukosi. Virti
taip pat: tai be druskos, tai persūdžiusi arba prisvilusi. Pieną subaltinu į kruopas, putrą; rūgusį suvalgome, nė sviesto krisleliui
grietinės negaliu sutausoti.
Karvės pieno mažai teduoda: ganyklos prastos, o namie nėra
kuo pašerti. Paršeliai sublogo – nėra grūdų: miltus reikia duonai
skųsti. Kiaulėms reikia žoles rinkti patvoriais – dilgėlės rankas
ėda; reikia kapoti žoles – rankos pavargsta; vandenį iš šulinio į
kalną nešti...
Troba be grindų: šluojant pridulka lygu malūne. Langai
apiburbėję2, negalima nė nugramdyti. Susidėvi baltiniai, reikia
skalbti, velėti...
<...>
Maž kas pavasarį reikėjo mantą į vežimus susikrovus, ir gyvuliais varini danginomės į naują vietą, tikėdamos atrasti geresnius patogumus, didesnę laimę. Bet niekur miltų kalnų neradom –
tos pačios bėdos, tie patys vargų vargeliai... Tai bulbės supuvo, tai
rugiai prapuolė ar vasarojus neužderėjo, ar nupjautas sudygo. Tai
1
2

Po plauką – kiekvienos rūšies po gyvulį.
Apiburbėti – apsitraukti, apskresti dulkėmis.
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ganyklos prastos ar pašaro mažai... Koks gyvulys krito ar iš mažųjų koks nunyko... vis trūksta, vis galo su galu negalima suvesti.
Mano vyrui rodosi, jog aš ne gaspadinė, per tai nuostoliai.
Man matosi, kad vyras nemoka ūkininkauti, dėl to negalim pralobti. Bet sykiu paėmus – abu labu tokiu. Nemokame, nepraktiški ir nepapratę prie sunkaus darbo. Kankinamės, vargstame lygu
žiurkės po išrūgas.
<...>
Prie visų sunkumų, rūpesčių ir nesmagumų prisiduria dar ilgesys: nieko o nieko negalima žinoti iš platesnės padangės. Vieni
tik pletkai, bobų plepalai, smulkmenos, barniai ar juokai... Čia pat
kasdieniniai, naminiai ar kaimyniški prietykiai3 artimi mus tepasiekia. Nei laikraščių, nei tolimesnių visuomenės žinių. Pagaliau
nė knygos nė kokios, be maldaknygės, paskaityti. Nuobodu, pakyru po tas paprastas smulkmenas, po darbus, po vaikus lygu po
pakulas4 painiotis. Surišta, surakinta vaikais, kasdien ir kasdien
be kokios atmainos darbas, triūsas, tos pačios smulkmenos taip
pagriso, rodos, kaip nors nusikračius, pašokus lėktum lėktum, kur
akys neštų...
<...>
Visuomet ilgėjaus skaitymo, bet man visur trūko knygų;
kame tik galėjau gauti, skolinau skaityti, bet tankiausiai gavau
tikėjimiško turinio, kurias mano sesuo gaudavo nuo kunigų ar
pirkdavo pati davatkiškas ir man kišdavo visokių: „dangus” ir
„peklas”.
Perėjus pas brolį, susipažinau su kaimynais dvarponiais. Jie
paįdomavo manim: iš kur aš taip gerai lenkiškai kalbu. Aš pasinaudojau ir gavau lenkiškų knygų pasiskaityti; apie lietuviškus
raštus nesirūpinom. Užginti lietuviški, ir gana. Dargi savo vaikus
mokiau lenkiškai skaityti ir rašyti.
Mūsų sodžiaus vieno kaimyno vaikas buvo Šiaulių gimnazijoj. Mums čia perėjus, dar pirmoj klasėj tebuvo. Parvežtas vasarą
3
4

Prietykis – atsitikimas, nuotykis.
Pakulos – nušukuotų linų ar kanapių liekanos.
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namo ar švenčių, vis su mano vaikais žaisdavo, lakstydavo. Žiūrint į vaikus, mano širdį skausmas raižė:
– Kodėl aš negaliu savo vaiko leisti į gimnaziją?
Išvažiuojant į Šiaulius Poviliukui, vienas šio, kitas to prašo
nupirkti – duoda pinigų, ir aš prašau, kad paskolintų kur kokią
knygą man pasiskaityti.
Kelis sykius parvežė porą knygų; man perskaičius, vėl nuvežė. Vis lenkiškas tegavo. Pradėjo eiti gandas, kad Prūsuose
spausdina lietuviškus raštus, bet mūsų pusėje, čia pagautus, kas
parneštų, baisiai baudžią maskoliai.
Kunigai per pamokslus pradėjo grasinti žmones nuo užgintų
raštų. Negana „griekas” gabenti ir dalinti ar pardavinėti bedieviškus raštus, o dar didesnis „griekas” juos skaityti – surašytus
bedievių, vokiečių, nekatalikų... Negana dūšią pražudyti tokiais
skaitymais, dargi valdžios bausmę galima užsitraukti – kalėjimą
ar ištrėmimą į katorgą5.
Mane toks žingeidumas ima – kaip nors, kur nors tų raštų
nors pamatyti gauti. Bet kur tau, a nė išsižioti...
– Ar nori pati įlįsti, dargi ir kitus įkišti? – pirmas priekaištas.
– Na, ir tylėk.
Sykį parvažiavo Poviliukas ant Kalėdų, tą patį vakarą beatbėgąs pas mus; toks linksmas, šokinėdamas, sako:
– Cioce! nesitikėjai, kokį parvežiau pyragą? – ištraukęs iš
užančio knygelę, rodo. – Žiūrėk, tokios nematei dar...
Pagrobus jam iš nagų, žiūriu: net man akys pabalo – „Aušros” knygelė, visų metų susiūta.
– Žemaitiška?! – nustebus sušukau.
Vartau ir skaitau, ir savo akimis nenoriu tikėti... rankos man
dreba...
[1921]

5

Katorga – caro laikais už nusikaltimus skiriami sunkūs priverčiamieji darbai, paprastai tremtyje.
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Klausimai ir užduotys
1 	Apie kokius du gyvenimo esminius pasikeitimus pasakojama
„Autobiografijos” ištraukoje?
2 	Kokių paskatų vedama Žemaitė ištekėjo už Lauryno Žymanto?
3 	Ką ji pasakoja apie savo šeimyninį gyvenimą?
4 	Remdamiesi „Autobiografijos” ištrauka, papasakokite apie
XIX a. antrosios pusės Lietuvos istorinę situaciją. Kokie faktai
atsispindi tekste?

Autobiografija – nuoseklus savo paties gyvenimo ir veiklos aprašymas.

Žemaitė

Marti
I
– Nieko neveiksi, matušėle, reik leisti Jonukui vesti, tegul ieško mergos su gera dalia... apsimokėsim šiek tiek skolas... Negali
niekur nė nosies iškišti, labiausiai karčemoje, kai apstos vienas –
palūkų1, kitas šieno, pasėlio; kitas vėl kaip velnias prisispyręs kamantinės: „kuomet atiduosi? kuomet atiduosi?”, rodos, kad nieko
daugiau nė šnekėti nebemoka.
– Užtai ko valkiojies po karčemas? – prikišo pati.
– Kažin kaip nenorėtumei eiti, bet kai apstos mieste, tai nemitęs2 turi vestis puskvortės3. Bepigu dar, kad to užtektų. Tas prie
to, tas prie to, beveizint4 į kelis butelius įvarę, o kai pasigers – tikri

Palūka – palūkanos.
Misti – maitintis, valgyti.
3
Puskvortė – pusė kvortos (0,82 litro) indas ar kiekis.
4
Veizėti – žiūrėti.
1
2
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velniai: įmanytų suplėšyti už tas bieso skolas... Atiduosiu gyvenimą5, tesižino vaikas, tegul mokėsis, niekur nebesikišiu.
– Kaipgis, kaipgis, to betrūko! Atiduok viską, paskui vaikas
bevedžios mus už čiupros! Aš neduosiu, neužleisiu, kol tik gyva!
– šaukė pati, kaskart didžiau įniršdama. – Nepaduosiu samčio,
nenoriu ponios ant savo galvos, aš nemeilysiu kąsnio iš marčios
rankų, to nebus, neprašau!
– Na na na, tarškėk netarškėjusi kaip žydo ratai! Gyvenk, gyvenk! Nepaduok, o kai ištaksuos6 skolininkai, bus tau šmikšt per
dantis. Bene tau marti sprandą nusuks? Nelaidyk liežuvio – ir bus
gerai.
– Dėl mano liežuvio išsiteks marti, – atšovė pati, – bet tau tai
užtruks, nebeturėsi iš ko sprogti. Kas padarė tas skolas? Mažne
visą gyvenimą pravarei per gerklę! Ar negalėtumei dar gyventi,
dorai elgdamos? Maušas berods prakuto, bet tu nusmukai. Pagaliau marčią užsodinsi ant sprando, palauk, išmanysi tu!..
– Tylėk, na! – sušuko vyras. – Tuoj gauni į snukį! Kaip sakau,
taip ir bus. Jonukas ves, gaus paspirtį, ir galėsime gyventi kaip
gyvenę.
– Nebent taip, tai priduosiu, – tarė motina. – Aš šeimininkausiu, o marti tegul sau būna iš šalies, parsineš sau duonos.
– Liepsiu Jonukui pasiprašyti Mataušą į piršlius, – šnekėjo tėvas, – ir tegul eina pas Driežo Katrę; nors nelabai aiški, bet pinigai
kaip jai rankoje. Duoda keturis šimtus, ir dalis7 nemaža, o mano
gyvenimas nors ir apgriuvęs, bet žemė gera. Nečiaudės Driežas,
ogi ir Jonukas ar ne vyras... ir iš stuomens, ir iš liemens, patiks
mergai.
– Šitaigis tau! Ką gi beišsiskyręs – tą pajuodėlę, didnosę, pataikūnę, valiūkę! – paliko šaukti pati. – Išlepinta, išpustyta, išsitaisiusi, tratanti, muslinuota8, krakmoluota, ir eis pastirusi kaip
Gyvenimas – čia: visas turimas turtas (sodyba, žemė, ūkis).
Ištaksuoti – parduoti iš varžytinių aprašytą turtą.
7
Dalis – vaikams atiduodamas turtas iš tėvų ūkio, palikimas.
8
Muslinuota – dėvinti brangiais medvilniniais drabužiais.
5
6
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pūslė. Negana į bažnyčią išsikvarkliuoja9, bet ir po namus išsipuošusi kaip pana. Eis šieno grėbti – pavalkėlis10 baltas, skepetėlė, prikyštėlė išdailinta, kaip iš pieno plaukusi! Ar ta kurią dieną
bus šeimininkė? Visa iškyla, kad išeina su grėbleliu, o po namus,
sako, nepasiima nė kokio darbelio, tik šlavinėtis, plovinėtis, tai
įsės į stakleles, tai siuvinėlį nusitvers, vis niekniekius, o sunkaus
darbo nieko. Tfu! tokios lengvadarbės neprašau! Man nereik cackų pacackų! man reik tokios pat purvabridės kaip ir aš pati!
– Na, motin, ką tu čia pliauški? Kas gi tuos darbus nudirba?
Juk Driežas kitos mergos nesamdo, Katrikė viena tėra; tėvas toks
šnerkšlys, spaudžia prie darbo kaip pašėlęs.
– Ką čia man ginčiji, lygu aš nežinau. Mergos darbas darbui
nelygu. Žiūrėk, pas juos ir namuose iššlavinėta, išdulkinta, tiek
po vidų, tiek kiemelyje niekur šapelio, niekur sąšlavėlės, lovos
pataisytos, baltitėlės. Tokia pataikūnė kaip Katrikė tam ir gaišta.
Motinos dėta, leisčiau aš jai cackytis! Jau kad duočiau, pasiimtų ji
darbą! Tėvas to nežiūri, pinigus tik kala ir kala; apkrovęs šimtais
tą savo pajuodėlę, iškiš kam nors, apmaus dorą vaikį.
– Nė jokio apmovimo čia nebus, – tarė tėvas. – Kad pinigų
duos, nėra ko žiūrėti į mergą; iš kaktos sviesto netepsi, by tik
šimtus paskleis, kito nieko nereik.
– Argi tu negalėtumei šimtus sklaidyti ir be marčios? Juk
tavo gyvenimas vertesnis už Driežo, o plikas esi kaip šuo per tą
prakeiktą smarvę! – bambėjo pati.
– Bene aš iš tavo kišenės geriu! – sušuko vyras. – Kas tau darbo, aš ne tavo geriu. Mano žemė, mano gyvenimas, mano viskas,
turiu valią; galiu vienas viską pragerti. Ką tu man padarysi? Juo
tu plepėsi ir gyniosi – juo pašėliau gersiu; žinok, jog tavo lojimas
nieko nepadės, verčiau tylėk, jei nenori gauti į snukį!
– Tiek tu ir težinai: „į snukį, į dantis”! Dėl to, kad aš tiesą pasakau, netinka tau klausytis. Jeigu Jonukas taip tegyvens ir tiek

9

Išsikvarkliuoti – čia: apsikarstyti papuošalais.
Pavalkalas – drabužis, pavelkamas po apačia.

10
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pačios teklausys, verčiau kiaules dar tepagano keletą metų, neko
turi vesti.
– Ko gi dar bereikią – pačios klausyti! Tai jau to ir nebus. Paskutinis veršis būtų klausydamas. Bene moteriškė turi tiek proto,
kad galėtų vyrą valdyti? Jeigu pradeda vepėti, drožk su kumščiu
į dantis, kad apsilaižytų!
Pati tratėdama išlėkė pro duris. Įkandin įslinko į vidų minėtasis Jonukas, vienturtis Vingių sūnus, anot tėvo betariant, „berods
vyras ir iš stuomens, ir iš liemens!” Stambus, aukštas, plačiausių pečių, per didumą truputį sulinkęs, rankos degutuotos, burna
kaip sėtuvė, nosis kaip už trečioką11 agurkas, akys užgriuvusios;
galva didžiausia, pasišiaušusi pilkais plaukais ir nulinkusi į priešakį, įremta liemenyje ant drūto sprando; kakta aukštyn atversta
ir kepurė ant šalies užvožta. Švarkas milinis nelabai aiškus, suglamžytas, raukšlėtas, šapais ir šiaudais apkibęs. Marškiniai ar
apatinės džiaugėsi baltais vadinami, stori, juodai sudėvėti, šunies
neperkandami, turbūt pernai skalbti; kojas purvinas įsispyręs
basnirčia12 į klumpes. Perėjęs per aslą, pasirąžė, pažiovavo, pažvelgė dar į mažą veidrodėlį, atsisėdo ant suolo trobos gale, ėmė
pypkę krapštinėti ir tabako po kišenes graibytis.
– Kame buvai? – paklausė tėvas.
– Miegojau; kai atsiguliau po pusryčių, ligi šiol pūčiau į akį –
au! – žiovavo.
– Ar suveizėjai arklius?
– Taigi taigi, kaipgis! Man arkliai nerūpi šventą dieną... taigi,
tata, pats ką dirbsi neveizėjęs?
– Bene kur nupuls arkliai, – pamojo tėvas su ranka, – o dubos13 pečių bene užkišai?
– Taigi taigi, kaipgis, vis mat man! Ogi pats kame buvai ligi
šiol neužkišęs?

Trečiokas – trijų grašių moneta.
Basnirčia – basaminčia.
13
Duba – jauja, kūrenama kluono dalis, kur džiovinami linai arba javai.
11
12
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– Ne bėda, išdžius rugiai rytojui, – mostelėjo tėvas.
– Garbė Dievui, ir tas iškirmėjęs14 bent sykį! – stebėjosi motina įėjusi. – Žmonės po visam kada jau parėjo, o tu dar be pietų;
per tą savo miegą gausi ir išalkti.
– Taigi taigi, kaipgis, stebėkis, nematei pažadinti!
– Kaip jau gali tave prižadinti? Ar aš nešaukiau, bet įsikirmės
kaip paršas – nors patriūbočius prie ausų pastatyk, nė tie dar neprikeltų. Kaip sluogtis15, bjaurybė! Ir akys užgriuvo; į amžiną tinginį pavirtai pasileidęs ant miego, ar tai pridera tokiam jaunam?
Būtumei verčiau į bažnyčią nuėjęs, arba po visam kur į uogas,
kaip svieto vaikiukai antai linksminasi, o tu rūgsti kaip kisielius.
– Taigi taigi, kaipgis! Negirdėjau dar aš tavo pamokslo? – atšovė sūnelis.
– Gerai vaikas ir sako, – juokėsi tėvas: – ne pamokslus tauzyk,
o pietus duokš greičiau.
Jonukas prisislinko už stalo; paėmęs kepalą duonos iš kertės
nuo suolo, atsiriekė storiausią riekę; motina įnešė rūgusio pieno
bliūdą, įvertė saują stambios druskos. Sūnus žvalgėsi šaukšto.
Žiūrėjo stalčiuj, ant lango, ant žemės, pamatęs po suolu, pakėlė,
nubraukęs žemes su pirštais, įdėjo į bliūdą. Kąsdamas duoną dideliais kąsniais, išrūgotą pieną ėmė srėbti, net didžiosios jo ausys
linkčiojo. Tėvas, pypkę rūkydams, vėlek prašneko:
– Jonuk, ar tu vesk, ar ko!.. Pasiieškok turtingos mergos, be
neapsimokėsi skolų, negali nė atsikratyti tais velniais skolininkais.
– Taigi taigi, kaipgis! Kas apsiskolijo, o aš turiu mokėtis, o dar
parodyk, prie kurios mergos pritvinko tų pinigų?
– Tik sukis vikriai, o aš tau pasakysiu, kame gausi: pirškis pas
Driežo dukterį, pamatysi, kiek šimtų tau paklos.
– Taigi taigi, kaipgis! Pats galėtumei imti Katrę, tokia juoda,
ir akys kaip vabolės, o prie to dar ir sena, už mane šmotą vyresnė.
Išgirdusi motina Jonuko kalbą, labai pradžiugo.

14
15

Kirmėti – ilgai miegoti.
Sluogtis, sluogas – čia: apie nerangų tinginį žmogų.
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– Mat ar ne mano viršus? Sakiau, jog ne Jonukui Katrė. Paseno, ir nenutekėjo, tai jau žinok, jog nėra dora; neimk, nereikia
tokios! ar doresnių mergų nėra sviete?
– Jonuk, tu neklausyk motinos, ji meluoja, papratusi niekus
tauzyti! Klausyk tik manęs, kaip aš liepsiu, taip turi daryti, o jei
ne – išginsiu abudu su motina: žemę užduosiu16, kol skolas apsimokėsiu, o judu eikite sau, kur judviem patinka.
– Taigi taigi, kaipgis! Pats galėsi eiti kirsdamas šunims per
blakstienas, o aš žemės neišsižadėsiu...
– Berods tu rendą17 paėmęs pataikintumei prasprogti, o skola
skola paliktų! Neleisiu žemės užduoti, kad tu nesulauktumei! Mat
vienas nori viską apsižergti, kur mano viso amžiaus sveikata padėta. Užduok, jei nori, pabandyk, o aš nieko svetimo neįsileisiu į
savo butą.

16
17

Užduoti – išnuomoti.
Renda – nuomos mokestis.
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– Mauči! – sušuko tėvas. – Kaip matai, gauni į snukį! Didelė
čia ponia prisakinėti... o kiaulių šerti! Kaip aš noriu, taip turi būti.
Atsigręžęs į sūnų, tęsė toliau:
– Pamylėk Mataušą, veskis pas Driežą ir tikit, netęskitės, o
kai paduosite užsakus, anie ateis į ūkvaizius18, tada su dalia sutiksime.
– Taigi taigi, kaipgis! O kad, sako, Katrė nenori tekėti?
– Kas tas do per nenoras, bene jos bus valia? By tik tėvui tiks,
duos dalį ir neveizės noro, varyte nuvarys.
Kaip tėvas liepė, taip ir įvyko. Jonukas su Mataušu atsilankė
pas Driežą. Piršlys, Jonuko primylėtas, šnekėjo ir derėjosi už jį;
geras jo liežuvėlis apmetė ir ataudė, o įgirti ar įkalbėti taip mokėjo, jog Driežas tik seilę rijo ir rijo. Jaunasis rąžėsi ir žiovavo, bet
netruko sutikti.
Katrė verkė, kaip lietus lijo. Motina tramdė ją geruoju, o tėvas
subaubė aštriai: jeigu gerai rengiama ožiuosis ir neklausys, išginsiąs nuo savęs ir ničnieko neduosiąs.
Driežas ūkvaiziuose pas Vingį rado apleistus ir apgriuvusius
visus pašalius, vienok tiko ir dalies dar pridėjo, kiek buvo piršliui
žadėjęs. Sako:
– Žemė gera, pievos kaip avį kirpk, daržai geriausieji, su
trobesiais – bepigu, sukibę visi naujus pastatysime. Nuolanka19
maža, dalies nereiks niekam duoti, niekas karvelės neišves veltui.
Katrelę pasodinsiu kaip vištelę ant kiaušinių.
Šalininkai – vieni Katrę peikė, kiti Jonuką, arba tėvais baugino, o kiti tik pečius traukė.
Kol užsakai išėjo, per tris savaites Katrė, kur tik ėjo, per ašaras
sau tako nematė. Jonukas jai dideliai20 netiko. Motina nors jos gailėjosi, bet prieštarauti vyrui neturėjo valios, o tėvas nė klausytis
nesiklausė; šnekėjo tik apie Jonuko žemę, gerą vietą, įkalbinėjo,

Ūkvaiziai – būsimo sutuoktinio ūkio apžiūrėjimas prieš vestuves.
Nuolanka – vyro ar žmonos broliai, seserys, kuriems reikia duoti dalią.
20
Dideliai – labai.
18
19
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jog gyvens gerai, pralobs, pasitaisyti ir jisai padėsiąs, o prie vyro
Katrikė pripras; yra sakoma – miegalį pažadinsi, tinginį paraginsi; Jonukas jaunas tebėra, pamils tave ir klausys, kaip liepsi...
Klausimai ir užduotys
1	Kodėl senis Vingis nusprendžia apvesdinti sūnų? Kokią žmoną
jam išrenka?
2	Kodėl Vingienė priešinasi sūnaus vedyboms?
3	Ką sužinome iš Vingių pokalbio apie Katrę ir pačius Vingius?
Kokią reikšmę turi šis pokalbis tolesniems įvykiams?
4	Apibūdinkite Vingių Joną. Ar išvaizda atitinka jo vidinį pasaulį?
5	Išvardykite būdingiausius senojo Vingio posakius. Kokie Vingio charakterio bruožai ryškėja iš jo kalbos?
6	Iš kur sužinome apie Driežų šeimos gyvenimą? Remdamiesi
tekstu, įrodykite, kad Driežai gyveno pažangiau už Vingius.

II
Besitaisant, bebrūzdant kaip ratas išriedėjo tos kelios savaitės. Katrė jau po šliūbo parvažiavo su vyru pas tėvus, į jo namus.
Parniūkė1 atsilikęs kraitvežys, arkliai vos tik pavilko. Dvi šėpos,
dvi skrynios, kaip tik akmenų, ritinių prikrautos, o tų ryšių, patalynių be galo! Nešė vestuvininkai iš vežimo, vilko į sukrypusią,
sulūžusiomis durimis klėtį.
Kieme taškėsi, braidė ligi kelių po purvyną. Katrei kailis kratėsi, bet galvoje greit sumojo, jog čia reikia nustumdyti pakalniui
mėšlus į laidarį2, porą vežimų žvyro papilti, takus akmenėliais išdėlioti, ir bus mažne kaip pas tetušį, tik tvoros sulūžėjusios be
galo.

1
2

Parniūkti – sunkiai parvežti, parvilkti.
Laidaras – užtvaras prie tvarto gyvuliams suvaryti, mėšlui mesti.
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Vedėsi vyras Katrę į vidų, tėvai su vestuvininkais ir muzikantais išėjo į prieangį marčios pasitikti.
Katrė puolė tėvams po kojų, bučiavo rankas, paskui davė katram po ilgą stuomenį plonytėlės drobės. Motina susodino jaunuosius užstalėje, padėjo vaišes ir ragino gerti; žiūrėdama į juos,
džiaugėsi ir stebėjosi:
– Kas galėjo tikėtis, jog Katrelė paliks mano marti! Kai mano
Jonuką vežė krikštyti, ji vartus atkėlė, jau prakutusi3 buvo piemenėlė. Ką padaryti, turbūt tokia Dievo valia. Apdovanojai, dėkui, mus gausiai; drobelė taip plona, čia audėjo austa, pažįstu tikrai.
Katrė prarijo pirmą gurkšnį vaišių, užtaisytų kaip karčiaisiais
pipirais žodžiais naujosios motinos.
Tėvas girtitelys, nosim pamėlynavusia, šurmuliavo po aslą4,
tankiai, kumščius sugniauždamas, išparpusiu balsu švarkštė:
„Kaip aš liepsiu, taip turi būti!” Paskui, užslinkęs už stalo iš antros pusės, prisisėdo prie marčios. Užsirūkęs smirdančią pypkę,
prilindęs artiteliai, murmėjo:
– Mano žemė aukso, mano gyvenimas visu kuo pertekęs; kaip
inkstas taukuose vartysies, būsi paėdusi, tik kaip aš liepsiu, taip
klausyk. Maža pasogėlė tavo, menka dalelė! Jonukas būtų ir daugiau gavęs kitur, nes tai vyras ir iš stuomens, ir iš liemens, kaip
iš pieno plaukęs! Kiek jam tave peikė, nieko nepadėjo, turbūt jau
tokia gera laimė žadėta. Ant to apmaudo išgerkim arielkos!
Čia, prisipylęs stiklelį, – sveika!
Per smarvę nuo pypkės, degtinės dvokimą Katrė niekur nebesitvėrė. Atsigręžė ant vyro, tas iš tiesų besnaudžiąs! Katrei šiurpis
perėjo per kailį, nusiminė pamačiusi, kokius draugininkus įgijo
ligi grabo lentos. Pažino aiškiai, jog vieną tikrą tetušį ir vičvienaitę mylimą matušėlę teturėjo savo, kurie, nors mylėdami, bet

3
4

Prakusti – truputį išaugti.
Asla – trobos grendymas.
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be malonės atidavė ją į tokias atžūlias5 rankas. Greitai sumojo sau
galvoj, jog naujųjų tėvų nepravardžiuos tetušiais.
Ilgai dar kalino užstalėje jaunuosius. Katrė net apsvaigo nuo
dūmų ir tvaiko, o priveikta skaudžiomis motinos užgaulėmis, tėvo
žebelkavimu6, šalininkų mandagiais žodžiais, iškliuvusi nuo nepriprastų vaišių, vos ne vos tamsoj nusigabeno ligi savo patalynės.
Krito skersai lovos, sprogstančią skausmu ir karščiu galvą įkniausė į priegalvį, kuris po menkos valandos sudrėko nuo sraunių jos
ašarų. Tolei verkė, kol miegas nuramino pavargusią galvelę.
Neilgai tesilsėjo, nes vėjo girgždinamos durys neleido miegoti. Atsibudo net sustingusi ir drebanti nuo šalčio. Nespėriai7
teatsikluinėjo8, kame nakvojanti. Apsičiupinėdama nepriprastoje vietoje, vos tik pataikino uždaryti duris, sugriebusi kažin kokį
apklotą, susirangiusi lovoje, kiūtojo ligi aušros. Miegai iš galvos
išsiblaškė, akyse mirguliavo visoki paveikslai, vakarykščiai regėti; galvoje minėjo įvairias kalbas, naujai girdėtas. Prasiblaiviusi
perkratė galvoje visus vakarykščius atsitikimus, atsiminė jau atskirta nuo tėvų, su jų palaiminimu atiduota kitai giminei, kunigo
privinčiavota9 vyrui iki grabo lentos...
Atsidūsėjo, persižegnojo, akis pratrynė.
– Be nesapnuoju! O Jėzau, motinėle švenčiausia! Tikra teisybė... bet kur jis? Tai pirma naktis po šliūbo... jo nėra. Čia gaidžiai
gieda, jau nebetoli aušra, netrukus muzikantai gali ateiti prikelti.
Kaip čia bus? Lova nepataisyta, jaunasis pasislėpė, jaunoji iš vakarykščios nenusitaisiusi; turbūt apsigėrusi buvo... turbūt ir kiti
dar tebegeria, tebešoka... Bet tylu, nieko negirdėti... Ką ta mano
matušėlė beveikia? Pirmą naktelę nakvojau svetur... Dabar jau vadinsis mano namais. Kaip čia reiks priprasti? Ką čia reiks veikti?

Atžūlus – stačiokiškas, nelipšnus, nemalonus.
Žebelkuoti – neaiškiai, nesuprantamai kalbėti.
7
Nespėriai – negreitai, nesparčiai atliekamas, padaromas.
8
Atsikluinėti – susivokti.
9
Privinčiavoti – sutuokti.
5
6
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Taip mąstė Katrė. Tankiai karštos ašaros smerkėsi į akis, bet,
varu jas nuvijusi, mąstė sau, jog verkimas nebepadės nieko, reikia
nužemintai, kantriai ir tvirtai pasistiprinti prieš naujosios giminės
persekiojimus. Jautė tą aiškiai: jautėsi dabar niekieno neturinti
širdies sau palankios, jautė, jog visi skersomis į ją žiūri, kiekvieną
jos žingsnį ir žodį skaudžiai kratinėja.
Bešvintant aušrai, pašoko Katrė, apvalė savo kraitį, bobų vakar išdraskytą, bežiūrint čerkasų10; pataisė lovą, apsigerbė11 drabužius; privėrusi klėties duris, ėjo į vidų.
Niekur nė gyvos dvasios nematyti, nė čiukšt: pats įmygis
vestuvininkų. Užtat gyvuliai, visą valią gavę, šnerkštė po kertes.
Veršiai, avys po kiemą pliauškė; kiaulės prieangyje indus, katilus
barškino, vartė; žvigindamos visas pamazgas išlaistė. Trobos durys iškeltos ir pastatytos kitame pasienyje; turbūt padaužos vestuvininkai tyčiomis tai padarė, norėdami senius sušaldyti. Troboje
tėvas, įkypai lovos pavirtęs, knarkė, o šuo greta kaulą graužė; nebeatsiriedamas nuo paršelių, įsikėlė į lovą. Motina, kojas pakišusi
po krosnim, galvą ant židinio tarpuangyje padėjusi, pasigūmurusi
dėvimuosius kailinukus, pelenuose skaniai kaip pūkuose miegojo.
Paršeliai, susiglaudę apie apgriuvusį židinį, kriūkinosi prašydami
šeimininkės pusryčio, bet ši nieko nejuto. Gaidys, pašokęs ant stalo, kutnojo12 vištas prie trupinių; šios mušėsi su katėmis apie išvartytus pieninuotus puodelius. Žąselės nedrąsios prie slenksčio
gagėjo galveles kraipydamos, spoksojo į muzikantus, išsitiesusius ant suolų. Kada tie knarkdami suyzgė, žąselės baidydamosi
šnypštė. Asloj, mažne kaip jei kieme, purvynas, o prieangyje – ko
besakyti, nė išbristi nebegali.
Pamačius tokią tvarką, Katrei šiurpis perėjo per kailį, net
plaukai sučiuško13. Vienok nenuleido rankų: išvarinėjo visus gy-

Čerkasas – naminis audinys iš lininių ir vilnonių siūlų.
Apsigerbti – apsivilkti.
12
Kutnoti – šaukti.
13
Sučiukšti – sušlapti.
10
11
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vulius, įstatė šiaip taip duris, užkamšė skarmalais išdaužytus
lango stiklus, kad taip vėjas nepūstų, atrinko indus, sustatinėjo
į kertes; sugriebusi šluotražį, užniko purvus valytis, kaip beįmanydama aslą sausintis. Žvilgterėjo nejučiomis į lubas – viena lite14
voratinkliai! Neiškentusi perbraukė porą brūkių per balkį su šluota. Pabudo motina. Pakėlusi galvą, pusmirkomis žvalgydamos,
prašneko:
– Na, padėk Dieve! Nauja gaspadinė atsirado!.. Ar seną paprotį varai? Šlavinėtis?! Čia to nereikia. Jei purvų nebraidysi,
duonos neėsi. Pagaliau šiandien, ar tai gražu pirm keltuvių pašokti?! Turbūt muzikantams stuomens15 neturi. Mat vyrą vieną
palikusi, parkūrei valytis!.. Kas čia tavęs prašė?
Taip motinos pasveikinta, Katrė liūdnai nusišypsojo.
– Dovanok, mamunėle, už mano atsikėlimą netikru laiku, –
tarė, – bet aš nekalta, be galo sušalau, nebenugulėjau, ėjau ieškoti
šilumos ir vyro... nežinau, kur jisai dingo, o čia žiūriu, jog ir troboje jo nėra. Šilumos taip pat neradau, duris iškeltas radau, visur
šalta, šlapia, vėjas... Ir tamstos taip pat vargiai miegojot, be kokio
poilsio kaip ir aš. Dabar noriu apsivalyti maždaug; pasikursime
pečių ir apsišildysime visi.
– Kas gi kaltas?! – murmėjo motina. – Vakar vakarą išlėkei
viena gulti, o tas miegalius kur norint pavirtęs užkirmijo. Nebarstyk tų smilčių taip storai: dulkės be galo, kai pradės šokti.
– Ar iš purvyno dulkės? – juokėsi Katrė. – Verčiau, mama,
sakyk, jog purvą didesnį išmins.
– Ginčytis mat moki! – prašneko tėvas, ropšdamos iš lovos, –
pirmą rytą nori mus paneigti. Kaip ligi šiol, taip ir toliau mokės
motina gaspadiniauti ir be tokios ponios!
Katrė nemitusi spūdino laukan. Priešininkėje16 išgirdo miegančių knarkimą. Pralenkusi duris, net nustebo: jos vyras bemie-

Viena lite – ištisai, išvien.
Stuomuo – drobės gabalas marškiniams.
16
Priešininkė – priemenė; kamara.
14
15
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gąs kaip sluogtis lovoje, kaip kiaulių kinyje17, greta su piemeniu,
kuris, Jono spaudžiamas prie sienos, spyrėsi atgal naginėtomis,
purvinomis ligi kelių kojomis. Subjaurojo, supurvino visą šoną jo
šliūbinių drabužių, Katrės pasiūdintų iš gražaus ir brangaus čerkaso, jos pačios darbo. Suskaudo jos širdis: ne tiek drabužių gailėjosi, kiek iš apmaudo, jog niekaip negali vyro prižadinti. Šaukia,
judina, glamžuoja kone verkdama, o jis miega, knarkia kaip dvėsdamas.
Išgirdo motina Katrės balsą, įpuolė į priešininkę, užmetė akį,
jau viską permanė.
– Tokia vikri stateisi, – tarė į marčią, – o žlembi dėl niekų!
Nesumanai, ką padaryti. O taip!
Ir, pagriebusi už čiupros piemenuką, kaip sviedė iš lovos į aslą
šaukdama:
– Tu, rupūžoke, nusiauk kojas kitą sykį guldamas! O Jonuko
nedraskyk pristojus, – vėl kreipėsi į Katrę: – kai pramigs, ir atsikels... Ne dabar laikas tau lementuoti18, vakare buvo neužsisklęsti
klėtyje.
Persigando Katrė, matydama tokį žiaurų motinos apsiėjimą.
Nė galo jos kalbos nebegirdėjo: taip jai pagailo to piemenėlio, verkiančio iš skausmo ir drebančio iš išgąsčio.
Motina tuo tarpu užsiundė muzikantus. Tie, susigriovę su
muzikomis, ėmė maršus jaunųjų keltuvėms griežti. Nors trankiai
ir garsiai rėžė, vienok Jono niekaip neprižadino: jisai, rodės, norįs
tik pritarti savo knarkimu.
Katrė atnešė stuomenis muzikantams, patiesė savo staltieses
ant stalų. Kilo iš šiaudų vestuvininkai, rinkosi kaimynai, juokėsi,
tyčiojosi iš kits kito nakvynės.
Katrė apkrovė stalus savo parvežtais pyragais, varškėmis, apstatė buteliais, visus prašė kartu sėstis užstalėje.

17
18

Kinis – guolis, migis (kiaulių); nešvarus, sujauktas patalas.
Lementuoti – skųstis, verkšlenti.
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Tėvas, išvydęs degtinę, nėmaž nesiragino. Motina spyrėsi dar
kaip ožka, bet, išmaukusi porą stiklelių, labai įplepo, kiekvienam
atskirai pasakojo tą pat: kaip marti vakar vakarą, pasislėpusi nuo
vyro, išlėkusi gulti, užsisklendusi klėtyje, nieko nebeįsileidusi...
Jonukas, vargšas, baldęsis, braižęsis apie duris, niekaip neįsiprašęs prie jos gulti. Iš to apmaudo ir dabar priešininkėje tebemiegąs.
Bobos juokėsi, klegėjo, dievagojosi; kitos šypsojo tiktai, kitos galvas tik kinknojo19, bet nė viena žodelio neužtarė už Katrę.
Beviešint, bešokant neprailgo laikas. Nesitikėtai dar atžvangėjo atbraškėjo jaunosios pasekėjai: broliai, gentys ir svočia su
vyru. Prasidžiugo Katrė, sulaukusi savųjų. Susodino, vaišino kuo
beišgalėdama. Tėvas, gerai jau įkaušęs, šūkavo, sklaidėsi, girdamas savo žemę – aukso obuolį, savo sūnų – vyrą iš stuomens ir iš
liemens, gailinosi pliką marčią, nevertą jo sūnaus, tegavęs. Svočios vyras, taip pat jau įkaitęs, ginčijosi ir gyrė savo pusę, tyčiojosi iš jo pamatų, pro kuriuos šunys lando, iš stogų – dangumi
dengtų, iš rūmo – be langų, be durų. Iš pradžios juokais, paskui
iš tiesų išsibarė, špygomis išsibadė, kuo tik ligi peštynių nepriėjo.
Tėvas, kumščiais mušdamas į stalą, rėkavo:
– Mano dvaras, mano geras, o nekviestiems svečiams nėra
vietos! Kam nepatinka – laukan! Kaip aš liepsiu, taip ir bus!
Per tokį zvaidą20 sumišo visos vestuvės, kiekvienas tik žvalgėsi, kaip išsprukti namo. Anos pusės vestuvininkai išbruzdėjo
atgal, taip pat ir kaimynai po kits kito spūdino laukan. Motina,
girčiu apsimetusi, susirangė lovoje, būsis nieko nejuntanti. Katrė išsigandusi drebėjo kertėje. Tėvas įniršęs nė juste nepajuto,
kaip svečių maža beliko. Ėmė prie visų kabinėtis: prie muzikantų,
marčios, prie motinos, žadėdamas visus išperti. Jų laimė dar, kad
atsiropštė Jonas iš miego, išgirdęs tėvą berėkaujant po trobą. Jau
duris beverdamas, sušuko:
– Taigi taigi, kaipgis, to dar betrūko... niekas dar čia negirdėjo
tavo gerklės! Nežinai gultis prisisprogęs, ne zvaidą kelti!
19
20

Kinknoti – linguoti.
Zvaidas – ginčas, vaidas, kivirčas, barnis.
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– Je je, kaip tau, kad niekas daug nerūpi, tik gulėti ir kirmėti
per dienas naktis! – lengvesniu jau balsu ginčijosi tėvas. – Tau
berods niekas nerūpi už mano galvos... išsimiegojęs, duonos išsiėdęs, užsimanei vesti. Dar tokią plikę parvedei už ponią ant mano
žemės. Nei vilkis, nei duosiu ant jūsų valios, bet kaip aš liepsiu,
taip turi būti! – ir vėl smarkiai trenkė su koja į purvyną.
– Taigi taigi, kaipgis! kas čia tavęs bijo? Bene aš užsimaniau
vesti? Varu Katrę man pats užkorei, nes pinigų tau baisiai prireikė, nebeapsikopei skolomis. Bepigu dabar tau gudrauti, kad jau
atsikratei per mane žydais!
– Bene man pinigų reikėjo? Juk tu dėl savęs žemę išpirkai!..
Užtat, vaike, dabar mokykis gyventi! Sek mano pėdom, jei nori
gyventi: valdyk bobas, nesiduok už nosies vedžiojamas.
Katrės brolis, kuris dar čia tebešurmuliavo, sušuko asloje:
– Sudievu, tetuši! Dėkui, jog patyriau, kokis buvo Jono vedimas! O tu, svaini, laikyk pačią kaip reikiant, nes už jos laimę tu
atsakysi... paėmei keturis šimtus ir dalį!..
Tai sakydamas, pagrasė dar stirnakoju21 į nosį.
– Taigi taigi, kaipgis, man mat nepakelti!
Kokia pradžia, toks ir galas. Driežo Katrei: kokios vestuvės,
tokia ir laimė. Tėvams neįtiko niekuo. Ką tik Katrė darė, vis peiktinai; vaikščiojo ar sėdėjo, šnekėjo ar tylėjo, juokėsi ar verkė, darbavosi ar gulėjo – vis negerai ir negerai. Tėvas kitaip jos nevadino, kaip tik – šavalka22, plikė, ne tokios Jonas bestovįs23. Motina,
visaip meluodama, įdavinėjo marčią vyrams, džiaugėsi, nugręžusi nuo savęs tėvo keiksmą, nes per jos liežuvį kaltė Katrei kliuvo.
Išaušo jau pavasaris. Po vakarykščio lietaus nušvito visa padangė. Saulelė linksmai šviečia, gaivina ir šildo žemelę, dabar teišsiliuosavusią iš šalto kietos žiemos kalėjimo; šalčio suspausta,
sniego prislėgta, atitolinta nuo saulės, kentėjo ilgus laikus sustin-

Stirnakojis – rimbas su stirnos kojos kotu.
Šavalka – nerimta moteris, valkata.
23
Bestovįs ne tokios – vertas ne tokios.
21
22
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gusi ir apmirusi. Šiandien tarytum juokiasi linksmai, budinama
atsigręžusios saulelės, sušilusi jos įkaitoje. Ji visa net garuoja kvėpuodama iš vidurių paskutinį pašalą. Vėjelis, pranokdamas saulelės spindulius, šiltai pūkšnoja, skubindamas džiovinti purvuotą
jos paviršių. Sniegas, kur ne kur dar pasislėpęs, baltuoja patvoryje, bet, pabūgęs šviesos, traukiasi, nyksta, tyžta, šyla ir tirpsta,
mainosi į vandenį; pavirtęs vandeniu, graužiasi vinguriuotus takelius, tvinsta pakalniui į upelį, iš paskubos net putojasi. Miškas
papuro ir papilkavo pumpurais. Paukšteliai, kiekvienas kitokiu
balsu, vinguriuoja savo giesmę, garbindami pavasario aušrelę.
Sumišę balsai – tetervinų bildesio, vieversėlių vyturiavimo, varlių kurkimo, vabolių bryzgimo – ir pasklidęs ore jų atgarsis padaro nepermanomą ūžesį, be galo meilų širdžiai, malonų ausiai.
Vadovas didelio pulkelio, senis žąsinėlis, klykdamas partraukia iš
pietų; žino gerai kelią, veda paskui save nemažą būrelį, persiskyrusį į dvi ilgas kartis; nutraukė nuglegėjo stačiai į šiaurę. Baltos
gulbelės šniokštauja sparnais viršum pušyno, pailsusios iš tolimos kelionės; sunkiai mojuoja sparnais, garsiai tūtuodamos, ieško
vietos, kur nusileisti. Kažin kur, už miško toliau, sukrūkė gervės.
Ančių – tų begalinės minios užplūdo – kvarkinasi, pleškinasi po
pievas, tokiais būriais pakilusios kaip debesiais laksto. Stybrakojis gandras, stypinėdamas po laukus, renka šapus; prisikandęs pilną snapą, kyla į lizdą; ten, užsiversdamas galvą, klekina sparnais
pasisklaidydamas, gyniojasi nuo priešininkų, langojančių24 aplinkui. Žvirbleliai kanaplesėliai linksmai čiurškauja apie gandralizdį. Ledspira, šokinėdama paprūdėje, linguoja uodegėlę.
Kūtvailiškių sodos rugių laukas kaip žalia gelumbe apsidengė. Po sodą taip pat, kas gyvas galįs, juda, plasta, kiekvienas
ypatingai reiškia džiaugsmą, sulaukęs linksmo pavasario. Margi
balandėliai, būriais pasilangodami, nuo stogo ligi stogo skrajoja.
Raudonas gaidys, išsivedęs vištų būrį ant skiedryno, pasikraipydamas rožėtą skiauterę, garsiai gieda. Širvas25 žąsinėlis kiūto ant
24
25

Langoti – lekioti, skraidyti.
Širvas – pilkšvas.
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vienos kojos netoli prieangio, galvelę pakreipęs klausosi, be necypčioja žąsinėliai ląstoje26. Rainas katinas, pašokęs ant malkos,
šerį papūtęs, uodegą pastatė prieš rudį, o tas, lakstydamas aplinkui cypdamas, pasikaukdamas loja.
Vaikų visus būrius ant pamato išperėjo saulelė: sustyrę, susimurinę, gniaužia drėgnas smilteles. Didesnieji jau basi, raudonomis nosimis ir kojomis, po gatvę važinėja ratukais. Džiaugdamies
kits kitam plepa:
– Mamaitė daug daug kiaušinių rytoj dažys, visą puodą, su
kaupu!.. O jūsų ar daug vištos pridėjo? Mušime per Velykas.
– Ij mūsų dazys jaudonai, as nemusu, jitinėsu.
– O aš tavo takšt, ir sudaužau.
– As mamaitei pasakysiu, – čirpė kone verkdamas.
Vyrai ant skiedryno, nors kepurės dar žieminės ir pirštinės
lopuotės27, bet, kailinius ant tvoros pasimetę, vienmarškiniai mietus tašė. Kitas, kumelę įsispraudęs į žambrį28, bandė daržą paarėti.
Mergikės, vandens kibirą pasistačiusios, jau tykojo perlieti artoją,
kad jo kumelė būtų riebesnė. Kitur šeimininkas grėbstinėjo, valėsi
kiemelį ir apie laidarį; parėjus iš lauko avims, skaitė ėrelius, rodydamas pirštą pagal nosį pasikėlęs. Kitame kampe, prie krūvos rąstų ir užtiestos statyti jaujos, būrys vyrų strūliavo29, baldėsi. Kažin
koks žilius parsiuntė būrį kiaulių iš rugių; botagu nešinas, priėjęs
prie vyrų, užniko bartis:
– A jūs pašėlę esat – taip apleisti kiaulėmis rugius! Turbūt
velnias apstojo; juk tai pavasaris! Visame sviete nėra tokio pasileidimo kaip prie mūsų. Kad Dievas ir duoda, o mes patys metame duoną nuo savęs... Aš pasakysiu: kad nežiūrėsite kiaulių,
atminkit; nepūpkit30, kad nebepareis kuri, arba uždarysiu parvaręs, kieno bus, ir neduosiu be rublio; matyti, jog su jumis negali

Ląsta – narvas naminiams paukščiams perėti.
Lopuotė – įlopytais delnais.
28
Žambris – arklas, medinė žagrė.
29
Strūliuoti – sukinėtis, triūsti.
30
Pūpti – dejuoti, vaitoti.
26
27
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geruoju kaip su biesais. Į rugius nuėjus, Jėzus Marija reikia šaukti
– tiek iškados daro!
– Dėkui, dėkui, dėdele, bent vienas apibark. Teisybė, didelis
mūsų visų apsileidimas – taip neveizėti.
– Tik gaila, neturiu šunų, ne vieną kiaulę velnias atimtų.
Kitas, kurio kiaulė buvo parvarytame būrelyje, tiek besako:
– Ir tavo paties deglę mačiau vakar rugiuose.
– Veizėkite, plėškite ir mane, skrembkite31, – šokosi senis, –
ar velnias jūsų neleidžia! Reikia visiems daboti, nes paliksime be
duonos.
Taip vyrai po laukus bruzdė, o bobos po vidų. Vienur valėsi, dulkinosi, lubas plovė, sienas šveitė, patalynes valkstė; kitur
pyragus minkė arba jau iškeptus dėliojo. Kita miltų geldą nešėsi
iš klėties į trobą; visur taisėsi, mėsas plovė, taisė kepti; varškes
dirbo, kastinį suko, lašinius pjaustė, o visoje sodoje, kiekviename
bute kaminas rūko dūmais, net gatve einant jutosi įvairūs kvapai. Mergos, šeimininkų siuntinėjamos, tekinos lakstė, skubėjo
darbuotis šį vakarą, kad rytojui mažiau beliktų darbo, anksčiau
galėtų išeiti į Velykas.
Kitai šeimininkei nevyko, vargšei: nekilo pyragai; puodeliu
nešina lakstė po sodą, ieškodama mielių; viename ar kitame kieme klausinėjo – vis neturinčios.
– Reikia lėkti prie galinės, – jie gavėnioje alų darė, be negausiu.
Radusi Jurgienę sviestą beplaunant, apsikabinusi prašė:
– Jurgienėle, balandėle, duokš mielių nors lašelį... miltus tokius brangius nupirko! Tėvas išgins mane į pipirų žemę, kai sukris
pyragai.
– Taip maža teturiu, visos nešė, nešė! Ko neužėjai pas Vingienę? Katrė nuo motinos, andai mačiau, parsinešė visą butelį, jų
liks.
– Buvau, širdele... kad ten įpuoliau į kokį triukšmą, tai bėda!

31

Skrembti – barti, peikti.
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– Jau turbūt ant Katrės sukilo?
– Visi besirieja kaip šunys... Ir Katrė gerą beturinti liežuvėlį,
taip kertasi, kad bėda!
– A, matai tiktai, prabils, nebeiškentės!
– Na, kad ten negali. Gana kentėjo ir norėjo Katrė būti mažesnė. Juk aš ten rytas vakaras, žinau viską. Jau kaip ji pradžioje tuo
pradėjimu lenkė tėvus: visada prilėgniai, maloniai slaugys, šokinės, įmanė ant rankų nešioti... Nieko nepadėjo: kaip laido dantis
ant jos, taip laido. Prisiklausė visko, užteko. Dabar jau atsibodo,
ėmė kirstis kaip kirvis su akmeniu... Dantinga ir Katrė!
– Dveigys treigį užėjo, a ta ta! Gerai Vingiams, gerai! Kiek
ji mane veikė, liežuvį laidė, kai mes provojomės su tėvų nabaštikais, o pats ir į svietkus ėjo tėvams... Gerai, kad bent marti jiems
kaktą perskeltų! Ar girdi, tu pamokyk.
– Klausykis, nabagute! juk per mane Katrė ir pakilo rietis.
Aš prikursčiau... Pirma ta motina duos, duos pamokslus, tėvas
nuo savęs keiks, pyškins. O ir Katrė, matyti, atkakli: būdavo, rėks,
rėks piktumu nesitverdama, bet nesibars. Sakau: argi tu liežuvio
neturi? Tokią dalį parsinešei, gyvenimą kaip jei išpirkai, ir tu leisies taip joti sau sprandu! Na, kad užniko kirstis, nė žodžio nebenutyli... Pašėlęs ir Katrės liežuvis, kad bėda!
– Na, o vyras ką besako?
– Bene dar tą mulkį gali vyru vadinti? Jis ne vyras, bet stuobrys išpuvęs, be galvos ir be širdies. Kiek ta Katrė vargsta su juo...
bučiuos ir myluos, šnekins, malonėsis, glamžuos, norėtų pabudinti, norėtų žmogumi atversti, nieko negali. Jisai: „taigi taigi,
kaipgis!”, ir gana, o tinginys, kad bėda. Su tėvu tik moka rietis.
– Taip ir gerai, sukibs abudu išvien į tėvus.
– Kad bent dar nekibtų tas veršis. Jam pati nerūpi, žiūri tik,
kad atsirieti nuo darbo, jei kuomet pradeda tėvas ūdyti32. O Katrė tai pašėlusi darbininkė, išžirga eina33, sesele, darbas jai tirpte

32
33

Ūdyti – barti, plūsti.
Išžirga eina – čia: smarkiai dirba.
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tirpsta rankose. Nors ir senė Vingienė nesugriuvusi, bet marčiai
nė gerti neatneša dirbant. Žiūrėk, kaip ji pašalius apvalė, ta pati
trobpalaikė kaip ne ta paliko. Būdavo, negalės nosies iškišti, dabar
bent sausa, švari kaip žmonių. Užtai juo didžiau motina ir šėlsta,
kad jos mėšlus apkopia... Ka ka ka! – juokėsi abidvi.
– Ar daug sviesto susisukai per gavėnią?
– Nedaug! Kas tos mano karvės pirmdėlėlės, žiemmilžėlės...
Pašaras prastas, nieko pieno neduoda.
– Šit ir mano visas galbūt poros gorčių34... Įsiplepau, mano
pečius beatvėsta. Dėkui už mieles, sudiev!
Vingių kiemelyje purvynai truputį apsusę, takelis į klėtį ir po
slenksčiu išbarstytas geltonomis smiltelėmis; dar krepšiai smiltinuoti ir naščiai35 tebeniūkso pamesti patvoryje. Trobos stogas
storai apkerpėjęs, kur ne kur tarpais stypso stiebai žolių, vasarą
žaliavusių ant stogo, kerpės kėkso kukuliais kaip duonos kepalais. Visas stogo paviršius rodėsi kaip kęsynė36 skynimuose. Stogas per vidurį giliai įlinkęs kaip kumelės nugara; viduryje iškišta
lentų gerklė, kamino pavidalo, kitą kartą dūmus vėmusi, dabar
visai nukrypusi į vieną pusę; rodėsi, lyg kad troba galvą kraipo, stebėdamosi niekados nemačiusi išbarstyto kiemelio. Sienos
sulinkusios ir susmegusios, nebevaliojančios atsitiesti po stogo kiminų37 sunkuma. Pastogės kertė ties priešininke visai jau į
žemę atsirėmusi, rodėsi, turinti atspyrusi trobos galą, kad langeliai neįsikniaubtų į žemę. Stakta išsiviepusi įkypai, per tai durys
vis praviros stovėjo. Prieangio viduryje aukštai sugrįstos luobinės
užlos38, aprūkusios spindinčiomis suodimis, po tom du vąšai pa-

Gorčius – skysčių ar biralų saikas arti trijų litrų.
Naščiai – kartelė su dviem kabliais galuose, užsidedama ant pečių, pilniems kibirams
ar krepšiams nešti.
36
Kęsynė – kemsynė.
37
Kiminai – baltosios durpinės samanos.
38
Užlos – priemenės lubos.
34
35
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kabinti, apačioje sušlavinėti į krūvelę pelenai ir užkopta ugnelė.
Indai surikiuoti į kertes; asla truputį pasausinta. Troba taip pat
apvalyta; lova pataisyta, langai neseniai nuplauti, dar drėgni stiklai, kur išsproginėję, užspraudyti šakaliais ir keliomis rūtų šakelėmis apkaišyti; asla sausa, išbarstyta, krosnangio ir židinio griuvėsiai nušluoti. Troba šilta, krosnis berods kūrenta, bet nė kokiu
smarsu39 neprikvipusi.
Katrė, vienmarškinė, po plaukų, basa prie stalo kočiojo drabužius įpykusi įniršusi, plyšo raudoniu, truputį vėjo supūsta, o
daugiau iš apmaudo; juodos jos akys spindėjo piktumu, tarytum
kibirkštis pažers į šalis; su kočėlais smarkiai švaistėsi.
Tėvas stovėjo asloje, netoli durų, motina prie židinio. Jonas
išsitiesęs kniūpsčias pas krosnį ant suoliuko; trumpa jam vietos,
todėl kojas ligi kelių pastatęs aukštyn pagal sieną; galva antrame
gale nusikišusi ilgiau suoliuko; truputį burną pakėlęs, pypkę žinda.
Katrė drebančiu, bet skambančiu balsu aiškiai prorėksmiais
barėsi:
– Nė jokių ištaigų neprašau! Nepratusi kiauliškai ir nenoriu...
Prie mano tėvelių šunys ir kiaulės geriau ėda. Grietinė antai – vienos kirmėlės, laikei apsižergusi!.. Kas tą kastinį gali ėsti? Mėsa
kaip šikšna40... Nė pyrago šmotelio nėra atgavėti! Ar tai ne gėda
ir patiems? Įmanytumėte savo draugą atsisukę suėsti! Ubagai geriau pasitaiso Velykoms neko jūs.
Motina, turbūt jau pritrūkusi žodžių, tą patį čirkšdama, rankomis mojuodama, atkartojo:
– Pataikūnė! pataikūnė! tinginė! pajuodėlė!..
Tėvas vėl švarkšdamas kriokė:
– Mauči, tuoj gauni į dantis! Kaip aš liepsiu, taip turi būti.
Jonas nusispjaudamas drūtai pritarė:
– Taigi taigi, kaipgis! Laidykit gerkles... Kas čia jūsų bijo?

39
40

Smarsas – svilėsių kvapas, tvaikas.
Šikšna – nerauginta oda, čia: kieta.
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Katrė, skubėdama kočioti, taip smarkiai daužė į stalą, net langų stiklai virpėjo, ir vis nenustodama šaukė:
– Bene mane iš kokio kiaulininko parvedėt? Ar aš jums siūliaus? Darbo aš nebijau, o jūsų liežuvio nė tiek!.. Man valia dirbti,
valia nedirbti; savo šimtais išpirkau gyvenimą, o dabar per jūsų
šykštumą kąsnio neturiu... gėda kam ir sakytis. Per kiaurą žiemą kaip kokia vergė viena dirbu, visus gyvulius veiziu, o jūs tik
dantis ant manęs pakabinti temokate... Kad jūsų gyvenimas ežeru
būtų aptekęs!
Barėsi rėkdama Katrė, o su kočėlais daužė, net stalas tratėjo,
užtai ir tėvai, atstu atsitraukę, vaksijosi41. Taip kriokė tėvas, net
gerklėje jam apkarto, o Katrės užšaukti niekaip negalėjo; spigino
ir spigino tėvams visą teisybę. Tėvas perpykęs, dantis tratinda-

41

Vaksytis – bartis.

32

TURINYS

mas, lėkė laukan, daužė duris, net sienos sudrebėjo. Motina paskui bėgo čirkšdama:
– Parvesk vyrus, eik į sodą! Matai, kad nieko nebus, reikia
duoti po sletatoriu42! reikia pamokyti tokią ponią!
– Tauzyk kaip kvailė! Kam man tų vyrų? Aš ir pats mokėsiu.
Būčiau ir dabar nutvėręs iš užpakalio už čiupros, kad ne tie kočėlai jos rankose, susiturėjau tik tą kartą. Žinai gi, ir aš prisivengiau:
tokia pikčiurna, pone Dieve sergėk, gali kaktą perskelti! Atsitiks
kitą sykį, aš jai parodysiu! Kaip aš liepsiu, taip ir turi būti! – nuėjo, kumščius sugniaužęs, numojavo.
Katrei rankos kojos drebėjo, širdis plakė, kakta karščiu degė.
Pasišalinus tėvams, užsikvempusi43 ant stalo parymojo, nusišluostė prikyšte44 akis ir kaktą, atsidūsėjo giliai giliai. Tik atsisukusi
žvilgt į vyrą, ir vėl jos akys pasruvo ašaromis.
Jonas visai užmigęs, pypkė iškritusi iš dantų ir seilės išdrykusios.
– Išsvajotasis tai mano vyras, mano tėvo išskirtasis!.. Tokios
tai meilės troško mano širdis?! – kaskart lengviau kočiodama mąstė Katrė. – Taip tad įvyksta tėvelio žodžiai: „Jaunas tebėra, mylės tave ir klausys...” Bepigu, kad dabar galėčiau parodyti, katras
vertesnis meilės – krosnis ar ta žmogysta? Motinėle, mano motinėle, į kokias rankas mane atidavei?! Tėveli mano brangiausias,
kuo aš tau taip nusidėjau, kad tu mane į tokį pragarą įstūmei?!
Buvo verčiau neužauginti, ligi mažą kur nužudyti!.. Išrengėt, ištaisėt, o kokiai laimei?! Varsto kaip peiliais mano širdelę, girdo
kartybėmis kas dienelę! Plyšta širdelė, sprogsta galvelė, nėra kam
paguosti, nėra kam priglausti!.. – ašaros kaip pupos riedėjo Katrei
per skruostus. – Gėlė mano širdelė, gėlė... prijautė, tik nepasakė,
ką reiks išgirsti, kiek reiks nukentėti! Motinėle mano mylimoji,
įkalbinėjai man nuo širdies: tėvus lenkti, klausyti, rūsčiu žodeliu

Sletatorius – tardytojas.
Kvemptis – ant ko nors lenktis, remtis.
44
Prikyštė – prijuostė.
42
43
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neužgauti, vyrą mylėti! Prižadėjau, o kaip pildau? Dievulaičiau,
kad negaliu, niekaip negaliu, nebeužtenka kantrybės! Kuo aš pavirtau?! Pasibaisėtų manim ir Užkulniškiai. Ne mano kaltė, ne
mano, jie patys prisuokė mane prie to... Ką čia reiks veikti, kaip
čia reiks tverti! Pusė metelių dar teišėjo, o, rodos, jau amžiai!..
Klausimai ir užduotys
1	Kaip sutiko Katrę Vingių šeima? Apibūdinkite jos savijautą
naujoje šeimoje. Kaip ji elgiasi vestuvių rytą? Kokius bruožus
atskleidžia jos elgesys?
2	Kokias mintis sukelia vestuvių ryto aprašymas?
3	Susiraskite pavasario aprašymą. Išmokite jį raiškiai perskaityti.
Ką padeda išryškinti šis aprašymas?
4	Ką sužinome iš moterų pokalbio apie Vingius? Palyginkite,
kaip apibūdina Katrę ir Joną kaimynės ir kaip Vingiai.
5	Kaip keičiasi Katrės elgesys, kalba, pagyvenus pas Vingius?
Kodėl?
6	Kokiomis meninės raiškos priemonėmis Žemaitė atskleidžia
Katrės jausmus ir mintis?
7	Raskite Žemaitės pavartotus žodžių bartis, šaukti sinonimus ir
paaiškinkite jų vartojimo tikslingumą.

III
– Ko jūs nesikeliate! Ar velnias jus apstojo taip ilgai kirmėti?
– šaukė tėvas, eidamas per kiemą, bet apsiriko: Katrė baigė jau
pusrytį virti ir kitą apyvoką buvo jau apėjusi. Jonas, tiesa, dar
tebedrybsojo klėtyje. Motina troboje kentėjo susirangiusi lovoje.
Tėvas, įėjęs į trobą, barėsi:
– Aš, per naktį arklius ganęs, jau parėjau, o jūs ligi pusryčio
kirvėjat1! Ko nežadinate Jono? Ta šavalka besivalkiojanti, o tas
turbūt tebedrybso!
1

Kirvėti – gulėti, miegoti tingint.
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– Sunku mat jai pažadinti, – rūgoja motina, – man taip galva
gelia! Ji pati prisiropštė, o Jono nežadina tyčia, nori pasirodyti
viena darbininkė. Iš to smarkumo kažin ir pusrytį ar išvirė. Jonas
neėdęs negali niekur eiti!
– Kai aš jus imsiu perti visus nuo krašto, tai skliundžiomis2
eisite... Visas svietas kruta, Jonas mat neėdęs negali eiti!
– Šauk, šauk susimildamas! Lygu nematai, kas destis? Pirma vaikas buvo kaip žiburys, o dabar koks?!! Nepatinkamą pačią
gavo, ir nenori darbuotis; pagaliau vienam visi darbai, nė jo sveikata nevalioja.
– Tik maždaug reikia krutėti. Žiūrėk, visiteli po ventas3 nuo
aušros pjauna, o mūsų niekas nesirūpina.
– Taigi taigi, kaipgis! – sušuko Jonas, žengdamas į trobą.
Tėvas nutilo. Jonas, krapštinėdamas mieguistas akis, bambėjo:
– Gerklę laidyti težinai, o dirbti man vienam reikia! Vakar
išėjau apie vakarą pjauti ir nulaužiau dalgį; reikia važiuoti į turgų
naujo pirkti.
– Važiuosime abudu! – pradžiugo tėvas. – Nusipirksim dalgį,
dar be negausim kokį pjovėją pasisamdyti; vienas, žinoma, nevaliosi nupjauti.
Vyrams bešnekant, Katrė įnešė praustis ir taisėsi pilti pusrytį.
Girdėdama vyrų kalbą, neiškentė neatsiliepusi:
– Ar jau kito dalgio nebėra visame bute? Tėvelis nuvažiavęs
ir vienas viską nupirks, o Jonas tepjauna, aš iš vandens trauksiu.
Atminkite, jog pasiliksime su pievomis kaip ir su kiekvienu darbu;
negana nesikeliate laiku, dar mat reikia abiem gaišti šiokią dieną,
kur visas svietas kruta iš paskutinės, o jūs po turgų valkiositės!
– Tau nerūpi... kaip aš liepsiu, taip turi būti!
– Taigi taigi, kaipgis, laidyk čia gerklę!
– Anokia tu čia ne darbininkė – liežuviu tik laidyti.
Visi trys kartu sušuko ant Katrės. Ta tenkinosi išsprukusi pro
duris.
2
3

Skliundžiomis – smarkiai, sklandžiai.
Ventos – pavenčio pievos.
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Po pusryčių vyrai, įsispyrę į batus, kinkėsi arklius, taisė vežimą. Motina, krūpštinėdama aplinkui, tarė:
– Reikia ir man važiuoti; turiu parduoti kvortą sviesto ir kiaušinių dešimtį.
– Kurgi ne! tokios dar betrūko! – subarė tėvas, – žinai, kaip
pas mane? Boboms sėdėti užpečkyje, nesivalkioti kaip kantaplėms4 paskui vyrus, o parduoti, jei ką turi, mokėsime ir be tavęs.
Duok šen, įdėsiu gerai į vežimą.
Motina dairėsi. Nebenorėtų duoti savo pardavimo, bet tėvas
varu glemžė iš klėties puodelį sviesto ir krepšelį kiaušinių. Katrė
pamačiusi vėlek atsiliepė:
– Ką gi čia užsimanėt parduoti paskutinį kąsnį! Ką gi beėsime
subatomis per šienapjūtę?
– Tau tik viską suėsti terūpi, – šokosi tėvas, – o iš kur kapeiką
paimsi? Džiaukis duonos turinti, ne sviesto!
– Jai daugiau niekas nerūpi, kaip tik skanėstai, – pritarė motina.
Jonas nieko nesakė, nes ir jisai velytų5 verčiau suėsti neko
parduoti. Katrė, priėjusi prie vyro, prašė:
– Jonel, nupirk nors svarelį muilo; reikia bent išsiskalbti šienapjūtei.
Vėlek kaip dagį visiems pakišo. Tėvas spjaudėsi:
– Tfu, po biesais, tokių dar pramonių betrūko mano gyvenime!
– Giltinių strainiuška6! – pridėjo motina, – amžių baigiu be
muilų, o dėlto esu paėdusi.
– Taigi taigi, kaipgis! Visų ištaigų bereikia...
Išvažiavo. Motinai vėlek sugilo galva, įsirito atgal į lovą. Katrė velėjo drabužius, šutino ir krepšiuose su naščiais nešiojosi prie
skalbyklos.

Kantaplė – pusbatis, klumpė.
Velyti – norėti, pageidauti, geisti.
6
Strainiuška – puošeiva, dabita.
4
5
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Kūtvailiškių pievos išeina pailga lygme išilgai Ventos. Nuo
sodo pusės kalvos ir kelmuoti dirvonai, priešais, antroje pusėje,
pušynai žaliuoja. Venta po plotmę visaip išsivinguriuoja, skiriasi į
šakas, kurios, vingį aprietusios, ir vėl į krūvą susibėga, bet plaukti
tiktai per potvynius tepakyla, o vasarą niūkso ant vietos, pabliurusi dumblais ir purvynais, per tai ir pievos šlapios ir smukios,
išdžiūsta tiktai pasitaikinus giedrai vasarai. Tankiai per šienapjūtę tyvuliuoja vanduo po žolyną pasruvęs, o jei kartais sodresnis
lietus sudrožia, tada Venta beveizint pakyla, išsiliejusi plačiau
priduoda vandens šakoms, ir susibūrusios visos per viena pasijudina plaukti. Tuomet nuplukdo, nuneša pradalges, kupsčius ir
kūgius, o stačioji žolė, aptvinusi ligi viršūnių, lenkiama sraunumo
vandens, susikloja gulsčia ligi pat žemės. Tuomet šienaujantiems
padaro nemaža šoros7. Užtai nusekus pavasario potvyniams, stojus giedrai, atstu pirma šv. Jono subrūzda jau sodiškiai po ventas
valiuoti8.
Rytmetį saulelei apšvietus pirmais spinduliais pušyno viršūnes, apibėrus žemę spindinčiais rasos burbulėliais, sukilus paukšteliams čiulbėti, sustoję vyrai į būrelį garsiai suvaliavo. Dainos
atgarsis atsimušė pušyne; antroje pusėje ligi sodos skleidėsi vėl
malonus garsas. Tas būrelis dar nebaigė tęsti, kitame rėžyje vėl
užniko ūžti. Kitur dalgius skambino ir klepnojo. Tokio ūžesio balsas kilo nuo žemės, kartu su balta migla sklido ore, mišo su vieversio giesme, nuūžė, nusiskambėjo toli toli padangėse.
Margoji gegelė papušynėje linksmai kukavo ir sukvakėjo.
Ventos gelmėje, duburkyje9, pliauškėjo lydeka. Su pusryčiais pasirodė mergaitės, pasirengusios į darbą. Šeimininkai su arkliais ir
vežimais danginosi į pievas; vežiojo žabarus kamšoms10, kur negalėjo įbristi; vežėsi iš namų lentas, visokias duris tiltams ir liepŠora – skuba.
Valiuoti – dainuoti šienapjūtės dainą, kurios priedainyje yra žodis „valio” arba „valioj”.
9
Duburkis – slėnesnė vieta, duobė.
10
Kamša – žabais, virbais išklotas kelias; prikimšta, užtaisyta duobė.
7
8
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tams per griovius dėliojo, taisė takus šienui išvilkti. Pjovėjai sušilę
suplukę, vienmarškiniai, pasiraitę, nusitvėrę į glėbį dalgiakotį, susilenkę brido išilgai rėžio, koja už kojos, neaplenkdami sausumos
nei pelkės. Kaip įniršę kareiviai arba kokie galvažudžiai kirto su
dalgio ašmenimis, klojo žolelę į pradalgę, suko į šalį kaip kokią
juostą, tęsė greta, o savo šliūžei11 skyrė platų kelią. Kiekviename
rėžyje du ar trys vyrai, eilėje, po kits kito, kinkavo ir kinkavo,
visi pavieniui. Kitas pailsęs sustojo, dalgį pasitaisęs, suskambino,
sužvangino, su pustykle per ašmenis sučerškino, kepurę atsimaukęs, prakaitą nubraukė, diržą ant pilvo patampė ir vėl dalgį į glėbį,
ir vėl kinkavo.
Žolelė dar pastyrusi kioksojo pradalgėje pasišiaušusi, tarytum nenusimananti atkirsta jau nuo savo kelmo, nėmaž nenuleidusi nosies.
Mergikės įkandin vyrų šarpavo12 kaip bitelės erškėtrožėse,
nelaukdamos nė žolės pavystant, lėkė į pelkę padėliotomis lentomis arba kur pakliūk murdėsi, brido pasikaišiusios, dumblais
susitaškiusios, basos kaip antys raudonomis kojomis, nebodamos
nieko, stūmė su grėbliu pradalgę pagal žemę, sugreibusios glėbiais dėjo varvantį šieną ant velkių13; prispaudė su grėbliu, paskui
užmetė virvelę ant pečių, kartelių galus nustvėrusios, murdėsi,
brido smukdamos, klupdamos per purvynus, kol pribrido ligi padėliotų lentų. Prikopusios lieptus, pasigavo, kone tekinos lėkė,
išilgai vilkdamos šėkų14 valktį už save didesnį, kaip skruzdėlės.
Vilko ant kalvos, vertė į pakūgę džiovinti. Mergos apilsusios, sušilusios skuba šarpuoja; nors kiekviena savo rėžyje verčia, bet,
lyg kita kitai pavydėdamos, grobsto, godėjas15, kiekviena stengiasi, kad tik daugiau suglemžtų.

Šliūžė – šliaužimo pėdsakas, brydė.
Šarpuoti – žvaliai dirbti, triūsti, plušėti.
13
Velkės – neštuvai šienui vilkti iš pelkės.
14
Šėkas – žalia nupjauta žolė, nesuvytęs šienas.
15
Godėtis – didžiuotis.
11
12
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Vyrai kinkuoja ir slenka į vieną pusę; moteriškos velka, šliaužia priešingai, į antrą pusę; vilnija kaip varpos, vėjo linguojamos,
maišosi, marguoja žaliosios ventų plotmės, tarytum baltų žąsų
prisklidusios. Taškosi po vandenį, murdosi po dumblynus, bėgioja, rodos, banda gyliuojanti. Saulelė kaitina be jokio vėjelio.
Nebetoli jau pietūs, nes bobos su lauknešėliais, persižabojusios krepšelius, nuo sodos slenka per pušyną į pavenčius. Ankstyvesniųjų būrelis, susėdusios pavėsyje, lūkuriavo, kol išbris darbininkai, ir tarpe savęs šnekučiavo:
– O tai, žiūrėk, kokį valktį Katrė velka! – rodė viena, – netinginė, sesele! Juk čia nevalios jai nėra, o dėlto dirba pašėlusiai, kad
bėda!
– Ką gi darys nedirbusi? Kad vyras tinginys, pati turi būti
darbininkė; visuomet taip yra.
– Neduok Dieve, į kokį sūrų rasalą įkrito mergelė! Kas žino,
kokia širdis bėra jos tėvų... Tokią dalį paklojo, sesele, o vaiką įkišo
į tokį vargą, kad bėda!
– Motina, žinoma, gailisi prapuolusios dukrelės; mačiau pašventoryje, kaip Katrė verkdama guodžiojosi. Motina kartu verkė, o tėvas, girdėjau, sako: „Kentėk, duktau, pasigausi, tėvams
numirus, žemė gera!”
– Kentėk, kentėk! – juokėsi kita. – Kol saulė patekės, rasa ir
akis išės. Tokie dar dikti tėvai; marti dar pirma gali kojas pastatyti16 besiplėšydama viena su darbais. Motina iš didelio darbumo,
marčią įgavusi, ir rankas susinėrė, pagaliau nebeneša nė pietų;
Katrė, ateidama grėbti, turi pati atsinešti...
Kažin kur įniršo pliaukšti, nėję dar ėsti:
– Pone Dieve sergėk, kad šįmet išpijo17 ventos! Pernai daug
buvo sausesnės.
– Visą šieną gaus savim išvilkti, arklių neįves... Atbodus darbas... Kad bent Dievas giedrą pratęstų, išvilktas nesupūtų.

16
17

Kojas pastatyti – nusibaigti.
Išpyti – gerti drėgmę, bjurti, žliugti, tižti.
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Pjovėjai pradėjo žvalgytis į savo šešėlius.
– Kažin, kelinta gali būti valanda? – paklausė vienas iš būrio.
– Valandos dar mat bereikią! – juokėsi kitas. – Pilvas pervis
geriau laiką nurodo... Antai ir nešėjos atvilnija su pietumis.
Skambino dalgius, šluostėsi prakaitą ir palengva pradėjo po
kelis kalvos linkui slinkti. Vienas, brisdamas stačiai, įsmuko ligi
juostos, storai apsipurvinęs, vos išmaujojo. Kitas, eidamas takišiu,
į šaką įpliumpėjo; juokų klegesio ligi valios. Jaunesnieji užniko
mergas velėnomis taškyti, ir tos nepasiduodamos laidėsi priešais;
paskui juokaudami, stumdydamiesi, mergų valkčius pagrobę arba
jas pačias už rankų išlakinę, išklegėjo iš pelkės.
Rinkosi visi į būrelius, ieškojo užūksmio18. Nešėjos išsisklaidė su pietumis, kiekviena prie savo šeimynos; tie, į ratą susėdę,
lauknešius pasistatę viduryje, juokaudami valgė. Nešėjos šalyje
sėdėjo.
Pačiame pietų įniršime, tik griaustinis – tu rrru rrrur!! čia
pat, rodos, ant galvos. Kaip tik elektra užgavo visitelius, sujudo
kaip skruzdėlės, per skruzdėlyną sukirtus. Kiekvienas nusigandęs
žvalgėsi į debesis. Pamišo ir pietūs: kitas pavalgęs, kitas ne, vieni,
pasigrobę grėblius, sausąjį šieną metė į kupsčius arba krovėsi į
vežimus. Kiti išlakstė arklių atsivesti. Šienas pjauti niekam neberūpėjo, puolė tik išdžiovintojo gelbėti.
Vingiai taip pat bruzdėjo. Tėvas brizgilais19 nešinas landė po
alksnynus; Katrė šieną vertė į kūgį; Jonas, atsigulęs ant pilvo, baigė iš lauknešės pieną srėbti. Vežimas prikrautas jau stovėjo.
– Skubėk, Joneli! – skraidino Katrė, – reikia apgrėbstyti ir
priveržti vežimą; tėvelis netruks arklius suvokti.
– Taigi taigi, kaipgis, vis į mane žiūri... Taigi lipk ant vežimo!
Katrė pasistatė šalia vežimo kartį, įsikibusi šoko ant tekinio,
paskui ant vežėčios ir užsirito ant viršaus šieno. Atsistojusi šaukė:
– Ko bestovi? Grėbstyk, duokš kartį, skubėk, debesys jau čia
pat!
18
19

Užūksmys (ūksmė) – paunksnė, pavėsis.
Brizgilai – žąslas, žaboklės (arkliams).
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– Taigi taigi, laidyk gerklę!
Jonas atsidėjęs darbavosi. Katrė ant vežimo nekantrybe degė.
– Kas čia tau yra? Čiupinėkis, antai tėvas parjoja, mesk virvę
greičiau! – skraidino vyrą, pati įmanydama iš kailio išsinerti.
Pradėjo Jonas veržti. Kiek patraukus, virvė pakšt, nutrūkusi.
Sumegs, pradės veržti, ir vėl pakšt, ir vėl čiupinės, kol sumegs.
Katrė apmaudu niekur nesitvėrė. Vėjas jau pakilo šniokšti: sukinėdamasis po pakūges, kilnojo nuo žemės šieno pluoštelius; kur
sausesni, laidė į aukštą. Žaibai blizga, perkūnija kas kartas tankiau gruma.
– Giltinių atpūtnagiau! – sušuko ant Jono, – užmesk virvę ant
karties, aš paturėsiu. Veržk!
Ir vėl virvė pakšt!
Priėjo tėvas.
– Ar dar nepasitaisėt? Lietus jau ant nosies... Kiti jau važiuoja.
– Taigi, kad virvė trūksta!
Tėvas pripuolė, vadžias pririšo, suėmė kartu su virve.
– Spausk, užgulk kartį, tu ištiža! – šaukė ant Katrės, – o tu čia!
Sukibo abu veržti. Tik kartis trakšt pusiau, kad spriegs Katrę
nuo vežimo, net kojos pakežėjo20! Laimė dar, kad pasitaikino ant
pakūgės.
Čia lietaus pirmieji lašai stambūs pradėjo jau pakšnoti. Vingiai mato, jog nieko nebus: skubinai pasikinkę, sukritę nors ant
nepriveržto vežimo, be atžvilgos nulėkė namo. Katrė atsikėlusi
apsižvalgė; maža kas tepastebėjo jos nukritimą, nes kiekvienas
skuba, kiekvienas savim rūpinasi, nelabai tesistebi į kitus. Buvo
beeinanti namo, bet galva svaiguliuoja, kojos dreba, todėl įlindo į
kūgį, nes jau iš tiesų pradėjo lyti.
Katrė, pakritusi šiene, skaudžiai atsidūsėjo.
– Kas ten manęs laukia!.. Tokios tai meilės trokšta mano širdis? Kad bent būtų prisiartinęs, bent žvilgtelėjęs... Kad taip būčiau negyvai užsimušusi, vis tiek, o gal dar pasidžiaugtų?! Toks

20

Pakežėti – čia: iškilti aukštyn.
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tai užmokestis už mano darbą ir vargus... Bevelyčiau varlele šokavusi, neko į tokių beširdžių nagus pakliuvusi... Eisiu prie tėvelių, apkabinsiu kojeles, be nepriglaus mane, be nepasigailės... O
ar padės ką?.. Sukelsiu tik triukšmą, ir be to mano broleliai baudžiasi Joną priperti... Ką tai padės, jam širdies neįdės! Kuo vilkas
gimė, tuo ir karš21; jei geruoju nieko nepadeda, piktuoju nė tiek.
Dievaliau, mano Dievaliau! tokia tai mano laimė, ir nė mažiausios
viltelės nėra...
Katrės karštos ašaros riedėjo; debesys slinko, lietus retėjo,
perkūnija kaskart toliau grumėjo.
– Br, kaip nekenčiu tinginių! Bepigu dar, kad jis mane mylėtų,
bent vieną žodelį už mane užtartų...
Pamažu Katrės širdies skausmas raminosi, karštos ašaros
vėso, pavargusios akys merkėsi, rūstūs paveikslai jaukėjo. Siaubė
ją saldi šiluma, pradėjo meiliai svajoti, glaudėsi su mažu kūdikėliu, pagaliau viskas persimainė į sapną.
Vyrai, parlėkę namo, su vežimu stačiai įpuolė į daržinę. Belaukdami Katrės pareinant, Jonas užmigo, tėvas, atkinkęs arklius,
pats spruko į trobą. Juokdamosi pasakojo motinai, kaip marti nusitelžė22 nuo vežimo.
– Katrės neraus giltinė, bet tas vaikas galėjo nusigąsti, – pasirūpino motina.
– Ne toks jisai kvailys, nesirūpink! – juokėsi tėvas. – Nė skersas nepažvelgė, paliko bedrybsančią.
– Na, žinai gi, užmigs, by tik pasiliko!.. Pirma kas jos vikrumas buvo, kas gašumas23, o dabar amžina tinginė pavirto! Negana mat vežimo nebemoka nukrauti, bet ir po namus ištižo kaip
kantaplė, nebesivalo, nebesišvarina, nosim ardama čiužinėja po
sąšlavas ir purvynus kaip amžinoji nevaleika!
– Taigi ir dabar neparsivelka, nė vežimo nėra kam iškimšti.

Karšti – baigti amžių, gyventi senatvės dienas.
Nusitelžti – nuvirsti, nukristi.
23
Gašumas – čia: tvarkingumas.
21
22
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Klausimai ir užduotys
1	Kaip Katrė kovoja su tamsa ir apsileidimu? Ką nauja įneša į
Vingių gyvenimą?
2	Kodėl Vingienę taip erzina naujovės?
3	Atidžiai perskaitykite šienapjūtės aprašymą. Kaip rašytoja parodo valstiečių darbštumą? (Išrinkite veiksmažodžius, apibūdinančius žmonių darbštumą.) Kaip pasiekia vaizdo gyvumo?
4	Kurie moterų žodžiai tiksliausiai, vaizdingiausiai nusako Katrės
likimą? (Kaip vadiname tokius žodžių junginius? Ką jie suteikia kalbai?)
5	Kuriuos Katrės būdo bruožus atskleidžia jos mintys šienapjūtės
epizode?
6	Kokius naujus Vingių charakterio bruožus parodo jų elgesys,
atsitikus nelaimei?
7 	Surenkite klasėje diskusiją Žemaitės apsakymo tema „Kiek toli
mes nuėjome nuo Vingių Jono pasaulio”.

IV
Šį rudenį, kas pasivėlavo su rugių sėjimu, tas prakišo, nes tiršti rūkai ir tankus lietus perlijo dirvas, sunku beįbristi. Vingių paprasta su visais darbais tęstis, todėl ir rugius taškė, murdė į šlapią
praskiestą žemę.
Tėvas žardienoje1 taisėsi eiti vagoti. Jonas, parvesdamas arklius, sustiro, įlindo į dubą. Katrė klojime vėtė2 grūdus.
– Ar girdi tu, paduok man pavalkus3 iš dubos! – šaukė tėvas.
– Jonel, nešk tėveliui pavalkus! – pašaukė Katrė.
– Mat šuo šunį, šuo šunį, šunies uodega vikst, ar ne taip ir čia!
Kitą šauks, o tu pati ar negali?
– Ar aš per grūdus braidysiu, pasiimkite patys!

Žardiena – čia: kluonas.
Vėtyti – beriant skirti grūdus nuo pelų.
3
Pavalkai – pakinktai, maunami arkliui ant kaklo.
1
2
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– Ne liežuvį laidyk atsistojusi, bet eik man tuojau vagų kasinėti, gana čia besitrynioti po jaują!
– Užtai suneškite grūdus, nes kiaulės įlenda pro pamatus, negali čia likti.
– Parikiuok dar, dar lygu mes nežinome! Kaip aš liepsiu, taip
ir bus! – sušuko tėvas. – Kitas vėl drybsos, kaži kur įlindęs!
Išėjo ir Jonas.
– Nunešk grūdus į klėtį, tuojau eik vagoti!
– Taigi, kaipgis! braidysiu čia per purvynus! Pabandyk pats
nešti, kad taip lengva.
Tėvas, paveizėjęs į grūdus, pakraipęs galvą, tarė:
– Teisybė, sunku savim tempti, verčiau nuvešime vakare.
– Anokia čia ne sunkenybė, – atsiliepė Katrė, – po pūrelį du
kartus suvaikščioti!.. Daugiau sugaišties kinkinėtis arklius, neko
sunešti.
– Taigi, kaipgis! Nešk pati, jei nori.
– Tik, sakau, eik į lauką! – sušuko tėvas, – nesirūpink su grūdais, dirbk, kas tau liepta.
Vakare sušliurusi4, sušalusi parėjo Katrė, lindo į dubą pasišildyti, čia staiga susirgo. Uždegė galvą karštis; kartu šaltis, virpulys, dyguliai, skausmai varstė be paliovos. Numanydama, jog čia
nieko neprisišauks, vilkosi į trobą.
Motina pamačiusi iš tolo paleido kakarinę:
– Iškirmėjai jau duboje! O man vienai žygiai... Gatavickė ant
išvirtos! berods skanu paėsti!..
Katrė nusilenkdama ėjo stačiai į klėtį, bet nebenugulėjo; plėšėsi, blaškėsi lovoje ir ant žemės ropla5 slankiojo. Jonas, išgirdęs
dejuojant, nusišalino gulti į šiaudus.
Rytmetį jau vėlai atsiminė motina pasižiūrėti, ko nesikelia
marti.
Radusi ją besiblaškant, tuojau suprato, kas per liga; bardamasi, kad slapstosi, parvarė Katrę į trobą; pašaukė nusimanančią bo4
5

Sušliurti – darganoje sušlapti.
Ropla – ropomis.
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belę, siūlė valgyti; bet Katrė nieko nevalgė, tik verkdama šaukė:
– Jėzus Marija, nebetversiu! Susimylėkite, duokite žinią mano
motinėlei!
– Tylėk, tylėk! – draudė bobos, – nebijok, bus viskas gerai.
Motina išėjusi varė Joną prie Katrės tėvų.
– Taigi, kaipgis! Josiu aš mat prie tų galvažudžių?! Andai karčemoje Cipras kad drožė man į ausį! Taigi, kai nujosiu, gali mane
užmušti... Ko nenusiėjo, kol buvo sveika?!
– Tėvai, jok tu, kad taip ji užsimanė.
– Tegul juos velnias! Aš Užkulniškių bijau iš tolo, o dar taip
lyja... ar biesas gali joti?!
– Nereikia, nereikia! – tramdė boba, įsimaišiusi į kalbą, – betarškės Driežienė atlėkusi, bus reikią daktaro ir kašavarkos6, viso
ko; o čia ničnieko nereikia, žadėtosios valandėlės tik belaukia.
Arielkos su žolėmis pavirinkite.
– Jonai, kaip tu poną Dievą pažįsti, – šaukė Katrė, – jok tu
prie mano motinėlės!
Jonas, kepurę užsismaukęs, išdrožė pro duris.
– Gerk arielkos stiklelį, – siūlė motina, – būsi stipresnė.
– Išgerk, išgerk! – varė boba, – dėl sveikatos reikia gerti.
– Gerkim mudvi po burnelę! – įsikišo kita, ir siurbė abidvi.
– Negersiu degtinės, ne! – gynės ligonis, – man širdis pyksta,
kad jūs geriate; verčiau išvirkite kokios žolienės, mano lovos gale
yra cukraus.
– Giltinių popūtis! – bambėjo motina, kaisdama katilėlį. –
Visų ištaigų reikalinga! Nei man reikėjo tų cukrų arbatų, nei nieko, o jos opumas, Dieve sergėk!
– Tiesa, tiesa, – tvirtino boba, – neturi kantrybės nė už skatiką, lygu ne visoms reikia perkentėti. Motinos šaukia, motinos!
Ką ji čia priduos? mus tik bemuštravos! Gerai ir darai, tėveli, kad
neklausai joti.
– Niekas ir nesiskubės pildyti jos užgaidus. Sveikas!

6

Kašavarka – akušerė.
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Siurbstė sau tėvai su bobele šildytą degtinėlę. Jonas knarkė
duboj įlindęs. Katrė galavosi viena, verkė, šaukėsi motinėlės, bet
niekas nepasigailėjo. Nakčiai prisitelkė daugiau bobelių; visos išmanančios, visos gelbuoja, visos degtinėlę siurbsto ir žadėtosios
valandėlės belaukia. O Katrei kas kartas blogiau. Gaidykste7 jau
ir bobos nuliūdo, ir tėvas žadėjo, kai išauš, jeigu nelis, duoti žinią
tėvams. Rytmetį visos bobelės išsilakstė.
Motina, per svetimus žmones nejučiomis patyrusi Katrę sergant, atlėkė – vienoje plūdėje8 arkliai. Įpuolusi į trobą, persigando: nebepažįstama dukrelė, sutinusi, pamėlynavusi, užšalusi, tikra numirėlė. Užniko klykti, bartis ant tėvų ir žento, ko laukė taip
ilgai nevežę daktaro, nedavė jai žinios.
Išgrąžino savo arklius atgal prie daktaro, liepė vaikui lėkti,
kaip tik įšoka.
Katrė pažino savo motinėlę, prasidžiugo, apsikabinusi verkė.
– Do...va...no...kit! – vos beišdaužė9 paskutinį žodį.
Katrės brolelis gal puskelėje tebebuvo nuo daktaro, kai ji
keliavo iš šio pasaulio... palikdama didelę dalį, kraitį, gyvenimą,
gerą žemę, tėvelius ir... papunėlius10.
Klausimai ir užduotys
1	Kada ypač išryškėja Vingių nežmoniškumas?
2	Kokie bruožai būdingi jų šeimai? Kas turėjo įtakos neigiamiems
Vingių bruožams susiformuoti?
3	Kokį jums žinomą literatūros veikėją primena Vingių Jonas?
Kodėl?
4	Kuo Katrė mus patraukia? (Palyginkite ją su Vingiene, atkreipdami dėmesį į tai, kokia abiejų moterų padėtis šeimoje, kuo skiriasi jų charakteriai, pažiūros, santykiai su artimaisiais, elgesys
bei kalba.)
Gaidykstė – gaidžių giedojimo metas, paryčiai.
Vienoje plūdėje – labai suprakaitavęs.
9
Išdaužti – ištarti.
10
Papunėliai – čia: uošviai.
7
8
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5	Kokiomis priemonėmis Žemaitė kuria charakterius?
6	Prisiminkite, kaip rašytoja pavadina kaimą, kuriame vyksta apsakymo veiksmas. Pasitikrinkite žodyne žodžio kūtvėla reikšmę. Ką apie kaimo žmones pasako jo pavadinimas?
7	Remdamiesi apsakymu „Marti”, įrodykite, kad Žemaitė pasaulį
siekia vaizduoti tikroviškai.
8 	Inscenizuokite Vingių šeimos teismą, pasmerkdami veikėjus,
kaltus dėl Katrės mirties. Kiek prie šios jaunos moters mirties
prisidėjo anyta, uošvis ir Jonas? Kuris iš jų būtų kalčiausias?
9	Parašykite rašinėlį pasirinkta tema.
		 1. Katrė ir senoji Vingienė
2. Katrė – šviesulys Vingių sodyboje
3. Nemylėjo manęs Jonas – nė vienu žodeliu neužtarė... (Papasakokite Katrės vardu.)
4. Dvi šeimos – du požiūriai į gyvenimą
10	Kuriuos „Marčios” herojus apibūdina šios patarlės?
		Kiek valios, tiek žmogaus.
		Darbšti kaip bitelė.
		Ot, kad eina – net nekruta.
		Tuščias puodas garsiai skamba.

Kompozicija
Kiekvienas kūrėjas – ir rašytojas, ir dailininkas, ir muzikas
– stengiasi išreikšti savo mintis, jausmus ar nuotaikas gražia,
darnia forma, kad kūrinys veiktų, jaudintų skaitytoją, žiūrovą
ar klausytoją, keltų įvairių minčių. Tik pradėję skaityti Žemaitės
„Marčią”, jau jaudinomės dėl Katrės likimo, matėme, kad autorė kuria ryškų kaimo gyvenimo vaizdą. Mus patraukia gyva,
vaizdinga kalba ir sugebėjimas išradingai naudoti ir derinti įvairius vaizdo ir charakterio kūrimo būdus – dialogą, monologą,
aprašymą bei pasakojimą. Žemaitė, atskleisdama kaimo žmonių
tamsumą, sunkią moters padėtį šeimoje, pasakoja įvairius įvykius, aprašo veikėjų išorę, gyvenamąją aplinką, piešia gamtos
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vaizdus, kuria gyvus dialogus ir taip nutapo vientisą kaimo buities paveikslą.
Per piešimo pamokas nagrinėdami paveikslą, stebite, kaip
dailininkas išdėsto vaizdus, derina spalvas, kaip sukuria nuotaiką,
patraukia žiūrovą.
Kūrinio sandara, jo sudedamųjų dalių išdėstymas ir tarpusavio ryšys vadinamas kompozicija.
Kiekvienas literatūros kūrinys – ir stambus romanas, kuriame
pateikta veikėjų gyvenimo istorija, ir nedidelis lyrinis eilėraštis,
atskleidžiąs jausmą ar nuotaiką, – turi savitą kompoziciją. Ją lemia ta medžiaga, kurią vaizduoti pasirenka rašytojas, jo kūrybinis
sumanymas bei siekimas, kad tą sumanymą skaitytojas suprastų,
kad kūrinys jį domintų ir patrauktų. Todėl skirtingi rašytojai gali
vis kitaip atskleisti tą pačią temą.
Tikrai meniškame kūrinyje nėra nieko atsitiktina, nereikalinga: visos jo dalys, įvykiai, veikėjai yra susiję, taip išdėstyti, kad
sudaro darnią visumą. Pabandykite įsivaizduoti, kad „Marti” prasidėtų nuo piršlybų – nebūtų dialogo, kuriame supažindinama su
veikėjais, atskleidžiamas Vingių gyvenimas, pažiūros. Iš karto po
šio dialogo mums kelia susirūpinimą Katrės likimas – nelaukiame
iš šių vedybų nieko gera.
Išoriškas medžiagos išdėstymas taip pat padeda geriau suvokti kūrinį – rašytojas suskirsto jį dalimis, skyriais ar veiksmais,
scenomis, strofomis, siekdamas įspūdingumo, vaizdingumo, įvairiai grupuoja vaizduojamo pasaulio elementus.
Kompozicija yra viena pagrindinių priemonių, padedanti rašytojui įgyvendinti savo kūrybinį sumanymą, pavaizduoti žmones ir gyvenimo reiškinius taip, kaip kūrėjas juos supranta ir vertina. Skaitytojas, norėdamas geriau suvokti kūrinį, taip pat turi
apmąstyti skaitomo kūrinio kompoziciją.
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Siužetas
Siužetu vadiname kūrinyje vaizduojamų įvykių grandinę.
Siužetas padeda rašytojui sujungti į visumą sudėtingą ir įvairią gyvenimo medžiagą, ryškiau atskleisti vaizduojamojo laiko
visuomeninius santykius, charakterio raidos istoriją. Kompozicija būtina kiekvienam literatūros kūriniui, o siužetas – ne. Gali
būti kūrinių, kurie neturi siužeto, pavyzdžiui, lyriniai eilėraščiai
– Maironio „Vakaras ant ežero Keturių kantonų”.
Siužetas būna tik epiniuose ir draminiuose kūriniuose. Juose
vyksta susidūrimas tarp atskirų veikėjų ir jų grupių. Tai – konfliktas. Kūrinyje, pavyzdžiui, Žemaitės „Marčioje”, išryškėja, kaip
kyla konfliktas, kokia jo eiga ir kaip jis išsprendžiamas kūrinio
pabaigoje.
Siužetą sudaro tam tikri elementai.
„Marčioje” veiksmas prasideda iš karto – kai Vingiai nutaria
apvesdinti Joną su Driežų Katre. Tai veiksmo užuomazga – įvykis, nuo kurio prasideda kūrinio veiksmas.
Po užuomazgos veiksmas plėtojasi toliau – kyla viens iš kito
nauji veiksmai ir įvykiai. Konfliktas aštrėja. Tai veiksmo vystymasis arba raida. Pavyzdžiui, Katrės vestuvės, jos darbai ir barniai su Vingiais, šienapjūtės įvykiai, liga vis ryškiau atskleidžia
beteisiškumą, Katrės veržimąsi į šviesesnį gyvenimą.
Aukščiausią įtampą veiksmas pasiekia, kai Katrė, sunkiai
sirgdama, šaukiasi motinos, o Vingiai nekreipia dėmesio nei į jos
ligą, nei į jos prašymą. Didžiausios veiksmo įtampos momentas
yra vadinamas kulminacija.
Po kulminacijos konfliktas turi būti vienaip ar kitaip išspręstas. Tai veiksmo pabaiga, vaizduojamųjų įvykių raidos rezultatas
– atomazga. „Marčioje” – tai Katrės mirtis.
Kartais kūrinyje dar pasakojama apie įvykius po veiksmo
atomazgos. Tai epilogas – baigiamoji kūrinio dalis, kurioje kalbama apie tolesnį veikėjų likimą po vaizduojamų įvykių.
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Siužetas yra priemonė, kuri padeda susieti atskirus kūrinio
elementus į visumą, sukurti charakterius, išreikšti autoriaus požiūrį.
Klausimai ir užduotys
1	Perskaitykite straipsnelį „Kompozicija” ir sudarykite jo planą.
2	Kokią reikšmę turi kūrinyje siužetas?
3	Kokio tipo tekstui yra būdingas siužetas?
4	Sukurkite pasakojimą pagal patarlę, pavyzdžiui, „Ką pasėsi, tą
ir pjausi”, kuriame būtų pagrindiniai siužeto elementai.
5	Parinkite terminams teisingus aiškinimus.
		Kūrinio įvykių raida:
		Užuomazga ?
		
		Kulminacija ?
		Atomazga ?

kūrinio baigiamoji dalis, vaizduojamųjų
įvykių raidos rezultatas.
įvykis, nuo kurio prasideda kūrinio veiksmas.
aukščiausias kūrinio veiksmo įtampos taškas.

Jonas Mačiulis-Maironis
(1862–1932)

Jonas Mačiulis-Maironis – naujosios lietuvių poezijos pradininkas, spaudos
draudimo laikotarpio didžiausias poetas, savo poezijoje išreiškęs to meto tautinius
siekimus, dėl to vadinamas tautinio atgimimo dainiumi.
Jonas Mačiulis (dokumentuose Maciulevičius) gimė Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje. Jo tėvai buvo laisvi valstiečiai, palaikę artimus
ryšius su aplenkėjusiais bajorais.
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Pirmiausia jį mokė tėvas namuose, paskui pusmetį lankė Betygalos mokyklą.
1873 m. įstojo į Kauno gimnazijos parengiamąją klasę. Baigęs gimnaziją, studijavo Kijevo universitete literatūrą. Po metų, atsižvelgdamas į tėvų norą, įstojo į
Kauno dvasinę seminariją, vėliau tęsė mokslus Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1891 m. J. Mačiulis buvo įšventintas į kunigus. 1892–1894 m. Kauno kunigų
seminarijoje dėstė moralinę teologiją, o 1894–1909 m. profesoriavo Peterburgo
dvasinėje akademijoje. 1909 m. Maironis grįžo į Kauną ir buvo paskirtas Kauno
kunigų seminarijos rektoriumi. Šias pareigas jis ėjo iki mirties.
Reikšmingiausia Maironio kūrybos dalis – lyrika. Eilėraščių rinkinį „Pavasario
balsai” išleido 1895 m. Nemažai eilėraščių virto liaudies dainomis, kai kuriems muziką parašė Juozas Naujalis, Česlovas Sasnauskas. Kiti svarbesni kūriniai: poemos „Jaunoji Lietuva”, „Raseinių Magdė”; libretas1 „Nelaimingos Dangutės vestuvės”; baladės „Jūratė ir Kastytis”, „Čičinskas”; istorinė draminė trilogija: „Kęstučio
mirtis”, „Vytautas pas kryžiuočius” ir „Didysis Vytautas – karalius”.

Maironis

Trakų pilis
Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!..
Kai vėjas pakyla ir drumsčias vanduo,
Ir ežeras veržias platyn, –
Banga gena bangą, ir bokšto akmuo
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kas dieną,
Graudindamos jautrią širdį ne vieną.

1

Libretas – operos, operetės, miuziklo žodinis tekstas; literatūrinis siužetinio baleto
veiksmo aprašymas.
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Pilie! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo galia, garsi palikimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais?
Nutilusios sienos, apleistos visų,
Be sargo, ginklų, be žmogaus!
Kiek primenat jūs man brangiausių laikų
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! Ar mums dar sugrįšte?
Ar vien minėsme kaip savo jaunystę?
Kada tik keliu važiavau pro Trakus,
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
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Ir veltui dvasią raminti norėjau,
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.
Klausimai ir užduotys
1	Kaip nuskamba eilėraščio pradžia?
2	Kokie epitetai kuria didingumo įvaizdį? Kaip prie to prisideda
eilutės skambesys, melodingumas, ilgumas?
3	Kurie vaizdai lemia liūdesį ir apgailėjimą?
4	Kuriame posme nuskamba didžiausias optimizmas, pasididžiavimas?
5	Kur sutelkta daugiausia klausimų ir sušukimų? Ką jie suteikia
eilėraščiui?
6	Ar „Trakų piliai” būdingas retoriškumas? Išsiaiškinkite žodžių
retorika, retoriškas reikšmę.
7 	Kuo skiriasi nuo kitų paskutinis posmas? (Atkreipkite dėmesį į
kalbėjimo laiką, situaciją, nuotaiką.)
8	Kokios emocijos kaitaliojasi šiame Maironio kūrinyje? Kokie
jausmai nugali?
9	Išmokite eilėraštį „Trakų pilis” atmintinai. Raiškiai padeklamuokite.

Vakaras ant ežero Keturių kantonų
Ežero skaisčios bangos liūliavo
Žaliu smaragdu1;
Laivą be irklo varė, lingavo
Vėsos dvelkimu.
Saulė už Alpių leidos sustingus;
Varpai Liucernos
Dievui aukojo darbus vargingus
Žmogaus ir gamtos.
1

Smaragdas – ryškiai žalios spalvos brangakmenis.
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Medžių ant saulės kepintas lapas
Nuspindo rasa;
Rožių iš kalnų papūtė kvapas
Skania sveikata.
Audžiau nurimęs aukso svajones
Aušros spinduliais;
Lėkė jos, skrido, pilnos malonės,
Padangių keliais.
Vedė jas Paukščių kelias žvaigždėtas,
Lydėjo širdis
Į tolimąsias, į numylėtas
Tėvelių šalis.
Kiek atminimų-atsitikimų,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito
Anapus ribos!
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Ten, kur palangėm stiepias sužiurę
Žemčiūgų žiedai,
Kur raudonmargę kreipia kepurę
Jurginų pulkai,
Ten, kur sesutės rūta dabina
Kasas nuo mažens,
Kur juodbėrėlį brolis augina
Balnot ant rudens,
Ten, kur Dubysa mėlyna juosta
Banguoja plati!..
Ko, ašarėle, ko tu per skruostą
Kaip perlas riedi?
Ten tai prabėgo mano brangiausi
Jaunystės laikai,
Ir po tiek metų pats savęs klausi:
Tai vien tik sapnai?
Kiek atminimų-atsitikimų,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito
Anapus ribos!
Klausimai ir užduotys
1	Kas poetui sukelia gimtosios žemės ilgesį?
2	Kaip jis atskleidžia Šveicarijos gamtos puošnumą?
3	Kaip veikia poetą svetimos šalies grožis, vakaro ramybė?
4	Kokią tėvynę jis prisimena?
5 	Raskite eilėraštyje tautosakos ženklus ir aptarkite jų prasmę.
6 	Ką patiria, išgyvena eilėraščio žmogus be tėvynės?
7 	Suformuluokite eilėraščio temą ir problemą.
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8
		
		
		
		

Įvardinkite šias meninės raiškos priemones:
„Darbus vargingus”; „skaisčios bangos”
„Ten, kur sesutės rūta dabina”; „Kur juodbėrėlį brolis augina”
„Audžiau nurimęs aukso svajones”
„Ko, ašarėle, ko tu per skruostą / Kaip perlas riedi?”

Oi neverk, matušėle!
Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės.
Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras,
Antros neišmels apgailėjęs.
Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.
Daugel krito sūnų kaip tų lapų rudens:
Baltveidės oi verks, nes mylėjo!
Bet nei bus, nei tekės Nemune tiek vandens,
Kiek priešų ten kraujo tekėjo.
Vedė Vytautas ten didžiavyrių pulkus
Ir priešų sulaužė puikybę:
Už devynias mares, už tamsiuosius miškus
Išvarė kryžiuočių galybę.
Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų,
Kai duobę kareiviai ten kasė,
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Ir paguldė daug brolių greta milžinų,
O Viešpats jų priglaudė dvasią.
O neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės!
Klausimai ir užduotys
1 	Aptarkite eilėraščio temą. Nusakykite jo idėją. Kokiomis meninėmis priemonėmis ji išreiškiama?
2 	Kokius istorinius įvykius, herojus prikelia ši daina? Kodėl būtent juos?
3 	Kokiais tautosakiniais ir religiniais įvaizdžiais išaukštinami tėvynės gynėjai?
4 	Raštu pasvarstykite, kodėl šis eilėraštis-daina atgijo ir tapo plačiai dainuojama Sąjūdžio laikais, kovojant už Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę.

Silabotoninė eilėdara
Garsiai perskaitykite šias eilutes.
1. Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
	Ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, juokės.
2. 	Vidunakty taip tyku, kad girdi, kaip jaunas
Lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas;
	Girdi, kaip šakom šnibžda medžių kalba šventa,
	Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.
3. 	Už Raseinių, ant Dubysos
	Teka saulė, teka;
	Geltonplaukės puikios visos
Šneka ten, oi šneka.
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Geriau įsiklausę į šias ištraukas, pastebėsite, kad jos skirtingai skamba. Pabandykite nustatyti, koks jų metras ir kokia eilėdara. Jau žinote hegzametrą, silabinę eilėdarą. Kurios ištraukos
parašytos tais būdais?
Paskutinė strofa neatitinka nei hegzametro, nei silabinės eilėdaros reikalavimų: eilutės nesudaro šešios pėdos, kaip hegzametro, nors skiemenų skaičius vienodas pirmojoje ir trečiojoje – 8,
antrojoje ir ketvirtojoje – 6 skiemenys, tačiau kirčio vieta eilutėje
nėra pastovi. Dar kartą perskaitykite šią strofą ir pažymėkite, kurie skiemenys kirčiuoti, kurie ne. Šių eilučių metro pagrindas –
dėsningas kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų išdėstymas eilutėje.
Eilėdara, pagrįsta dėsningu kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų kaitaliojimu eilutėje, vadinama silabotonine. Joje
pagrindinis vaidmuo tenka kirčiui. Silabotoninėje eilutėje
kirčiuotas gali būti kas antras (dviskiemeniai metrai) arba
kas trečias skiemuo (triskiemeniai metrai).
,
Dviskiemeniuose metruose kirtis krinta arba ant lyginių
skiemenų. Triskiemeniuose – tarpkirtiarba ant nelyginių
.
niai intervalai yra dviejų skiemenų
Strofoje ar net eilutėje kartais gali būti įvairus metras. Be dviskiemenių ir triskiemenių, gali būti ir mišriųjų metrų. Garsiai perskaitykite šias strofas ir nustatykite, koks jų metras. Kuo skiriasi
paskutinės strofos eilutės?
1. 	Užmigo žemė. Tik dangaus
	Negęsta akys sidabrinės,
	Ir sparnas miego malonaus
	Nemigdo tik jaunos krūtinės.
2. Į darbą, broliai, vyrs į vyrą,
Šarvuoti mokslu atkakliu!
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	Paimsim arklą, knygą, lyrą
	Ir eisim Lietuvos keliu.
3. 	Ar giedros išaušta pavasario dienos,
	Ar krinta po dalgiu žvangučiai lankos,
	Ar dreba nuo šalčio apleistos rugienos, –
	Mums savo tėvynė graži visados.
	Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjūtė,
	Tu gražiausia, maloniausia, Lietuva motute.
Klausimai ir užduotys
1	Kokie pagrindiniai skirtumai tarp silabinės ir silabotoninės eilėdaros?
2	Kuris šiais mokslo metais nagrinėtų poetų įtvirtino lietuvių literatūroje silabotoninę eilėdarą?
3	Pateikite silabotoninės eilėdaros pavyzdžių iš savarankiškai
perskaitytų eilėraščių.
4	Pabandykite parašyti eilėraštį ar bent posmą silabotonine eilėdara jums artima tema.

Maironis

Eina garsas
Eina garsas Prūsų žemės:
žirgą reik balnoti;
Daug kryžiuočių nuo Malburgo
rengias mus terioti1.
Pasilik, sesute, sveika! Nuramink širdelę:
Aš pargrįšiu nepražuvęs į tėvų šalelę.
Daugel turtų pas kryžiuočius
nuo senos gadynės;
1

Terioti – niokoti.
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Auksu žiba miestų bonės2,
šilko pilnos skrynės.
Aš parnešiu sau iš Prūsų kalaviją kietą,
Tau, sesyte, šilko skarą, diržą auksu lietą.
Jau pavasaris išaušo,
gieda vieversėlis, –
Nebegrįžta nuo Malburgo
mielas bernužėlis!
Saulė leidos, buvo kova: kraujo daug tekėjo;
Mylimasis už tėvynę galvą ten padėjo.
Mano draugės gieda linksmos
ir šilkais dabinas;
Man gi ašaros tik rieda
ir kapai vaidinas!
Nekalbėsi, bernužėli, man meilių žodelių!
Neužmausi aukso žiedo ant baltų rankelių!
Klausimai ir užduotys
1 Į kiek dalių galima būtų padalinti eilėraštį?
2 	Su kieno jausmais savuosius sutapatino poetas? Kas galėtų būti
lyrinis subjektas pirmuose dviejuose posmuose? (Iš kurių eilučių tai galime suvokti?)
3 	Kaip kalbantysis įsivaizduoja kryžiuočių kraštus?
4 	Ką Maironis išreiškia pirmuose dviejuose posmuose? Įrodykite
tai citatomis.
5 	Kaip autorius apibūdina mūšį su kryžiuočiais? Raskite tas eilutes.
6 	Kieno vardu poetas kalba trečiame posme? Kieno išgyvenimus
perteikia? Iš kurių žodžių galime tai suprasti?

2

Bonė – bokštas.
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7 	Kuo skiriasi pirmosios ir antrosios eilėraščio dalių kreipiniai?
Kaip galėtume tai paaiškinti? Kokie sesutės ir bernužėlio bruožai poetizuojami?
8	Parašykite rašinį pasirinkta tema.
		 1. Istorinės praeities atspindys Maironio eilėraščiuose
		 2. Maironio eilėraščiai – himnas Lietuvai
		 3. Gamta Maironio eilėraščiuose
		 4. Lietuva – skambiausia Maironio poezijos styga

Liaudies išmintis moko:
Ne ten tėvynė, kur gera, bet ten gera, kur tėvynė.
Geriau tėvynėje elgetauti, negu svetimoj šalyje ponauti.
Tėvynės dūmas už svetimą ugnį šviesesnis.
Blogas paukštis, kuris savo lizdą teršia.
Geriau sužiedėjusi duona savo namuose, negu daugybė
valgių ant svetimo stalo.
Kas už laisvę nenori kovot, tas nelaisviu turi būt.

Maironis

Jūratė ir Kastytis

Saulutė leidžias vakaruos;
Skubėk namo, skubėk, Kastyti!
Matutė laukus nekantruos:
Jai nusibos besižvalgyti
Į besiūbuojančias marias
Ir vėjo ištemptas bures.
Bet Kastytį,
Kaip matyti,
Marių dovanos vilioja;
Vakarėlio jis nelaukia,
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Tik žuvytėms tinklą traukia,
O mintis dausos’ skrajoja.
Liūliuoja vilnys pamaži;
Aukštai žvaigždutės pasimatė;
Ir štai iš vandenų graži
Išplaukia dieviška Jūratė,
Balta kaip vandenų puta,
Žaliai lig pusės pridengta.
Oi Kastyti
Baltalyti,
Kam žuvytes man vilioji?
Kam vilioji marių giją?
Marės – mano viešpatija!
Aš – Jūratė nemarioji.
Bet nenusiminė bailiai
Kastyčio vyriška krūtinė;
Akių tik žiebė spinduliais
Ir jėga tryško begaline;
O atsikvėpęs sau plačiai,
Irklavo į aną stačiai.
Vos Jūratė
Jį pamatė
Priešais milžinu galiūnu,
Užsimiršusi skaistybės,
Savo dieviškos didybės,
Pamylėjo žemės sūnų.
Pakilo viesulas staigus;
Sujudo bangos apmaudingos;
Nustebo net patsai dangus,
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Kada Jūratės dauggalingos
Kasa ir lūpų geiduliai
Kastytį palietė meiliai.
Jis laimingas!
Stebuklingas
Marių pasakas sapnuoja,
O Jūratė prie jo šono
Rūmuos gintaro geltono
Jam akis saldžiai bučiuoja!..
Bet susirūstino smarkus
Perkūnas, iš dangaus pamatęs,
Kad drįso palytėt žmogus
Skaistybę dieviškos Jūratės;
Paleidęs žaibą ir griausmus,
Sudaužė gintaro namus.
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O Kastytį
Baltalytį
Liepė bangai pasiūbavus
Palangoj, aikštėn pušyno,
Išvilioti iš smiltyno,
Negyvai jį užbučiavus.
O, paklausykit vakarais,
Kai marių bangos nerimauja
Ir krantą barsto gintarais
Gelmės nematomoji sauja:
Girdėti per miglas druskas,
Lyg verkia ir vaitoja kas!
O vaitoja,
Ašaroja
Tai Jūratė nelaiminga:
Atsiminusi Kastytį
Ir kad rūmai sudaužyti
Dievo apmauda bausminga.
Dabar lietuvė pamariais,
Suvarsčius gintarų siūlelį,
Sau mėgsta baltą kaklą jais
Gražiai papuošti prieš bernelį;
Bet kai meilužę uždainuos,
Ji skamba tonuose liūdnuos.
O kai myli,
Norint tyli
(Jos sapnai tylėt įpratę),
Tai ta meilė jos krūtinėj
Neša jėgoj begalinėj
Kartais audrą kaip Jūratė.
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Klausimai ir užduotys
1 	Nusakykite svarbiausius baladės įvykius.
2 	Apibūdinkite svarbiausius kūrinio veikėjus. Raskite menines
priemones, kuriomis poetas apibūdina Jūratę ir Kastytį.
3 	Kas kūrinyje suvaidina lemtingą vaidmenį?
4 	Nusakykite baladės temą ir pagrindinę mintį.
5 	Raskite baladėje epitetų, įasmeninimų bei vaizdingų veiksmažodžių.
6 	Parašykite baladės glaustą atpasakojimą.

Baladė – istorinio ar legendinio turinio kūrinys, kuriame susilieja visų trijų literatūros rūšių – epikos, lyrikos ir dramos
– požymiai. Baladės vaizduojamasis pasaulis stebuklingas,
čia fantastika jungiasi su tikrove. Pasakojami intriguojantys, nepaprasti įvykiai, per kuriuos atskleidžiamas pasaulio
paslaptingumas. Baladės siužetą gaubia niūri, kraupi ir paslaptinga nuotaika. Siužeto atomazga dažnai tragiška.

Maironis

Čičinskas
Į Čičinsko puikų dvarą
Nuo Mitriūnų ir Lenčių
Suvažiavę duoda garą
Daug bajorų, daug svečių:
Mantvydaitis juokdarys,
Bartkaus posūnis Kairys,
Ožkabarzdis jaunikaitis,
Aldadrikas Jonuška,
Žnairas kūtvėla Tiška
Ir naktibalda Valaitis.
1

Griežia smuiką rūpestingai
Išsiskutęs vokietys,
Jam kimbolais melodingai
Taiko Leiba Šepetys.
Kumščia drūta, apskrita
Muša būbną Dabita,
Lig alkūnių atsiraitęs;
Ant vaškuotų gi grindų
Šoka plikos lig blauzdų
Liaudos1 gražios bajoraitės.

Liauda, Liaudos žemė – istorinis ir etnografinis kraštas į šiaurę nuo Kauno.
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Bet Čičinskas apsiniaukęs
Sėdi rūstas, nešnekus,
Ant plikos kaktos sutraukęs
Rūkšlių gresiančius lankus.
„Šimtą rykščių toms mergoms
Atskaityk, Kmita, nuogoms!
Išblaškyt minčių nemoka.
O, tas „veto”2, ta naktis
Gal neslėgtų kaip mirtis!..
Kaip negyvos lėlės šoka.”

Kai iš seimo piktas grįžo,
Piktas, keistas, neramus,
Tai lig šiolei neatlyžo:
Verčia pragaru namus.
Šokiai, klyksmas per naktis...
Nedorybių atmintis
Jam užmigt vienam neduoda?
Ar lig šiolei nebylys
Šventas sąžinės kvieslys
Neprašneks į sielą juodą?

Neša vargo užmiršimą
Kūčių vakaras brangus;
Žemei skelbia atpirkimą
Įsikūnijęs dangus.
Gieda „gloria” aukštai
Angelų šimtų šimtai,
Bet žmonėms tik gero noro!..
Gieda štai antri gaidžiai;
Šoka, linksminas svečiai!..
Bet Čičinskui trūksta oro.

Ginti žūstančios tėvynės
Nuo kazokų ir Maskvos
Stojo sūnūs. Vien negynęs
Tik Čičinskas Lietuvos.
Liaudos išrinktas balsais,
Seime riejos su visais,
Gavęs vardą išdaviko;
Nepermaldomas kitų,
Ant sumanymų aukštų
„Veto” velniškai užriko.

Ant alkūnės pasirėmęs,
Sėdi rūstas, nešnekus;
Vien, iš boso3 pasisėmęs,
Lenkia midaus puodukus.
Jo nei plakamų klyksmai,
Nei, juokaudami linksmai,
Sėbrai4 nuramint nemoka.
Veltui Liauda paklusni:
Ir jaunuoliai, ir seni
Visas Adventas kaip šoka.

Sako, Maskvai parsidavęs,
Skleidžia Varšuva gandus,
Kad už tai nuo priešų gavęs
Aukso kupinus puodus.
Tarp žmonių tačiau plačiai
Eina gandas, kad stačiai
Velniui bus užrašęs sielą
Nuo anos baisios nakties,
Kai, apgautas įtarties,
Nuskandino savo mielą.

Veto – draudžiu.
Bosas – statinė.
4
Sėbras – draugužis, sugėrovas.
2
3

66

TURINYS

Žmonės skuba ant rarotų5.
Spengia šaltis; dar tamsu.
Iš eglynų apšarmotų
Staugia vilkas; net baisu!
„Klopai gali naktimis
Išbadyti sau akis:
Reikia jiems apšviesti kelią.
Dievą reikia ne tamsoj,
Reikia garbinti šviesoj!..
Šok, Kmita! užkurk miestelį!”

Tu pripildei visą šalį
Savo vardo baisuma!
Žemė jau pakelt nebgali,
Tavo kalčių slėgiama.
Nors ganytojui skaudu,
Dievo gimusio vardu
Neįleisiu į šventyklą,
Lig atlyginsi skriaudas,
Iki dvasiškas žaizdas
Numazgos šventa maudykla!”

Nuo bakūžių samanotų
Skraido liepsnos... ir Kmita.
Išvažiuoja ant rarotų
Pats Čičinskas su svita:
Mantvydaitis juokdarys,
Bartkaus posūnis Kairys,
Ožkabarzdis jaunikaitis,
Aldadrikas Jonuška,
Žnairas kūtvėla Tiška
Ir naktibalda Valaitis.

„Gal Čičinsko nepažįsti?
Ir jo keršto be ribos,
Kad į jį šiandieną drįsti
Atsiliept be pagarbos!..”
Žiebia šūvis; ir ramus
Regi dangiškus namus
Dievo pašauktas klebonas!..
O Čičinskas su draugais
Grįžta žvangančiais žirgais,
Piktas, net melsvai raudonas.

Prieš bažnyčią pasitinka
Juos klebonas su stula,
Į didžiausią kaltininką
Tokia prašneka byla:
„Tavo darbus ir kelius
Taip skriaudingus, atkaklius
Ant svarstyklių jau pasvėrė
Dievo teisė amžina
Ir atrado, kad gana
Žemė ašarų prigėrė!..

„Kas prieš jį skaudžiai bedrįso
Atsiliepti? Kur? Kada?
Jo nejaudė seimo viso
Rūsčios kumštės ar malda.
Dievo teismas? Jei prieš jį
Kas ir sudreba širdy,
To prieš žmones neparodys!..
Ėda dar kita žaizda!..
O, tai buvo kitada!
Jos dauggalis buvo žodis!

5

Rarotai – ankstyvosios mišios per adventą.
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Bet ir ji!.. O, švento Jono
Nelaimingoji naktis!..
Į drobulę šilko plono
Jo brangioji, jo širdis
Įvyniota be skundų,
Net be kunigo maldų!..
Štai ir tiltas!.. Nuo to tilto!..
O, Čičinskas niekados
Keršyt neužmirš skriaudos
Ir tikėjimo apvilto.”
Bet yra aukštai galybė!
Net Čičinską ji pasieks;
Nes prieš amžiną teisybę
Neišliks nebaustas nieks.
Štai jo darbus, jo kelius,
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Apmaudingai atkaklius,
Ant svarstyklių jau pasvėrė
Dievo teisė amžina
Ir atrado, jog gana
Žemė ašarų prigėrė.
Štai ant tilto be vežėjo
Stoję baidosi žirgai!
Pats Čičinskas sudrebėjo!
Stebias, žvalgosi draugai:
Puikūs rūmai, kur linksmai
Šoko, trypė, šit ūmai
Į kiaurąsias grimzda, skęsta...
Į Čičinską gi staigus
Spyrė griaudamas dangus
Kaip į niekšą nepakęstą.

TURINYS

Žmonės iš rarotų grįžta;
Dairos, krapšto sau akis:
Kas tai? Vietos nepažįsta,
Nors išaušo jau naktis!
Iš po žemių, atidžiai
Klausant, girdžias: gied gaidžiai!
Kur Čičinsko švietė rūmai,
Tviski sklidina bala,
Kyšo vidury sala,
Jos pakrančiais auga krūmai.

Bėgo metai, amžiai slinko;
Daug užgydyta žaizdų!
Net didžiausio kaltininko
Žmonės n’atmena skriaudų.
Vien tik žemė, niekados
Nepamiršdama skriaudos,
Nuo Čičinsko palaidūno
Gynės! mėtė iš kapų.
Veltui žmonės ant varpų
Davė, kad priimtų kūną.

O ant tilto guli kūnas;
Tai Čičinskas. Koks baisus!
Žiemą nutrenkė perkūnas,
Rūbus nudrėskė visus!..
Dievobaiminga minia,
Net su kunigo žinia,
Niekšą laidoti mėgina.
Bet įkas jį į žemes,
Tik, žiūrėk, jos vėl išmes!
Vietos jam su kerštu gina.

Tik, kai joj įsigyveno
Rusų cariška valdžia,
Ta Čičinską išgabeno
Dievas žino kur slapčia.
Užsiliko vien bala;
Kyšo vidury sala,
Jos atkrančiais auga krūmai.
Iš po žemių kai kada
Lyg girdėtųsi skunda,
Kur Čičinsko grimzdo rūmai.

Klausimai ir užduotys
1 	Kur vyksta baladės veiksmas? Kas yra Čičinskas?
2 	Kokius tris baisius nusikaltimus jis padarė?
3 	Papasakokite, kaip bajoras buvo nubaustas už savo nusikaltimus.
4 	Kurie baladės įvykiai gali būti tikri, o kurie yra fantastiški?
5 	Kaip manote, iš kur Maironis sėmėsi įkvėpimo baladėms rašyti?
6 	Prisiminkite, kas yra baladė, ir įrodykite, kad „Čičinskas” tikrai priklauso šiam literatūros žanrui.

69

TURINYS

Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjo dvi seserys Ivanauskaitės, plačiau žinomos savo vyrų pavardėmis – Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė. Marija iš pradžių rašė lenkų kalba, jos kūrinius į lietuvių kalbą laisvai vertė Sofija. Tai lėmė dominuojantį S. Pšibiliauskienės vaidmenį Lazdynų Pelėdos kūryboje.

Sofija Pšibiliauskienė
(1867–1926)

Marija Lastauskienė
(1872–1957)

Sofija Pšibiliauskienė gimė Tryškių valsčiuje, Paragių dvare, bajorų dvarininkų šeimoje. Sistemingai mokytis Sofijai neteko. 1891 m. ištekėjo už dvarininko
R. Pšibiliausko. 1898 m. S. Pšibiliauskienė pradėjo bendradarbiauti „Varpe” ir
„Ūkininke”. 1903 m. su dviem mažamečiais vaikais persikėlė į Vilnių. Čia vertėsi
atsitiktiniais darbais, tęsė literatūrinį darbą. Po 1914 m. S. Pšibiliauskienė persikėlė į Kauną, dirbo Čiurlionio vardo paveikslų galerijoje. Kiek padirbusi, rašytoja
susirgo džiova. Grįžo į gimtinę. Netrukus mirė.
Marija Lastauskienė iki 16 metų gyveno kartu su tėvais ir Sofija Paragiuose.
Vėliau mokėsi siūti Šiauliuose, po trejų metų išvyko į Varšuvą pas tetą, dirbo siuvinių ir rankdarbių dirbtuvėje. Varšuvoje Marija išgyveno 9 metus, vėliau išvyko į Peterburgą. 1903 m. ištekėjo už baltarusio studento V. Lastauskio. 1905 m. Marija su
vyru apsigyveno Paragiuose. 1907 m. persikėlė į Vilnių, ėmėsi literatūrinio darbo.
Rašė lenkiškai, jos sesuo vertė į lietuvių kalbą ir skelbė bendru Lazdynų Pelėdos
slapyvardžiu. Tik nuo 1926 m., kai mirė Sofija, M. Lastauskienė ėmė rašyti lietuvių
kalba ir skelbė kūrinius savo pavarde. 1938 m. ji persikėlė gyventi į Kauną, kur
aktyviai dirbo literatūrinį darbą.
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Lazdynų Pelėda

Motulė paviliojo
Brėško. Kas valandą tamsiau darėsi. Dvejetas mažučių vaikų,
prisikišusių prie apšalusio langelio, žiūri į taką, ar neužjuoduos
motulė grįždama.
Veltui mažučiai, pamėlynavusias nuo šalčio lūpas prie stiklo
prirėmę, pučia, apšaluones1 tirpina, kaskart labiau temstančią to
lumą permatyti stengiasi.

Takelis tuščias, nesimato motulės! Vien sniego vilnys, vėjo
sukeltos, slankioja po laukus, ir viesulai, po tyrus kaukdami ir de
juodami, smarkiai verpetus suka.
Visai sutemo. Vaikams nebejauku, žiburio užsižiebti baisu:
aplink trobelę kažin kas šlaistosi, baldosi: tai stogą laužo, tai du
1

Apšaluonė – ledas ant lango stiklo.
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ris klebena, tai vėl į langelį barškina staugdamas. Kamine kažin
kas vaitoja.
„Užsižiebk tik žiburį, bus besigriaunąs į vidų”, – mąsto sau
vaikai.
Atsiminė Katriukė motutės pamokymą, kad tai – vėlės, vietos
negavusios, šiokiais vakarais taip žmonėms prisimenančios mal
dos reikalingos. Kumštelėjo broliuką į pašonę ir, maldingai atsi
dusus, ėmė kalbėti:
– Amžiną atilsį dovanok joms, Viešpatie, toms visoms nelai
mingosioms, užmirštosioms vėlelėms.
Broliukas kalbėjo paskui.
Persižegnojo, ir abu tylėjo valandą. Katriukė pirma prašneko:
– Matai, Petriuk, jau nebedejuoja! Pasiklausyk tiktai. Mat vė
lelėms mūsų malda kaip mums skanus kąsnelis. Nabagės!
Ar tikrai nurimo dejavimai, kas pasakys, bet mažučiams ka
žin ko drąsiau pasidarė, ir, patylėjusi valandėlę, Katriukė vėl pra
šneko:
– Petriuk, susikursiva ugnelę! Motulė parėjus bent turės ka
me sijonus ir autus išsidžiovinti, ir mudu prieš ugnelę pasišildysi
va: vėjas trobelę išgairino, drebulys ima.
– Gerai sakai! – pritarė broliukas. – Ir išsivirsiva ko nors. Vi
siems pravers karštimo lašas.
– Tai virkivos! Bet ką! Su virimu nėr ko įsišokti: pienelio nė
ra, pradaro2 viso labo krislas kaip vištos galva; kruopų nėra, miltų
dvejetas saujų...
– Virkivos bulvių! Supjaustysi keletą svogūnų, užpilsi batvi
nių rasalu, pridėsi gerai druskos, bus karališkas mirkalas3! – pata
rė Petriukas, seiles rydamas...
– Dar žolinės išvirsiu. Cukrelio turiva; rasit motulė duonelės
parneš, tai bus pokylis!.. Petriuk! O iš kur imsiva malkų? – rūpes
tingai pridėjo Katriukė.

2
3

Pradaras – riebalai ar pienas maistui pagerinti.
Mirkalas – padažas.
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– Nesirūpink: malkų pas mus kaip dvare! Vakar subrėškus
apsisukau apie Bernoto skiedryną: visi mat buvo išvažiavę, – pa
šlemžiau4 balžieną5 kaip mešką, užsinėriau virvę ir tai beveik trū
kio negavau, kol atvilkau...
– Kame jį turi?
– Žinoma, asloj pametęs nelaikysiu, kad kiekvienas žioplys
įėjęs pamatytų, o paskui liežuvį laidytų. Kamaroj, kampe, kan
korėžiais apkasiau... Kam gi būtų protas galvoje? – gyrėsi guvus
Petris.
– Tylėk, vepki6, netauzyk! Ar nežinai, kad sienos ausis turi?
Rasit Rimkienė jau besiklauso, – perspėjo Katriukė.
– Nebijau, ir jai parvilkau tvorgalių gana, – tarė Petriukas, ri
tindamas rąstą aslon.
Išsitraukęs iš palovio kaplį, atkylėjęs, leido iš viso vieko į rąs
tą. Neilgai trukus, linksma ugnelė tratėjo ugniavietėje, kibirkš
čiuodama, o katiliuke ant vąšo putodamos murmėjo verdamos
bulvės. Vaikai, sutūpę prieš ugnį, šildėsi. Meili šiluma apsvaigi
no juos; supurusios galvelės lenkėsi lenkėsi, pagaliau palinko ant
kelių.
Sumigo vaikai. Ugnelė nebekurstoma ėmė blėsti; blėso blėso
ir visai užgeso. Verdamos bulvės katilėlyje nustojo pliupėti. Vė
jas, per neužkištą speltę7 įsisukęs, gainioja pelenus iš ugniavietės;
kamine vėl staugia, dejuoja, verkia...
Šėlsta, ūžia žiemos audra; vaikai nieko nebegirdi: meilus sap
nas, vargdienių ramintojas, ir juos mažučius nutildė.
Jau buvo pusiaunaktis, kada, gaidžiui pragydus, vaikai pa
budo.
Lauke tylu, ramu, niekas nebesibaldo po pastogę, nebesibel
džia ir durų nebeklebena. Pro nuledintus langų stiklus slenka iš
dangaus aukštybių balzgana mėnulio šviesa, apšviesdama įdubu
Šlemšti – pavogti, pagrobti, paimti.
Balžiena – medžio gabalas.
6
Vepkis – vėpla, žioplys.
7
Speltė – skylė dūmams išeiti.
4
5
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sią viduryje aslos ugniavietę. Petriuko partemptą balžieną ir pas
ugniavietę sumigusius vaikus.
– Petriuk! Kame esi? Aš bijau! – verksmingai sušuko Katriukė.
– Tylėk, gėdą turėki! Ir bliausi čia lyg mažas vaikas, – ramino
Petriukas.
– Motulė nepareina! – dejavo mergaitė. – Nutiko kas nors!
Šiokią dieną reikėjo ant upės...
– Apnakvino pas Grikštus, ir visas nutikimas, kaip anąsyk, ar
atsimeni? Mes pilnas kertes priverkėme, o čia ryto metą, praau
šus, tik mamytė kyšt beįeinanti su ryšeliu, karštais vėdarais neši
na. Atmeni?
Mergelė nuo ašarų drebančiu balsu susijuokė atsiminusi tą
linksmą valandą.
– Taigi ir dabar nėra ko bliauti, – kalbinėjo Petriukas. – Kurgi
dings neparėjusi? Praauš, ir pareis rasit ir vėl ne tuščiomis ran
komis. Žmonėse dabar papjovos8 netrūksta, mėsgaliais apsikrovę,
– pridėjo seiles rydamas vaikinas.
Per dieną praalkęs, priminus gardumynus, pajuto, kad jam vi
duriai silpsta.
– Katriuke, juk mudu bulves virėva; suvalgykiva keletą, kol
motulė susivoks9!
– Nenoriu nieko, man šalta; miego noriu, – traukydama nosim
ir kasydama supurentą galvą, verksmingai atsakė mergelė, lipda
ma į lovą.
– Tai drėbkis, – tarė Petriukas, griebdamas iš katiliuko pusiau
žalias bulves, ir ėmė jas graužti dūsdamas.
– Oi, kaip šalta, – sudejavo mergelė lovoje.
Petriukas užsidegė lempelę ir prisiartino prie lovos: mergelė,
susirietusi į kamuolėlį, gulėjo visai neužsiklosčiusi.
– Nori, kad jai būtų šilta, – tarė sau Petriukas, imdamas nuo
gembės10 motinos sijonus. – Dabar matysi, ar bebus šalta!
Papjova – gyvulių pjovimas arba jų mėsa, skerdiena.
Susivokti – čia: pareiti.
10
Gembė – medinis kablys sienoje.
8
9
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Sudėjo ant mergelės visą skarmalų kūgį, apspaudė ir tarė:
– Na, dabar miegoki besveika!
Pats tuo tarpu prisistatė kėdę prie lentynos ir ėmė ieškoti, –
ko, nė pats nežinojo, ot, ko nors ieško sukrimsti. Ir pasisekė jam:
kažin kaip ir iš kur geroką duonos plutą atrado. Gražiai nupūtė
nuo jos dulkes ir vėl ėmė ieškoti. Atrado mėlyną popieriuką, ku
riame visada motulė cukrelį laikė; daugiau nieko nerado. Nušoko
nuo kėdės ir, išsitraukęs dvejetą svogūnų iš virtinės, kybančios
ant sienos, ėmė juos pjaustyti; supjaustęs dažė į druskinę ir valgė
su pusiau žaliomis bulvėmis.
Taip užvalgęs, pasiėmė duonos plutą, buvo norėjęs laužti, bet
užsimąstė. Petriukas gerai žinojo, kad duonos daugiau nebėra, o
rasit ir motulei niekas neduos: visaip būna, – tegu lieka rytojui!
Supjaustysiu, vandeniu užpilsiu, išmirks, bus ubaginė11: tik ėsk ir
norėk.
Supjaustė, vandeniu užpylė, cukrelio grūdą įmetė ir paraga
vo; vėl šaukštą pasisėmė ir sriūbtelėjo; kišo dar trečią sykį šaukš
tą ir susilaikė. Pažiūrėjo į vidų puodelio.
– Ne per daug, – tarė galvą kraipydamas.
Ištraukė šaukštą, aplaižė ir padėjo ant stalo; puodelį mediniu
dangteliu uždengė ir atsidusęs užpūtė žiburį. Paskui apgraibstais
nuėjo gulti ant krosnies.
Aukštai jau buvo saulutė pakilusi, kai įmigusius vaikus pabu
dino varstomų durų girgždėjimas.
– Motulė parėjo! – sušuko Katriutė, risdamasi iš lovos. Pet
riukas galvotrūkčiais nukrito nuo krosnies; bet vaikų džiaugsmas
neilgai tetvėrė; nes juodu pamatė kaimynę Rimkienę vietoj lau
kiamos motulės. Nusiminė abu, vien žiūrėjo į senikės akis, tartum
kokios žinios iš jos laukdami.
Senutė nieko nesakė, vien galva lingavo, ir per jos susiraukusį
veidą nuriedėjo žemyn keletas ašarų kaip žirnių.
– Kada išėjo motulė? – paklausė vaikus trumpai.
11

Ubaginė (ubagienė) – valgis iš pasaldinto vandens ar pieno ir į jį pritrupintos duonos,
mutinys.
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– Vakar auštant išvadino pas Strypeikius baltinių skalbti...
Mat apnakvino... Neilgai trukus, pareis motulė... Juk pareis? –
kalbėjo Petriukas, pats save džiugindamas...
Senutė liūdnai atsiduso:
– Vargu... bepareis, – tarė tylomis, – vargu...
Nepabaigė. Jos balsas sudrebėjo, ir nusisukusi išėjo.
Vaikai stovėjo valandą tartum į žemę įkasti. Nepaprasta apė
mė juos baimė: jautė, kad prie jų artinasi kažin kas baisu, nebe
išvengiama: jautė, kad su motule atsitiko kažin kas baisu. Porai
valandų praslinkus, atėjo į trobelę keletas sodiečių; tarp jų ir Stry
peikienė. Vaikai, vienas į krosnį įsispraudęs, antras už lovos galo
tupėdamas, klausėsi žmonių kalbos ir viską į galvą dėjosi. Suži
nojo iš kalbų, kad motulė po ledu pasmukusi, ir jos žmonės iešką,
bet atrasti negalį.
– Ne adata, atras, – ramino Petriukas.
Jų, vaikų, protas nesiekė toliau.
– Atras, – kartojo sau, bet nei vienas, nei antras nepamanė,
kad jau gyvos nebepamatys motulės; kad ji jau nebeprakalbins jų;
nebepaglostys, nebepriglaus; kad jos jau nebėra – nebėra ant šio
svieto; kad juodu vienu du pasilikusiu ant šio svieto, tarp svetimų
žmonių...
Žmonės tuo tarpu apžiūrėjo viską, kas kame buvo: apčiupinė
jo karvelę, avį su dviem ėriukais, taip pat viduj visus baldus ir in
delius; o apžiūrėjus, nors ten ir ne kokie buvo turtai, kiekvienam
meilu buvo tai viską prie savęs subraukti, kaip sako svietas: vis į
gyvenimą, ne iš gyvenimo...
Apžiūrėję turtelį, vienas ir kitas užsimanė vaikus „priglaus
ti”, vienas kitas net giminystę išrado.
Na, ir pakilo ginčai. Augintinis, tai ne samdininkas, – tai kiek
vienas žino: subraukus niekur neišbėgs, niekam nepasiguos; nei
alga rūpi mokėti, nei valgio rūpinti, nei drapanų. O vaikai praku
tę! Patys tikrieji stumtuvai prie ūkio!
Ne dyvai tad, kad tarp vyrų pakilo ginčai. Strypeikienė nė su
kuo nesiginčijo; jos akys ir protas darbavosi tylomis; galvojo sau
viena, stovėdama tarpduryje.
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– Diena su galu! – tarė ji balsu, lyg į save. – Reikia eiti namo.
– Gerai sako kūma, – tarė vyrai ir ėmė kepurių graibytis. –
Turgui susieisim, o dar ir su savo bobomis reikia pasitarti.
Išsivaikščiojo visi. Strypeikienė akimis palydėjo vyrus šyp
sodama:
– Tarkitės sveiki! By tik aš savo apgalvojau, – tarė ir, gerai
pasikaišiusi, nubrido stačiai per lauką namo.
Neilgai trukus, dvejetas šlajų12 pašliaužė po trobelės durimis:
vienas valdė pusbernis, antras – pati Strypeikienė.
Su pusberniu ėmė ji viską „glausti”, ir apybrėkšmiais vaikai
buvo jau po geraširdės globėjos pastoge.
Klausimai ir užduotys
1	Papasakokite, kokia vaikų buitis. Kokiomis detalėmis ji pavaizduota?
2	Kaip jaučiasi ir ką veikia vaikai, laukdami motinos?
3	Ką pasakoja Petriukas nerimaujančiai seseriai? Kodėl?
4	Kaip elgiasi vaikai, sužinoję apie nelaimę? Ar suvokia jos pasekmes?
5 	Kodėl visi susirinkę kaimynai nori „priglausti” našlaičius?
6	Ką sugalvojo Strypeikienė? Ką apie ją pasako jos elgesys?
7	Apsakyme yra retai vartojamų žodžių, pvz., susikursiva, virkivos, išsivirsiva. Tai senosios veiksmažodžių formos, būdingos
veiksmams, kurie atliekami dviese, todėl ir vadinamos dviskaita. Paieškokite tekste daugiau tokių formų, retesnių žodžių, įdomesnių posakių. Išsiaiškinkite jų reikšmę.

***

Ir prasidėjo mažučiams vargo dienelės; prasidėjo gyvenimas
kaip visų tų, kurie neturi kam pasiguosti, už kuriuos niekas ne
užstos!..
Globėja iš pirmos dienos pasirūpino, kad vaikai neišdykautų,
ir katram paskyrė darbą.
12

Šlajos – darbinės rogės.
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Petriukas kapojo virbus, paskui sukapotus vilko vidun; nešio
jo vandenį; vakarais skuto bulves arba apvarčius1 vijo ir botagus.
Ligu nuvargusiose rankose sustodavo urzdėti klebetas2, šei
mininkė tuoj šaukė:
– Apsnūdai jau, tinginių pasamone! Prie dubens jis tik vikrus:
ryja kaip smakas pakulas. Darbelį kokį ligu paima, tuoj užmiega.
Oi, verkia duonelė, dykai ėdama!
Petriukas nieko nesakė: klebetas vėl brūzgėjo, nors ant plau
3
šų biro graudžios našlaičio ašaros.
Petriukas bent nakties laiku galėjo pailsėti. Kitaip buvo su
Katriuke: ji, per dieną nusišliaužiusi, turėjo nakties laiku prie vai
ko budėti. Pas lopšį pasimesdavo dryžą pakulinę gūnią ant aslos ir
taip, lopšio kilpos neišleisdama iš rankų, snaudė. Dažnai tekdavo
vaiką nešioti, žadinti, dainuoti, o rytui išaušus, plauti skaras, aslą
šluoti, mazginius4 mazgoti ir bulves skusti.
Akyse ėmė nykti vaikai. Mergelė išblyško; didelės mėlynos
jos akys tartum geste užgeso, liūdnai žiūrėjo į žmones. Jos lūpos
niekad nepragarsėjo smagiu, nevaržomu vaiko juoku, nei links
mos dainelės gaida nesuskambėjo; pasidarė baugi kaip laukinis
žvėriukas; bėgo, žmogų pamačiusi, kiekviename savo žudytoją
matydama.
Petriuką, priešingai, vargas sustiprino ir užgrūdino. Plūsta
mas jis jau nebeverkė, sugniauždavo savo juodus, liesus, gyslotus
kumščius ir murmėjo sau:
– Nebeilgai, nebeilgai mumis žudysite!..
Prieš šeimininkę kibti nesiryžo Petriukas: žinojo, kad neper
galės; bet vaikus pamokyti jau keletą sykių buvo pašokęs jam no
ras, tik vis dar savo pajėgomis nepasitikėjo.
Šeimininkų vaikai nuo pirmos dienos apsėdo našlaičius; įgris
davo jiems, kaip tik įmanė. Tai, jiems bevalgant, pripildavo pelenų
Apvartis – virvelė naginėms raukti, apivaras.
Klebetas – įrankis virvėms vyti.
3
Plaušas – pluošto skaidulas.
4
Mazginys – indai ir kiti stalo reikmenys, kuriuos pavalgius reikia suplauti.
1
2
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į putrą5, tai, pro šalį eidami, „grūšią” duodavo, tai vėl, Petriukui
su virbų glėbiu einant, staiga katras koją pakišdavo, o Petriukui
asloj išsitiesus, kvatojo visi:
– Ot nevėkšla, gaišena, kojų, žiūrėk, tingi kelti!
Kvatojo tėvai, tokį prašmatnų vaiką turį, kvatojo vaikai, tėvų
giriami, ir naujus „juokus” galvojo.
– Jau kito tokio vaiko, kaip mūsų Stapis, turbūt skersai ir išil
gai svietą perėjęs, nerasi; toks kad užaugs, tai ar prie vestuvių, ar
šiaip per nibres6 bus kaip medus varžomas! – iki ašarų juokdama
si, kalbėjo Strypeikienė.
Stapis buvo vyriausiasis ir vienturtis sūnus, užtat, ko nepada
rė, tai buvo gerai.
Stapiui visada buvo baltesnis viralas ir šiaip kąsnis pakiša
mas; miegojo paprastai iki dvylikos, o atsikėlęs šlaistėsi per dieną.
Atrodė kaip gerai nupenėtas paršiukas: toks pastatytas, toks pa
guldytas, arba kaip kiti sako: tasia skersio, tasia ilgio.
Vieną sykį, Petriukui vandenį benešant, Stapis grėbliakotį
po kojų pakišo; Petriukas išsitiesė, ir abu kibirai pasiliejo. Tėvų
troboj nebuvo. Petriukui akyse prašvito, tartum troboj sužaibavo.
Atsikėlė nuo žemės ir nesitikėjusiam Stapiui įsivėlė į čiuprą. Pa
duskino7 ir pargriovė į klaną.
– Še tai tau, še tau! – šnibždėjo murdydamas jam nosį purvy
ne. – Še tau, žinok manęs neužkabinti! Žinok, kad ir aš ne kelmas!
Bėda man buvo, kol vieko8 neturėjau; dabar aš jumis visus išmo
kysiu!
Dar Petriukas, Stapio galvą apžergęs, tebemurdė jį purvyne,
kaip staiga durys atsidarė, ir Strypeikienė įpuolė. Žinoma, pasi
kėlė didelis triukšmas, ir Petriukas gavo uodegon, bet vis dėlto
Stapiui, ką įdėjo, tai ir pasiliko.

Putra – prastas viralas, sriuba iš miltų ar kruopų.
Nibrė – šokiai, vakaronė.
7
Paduskinti – pakratyti, papurtyti.
8
Viekas – jėga.
5
6
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Stapis nuo to laiko nebeužkabinėjo Petriuko, nustojo pravar
džiuotis ir šiaip rimtesnis pasidarė. Užtat Strypeikienė nuo šios
dienos tartum pasiuto; nei Petriukas, nei Katriukė įtikti jai nebe
galėjo.
– Išmanysite, velniūkščiai, cibulės skonį, – murmėjo, – dovis
prieš dovį; kaip jūs man, taip ir aš jums! Ar neprivarysiu prie pa
klusnumo!
Kiekvienas žino, kad pats velnias to nepadarys, ką padaro pa
siutusi boba... Na, ir neikė9 vaikus, kaip tik įmanė; šluotos beveik
neišleisdavo iš rankos, apsisukdama talžė ja, kur papuolė, o nuo
keiksmo, kaip žmonės sako, žemė linko.
Klausimai ir užduotys
1	Kokie darbai užgriuvo Petriuką Strypeikienės namuose? Ko
kias patyčias jis turėjo kęsti? Kokius vaiko būdo bruožus atskleidžia jo elgesys?
2	Kaip pasikeitė Katriukės gyvenimas? Kuo skiriasi Katriukės
būdas nuo Petriuko?
3	Kokios nuomonės apie savo sūnaus elgesį Strypeikienė? Kaip jį
vertina autorė? Kaip vertinate jūs?
4	Parašykite atpasakojimą „Našlaičiai pas Strypeikienę”.

***

Taip jai vieną sykį bešaukiant, nejučiomis įėjo kaimynė. Ka
talikiškas pasveikinimas užmirė jos lūpose; vien įėjus paklausė:
– Ko čia taip širdijies, kūma? Bijok pono Dievo!
– Pati didžiau pasiustumei manim dėta; mažiausią darbą vie
nai reikia padirbti; nepadirbi – nieko nėra. Žiūrėk, į stalą iš visų
kampų kaip gyvatės sušliaužia. Tada visi sveiki, visi našūs, ryja
kaip smakai pakulas. O tie aitvarai ar neėda sveikatos? Atbuli,
kaip ir motina buvo; nepastumiami, nepriprašomi: tik ėsti ir dryb
soti. Pasakysi žodį, į akis šoka! Motina ar ne per savo atbulumą
po ledu pasmuko? Sakiau ne kartą, kad tenai neitų skalbtis. Iš
9

Neikti – varginti, kamuoti.
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senų senovės visi žino, kad tenai buvo ir bus laumių skalbykla;
kaip tik subrėkšta, ir išgirsi tikš takš, tikš takš duoda kultuvėmis...
Man pačiai, tik saulužė ėmė leistis, maniau, pabaigsiu skalbti... tik
staiga pliaušku pliaušku, ir išplūdo ant vandens laumė; tik capt už
kultuvės1 ir paniro. Aš bėgti, o tenai ėmė šaukti: „Eikš šen, padėsi
mums skalbtis.”
– Laumės tai niekai; neužkabink jų, jos nieko pikta nedaro;
bet dabar toj skalbykloj tikrai yra baisu... Ui! Net dabar mane
šiurpis ima, – susipurtino kaimynė.
– Na, kas nutiko? – paklausė prietaringa Strypeikienė.
– Aną sykį einu apibrėškus namo tuo taku, pro laumių skal
byklą, ir užsimaniau kojas nusimazgoti. Vanduo šiltas, įsibridau ir
pliaušku. Tik girdžiu šlinkš, šlinkš kažin kas meldus sklaido. Pa
keliu galvą, štai per du žingsnius bestovinti maurais apsivėlusi...
– Kas? – bailiai paklausė Strypeikienė.
– Ogi jųdviejų motina...
– Na?
– Aš apmiriau; išsitraukiau rožančių ir ėmiau moti. O ji sa
ko: „Nebijok, kaimyne, ir kryžiumi nežegnok, nes aš ne velnias.
Nebijok, lai manęs bijo tie, kurie mano vaikučius žudo!” – Tai
pasakiusi, pranyko: baltu rūku pavirto ir išsidraikė po meldynus.
– Meldžiamoji, kas gi tuos jos vaikus žudo? – rūsčiai murm
telėjo Strypeikienė.
– Nepasakė, o aš nesusipratau paklausti.
Strypeikienė sėdėjo valandą užsimąsčiusi, rūsčiai susiraukusi.
Kaimynė žvitriai žiūrėjo į ją, paskui toliau savo kalbą tęsė:
– Ne aš viena ją mačiau, bet ir aš netikėjau nemačiusi...
– Reikia kokios patarties žiūrėtis, – tarė Strypeikienė. – Tokie
kaip pradeda maivytis, tai galo nėra; paskui pro duris reiks bijoti
išeiti... Reiks mišias užpirkti ar kryžių paupy pastatyti...
Paskui, valandą patylėjusi, tarė:

1

Kultuvė – medinė lentelė su kotu skalbiniams daužyti skalbiant.
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– Šneka, kad jeigu taip ima maivytis, reikia numirėliui galvą
nukirsti ir kojų gale padėti, kad nepasiektų pasiimti ir užsidėti;
nuo to laiko nebesišmėklioją...
– Čia nieko negelbės nei kryžiai, nei mišios, nei galvos kirti
mas! – tarė kūma rimtai. – Motinos dvasios neužmuši ir nenura
minsi: ligu vaikas cypt, ji kiukt ir gyva. Motinos meilės ir mirtis
nenutildo!
– Tai įsigavau bėdą per savo širdies gailestingumą; už savo
gerą širdį dar ramybės neteksiu.
– Ko gi bijai, kūma? – tarė šypsodama viešnia. – Juk ir ji sakė:
lai skriaudėjai biją. O tamstos tai nei šildo, nei šaldo.
– Pasakyk man, ko tie vel... mažyčiai tenai vis lenda; juk nie
kas nieko nesakė, o kur buvę, žiūrėk ir susilindę į meldynus, –
guodėsi Strypeikienė.
– Rasit ir jie matė?
– Jeigu ir matė, tai nesisakys matę.
– Žinoma, – pridėjo liūdnai viešnia, – motulė vilioja... Merge
lė kažin ko akyse nyksta, rasit kada pabučiavo motulė. Nereikia
jų tenai leisti...
– Mano vaikai taip pat vis tenai lenda: ten meldai esą gražes
ni...
– Na, na, mat jau akys apdumtos. Matysi, kada nubrauks nuo
kranto kaip savo.
– Oi, oi! – sudejavo Strypeikienė. – Galva sukasi...
– Bet ir man čia neilgu: užsišnekėjau; o juk diena su galu.
Reikia eiti; sudie, kūma!
– Sudie, keliauki sveika, – atsakė Strypeikienė, bet kūmos ne
palydėjo, kaip pridera svečią palydėti; pasiliko, rūpestingai bery
mojanti.
Kaimynė išėjusi pasisuko takeliu per kadagynus. Čia, matyt,
jos laukė dar dvi sodietės.
– Na ką? – paklausė abidvi. – Pasisekė?
– Pasisekė kuo puikiausiai, – atsakė Strypeikienės viešnia. –
Tokie, kurie Dievo nebijo, turi bijoti velnių ir šmėklų. Uždaviau
bobai pipirų.
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– Ilgai raugės, – juokėsi visos.
– Rasit pasiliaus nabagus žudžiusi. Gailesys ima žiūrint: nu
driskę, nuplyšę, pajuodavę kaip žemė. Juozapienė pasakojo, kad
vaikai pieno lašo nematą: balintą viralą verčiau paršeliams išpi
lanti, o jiems nebalinto atpilanti į kokią šukę... Bedūšė boba! Juo
zapienė pasakys, kaip bus dabar. Ar nebus permainos.
– Kokia Juozapienė? – paklausė draugės.
– Ogi paties Strypeikos sesuo: vyrui mirus, prisidailino tuoj
prie jos Strypeikienė. Boba jauna, kvaila, įtikėjo meiliais žode
liais; susinešė viską: turėjo keletą karvių, avių, mat gyvenimuką
valdė. Turtelį sužinojo Strypeikienė, o brolienę pamynė. Dabar
verkia senė po laiko; įtikti negali: ligu kas nenutiko, pirmasis žo
dis: „Eik po velniais!” O kur eisi? Kas laukia kame?..
– Na, kadgi pats Strypeika už seserį neužstoja, – pastebėjo
kita žmonikė.
– Eikit, eikit! Jis pats, kaip boba griežia, taip šoka: ir šuniu lo
ja, ir katinu bliauna. Mat į gyvenimą ir jis parėjęs; žemė jos.
– Bet visi dirba! Kame teisybė?
– Kas dabar žiūri teisybės!
Tuo tarpu pas Strypeikienę didelės permainos įvyko. Buvo
šeštadienio vakaras. Kaip visada, Petriukas su Katriuke išsitraukė
bulvių krežulį2 ir sėdos skusti.
– Nereikia šį vakarą skusti! Juozapiene, paimk vandens, iš
trink vaikams galvas, nuprausk!
Juozapienė, tokį nepaprastą brolienės paliepimą gavus, net
išsižiojo į ją žiūrėdama.
– Ko žiopsai? – sušuko Strypeikienė. – Kasvakar reikia tau
nusimanyti juos aprūpinti; bet jūs visi manęs laukiate. Žiūrėk,
kuo pavirto vaikai per tave!
– Per mane, per mane? – sudejavo senelė, ir geltonas jos ruk
šlotas veidas sudrebėjo raukydamasis, ir keletas ašarų iš apgesu
sių akių parietėjo žemyn.

2

Krežulys – pintinė su lanku.
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– Nebark tamsta tetulės už mus, – atsiliepė iš kampo vaikai,
– ji gera, labai gera!
– Tylėk, velniūkšti! Kas tave klausia! – suriko Strypeikienė;
bet tuoj nuščiuvo kažin ką atsiminus. – Toks tokį pažino ir alaus
gerti pasivadino, – murmėjo rūsčiai Strypeikienė. – Susirado bi
čiuliai!
Tačiau vaikai gavo baltus marškinius, ir taip aptaisytiems pa
dėjo ant mūro baltos duonos ir užbalintos putros naujame žaliame
dubenėlyje.
Petriukas rijo, net ausys mazgės. Katriukė dvejetą šaukštų
sriūbtelėjo ir padėjo.
– Kodėl nery... nevalgai? – paklausė neramiai globėja, žiūrė
dama į mergelę.
– Nenoriu; širdelei bloga, – atsakė mergaitė.
Pavakariui atėjus, Katriukė ėmė kaipti3; bet iki šiol niekas to
nematė ar matyti nenorėjo. Rasit Strypeikienė ir matė, nes nuo
kiek laiko prie vaiko jos nebevarė. Katriukė kiaules ganė.
– Kažin kaip tie vaikai guli? Pati nežiūrėjau, tai kažin kas ten
užkrosnyje dedasi, – tarė Strypeikienė, imdama nuo stalo lempelę
ir eidama į užkrosnį. – Ar nesakiau: lyg kiaulių kinis!.. Kad man
tuoj būtų pataisyta žmoniškai! Oi, atsakysite jūs prieš Dievą! O
vis tai Juozapienės atbulumas!
– Žinoma, ant ko krausi, kad ne ant manęs, – verkė senė. – Su
ėdei mane, amžinai suėdei, žmogžude! Vargdienių ašaros neišeis
tau į sveikatą; iki laiko!.. Kas ką padaro, vis man nepakelti: aš kalta,
kad vaikai badu stimpa. Aš kalta... O kad norėjau pagalvėlį, tą se
nąjį, duoti, ar nepasakei, broliene: „Dygulį į kepenas! Pamesk šiau
dų glėbį”? Ir tą dryžąją gūnią, nuobraukinę, liepei duoti. Ką gi aš
padarysiu? Ir aš ne geriau guliu, nors šešis pagalvius parsinešiau.
Vėlus jau buvo laikas, kada pas Strypeikius nurimo. Užkros
nyje tik nebuvo ramu: mergelė blaškėsi, iš miego šokosi, tai ran
kas tiesė verksmingai guosdamasi:
3

Kaipti – leipti, alpti.
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– Kam mumis palikai, mamyte, vargui vargti? Veskis su sa
vim, motule, pasigailėk!
Petriukas pabudęs klausėsi. Baugu jam kažin ko pasidarė:
ėmė budinti seselę. Prisilietė jos veido ir nustebo: taip jam pasi
rodė karštas.
– Eikim pas motulę, Petriuk!.. Motulė meldyne stovi, mūsų
laukia... Pasiilgo motulė... Eisiu, eisiu...
– Tylėk, tylėk! – ramino Petriukas.
Staiga pabudo Katriukė, atsisėdo ant gulto.
– Nebėra jau!.. Nuėjo! – sudejavo ir ėmė verkti.
– Kas? – pašnibždomis klausė broliukas.
– Motulė buvo, motulė. Pabučiavo mane, nuglostė... Tokia
linksma, balta, graži... Angeliukas taip pat buvo... aukso sparne
liais plasnojo... kaip tik tas, apie kurį pasaką sakė tetulė... Ir nuėjo;
nuėjo, o mane paliko!..
– Tylėk, tylėk! – ramino Petriukas. – Tu sergi, tau šilta. Oje,
kokia galvelė karšta!
– Šalta man, Petreli, labai šalta, – skundėsi mergelė ir vėl ėmė
snausti.
Petriukas klostė, kaip įmanė; ką tik turėjo, tai ant sesers su
klojo; bet ji nepaliovė klejoti. Gaidžiams nugiedojus, prieš aušrą,
nutilo ir užmigo.
Petriukas, išeidamas galvijų ginti, paliko ją stipriai įmigusią.
Buvo sekmadienio rytas. Šeimininkai į bažnyčią išvažiavo;
Juozapienė kiaules išginė: Katriukei susirgus, nebeliko kam ga
nyti. Pačių vaikai iki pusdienio miegojo; mažąjį šeimininkė su sa
vim pasiėmė.
Tylu buvo troboje. Mergelė pabudo, sunkiai atsiduso; slopi
no ją. Pasikėlė vandens ieškoti. Gėrė, gėrė ir vėl iš gelmės atsi
duso.
Buvo graži, saulėta diena. Lange linksmai zirzėjo musės;
ore girdėjosi paukštelių čiulbavimas: švilpavo varnėnai, čirškė
jo žvirbliai. Lauke taip gražu, taip linksma, tik našlaitės širdyje
liūdna...
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Katriukė atsidarė langą ir klausėsi tų linksmų pavasario bal
sų. Bet jos nepralinksmino tie balsai; jos žydros akys ašaromis
paspringo...
Šit tenai „laumių skalbykla”. Vakarykštę kaimynės kalbą gir
dėjo Katriukė; kaipgi jai būti linksmai...
Tenai vargšė motulė, jų išsiilgusi, laukia, o juodu nieko neži
nojo...
– Eisiu. Bėdina motulė... Taip meiliai šiąnakt nubučiavo, nu
glostė... Jis bijo motulės... Aš nebijau... Kad nepajustų kas... Jie
pavydi...
Klausėsi valandą: niekame niekas nė čiukš. Palengva užlipo
ant lango ir nusileido žemyn.
Dvasios trūksta; pavasario oras apsvaigino. Galva ūžia, ir tar
tum viskas sukasi... sukasi...
Šniokščia, siūbuoja paupyj laibi meldai, šnabždėdami savo il
gais žiudrais4 lapais; siūbuoja, šniokščia. Tikrai valandomis rodo
si, kad kas juose verkia.
Mergelės širdelė suplasnojo greičiau:
– Tai bėdina motulė!..
Atsistojo ant kranto, bet... motulės nėra! Tyliai, rimtai ban
guoja upė. Ant vandens linguoja baltos lelijos. Kartais pliumpte
lės žuvelė vandenyj; mergelė nuokiekvieno balso sudreba, stovi,
laukia...
– Motule! Motule! – dejuoja, – ar supykai? Tai aš, Katriukė,
motule!..
Staiga iš lelijų tarpo dvejetas rankų ištiesė, ir viršuj slaptingos
gelmės matė mergelė savo motulę!
– Eikš šen, dukrele, eik šen, mažute! – sušnabždėjo laibi mel
dai ir lelijos.
– Motule! – sušuko mergelė, ištiesė savo liesas rankas ir puolė
gelmėn...

4

Žiudras – šiurkštus, kietas.
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Susiūbavo laibi meldai, prasiskleidė lelijų žiedai, ant vandens
nuo krašto keletas ribulių nubėgo, ir vėl viskas kaip buvę: taip
gražu sviete, saulė...
Petriukas, vakarą nuo bandos parėjęs, nemažai susirūpino ra
dęs tuščią gultą. Nuieškojo visus pašalius; niekame nieko.
Tik staiga jo atidžią5 atkreipė atdaro lango girgždėjimas.
– Argi ji būtų kur išėjusi?.. Katriuke!.. Katriuke! – sušuko.
Niekas neatsiliepė, tik meldai ūžia, ūžia...
– Katriuke! – sušuko balsiau; vėl niekas neatsakė.
Petriukas apsiverkė graudžiai.
„Kur ji dingo? – mąsto. – Rasit motulė paviliojo?.. Kodėl ma
ne paliko?..”
Išėjo oran, atsisėdo ant slenksčio ir mąsto. Pakėlė akis aukš
tyn. Šviesios žvaigždutės mirkčiojo.
„Kaip ten šviesu! Turbūt danguje, kad per tokį mažutį langelį
tokia šviesa eina, – mąsto Petriukas. – Rasit motulė su Katriuke
žiūri pro kurį langelį... Bepigu ten joms danguje!.. O rasit taip kur
nuėjo Katriukė... O rasit į meldyną... motulės ieškoti...”
– Petriuk! – lyg sudejavo Katriukės balsas.
Petriukas pašoko, apsidairė, keletą žingsnių paėjo. Klausosi.
– Petriuk! – pasigirdo vėl nuo meldyno.
Petriukas ėmė bėgti į balsą. Pabėgėjęs ir vėl klausosi.
– Petriuk! – aiškiai girdi vaikas.
– Katriuke!.. Kame esi? – sušuko Petriukas meldyne.
Niekas neatsiliepia. Klausos Petriukas; tik meldai šniokščia,
vėjo linguojami, ir lazdos6 šakose liūdnai lakštingalas čirvėja.
Pasilipo Petriukas į palinkusį ant vandens gluosnį ir dūmoja...
Pro šakų tarpą žiūri Petriukas į gelmę; mato žvaigždes, mėnulį.
„Viskas ir tenai, vandeny, kaip čia”, – mąsto.
Vakarinis rūkas nugulė ant upės, o tame rūke... žiūri Petriu
kas: mamytė sėdi, ant kelių turi Katriukę, kaseles pina... ir ange
liukas prie judviejų stovi, aukso sparneliais plasnoja.
5
6

Atidžia – dėmesys.
Lazda – lazdynas.
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Vaikino galva ant šakų palinko, šypso per sapną...
– Petriuk, man ilgu be tavęs! Eik šen pas mus!
– Einu! – sušuko Petriukas.
Ir palinkęs gluosnis sugirgždėjo naštos netekęs: Petriukas nu
bėgo prie saviškių...
Valandėlę lingavo baltosios lelijos; vėl keletas ribulių per upę
perbėgo; ir vėl ramu, tylu. Pas upę rasos ašaromis verkia palinkęs
gluosnis, ir laibi meldai amžiną atilsį šnabžda...
Metų nesukako nuo tų atsitikimų, kaip staiga audra pakilo, ir
perkūnas trenkė į Strypeikių trobą. Keistas dalykas: niekas neiš
drįso gesinti tos ugnies; žmonės šnibždėjosi tylomis, bet niekas
net daiktų nešti iš vidaus neįsišoko.
Strypeikienė išpuolė, keletą žingsnių pabėgėjo, sušuko baisiai
ir parvirto nebegyva.
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Atgaivino ją žmonės, bet ji nieko nebesuprato; bailiai žiūrėjo
aplinkui, tai akis dengė dejuodama:
– Šit... stovi su vaikais... stovi... ir žiūri į mane... Gelbėkit!
Tai vėl rodėsi jai, kad velniai ją vejąsis. Tada nebenumaldoma
bėgo, bėgo per laukus, galvą susispaudus, kol neparvirsdavo be
žado.
Dvejetą mėnesių taip žuvusi, Strypeikienė neatsigavo parvir
tus; rado ją žmonės baisiai išsišiepusią. Sako, buvusi juoda kaip
anglis.
Prakilnusis Stapis iš išgąsčio nebylys pasidarė ir su tėvu sy
kiu ėjo per svietą, šunis lodindamas.
Du mažuoju vaiku liepsnose sudegė.
Senelė Juozapienė tų baisenybių nesulaukė: dvejetą savaičių
prieš gaisrą užėjo jai kažin kas, ir užgeso ramiai.

Klausimai ir užduotys
1	Kokiu tikslu pas Strypeikienę apsilanko kaimynė? Ką ji pasako
ja? Kodėl?
2	Kaip elgiasi, klausydama kaimynės, Strypeikienė?
3	Kaip pasikeičia šeimininkės elgesys po kaimynės apsilankymo?
Kodėl?
4	Kaip kaimynės pasakojimas paveikia Katriukę?
5	Paaiškinkite apsakymo pavadinimo prasmę.
6	Kada vyksta apsakymo veiksmas? Kaip manote, koks būtų vaikų likimas mūsų laikais?
7 	Kaip suprantate posakius „likimo bausmė”, „sąžinės balsas”?
Paaiškinkite juos, remdamiesi apsakymu ir savo patirtimi.
8 	Suraskite kūrinyje vaizdingų posakių, nurašykite juos ir paaiškinkite jų prasmę.
9 	Sudarykite apsakymo planą.

89

TURINYS

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
(1875–1911)

Patį ryškiausią pėdsaką Lietuvos kultūroje palikęs kompozitorius ir dailininkas M. K. Čiurlionis yra unikalus kūrėjas Europos meno istorijoje. Savo kūrybinių
ieškojimų įvairiapusiškumu jis gali būti prilyginamas Renesanso1 meistrams.
Per vos dešimt metų M. K. Čiurlionis sukūrė apie keturis šimtus muzikos
kūrinių, tarp jų dvi stambias simfonines poemas, dvi sonatas ir kelis variacijų ciklus fortepijonui, styginių kvartetui, kūrinius chorui. Tuo pat metu per vos šešerius metus jis nutapė daugiau nei tris šimtus paveikslų, sukūrė nemažai grafikos
darbų, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo
meninėje fotografijoje. Jo užrašų sąsiuviniai iš studijų Varšuvos muzikos institute
laikų atskleidžia domėjimąsi geologija ir istorija, chemija ir geometrija, fizika ir astronomija, astrologija ir senovine mitologija, senosiomis ir moderniomis kalbomis,
klasikine ir naująja filosofija, Rytų ir Vakarų religijomis.

1

Renesansas – visuomeninio, politinio ir kultūrinio judėjimo laikotarpis (XIV–XVI a.).
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Mūsų brolis
Iš sesers Jadvygos atsiminimų

Mūsų brolis Mikalojus Konstantinas Čiurlionis buvo vidutinio ūgio, stipraus sudėjimo. Plaukai tankūs, papurę, ne per daug
šviesūs, auksinio atspalvio, dailiai puošė jo galvą. Jo akys buvo
pilkai žalsvos, išraiškingos, žvilgsnis tiesus, gilus ir reikšmingas.
Antakiai gana tankūs ir šiek tiek pasidavę į priekį. Kakta aukšta,
ir kaip aš brolį prisimenu, per vidurį, tarp akių, perkirsta dviem
vertikaliom raukšlelėm; jos kartais visai nebūdavo pastebimos, o
kartais darydavosi gilesnės. Oda buvo lygios gelsvos spalvos (iš
motinos paveldėta). Pagal to meto paprotį brolis augino ūsus – jie
buvo gelsvi ir gana reti. Judesiai energingi, eisena tvirta ir grakšti.
Brolis turėjo gana plačias, visados šiltas, švelnias, bet nervingas
rankas. Reikia pripažinti, kad jo veidas nebuvo fotogeniškas, kaip
paprastai gyvo temperamento1 raiškūs veidai. Kiek jo nuotraukų
išliko – visos viena i kitą nepanašios ir ne viena neperduoda realaus atvaizdo, nes kiekvienoje pagautas koks nors skirtingas jo
dvasinės būsenos momentas.
Konstantinas turėjo lygų, švelnų ir gana stiprų balsą. Dainuodamas su broliais liaudies dainas, vesdavo pirmu balsu. Kalba jo
buvo paprasta, bet raiški ir vaizdinga, su turtingais intonaciniais
niuansais2. Kalbėjo negreitai. Buvo gyvas, atviras, nuoširdus ir
mėgo dalintis įspūdžiais. Todėl turėjo daug nuoširdžių draugų,
kurie jį laikė autoritetu, nors jis pats niekad to nesiekė. Atvirkščiai, bendraudamas su žmonėmis, jis būdavo kuklus ir nenorėdavo išsiskirti iš kitų. Brolis turėjo taip pat nemaža sąmojo; beveik
kiekvienoje situacijoje mokėjo surasti kažką komiško, pasakodavo
su humoru. Jis išjudino aplinką ir sudarydavo giedrą, lengvą nuoTemperamentas – tam tikrų nuolatinių psichinių savybių visuma, apibūdinanti žmogaus emocinį gyvenimą, elgsenos ir veiklos būdą.
2
Intonaciniai niuansai – nedideli kalbos tonų, jos melodijos skirtumai, balso pakilimų
ir nusileidimų kaitaliojimas.
1
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taiką. Tuo savo humoristiniu įvairių reiškinių, žmonių ir situacijų
traktavimu Konstantinas aiškiai atskirdavo didelius dalykus nuo
mažų, svarbius nuo menkaverčių. Šią jo humoro ypatybę pastebėjo varšuviškiai draugai, todėl visados labai jautriai įsiklausydavo į
jo pasisakymus. Nors paprastas ir kuklus, brolis vis dėlto stipriai
veikė aplinkinius. Jo draugas Vlodzimiežas Moravskis pasakojo:
„Draugai be žodžių sutiko, kad Čiurlionis buvo jiems autoritetas.
Ir esą, tai buvo kažkaip visai natūralu – niekas tuo nesistebėdavo. Jis turėjo kažkokią vidinę šviesią jėgą, kurią kiti intuityviai3
pajusdavo ir jai pasiduodavo”, – sakė jaunesnysis jo draugas. Ir
kas ypač vertinga, kad Konstantinas niekad nesistengdavo pasidaryti dėmesio centru. Niekados jis netroško pirmauti arba savo
nuomonę kam nors primesti. Diskutuojant su draugais, jam ne
tiek svarbu buvo savo teiginius apginti, kiek kažką nauja pačiam
sau atskleisti. Ir todėl jis buvo objektyvus. Tačiau diskutuodavo
karštai, jo mintys buvo originalios ir kūrybingos: draugams atrodė, kad brolis kalbėdamas nuklysta į kažkokį jiems naują minčių
pasaulį, todėl jo klausydavo su dideliu dėmesiu. Tas pats draugas
pasakė: „Visi mes jutome, kad tarp mūsų yra nepaprastas žmogus, kuris pasižymi ne tik dideliu intelektu, bet ir stipria moraline
jėga.” Būdavo ir tokių atvejų, kad ginčo pabaigai brolis atsisėsdavo prie fortepijono ir pradėdavo tyliai, lyg pats sau, improvizuoti. Tuomet pamažėl nutildavo kalbos, visi klausydavo, kaskart
labiau susikaupę, visus apimdavo kažkokia ypatinga nekasdienė
nuotaika, kuri kompensuodavo4 nutrauktas diskusijas. Tai trukdavo neilgai, tačiau po to visi išsiskirstydavo, niekas nenorėdavo
išbarstyti perlų, kiekvienas norėdavo išsinešti ir kuo ilgiau išlaikyti muzikos įkvėptą nuotaiką.
Apie moralinį Čiurlionio poveikį kitiems pasakojo jo mokinė
Halina Volmaitė. Ji 1939 m. buvo atvažiavusi su vyru, anglų konsulu, iš Varšuvos specialiai aplankyti Čiurlionio paveikslų galeri-

3
4

Intuityviai – remiantis intuicija, nuojauta.
Kompensuoti – atlyginti patirtą nuoskaudą.
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jos. Halka (taip ją vadino brolis) nepaprastai jaudinosi, žiūrėdama
Čiurlionio paveikslus. Ten buvo ne vienas ir jos motinai Bronislavai dovanotas, ir visa tai, matyt, priminė jos paauglės metus,
kai jai teko bendrauti su savo mokytoju, jų šeimos draugu. Daug
norėjosi iš jos sužinoti, bet ji verkė ir iš susijaudinimo nieko negalėjo kalbėti. Nedrąsiai paklausiau apie tuos brolio draugus, kurie
lankydavosi pas mus Druskininkuose. Ji man atsakė: „Neklauskite, iš jų mažai beliko; jie jau tarpusavy nebendrauja. Nebėra
Čiurlionio.” O paskui aprimusi pridūrė: „Kai Čiurlionis buvo su
mumis, mes visi buvome geresni. Šalia jo negalėjo būti nei blogo
žmogaus, nei pikto jausmo. Jis kažkokią šviesą skleidė tarp mūsų.
Kiekvienas stengėsi būti geresnis.”
Taip Konstantinas veikė ir namie savo brolius bei seseris. Čia
dar prisidėjo didelė tarpusavio meilė ir gili pagarba jam ne tik
vaikų, bet ir tėvų. O brolis labai mylėjo vaikus ir labai gerai su
jais jausdavosi. Poilsio valandomis sugalvodavo jiems įvairiausių
pramogų ir žaidimų, žaidė pats ir pasidarydavo lygus mums, vaikams. Gerai atsimenu jo skambų juoką – ilgą, tęsiamą. Jis kažkaip
vaikiškai kvatodavo, apsirengęs išvirkščiais kailiniais ir gąsdindamas „meška” mažylius brolio Povilo vaikus arba bėgdamas
su jais aplink darželį lenktynių. Tačiau matydavome jį ir tylų,
susimąsčiusį, sėdintį darželio altanoje arba vaikščiojantį darželio takeliu. Matydavome, kaip audros metu, apsigaubęs pelerina,
užsidėjęs didelę plačiabrylę skrybėlę, išeidavo iš namų, nepaisydamas liūties ir perkūnijos. Matydavome jį vienišą vaikščiojant
po didįjį mūsų mišką, klaidžiojant tarp pušų arba atsigulusį po
medžiu, rankas po galva pasidėjusį, mintyse paskendusį. Tik niekad nematėme jo užsirūstinusio ant savųjų, niekad negirdėjome
pikto žodžio.
Meilė – didelė dovana. Ją stipriausiai jaučia genijai. Ji praturtina aplinkos gyvenimą, daro jį gražų, turtingą ir prasmingą. Ji išugdo jautrumą, švelnumą, susirūpinimą kitu žmogumi, jo supratimą. Šias savybes turėjo Konstantinas. Tačiau tai nereiškia, kad
jis buvo atlaidus niekšybei. Anaiptol. Jis smerkė kiekvieną jos
pasireiškimą ir griežtai su ja kovojo, nepaisydamas, kad tai gali
93

TURINYS

jam pačiam blogai atsiliepti. „Jis žiūrėjo plačiai atvertomis akimis
į viską, kas gražu”, bet matė ir tai, kas pikta ir žemina žmogų. Jo
humaniškumas5 visai nepanašus į žmogų žeminančio filantropo6
jausmus. Jis ieškojo žmoguje tų savybių, kurios atitiktų jo sukurto
žmogaus idealo visumą. Todėl jį patraukdavo iš pirmo žvilgsnio
gana paprasti, lyg niekuo neišsiskirią žmonės, bet turį savyje tikro
gėrio kibirkštėlę. O brolis mokėjo ją įžiūrėti. Bet jis taip pat buvo
griežtas kritikas tiems, kurie mėgindavo užmaskuoti savo menkystę. Ypač tai lietė „tvirtos padėties žmones”, kurie tos padėties
nepateisindavo. Čia reikėtų prisiminti jo Leipcige išgyventus nusivylimus ir kančias dėl kai kurių pedagogų tingumo, abejingumo
ir šališkumo. Tačiau savo nepaprasto pastabumo ir intuicijos dėka
brolis mokėjo išskirti iš jų pagarbos vertus žmones.
„Genijus – tai įgimtas stropumas”, – sakė Gėtė. Kaip tai suprasti? Greičiausiai čia turimas galvoje ne kažkoks mokslo ar
meno kankinys, kuris vien „stropiu” darbu norėtų užkariauti
pasaulį. Šį genialų stropumą galima kitaip aiškinti. Tai intuicija, imlumas, nenuilstamas stebėjimas, kūrybinė valia... O gal dar
žymiai daugiau. Ir dar didelė, nuolatos liepsnojanti meilė. Kam?
– Viskam, kas turi esminės vertės.
Plačiašakės ievos paunksnėje, mažame Druskininkų namelyje, švytėjo brangakmeniai. Švytėjo įvairiausiomis spalvomis ir
skleidė spindulius į paprastų žmonių paprastas širdis, pripildydami jas džiaugsmo ir... nerimo.
Mintimis sugrįžtu į tolimas vaikystės dienas. Prieš akis atsiskleidžia vaizdas. Štai veranda. Plačiai atviros durys. Kambaryje matau sėdintį prie pianino susimąsčiusį žmogų. Jo gilus pilkas
žalsvų akių žvilgsnis kažkur toli nuklydęs; dvi mažytės raukšlelės
skrodžia aukštą kaktą, plaukai papurę, veidas susikaupęs. Brangakmenių švytėjimas virsta garsais. Žmogaus mintis ir jausmas
suranda betarpiškiausią, idealią išraiškos formą. Ji ir šiandieną
mus jaudina ir kalba apie grožį ir meilę.
5
6

Humaniškas – žmogus, kitus užjaučiantis.
Filantropas – labdarys.
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Klausimai ir užduotys
1 	Kokį Mikalojų Konstantiną Čiurlionį prisimena sesuo Jadvyga?
2 	Kokiais charakterio bruožais pasižymėjo menininkas? Kodėl jį
visuomet supdavo didelis būrys draugų?
3 	Ko nemėgo ir ką ypatingai smerkė Čiurlionis?
4 	Ko galėtume pasimokyti iš šio žmogaus?
5 	Kokiomis meno šakomis domėjosi ir bandė kurti M. K. Čiurlionis?
6 	Kokius žinote Čiurlionio paveikslus, muzikos kūrinius?
7 	Perskaitykite ir paaiškinkite šias M. K. Čiurlionio mintis.
		Daug stebuklų yra pasaulyje, tik ne visiems jie prieinami; vieniems dėl to, kad jų negirdi ir nemato, kitiems dėl to, kad jų
nesupranta.
		

Žmogui vienui vienam būna tvanku, ankšta ir tamsu. Žmogaus
siela neturi sparnų primygti nuosavam „aš”. Sunku jai tada, bet
kuo plačiau sparnus išskės, kuo didesnį ratą apsuks, tuo bus
lengviau, tuo laimingesnis bus žmogus.

		Meilė – tai akimirka, švystelėjanti visų saulių ir žvaigždžių visatos spindėjimu.
		Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų
šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse.

Salomėja Nėris

Šaulys

Rieda saulė –
Ugnies kamuolys. –
Per pasaulį
Žygiuoja šaulys.
Šalta žemėje, liūdna tenai:
Dengia saulę juodi slibinai.
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Juodo paukščio sparnai dideli, –
Per šešėlius pražvelgt negali.
Saule degantį
Šaulį prašau:
– Juodą negandos
Paukštį nušauk!
Įtempta raumenų geležis, –
Kad laisva būtų žemė graži,
Kad sušiltų, atgytų gamta, –
Raumenų geležis įtempta.
Saulė kaitins
Vėl jūras, žemes. –
Saulės kraitį
Sukrausim ir mes.

Klausimai ir užduotys
1 	Pavartykite M. K. Čiurlionio paveikslų albumą ir pasakykite, su
kuriuo paveikslu siejamas S. Nėries eilėraštis.
2 	Papasakokite, ką poetė įžvelgė dailininko kūrinyje.
3 	Kodėl žemėje šalta ir liūdna?
4 	Ką gali simbolizuoti juodas paukštis?
5 	Suraskite daugiau eilėraščių, kurie siejami su M. K. Čiurlionio
dailės kūriniais.
6 	Pasirinkite vieną M. K. Čiurlionio paveikslą ir jį aprašykite.
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Milda Pleitaitė, Kazimieras Momkus

Mintys

Kur bebūtum, kur nežiūrėtum, net jei ir užsimerktum, mintys
visada keliauja kartu. Tarsi laivas, kuriuo pasiryžtame persikelti
ten, kur mus neša svajonės, ilgesys, atsiminimai.
Ežero vanduo tą dieną buvo skaidrus ir ramus, todėl mano
laivas neskubriai1 lingavo vos liesdamas tylų vandens paviršių.
Gal dar švietė saulė, o gal ją jau pridengė šilto vasaros vėjo atgintas sidabruotas plunksninis debesis, bet mano mintys jau skriejo
ten, kur visada ramu ir gera. Namo.
Vakarėja. Namas apsuptas šilta tyla. Visa kvėpuoja sunkia
vasaros kaitra ir laukia gaivios vakaro vėsos.
Sodo obelys ir salsvais2 kvapais išsikvėpinę darželio gėlynai
jau ruošiasi sumigti.
Matau atvertus namo langus ir pro išmargintą užuolaidą į
kiemą besiskverbiančią šiltą, blausią šviesą. Taip norėjau jas atidengti ir pažvelgti vidun. Jau tiesiau ranką, bet nedrįsau. Namuose niekas dar nemiega. Girdžiu tylų motinos niūniavimą. Tai taip
pažįstama melodija, kurios užliūliuotas kas vakarą grimzdavau
į spalvotus sapnus. Ir lininės medžiagos šiugždesys jos rankose.
Jaukus kaip ir tie marškiniai, kuriuos siūdindavo. Kažkur kambario tolumoj – vaikiškas juokas ir tyli, tarpais visai nutrūkstanti,
bet po kurio laiko vėl pasigirstanti nedrąsi fortepijono melodija. Ji
man primena sekmadieniais bažnyčios varpinėje ilgesingai gaudusius varpus.
Veidrodis. Jame matyti mūsų kambarys ir didysis stalas, už
kurio sėdasi visa šeima. Nedrąsiai spingsi žibalinė lempa. Jos šviesa išryškina tamsoje pasislėpusius veidus, kuriuose gali išskaityti
ką tik aplankiusias mintis. Gal kam ir nejauki vakaro tamsa, pasislėpusi kambario kampuose. Tik ne mūsų šuneliui Liamoriukui,

1
2

Neskubriai – negreitai.
Salsvas – truputį saldus.
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M. K. Čiurlionis „Mintys”. 1907

kuris tik suamsi išgirdęs atsklidusį iš lauko garsą ir vėl ramiai gulasi prie mamos kojų. Staiga pasirodo, kad stalas tarsi susiūbavo.
A... tai vėjas įsibrovęs pro plonas namo sienas sujudino veidrodį.
Dar sykį užsimerksiu. Užsimerkei ir tu? Matai?
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Dabar jau diena. Kažkas vidury vasaros užsivilko kailinius?
Susijuosė juos virve? Kodėl jis taip keistai eina? Linguoja į visas
puses ir dar riaumoja.
„Meška, meška!” – šaukia vos sulaikydami juoką mažieji, bėgantys iš paskos ir besistengiantys paliesti mešką. Tai toks
žaidimas. Jiems turėtų būti baisu. Bet kur tau. Jie prunkščia po
nosimis, užsidengdami delniukais veidelius. Nieko linksmesnio ir
nesugalvosi!
„Pagauk mane, pagauk – aš noriu į meškos pilvą!” – įsikibusi
į kailinių atlapus prašosi mažoji.
Meška tik praskleidžia kailinius ir štai pilve glosto naują besijuokiantį kąsnį.
„Ir aš noriu pas mešką, ir aš!” – tiesia rankas jauniausia sesė.
Griebiu ją į glėbį ir abudu ritamės nuo kalno ežero link. Va
dabar meška nupraus tą išdykėlę.
Juokas dar ilgai aidi virš ežero vandens.
Valtį vėjas kiek panešė į šoną. Bet užvertus galvą dar matau
tą laivu virtusį debesį, dar ne vėlu vėl sėsti į jį ir irtis savo minčių
vingiais.
Klausimai ir užduotys
(M. K. Čiurlionio paveikslas „Mintys“)

1 	Kur pasakotoją nuskraidina svajonių laivas?
2 	Kokie prisiminimai jam patys gražiausi ir brangiausi? Kodėl?
3 	Sukurkite savo pasaką pagal pasirinktą M. K. Čiurlionio paveikslą. Sugalvokite savo kūrinėliui įdomų pavadinimą.
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AplinkybIŲ RŪŠYS. VIETOS IR LAIKO
APLINKYBĖS
Aplinkybės yra antrininkės sakinio dalys, kuriomis nusakomos įvairios veiksmo vykimo sąlygos: vieta, laikas, būdas, tikslas, priežastis, sąlyga ir pan. Jos visada papildo, patikslina tarinio
reikšmę.
Pagal reikšmę yra skiriamos šios aplinkybių rūšys:
•

vietos aplinkybė: Didelė išmintis .mažoj
. . . . galvoj
. . . . sutelpa.
. . .
(tts.) Kur sutelpa? – galvoj.

•

laiko aplinkybė:
pats darbo įkarštis.
. . . . . Dabar
. . . . .prasidės
. .
(V. M.-P.) Kada prasidės? – dabar.

•

būdo aplinkybė: Lauke
. . . . .triukšmingai
. . . . . . . sulojo šuo. (I. S.)
Kaip sulojo? – triukšmingai.

•

kiekybės aplinkybė: Galėjai
. . . . .bent
. . . metrą
. . . . pasukti į šoną.
(r.) Kiek galėjai pasukti? – bent metrą.

•

priežasties aplinkybė: Taip visados
. . atsitinka
. . . . . . dėl
. . išsi. .
blaškymo.
(J.
Blč.)
Dėl
ko
atsitinka?
–
dėl
išsiblaškymo.
. . . . . . . . . . . .
• tikslo aplinkybė: Nusipirkau .sąsiuvinį
. . . . . užrašams.
. . . . . . (J. Blk.)
Kuriam tikslui nusipirkau? – užrašams.
•

sąlygos aplinkybė:
(tts.) Kokiomis są. . . . .Nesėjęs
. . . . . nepjausi.
. .
lygomis nepjausi? – nesėjęs.

•

nuolaidos aplinkybė: Atlėkė pelėda
. . . ir
. . neprašyta.
. . . . . . . (tts.)
Ko nepaisydama atlėkė? – neprašyta.

Vietos aplinkybė žymi veiksmo vietą, kryptį, kelią ir atsako į klausimus kur? iš kur? ligi kur? kuria linkme?
Pvz.:
. . . . .šile
. . gegutė
. . . . .kukavo. (A. V.)
. . . 1.
. .Lauke
. . . . jau
. . .čiulbėjo vieversiai,
Kur čiulbėjo? – lauke; kur kukavo? – šile.
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. . . .2.. Ant
. . .lauko
. . . .dygsta mano žingsniai. (Just. M.) Kur dygsta?
– ant lauko.
Laiko aplinkybė žymi veiksmo laiką ir atsako į klausimus kada? nuo kada? ligi kada?
Pvz.:
1. Lauk. manęs
. . . . pavakary
. . . . . . .vėtroj prie obels. (S. N.) Kada lauk?
– pavakary.
. . . .2.. Su
. . šviesa
. . . . kelia,
. . . . su
. .tamsa
. . . . gula.
. . . (tts.) Kada kelia? – su šviesa; kada gula? – su tamsa.
† Savarankiškai išnagrinėkite lentelę. Pasakykite, kuo reiškiamos
vietos ir kuo laiko aplinkybės.

Aplinkybė

Raiškos būdas

Pavyzdžiai

Vietos
kur?
iš kur?
ligi kur?
kuria
linkme?

Vietos
prieveiksmiai

Dabingis nebenorėjo čia
. . . . . .
stovėti. (A. P.) Aplink
buvo
. . . . . .
visiškai tylu.

Daiktavardžio
vietininkas arba
įnagininkas

Kieme
. . . .ūžė
. . šildomi motorai.
(J. A.)
Plentu
nuūžia
. . . . kartais
. .
mašinos. (V. B.)

Linksniai
su prielinksniais

Garlaivis pasuko į .marias.
. . . . .
(R. L.)
Švino debesys švilpia virš
. . . . . .
miesto.
. . . . (V
. .. Br.)

Žodžių junginiai

Žaibai užgeso, griaustinis
kažin
. . . kur
. . už
. . miškų
. . . . .
nubildėjo. (Ž.)
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Aplinkybė

Raiškos būdas

Pavyzdžiai

Laiko
kada?
nuo kada?
ligi kada?

Laiko prieveiksmiai

Akylas niekuomet
. . . . . .
nepaklysta. (tts.)

Daiktavardžio
naudininkas
galininkas
įnagininkas

Duoną taupyk rytojui,
. . . . o. ne
.
darbą. (tts.)
Trečiadienį
. . . . . . aš būsiu namie.
Rami ir šilta jūra rytais
. . . .jau
. .
dangstėsi ūkanomis. (H. K.)
Darbymetyje
. . . . . . . .ir. akmuo
. . .
kruta. (tts.)

vietininkas
Linksniai su
prielinksniais

Po
. .pusryčių
. . . . . vėl
. . stovime
. . .
kieme. (V. P.)

Dalyvis, pusdalyvis,
padalyvis

Pavalgę
. . . . .vaikai
. . . greitai
. . . .
nusiramino. Valgydamas
. . . . . . . . . . . .
nekalbėk. Tik švintant
. . . . . . . . . . . .
aprimsta giria.

Žodžių junginiai

Aštuonioliktą
. . . . . . . .valandą
. . . .
baigiau darbą.

‡ Perskaitykite tekstą. Raskite vietos ir laiko aplinkybes, pasakykite,
į kokius klausimus jos atsako.

Senas namas
Atvažiavau čia šiandien rytą, auštant, nes norėjau pirkti tą
namą. Vakarykščiame laikraštyje vėl buvo skelbta apie ketinimą jį parduoti. Buvo ir užvakarykščiame, ir daugelyje
ankstesnių numerių. Namo niekas nepirko. O jis buvo tikrai
neblogas. Dar prieš mėnesį aš palengva pravažiavau išilgai
gatvės, norėdamas pažvelgti į jį. Tuomet man dar jo nereikėjo, tik buvo smalsu, koks gi tasai namas, kurį visi taip atkakliai vengia pirkti? Jau tada jis buvo visai toks, kaip dabar:
dviaukštis, raudonų plytų, apaugęs gebene, kaštonų alėjos
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gale. Tarsi paslaptinga pilis, apgaubta švelnios miglos. Toks
jis buvo. Ir vis dėlto jo niekas nenupirko. Kitus namus, daug
prastesnės išvaizdos, nupirkdavo išsyk. O šito ne. Nuo kaštono nukrito lašas. Aš dar kartą pažvelgiau į alėją už vartų. Iš
už rožių krūmo pasirodė žmogus. Tai buvo pakumpęs vyras
sulamdyta skrybėle, nutriušusiu megztiniu ir basomis kojomis, kokių penkiasdešimties metų.  
Pagal S. T. Kondrotą

ˆ Nurašykite sakinius. Pabraukite vietos ir laiko aplinkybes, nurodydami jų rūšį.

1. Saldžiai snaudžia nakties tamsoje medeliai. (A. V.) 2. Savam krašte ir saulė šviesiau šviečia. (tts.) 3. Visada atšąla per
sodų žydėjimą. (J. A.) 4. Nesidžiauk radęs, neverk pametęs.
(tts.) 5. Anapus upės gelto javų laukai. (V. B.) 6. Miške ir prie
upės pasidarė tylu ir ramu. (V. D.) 7. Nereikėjo važiuoti tuo
lauko keliu. (J. A.) 8. Už lango juoduoja naktis. (I. S.) 9. Per
dvylika metų daug kas pasikeitė. (J. A.) 10. Rudenį Stepas
veda parduoti savo arklį. (P. C.)
Š Nurašydami sakinius, įrašykite tinkamus prielinksnius. Pabraukite
vietos aplinkybes.

1. stalo degė didelė šviesi lempa. (J. Sv.) 2. Persirengėliai
vaikščiodavo
kaimus triukšmaudami ir juokindami. (r.)
3. Pasieniais stovėjo sustatyti suolai, viduryje – didžiulis stalas su kėdėmis, o
sienų kabėjo lentynos su indais.
(J. Juz.) 4.
kiemo vartelių gulėjo didelis margas šuo.
(J. B.) 5. Benutis bandė šokti lovos, bet skaudžiai nudiegė
galvą ir skruostą, todėl vėl atsirėmė pagalvę. (J. A.) 6. Šerniukas žengia liepos , į kamieną pasikaso sprandą. (K. K.)
7. Kai devintą sykį saulė nusileis, jūs jūros grįšit tais pačiais
keliais. (S. N.) 8. Kai juodvabalis įropojo salę milžiniška
lepšės kepure, čia jau buvo gausybė žiūrovų. (V. Ž.) 9. Rokas
paskubom užvalgė, išsivarė
sandėlio dviratį ir išdūmė
vartus. (E. L.)
Pavyzdys. Ant
. . .stalo
. . .degė didelė šviesi lempa.
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œ Įrašykite tinkamas laiko aplinkybes.
1. Ūkininkai
sėjo rugius. 2. Tėvų susirinkimą atidėjo .
3. Žiemos perskaičiau daug knygų. 4. važiuosime prie
jūros. 5. trobon įėjo motina. 6. Čia būna daug žmonių.
7. visi išsiskirstė namo. 8. vaikas vėl kibo į darbą. 9.
suamsėjo šuo, kažką žolėje pajutęs. 10. Manęs namie nebus.
Œ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite vietos ir laiko aplinkybes,
pasakykite, kuo jos išreikštos.

1. Kiekvienas žin*snis, kiekvienas tra*štelėjimas gūdžiai atsiliepė jo šird*. (A. Vč.) 2. Tėvas pro tamsą išvy*davo į miestą,
ir aš ištisas dienas pralei*davau gryčioj*. (V. B.) 3. Kitą rytą
Vidutis pajuto, kad net seil* nuryti sunku. (Al. B.) 4. Iš už
gatvės pos*kio, kraupiai st*gaudama, išniro ugn*gesių mašina. (Al. B.) 5. Nakt* žiogas sapnavo stad*oną, sapnavo šuolių į aukštį varžybas, ir š*syk jam sekėsi kaip niekad. (V. Ž.)
6. Saulė keliaudavo iš rytų į vakarus, o pasku* ją gr*ždavo
savo galveles ir gėlės. (tts.) 7. Už kuplių liepų slep*si senos,
tik šviež* nudažytos medinės trobos. (R. K.) 8. Gr*ždama
senė atsinešė žėruoj*nčių anglių puodą ir švaraus vandens
*sotį. (V. Ms.) 9. Šalta drėgmė dvelkė tams*me kambar*, kurį
nušvietė tik kel*tas žvakių sidabro žvakidėse. (J. K.) 10. Iki
gatvių sankr*žos su Valentinu ir mama dar ėjo dvyn* ir mergytė mėlynu kaspinu. (Al. B.)

Būdo ir kiekybės aplinkybės
Antrininkė sakinio dalis, žyminti veiksmo ar būsenos kokybę, jų pobūdį, vadinama būdo aplinkybe. Ji atsako į klausimus kaip? kuriuo būdu?
Pvz.:
1. Galiu drąsiai
. . . . .joti
. . namo.
. . . . (S.
. Z.) Kaip galiu joti? – drąsiai.
2. Adomas gena arklius žingine.
. . . . . (P.
. .C.)
. . Kaip
. . . gena? – žingine.
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3. Nuo skardžio leidomės be
– be
. .baimės.
. . . . . Kaip
. . . .leidomės?
.
baimės.
4. Vargais
į pamiškę. Kaip išėjome? – var. . . . . negalais
. . . . . .išėjome
.
gais negalais.
Kai antrininkė sakinio dalis žymi erdvės, laiko ar kitokio
kiekio matą ir atsako į klausimą kiek?, ji vadinama kiekybės aplinkybe.
Pvz.:
1. Kas daug
šneka? – daug;
.. .. .. ..daro.
. . . .(tts.)
. . . Kiek
.
. . . šneka,
. . . . .mažai
kiek daro? – mažai.
2. Į kalnus kopėme šešiese.
– šešiese.
. . . . .Keliese
. . . . kopėme?
. . .
3. Amato reikės mokytis dvejus
. . . . metus.
. . . . Kiek
. . . .reikės mokytis?
– dvejus metus.
† Aptarkite būdo ir kiekybės aplinkybių raiškos lentelę.
Aplinkybė

Raiškos būdas

Pavyzdžiai

Būdo
kaip?
kuriuo būdu?

Būdo prieveiksmiai

Selenis atsargiai
. . . . . .pravėrė
. . . . . .
duris. (A. P.)

Daiktavardžio
įnagininkas
vietininkas

Trys žvejų mergaitės
sukasi ratu.
. . . (S.
. .N.)
. . . . . . .
Vaikai augo skurde.
. . . . . . . . . . . .

Linksniai
su prielinksniais

Su
. .saule
. . . lyja
. . –. karalius
. . . .
duonos neteko. (tts.)

Dalyvis, pusdalyvis,
padalyvis

Vaikas įsiręžęs
. . . . .tempė
. . . . . . .
rogutes. Motina sėdėjo
dūsaudama.
. . . . . . . Diena
. . . . .
prabėgo belaukiant.
. . . . . . . . . . . .
Pasikėlė kaip
. . .erelis,
. . . nusi. . . . . .
leido kaip
. . .žvirblis.
. . . . (tts.)
. . . . .

Lyginamieji posakiai
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Aplinkybė

Raiškos būdas

Pavyzdžiai

Kiekybės
kiek?

Prieveiksmiai

Daug
. . . .žinok,
. . . mažai
.. .. .. ..bylok.
.. . . . . . . .
(tts.)

Daiktavardžių
linksniai

Nuo mokyklos reikės eiti
pėsčiomis kilometrą.
. . . . . . Šitas
. . . . . .
kambarys metru
. . . .platesnis.
. . . . . . . .
Amžius
. . . . .tu. šlamėsi,
. . . . . .
šilkalapi uosi. (S. N.)

Linksniai
su prielinksniais

Prisnigo sulig
. . . stogu.
. . . . . . . . .

Žodžių junginiai

Žuvis svėrė kelis
. . . . . . . . . . . .
kilogramus.
Įrankių
. . . . . . . . . . . .
turėjome gyvą
. . . kelmą.
. . . . . . . . .

‡ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite būdo aplinkybes ir pasakykite, kuo jos išreikštos.

1. Garsiai dun*si žin*sniai pilies požemio koridoriumi. (P. D.)
2. Vilkas ne juokais nusigando. (J. A.) 3. Arkliai pasileido
sparč* risčia. (V.) 4. Ratai šokinėdami nudard*jo lauko keliuku į pakalnę. (J. A.) 5. Ant Nemuno krantų palengva leidž*si
naktis. (J. G.) 6. Netrukus gel*žis įkaito ligi baltumo. (V. M.-P.)
7. Būblio balsas salėj* aidėjo vis skambiau. (I. S.) 8. Gaila buvo
grį*ti tuščiomis. (P. C.) 9. Saulė kaip liepsna dusino žem*. (S. Z.)
10. Variu žibėjo pavažų nuslidintas rogių k*lias. (M. Kt.)
ˆ Nurašykite sakinius ir pabraukite kiekybės aplinkybes.
1. Laukė dukterys dieną, laukė savaitę, mėnesį, o motinos kaip nėra, taip nėra. (P. C.) 2. Ligi žemės linksta pušys.
(S. N.) 3. Gyvenimą prabėgau vienu šuoliu. (K. Br.) 4. Sniego
privertė devynias galybes. 5. Vincą pagavę kelis kartus išmetėme į viršų ir linkėjom geros kloties. (J. Blt.) 6. Man truputį
svaigsta galva. (R. L.) 7. Tame laiškely apie brolužį tiek daugel prirašyta. (S. N.) 8. Nesitrauksime nė per žingsnį. (V. S.)
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Š Sugalvokite ir parašykite sakinių, kuriuose būdo arba kiekybės
aplinkybėmis eitų pateikti žodžiai.

maloniai, vienodai, tyliai, raudodamas, dviese, trejus metus,
apgalvotai, svaiginančiai, daugokai, ligi kelių
œ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite būdo ir kiekybės aplinkybes,
nurodydami jų rūšį.

1. Šį sykį jis atvyko į tėvišk* tvirtai nusistat*s ją perkalbėti, įtikinti, visiškai nuginkluoti. (J. Mk.) 2. Nuo užk*rto
laužo nedr*siai rangėsi žila dūmų juost*lė. (A. P.) 3. Marius nery*tingai sustojo prie sukr*pusių vienk*mio vartų.
(J. A.) 4. Sėsk ir nors sykį ram*i man*s paklausyki. (V. M.-P.)
5. Sodieč*i pritar*mai su*žė. (J. A.) 6. Aš jam dusyk nesak*siu.
(J. Ms.) 7. Brol*i gyveno santarvėj*. 8. Mackevičius rū*čiai
sutraukė antakius. (V. M.-P.) 9. Brol*i neskub*dami jojo rist*le
priek*je ir t*lėjo... (J. Blč.) 10. Suaugę mes kur kas mažiau
verkiam ir, d*ja, nebe taip dažnai juokiam*s. (K. S.)

Priežasties IR Tikslo aplinkybėS
Aplinkybė, reiškianti veiksmo priežastį, vadinama priežasties aplinkybe. Ji atsako į klausimus kodėl? dėl ko? dėl kurios priežasties?
Pvz.:
1. Nelaimė įvyko dėl
. . neatsargumo.
. . . . . . . . .Dėl
. ko, dėl kurios priežasties įvyko nelaimė? – dėl neatsargumo.
2. Varnėnas iš. nuostabos
. . . . . . .švilpė.
. . . . Kodėl švilpė? – iš nuostabos.
Aplinkybė, nusakanti veiksmo tikslą, vadinama tikslo
aplinkybe. Ji atsako į klausimus ko? kuriuo tikslu? kam?
kuriam tikslui?
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Pvz.:
1. Siuntė mane motinėlė į jūreles vandenėlio.
. . . . . . . (tts.)
. . . . Kuriuo
.
tikslu siuntė? – vandenėlio.
2. Eisime į kiemą apsidairyti.
– apsidairyti.
. . . . . . . Ko
. . .eisime?
. .
†	Išsiaiškinkite, kuo gali būti reiškiamos priežasties ir tikslo aplinkybės.

Aplinkybė

Raiškos būdas

Pavyzdžiai

Priežasties
kodėl?
dėl ko?
dėl kurios
priežasties?

Daiktavardžio
kilmininkas su
prielinksniais
dėl, iš, nuo

Kada tik keliu važiavau pro
Trakus, man verkė iš. skausmo
. . . . . . . . . . .
širdis. (M.)
Svaigsta nuo
. . dūmų
. . . . galva.
. . . .(S.
. .N.)

galininkas su
prielinksniais
per, už

Per
. . Joną
. . . netekome
. . . . . . kamuolio.
.
Vaikas atsiprašė už
. .sutrukdymą.
. . . . . . . . . .

Dalyvis,
padalyvis

Ugnis nekurstoma
. . . . . . .nesikūrena.
. . . . . (tts.)
Ir nosis ištįso belaukiant.
. . . . . . .(J.)
. . . . .

Daiktavardžio
kilmininkas
naudininkas

Susiėmusios už rankų, jiedvi nuėjo
pusryčių.
. . . . . .(V
. . .M.-P.)
. . . .
Avis laikom vilnai
. . . .ir.mėsai,
. . . . karves
. . . . . . . .
– daugiausia pienui.
(J.)
. . . . . . . . . . . .

Veiksmažodžio
bendratis
(dažniausiai –
su linksniu)

Medžiai turi tik šakas vaisiams
. . . . . . . . . . . .
išauginti.
. . . . . Jūs
. . .gi. turite
. . . rankas
medžiams
. . . . . . pasodinti.
. . . . . .(Just. M.)

Tikslo
ko?
kuriuo
tikslu?
kam?
kuriam
tikslui?

‡	Nurašykite sakinius. Pabraukite priežasties ir tikslo aplinkybes,
nurodydami jų rūšį.

1. Labai nusiminė Akelaitis dėl tokių naujienų. (V. M.-P.)
2. Rytojaus dieną išėjo šeimininkai rugių kirsti. (K. B.) 3. Nuo
dulkių ir vėjo perštėjo akis. (V. B.) 4. Obelų šakos linko nuo
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geltonų ir raudonų vaisių sunkumo. (J. Blč.) 5. Nijolė išbėgo valandėlei pas draugę pasižiūrėti algebros namų darbų
ir turėjo tuoj pat pareiti. (A. P.) 6. Išsiruošė žmogus į pievą
šienauti. (P. C.) 7. Kremtant riešutus, dantys atsikanda. (tts.)
8. Visi net nustėro iš apmaudo ir pasipiktinimo. (V. M.-P.)
9. Pajutęs žingsnius, arklys suprunkštė. (S. Z.) 10. Nuo šalčio
ir drėgmės mane krėtė drebulys. (R. L.) 11. Išsiuntė broliai
jauniausiąjį ugnies atnešti. (tts.)
ˆ Nurašydami sakinius, įrašykite tinkamus prielinksnius. Pabraukite
priežasties aplinkybes.

1. Labiausiai pavargstame triukšmo. 2. laiko stokos knygos dar nebaigiau skaityti. 3. Lukas pusę mėnesio nelankė
treniruočių nežinomų priežasčių. 4. Paslydau ir kritau.
skausmo net riktelėjau. 5. šalčio ir drėgmės krėtė drebulys.
6. Mergaitė atsibudo durų trinktelėjimo. 7. Namų darbo jis
neatliko tingėjimą. 8. Ji dažnai kenčia ilgą liežuvį. 9.
audrą negalėjom toliau keliauti. 10. netaisyklingo sėdėjimo
gali iškrypti stuburas.
Š Įrašykite tinkamas tikslo aplinkybes.
1. Klasės draugai mane pasiuntė . 2. Mes čia atėjome .
3. Atneškite popieriaus . 4. Eikime į klasę . 5. Važiuoju į
Palangą . 6. Albertas taupo pinigus . 7. Salės grindys buvo
pašlakstytos vandeniu, kad . 8. Nusipirkome miltų . 9. Jis
išėjo .
œ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite priežasties ir tikslo aplinkybes.

1. Paaugęs s*nus nuėjo į gir* r*šutauti. (tts.) 2. Liepsna tarsi pulsas atg*ja nuo džiau*smo, nuo kančių. 3. Vež*jas pasuko atgal ieškoti aplinkinio k*lio. (V. M.-P.) 4. Motina nusivedė visus klėt*n kraičio parod*ti. (V.) 5. Tėvai mane dažnai
pasi*sdavo su *sočiu parnešti to krištolinio vandens. (Ant. B.)
6. Žmonės išsisk*rstė savo galv*jų liuobti, pusr*čių valgyti. (A. V.) 7. Moterys vienu kitu žodžiu pasiguodė dėl karo
atnešt* nelaimių. (A. P.) 8. Įėjau į stot*lę pasiž*rėti trauki109
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nių tvarkaraščio. (A. P.) 9. Aš tuoj pradėsiu iš džiau*smo ir
ka*kokio neaiškaus liūd*sio švilpaut. (Alb. B.) 10. Gali paskui
atidaryti seną skrynią ir žalio audeklo atrė*ti marškiniams.
(Just. M.)
Œ Perskaitykite tekstą. Raskite ir išrašykite aplinkybes, nurodykite jų
rūšį.

Paskui ji sėdėjo ant lovos savo kambaryje. Viena musė skraidė ratu, žemyn, aukštyn. Ji zirzė, plakėsi sparneliais į lango
stiklą. Ji atskrido iš lauko ir neberanda kelio atgal, – svarstė
Kristina, sekdama didelę, žalią, laukinę musę. Nieko daugiau
ir nebuvo tenai, tame kambaryje, išskyrus musės zirzimą. Ir
savęs nejuto, nė rankų, nė kojų. Liežuvį lyg žirklėmis įkirpo,
surakino žandus. Nieko nebūtų ištarusi, bet kažkas kitas už
ją vienodai ir nuobodžiai gręžė galvon, sukosi kaip vilkutis,
baigdamas savo įsibėgimo ratą aplink save ir šlūbščiodamas.
Ilgai jos vienos nepaliko. Motina vis šnekino, pridususi iš didelio susirūpinimo, geruoju ir piktuoju.
– Geresnio vyro niekur nerasim. Pamislyti reikia, kokia ūkė!..
Dalys visiems išmokėtos – ponia vartysies minkštuose krėsluose ir varinėsi šeimyną. Laimė pati tavęs ieško...
M. Katiliškis

Sąlygos ir nuolaidos aplinkybės
Antrininkė sakinio dalis, kuri nurodo veiksmo sąlygą, vadinama sąlygos aplinkybe. Sąlygos aplinkybė atsako į klausimus kokiu atveju? kokiomis sąlygomis? kokiai sąlygai
esant?
Pvz.:
1. Daug
. . . .norėdamas,
. . . . . . . .nieko negausi. (tts.) Kokiu atveju negausi? – daug norėdamas.
2. Ieškodamas
. . . . . . . .vis
. .tiek
. . rasi. Kokiu atveju (kokiomis sąlygomis) rasi? – ieškodamas.
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Sąlygos aplinkybė visada patvirtina tariniu pasakomo veiksmo reikšmę: kai tarinys neigia, neigiama ir sąlygos aplinkybė
(Nesėjęs nepjausi.), o kai tarinys teigia, teigiama ir sąlygos aplinkybės reikšmė (Ieškodamas vis tiek rasi.).
Sąlygos aplinkybę galima pakeisti šalutiniu sakiniu, prasidedančiu jungtuku jei, pvz.:
Nesėjęs
. . . . . nepjausi.
. . . . . .–. Jei nesėsi, nepjausi.
Nepabandžius
. . . . . . . . . neverta
. . . imtis didelio darbo. – Jei nepabandysi, neverta imtis didelio darbo.
Priešinga sąlygos aplinkybei yra nuolaidos aplinkybė. Ja pasakomos tokios veiksmo aplinkybės, kurios prieštarauja tariniu
pasakytam veiksmui. Taigi ja pasakoma, kad veiksmas vyksta
kam nors nusileidžiant.
Nuolaidos aplinkybė rodo, kad veiksmas vyksta ko nors
nepaisant. Ji atsako į klausimą nepaisant ko?
Pvz.:
1. Ieško nepametęs.
. . . . . . . (tts.)
. . . Ieško
. . nepaisant ko? – nepametęs.
2. Ir
pavėluoji. Pavėluoji nepaisant ko?
. .skubėdamas
. . . . . . . .kartais
. .
– ir skubėdamas.
Nuolaidos aplinkybę galima pakeisti šalutiniu sakiniu, prasidedančiu jungtuku nors, pvz.:
Ir duris uždarius, laikas bėga. (tts.) – Nors durys ir uždarytos, laikas bėga.
Suėjo kaimynai ir nekviesti. – Suėjo kaimynai, nors jie nebuvo kviesti.
Sąlygos ir nuolaidos aplinkybės reiškiamos dalyviais, pusdalyviais ir padalyviais (nesėjęs, ieškodamas, nepabandžius...).
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†	Nurašykite sakinius. Pabraukite sąlygos ir nuolaidos aplinkybes,
nurodydami jų rūšį.

1. Atradę siūlą, rasime ir kamuolį. (tts.) 2. Daug kalbėdamas, sumeluosi ir nenorėdamas. (tts.) 3. Nepadėjęs neieškok.
(tts.) 4. Ko nematęs, nesakyk. (tts.) 5. Bloga sėkla ir nesėta
auga, o gera ir pasėjus nedera. (tts.) 6. Nevalgęs sotus nebūsi.
(J. Blk.) 7. Jis ir įsakytas nepadaro. (J. Blk.) 8. Koja ir negydoma išgijo. (J. Blk.) 9. Balai esant, bus ir velnias. (tts.)
10. Menka žolė išdygsta ir nesėjama. (tts.)
‡ Sugalvokite ir parašykite sakinių, kuriuose žodžiai galvodamas,
neskubėdamas, stengdamasis, neįrengus, nekeldamas, nevalgęs
eitų sąlygos arba nuolaidos aplinkybėmis.

ˆ Pakeiskite sakinius, kad juose būtų sąlygos arba nuolaidos aplinkybė.

1. Jei sugebėčiau, parašyčiau. 2. Jei daug norėsi, mažai turėsi.
3. Nors žinojau, nesakiau. 4. Jei nežinai, nesakyk. 5. Nors galėjo, nepadėjo. 6. Neatėjo, nors buvo kviestas. 7. Mažai žinosi,
jei nesimokysi. 8. Nors ir nenorėjo, sumelavo. 9. Ieško, nors
nepametė. 10. Jei neklausysi, neišgirsi.
Pavyzdys. Sugebėdamas parašyčiau.
Š Įrašykite praleistas raides. Pabraukite aplinkybes ir nurodykite jų
rūšį.

1. Dirvos near*s, ragaišio neragausi. (tts.) 2. Danguje tyliai
degė žvaigždės. (J. Blt.) 3. Ėvikė iš išg*sčio ir gėdos ėmė
klykti. (I. S.) 4. Dalgio neišpust*s, pievos nešienausi. (tts.)
5. Akmuo nesėjamas dy*sta, nelaimė nekvieč*ma atvyksta.
(tts.) 6. Takas eina pal* upelį. (J. Mk.) 7. Įsakytas jis tikriaus*
padarys. (J.) 8. Tarpduryj* stovi motina. (J. Mk.) 9. Kitą dieną
du jūrininkai išvyko į salą ieškoti ger*mo vandens. (K. B.)
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Tikslinamosios aplinkybės
Aplinkybės, kurios tikslina, aiškina, konkretina tos pačios
rūšies aplinkybes, vadinamos tikslinamosiomis aplinkybėmis. Rašant jos išskiriamos kableliais.
Tikslinamosios aplinkybės yra kaip papildomos pastabos ir
atsako į klausimą, kuris kyla iš pirmosios aplinkybės. Pvz.:
Sakiniai				

Klausimai ir atsakymai

1. Čia, slėnio
. . . .pievose,
. . . . . . . .
prasidėdavo tetos darbo
diena. (P. C.)

Kur čia? – slėnio pievose.

2. Šalia, per
. . penkis
. . . . .žingsnius,
. . . . .
gyveno Anupro tėvai. (M. S.)

Kur šalia? – per penkis
žingsnius.

3. Kadaise, seniai
. . . .seniai,
. . . . . . . .
čia jūros dugno būta. (P. C.)

Kada kadaise? – seniai
seniai.

4. Atsikeliam ir atsargiai,
koja
. . .už. .kojos,
. . . sėlinam
. . . .
prie kelmo. (K. S.)

Kaip atsargiai? – koja
už kojos.

Tikslinamosios aplinkybės gali būti jungiamos žodžiais tai
yra (t. y.), ypač ir kt. Pvz.:
1. Ketvirtadienį, t.. y.. gruodžio
. . . . . . 24
. . dieną,
. . . . prasidės atostogos.
2. Savaitei baigiantis, ypač
. . . šeštadieniais,
. . . . . . . . . daug kas vyksta į
gamtą.
† Paaiškinkite, kodėl paryškintosios aplinkybės yra tikslinamosios.
1. Anapus upelio, mėnulio šviesos nudažytose miglose,
spingsėjo smėlynai. (A. V.) 2. Aukštame Verkių miško kalnelyje, po pušele, kažkas sučežėjo. (J. S.) 3. Kiekvieną rude113
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nį, dar žiemai neatėjus, prasidėdavo linų pluošto dorojimas.
(K. Š.) 4. Rytuose, tarp debesų, pasirodė raudonas aušros
brūkšnys. (A. V.) 5. Viršum medžių, giedroje padangėje, ramiai plazda vasaros žvaigždės. (K. B.)
‡	Pabraukite tikslinamąsias aplinkybes. Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

1. Tada spalio mėnesį kilo ta baisi audra, nuniokojusi visą pajūrio kraštą. (R. L.) 2. Kitapus upės šiaurės šlaite pušų nematyti. (R. B.) 3. Ten tos aukštumos viršūnėje nevaikščiojo
joks žmogus, nebuvo matyti jokio kito gyvo daikto. (J. Blt.)
4. Kažkur virš galvos šakose krebžda pabudęs paukščiukas.
(J. A.) 5. Tarp medžių prie kelio pasirodė pilkas klojimo stogas. (J. B.) 6. Netoli ant kaladėlės sėdėjo senis Daubaras ir
Kedulis. (V. M.-P.) 7. Gale kaimo prie ganyklų kelio stovėjo
maža, pakrypusi dūminė pirkutė. (K. B.) 8. Čia ąžuolų pavėsyje mėgsta pasiganyti elniai. (J. S.)
ˆ Parinkite ir įrašykite tinkamą tikslinamąją aplinkybę. Padėkite
trūkstamus skyrybos ženklus.

1. Tai buvo seniai . 2. Sėlina Andrius pamažėle . 3. Čia pat
žvanga dalgių plakimas. 4. Vėlai vakare raiteliai pasiekė Medvėgalio pilį. 5. Netoli ežero stovėjo skarda dengta
troba. 6. Pirmadienį prasidės žiemos atostogos. 7. Visur
galima puikiai pailsėti. 8. Ten
nevaikščiojo joks žmogus,
nebuvo matyti jokio kito gyvo daikto.
pamiškėje * tos aukštumos viršūnėje * prieš keturiasdešimt
metų * jau saulei nusileidus * koja už kojos * t. y. sausio 23
dieną * už gyvatvorių * ypač prie jūros
Š Įrašykite tikslinamąsias aplinkybes, išskirdami jas kableliais.
1. Netoliese stovėjo sunkvežimis. 2. Vėliau kaimyną ne
kartą buvau sutikęs. 3. Vasarą važiavome į kalnus. 4. Čia
auga retos gėlės. 5. Gyvenvietės gale yra tvenkinys. 6. Tyliai įėjome į klasę. 7. Kaimo pakraštyje pasistatėme palapinę. 8. Užpernai aplankėme rašytojo Jono Biliūno gimtinę.
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œ Nurašydami padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Tikslinamąsias aplinkybes pabraukite.

Pagaliau jie sustojo. Slėnyje po kairei buvo senas parkas kuriame švietė balti buvusios dvarvietės pastatai. Po dešinei ant
kalvos rikiavosi naujos gyvenvietės namukai. Kiek atokėliau
saulėlydžio pusėje ant kalno kieme pajuodusiame nuo mazuto
ir tepalo šalia ilgo žemo pastato styrojo aukštas nudžiūvęs
klevas su gandralizdžiu pačioje viršūnėje – virš jo klykdamos
sukosi varnos.
B. Radzevičius

Œ Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
Kel*tą kilometrų lygus viešk*liukas ving*vo pal*i ilgą ir gražų ežerą su medžiais apaugusiomis salomis. Ež*ro gale ant
aukštos kalvos buvo Jurgio tėviškė. Nuo čia galėj*i matyti
labai toli. Dunksojo didelės javais vilnij*nčios kalvos o dar
toliau kitoje ež*ro pusėje ganėsi g*vulių banda, ir juodmargės
atrodė kaip ant žalio aud*klo išbarstyti šventiniai meduoliai
kurie dar kartais pardavinėjami per didž*s*s muges. Dangus
virš ež*ro buvo labai mėl*nas ir aukštas. Visas kraštas dvelkė
kažkokia iškilm*nga niekieno nesudr*msta ram*be.
R. Lankauskas

Išplėstinės dalyvinės, pusdalyvinės
ir padalyvinės aplinkybės
Išplėstinės aplinkybės – tai aplinkybės, išreikštos dalyviais, pusdalyviais, padalyviais su jiems priklausomais žodžiais.
Palyginkime:
1. Saulius pribėgęs
. . . . . . 		
. . . . . . Saulius, pribėgęs
. . . . . .prie
. . . . . .
kažką pasakė. 			
vairuotojo,
kažką
pasakė.
. . . . . . . . . . . .
Kada pasakė?			Kada pasakė? –
– pribėgęs.			
pribėgęs prie vairuotojo.
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2. Mirktelėjo žvaigždutė Mirktelėjo žvaigždutė danguje,
danguje pritardama.
. . . . . . . . . . . pritardama
. . . . . . . . margam
. . . . . . . . . . .
. . . . . .geniui.
Kaip mirktelėjo? 	Kaip mirktelėjo? –
– pritardama.
pritardama margam geniui.
Išplėstinės aplinkybės mintį daro aiškesnę ir vaizdingesnę. Išplėstinės būna laiko, būdo, priežasties, tikslo, sąlygos ir nuolaidos
aplinkybės. Vietos aplinkybė negali būti išplėstinė, nes ji veiksmažodžio formomis nereiškiama.
Išplėstinių dalyvinių, padalyvinių, pusdalyvinių aplinkybių
prasminis ir intonacinis savarankiškumas priklauso nuo autoriaus
noro jas pabrėžti ir intonaciškai atriboti, todėl šių aplinkybių skyrimas kableliais arba neskyrimas nelaikytinas skyrybos klaida. Tačiau būtina įsidėmėti, kad negalima jų pusiau skirti, pusiau ne.
ĮSIDĖMĖKITE:

Kai tokia aplinkybė yra sakinio viduryje, ją skirti galima
dvejopai:
1) kableliais iš abiejų pusių: Žaltys, atsigręžęs
. . . . . . .į Eglę,
. . . . pra.
šneko žmogaus balsu. (tts.);
2) visai neskirti: Žaltys atsigręžęs
žmo. . . . . . .į .Eglę
. . . prašneko
.
gaus balsu.

†	Nurašykite sakinius. Pabraukite išplėstines dalyvines, pusdalyvines ir padalyvines aplinkybes.

1. Laivas, nuleidęs bures, priplaukė prie salos. (K. B.) 2. Kiti
žiogai, sutūpę žolėje, griežė smuikais, o jiems pritarė vyturėlis, trilendamas savo giedru balsu. (A. Vč.) 3. Įlipti jiems
buvo leidžiama tik ratams dardant į pakalnę. (K. S.) 4. Aš
pusbalsiu švilptelėjau ir, staiga atsigręžęs, atsisėdau ant sofos.
(B. Rdz.) 5. Priėjęs girios kraštą, Aleksandras išvydo žmogų ant akmens bekiunksant. (A. Vč.) 6. Uogautoja perbrido
papartyną ir nežiūrėdama į žemę ėmė rinkti uogas. (J. G.)
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7. Pasvirus saulei vakarop mudu su dėde Vincu išsirengiame
į girią. (R. B.) 8. Kopose viesulas siautė ir nešiojo smiltis, supildamas naujus smėlio kalnus. (A.V.)
‡ Išplėskite sakinius pagal pavyzdį. Pabraukite išplėstines dalyvines,
pusdalyvines ar padalyvines aplinkybes.

1. Mantas atsisveikinęs nužingsniavo aikštės link. 2. Draugas
atsigręžęs paprašė, kad tyliau kalbėtume. 3. Išeidama Jūratė
užrakino duris. 4. Belaukiant atėjo vakaras. 5. Oskaras pasakodamas vis žvilgčiojo į laikrodį. 6. Virginija įėjusi atsisėdo
prie lango. 7. Grįžus malonu pasikalbėti. 8. Bėgdami jie sutiko
turistus. 9. Padirbėjus reikėjo pailsėti.
Pavyzdys. Mantas atsisveikinęs nužingsniavo aikštės link.
Mantas, atsisveikinęs
aikštės link.
. . . . . . . .su. draugais,
. . . . . . nužingsniavo
. . .

ˆ Paaiškinkite, kaip galima būtų skirti paryškintas išplėstines dalyvines, pusdalyvines ir padalyvines aplinkybes šiuose sakiniuose.

1. Ant ąžuolinio stalo padėję rankas laukiam dienos.
(H. N.) 2. Saulei tekant paskutinį kartą kvepia sodai vystančiais žiedais. (J. Str.) 3. Varnėnas iš nuostabos švilpė pažvelgęs į kiemą užlietą. (J. Str.) 4. Tyliai jie per miegantį sniegą
atbėga ir nuskynę varveklį ledinį paskambina lango stiklan. (H. N.) 5. Mudu žiburį užgesinę laukiam ošimo miškų.
(K. Br.) 6. Ilgai paskui mes sėdėjom dairydamiesi po gražią
apylinkę. (V.) 7. Grėtė Karalienė sugrįžusi į Šalteikius netikėtai greit atgijo. (I. S.)
Š	Paryškintas žodžių grupes paverskite išplėstinėmis dalyvinėmis,
pusdalyvinėmis arba padalyvinėmis aplinkybėmis.

1. Motina paėjo kelis žingsnius ir atsisėdo ant suolo po klevu. (V. B.) 2. Justė išrovė kuokštą žolės ir nubrido per pievą. (R. K.) 3. Užverčiau knygą ir įsižiūrėjau priešais save.
(J. Mk.) 4. Vyrai pasitempė diržus, užsidėjo kepures ir pasuko prie durų. (A. P.) 5. Bangos atsirita į krantą, sudrumsčia upės rimtį. (V. D.) 6. Kai pirmasis ledas sukaustė ežerą,
laukinės antys suskrido į neužšąlančio upokšnio vandenis.
(V. D.) 7. Jis paėmė kėdę ir atsisėdo prie motinos lovos. (I. S.)
8. Šuo pastatė ausis ir linksmai sulojo. (V. Ž.)
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Pavyzdys. Motina, paėjusi kelis žingsnius, atsisėdo ant suolo
po klevu.
œ Įrašykite išplėstines dalyvines, pusdalyvines ar padalyvines aplinkybes.

1.
visi išsiskirstė. 2. Septintokai
garsiai šnekučiavosi.
3. Kaimo keliuku važiavo sunkvežimis . 4. Statybininkai
išsikėlė kitur. 5. Rokas atsigrįžo, bet nuėjo toliau. 6. pradėjo snigti. 7. Norėjau važiuoti prie ežero, bet , sėdau prie
darbo. 8. Keleiviai subruzdo ir susėdo į autobusą.
Œ Parašykite sakinių, kuriuose pateikti žodžių junginiai eitų išplėstinėmis aplinkybėmis.

atšilus orams, žingsniuodamas gatve, nustėręs iš išgąsčio,
iškilus grėsmei, pasiryžęs grįžti, artėjant stotelei, prasidėjus
atostogoms, grįžęs su draugu

PAŽYMINYS. Derinamasis
ir nederinamasis pažyminys
Pažyminys yra antrininkė sakinio dalis, kuri reiškia daikto
ar asmens požymį ir atsako į klausimus koks? kokia? kuris?
kuri? kelintas? kelinta? kieno?
Pažyminys apibūdina daiktavardžiais reiškiamas sakinio dalis: veiksnį, papildinį, kai kurias aplinkybes, tarinio vardinę dalį.
1. Šaltas prakaitas žliaugte žliaugia. Koks prakaitas? – šaltas.
2. Nauja šluota gražiai šluoja. (tts.) Kokia šluota? – nauja.
Žodį, iš kurio pažyminiui keliame klausimą, vadiname pažymimuoju žodžiu.
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Pagal pažyminio ryšį su pažymimuoju žodžiu ir reiškimo
būdą skiriami derinamieji ir nederinamieji pažyminiai.
Derinamieji pažyminiai
Pažyminiai, suderinti su pažymimuoju žodžiu gimine, skaičiumi, linksniu, vadinami derinamaisiais.
Kintant pažymimojo žodžio formai, pažyminys prisitaiko prie
pažymimojo žodžio, įgaudamas tokį pat linksnį, skaičių ir giminę,
kaip ir pažymimasis žodis: tamsi giria, tamsios girios, tamsiai
giriai...; joks vėjelis, jokio vėjelio, jokiu vėjeliu...
Derinamasis pažyminys gali būti reiškiamas:
•

būdvardžiu: Šaltas dušas greitai mane atgaivino. Molingose dirvose bulvės prastai uždera.

•

dalyviu: Skrenda naktis pro banguojantį debesį. (S. N.)
Netoliese suūkė besiartinąs traukinys.

•

skaitvardžiu: Danguje įsižiebė pirmosios žvaigždės.
(P. C.) Ne darbas, kai penki vyrai vieną mazgą riša. (tts.)

•

įvardžiu: Saulelė kaitina be jokio vėjelio. (Ž.) Sava našta
nesunki. (tts.)

Nederinamieji pažyminiai
Pažyminiai, nesuderinti su pažymimuoju žodžiu, yra nederinamieji.
Nederinamasis pažyminys yra valdomas pažymimojo žodžio
arba prie jo šliejamas: durų raktas (kieno raktas?), mano knyga (kieno knyga?). Atskirti nederinamąjį pažyminį nuo derinamojo nesunku: kintant pažymimojo žodžio formai nederinamasis
pažyminys formos nekeičia. Sakiniuose Pakabinau durų rak119
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tą. Nerandu savo knygos. žodžiai durų ir savo yra nederinamieji
pažyminiai, nes, pakeitus pažymimojo žodžio linksnį, jų formos
nekinta (Nerandu durų rakto. Radau savo knygą.), pažyminiai
prie pažymimųjų žodžių neprisitaiko.
Nederinamasis pažyminys gali būti reiškiamas:
•

daiktavardžio ar įvardžio kilmininku: Šile dar labiau pakvipo pušelių sakais. (A. V.) Tie žodžiai tarsi iš mūsų širdžių išplėšti. (V. M.-P.)

•

daiktavardžio įnagininku su priklausomais žodžiais: Žmogus tamsiai žalia uniformine kepure buvo girininkas. (J. A.)

•

linksniu su prielinksniu: Vaikinukas iš poilsio namų grojo
akordeonu. (R. L.)

•

bendratimi: Mes pajutome norą kurti.

Derinamųjų pažyminių skyryba
1. Keli derinamieji pažyminiai, einantys po pažymimojo žodžio, skiriami kableliais: Vasaros naktys, ramios, malonios, užmigdė laukus, miškus. (M.) Niekas jo netraukė į pastogę, tuščią
ir nuobodžią.
2. Kai keli derinamieji pažyminiai, einantys po pažymimojo
žodžio, ypač pabrėžiami (dažniausiai kai jais baigiamas sakinys),
nuo pažymimojo žodžio atskiriami brūkšniu: Atskubėjo ruduo
– šaltas, audringas.
† 	Nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides, sutartiniu ženklu
pabraukite pažyminius.

Ant Udruvės ežero stataus skardžio stovėjo Baltaragio v*jinis
malūnas. Nuo neatmenamų laikų mosavo jis savo didel*s
sparnais, tarytum būtų norėj*s pasikelti ir nuskristi nuo pakriūtės. Žemai pakalnėj* tyvul*vo skaidrus Udruvės ežeras,
plač* išsišakoj*s tarp aplinkinių kalnų, apaugusių pušynais,
ir slėnių, užtraukt* pelkių maurais. Baltaragio malūnas buvo
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ant aukšč*sio kranto, ir jo sparnai, šmėkščiodami iš tolo pro
mėlynas pušų viršūnes, sukdavosi nuo maž*sio vėjelio, kuris
padvel*davo iš ežero.
K. Boruta

‡ Raskite ir išrašykite pažyminius kartu su pažymimaisiais žodžiais.
Pažyminius pabraukite vingiuota linija, pažymėkite, į kokius klausimus jie atsako.

Buvo labai gražus vakaras – ankstyvas pavasaris, sniegas jau
nutirpęs, dirvos pradžiūvusios, miškeliai apsigaubę paslaptinga violetine migla, oras gaivus ir tyras. Rausvai tviskėjo besileidžiančios saulės apšviesta padangė, o mažuose ūkiniuose
kiemeliuose, ten, kur savaime metė tamsius šešėlius aukštai
sukrautos malkos arba užsilikę šiaudų kūgiai, pirmiausia rinkosi prietema. Atrodo, žmonės buvo labai susirūpinę kūrenimu – dažname kieme praeinant buvo matyti, kaip nešė, krovė
į ratukus pliauskas, net vaikai tempė mažus glėbelius šakelių.
Mergina vis ėjo tolyn nuo plento į kaimo gilumą. Štai bažnyčia, parduotuvė, kino salė. Reikėjo apsispręsti, kur pasukti,
ir tada ji pamatė vienos trobelės lange tarp gėlių vazonėlių
blyškų senos moters veidą.
B. Vilimaitė

Pavyzdys. Gražus (koks?) vakaras.
ˆ 	Skyrium nurašykite žodžių junginius su: a. derinamaisiais pažyminiais, b. nederinamaisiais pažyminiais.

1. Geras kalvis ir varlę pakausto. (tts.) 2. Šiltas raudonumas nuplieskė jai veidą. (J. G.) 3. Sugirgždėjo kiemo vartai.
(V. B.) 4. Ant palinkusio karklo visos ožkos lipa. (tts.) 5. Pro
skystą rytmečio rūką buvo matyt balzgana saulė. (J. Jn.)
6. Parvežk man ąžuolo lapų. (V. Rm.) 7. Ūmai prasidėjo žiemos
šalčiai. (P. C.) 8. Būgną mušė žmogus su geltonomis sagomis.
(V. M.-P.) 9. Saulėje žybčiojo varinės muzikantų dūdos. (R. L.)
10. Kai saulė, didelė ir raudona, leisdavosi vakaruose, Banguolė ties pušimis laukdavo grįžtančių brolių. (A. Vč.)
Š Pabraukite pažyminius ir pažymėkite jų rūšį.
1. Šaltas vėjas vyte vijo į jaukius kambarius... (S. Z.) 2. Dainos
aidas sklaidėsi ir nyko miško gilumoje. (V. M.-P.) 3. Gatvėje
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nuskambėjo trimitas rikiuotis. (V. M.-P.) 4. Šilto jausmo banga užplūdo Katrytės širdį. (V. M.-P.) 5. Petkaus akyse sužibo
ašaros. (J. G.) 6. Į akis švietė vėlyvo rudens saulė. (V. Rm.)
7. Vyrai raudonomis liemenėmis palydi Ievą prie jos karietos.
(P. D.) 8. Iš po arklio kanopų rūkstantis sniegas temdė jį blyškų, nugludintą speigo ir vėjų. (B. Rdz.)
œ Parašykite savo draugo charakteristiką. Papasakokite, kas jis, koks

jis, išvardykite gerąsias ir silpnąsias savybes. Pabraukite savo rašinyje pažyminius.

Œ Nurašydami sakinius, paryškintus pažyminius nukelkite po pažymimojo žodžio. Padėkite, kur reikia, skyrybos ženklus.

1. Rytai buvo blaivūs, o vakaruose kėlėsi juodas ir neramus
debesis. 2. Jį traukė tas skaidrus, į dangų šaukiantis, pažįstamas ir mylimas balsas. 3. Išėjo drūtas, su vešliais ūsais
ir vanago nosimi vyras. 4. Gelsvo vandens dubury rangėsi
juoda, šiurpi dėlė. 5. Iš abiejų šonų nusidriekė dvi žalios, su
sprogstančiais burbuliukais briaunos ir kėlė pavojų. 6. Tolumoje, ties pačia horizonto linija, stūkso susigūžęs, pilkas,
atstumiantis sargybinio laivo siluetas.

Išplėstiniai dalyviniai ir būdvardiniai
pažyminiai. Jų skyryba
Derinamieji pažyminiai, išreikšti dalyviu ar būdvardžiu su
jam priklausomu bent vienu savarankišku žodžiu, vadinami
išplėstiniais dalyviniais ar būdvardiniais pažyminiais.
Pvz.:
1a. Apaugusioje aikštelėje stovėjo palapinė.
1b. Medžiais apaugusioje aikštelėje stovėjo palapinė.
Kokioje aikštelėje? – apaugusioje ir medžiais apaugusioje.
2a. Mane svaigino kvepianti žemė.
2b. Mane svaigino javais kvepianti žemė.
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Kokia žemė? – kvepianti ir javais kvepianti.
Sakinyje išplėstinis derinamasis pažyminys gali eiti prieš pažymimąjį žodį arba po jo. Išplėstiniai pažyminiai, einantys prieš
pažymimąjį žodį, kartu su juo sudaro prasmiškai ir intonaciškai
neskaidomą vienetą, tarsi nedalomą žodžių junginį.
Palyginkime:
1. Žiedais apsipylusiose liepose dūzgė bitės. Liepose, apsipylusiose žiedais, dūzgė bitės.
2. Kažkur skardėjo atklydęs sukti lizdo paukštis. Kažkur
skardėjo paukštis, atklydęs sukti lizdo. (P. C.)
ĮSIDĖMĖKITE:

Pažyminiai, einantys po pažymimojo žodžio, išskiriami kableliais.
Sodai, apsipylę žiedais, buvo nepaprastai gražūs.
						
† Nurašykite sakinius, pabraukite išplėstinius dalyvinius ar būdvardinius pažyminius.

1. Ant ryšulių, uždangstytų languotomis gūniomis, priekyje
sėdėjo du ilganosiai vyrai, vienas į kitą labai panašūs. (A. P.)
2. Minčiai, lekiančiai šviesos greičiu, nepakanka vien šalies
gimtos. (Ant. M.) 3. Kitas vyras, vilkintis medvilninį chalatą,
kraudavo lapus į metalinį karutį ir veždavo kiemo pakraštin.
(R. L.) 4. Sėklomis apsunkusios dirvos jau dengiasi šviesiai žaliu vasarojaus pūku. (J. Blt.) 5. Saulės nemačiusiems
bebriukams ir mėnulio žibintas atrodė labai šviesus. (J. S.)
6. Ant miesto nusileidusią miglą bandė pramušti nuo stulpų
krentanti blausi elektros šviesa. (V. D.)
‡ 	Paryškintuosius išplėstinius dalyvinius pažyminius nukelkite po

pažymimojo žodžio ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. (Kad
sakinys būtų sklandesnis, kartais tikslinga pakeisti išplėstinio pažyminio žodžių tvarką: vidury girios spingsąs – spingsąs vidury
girios.)
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1. Jau antri metai mes gyvename prie sraunios upės gražiai
prigludusioje vasarvietėje. (V. D.) 2. Gyvulius patraukė vidury girios spingsąs žiburys. (P. C.) 3. Gediminas valandėlę
žiūri į dūmų apgaubtą veidą. (J. A.) 4. Pro langą Ieva mato
akmenimis grįstą gatvę. (P. D.) 5. Ant slenksčio sėdintis
berniukas žiūri į atvykėlį. 6. Anapus upės bangavo medžiais
apžėlę šlaitai. (V. D.) 7. Nenurimo per jūras mareles atplasnoję paukščiai. (J. S.)
Pavyzdys. Jau antri metai mes gyvename vasarvietėje, gražiai prigludusioje prie sraunios upės.
ˆ Duotus išplėstinius pažyminius įrašykite į tinkamas vietas. Nepamirškite skyrybos.

1. Benas iš karto pažino žmogų . 2. kieme bėgiojo žmonės. 3. Slinko dienos . 4. Ten jis gyveno prie upės . 5. Mūsų
sodyba buvo prie upelio . 6. Žmonės prisiminė vėtrą ir liūtį
. 7. Sutemos užliejo gatves .
trukusią kelias dienas * pilnos nerimo ir baimės * įtekančio
į Nemuną * pilnas skubančių žmonių * liepsnų apšviestame
apaugusios neįžengiamais miškais * stovintį ties juo
Š Papildykite sakinius išplėstiniais dalyviniais ar būdvardiniais pažyminiais. Padėkite, kur reikia, skyrybos ženklus.

1. Į klasę įėjo lietuvių kalbos mokytoja ir išdalijo mums
rašinius. 2. Mergaitės sugrįžo į klasę. 3. Įkėlėme į medį inkilą . 4. Vaikus pirmasis pakalbino mokytojas. 5. Netoliese aptikome pėdas . 6. Kelias ėjo šalia upės. 7. Žinia
nudžiugino visą mokyklą. 8. Ji negalėjo atitraukti akių nuo
knygos .
œ Nurašydami tekstą, įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

Vėlyvą tūkstantis dev*ni šimtai ketur*sdešimt ketvirt*jų
metų rudenį b*rys iš tr*sdešimt dv*jų vyrų ir vienos moters prasibrov*s kel*tą kilometrų į miško gilumą apsistojo
tank*me egl*ne, prigludus*me prie pusiau užpelkėjusio ežero,
kuriame maždaug už tr*jų šimtų metrų nuo kadaise buvusio
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kranto k*šojo sk*rdžios augmenijos kuokštas, li*dijantis kad
tenai esama sal*lės. Kel*tą valandų sugaišę ir at*džiai išt*rę
vietovę visi nusprendė, jog apie saugesnį kampą įsik*rti nėra
nė ko svajoti. Pačiame egl*no pakrašt*je nuožuln* plokštuma
nusileidž*nč*me į pelkę buvo parinkta vieta žeminei.
J. Avyžius

Œ	Nurašykite sakinius su išplėstiniais dalyviniais ir būdvardiniais pa-

žyminiais, einančiais po pažymimojo žodžio. Kur reikia, padėkite
skyrybos ženklus.

1. Labai jau knietėjo pamatyti iš arti žmogų mokantį sudėti eilėraščius. (J. Blt.) 2. Naujoj gryčioj dar tebekvepiančioj eglių
sakais vėlų rudenį sukrykštė kūdikis. (V. B.) 3. Automobiliai
suko į neseniai nutiestą kelią. (r.) 4. Mato jinai didelį gražų sodną pilną žydinčių medžių. (J. B.) 5. Per saulės įkaitintą pušyną vingiuoja kelias. (V. D.) 6. Apskritoje aikštelėje apsuptoje
šaltekšnių tankmės pleškėjo laužas ir griežė trys muzikantai.
(V. B.) 7. Vaikai per daržus nukūrė į krūmus augančius čia
pat, prie kaimo. (J. S.) 8. Gedimino kalnas yra simbolis primenantis tautai, jog jinai turi sostą. (V. Dn.) 9. Tiek daug kartų
rankas svėręs kibiras dabar buvo tokia maloni našta. (D. U.)

PRIEDĖLIS, ARBA DAIKTAVARDINIS
PAŽYMINYS
Priedėlis – derinamasis pažyminys, išreikštas daiktavardžiu ir suderintas su pažymimuoju žodžiu bent linksniu.
Priedėliu visada pasakomas to paties daikto kitas pavadinimas. Pavyzdžiui, sakinyje Pamačiau Aistę, Giedriaus pusseserę,
ir pakviečiau pietų. žodžiai Aistę ir Giedriaus pusseserę žymi tą
patį asmenį. Vienas jų – Aistę – yra pažymimasis žodis, kitas
– Giedriaus pusseserę – priedėlis. Dažniausiai priedėlis derinamas su pažymimuoju žodžiu ir gimine, ir skaičiumi (mokytojas
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Arūnas, mokytojo Arūno, mokytoją Arūną), tačiau toks derinimas ne visada yra būtinas.
Priedėliais dažniausiai pasakomi šie pavadinimai:
•
•

•
•

amatas, profesija, pareigos, karinis laipsnis, titulas (gydytojas, -a, rašytojas, -a, docentas, -ė, leitenantas);
giminystės ar kitokie santykiai, tautybė, kilmė, kaimynystė (brolis, sesuo, dėdė, tėvas, motina, draugas, kaimynas);
įvairių mitologinių būtybių ir reiškinių pavadinimai (ragana, laumė, dievas, deivė, undinė);
gyvulių ir paukščių pavadinimai (šuo, katė, karvė, arklys).
ĮSIDĖMĖKITE:

Priedėlis, einantis po pažymimojo žodžio, rašant išskiriamas
kableliais arba brūkšniais, o kalbant – papildomo teigimo intonacija. Pvz.:
Pranas, mūsų didysis šokėjas, jau išmokė mane ir polką sutrypti... (K. S.)
Ėjo sunkiausias metų darbas – mėšlavežis. (V. M.-P.)
Brūkšnys paprastai dedamas tada, kai priedėliu baigiamas sakinys.

Priedėliai gali turėti jungiamųjų žodžių ypač, būtent, tai yra
(t. y.), vardu, pavarde, kaip ir kt. Tada kablelis dedamas prieš
jungiamąjį žodį ir po priedėlio:
Mokiniai, ypač pradinukai, mėgsta žaisti kvadratą.
Vienas iš septintokų, būtent Audrius, dalyvaus jaunųjų aviamodelistų varžybose.
Kitą kartą čia gyvenęs vienas žmogelis, pavarde Perkūnas. (J.)
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Neologizmai, t. y. naujadarai, papildo žodyną.
Jam, kaip naujokui, viskas čia buvo nepažįstama.
† 	Pasakykite, kurios paryškintosios sakinio dalys yra priedėliai ir kurios – išplėstiniai dalyviniai pažyminiai.

1. Ji, Barbė, žinojusi iš senų žmonių gerą vaistą. (I. S.)
2. Automobilį vairavo Feliksas, senas Zenono draugas. (R. L.)
3. Raitelis jojo ant gražaus arabų veislės žirgo, apdengto tigro kailiu. (J. Blč.) 4. Cilė, Mikasės sesuo, gerai mokėdama
raštą, parodė kaži kuomet jai raides. (M. V.) 5. Gervinas, kaip
giminė, labai gerai pažino Šalteikį ir nesutinka su Vilko nuomone. (I. S.) 6. Monika buvo užmiršusi vieną dainą, pamėgtą
piemenės dienomis... (P. C.) 7. Įeina laiškanešys, linksmas
ir smagus seniokas. (J. Mk.) 8. Kartu su mumis, vyrais ir
pusvyriais, bulves kasė merginos. (J. Blt.) 9. Štai ir pušų kelmai, uogienojais apaugę. (V.) 10. Mes, maži dykaduoniai,
nekviečiami sulėkėme į ten ir iš toli, krapštinėdami nosis,
žiopsojom į žvėris ir į ponus. (J. B.)
‡	Nurašydami sakinius, vietoje suskliaustųjų žodžių įrašykite nurodytos reikšmės priedėlius.

1. (Pareigos) Eimontas papasakojo apie automobilių lenktynes. 2. (Giminystės ryšys) Artūras mokosi Seinų „Žiburio”
mokykloje. 3. (Profesija) J. Naudžiūnaitė išvyko į turistinę
kelionę. 4. Saulius, (giminystės ryšys), ketina tapti statybininku. 5. (Profesija) Marius suorganizavo ekskursiją į Kernavę. 6. Aš, (tikslesnis asmens įvardijimas), gimiau 20... m. ...
... d. 7. Mes, (tautybė), branginkime ir saugokime savo kalbą.
8. Atsimenu, kartą Andrius, (santykiai), buvo užėjęs pas mus
į namus.
ˆ	Nurašykite sakinius. Pabraukite priedėlius, padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

1. Mes gimtojo Šilelio kaimo vaikai kiekvienais metais laukdavome ledonešio lyg šventės. (V. D.) 2. Būsimasis mokslininkas kaip vyriausias sūnus paveldėjo tėvo vardą. (Z. Z.)
3. Vidos brolį Mantą tąsyk pamačiau pirmą kartą. 4. Ponas
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Skrodskis kaip mandagus šeimininkas nudžiugo, kad svečias
jį atlanko. (V. M.-P.) 5. Paklausė kiškis genio to margo senio
nuėjo po krūmu, pritūpė ir tūno. (K. B.) 6. Šeimos galva dėdė
Kasparas jau kuris laikas buvo be darbo. (P. C.) 7. Kitą kartą
piemenėlis vardu Klimelis dirbo pas vieną poną. (tts.) 8. Vyresnysis brolis svajoklis Orionas turėjo spaustuvę. (G. A.)
Š	Nurašydami sakinius, paryškintuosius priedėlius nukelkite po pažymimojo žodžio ir padėkite reikiamus skyrybos ženklus.

1. Septintosios klasės auklėtoja Teresė Adomonienė visada pasirengusi kiekvienam padėti. 2. Mūsų kaimynė Plūkienė turėjo gal keliolika knygelių. (J. P.) 3. Naujoji kambarinė Katrė Kedulytė jau kelios dienos dirba rūmuose.
(V. M.-P.) 4. Sporto mokyklos treneris Šilkaitis skatina visus rytais mankštintis. 5. Kaimynės vaikas Simutis, ilgai žiūrėjęs į mano laikrodį, tarė: „Laikas laikrody gyvena”. (D. Ž.)
6. Mano mamos brolį Vincą Petraitį pažįsta visi. (R. B.)
œ	Nurašykite sakinius ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
1. Gyveno žmogus vardu Džiugas. (P. C.) 2. Mes vaikai netikėjom kad tvenkinyje gali būti lydekų. 3. Istoriją mums
dėstys mokytojas Tautkus. 4. Štai ji mano žemė! (E. M.)
5. Abu Keduliai o ypač senis su įtaringu nepasitenkinimu žiūri į Balsius. (V. M.-P.) 6. Motina senutė Augustinienė susirgo
ir niekur iš klėties nesirodė. (A. V.) 7. Tau mamytės lepūnui
pasidarė per šalta. (B. Rdz.) 8. Ūmai jam Benediktui Graibui
šovė galvon mintis dar kažką išmėginti. (J. Mk.)
Œ 	Patikslinkite informaciją.
1. Dažnai mus, , teta vesdavosi į mišką. 2. Linas, , domisi
ne tik menu. 3. Antanui Kavaliauskui teko vykti į varžybas.
4. Mes, , žinojome tą paslaptį. 5. Su Ieva susipažinome
gana netikėtai. 6. Tai buvo Regina, . 7. Nekantriai laukiame
atvykstant Rūtos Meilutytės. 8. Rytis, , labai mėgsta keliauti.
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IV. GYVENIMO VINGIUOS
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Jonas Biliūnas
(1879–1907)

Jonas Biliūnas – lyrinės lietuvių prozos pradininkas. Gimė Niūronių kaime,
Anykščių valsčiuje, pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Gimnazijai jį paruošė kaimo daraktorius. 1891–1899 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje. 1893 m. mirė J. Biliūno
tėvai. Atsisakęs stoti į kunigų seminariją, jis neteko giminių materialinės paramos.
Vertėsi privačiomis pamokomis. Mokėsi Tartu ir Leipcige. 1904 m. įstojo į Ciuricho
universitetą studijuoti literatūros. Sveikatai pablogėjus, 1905 m. grįžo į Lietuvą.
Tais pačiais metais išvyko gydytis į Zakopanę, bet vasaras praleisdavo Lietuvoje
(Niūronyse, Rozalime, Kačerginėje). Tuo metu daug rašė. Pirmoji grožinė knyga
„Įvairūs apsakymėliai” išėjo 1906 m. Rašė ir literatūros kritikos bei istorijos, publicistikos straipsnius, mokslo populiarinimo, politinio pobūdžio brošiūras.
Žymesni kūriniai: novelės „Brisiaus galas”, „Nemunu”, „Vagis”, „Kliudžiau”,
„Žvaigždė”, „Lazda”, „Joniukas”, „Ubagas”, „Laimės žiburys”, apysaka „Liūdna pasaka”.
Mirė Lenkijoje, Zakopanėje. 1953 m. palaikai perkelti į Lietuvą ir palaidoti
Liūdiškių piliakalnyje netoli Anykščių.
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Jonas Biliūnas

Kad numirsiu...
Kad numirsiu, man‘ pakaskit
Ant Šventosios upės kranto:
Kad matytų kapas sodžių,
Kūdikėlis kur užaugau;
Kad girdėtų tą dainelę,
Motynėlė ką dainavo,
Kai ant kelių mažą migdė
Ar lopšy mane lingavo.
Tu, Julyte, mano kapą
Žolynėliais apkaišysi,
Tarpu rožių ir lelijų
Man kryželį pastatysi.
Tos lelijos – tai paveikslas,
Kurį gyvas numylėjau,
Nors lakštingalos dainelių
Aš dainuoti nemokėjau.
Nieko kita aš nenoriu,
Tik lelijos kad žydėtų,
Kas pavasario rytelį
Kad lakštingala skambėtų...

Jono Biliūno kapas Anykščiuose

Klausimai ir užduotys
1 	Kodėl Biliūnas norėjo būti palaidotas ant Šventosios kranto?
2 	Ko prašo Julytės? Kas ji?
3 	Ar buvo įvykdyta rašytojo valia, pareikšta šiame eilėraštyje?
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Aidas Marčėnas

iš Biliūno
ar bepameni buvo katytė
klasikinis ir liūdnas kliudžiau
o dabar taip toli nematyti
pasislink truputuką arčiau
apsakysiu vien tau kas nutiko
kol į žiburį laimės žvelgiau
nieko tokio tik kas mums beliko
brisiaus galas ir nieko daugiau
Klausimai ir užduotys
1 	Kurie J. Biliūno kūriniai minimi eilėraštyje?
2 	Kuo jums neįprastas šis kūrinys?

Jonas Biliūnas

Laimės žiburys
Pasaka

Ant aukšto stataus kalno pasirodė stebuklingas žiburys. Ži
bėjo jis kaip žvaigždė, apsiaustas šviesiu ratu iš aukso raidžių.
Pamatę tat žmonės ėjo prie kalno, stebėjos į žiburį, bet, negalėda
mi ant to kalno užlipti, negalėjo išskaityti aukso raidžių. Pagaliau
atsirado jaunikaitis, kuris susirinkusiai miniai perskaitė: „Žmonių
Laimė”. Pasklido apie tai garsas po visą šalį: visur tik apie tai ir
tekalbėjo. Bet niekas negalėjo gerai suprasti ir kitiems išaiškinti,
ką tie žodžiai reiškia. Ištisas dienas ir naktis budėjo žmonių mi
nios prie to kalno, vienos nueidamos, kitos ateidamos, ir laukė
naujo, dar didesnio stebuklo ar išaiškinimo senojo...
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O žiburys ne tik negeso, bet vis labiau žibėjo, aukso raidės vis
labiau blizgėjo...
Ir štai vieną naktį atėjo prie tų žmonių žilas senelis ir paklau
sė:
– Ko jūs čia susirinkote ir laukiate?
Atsakė minia:
– Štai pasirodė ant kalno žiburys su nuostabiu parašu, kurio
mes nesuprantame.
– Aš jums išaiškinsiu, – atsakė senelis. – Šitas žiburys – tai jū
sų laimė; tas, kuris užlips ant to kalno ir prisilies į tą žiburį, visus
žmones padarys laimingus...
Nudžiugo minia ir sujudo kaip jūra. Nors kalnas aukštas ir
status buvo, bet pilnos džiaugsmo žmonių akys žiūrėjo į jo viršū
nę kaip į saulę, ir daugelis jau rengėsi lipti.
– Palaukit, aš dar nepabaigiau! – sušuko senelis. – Ne taip
lengva, kaip jūs manot, to kalno viršūnė pasiekti: tuos, kurie lips,
baidys iš visų pusių bjauriausios šmėklos, rėkaus ir kauks įvai
riausiais balsais, šauks ir trauks juos atgal. Ir tie, kurie išsigąs jų,
atsigręžę pažiūrės žemyn ar iš neatsargumo paslydės nors kiek,
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– tuojau pavirs į akmenį. Net ir tie, kurie užlips ilgainiui ant kal
no ir prisilytės stebuklingo žiburio, vienam akies mirksny pavirs
į akmenį ir tik savo mirtimi atneš jie laimę kitiems... Bet kada taip
atsitiks, paliestas žiburys subyrės į nesuskaitomą daugybę žibu
rėlių, kurie nusileis nuo kalno žemyn, išsisklaidys po jūsų namus
ir pirkias, įeis į jūsų protą ir širdis, – ir tada būsite laimingi...
Tai pasakęs, senelis pranyko.
Nuliūdo minia, tuos jo žodžius išgirdusi: atsiduso kaip vienas
žmogus ir žemai žemai palenkė savo galvas. Jų akyse buvo nebe
džiaugsmas, bet nusiminimas; nebe artinos jie dabar prie kalno,
bet nuo jo pradėjo tolintis... Niekas savo gyvasties nenorėjo au
koti: dar ir vieni kitus nuo to atkalbinėjo. Tėvai gailėjo savo vaikų,
merginos – savo jaunikaičių, vaikinai – savo mylimųjų, seserys –
brolių: vieni saugojo kitus, drebėjo dėl vienas kito.
Bet atsirado drąsuolių. Nedaug tokių buvo, vienok jų skaičius
vis augo. Slapta nuo vienas kito sūnūs ir dukterys bėgo iš tėvų na
mų, labai retai jų laiminami, dažnai keikiami ir visados apverkia
mi: įsimylėjusieji jaunikaičiai ir merginos skyrėsi, vieni kitiems
iškalbinėdami, – ir tik kurie ne kurie iš jų ėjo stipriai rankas sunė
rę... O ėjo šitie visi drąsuoliai prie kalno aukotų savo gyvybes už
žmonių laimę, užsimiršdami patys save, savo mylimuosius...
Sunkus, erškėčiais išklotas buvo jų kelias. Gana buvo mažiau
sio neatsargumo, ir nelaimingieji slydo nuo stataus kalno žemyn
ir virto į akmenis. O visokios šmėklos, tarsi pragaro dvasios, laks
tė aplinkui baisiausių nebūtų žvėrių pavidalu, gąsdino iš visų pu
sių, kaukė vilkais, cypė gyvatėmis, lojo šunimis. Nuo įvairių balsų
ir baisybių sukos drąsuoliams galvos, vargo kūnas, ir nusilpę jie
krito žemyn, pavirsdami į akmenis.
Bet kritusiųjų vieton ėjo ir ėjo naujos drąsuolių minios ir lipo
ant kalno. Visą kalno apačią apsiaupė aukšta akmenų siena: tai
buvo žuvusiųjų kūnai.
Šalies gyventojai tolinosi dabar nuo to kalno kaip nuo bai
siausios ligos ar maro. O tie, kuriems tenai pražuvo brangūs as
menys – tėvams vaikai, merginoms jaunikaičiai, vaikinams jų
mylimosios, – draskydamies ant savo galvų plaukus ir liedami
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ašaras, skendo nelaimėse ir keikė tą žiburį... Kalnas pavirto į bai
siausią nelaimių ir prakeikimų vietą.
Bet nesuturėjo tat naujų drąsuolių minių nuo aukų ir pasi
šventimo. Žuvusiųjų draugų dvasia gimdė jų širdyse neapsakomą
stebuklingą galią: jie ėjo ant to kalno neužsileisdami paskui vie
nas kitą.
Iš pavirtusių į akmenis žmonių kūnų aplink senąjį kalną pa
sidarė kitas kalnas, kurio viršūnė kaskart vis labiau ir labiau arti
nosi prie žiburio. Paskesniosioms drąsuolių minioms vis lengviau
buvo lipti... Bet ne vieni jau metai aukų ir pasišventimo praėjo, o
vienok dar nė vienas iš lipančiųjų nepasiekė kalno viršūnės, nepa
silytėjo stebuklingojo žiburio. Šalies gyventojai tai svajotojais ir
bepročiais juos vadino, tai gailėdamiesi jų verkė; nemaža ir tokių
buvo, kurie iš jų tik juokės ir tyčiojos, ir džiaugės, kad jie žūsta.
Bet štai vieną gražią pavasario dieną nesuskaitoma drąsuolių
minia – jaunikaičių ir merginų, vaikinų ir suaugusių vyrų, išblyš
kusių ir nuvargusių, – vėl priėjo prie kalno. Visų tų žmonių akyse
švietė viltis ir drąsa, meilė ir pasišventimas. Suriko visi galingu
balsu ir kaip sukilusios jūrų bangos puolė prie kalno. Iš visų pusių
šmėklų baidomi ir persekiojami, lipo ir lipo jie aukštyn, visą kelią
išklodami naujais savo draugų suakmenėjusiais kūnais. Juo aukš
tyn, juo retyn ėjo jų skaičius. Šitai tik saujelė beliko. Bet jau visai
visai netoli viršūnės. Nebegirdėjo jie šmėklų kaukimo, nebematė
jų bjaurių veidų; jų blizgančios akys įbestos buvo į žiburį ir nega
lėjo nuo jo atsitraukti: juk tat buvo jų vargingos kelionės galas, tat
žmonių laimė jų akyse stovėjo...
Dar du trys draugai krito, ir likusieji pasiekė viršūnę... Sušu
ko linksmu galingu pergalėjimo balsu, ir visi kaip vienas nutvėrė
savo rankomis žiburį. Visi vienam akies mirksny pavirto į akme
nis...
Ir rados stebuklas! Visos šmėklos pražuvo, o paliestas žibu
rys subyrėjo į nesuskaitomą daugybę žiburėlių, kurie kaip krin
tančios iš dangaus žvaigždės nusileido nuo kalno žemyn, nušvies
damos visą šalį. Tos šalies žmonės staiga pajuto savo laukuose,
namuose ir pirkiose ypatingą malonią šviesą, savo širdyse ir gal
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vose – neapsakomą ramumą. Akies mirksny sutrupėjo nelaisvės
pančiai, išnyko tarp žmonių neapykanta ir visokios skriaudos ir
neteisybės; visi pasijuto lygūs ir laimingi, visi gerbė artimą ir
žmogaus teises. Atsirado tarp žmonių laimė...
Pamatę save ir kitus taip atsimainiusius, atspėjo žmonės ir tos
atmainos priežastį. Atsiminė stebuklingą žiburį ir visi kaip vienas
skubinos prie iškeiktojo kalno pažiūrėtų. Bet susirinkusios žmo
nių minios žiburio jau neberado. Net senojo kalno nebesimatė;
visas jis aplinkui, nuo apačios ligi pačiai viršūnėlei, buvo apsiaup
tas akmenimis. Visa dabar žmonės suprato ir su pagarba nulenkė
savo galvas žemyn: tat buvo jų išganytojų kūnai, kurie, patys nu
mirdami, jiems atnešė laimę...
Ir nuo tos dienos gyventojai tą keikiamąjį seniau kalną pra
minė garbės ir laimės vieta: nuo tos dienos jis tapo istoriškuoju
žmonių gyvenimo paminklu. Dabar gyventojai ne tik nuo jo ne
bebėgo kaip nuo ligos ir maro, bet, eidami pro šalį, su pagarba ir
meile lenkė žemyn savo galvas, prisimindami žuvusiuosius šalies
išvaduotojus. Iškilmingai šventė kasmet žmonės išvadavimo die
ną kaip didžiausią visos šalies šventę. Tą dieną rinkosi jie prie kal
no, apsitaisę gražiausiais rūbais. Su žaliais ant galvų vainikais ėjo
jaunos merginos; puikiausius žolynus nešėsi rankose gerbiamos
moterys; aukštai iškeltos vėliavos plevėsavo tvirtuose jaunikaičių
ir vyrų delnuose; o pirma visų puikiausiais vežimais baltai apsi
taisę važiavo nekalti vaikai... Visi buvo linksmi ir laimingi...
Prisiartinę prie kalno ir apsiautę1 jį aplinkui, dainavo jie lais
vės ir laimės dainas, barstė ant kalno žolynus, dėjo vainikus, gar
bindami žuvusiuosius išvaduotojus. Visą dieną griežė linksma
muzika.
Ir tą šventę taisė kas metai: kas metai garbino savo laisvės ir
laimės dieną. Pražuvusiųjų drąsuolių vardai buvo užrašyti istori
jos knygon aukso raidėmis, o jų gyvenimo ir darbų paskesniųjų
žmonių eilės mokės kaip poterių ir katekizmo... Ir visi buvo lai
mingi...
1

Apsiausti – apsupti.
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Klausimai ir užduotys
1 	Papasakokite, koks žiburys pasirodė ant kalno.
2 	Kas išaiškino užrašo reikšmę?
3 	Kaip reagavo žmonės į pranašystę? Kokias kliūtis turėjo įveikti
drąsuoliai?
4 	Apibūdinkite „Laimės žiburyje” vaizduojamus žmones.
5 	Kokios laimės žmonės siekė skaitytame kūrinyje? Pasvarstykite, ar tai susiję tik su kiekvieno asmenine gerove ar ir su kitų
žmonių sėkme.
6 	Suformuluokite kūrinio pagrindinę mintį.
7 „Laimės žiburys” turi paantraštę „Pasaka”. Kokių pasakos elementų galima kūrinyje pastebėti?

Alegorinė pasaka
Alegorija – abstrakčios sąvokos reiškimas konkrečiu vaizdu, netiesioginės, paslėptos reikšmės vaizdas, pasakojimas.
Alegorija dažna pasakėčiose ir pasakose. Paprastai alegoriniais įvaizdžiais sutartinai sąlygiškai apibūdinami reiškiniai,
ypatybės (pvz., taiką žymi baltas balandis). Alegoriniai gali būti
pasakų veikėjai (lapė yra suktumo, vilkas – godumo, gyvatė –
klastingumo alegorija).
Alegorinės pasakos pavyzdys – Jono Biliūno kūrinys „Laimės žiburys”.
Klausimai ir užduotys
1 	Kokius alegorinius įvaizdžius pastebėjote „Laimės žiburyje”?
Paaiškinkite, ką jie gali reikšti.
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Jonas Biliūnas

Ubagas

Parvažiavęs iš užsienio Lietuvon, gulėjau vieną gražią pavasario dieną pas brolį gonkelyje ir traukiau silpnon krūtinėn pakvipusį nuo sužydusių medžių orą. Malonus vakarų vėjelis, šlamėdamas medžių lapais, pūtė tiesiai man kakton, glostė plaukus
ir veidą tarytum seniai manęs pasiilgęs, ištroškęs. Klausiaus, kaip
sode raiboji gegutė kukuoja, linksmai luputis1 tutuoja, gėriau pavasario kvapą ir klajojau akimis Šventosios pakraščiais, kur gražios ievos žydi, kur naktimis lakštingalos skamba... Visur graži
prigimtis, bet savajame krašte jinai maloni, brangi, graudina širdį. Dabar suprantu, kodėl kareivis, savajan sodžiun pargrįžęs, su
ašaromis puola ant kelių žemės bučiuoti. Graudu buvo ir man,
nors ne kareiviu pargrįžau tėvynėn.
Kažin ko dirstelėjau šalin ir pamačiau takeliu ateinantį žilą
senelį. Iš už statinės tvoros negalėjau į jį gerai įsižiūrėti, negalėjau
net pažinti, ar tai buvo ubagas, ar taip sau žmogus, nes ėjo nepasiramsčiuodamas, ne taip, kaip ubagas moka eiti.
Priėjęs prie vartelių, apsistojo bailiai, kaip ir nedrįsdamas jų
atidaryti; paskui, pamatęs mane gulintį, dar labiau nusiminė ir
drebančiu balsu paklausė:
– Ar galima čia įeiti?
– Galima, galima, – atsakiau stebėdamasis, – labai prašom.
Senelis drebančiom rankom atidarė vartelius ir įėjo kieman.
Buvo tai ubagas. Teisybė, neturėjo jisai didelių lazdų geležiniais
galais, su ilgais botagais, nebuvo toksai drąsus, kaip dažnai esti
mūsų ubagai. Bet tai buvo ubagas, nes nešės pasikabinęs ant pečių krepšį, teisybė, visai dar dyką.
Užlipęs gonkelin, senelis bailiai apsistojo, nežinodamas, kur
dėtis.
1

Luputis – kukutis.
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Kadangi troboj nieko nebuvo, – visi buvo išvažiavę bulvių sodinti, ir aš vienas namie atlikau, – paprašiau senelio sėstis gonkely. Atsisėdo ir, palenkęs galvą, pradėjo kalbėti poterius.
Nežinau, kodėl man pasirodė, kad ir poterius jis kalba ne taip,
kaip paprastai ubagai pripratę yra kalbėti. Buvaunas2 ubagas kad
kalba, tai kaip žirnius beria, arba vėl kalba giedančiu, gailestingu
balsu, kur reikia pratęsdamas ir apsimesdamas. Šitas gi senelis
kalbėjo visai taip, kaip kalba žmogus nelaimingas – tyliai, lūpom
drebančiom; vietomis jis visai nebegalėjo kalbėti, tarytum jam
kas kvapą gniaužė: mačiau tik, kaip jo lūpos dar labiau drebėjo,
virpėjo; jo balse keletą kartų visai, rodos, netikėtai taip skaudžiai
suskambėjo apmaudo ir baisios nelaimės styga, kad mane visą
šiurpas paėmė. Į jį žiūrėdamas, pamačiau, kaip per raukšlėtą, išdžiūvusį veidą rieda gailios, karčios ašaros...
– Ko, tamsta, raudi? – paklausiau nemandagiai senelio, kada
jisai pabaigė melstis.
2

Buvaunas – daug kur buvęs, daug ko matęs, prityręs.
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Pakėlė į mane raudonas nuo ašarų, be blakstienų akis ir norėjo kažin ką pratarti, bet žodis neišėjo iš burnos, tik skaudžiai
sudrebėjo lūpos. Aš krūptelėjau: jo veidas pasirodė man matytas,
tik kur ir kada, negalėjau atsiminti.
– Kaip neraudosi? – tarė pagaliau senelis. – Sunku pakiemiais
pirmą kartą vaikščioti.
– O iš kur tamsta? – paklausiau nustebęs.
– Iš Pavarių. Petras Sabaliūnas... gal tamsta atmeni?
– Dėdė Petras?! – surikau, ūmai pažinęs sėdintį prieš mane
žmogų.
Atsirėmiau alkūne pagalvių ir nustebusiom akim žiūrėjau į
senelį. Kaip tai? Petras Sabaliūnas, kurį iš pat mažumės pažinojau kaip turtingą, pasiturintį žmogų, kursai buvo geriausias mano
tėvų kaimynas ir bičiuolis3, dabar ubagas?
Visokios nelaimės aplanko žmogų šioje ašarų pakalnėje, bet
toksai atsitikimas, ūmus ir netikėtas, man buvo visai nesuprantamas. Teisybė, kai mano tėvai numirė, Petras Sabaliūnas nustojo
mūsų namus lankęs, ir aš, išvažiavęs mokytųs, kokį 15 metų jo iš
arti ir nemačiau, bet, parvažiuodamas retkarčiais savo tėviškėn,
visados girdėdavau, kad Petras Sabaliūnas gyvenąs kaip gyvenęs,
gerai ir laimingai, kad savo dvi dukteris jau išleidęs už vyrų ir
vienų bičių kiekvienai davęs po dvidešimt kelmų...
Reikia paminėti, kad Petras Sabaliūnas labai mylėjo bites.
Gyveno jisai vienasėdy, už dviejų varstų4 nuo mūsų sodžiaus, pačioj pamiškėj. Žemės jo buvo nekiek, bet bičių daugybė. Vienų
savų kelmų namie turėjo arti šimto, kita tiek – pas savo kaimynus
su bičiuoliais. Keletas tokių kelmų buvo ir pas mano tėvus. Atmenu, kaip mes, maži vaikai, džiaugdavomės, pamatę Sabaliūną su
savo šeimyna ateinantį: kaip tik Sabaliūnas vasarą pasirodydavo, žinodavom, kad bus bičkuopis ir kad kiekvienas gausime nuo
dėdės Petro po nemažą kvepiančio medaus korį. Ir gaudavome!

3
4

Bičiuolis – turįs bendras bites, bitininkas.
Varstas – šiek tiek didesnis už kilometrą rusų ilgio matas.
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Sabaliūnas mažus vaikus mylėjo ne mažiau kaip bites, užtatai per
bičkuopį jis ne tik bitėmis, bet ir vaikais būdavo apspitęs. Ir stebėtina! Bitės niekados jo neliesdavo. Kalbėdavo jis apie bites kaip
apie kokį šventą, labai brangų žmogui daiktą ir visados tvirtindavo, kad bitės tada tik sekas ir esti geros, kada bičiuoliai nešykštūs
ir vienybėj gyvena, kada ir kitiems jų nepavydi. Todėl kiekvienam
pasitaikiusiam žmogui niekuomet nepamiršdavo medaus duoti...
Toks tatai buvo žmogus Petras Sabaliūnas. O dabar sėdėjo
priešais mane ubagas su krepšiu.
– Tai tamstos gal namai sudegė ar žemės nebeturi? – neiškenčiau nepaklausęs.
– Tebėra ir namai, ir žemė...
– Tai kodėl gi tamsta kalėdoji?
– Sūnus išvarė... – tik ištarė senelis, ir karčios ašaros pradėjo
riedėti iš akių.
Supratau... sūnus... Atsiminiau, kad Sabaliūnas turėjo sūnų
vienatūrį, su manim vienmetį; atsiminiau, kad su tuo sūnum
lakstydavova per bičkuopį, už rankų susitvėrusiu, medų iš korių
čiulpdamu... Tai buvo mano mažų dienų draugas, su kuriuo paskum niekados nebesusieidavau...
– Tatai tamstos sūnus gal jau savų vaikų susilaukė? – paklausiau.
– Turi bent trejetą, – drebančiom lūpom atsakė senelis. – Jau
ketvirti metai, kaip jam visa atidaviau. Nieko taip ir negailiu kaip
jo vaikų... Taip juos mylėjau... Išsigandę, išplėstomis akelėmis lydėjo mane, kaip ėjau iš kiemo... O gal ir jie kada nors varys iš
namų savo tėvą...
Ir senelio akyse vėl pasirodė ašaros.
– Ar tamsta prie savų dukterų nesiglaudei?
– Kur man prie jų glaustis. Turi jos savo vyrų tėvus dar gyvus, – tegu tik juos moka mylėti. Nėra tenai man vietos. Žinai,
senas žmogus visur nemalonus...
– Argi visur?
– E... Ar neatmeni tamsta senų žmonių pasakos?.. Įsodino
kartą sūnus žilą tėvą į rogeles ir veža iš namų, o jo mažas vaikas
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paskui bėga. Atvežė miškan, išvertė senį po pušimis, o rogeles
šalin numetė. Ir eina namo. Bet vaikas nutvėrė jį už rankos, neleidžia ir prašo: „Tėveliuk, tėveliuk, kam rogeles palikai? Aš neturėsiu kuo tamstos čionai atvežti...” Matai: ne senelio, tik rogelių
pasigailėjo. Tai ne pasaka, bet tikra teisybė: ne vienas užaugęs
norėtų kuo greičiausiai savo tėvus iš namų išvežti, tik nedrįsta
arba gėdis. Bet atsiranda tokių, kurie ir gėdos neturi...
– Na, tamstos bitės? – atsiminiau paklausti.
– Tai... baigia jau nykti, – tik penki kelmai beliko: kur namuos
vaidai, ten bitėms ne vieta.
– Tai kur tamsta dabar gyveni?
– Niekur... Kai išvarė, krepšį užmovęs, tai pats nepajutau,
kaip čionai atėjau... Vis gausiu vietelę pas kokį... kampininkėlį5...
Nedaug man reikia...
Supratau, kad negražu taip žmogaus klausinėti, tik gurdinti6...
Atsiminiau, kad reikia jam kas nors duoti, ir pajutau, kad mano
veidas visas užkaito. Nieko prie savęs neturėjau, niekuo negalėjau
atsilyginti tam seneliui, kuris tiek kartų man mažam buvo davęs
pilnus medaus korius, kuris meduitom rankom ne kartą glostė
man mažam galvą...
Atsikėlęs susiieškojau peilį ir nuėjau kamaron, iš ten išnešiau
didelę duonos riekę.
– Atleisk man, tamsta, kad niekuo negaliu tamstai padėti, –
kalbėjau visas išraudęs, duodamas seneliui duonos riekę.
Mačiau, kiek skausmo, kiek jausmų sukėlė jo krūtinėje tas
pirmas duonos kąsnelis, iš svetimųjų išprašytas. Sumišęs nežinodamas, kas besakyti, vėl pradėjau – visai ne vietoj – atsiprašinėti
senelio, kad niekuo negaliu jam padėti: jaučiau, kad dalį amžinos
vaikų kaltės ir aš savyje nešioju.
– O kuo tamsta man padėsi? Aš nieko daugiau nuo tamstos
negaliu reikalauti, – atsakė jau ramiu balsu Sabaliūnas, net ir man

5
6

Kampininkas – laikinai gyvenantis pas svetimus žmones asmuo; neturtingas žmogus.
Gurdinti – gaišinti, trukdyti; varginti, kamuoti.
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ramiau rados. – Mano dienos neilgos, suskaitytos, o daug man
nereikia... pragyvensiu...
– Girdėjau, ir tamsta sergi? – paklausė jisai mane.
– Sirginėju... – atsakiau, – atvažiavau tėvynėn pasilsėtų.
– Pasitaisysi čionai, po pušynėlius vaikščiodamas, – padrąsino
mane senelis. – Šitą ligą tamsta miestuos gavai, tai nuo mokslo ir
dulkių... Kad kuniguos būtum ėjęs, gal dabar dar sveikas būtum...
Bet Dievas ne kiekvienam dvasią šventą duoda, kad ir mokytam...
Taip kalbėdamas, senelis lingavo savo žilą galvą. Paskui atsisveikino su manim ir išėjo iš kiemo. Girdėjau, kaip už vartelių
pradėjo balsu melstis už savo prietelius7 ir geradarius...
Klausimai ir užduotys
1	Apibūdinkite grįžusio tėviškėn pasakotojo nuotaiką. Kas ją sudrumsčia?
2 Charakterizuokite ubagą. Kuo jis skiriasi nuo kitų kaimo vargšų?
3	Ką sužino pasakotojas, atpažinęs senelį? Kaip ta žinia jį paveikia?
4	Kokį Petrą Sabaliūną pasakotojas prisimena praeityje ir kokį
mato dabar? Kodėl jį ištiko tokia nelaimė?
5	Dėl ko ypač sielojosi senasis tėvas?
6	Savais žodžiais paaiškinkite kūrinyje įterptos senų žmonių pasakos prasmę.
7	Kuo neįprastas yra pats pasakotojas? Kuo panaši pasakotojo ir
Sabaliūno dabartinė padėtis?
8	Kokias vertybes puoselėja autorius? Kokiu būdu jos išryškinamos kūrinyje?
9	Kokia pagrindinė Biliūno apsakymo „Ubagas” mintis?
10 	Parašykite rašinį „Petro Sabaliūno paveikslas J. Biliūno apsakyme „Ubagas”.

7

Prietelius – bičiulis.
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Apsakymas
Apsakymas – nedidelis epinis kūrinys, kuriame paprastai
vaizduojamas vienas gyvenimo įvykis.
Nedideliame prozos kūrinyje rašytojas glaustai pasakoja vieną veikėjų likimui svarbų įvykį arba kelis su juo susijusius įvykius, kurie vyksta neilgą laiko tarpą, atskleidžia būdingus vaizduojamojo gyvenimo reiškinius, išreiškia savo požiūrį į juos.
Pavyzdžiui, J. Biliūno apsakyme „Joniukas” vaizduojami įvykiai,
kurie susiję su Joniuko tėvelio netektimi ir atskleidžia našlaičio
nedalią. Jie taip pateikti, kad jaučiame autoriaus gailestį ir užuojautą nelaimingam vaikui.
Apsakyme įvykis gali apimti trumpą (kaip „Ubage”) arba ilgesnį (kaip „Marčioje”) laiką, vykti vienoje vietoje ar keliose, gali
būti vienas epizodas ar keli. Tačiau jie turi būti paremti vieningu
veiksmu, nuotaika ar jausmu. Apsakymo veikėjo charakteris ir
likimas sutelktas į vieną momentą.
Klausimai ir užduotys
1	Kokius dar žinote epinius kūrinius? Kas jiems būdinga?
2	Paaiškinkite, kodėl „Ubagas” yra apsakymas. Kas sudaro jo
esmę – veiksmas ar nuotaika, jausmas? Kokiems kūriniams tai
būdinga?
3	Kurie lietuvių rašytojai rašė ar rašo apsakymus? Kurio iš jų apsakymai jums labiausiai patinka? Kodėl?
4	Kokį apsakymą pastaruoju metu esate skaitę? Nusakykite jo
temą ir pagrindinę mintį. Išsakykite savo nuomonę apie jį.
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Jonas Biliūnas

Žvaigždė
Parvažiavęs vasarai savo tėviškėn, išėjau vieną šventadienį
su broliu laukan javų aplankytų. Gražu buvo neapsakomai. Danguje nei mažiausio balto debesėlio. Tik tik pūtė vėjelis, bet toks
lengvas ir malonus, kad rodėsi, jog tai yra apsnūdusios prigimties
kvėpavimas, nuo kurio pats oras drebėjo, tviskėjo. Ramiai stovėjo
apsvaigęs miškas: nei ošimo, nei paukščių giedojimo. O aplink jį
marguliavo javais apsėti laukai: čionai pabalę rugiai stovėjo, palenkę sunkias savo varpas, tenai toliau žaliavo vasarojus, žydėjo
grikiai. Ore nei vieno balso, nei vieno šauksmo. Tik toli, Šventosios pakraščiuose, rėkavo žąsys, raudojo piemenų rageliai. Buvo
taip romu, tokia giedra, kad rodėsi – pati saulė žeme ridinėjo.
Apėjusiu ežiomis ir vasarojaus lauką, prisiartinova prie miško. Čionai, slėpdamos nuo saulės spindulių, palindova po pušimi
ir atsigulėva pasilsėtų. Begulėdamas pamačiau iš antros pusės ei-
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nantį pamiške seną žmogų, lazdele pasiramsčiuojantį. Jo stovyla
pasirodė man pažįstama.
– Žiūrėk! Bene Simanas eina? – paklausiau brolio.
– Aa, jis, – atsakė pažiūrėjęs brolis ir sušuko: – Ei dėde, kur
eini? Palauk!
Senelis sustojęs atsigręžė. Pažinęs mudu, sulingavo galva ir
pasisuko į mudu.
– Na, tai ko judu čionai gulita? – geru, bet šiurkščiu balsu tarė
prisiartinęs.
– Gulkis ir tamsta, – atsakė brolis. – Mat kai kaitina, prasivėdinsi.
Pasirėmęs lazdele, sunkiai rangė dėdė Simanas senus savo
kaulus, kol atsisėdo ant žemės.
– Tai gal javus lankėta? – paklausė.
– Nagi apėjova... – atsakė brolis.
– Ir aš išėjau pažiūrėtų, – tarė Simanas, – bet nelabai kokie
javai. Seniau ne tokie būdavo... kas metai vis blogyn ir blogyn. O
čionai visa pabrango, mokesčiai auga... Kas ir bus toliau... iš kur
bepriteks žmonės...
Bet ūmai ant Simano veido pasirodė ypatingas linksmas spindulys.
Šypsodamasis ir tik linguodamas žilą galvą, žiūrėjo į mane.
Žinojau, ką nori pasakyti...
– Na, tai dabar, Jonai, – tarė pasilenkęs prie manęs Simanas,
– papasakok mums ką nors. Juk tu daug žinai, daug esi skaitęs ir
apie kitas šalis, ir kas pasaulyje dedas, tik tavęs neprisiprašysi, –
nenori mums pasakoti...
Niekas kitas visame sodžiuje nemėgdavo taip pasakojimų,
kaip dėdė Simanas. Patirs, būdavo, kad aš parvažiavau, ir ateina
šventadienį į mane naujienų pasiklausytų. Ir jeigu tik pradėdavau
pasakoti, nebepaleisdavo: klausydavo ligi sutemos, ligi vidurnakčio. Jeigu dar kita ką labiau mėgdavo, tai tik savo ūkį ir medžioklę, kurios ir senas būdamas negalėjo išsižadėti. Taigi ir dabar
sunku man buvo išsisukti: noromis nenoromis turėjau pradėti...
Žodis po žodžio priėjome ir prie astronomijos. Kada jau išmata146
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vome saulės didumą ir žvaigždžių tolumą ir išreiškėme savo nustebimą dėl Dievo galybės ir prigimties neapsakomų grožybių,
mano brolis tarė:
– O kodėl gi dieną žvaigždžių nematyti?
Kada jam tai išaiškinau, dėdė Simanas atsiliepė:
– O aš ir dieną esu matęs!..
– Nejaugi tamsta matei? – paklausėva su broliu.
– Mačiau... – atkartojo Simanas ir, lazdos atsirėmęs, pradėjo
pasakoti:
– Seniai tai buvo... Dar aš, judviejų tėvai amžiną atilsį ir visi
mūsų sodžiaus po ponais tebebuvom... Kratėva šitai aname lauke pamiškėj mudu su Baltrum Rudoku mėšlą, skubėjova dirbti,
nes buvo jau po pietų, o ligi vakaro turėjova nukratyti dar didelį
mėšlu apvežtą lauko plotą. O neduok Dieve, būdavo, nepabaigsi
darbo! Taigi dirbova išsijuosusiu. Besišluostydamas nuo kaktos
prakaitą, pakėliau galvą, žiūriu – pro pat pušies viršūnę mirksi
danguje žiburėlis šaly debesio, po kuriuo ką tik saulė palindo.
– Žiūrėk, – sakau Baltrui, – ar tik ne žvaigždė žiba?
– Ar tu sapnuoji? – atsiliepė Baltrus ir pakėlė galvą.
– Bet tu pažiūrėk, – atsakiau jam. – Argi nieko nematai pakrašty debesėlio, kur šit už tos pušies niūkso?
– Iš tiesų, – sušuko Baltrus, – lyg tartum kas žiba!
Sustojova abudu, žiūriva į tą žvaigždę ir galvojava, kas tat
galėtų būti, kad dieną žvaigždė pasirodė. Tik pamatėva: nebetoli
eina prievaizdas Gimbutas (tas pats, kurs ir dabar paupyje tebegyvena). Per visą kūną mudviem šiurpas perėjo.
– O ko jūs čionai, uncvotai1, sustoję stovit, a? – suriko prisiartinęs.
– Pamačiau, ponuli, žvaigždę, – sakau visas drebėdamas, – tai
žiūriva su Baltrumi. Nežinova, kas tat gali būti...
– Kokią žvaigždę, kur? – paklausė.
– Žiūrėk, – sakau, – ponuli, pro anos pušies viršūnę – kaip tik
pakrašty debesėlio žiba.
1

Uncvotas – šunsnukis, nenaudėlis, neklaužada.
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Ir šiaip žiūrėjo prievaizdas, ir taip – nemato.
– Nieko nematau... – tarė piktai ir, palikęs mudu, nuėjo atgal.
O mudu su Baltrum drebava. Dabar, sakova, tai jau bus! Nuėjęs lieps atnešti vyčių kūlį, pašauks mudu pavietin, kur visados
plakdavo, ir duos tiek, kad panešti negalėsiva. Ir žvaigždę užmiršova. Dirbova dabar taip, kad tik dulkės per lauką ėjo, bet širdys
abiejų drebėjo. Pagaliau pamatėva: sugrįžta kažin kuo rankoj nešinas. Kojas mudviem pakirto – tik pastovėti begaliva...
– Ar tebematyti dar žvaigždė? – paklausė manęs.
Pakėliau galvą aukštyn – dar žiba. Parodžiau. Pridėjo prievaizdas prie akies ilgą vamzdelį ir žiūri.
– Teisybė, žvaigždė, – atsiliepė lukterėjęs. – Geras gi tu, Simanai, akis turi, kad galėjai ją pamatyti.
Pats pažiūrėjo, paskui ir mudviem vamzdelį davė. Paėmiau jį
drebančiom rankom. Pridėjau prie akies ir ko tik nesurikau nustebęs: taip dabar aiškiai buvo matyti žvaigždė ir tokia apskrita, graži, kaip mažas aukso obuolys. Paskui papasakojo mudviem prievaizdas, kokio žvaigždės esti didumo, kas jos tokios yra... Daug
tada jis mudviem apsakė. Toks geras buvo, kokio nei pirma, nei
paskui niekados nemačiau. Pagaliau atsiminė, kad mes stovim, ir
liepė eiti dirbtų.
– Žiūrėkit, kad ligi vakaro būtų padaryta! – pasakė nueidamas šiurkščiu balsu.
Bet mudu su Baltrum linksmi buvova, kad visa gerai pasibaigė...
– Tai nepakliuvota už tai? – paklausė mano brolis.
– Ne, tuo kartu žvaigždė išgelbėjo, – atsakė atsidusdamas Simanas. – O lupdavo, oi lupdavo! – kalbėjo toliau, atsiminęs praeitį, senelis, linguodamas žilą savo galvą. – Už menkiausią daiktelį
kraujas plaukte plaukė. Ir neduok Dieve, jeigu kas nors kartą pakliūdavo: tas visą gyvenimą minėdavo. Dabar tai bepiga su šituo.
Jūs šitai mokslus einat, žmonėmis paliekat – ir tai skundžiatės,
o jūsų tėvai kiekvieną valandą už savo kailį arba net ir gyvybę
drebėdavo. O tačiau nuo jų dainų visi miškai aplinkui skambėjo. Ir
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linksmi buvo tada miškai, pilni paukščių ir gyvulių laukinių; nuo
uogų ir grybų žemė marguliavo; riešutų – kiek dabar gilelių; upėj
ir liūnuos žuvies – kiek tik nori, ir kokios dar žuvies! Kad sugaudavai lydį arba lyną, tai būdavo ko nešti. Nors daugiausia tų visų
daiktų ponui turėdavom pristatyti, bet ir mums šis tas kliūdavo.
O dabar miškus kuone visus aplinkui iškirto – vėjas smėlį nešioja.
Nueini medžiotų: vaikštai, žmogus, visą dieną, vargsti ir gaišuoji,
o gerai, jeigu nors kiškelį arba teterviną parsineši, dažniausiai gi
dykom rankom namo pareini. Žuvys išnyko, džiaugies, jeigu pasninkui arba kūčioms tik mailiaus2 pasigauni... Et, blogyn eina, ir
gana! Kad nors tie rugiai ir vasarojus geriau augtų...
Simanas nutilo ir liūdnom akim žiūrėjo tolumon. Jau artinos
vakaras. Iš miško išlindo ilgi tamsūs šešėliai ir plačiai uždengė
rugių lauką. Saulė riedėjo žemyn ir ruošėsi greitai pasislėpti už
aukšto Šventosios kranto. Oras vėso. Metas buvo namo. Nenoromis išlindom visi trys iš po pušies, kur taip gera buvo gulėti.
Simanas nuėjo dar vasarojaus žiūrėtų, o mudu su broliu namo.
Atsigręždamas ilgai dar mačiau stovinėjančią lauke Simano stovylą. Pagaliau ji pasisuko už miškelio ir išnyko...
Klausimai ir užduotys
1
2
3
4
5
6

2

	Kas yra apsakymo pasakotojas?
	Kodėl pasakotojas ir jo brolis mėgo dėdę Simaną?
	Papasakokite, koks buvo Simanas.
	Apie kokį įvykį pasakoja Simanas?
	Ką sužinojote apie senovę iš Simano pasakojimų?
	Pasvarstykite, kuo galėjo tapti Simanas, jeigu būtų galėjęs mokytis.

Mailius – smulkios, vos iš lervų atsiradusios žuvytės.
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Vincas Krėvė-Mickevičius
(1882–1954)

Vincas Krėvė – lietuvių literatūros klasikas, prozininkas ir dramaturgas. Gimė
Subartonių kaime, Alytaus apskrityje. Kaime Mickevičiai dar buvo vadinami Krėvėmis, todėl tą pavardę rašytojas pasirinko slapyvardžiu. Ilgą laiką vadinosi dviguba
pavarde – V. Krėvė-Mickevičius.
V. Krėvė mokėsi pas kaimo mokytoją ir Merkinės mokykloje. Dar pasimokęs
privačiai Vilniuje, Petrapilyje išlaikė 4 gimnazijos klasių egzaminus ir įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Nejausdamas pašaukimo, iš seminarijos po dvejų metų
išstojo. 1904 m. V. Krėvė Kijevo universitete pradėjo studijuoti filologiją. Vėliau
persikėlė į Lvovo universitetą. 1919 m. buvo Lietuvos atstovas Azerbaidžane.
1920 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje sekretoriumi, profesoriavo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. V. Krėvė aktyviai dalyvavo visuomeniniame ir politiniame
gyvenime. 1940 m. bolševikams okupavus Lietuvą, ėjo ministro pareigas vadinamojoje Liaudies vyriausybėje, bet greit iš tų pareigų pasitraukė. Atsisakęs politikos, dirbo Vilniaus universitete, buvo paskirtas Lituanistikos instituto direktoriumi.
1944-aisiais V. Krėvė pasitraukė į Vakarus. Kurį laiką gyveno Austrijoje, o
1947 m. persikėlė į Ameriką ir apsigyveno Filadelfijoje. Pensilvanijos universitete
dėstė rusų ir lenkų kalbas bei literatūrą.
Svarbiausi jo kūriniai: novelių rinkinys „Šiaudinėj pastogėj”, apysaka „Raganius”, „Dainavos šalies senų žmonių padavimai”, dramos „Šarūnas”, „Skirgaila”,
„Žentas”.
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Veronika Mickevičiūtė-Lapėnienė

Atsiminimai

Ištraukos iš knygos „Vincas Krėvė-Mickevičius”

Vos spėjus broliui parvažiuoti į namus, kitą dieną visas kaimas sugužėjo. Ne tik mūsų Subartonys, bet ir iš kaimyninių kaimų pažiūrėti Vinculio žmonos, dukros. Po karo kiekvienas turėjo
savo bėdų – vargų begalės, ir norėjosi su Vinculiu pasitarti, pasiklausti jo patarimo, kaip pradėti dabar gyventi. Kas bus su pinigais, ar greit Lietuvos vyriausybė savus išleis.
Pas mus tas dienas, kaip Merkinėje per atlaidus, buvo pilna
žmonių, triukšmo. Mums, namiškiams, ir linksma, malonu. V. Krėvė su kiekvienu pasikalbėdavo, patardavo, ką galėjo, ne vienam
neturtingesniam ir materialiai padėjo. Nors kartais ir išvargęs atrodydavo, visiems vienodai geras būdavo, su visais pajuokaudavo
ir kartu pabėdavodavo. Senu papratimu per šienapjūtę išėjo šienauti ir vežti...
V. Krėvė su J. Bakšiu rūpinosi kaip nors įsteigti Merkinėje
progimnaziją (keturių klasių gimnazijos kursą). Per dideles pastangas, vargus tikslas buvo pasiektas. Progimnazija atidaryta...
Mokinių skaičius nebuvo didelis. Po karo Dzūkijoje žmonės
gyveno sunkiai, už mokslą reikėjo mokėti, pirkti knygas, buvo ir
kitų išlaidų. Mokėsi beveik vien pasiturinčių ūkininkų ir miestelėnų vaikai, dažniau berniukai, nes žmonės žiūrėjo senovės papročių, girdi, kam mergaitėms mokslas, ištekės ir bus po mokslo,
namai, vaikai. Tėvai buvo labai dėkingi įsteigėjams, nes dabar nebereikėjo vežti vaikų į Alytų ar dar kur toliau. V. Krėvė stengėsi
išgauti valdžios lengvatų neturtingiems vaikams, kad nereikėtų
mokėti už mokslą...
V. Krėvei buvo labai brangi Merkinė. Čia tiek daug mažas
būdamas vaikščiodavo, mokėsi, vėliau parvažiuodamas atostogų visuomet užvažiuodavo Merkinėn. Merkinėje praleisdavo dalį
savo atostogų ir ne vieną apsakymą yra parašęs, sėdėdamas ant
piliakalnio, grožėdamasis apylinkėmis, gamtos vaizdais.
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Brolis sakė man ne kartą: „Aš savo tėviškę – Dzūkiją myliu
kaip savo motulą. Žinai, Varusula1, kur aš bebūtau, savo tėvynės,
gimtinės ilgiuosi taip, kaip savo tikros motulės. Man ji visur prieš
akis, aš matau jos vaizdus sapnuos, kokia ji buvo man mažam
esant.”
Kartą aš parsinešiau dvejetą. Vakare brolis parėjo iš miesto,
rado mane vieną ir pradėjo barti ir aiškinti, kad turiu kaip nors
stengtis mokytis: „Varusula, atsimink, kaip aš turėjau sunkias sąlygas mokytis, ir niekas niekas man nepadėjo. Aš tik per savo
atkaklumą, užsispyrimą pasiekiau to, ką dabar turiu. Tu manai,
kad man buvo lengva, kad aš visuomet buvau iki soties pavalgęs
ir ko norėjau. Ar gražiai apsirengęs kaip kiti, kad mano likimas
rožėmis klotas. O ne, brangioji sesute, daugiau erškėčiais išpintas
visas kelias. Daug kur mane likimas buvo paklupdęs ant kelių,
bet atkaklumo ir noro pasiekti tikslą dėka viską nugalėjau. Labai
norėjau mokytis ir nenorėjau apvilti tėvų. O tau, Varusula, sąlygos geros, tik mokykis. Aš ne dėl garbės to siekiau, bet norėjau
atnešti savo kraštui, tėvynei naudos. Norėjau ją išaukštinti, kad
ji garsėtų nemažiau už kitas dideles valstybes, kurios didžiuojasi
žymiais mokslo žmonėmis. Norėjau parodyti, kad ir mažos tautos
gali turėti gabių, žymių žmonių, kurie dėl savo tėvynės dirba, kad
ją išaukštintų, pagarsintų savo darbais, savo pasiaukojimu.”
Klausimai ir užduotys
1 	Koks buvo Vincas Krėvė?
2 	Kaip jį prisimena sesuo?
3 	Raskite ir perskaitykite ištraukas, kuriose kalbama apie rašytojo meilę gimtinei ir tėvynei.
4 	Ko moko Krėvė seserį? Papasakokite, ko siekė rašytojas. Kodėl? Kaip žmogus turėtų siekti užsibrėžto tikslo?
5 	Parašykite samprotaujamojo pobūdžio rašinį „Kaip aš galėčiau
(norėčiau) ateityje išgarsinti Lietuvą (savo kraštą)?”
1

Taip namiškiai vadino Veroniką – V. Krėvės seserį.
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Vincas Krėvė

Skerdžius1

I

Du senu buvo Pagirių sodžiuje: Grainio liepa ir skerdžius
Lapinas. Kiek tik galiu prisiminti, jiedu visada buvo tokiu pačiu,
kaip kad dabar: viena – žalia, išsišakojusi, nubujojusi, visų toje
apylinkėje medžių aukščiausia, kitas – stiprus, nors žemo ūgio,
bet drūtas kaip stipriai žemėn įaugęs seno ąžuolo apsamanojęs
kelmas, visas apžėlęs ir žilas it žydinti obelis, seniausias visų tame
kaime gyvenančių senelių.
Liepa kasdien švokščia savo plačiai iškerėtomis šakomis, šlama žaliais sultingais lapais – prabundu vasaros rytą anksti anksti,
pratrinu miegu traškanotas akis, pamatau pirmiausia ramiai siūbuojančias liepos šakas, išgirstu tyliai šlamančius lapus, it varpelius skambančius, jausmą žadinančius, džiaugsmą gimdančius.
O josios viršūnė jau liepsnoja tekančios saulės spinduliuose...
Bet visų šių gražumų nei nepamatytau, jei skerdžius kas vieną rytą nekeltų manęs iš miego, dumdamas ragan ir pliauškindamas botagu...
Liepa visada pilna paukščių. Kokių tik ten nebūna, kas ten nečiulba, negieda žaliose liepos šakose: ir rėksniai žvirbliai ten nuolat triukšmingas vestuves kelia, ir volungės dažnai graso ievai, ir
strazdas švirkštauja, atlėkęs čion svečiuosna iš unksnėtos girios;
vieši ten dažnai patsai didysis nepasėda, amžinas keliauninkas,
svetimuosna kraštuosna besirengiąs ir niekados ten nepakliuvęs,
dvylika kalbų kalbąs – kėkštas.
Mėgsta ir pelėda, ten atlėkusi, paverkauti žalios liepos šakose,
kad josios, vargdienės, niekas nenori vesti...
Vasaros metu, net rytagonėmis2 iš tolo jau kiekvienas girdi,
kur skerdžius pasiverčia: ten ir šunys pjaunasi, ten ir kaimo vaikai
rėkauja – vienus ir kitus myli Lapinas, bet savotiška, skerdiška
1
2

Skerdžius – vyriausias piemuo.
Rytagonė – gyvulių ganymas nuo saulėtekio iki pusryčių.
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meile: jam linksma, kai šunys pjaunasi, jam gražu, malonu, kai
vaikai pešasi kaip mėšlyne žvirbliai.
Gena skerdžius namo – vaikai jį lydi net į šilaines. Skerdžius
daro vieniems švilpukų, suka vamzdelių, kitiems duoda botagu
papliauškinti, ragan padumti. Juokias senis, net už šonų nusitvėręs, kai vaikinas pučia ragan, visas savo jėgas įtempęs, vos žandai
jam neplyšta, o uždumti vis dėlto neišgali...
Tai vėl pasakoja jiems skerdžius, kaip lapės ant kiaušinių tupi,
vilkai medžiuose vaikus peri, volungės kiškius melžia, savo mažučius girdo, kaip vanagai žindo vanagynus... Porina apie laumes,
kurios pirtyse gyvena, pabaliuose vakarais, saulei nusileidus, audeklus velėja3, siuva maišus, gaudo vaikus ir balosna juos murkdo, ypač tuos, kurie senesniųjų neklauso... Byloja apie miškinius,
raistuose gyvenančius, po girias klajojančius, kurie apsuka žmogui galvą taip, jog nuveda jį kažkur raistan, paguldo ant kupsto,
o žmogus mano, kad jis guli namie, ant pečiaus...
Pripasakoja, primeluoja tiek, jog vaikai net sodžiun grįžti bijo,
o ypač jei pakelėje yra bala ar pirtis...
3

Velėti – skalbti, kultuve mušti skalbiamus audinius.
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Kai ateina vakaras, vaikams visai bėda: net pirkioje, ant suolo
sėdėdami, bijo nuleisti kojas, baidosi atsisėsti arti lango: sėdi visą
vakarą kampe, susirangę kojas po savimi, ir jiems vis vaidenasi,
kad štai kažkokia plaukuota baisenybė įkiš galvą per langą, nutvers ir nuvilks balon taip, jog niekas net nepastebės, arba naminis pagriebs už kojų, kai tik nuleis jas nuo suolo, ir nutemps mažą
papečkėn ir užgniauš greičiau, negu tėvas ir motina pastebėjusiu
sugebės jį išgelbėti...
O jau kad tėvas ar motina kažin kaip norėtų pasiųsti vaiką
kokiu nors reikalu į kiemą, vis tiek neitų. Geriau teprimuštų, negu
turi su šmėkla susitikti. Ne tiek baisu kieme, kiek baisu eiti patamsėje per priemenę.
Dažnai Lapinas pasakodavo vaikams, kokie senovėje augo čia
aplinkui ištekini miškai, tamsios girios, kokie buvo tankūs šilai,
klampūs raistai, kiek čia buvo visokių žvėrių, dabar jau nesutinkamų: vilkų, briedžių, meškų, lokių...
Pasakojo, kokie senovėje buvo stiprūs, galingi žmonės... Porino, kaip senasis Lukšis, Petruko prosenelis, parjojo raitas namo,
pasižabojęs mešką, kuri miške pastojusi buvo kelią, kaip senis
Dundis vienui vienas basliu užmušęs visą vilkų rują, žiemos metu
jį užpuolusią, vėlai grįžtantį iš Rudnios...
Niekas tiek nežinojo pasakų, kiek senasis Lapinas; niekas taip
gražiai nemokėjo papasakoti pramanytų dalykų, įtikinančiai sumeluoti kaip jisai. Suvedžiodavo dažnai ne tik vaikus, bet ir senus
rimtus vyrus. Spjaudydavosi apgauti ir juokdavosi patys iš savęs,
kad pasitikėjo žinomu melagiu, kad paklausė jo, o kitą kartą ima
ir vėl paklauso, patiki...
Linksmai šlamėjo liepa, linksmai gyveno skerdžius, nors žmonės kalbėdavo, kad liepa be naudos auganti, tik viralus nušvokščianti, o seną skerdžių visi apduluodavo4, kvailučiu vadindavo...
Lapinas gyveno sodžiaus gale, dūminėj pirkaitėj, be priemenės, gyveno du vienu su žmona, tokia pat neišmanėle ir senute
kaip jisai. Vaikų jiedu neturėjo. Dėl to kas vieni metai auginda4

Apduluoti – apmulkinti, apgauti.
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vo du paršiuku, kurie būdavo riebiu, ramiu ir sočiu kaip vaikinu.
Žmonės juokdavosi kalbėdami, kad sena Lapinienė juodu kas savaitę prausdavo niekotaitėje5 kaip mažus vaikus ir šukuodavo...
Ar tai buvo tikra tiesa, ar juokai, kas ten sugainios, kas susigaudys, bet visi žinojo viena: pašauk kurį paršelį – „kūkut, kūkut”, tuoj atbėgs į rankas ir bėgios paskui žvieguliaudamas, kol
duosi duonos plutelę ar bulvės kąsnelį...
Kaip ir kuo gyveno senas Lapinas, niekas gerai nežinojo ir
nesidomėjo. Kas vieną vasarą Lapinas ganė gyvulius – „pulkininkavo”, o Lapinienė rinko uogas, kremblius6, nešiodavo artiman
miestelin ir pardavinėdavo žydams... Žiemą vyras mezgė tinklus,
bradinius7, o kai nebuvo tokio darbo, mezgė moterims petkes8, jo
žmona verpė ūkininkėms pakulas.
Taip gyveno metai per metus du seneliu, visada būdavo linksmu, ypač Lapinas. Matydami tai, ūkininkai net pavydėdavo jiem.
– Matai, kaip gyvena? Nelyginant kokie ponai...
– Negu jiedu nusidarbauja, negu pavargsta? Kodėl tokiam
linksmam nebūti...
– Taigi, žmoguli, ar yra kam tokis sunkus gyvenimas kaip
ūkininkui? Bėgi žmogus ir nepabėgdamas, eini nepaeidamas, ir
vis tiek nieko neturi...
Ar ką turėjo Lapinas, niekas nežinojo – buvo neįdomu...
Bet nėra tikros laimės pasauly. Mirė praeitą žiemą Lapinienė,
liko senas Lapinas našlys.
Todėl nesėdi dabar senas skerdžius namie, nemezga tinklų bei
bradinių, tik vaikštinėja iš vienos pirkios kiton ir laukia, kad greičiau giria sužaliuotų, kad gyvulius išginti galėtų...
Kirkia9 senį, erzina dabar žmonės, kaip kuris moka. Vieni taip
sau, kad tik pasijuoktų, kiti net skaudžiai... užgaudami... Bet senis
nepyksta, neužsigauna...
Niekotė (niekočia) – gelda.
Kremblys – grybas.
7
Bradinys – nedidelis tinklas žuvims gaudyti.
8
Petkė – šliurė.
9
Kirkti – erzinti, pykinti.
5
6
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Visi juokauja, tik vienas Lapinas dabar juokauti pamiršo, lyg
niekados ir nemokėjo.
– Kada tu, dėdule, vesi? – klausinėja ne vienas juokdarys.
Lapinas apsidairo, pamąsto, pakaušį pakrapšto...
– Dar, vaikeli, mergos sau nepasirinkau. Nesuradau tokios,
kaip kad manoji buvo...
Ir niekas negalėjo suprasti, ar juokauja senis, ar jis rimtai kalba...
Klausimai ir užduotys
1	Kuo panašūs Lapinas ir liepa? Kodėl juos abu rašytojas gretina?
2	Perskaitykite liepos aprašymą. Kuris lietuvių poetas irgi aprašo
paukščių keliamą triukšmą? Kuo tie aprašymai panašūs ir kuo
skiriasi?
3	Kokį įsivaizduojate Lapiną? Kaip V. Krėvė atskleidžia jo išorę?
4	Koks kaimo žmonių požiūris į Lapiną? Raskite citatų.
5	Kuo Lapinas išsiskiria iš kitų kaimiečių?
6	Apibūdinkite Lapino santykius su vaikais. Kokios jo charakterio ypatybės išryškėja bendraujant su vaikais?
7	Ką sužinome apie Lapino buitį, materialinę padėtį? Ką jis pasakoja apie Lietuvos senovę?

II
Šilas kvepėjo kaip pilnas avilių ūkininko sodas. Tik išsižiok,
rodos, kvėpterk oru, ir lyg medaus pavalgysi.
Visą dieną šutino kaip puode, bet pavakarėn atvėso truputį,
padangės net nusidumblojo1.
Grįždamas namo iš miestelio, ėjau basas ir vienmarškinis. Kelias buvo netolimas, vos keturi varstai, ir ėjo giria.
Augo čia pakelėje seniau miškas ištekinis, tamsus kaip naktis, nusišakojęs, nubujojęs. Gūdžiai švokšdavo paslaptingai žali
1

Dumblotis – niaukstytis, blaustis.
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plačiašakiai ąžuolai. Įeini, būdavo, girion, lyg visai kitam pasauly atsiduri, paslaptingame, net kūnas pagaugais nueina: ramu ir
gūdu lyg kažkokiuose užburtuose rūmuose. Medžiai stovi tylūs,
lyg daugel matę seneliai, ir nei vienas lapas nesukužda, nesušlama, nei viena šakelė nelinguoja. Girdi, kaip nuo šakos ant šakelės
paukštukas šokinėja, kaip pilka voverėlė lipinėja.
Kažkur toli toli suūžė, sugriaudėjo šilas... Vis arčiau... arčiau... Štai lapas sušlamėjo, sukrutėjo šakos, viršūnės sulingavo,
sušvokštė giria, lyg kažkas medžių viršūnėmis prabėgo – ir vėl
tylus ir ramus ištekinis šilas...
Vaikščiodavau tokiu mišku, kai buvau dar mažas vaikinas.
Tuomet dar saulė man kaitriau švietė, ir pasaulis dėl manęs linksmesnėmis spalvomis klostėsi, paslaptingesniais balsais bei šlamėjimais dabinosi...
Prieš metų keliolika, kai miškas, baltu sniegu apsiklostęs,
buvo žiemos miegu užmigęs, atėjo su kirviais, su pielomis pikti
žmonės. Traiškino griūdami pakirsti girios galiūnai, verkė ir raudojo.
Išskynė mišką, iškirto medžius, o paskui vėl užsėjo. Dabar jau
ten sužėlė tokie tankumynai, jog nei praeisi, nei prasiskverbsi. O
kadangi ten dabar neleisdavo ganyti nei gyvulių, nei arklių, žolės
ten nubujodavo iki juostai, kaip karklynas suaugdavo.
– Šarke, Šarke, kad tave galas paimtų! Tokia tu kvaila. Kur
lendi, Gražiagalve? Ar tau čia maža žolės, kad eglynan parūpo?..
– išgirdau, vos įėjęs miškan, ant visos girios šūkaujantį Lapiną. –
Jonuk, Petruk! Nestovėkita ten kaip duduku. Eikita paežerėn, kad
karvės avižosna nesulįstų...
Botagas pliaukšt, pliaukšt! Žiūriu – išlindo Lapinas iš krūmų
ir atsisėdo ant kelmo, šalia kelio.
– Dėdule, ar tai jau nebijai eigulio, kad, suleidęs gyvulius sėtinėn2, visa gerkle šūkalioji?

2

Sėtinė – sėtas miškas, giria.
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– Eigulys nuvažiavo pas uošvį viešnagėn, – paaiškino man
atsiliepęs balsas krūmuose. Žiūriu, išlenda iš ten Mykoliukas, pilnu žeminių uogų aukšliu3 nešinas. Skerdžius sėdi ant kelmelio,
dumia nosimi kaip treigys kumelaitis ir man nė žodžio; vadinasi,
piktas. Koks čia galas? Neteko iki šiol man matyti, kiek pamenu,
kad Lapinas būtų buvęs piktas.
Prisėdau ant kelmelio ir ėmiau autis: per mišką basam eiti nepatogu, dar padą padursi ar įgels kažkas.
– Negerai, dėdule, darai, – kalbu besiaudamas. – Bėdos pridarysi, o atsakyti reikės eiguliui.
– Kodėl negerai? – šiurkščiu balsu atsikirto skerdžius. – Kad
eigulys ar kitas kuris kvailys draudžia, tai jau ir negerai?.. Žolė –
Dievo dovana, ir ne žmogui, bet gyvulėliui. Piktai daro tasai, kuris draudžia, o ne aš, kad gyvulėliams suganau. Kad dar žmogaus
naudai draustų, bet ne – veltui žūna šventa žolelė. Štai priganysiu
karveles, – pragiedrėjo: – jos duos nūnai daugiau pienelio, o moterys balčiau man atskies buizos4.
– Taip, bet kiek nūnai tavo karvės palaužys sėtinių?
– Seniau miško niekas nei sėjo, nei sodino, patsai sau augo
kaip siena: o dabar jį kaip kopūstus ir sėja, ir sodina, bet miškas
vis nyksta ir nyksta. Kokios čia seniau buvo girios! Kai prisimenu, net širdį sugniaužia... Dažnai pasigailiu, kad tokių laikų sulaukiau, kada žmonės net girių nemėgsta, švento miško nesigaili...
– Ir mėgsta, ir gailisi, jei sodina, tik medis žmonėms reikalingas...
– Nekalbėk tu man niekų! Ne sodinti girios reikia, bet mylėti... Sakai – žmonėms miškas reikalingas, o kerta žydai, kad juos
visus iki vienam velniai išnešiotų! Jie vis girias naikina. Ir kuriems galams tasai miškas jiems reikalingas? Juk jie ir be to gerai
gyvena. Įeik pas turtingesnį pirkion, pas jį gražiau negu pas kunigą. Anądien, prasivėręs iš krautuvės duris, pažiūrėjau į Berkos

3
4

Aukšlys – iš medžio žievės padarytas indas uogoms rinkti.
Buiza – čia: prastas viralas.
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gyvenamąją trobą ir net nusispjoviau... Ir kuriems velniams jie
dar miškus naikina?..
– Dabar ir be žydų miškus kirstų, kad tik žmonės pinigų turėtų. Kam dabar miško nereikia?.. – pastebėjo Mikas. Jis atsisėdo
nuošaliai ant kelmelio, išbėrė uogas iš aukšlio ant kepurės dugno
ir atsilaužė iš terbos duonos kąsnelį, besirengdamas užkandžiauti.
– Meldžiu paragauti, – pasiūlė man, atkišdamas kepurę su uogomis.
– Ir žmonės dabar išbjuro, neduok tu Dieve! Tai ne žmonės,
bet nežinau, kaip juos ir pavadinti. Kad aš eitau žydams miško
kirsti!..
– Neitų, kad pinigų žydai nemokėtų. O pinigas mūsų žmonėms vai reikalingas. Tėvas man dar pavasarį batus pažadėjo, o
iki šiai dienai nenupirko: neturi pinigų, – nusiskundė Mikas.
– Tai kas, kad iškerta, – kalbu aš. – Užsėja, paskui užauga
jaunas, dar gražesnis...
– Jau tu man nekalbėk! Aš daugiau išmanau negu tu, nors ir
esi mokytas. Ką tu išmanai? Iš knygų tik, o aš tiek pragyvenau,
jog net savo metams skaičių pamiršau, ir vis miškuose nuo mažo
vaiko.
– Ir visą laiką Pagiryje ganei, dėdule?..
– Ne, ir Gružliuose ganiau keletą vasarų. Bet nemėgstu Gružlių: ten miškų nėra. Visą vasarą laukuose ir laukuose; jei tik kai
kada įsiginsi plikuotan raistelin ar susususian šlaitelin – ir visas
tau malonumas.
– Bet ganyti laukuose, manau, kur kas geriau: ir linksmiau,
kai aplinkui viską matai, ir gyvulio nepamesi. Vis tiek kaip rugienoje, – įsikišo Mikas.
Skerdžius tik nusišypsojo.
– Toks jau ten gerumas. Svilina tave visą vasarą, kaitina kaip
puode. O kai užeina lietus, nepasislėpsi niekur. Vėl kaip gali būti
gera, kur nėra miško! Be miško suskursta žmogus. Čia tau ir kuoja5 pašvokščia, ir epušė lapais paskambina, ir eglė pasiūbuoja, ir
5

Kuoja – čia: pušis.
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berželis, kasas taisydamas, pakušta. Čia ir paukštukai... Ne, be
miško niekur nėra gero, kad net ir Amerika ten bebūtų. Jau kad
net monai6 iš ten bėga, kur miško nėra, tai galgi bloga ten...
– Jokių monų, dėdule, nėra. Juos tik tamsūs žmonės prasimanė, – noriu jam paaiškinti.
Senis, išgirdęs tai, suspirgėjo kaip lašiniai ant žarijų.
– Seniau gudresni už tave buvo žmonės, kurie matė juos. Kaip
tai, kad monų nebūtų? Ei, ką jums, jauniems galvočiams, nūnai
kalbėsiu!
Sumojo ranka senis, lyg aš būtau buvęs koks niekniekis ar
varmas, ir nusigręžo nuo manęs. Išsiėmęs krepšį ir pypkę, ėmė
kimšti pirštu jon titūną7.
– Aš taipogi, dėdule, mėgstu ir monus, ir laumes, ir labai man
gaila, kad bėga jie iš Lietuvos girių, šlaitų ir šlaitelių, kad miršta,
nyksta jie kaip girios, – pasiteisinau aš.
Užtraukęs pypkę, nusispjovė senis ir nieko man neatsakė, lyg
mano žodžių nei negirdėjo.
– Dėdė nūnai piktas, – atsiliepė piemenukas. – Vakar vaikščiojo užurašų su merga, o kunigas ėmė ir pravarė.
– Užurašų? – nustebau. – Argi tikrai, dėde, vesti sumanei?
– Kodėl ne? Ar tai negaliu? – atsigręžęs į mane, prabilo skerdžius. – Dargi man mirusioji žmona yra palikusi du ritimu audeklo, penkis ryšelius linų ir apie penkis svarus sėmenų. Kam gi tai
turi žūti. Ir pirkaitė gi... Mirsiu dar aš negreitai.
– Iš kur, dėde, žinai, kad negreitai dar mirsi? – domisi Mykoliukas.
– Kad sakau, tai žinau. Kai aš dar mažas buvau, man viena
čigonė delne išskaitė, kad mirsiu, kai Grainio liepa nuluš. O ji dar
stipri, visus medžius prastovės.
– Tai tau, dėdule! Liepa dar kelis šimtus metų stovės.
– Tai ir aš gyvensiu. Kodėl neturiu gyventi? Ot, kad tik dar
neišnaikintų girių, beganau sau gyvulėlius.
6
7

Monas – miško dvasia, miškinis.
Titūnas – tabakas.

161

TURINYS

– Kodėl gi tave, dėdule, kunigas pravarė? – klausiu jį. – Ar
kad senas esi?
– Kur tau, vaikel, – katakizmų nemokėjau. Kai atėjau, tikrai
paklausė, ar daugel turiu metų. Aš atsakiau, kad nežinau, net gal
šimtas yra. Nieko nesakė, tik paklausė, ar miršta žmogaus dūšia?
Aš pasakiau, kad gal miršta. Už tai ėmė ir pravarė.
– Kaip tu, dėde, tiek metų pragyvenęs, nežinojai, kad žmogus
turi nemirtingą sielą?
Senis užsitraukė drūtai pypkės kartą, kitą, jog net sugruzdėjo
ten viduje, paskum ėmė ją krapštyti sraigteliu, kuris kabojo prie
kandiklio.
– Iš kurgi aš žinosiu, ar aš kunigas? Kai jaunas buvau, niekas
nemokė, tik žiūrėjo, kad kunigyston8 eitau. Ponas buvo piktas...
Tada gi ir kunigai jokių katakizmų neklausė.
– Kaipgi dabar bus, dėdule? – atsiliepė vėl piemenukas. – Kunigas nepriims užurašų, kad katakizmų nemoki...
– Ne, dabar jau užrašys, jau dabar aš žinau, kad dūšia nemiršta. Kai paklaus, taip ir pasakysiu.
– Kai nueisi, pasiklaus dabar ko kito, ir vėl nežinosi, – pagąsdinau senelį.
– Ar žinai, dėde, kiek yra dievų?
Skerdžius užkišo pypkę už juostos, pamąstė, pamąstė, pakasė
pakaušį.
– Tai, vaikel, ir nežinau...
O kiek ilgiau pamąstęs, pridūrė:
– Gal trys.
Piemuo nusikvatojo.
– Matai matai!.. O kad tamista girdėtai, kaip jis poteriauja!
Dėdule, sukalbėk tu mums „ojcze nasz”.
– E, gerai dabar jums juoktis, kai jus iš mažo vaiko moko.
Mūsų ponai žiūrėjo, kad tik kunigystą eitume. Nebuvo kada mokytis; kitas persižegnoti, ir tai nemokėjo...

8

Kunigystė – čia: baudžiava.
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Patylėjęs kiek pridėjo:
– O vis dėlto tada žmonės buvo geresni negu dabar... O gal
net ir gudresni.
– Kaipgi, gudrūs buvo! Ponai juos rykštėmis šventė9, o jie tylėjo! – atrėmė jam piemenukas. – Pamėgintų kas dabar...
– O ką tu jam padarytai? Ne tik mušė, bet ir į šunis mainė...
– Vis tiek, kas būtų – tas būtų, o nedovanotau.
– Kaipgi, – lyg erzindamas senį, kalbėjo piemenukas, – tada
gudrūs buvo žmonės! Mano senelis, kaip ir tu, dėde, vienas bijojo
vakaro metu eiti pro pirtį, kad laumė, pirtin įsivedusi, neužkutentų jo...
– O gal ne? Gal ne tiesa?
Piemenukas tik nusikvatojo.
– Juokis, juokis! Pamatysi, ko tu prisijuoksi.
– Kadgi, dėde, jokių laumių nėra, tai tik gražios pasakos, –
ištrūko man vėl.
– Nėra, nėra! Iš kur žinai, kad nėra? Kaipgi tada žmogui gyventi, jei nėra jau nei miškinių, nei monų, nei laumių?
– Ir kunigas, dėdule, sako, kad nėra, – vis erzina senį piemenukas. – Argi tu kunigu netikėsi?
– Kunigas! Kunigas! Kas tasai jūsų kunigas? Pirma tai buvo
kunigai! Vis iš ponų, ir kokių dar ponų! O dabar kas kunigas? Štai
prieš keletą metų Makščio Janka kiaules ganė, ir aš jį dar botagu
šveičiau, o nūnai jisai jau kunigas, ir moterys jam rankas bučiuoja. Kunigas tiek tame išmano, kaip ir visi. Ot, tegul pasakytų, iš
kur tai, jei jisai viską supranta, – rodydamas ranka straublį10, tęsė
Lapinas. – Nepasakys, kad kažin kas. O senovės žmonės viską
gerai žinojo.
– Ir aš tau pasakysiu, be kunigo: nuo lietaus tai.
– Visai ne nuo lietaus. Nemeluok sveikas. Kad nuo lietaus,
visados būtų, kai lyja. Ot, ir nežinai, nors ir mokytas.
– Tai kas gi, kad ne nuo lietaus?
9

Rykštėmis švęsti – rykštėmis plakti.
Straublys – čia: vaivorykštė.

10
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– Kas gi, jei ne Straublys, kuris taiso Vaivos juostą ir ašaras
barsto?
Lapinas ilgai dar šnypštė įpykęs. Mes abu su piemenuku tylėjova ir laukėva, ką mums dar papasakos Lapinas.
– Kad nežinota, tai ir nekalbėkita! – prabilo jisai, atsikėlė nuo
kelmelio ir nė neatsisveikinęs nulindo krūmuosna.
Klausimai ir užduotys
1	Kodėl šios dalies pradžioje tiek daug kalbama apie mišką?
2	Kodėl pasakojimą pakeičia dialogas? Ką jis suteikia tekstui?
3	Ginče išryškėja skirtingi požiūriai į mišką. Suraskite juos. Kokį
požiūrį palaikote jūs?
4	Suraskite Lapino pasakymus apie mišką – įsiminkite juos. Kodėl senuko mintys svarbios?
5	Kuo tiki Lapinas ir iš ko šaiposi Mikas?
6	Koks Lapino santykis su krikščionybės tiesomis? Kaip Lapinas
teisina savo neišmanymą?
7 Šioje apsakymo dalyje yra ir komiškų situacijų. Raskite jas.

III
Nėra kitų tokių gerų, tokių linksmų švenčių kaip Sekminės.
Kai ateina jos, lyg žmogus iš miego prabundi; ir ne vien žmogus,
net medžiai. Viena diena puikiau pasprogsta, kad linksmiau žmonės jų žaliomis šakelėmis nukaišiotų savo nelinksmus butus.
Linksmos ir triukšmingos buvo krikštynos antrą Sekminių
dieną pas Valainį; krikštijo pirmą savo sūnų, kurio ilgai laukė ir
belaukdamas jau net paseno. Gimė jam penkios dukterys, bet kas
iš dukters? Kiek dukterų, tiek naujų bėdų. O kad jau žmogus turi
jas kelias, tai nors gulk ir mirk.
Aimanavo ir Valainis, bet atkakliai laukė sūnaus.
– Kad aš sūnaus neturėtau? Ne, šito nebus! Tegu bus dešimt,
vienuolika mergaičių – vienas galas, – o dvyliktasis bus sūnus, ir
gana!
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Juokėsi kaimynai klausydami, bet Valainis nenusiminė ir laukė sūnaus. Ką padarysi su tokiu žmogumi? Užsimanė sūnaus, ir
tiek.
Tikrai, gimė jam ir sūnus, gimė jisai tik po Velykų, bet krikštynas atidėjo Valainis Sekminėms, kad geriau pasidžiaugtų, geresnes ir iškilmingesnes krikštynas iškeltų.
Ir triukšmingos gi buvo, triukšmingesnės negu kitos vestuvės; muzikos tik nebuvo, o tai vestuvės, ir gana. Net visą sodžių
per kvieslį suprašė Valainis, vis tiek kaip vestuvėsna. Matydami
tai, žmonės vieni juokėsi, kiti stebėjosi.
– Dračinasi1 žmogus! – kalbėjo treti.
Kūmu paprašė Valainis patį kunigėlį, o kūma buvo seniūno
Alksninio žmona, to pačio Alksninio, kuris turi daugiau kaip šimtą kelmų bičių. Ir Dievas vienas žino, kodėl jam jos taip sekasi?
Vieni kalba, kad jisai kažką žinąs, net raganiumi vadina; kiti gi
mano, kad jisai švenčiausiąjį, per komuniją iš burnos išsiėmęs,
parsinešęs namo ir įdėjęs avilin, pas bites. Lapinas tvirtina, kad
patsai matęs avily lyg „kieliką”, kaip bažnyčioje pas kunigą, tik
iš vaško sulipdytą.
Dabar Alksninis pasiuntė krikštynoms visą ąsotį medaus.
Jame buvo svarų dešimt, o gal ir daugiau.
Sukvietė taipogi Valainis ir visą savo giminę. Visi žinojo, kad
jisai buvo ne bet kokios giminės. Tai ne žmogus, kuris tik Amerikoje praturtėjo, bet iš senų laikų garsus buvo. Atvažiavo čia ir
Čepulis iš Rudnios, kuris išleido kuniguosna sūnų, ir Dumblis iš
Pakelmių, kuris seniai jau pasistatė mūro namus lyg kažkokis bajoras ar miestelėnas; buvo čia ir Kozulis iš Pagilšės, patsai mokyčiausias žmogus visoje parapijoje; jisai net pas kunigą pietų būna;
o suplikacijos2 tai be jo niekas negiedos; pribuvo čia ir Dundis iš
Persėdų, kuris turi šešis valakus juodos kaip tirštimas žemės; tai
turtingiausias žmogus visoje parapijoje, ir kitaip jo niekas nevadi-

1
2

Dračintis – erzinti, šaipytis.
Suplikacijos – bažnytinės giesmės.
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na, kaip tik „ponuli”. Paprasti žmoneliai jam net ranką bučiuoja.
Nors turtuolis buvo, bet geras žmogus; nosies nerietė, nesipuikino, nesididžiavo ir poniškai nesinešė.
Daugel buvo dar ir kitų garsių vyrų su žmonomis, kai kurių
net su vaikais krikštynosna suvažiavusių.
Linksminosi dabar visi. Riksmas ten, juokai skamba, jog net
sodžiaus gale girdėti. Bobos, išgėrusios kuri alaus, kuri net ir degtinės, įsilinksmino tiek, jog net dainas užtraukė, senovines, ne dabartines. Vyrai rėkaloja, pasakoja kits kitam ir kits kito neklauso.
Vestuvės, ir tiek!
Arti vidudienis, saulė į pietus slenka. Trik trik, trik! – skamba
skerdžiaus trimitas dar ten kažkur sodžiaus gale. Štai ir kiaulės,
užrietusios uodegas, šuoliu nešasi, viena antrą pralenkdamos,
namo, kad greičiau pirma paspėtų apzuiti visus kampelius.
Gena skerdžius gyvulius iš rytagonių.
Moterys tuoj išsinešdino namo: reikia gyvuliai priimti, karvės pamelžti, kiaulės pripenėti, paskui tvartan suvarinėti, kad kur
daržan kuri neįsilaužtų. Nūnai nelauk, kad tau viską duktė padarytų ar tarnaitė samdininkė. Jos dar anksti rytą visos išsinešdino
iš namų: kuri bažnyčion, kuri girion, kuri taip sau braidžioja po
laukus. Nūnai jau tokia šventė, kad traukia žmogų ten, kur žaliuoja, ir gana.
Liko Valainio pirkioje tik vyrai; ir iš jų kai kurie išėjo, vieni kieman, kiti sodelin, treti gatvėje, sustoję pas vartus, kalbėjosi
apie tą, apie šią, daugiausia apie nieką.
Kūma su viešniomis nuėjo kitan namų galan rengtis bažnyčion; patsai gi Valainis tupinėjo papavietėj aplink vežimą: pamovė naujus ratus pasturgaly, patepė gerai, kad negirgždėtų – „gerti
neprašytų”.
Stovi vyrai patvoryje, užėmę visą pašalę, ir šnekučiuoja apie
ganiavas, sprendžia, kur geriau gyvuliui, ar miške, ar pievose.
– Ar sveikas, seni? Dar kruti? – pakalbino Lapiną Kozulis iš
Pagilšės.
– Kaip matai, tamista. Ko man nekrutėti? – atsiliepė Lapinas
ir prisiartinęs padavė jam ranką. – Kaip tamistą Dievas laiko?
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– Senstu, štai ir viskas! Betgi tu, kaip buvai, tokis ir dabar, nei
tu sensti, nei tu nieko. Kada gi tu mirsi, seni? Ar gal mus visus
nori pergyventi?
– Ką tu, žmogau, kalbi jam apie mirtį? – nusišypsojo Čepulis
Levanarda. – Jisai vesti dar mano, tik neranda sau tinkamos mergos – visos per senos.
Nusijuokė vyrai taip smagiai, jog net višta, kuri po serbentos
krūmu purtinosi, nusigando ir kudekindama iš gūžtos pabėgo. Lapinui nepatiko, kad iš jo Čepulis pasijuokė. Nors jisai priprato, kad
iš jo keltų juokus, bet čiagi buvo svetimų šalių žmonės!
– Aš ir pamiršęs būtau gražiai, čia su jumis bešnekėdamas:
gerai, kad, žmogeli, priminei man, – atsigręžė jisai į Čepulį. – Jūs
čia uliojate ir nieko nežinote, o ten Valakų gale, pas Miegakulinę, jūsų vaikai gal jau užmušė vienas antrą. Kai ginėme namo,
vos perskyrėme: apsikruvinusiu, apsidraskiusiu, vienas antrą vis
akmenimis, vis akmenimis. Vos apgynėme Antanuką. Mackė jį
būtų visai užmušęs.
Čepulis nesuprato, ar Lapinas tiesą pasakoja, ar juokiasi iš jo
ir meluoja. Visi žinojo, kad Čepulių Juras ir Levanarda, du broliu,
tik pasidalinusiu, gyvena kaip katė su šunimi, o jų sūnūs, Antanukas ir Mackė, dar labiau negu tėvai ėdėsi tarpu savęs.
Kai tik išgirdo tai Levanardienė, melždama savo kieme karvę,
tuoj ėmė šaukti vyrui:
– Vai, kad jį Perkūnas dievulis nutrenktų, tą galvažudį! Levanarda, ko stovi kaip šulas? Ar gal tu kurčias, ką žmogus pasakoja? Bėk greičiau, gal ten vaiką jau visai užmušė!
Levanarda, girdėdamas tatai, pakrapštė galvą, pamąstė...
– Ar tik nemeluoji, seni? Vai, meluoji?..
– Kam aš meluosiu. Nori – tikėk, nori – ne, man vis tiek, aš
pasakiau. Pasiklauski piemenų. – Ir Lapinas nusigręžė į vyrus ir
užkalbino juos visai apie ką kita, lyg jam jau neįdomu, kaip pasielgs Levanarda Čepulis.
– Palauk, aš tam giltinei!.. Žinos jisai, kaip kautis.
Ir užsimovęs kepurę giliai ant ausų, nusigręžė Levanarda ir
nužingsniavo į daržus.
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Tuo tarpu Jurienė, kažin kaip išgirdusi šią naujieną ir pamačiusi, kad Levanarda eina per daržus į Miegakulinę, šaukė vyrą,
kad greičiau bėgtų į Valakus ginti vaiko, kurį galvažudys brolelis
su savo sūneliu nori užmušti.
Tasai, kaipo žmogus karštas, jaunesnis, užsimetė ant pečių
milinaitę ir, išsitraukęs iš tvoros straigą, nusivijo brolį.
– Jie, nedraugai, barasi, ėdasi kaip šunys, o man tvorą tik
ardo! – prabilo matydamas tai Šlaminis.
O dvi marti, melždami karves gretimuose kiemuose, plūdo
viena antrą, kaip išmanė, koneveikė nuo raganų ir vagilkų.
Senis Lapinas klausė ir juokėsi sau po ūsais. Klausys, klausys
ir pridės savo žodelį, vis tiek kaip pagalį malkos gęstančion krosnin.
Moterys išsibarė, kiek tik galėjo, pamelžė karves ir nuėjo pirkiosna.
– Tai priviriau, žmoneliai, buizos! – juokiasi patenkintas senis
ir net rankas trina iš pasitenkinimo, kad taip pasisekė sukiršinti
žmones. – O aš jų vaikų nė nemačiau!..
– Vai, kad tave dievai, seni! – kvatojasi vyrai, net už pilvų
susiėmę. – Ir pramano gi!
– Čia motinos tik nesusipešė, o ten vyrai gal jau pešasi. Ne
tėvai skirs vaikus, tik vaikams teks tėvai skirti!
– Tai melagis senis, tai melagis! Ir senas, ir taip diktai3 sumeluoja, jog nė nesuprasi!
– Tokio, brol, melagio aplinkui nesurasi. Ir žinai, kad meluoja,
o patikėsi, ir gana.
Ir vėl juokiasi vyrai, o Lapinui taip linksma, lyg jį už gera
būtų gyrę.
– Na, matau, kad tu dar nesi metęs senų išdaigų! – padėjęs
ranką ant Lapino peties prabilo Dumblis iš Pakelmių, kur seniau
dvi ar tris vasaras ganė Lapinas. – Koks buvai, toks ir dabar likai.
Eiva, seni, pirkion, aš tau duosiu alaus, nors ne savo...

3

Diktai – labai, stipriai.
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Ir nusivedė vyrai Lapiną pas Valainį trobon, pripylė jam stiklinę alaus; Lapinas išgėrė vienu matu, net jį pakratė. Paskum,
nusišluostęs burną rankove, atsilaužė sūrio kampą, kurį jam arčiau pastūmėjo Dumblis, ir užkando; čia tuojau pripylė jam antrą,
jisai išgėrė ir antrą; pripylė trečią, jisai ir trečią išgėrė. Pripylė
jam degtinės stiklinėn, senis išgėrė ir degtinės; pasitraukė mėsos
dubenį arčiau į save ir ėmė puntaroti4 net prakaituodamas.
Linksmas senis, net akys blizga, juokauja. Visi juokiasi, ne
tai giria, ne tai peikia Lapiną. Jisai pasakoja, kaip apgavo vieną,
kaip suerzino kitą, kaip gražiai sumelavo trečiam. Juokiasi vyrai,
net juostos jų nuo pilvų nusmuko. Tik vienas Kačingis nesijuokia.
– O aš manau, vyrai, kad niekus darote, girdami jį, – kaip iš
trimito storu savo balsu kalbėjo. – Kad man jisai taip sumeluotų,
nepaisytau aš, kad jisai senas: nurautau viršugalvį. Kad tu senas,
nedaryk kaip mažas vaikas.
Nors labai sielojosi Kačingis, bet jo niekas nė klausyti neklausė.
Lapinas išporino vyrams, kaip jis su Juzia užurašų vaikščiojo,
kaip jį kunigėlis pravarė.
– Na, ir radai sau mergą! – juokiasi vyrai. – Kitos tokios visame pasauly su skala5 nesurasi. Bet kaipgi liks Vanka be jos?
Juzia buvo senmergė, penkių dešimtų metų su uodega. Gyveno ji pas gudą, tokį pat seną berną Vanką, kuris čia atsipainiojo
nežinia kada, nežinia iš kur, ir gyveno sodžiaus gale dūminėj pirkaitėj, kurią sau nusipirko iš vieno kampininko.
– Kaipgi dabar bus? Be katakizmo kunigas nepriims užurašų.
Be kunigo netekės už tavęs nei viena merga, net ir Juzia.
– Nieko, aš, žmogeliai, išmoksiu. Jau aš dabar daugel žinau.
Mykoliukas mane moko.
– Tai, seni, prigyvenai laikų: vaikai senus moko. Ar tikėjai,
ar laukei to, seni? – klausia jį Dundis, patsai gana senas žmogus.

4
5

Puntaroti – daug ir ilgai valgyti.
Skala – balana, deginama medžio pliauska, norint pasišviesti.
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– O, dabar vaikai, tai ne mes, mūsų laikų vaikai, – atsakė
Dumblis. – Aš dar ne Dievas žino, kokis senis esu, o kai prisimenu, kokie buvome vaikai, tai kur, nei nelygink su dabartiniais
mažaisiais!
– Atsimenu, – atsiliepė Julius Naujalis, – būdavo, dėdė pagąsdina mus, kad pilni arielai6 baloj vilkų, kurie vaikus gaudo ir
vilkinus jais peni, kelias dienas baidėmės iš gatvės išeiti, tik iš tolo
ujome ir akmenimis arieluosna svaidėme. Eik, dabar taip pagąsdink vaikus, jei nori!
– Vaje, – giriasi Lapinas, – ir dabar, kai pagąsdinu, bijosi – ir
dar kaip!
– Ot, visi mes čia jau nejauni, – įsikišo Kačingis, – ne vieno
jau ir plaukas žilas. Mes dar štai tokie vaikėzai buvome, be kelnių
bėginėjome, o tu jau pusžilis buvai. Jau gal daugiau šimto metų
turi ir stiprus dar vis esi. Ar dabartinių laikų rasi tokį žmogų?
– Tai gal jau yra šimtas, – valgydamas sūrį su duona, sutiko
Lapinas. – Šimtas jau yra, o net gal daugiau... Kur kas daugiau!
– Kur jau jisai šimtą, gal ir du turi! – pritarė Valainienė, tupinėdama aplink pečių. – Kas jį jauną pamena?
– Yr dar senesnių negu aš.
– Kas gi toks galėtų būti? – spėja vyrai. – Ne, senesnio už tave
nėra. Jau tu ne savo, svetimą amžių gyveni.
– Nagi Grainio liepa: ji senesnė už mane, – juokiasi linksmai
skerdžius. – Kol ji žaliuoja, aš anksčiau nemirsiu.
– Na, žmogel, ji dar šimtus metų stovės. Nors tu ir gaivus, bet
jos nepergyvensi.
– Pergyvensiu, ot pamatysite. Ko man skubėti, laiko pakaks.
Ar man čia bloga?
– Kad taip mano valia, – atsiliepė Valainienė į Grainį, – aš
tavo liepą būtau seniai nukirtusi. Ir prisikeikiau aš jos ir tavęs
drauge – pusė daržo gaišta kas metai: nušvokščia7, atžalas paleidžia, ir niekas neauga.
6
7

Arielas – ajeras.
Nušvokšti – nustelbti.
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– Gerai, kad Dievas nedavė kiaulei ragų! – net paraudęs atrėžė Lapinas. – Kas matė, kad tokį medį kaip liepa kirstų! Ar tu ją
sodinai, ar ką?
– O manote, kad iš mano daržo tai didelė nauda? – kalbėjo
Grainis nepaisydamas Lapino. – Per geras varsnas tik dilgėlės ir
atžalos auga.
– Nukirstai, ir tiek! Kokia gi tau iš jos nauda?
– Kaip nukirsi! Gaila tokio gražaus medžio, – kalbėjo vyrai.
– Ko klausote jos! – piktai sušuko Lapinas. – Žmonės medžius
sodina aplink namus, o ji, matai, „nukirstau, nukirstau!” Kas tau
tokis medis, juk tai ne musė! Paėmiau, sugnybau – ir nėra! Pasigėdytai, sene, taip kalbėti!..
– Ko dabar aš gėdysiuos? Nugriaus kada vėjas ant tvartų, gyvulius dar sutrėkš.
– Nugriaus, nugriaus. Klausykite tik jūs, žmonės! Amžius
liepa stovėjo, o dabar „nugriaus!” Alaus tu prisigėrei, žmonele!
– sielojosi Lapinas. – Nukirsti tokį medį, vis tiek kaip žmogų užmušti!
– Ot imsiu ir nukirsiu! – ūmai prakalbėjo Grainis. – Mano liepa, kas man užgins? Noriu – kertu, noriu – ne.
– Tavo liepa! Ar tu ją sodinai, kai ji tavo, ar tu ją auginai,
kad kirsti nori? Ar gal ji tau vienam žaliuoja, tau vienam šlama ir
grožėjasi? Kad tavo lauke auga, tai jau ir tavo! Dievulio ji ir mažų
paukštelių, ne tavo!
Supykęs atstūmė skobnis8 ir pasikėlė nuo uslano9.
– Matai, koks iškalbingas senis! Kur tiek žodžių surado, kai
teko liepą ginti?!
– Štai, seni, nukirs Grainis liepą, – erzino kirkindami jį kiti,
– teks tau mirti greičiau, negu manei.
– Mano liepa, ir nukirsiu. Rytoj nukirsiu! Štai pamatysiu, ar
užgins man kas?! – užsispyręs atkakliai tvirtina Grainis.

8
9

Skobnis – senovinis stalas.
Uslanas – suolas.
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– Ne tavo, nenukirsi! Rankos nudžius, kojas sau palaužysi.
Kas tau liepa, girioje pušelė, ar kas? Krosny gal malka deginsi?
Ech, ir žmonės gi nūnai! Senovėj žmonės kaip galėdami sodino
medžius aplink namus, sodžiuose kaip giriose švokštė šlamėjo,
visokių paukščių pilna buvo, o dabar koks ten snarglius, vos nuo
žemės paaugęs šūkaloja: „nukirsiu! nukirsiu!” – šaipydamasis
pyko Lapinas. – „Mano liepa!” Pamėginęs būtai tu senovėj taip
kalbėti! Ištiestų tave ant grendymo10, įskeltų tau kapą11, žinotai
tada.
– Ot, nukirsiu, ir tiek! Mano liepa, ir baigta. Kad ne šventė,
dabar nueitau ir nukirstau.
– Tfu! – spjovė Lapinas ir paėmęs nuo suolo botagą, trimitą ir
kepurę, nei neatsisveikinęs išėjo iš trobos.
Vyrai juokėsi, juokais senį palydėjo iš pirkios. Jie visi manė,
kad Grainis tik erzina Lapiną, bet kirsti liepos nė manyti nemano.
Klausimai ir užduotys
1	Paieškokite įvairiuose informacijos šaltiniuose žinių apie Sekmines.
2	Kodėl krikštynos Valainio namuose palyginamos su vestuvėmis?
3	Perskaitykite krikštynų aprašymą ir sudarykite jo planą. Stebėkite, kaip autorius glaustai ir tiksliai nusako kiekvieno svarbesnio svečio išskirtinę vietą kaimo bendruomenėje.
4	Savarankiškai perskaitykite epizodus apie Lapino bendravimą
su Valainio svečiais. Kodėl įsižiebė konfliktas su kai kuriais iš
jų?
5	Kodėl autorius skiria tiek daug dėmesio ginčams dėl liepos?
Kaip manote, kodėl Lapinas gina liepą? Perskaitykite šį dialogą
vaidmenimis.

10
11

Grendymas – aikštelė javams kulti ar grūdams džiovinti, valyti, plūktinė kluono asla.
Kapa – 60 vienetų.
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IV
Saulė pakopėjo aukščiau į vidudangę. Laukuose jau gerai kaitino, bet girioje nieko sau: čia visą dieną vėsu. Tik mato senas
skerdžius, kad varmų daugiau ir daugiau sukasi aplink gyvulius,
o musės net jam pačiam burnon, nosin lenda. Karvės sėlina, kad
vis kur unksnėn, po egle.
Sustojo Lapinas lygumėlėj ir žiūri į savo šešėlį, ar didesnis jisai nei jo žingsnis, ar ne. Užbrėžė lazdos galu, kur baigiasi šešėlis,
ir žengė. Nužengė toliau, negu užbrėžta buvo.
– Na, vaikeliai, leiskite gyvulius namo.
Piemenys to tik ir laukė. Apsupę visą kaimenę, pliauškina botagais, bruka gyvulius kiek galėdami.
– Nevykite, nevykite! Ne bažnyčion einate, skubintis nereikia.
Bet piemenys mažai jo paiso. Vienas jų sudūzgė kaip varmas:
biz biz; kiti išgirdę sudūzgė irgi, sudūzgė visokiais balsais, kaip
kuris mokėdamas. Karvės klausė klausė ir, papūtusios uodegas,
nudūmė bėgčiomis; o kuri buvo rambesnė1, bėgti nenorėjo, toji ir
botagu per šoną gavo.
Linksma visiems. Medžiai nesiūbuoja, nešlama; saulė kaitina,
tik paukštukai tai ten, tai čia užtraukia savo dainelę, sučiulba ir
vėl nustoja staiga, lyg nukerta.
Vai, gražu, gera ir linksma Dievo pasauly, o dar girioje!..
Išėjo gyvuliai iš miško, pamatė juos kiaulininkai ir paleido
kiaules namo.
– Ūdžiu namo, ūdžiu džiu, namo-o! – rėkia jie kiek galėdami. Kiaulės prisiminė, kad namie jų laukia loviai, pilni gardžios,
minkštos, sultingos žolės, pasileido kaip ribuoliai2, o paskui jas ir
avys, nors jos tai ir nieko nelaukė. Avis kvaila, mato, bėga kiaulės,
ir ji bėga, nors pati nežino ko.

1
2

Rambus – nerangus, nevikrus.
Ribuolis (ribūlis) – ritinys.
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Paleidę kiaules namo, susėdo piemenys ant kalnelio pas balą
ir laukia kitų, kurie atgena gyvulius; supuolė karvės balon ir geria; kita įbrido net ligi pilvo. Atsigėrė ir kitaip atrodo: ir pilnesnės,
ir riebesnės.
Štai ir tie, kurie miške gyvulius ganė, „stotkininkai”. Vienas
jų tempia kelias vantas3 ant pečių, kitas – šluotą, trečias – skujinę4
kaip kupstą.
Bet ne jie rišo ir ne jų tai, tik skerdžiaus.
Štai ir sodžius.
– Teta, a teta! – šaukia Lapinas. – Aš tau trūkžolių parnešiau.
Dar jauna moteriškaitė, bet jau suliegusi, išėjo iš vartų. Lapinas traukia iš gunčelės5 kišeniaus šaknis ir pila jai rieškučiosna.
– Turėk prijuostę, žmonele, rieškučiom neapimsi; aš tau čia
daugel prikasiau, kad ilgam užtektų.
Toji atstatė prijuostę; skerdžius išdėjo visa ir kišenių išvertė.
– Kad tave Dievulis apdovanotų, dėdule! Aš jau nežinau, kaip
tau dėkoti. Aš pati, matai, nepažįstu.
– Nėra už ką, žmonele, dėkoti. Ar tai sunku? Tik kad sveikaton.
– Gindamas užeik, dėdule, aš tau nors sūrio kąsnelį laukan
duosiu.
– Gerai, užeisiu, užeisiu, žmonele, kodėl ne? – žada Lapinas
ir gena toliau.
– Motiejien, a Motiejien! – šaukia kitą moteriškę, kuri eina
per kiemą į tvartus su milžtuve rankoj, – ar ne tu prašei skujinės?
– Aš, širdele, aš. Tik vieni ražai senos beliko.
– Taigi, moterėle. Aš tau nūnai surišau tokią, jog visai vasarai
užteks. Kaip kupstas.
– Vai, kad tau Dievulis sveikatėlės duotų! – dėkoja moterėlė,
eidama į vartus. – Jau aš tau, dėdule, gerą ragaišį iškepsiu. O tai
visai jau bėda buvo, – kalbėjo moteriškė, imdama iš skerdžiaus
Vanta – lapinė šluota vanotis pirtyje.
Skujinė – pušinė šluota krosniai šluoti.
5
Gunčelė – milinis apsiaustas, rudinė.
3
4
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rankų skujinę, – šluoji, šluoji, ir pusė anglių krosny lieka. Vieni
ražai tik. O gal vyrų prisiprašysi!
– Ką jūs darytute, kad senio Lapino netektute?
– Užeik, dėdule, gindamas, aš tau nors kiaušinėlį duonkrepšin
įdėsiu. Tik užeik!
– Gerai, gerai, tetule, užeisiu. Kodėl turiu neužeiti.
Eina skerdžius toliau vidugatve. Apipuolė jį iš visų pusių vaikai kaip musės.
– Dėdule, ar parnešei man aukšliuką? – klausia vienas.
– Man dūdelę? – šaukia kitas.
– Ar nudrožei man rėknę6? – lenda trečias.
Skerdžius vienam kiša aukšliuką, kitam rėknę, trečiam margintą lazdelę, o tam vėl dūdelę.
– Tik žiūrėkite, kad man pavogtute iš tėvo krepšio titūno; o
tu, – atsigręžęs į mažesnį, kuriam davė lazdelę, – nors dešimtį
degtukų; ne, tai atimsiu lazdą ir atiduosiu Jonukui; jisai man visą
saują atneš degtukų. Atneši, Jonuk?
– Atnešiu, – juokiasi Jonukas, o akutės net žiba, – tik parnešk
man tokią, kad išlenktą dar.
– Parnešiu, parnešiu, pačią gražiausią išpjausiu, tik pagamink
man rytdienai degtukų. Visą saują, girdi? O dabar še tau vantos,
nunešk savo motulei, aš jai dar anądien esu žadėjęs.
Vaikas paėmė vantas ir, užlindęs ant vartų, sviedė jas kieman.
– Petre, neški motulei vantas, greičiau! – šaukia jis savo seseriai, kuri, stovėdama su rykšte, žiūri, kad kiaulės nenuvarytų nuo
lovio paršų; o patsai užsirito ant tvoros, apsikabino kuolą ir tupi
kaip pelėda.
– Tupėk, tupėk kaip višta ant tvoros! Pamatysi, uodega užaugs, – gąsdina jį Petrė.
– Nebijau, – atrėžė vaikinas, – neužaugs.
– O kam, dėde, šluota? – klausia piemuo, kuris šluotą neša.
– Šluotą savo šeimininkei nunešiu, kad gardžiau užbaltintų
man buizą.
6

Rėknė – tokia dūdelė.
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– Dėde, dėde, ar matai? Grainis nukirto liepą.
Žiūri skerdžius – tikrai, liepos nebėra. Jis dar nenori tikėti
akimi – patrynė lyg žmogus iš miego prabudęs, geriau praplėšė
– vai, gi vis nėra! Ten, už vyšnių sodelio pas Valainio tvartus ji
stovėjo, aukščiausia ir plačiausia visų medžių, o dabar ten nieko
nebėra. Lyg dangus prakiuro toje vietoje.
Pasėjėjo senis į Grainio kiemą ir žiūri į daržą. Mato, guli liepa, išsitiesus per visą daržą, per bulves, per svogūnus. Tik žalios
šakos į aukštą kėpso kaip rankos. Dar švokščia lapai, vėjo papučiami – lyg skundžiasi žalia liepelė.
Maži paukščiukai, kurių lizdais šakos kniugždėte kniugždėjo,
dabar lekioja aplinkui ir taip graudžiai čypia, lyg apverkdami išgriautus savo lizdus – čip čiip čit čiit...
Prilėks, pulsis šakosna, ir vėl lekioja, skraido, čypia, aptūpę
tvorą.
Grainis stovi su kirviu ir krapšto galvą, patsai nežinodamas,
kam jisai nukirto liepą, ištrėkė7 daržą, ir ką dabar jisai su juo bedarys?
Kad jisai, rodos, galėtų, iš naujo liepą pakeltų, pastatytų ją ant
seno kelmo...
Bet nepakeisi, nepagydysi.
Atsikėlė nūnai vėlai – galvą skauda, burnoje kartu, lyg būtų
čemerų8 pavalgęs, pikta. Atsikėlęs išėjo kieman, norėjo darbo imtis, bet galva kaip puodas, darbas iš rankų krinta. Paėmė žagrę
taisyti, tik rankeną nulaužė; dalgę ėmė tinti, tik plaktuku nagus
sau apsigurino9. Metė žmogus tynęs, plaktuką pavarė pasvirnėn,
o vaiką, kuris skiedryne žaisdamas pasipainiojo po kojų, supylė
diržu.
Kas daryti? Atsistojo Grainis vidury kiemo, kaso pakaušį ir
dairosi į visas šalis. Prisiminė jisai, kad vakar pas Valainį ketino

Ištrėkti – apgadinti, nuniokoti.
Čemerys – karti žolė.
9
Apsigurinti – apsidaužyti.
7
8
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liepą nukirsti. Dirstelėjo, pakėlęs galvą aukštyn, į dangų, į liepą,
ir tokis piktumas jį pagavo ir ant liepos, ir ant paukščių, kurie
visokiais balsais čirškė jos šakose, jog atsinešęs iš trobos kirvį,
nuėjo daržan.
– Jūs man čia daugiau neberėkausite, nebegadinsite javų bei
vyšnių, nenaudėliai! Aš jus iš čia išrūkysiu, išginsiu!..
Atsipeikėjo, atsikvošėjo jisai tik tada, kai liepa subraškėjo, susiūbavo ir palinko į vieną šalį; pirma lengvai, pamažėl, o paskui
vis greičiau ir greičiau, garsiau subraškėjo – ir staiga griuvo, išsitiesė per visą daržą.
Stovėjo dabar Lapinas pas tvorą, liūdnas, paniuręs, žiūrėjo,
kaip ardo subėgę vaikai paukščių lizdus, laužo šakas, ir tik lingavo žila galva.
– Žmogau, žmogau, ir širdies tu neturi, ir Dievo nebijai, kad
tokį medį sunaikei.
– Eik, eik sau, seni, kur eini, o tai gausi kirvakočiu sprandan!
– pasivarė piktas Grainis. – O jūs čia, žalčiai, ar tai man daržą
mindžiosite?! – puolė jisai vaikus.
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Tie stačiagalvėmis nudūmė, kur kam patogiau buvo: vieni per
tvorą, kiti į daržus; bet už kelių akimirksnių jie vėl tupinėjo ir trepučeno aplink liepą.
Nuleido senas skerdžius žilą galvą ir nuėjo savo keliu. Tik eidamas murmėjo:
– Jau kai žmonės tokių medžių kaip liepa nesigaili, tai jie ir
nieko nesigaili. E, mirti geriau, negu tokiais laikais gyvenus!
Liūdnas nuėjo savo paeilės pirkion. Batviniai jam nūnai
buvo per rūgštūs, buiza negardi. Sėmė šaukštą, kitą ir pasikėlė iš
užuskobnių.
– Ko tu, dėdule, nūnai toks liūdnas? Ar gal serguliuoji? –
klausė jį Džiangienė, kuri pripratusi buvo regėti jį visuomet linksmą. – Ar gal negardžiai išviriau?
Baidėsi, kad pajuoks Lapinas ją visam sodžiui, kai neįtiks valgymu. Per tai moterys ir baltė jam buizą geriau negu kitiems namiškiams, ir taikė, kad kopūstuose daugiau spirginių jam tektų.
– Ne, tetule, gardu. Tik senatvė, žmona! Mirti reikia, štai kas
yra.
Ir užsimetęs gunčelę ant pečių, palikęs trimitą ir botagą, kurių
anksčiau niekuomet neužmiršdavo, užsimovė kepurę ant galvos ir
nuėjo namo.
Parėjęs Lapinas nei pirkaitėn neužėjo, tik atsisėdo pasieny,
prisikimšo pypkę, užtraukė kartą, kitą. Sėdi ir lyg jam kažko
koktu, kažko trūksta. Užtraukia pypkės ir pasižiūri pro sodžiaus
kluonus, pro tvartus, kur pirmiau ūžė šlamėjo žalia liepa – ir dabar ten nieko nebėra! Ir vėl pasivaideno skerdžiui, kad net danguje plikė atsirado.
Spjovė Lapinas ir neišrūkęs užgniaužė pypkę pirštu, užsikišo už juostos ir nuėjo darželin, kur augo vienintelė kriaušė, ir
toji laukinė. Pasiklojo ten Lapinas unksnėje kailinaičius, atsigulė
kniūpsčias, paskui atsivertė ant šono ir užmigo.
Sapnas buvo sunkus. Blaškėsi jis ir dejavo per miegą.
Sapnavo, kad pas jį atėjo Juzia, bet ji buvo visai nepanaši į tą,
kuri su juo kartu buvo nuėjusi užurašų pas kunigą, ir nemokėjo
katakizmų kaip ir jis. Buvo ji dabar jauna, graži, kokia nebuvo
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ir prieš kelias dešimtis metų, apsikaišiusi žolynais ir vainikuota.
Apsivilkusi ji buvo suknele su daugybe garankštėlių ir juoda su
dviem eilėm baltų žuvinių segtukų liemene; tokių dabar jau niekas net nebenešioja. Siuvėjos ir siūti jas jau pamiršo.
– Renkis greičiau; visas pulkas tavęs jau laukte laukia. Ir kunigas mudviejų jau seniai laukia, pasirengęs pas altorių.
– Koks kunigas? Koks pulkas? – stebisi senis.
– Nagi mūsų pulkas. Ar tu užmiršai, kad mudu vaikščiojova
užurašų?
– Ką aš darysiu su tokia tavim? Juoksis iš manęs žmonės, kad
aš, senis, imu tokią jauną mergą.
– Kas tau sakė, kad tu senas? Pasižiūrėk į save!
Lapinas tuoj puolėsi į kibirą, kuris stovėjo su vandeniu ant
suolelio po lentyna, ir dairosi jan. Mato, kad iš kibiro į jį žiūri visai
ne žilas senis, bet geltonplaukis, raudonveidis jaunikis, koks jisai
buvo prieš daugel daugel metų.
– Kas per monai čia dedasi? – stebėte nusistebėjo jisai ir,
stovėdamas trobos vidury, apsidairė aplinkui, pasižiūrėjo į save.
Mato, kad ir apsivilkęs jisai visai ne taip kaip visuomet, bet ilga
miline su dvylika garankščių ir kraštais, juodu mašastu10 apvedžiotais. Pasisuko vienon pusėn, garankščiai – šlap šlap! Pasisuko
kiton pusėn, garankščiai vėl – šlap šlap šlap! Vis tiek kaip pas,
amžiną atilsį, Antaną Gaidį.
Apsiavęs jisai pušnimis11 su aukštais aulais ir geltonais blizgučiais pentyse12, pakaustytais geltonom pasagom.
Nesuspėjo pasidžiaugti, pasigėrėti savimi, kai kieme sužvengė žirgai, ir pirkion įėjo senas Jurgaitis, pas kurį tarnavo kadaise
Lapinas. Jis tada gaudavo dešimtį auksinų ir dvylika skatikų algos per metus, milinę gunčelę, apvedžiotą juodomis rėžėmis, ir
naujas, iš geros odos, nagines. Tokių žmonių, kaip buvo Jurgaitis,
jau dabar nebėra. Ne dabarties šeimininkas buvo; jisai tau daugel
Mašastas – aksomas.
Pušnis – batas.
12
Pentis – čia: užpakalinė bato dalis, užkulnis.
10
11
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nekalbės; nepadarei, kaip reikia, nupylė diržu, o ne, tai dar sagtimi – ir tiek. Ir nepasislėpsi nuo jo nei kanapėse, nei kitur.
– Kam aš tave, brud, vaikysiu, – kalbėjo jisai tam, kuris bėgo
nuo jo diržo, – patsai ateisi trobon; tada dukart tiek gausi.
Šitas žmogus dabar stovėjo pas duris, piktai į jį žiūrėdamas,
iš paniūrų, kaip būdavo. Kai Lapinas atsiminė, kad Jurgaitis jau
seniai yra miręs, visas jo kūnas nuėjo pagaugais.
– Na, brud, kam dildi žmones? Žirgai visą kiemo vejelę kanopomis iškapojo. Greičiau man! Ar gal sagties paragauti nori? – Ir
jau imasi senis už diržo. Lapinas greičiau, nė žodžio neprataręs,
apsisuko ir nuėjo kitan trobos galan. O eidamas juto, kad jį seka
akimis senas Jurgaitis.
Įėjo Lapinas kitan galan, o ten pilna pirkia svečių. Tenai ir
Močius Grainis, dabartinio senelis, ten ir Juozas Čepulis, ten ir
Antanas Kačingis. Visi jie mirę prieš keturiasdešimt metų.
Čia ir Česnulis iš Randamonių; jisai persikoręs per petį krepšį
iš barsuko kailio, – vadinasi, Česnulis ne taip sau svečias, bet piršlys, kurio kiekvienas turi klausyti. O nepaklausysi, lieps nuvesti
kiauliatvartin ir ten uždaryti. Ir nuves žmonės, ir uždarys.
Dabar Česnulis uždėjo ranką ant jo peties.
– Na, jauniki! Kur taip ilgai užtrukai?
– Imk mergą už rankos, metas eiti aplink skobnis.
Lapinas dairosi, kurgi jo merga. Mato, ji stovi greta su sena
Jurgaitiene. Ir apsitaisiusi ji, dievai tu mano! Ant galvos žalių rūtų
vainikas, užpakaly daugel daugel kaspinų, ilgų, ligi žemės, įvairių
įvairiausių spalvų: ir raudonų, ir žalių, ir dar kitokių.
Ji visai jau ne Juzia, tik Munia Jurgaitytė, kuri jam labai tiko,
kada jisai buvo dar jaunas.
Lapinas pamena, kad Munia Jurgaitytė irgi seniai jau yra mirusi, mirusios ir jos dukterys, ir sūnūs; gyvi liko tik anūkai...
– Na, ko žiopsai! – riktelėjo vėl Jurgaitis.
Lapinas nedrąsiai priėjo į nuotaką ir paėmė ją už rankos. Mergos užtraukė tuoj dainą, kurią jisai ne kartą buvo girdėjęs, bet žodžių jos gerai dabar nesuprato, neprisiminė. Visi, kurie ten buvo,
ėmė juodu barstyti avižomis.
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Lapinas žengė su jaunąja aplinkui skobnių. Vos nužengė kelis
žingsnius, kai mergos liovėsi dainavusios, ir visi suriko:
– Ne ten, ne ten! Prieš saulę reikia!
– Nelaimę sau buri, smurgliau! – šūktelėjo senis Jurgaitis, ir
Lapinas pajuto, kad jisai sutaisė jam per nugarą sagtimi. Lapinas
nusigando. Jisai paleido mergos ranką ir iš išgąsčio palindo po
skobniomis. Mato – į jį lenda po skobniomis ir merga. Bet ji dabar
ne jauna, tik susilenkusi kaip lazda, be dantų, apžėlusi samanomis.
– Ne ji! Ne ji! – rėkia Lapinas ir stumia ją kumščiais nuo savęs. – Aš nenoriu jos vesti!
– Kaip nenori, kvaily? – sušuko visi. – Ar tu aklas, nematai,
kad tai sena liepa.
– Nors užmuškite, nevesiu jos! – rėkia Lapinas ir stumia,
muša ją kumščiais, bet toji lenda į jį; nusitvėrė už kaklo ir apkabino. Lapinas norėjo pasprukti, bet, užsikabinęs už pakojų, nuvirto
ir apvertė skobnis. Visi susirinkę juokiasi, kvatojas ir svaido jį
akmenimis, beria žeme, pelenais. Ir senė toji, nusitvėrus jį už kaklo, smaugia, jog net atsikvėpti jam nėra kuo. O visi tai vis beria
ir beria ant jo ką tik nutvėrę. Mato, kad ir jaunas Grainis, kuris
šiandien liepą nukirto, stovi čia pat ir, užsimojęs kirvakočiu, taiko
jam galvon.
Lapinas suriko, kiek jam balso teko, ir – pabudo.
Nubudo senis ir mato, kad jis jau neguli unksnėje, kriaušės
šešėlis toli nuslinko šalin, ir saulė jį gerai prikepino. Bet vis dėlto
jam šalta, lyg jį krečia drugys, ir šoną, ant kurio gulėjo, ne tai
sopa, ne tai gelia.
Lapinas pagalvojo, kad pirmą kartą dar, kaip prisimena, atsigulė kieme.
– Tai jau mirti reikia. Ne kas kita, kaip tik visi numirėliai mane
šaukia, – toptelėjo jam širdin.
Atsikėlė senis, nuėjo pirkion ir, užlipęs ant pečiaus, kur buvo
jo patalas, atsigulė. Nors gerai apsiklojo kailiniais, bet ilgai buvo
šalta, krėtė jį ir laužė kaulus.
– Senatvė! – sumurmėjo senis, užsitraukė dar seną, skylėtą
gunčę, apsivertė ant kito šono ir, sušilęs truputį, užsnūdo...
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– Dėde, dėde! Kelkis! Metas jau ginti.
Tai šaukia jį Petrukas ir Barnaska, du didžiausiu jo piemeniu,
su kuriais jis gano miške.
Juodu tėvai išvarė, kad nueitų pas skerdžių ir pasiklaustų, kodėl taip ilgai nūnai negena.
Lapinas atsisėdo. Jam rodėsi, kad jisai vos vos tik sumerkė akis,
kad dar neužsnūdo kaip reikia, bet apsidairęs pamatė, kad jau saulė
seniai nusileido už trobelės, ir joje dabar buvo tamsu ir nelinksma.
Jis visuomet ėjo ginti, kada saulės spinduliai iš langelio guldavo ant
krašto skobnių. Tikrai, nūnai jau jisai gerai pavėlavo.
Nulindo Lapinas nuo pečiaus, raudonas kaip burokas, uždegtas. Vos nukopo, jį vėl pradėjo krėsti; galvoj ūžė kaip verdančiame
puode, kaulus laužė, ir pirkelė akyse jo šlijo iš vieno šono į kitą.
Bet senis vis dėlto apsivilko, užsidėjo savo duonkrepšį ir ėmė
dairytis botago ir trimito, bet neradęs atsiminė, kad juos paliko
pas eilininką.
Pasėjėjęs į duris, nušlijo Lapinas ir, vos nepargriuvęs, atsisėdo
ant suolo, kampe pas lentyną. Pasėdėjęs, atsikvošėjęs truputį, ten
ir atsigulė, kaip buvo apsivilkęs.
Piemenys stovėjo vidury pirkaitės ir laukė.
– Kaipgi, dėde? Ginsime nūnai?
– Ginkite sau vieni. Matyti, jau aš atganiau savo. Reikia ir
atsilsėti prieš kelionę.
Piemenys pastovėjo, palaukė, mato, kad senis tik sunkiai kvėpuoja ir visai nesikelia – dar kiek luktelėjo ir išėjo iš pirkios. Tą
dieną jie išginė vėliau negu visados ir vieni, be skerdžiaus.
Klausimai ir užduotys
1	Kokie dzūkų kaimo gyvenimo vaizdai minimi apsakyme?
2 Lapino „dovanos” kaimo moterims ir vaikams atskleidžia kai
kuriuos jo charakterio bruožus. Panagrinėkite, kokius.
3	Kodėl nukirstos liepos vaizdas graudus? Kokios detalės tą įspūdį kuria?
4	Kaip paaiškinamas Grainio pasiryžimas nukirsti liepą?
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5	Papasakokite, kaip jaučiasi Lapinas, pamatęs nukirstą medį.
6	Paanalizuokite Lapino sapną. Pasekite, kaip keičiasi sapno vaizdai. Kokie tai vaizdai?
7	Kaip manote, kodėl Krėvė pavaizdavo Lapino sapną?

V
Rytojaus dieną piemenys išginė vėl vieni, be skerdžiaus. Moterys nusiminė. Jos vakar vakare gerai pajuto, kad skerdžiaus nebėra: karvės parėjo kaip plokštės. Kelių visai namo neparginė; jas
tik vėlai, jau nakčia, rado vasarojuje, bet kiek prisiieškojo, kiek
prisivaikščiojo, prisiaimanavo moterys, kad pienas gali perdegti.
– Jūs nūnai vėl, begėdžiai, pusės gyvulių neparginsite. Koks
čia galas tam skerdžiui? Vakar iki vakaro išlaikė gyvulius tvarte
ir nūnai vėl negena! – skundėsi moterys.
– Skerdžius, tetulės, miršta. Mes kėlėm kėlėm ir prikelti negalėjome: nubudęs žiūri į tave lyg į nepažįstamą ir patsai su savim
nežinia ką kalba. Gal klajoja... – aiškino kiekvienai piemenys.
Tuoj pasklido gandas visame sodžiuje, kad skerdžius miršta.
Viena kita moteriškaitė gailestingesnės širdies nubėgo aplankyti
ligonį. Ir tikrai rado Lapiną visai nusilpnėjusį; skerdžius skundėsi, kad jį labai krečia, kaulus laužo ir šoną diegia. Kalba, kalba ir
nukalba nei šį, nei tą.
– Jau nesusivokia senis, – kuštėjosi moterys. – Pamatysite,
kad mirs.
– Ar tai jau ne metas? Kur kas jaunesni miršta, o jam ir Dievas liepė.
– Bet, kaip nori sau kalbėk, vis dėlto gyvo žmogaus gaila, ir
gana.
Sujudo moterys, susirūpino ligoniu: viena atnešė virtos vištienos, kita sviesto svarą, trečia – dešimtį kiaušinių. Iškepė jam
svieste, riebiai pautienės1 su trūkžolėmis, bet Lapinas nieko valgyti nenorėjo; skundėsi, kad jį ir taip išdūmė kaip krosnį.
1

Pautienė – kiaušinienė.
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– Suvalgyk, die, širdele, pamatysi, kad tau palengvės! – įkalbinėjo geraširdė viena kita moteriškaitė.
– Nelįskite man akysna, – gynėsi nuo jų kaip nuo musių skerdžius, – numirsiu ir be jūsų patarimų.
– Ko dabar tu mirsi, dėdule? Die, pereis, pažiūrėsi, kad pereis;
peršalai truputį, tai slunktas2 tau kaulus laužo!
– Kas gi mūsų karveles ganys, jei tu, dėdule, mirti nori?!
Taip ramino senį moterys, o tuo laiku lindo į vyrus:
– Jūs nors kunigo, begėdžiai, nuvažiuotute, o tai pasimirs
žmogus be išpažinties.
Vyrai parvežti kunigo nesiskubino, bet vienas kitas taipogi
užėjo Lapino pirkaitėn.
– Na, ką, dėde, namo rengiesi?
– O ką? Jau man čia nėra kas daryti. Kad jau žmonės kerta
medžius, kuriuos tėvai jų savo naudai sodino, tai man nėra kas
čia veikti.
– Ką padarysi, žmogeli! Ne nū-ryt, visi mirsime, visi ten keliausime.
Senis nusigręždavo į sieną, klausydamas šitokių kalbų, ir tik
murmėjo po nosimi. Jis tiek kartų buvo girdėjęs jau visus šituos
žodžius! Ir neįkyrėjo žmonėms pliauškinti vis viena, vis viena!
– Nenori senis mirti, – juokavo dar vyrai, – bet, brol, norėk
nenorėk, atėjo laikas, nieko nepadarysi!
– Tarytum ir pagyveno žmogus, o vis dėlto nori dar gyventi,
ir tiek! – kalbėjo kitas.
– Šeštą kryželį baigiau, o vis tiek, kaip vakar gimiau: lyg ir
negyvenau; o giltinė gi jau už pečių stovi, – nusiskundė trečiasis.
Pamatę, kad Lapinas tikrai silpnas ir ne juokais rengiasi namo,
surengė vežimą ir, susidėję arkliais, nuvažiavo kunigo.
Moterys supuolė rengti pirkią, kad sutiktų priderančiai Dievulį; jos nušlavė visą kiemą, net ir gatvę ties kiemu, numazgojo
suolus ir skobnis, apklostė visa margomis paklodėmis, pastatė ant

2

Slunktas – sloga.
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skobnių kryželį, patį gražiausią, koks buvo visam sodžiuje, dvi
žvaki, apkaišė skobnis mirtelėmis, rūtomis ir kitais žolynėliais.
Nepamiršo ir senio: nuprausė jam burną, apvilko tik išvelėtais
švariais marškiniais, patalą perklojo nauja paklode ir susikaupusios laukė atvažiuojančio kunigėlio.
Nerimo vien Lapinas. Jam buvo labai koktu ir bijojo, kad kunigas nepaklaustų katakizmo.
Tuoj atvažiavo ir kunigėlis; pasitiko jį, kaip Dievas paliepė.
Jisai išklausė išpažinties, nuramino ligonį, kad tasai net apsiverkė
iš džiaugsmo, pakalbėjo su žmonėmis apie ūkį, apie javus, apie
ligonį.
– Jūs nors gydytoją jam parvežtute.
– Vai, ką, tėveli, jam gydytojas padės, kad jisai labai senas:
numirs ir be gydytojo.
– Kai mes buvome dar maži vaikai, jau jisai žilas buvo. Mes –
ir tai juk rengiamės mirti, o jam jau Dievo skirta.
– Tikrai jis labai senas, – pripažino kunigas, – bet kad ir gana
dar stiprus. Gal pasveiktų.
Vyrai lyg ir pažadėjo kunigui, bet nė manyti nemanė važiuoti
gydytojo.
– Žinai, mokytas, jam vis kad gydytojas!..
– Gaila, kad mes nepaklausėme kunigėlio, ar mirs senis, ar
ne? Jisai gi gerai žino.
– Iš kur manai, kad žino? – klausia Kačingis Valainį.
– Žinoma, žino! – atsiliepė moteriškaitė, kuri čia pasisuko. –
Nagi švenčiausias parodo. Jei tik ligonis turi mirti, švenčiausias
ima ir apsiverčia. Kunigas todėl visados gerai žino.
– Et! – nusijuokė Kačingis, – ar boba pliauškina liežuviu, ar
višta uodega suka. Kas tau sakė, kad apsiverčia? Gal pati esi mačiusi?
– Tu tik viską žinai, begėdi. Tu ir su kunigėliu ginčytis nesisarmatiji! – užsipuolė jį visos.
Kačingis sumojo ranka ir nuėjo namo. Vyrai dar pastovėjo pas
vartus susirinkę, pakalbėjo, pakaušius pakrapštė ir kriko kas sau.
Kai tik kunigas išvažiavo, Lapinas tuoj užmigo.
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– Tai prieš kelionę! – kuštėjosi moterys. Ir tikrai į vakarą Lapinas visai susilpnėjo. Stenėjo, dejavo, blaškėsi patale ir vis barėsi
klajodamas su liepa.
Paskum tačiau vėl nurimo. Moterys ėmė ginčytis ir derėtis,
kuriai žibinti šią naktį ligonis. Kada jau jos sukudekino kaip vištos, Lapinas pramerkė akis.
– Eikite jūs, varnos, visos namo ir duokite man nors numirti
ramiai! Man jūsų visai nereikia.
Senis pasistengęs nusigręžė į sieną ir nutilo. Mato moterys,
kad jau jis akis pastatė stulpu. Vos surojo3 uždegti žvakę ir įdėti
jam rankon.
Neužilgo jau nebuvo Lapino. Numirė jisai kaip pakirsta liepa.

3

Suroti – suspėti.

Klausimai ir užduotys
1	Kaip pajuto kaimas Lapino ligą? Kodėl kaimynai atvežė kunigą,
o gydytojo – ne?
2	Kodėl Lapinas nenorėjo moterų paslaugų?
3	Pasvarstykite, kodėl rašytojas lygina skerdžių su pakirsta liepa.
Kaip senovėje lietuviai gerbė medžius, giraites, miškus?

VI
Apgiedojo, palaidojo Lapiną vyrai, pakasė jį gilion žemėn ir
dabar grįžo namo iš kapinyno. Rytas buvo gražus, giedras, saulė
linksmai švietė, danguje nebuvo niekur nei debesėlio; tik kai kada
papučia vėjelis – ir vėl tylu. Tačiau nelinksma grįžtantiems iš kapinyno.
Ir kas bebus linksmas? Tiek liūdnų atsitikimų, tiek skausmo
visiems primena kiekvienas kapinyno kampelis. O kitas, kad ir
svetimas būtų, tai tiek nugirsta, tiek pamato, kad susigraudina, nu186
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simena, kaip ir žmogus, kurio tėvai protėviai ir visa giminė čia guli.
Kiekvienas medis, kiekvienas kampelis primena žmogui, kad
ne nū-ryt ir jis patsai atsiguls čia, kieton žemelėn. Ir saulė švies
kaip dabar, ir medžiai siūbuos, ir paukščiai čiulbės, bet jau jisai
nei matys, nei girdės, drėgnoje žemelėje bedūlėdamas.
Ir kaip nesusigraudinsi? Štai čia verkia jauna moterėlė, užgulus ant nesužėlusio dar kapo; vos prieš mėnesį palaidojo jos
pirmagimį sūnelį. Ten kita raudoja po kryžiumi, savo vargelius
bepasakodama motušei, kuri jau seniai miega kietoj žemelėj; ten
našlelė skundžiasi vyrui, kuris paliko ją su mažais vaikeliais sunkų vargelį vargti...
Ech, kur tik nusigręši, ten skausmas, raudos, ašaros...
Skubina žmonės greičiau apleisti vietą, kurioje mirtis viešpatauja, kuri primena kiekvienam, kad ne nū-ryt ir jo eilė ateis čion
atsigulti.
O gyventi gi visi nori...
Kad ir varguose, bet tik gyventi, bet tik saule šviesiąja džiaugtis!
Grįžta dabar vyrai iš kapinyno nuliūdę, nelinksmi.
– Ko, Jonai, nuliūdai taip? – klausia Rimšį Kačingis. – Ot, sakytum, kokia graži vieta kapinynas, o nelinksma, ir gana. Praeini
žmogus, ir lyg akmuo užgula tau širdį, ir guli, kol vėjas perpučia
galvą.
– E, kur nenuliūsi žmogus, – kalba Rimšis, – kad aš dabar esu
pats seniausias visame sodžiuje. Anksčiau raminausi, kad dar ne
mano eilė, yra gi senesnių nei aš. O dabar jau nebėra...
– E, Jonai! Ar tai maža mirė jaunesnių negu tu, negu, amžiną
duok jam atilsį, Lapinas! Ot vyručiai, buvo žmogus ir nebėra jau
jo! Kiek čia laiko praslinko, kai pas Valainį krikštynose juokavo!
Gyvas buvo, sveikas – ir jau nebėra jo!
– Aš manau, kad jis žinojo kažką. Nemirsiu, – kalbėjo, – kol
liepa stovės. Nesurojo Grainis ją nukirsti, kai jisai mirė.
– Dievai žino, gal ir žinojo. Labai buvo senas žmogus, ne
mūsų amžiaus. O pirmiau tikrai daug žmonės žinojo, ko mes jau
nebežinom.
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– Nusidėjo Grainis, jei tai tiesa. Kad ne jo užsispyrimas, senis
dar gal ilgai būtų gyvenęs. O dabar vidury vasaros paliko mus be
skerdžiaus.
– Kas jį žinojo, kad tikrai jisai mirs, liepą nukirtus? Ar maža
jisai melavo, kad žmogus būtų galėjęs jo žodžiais patikėti?
– Vis dėlto liepos kirsti nereikėjo, brol!
– Et! – paabejojo Kačingis, – atėjo laikas, ir mirė žmogus. Apgiedojome, palaidojom ir lauksime dabar, kieno kito eilė, kurį vėl
apgiedosime, vėl palaidosim. Ot, daugel žmonės pramanė visokių
galų, o kad pramanytų kas, kaip nuo mirties išsisaugoti, tai nėra
tokio, ir gana! Ir nepramanys niekas, vyručiai! O kad ir pramanytų, mes nesulauksime. Kas metai mūsų kartos vis mažiau lieka: tai
vienas, tai kitas atsiskiria ir nueina sau namo.
– Kad nemirtų, kur sutilptų žmonės? Laukuose vietų neužtektų!
– Kad gyventų, tai ir ankšta nebūtų... Na, vyručiai, likite sveiki!..
Ir taip skirstėsi vyrai. Ties kiekvienu kiemu vienas, du vyrai
atsilikdavo, ir grįžtančių kuopelė tirpo ir tirpo, kol sodžiaus gale
liko tik vienas Rimšis. Ir tasai atsikėlė vartus, ir nuėjo savo pirkelėn sunkiai atsidusęs.
Klausimai ir užduotys
1	Kokias mintis sukėlė vyrams kapinės? Kodėl jie grįžo liūdni?
2	Ar kaimo žmonėms aiški Lapino mirties priežastis?
3	Kodėl Lapinas miršta nesuprastas? Kodėl jo toks likimas?
4	Kas V. Krėvės apsakyme tikroviška, o kas romantiška, paslaptinga?
5	Pasamprotaukite, koks jūsų arba apskritai šiuolaikinio žmogaus
santykis su gamta.
6	Ar žmogus gali gyventi be gamtos? Svarstykite, remdamiesi
V. Krėvės apsakymu „Skerdžius” ir kitu lietuvių literatūros kūriniu.
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Petrė Česnulevičiūtė

Šiaudinės pastogės poezija
ir kasdienybė
Ištrauka iš knygos „Vincas Krėvė”

Komponuodamas apsakymus, rašytojas mėgo gretinti panašius ar kontrastingus charakterius, epizodus, nuotaikas, tuo būdu
pasiekdamas didelio meninio ryškumo.
Prisiminkime „Skerdžiaus” kompoziciją.
„Du senu buvo Pagirių sodžiuje: Grainio liepa ir skerdžius Lapinas”. Šiuo sakiniu, pristatančiu pagrindinį veikėją kartu su liepa,
ir prasideda apsakymas, kurio pirmame skyriuje emocingai pasakojama apie Lapino gyvenimo būdą ir aplinką. Veiksmo čia nėra.
Skyriaus pradžia paremta plačia liepos ir skerdžiaus paralele, kuri
leidžia pajusti, kad tarp abiejų objektų yra gilesnis vidinis ryšys.
Antrame skyriuje skerdžius vaizduojamas konkrečioje aplinkoje – miške ganantis galvijus. Šį skyrių sudaro skerdžiaus – pasakotojo (autoriaus) – ir piemenuko pokalbis. Dialogas „atveria”
tiesų ir atvirą Lapino charakterį, jo vidaus pasaulį: jautrumą gamtos grožiui, skeptišką1 pažiūrą į religiją ir kunigus, o svarbiausia –
nepasitenkinimą dabartiniais laikais ir žmonėmis, kurie nebrangina ir nesigaili miškų. Paaiškėja, kad Lapino pasaulėvaizdis, visas
jo mąstymo būdas ir gyvenimo supratimas nebeatitinka naujųjų
laikų žmonių galvosenos. Lapino vidaus pasaulis susijęs su senove ir miškais. Čia vėl iškyla liepa, su kuria Lapinas save sieja magiškais2 ryšiais – jis gyvensiąs tol, kol stovės Grainio liepa. Skyrius baigiamas staiga ir natūraliai: supykęs skerdžius nutraukia
pokalbį ir nulenda krūmuosna.
Trečias skyrius prasideda švente – triukšmingomis krikštynomis pas Valainį, kur susirinko ne tik visas kaimas, bet ir toli1
2

Skeptiškas – abejojantis, nepatiklus.
Magiškas – susijęs su burtais; nepaprastas, stebuklingas, užburtas.
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mesnių apylinkių žmonės. Lapinas įvedamas į šventadienišką kaimo bendruomenės aplinką, parodomi jo santykiai su visai kitos
socialinės padėties žmonėmis – pasiturinčiais „gaspadoriais”. Į
Lapiną jie žiūri kaip į pokštininką, nemokamą kaimo linksmintoją, jį paerzina ir iš jo nepiktai pasijuokia. Tačiau skerdžius moka
ginti savo žmogiškąjį orumą – jis ne tik niekam nepataikauja ir
nesižemina, bet, išgirdęs užgaulius Čepulio žodžius, čia pat jam
„atkeršija”, sukiršindamas jį su broliu. Prasidėjus kivirčui dėl
liepos, Lapinas karštai gina savo tiesą – medis negali būti vieno
žmogaus nuosavybė („Ar gal ji tau vienam žaliuoja, tau vienam
šlama ir grožėjasi?”). Sujaudinta skerdžiaus kalba, ginant pagarbą miškui ir grožiui, iškelia jį virš visų kaimo vyrų, kurie šiame
kivirče mato tik pramogą ir nesudraudžia Grainio. Skyriaus pabaiga, kurios nuotaika kontrastuoja pradžiai, pastūmėja veiksmą
pirmyn: Lapinas pirmą kartą sueina į konfliktą su kaimynais, susidūrus dviem požiūriams, dviem moralėms – „mūsų” ir „mano”.
Tolesnis skyrius taip pat pagrįstas kontrastu, kaip ir trečiasis.
Skerdžius su piemenimis vidudienį gena gyvulius namo, moterims ir vaikams parnešdamas įvairių miško dovanų. Diena graži, skerdžius ramus ir patenkintas, nes jaučiasi sąžiningai atlikęs
savo darbą ir reikalingas kitiems. Nemalonų kivirčą su Grainiu jis
pamiršo – kaimynas pasikarščiavo, ir tiek. Bet piemenys praneša, kad liepa nukirsta. „Žiūri skerdžius – tikrai, liepos nebėra. Jis
dar nenori tikėti akimi – patrynė, lyg žmogus iš miego pabudęs,
geriau praplėšė – vai, gi vis nėra!” Grainio poelgis taip pribloškia
Lapiną, kad jis tepajėgia ištarti sielvarto pilnus žodžius: „Žmogau, žmogau, ir širdies tu neturi, ir Dievo nebijai, kad tokį medį
sunaikinai”. Ir pirmąkart dabar Lapinui ateina į galvą beviltiška
išvada, kad pasaulis jam svetimas: „Jau kai žmonės tokių medžių
kaip liepa nesigaili, tai jie ir nieko negaili. E, mirti geriau, negu
tokiais laikais gyvenus!” Kai dėl tuščios ambicijos3 nukertamas
gražiausias apylinkėje medis, skerdžius pasijunta nebetekęs gyvybinių jėgų.
3

Ambicija – čia: savimeilė, puikybė, pripažinimo siekimas.
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Užmiršęs trimitą ir botagą (ko jam anksčiau niekada neatsitikdavo!), lyg nesavas pareina skerdžius namo ir atsigula kieme,
pajutęs didelį nuovargį. Sapnuoja jis savo jaunystę, vestuves, į kurias vėluoja, seniai mirusius žmones, nuotakas, kurių paskutinioji
pavirsta liepa, iš jo besijuokiančius ir akmenimis į jį besvaidančius kaimynus, kirviu užsimojusį Grainį... Šis sapnas, parodydamas sukrėstą dvasinę Lapino pusiausvyrą, sujungia paskutiniųjų
dienų išgyvenimus, jaunystės prisiminimus, neišsipildžiusius norus, mirties nuojautą. Lapinas suserga.
Penktasis skyrius – Lapino liga ir mirtis. Kaime šioks toks
sujudimas – moterys slaugo ligonį, vyrai ruošiasi važiuoti kunigo.
Į artėjančią skerdžiaus mirtį kaimas žiūri gana ramiai: „Ar tai jau
ne metas? Kur kas jaunesni miršta, o jam ir Dievas liepė”. Kaimiečiams nė į galvą neateina tikroji Lapino mirties priežastis – jo
peršalimas ir Grainio poelgis. („Kad jau žmonės kerta medžius,
kuriuos tėvai jų savo naudai sodino, tai man nėra kas čia veikti.”) Nusivylęs žmonėmis, kuriems darė gera, Lapinas nebeteko
gyvenimo prasmės, nebeteko noro kovoti su savo liga. Jis miršta
nesusitaikęs su „naujais laikais”, iki galo likęs ištikimas savo įsitikinimams, savo tiesai.
Paskutiniajame apsakymo skyriuje pasakojama apie kaimo
vyrus, grįžtančius namo iš Lapino laidotuvių. Jų pokalbis ramus,
nors nelinksmas – kapinės kiekvienam sukėlė neišvengiamos mirties priminimą – toks jau gyvenimas: „...Apgiedojome, palaidojom ir lauksime dabar, kieno kito eilė, kurį vėl apgiedosim, vėl
palaidosim. Ot, daugel žmonės pramanė visokių galų, o kad pramanytų kas, kaip nuo mirties išsisaugoti, tai nėra tokio, ir gana!
Ir nepramanys niekas, vyručiai!..” Šmėstelėjęs liepos motyvas,
– vyrai užsimena, kad gal Lapinas iš tikrųjų kažką žinojęs apie
savo mirtį ir kad Grainiui gal nereikėję kirsti liepos, – čia pat nutraukiamas praktiško rūpesčio: „O dabar vidury vasaros paliko
mus be skerdžiaus”.
Apsakymo kompozicija, kaip matome, visai paprasta – ji lyg
pabrėžia nesudėtingą kaimo gyvenimą, kurio fone natūraliai ir
visapusiškai parodomas pagrindinis veikėjas. Jo charakteryje ra191
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šytojas įžiūrėjo daug brangintinų bruožų, kurie nebesuprantami
naujų laikų žmonėms. Lapino mirtis kaime nesukelia jokių permainų – gyvenimas eina toliau. Apsakymo kompozicija ir padeda
pajusti nepaliaujamą laiko tėkmę.
Klausimai ir užduotys
1 	V. Krėvės raštų kalba paprasta, liaudiška ir kartu labai turtinga.
Pagrįskite šį teiginį pavyzdžiais iš „Skerdžiaus”.
2 	Kuo jums patiko ar nepatiko „Skerdžius”? Ko anksčiau nepastebėdavote gamtoje, žmoguje? Kuo jus praturtino šis kūrinys?
3 	Pamąstykite ir parašykite: Kokį seną žmogų jūs gerai pažįstate? Kuo jis jums patrauklus? Kaip jis atrodo? Kaip kalba? Ką
veikia? Kodėl senus žmones reikia gerbti?
4 	Panagrinėkite, kurie kūrinio požymiai rodo, kad tai apsakymas.
5 	Parašykite rašinėlį „Lapino paveikslas V. Krėvės apsakyme”.
6 	Pakomentuokite šias mintis.
		Ko, žmogau, nepažįsti, apeik ratu. Nekelk prieš driežą, gyvatę
lazdos. Jie miškui ir mūsų naudai gyvena.
Leonardas Grudzinskas

		Kiekvienas pradėkime nuo savęs – išeikime į mišką, pievą, prie
ežero ar upės ir elkimės taip, kad šalia mūsų gyventų žvėrys
ir paukščiai, skraidytų spalvingi vabzdžiai, vešėtų įvairiausios
žolės ir medžiai...
Alis Balbierius

		Brangiai ima iš mūsų gamta už laimę žiūrėti į ją ir ją jausti: ji
pasiima mus.
Justinas Marcinkevičius

		Braidžiojau po Kara Kumų smėlynus, vaikiausi smėlio krokodilus varanus, Amu Darjos nendrynuose tykojau vienintelio
pasaulyje Turano (Turkmėnijos) tigro. Bet naktį laukiniams katinams kniaukiant, man sapnavosi Svalios vandens lelijos, Pyvesos gėlėtos pakrantės ir žydintys pievų bijūnai, iki skausmo
brangi Lietuva.
Petras Abukevičius

		Protėviai sodina medžius, ainiai džiaugiasi pavėsiu. (tts.)
		Vanduo nesilaiko kalnuose, o kerštas – didžiose sielose. (tts.)
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Kazys Binkis
(1893–1942)

Kazys Binkis gimė Gudelių sodžiuje, netoli Papilio miestelio, Biržų apylinkėse. Nuo mažumės garsėjo išdaigomis ir išradingumu, sodiečiai jį praminė vėjavaikiu. Anksti mirus tėvui, trylikametis paauglys turėjo rūpintis ūkiu, tačiau tai
nesumažino jo troškimo lavintis, šviestis. Mokėsi Biržų keturklasėje mokykloje,
Vilniuje baigė mokytojų kursus, Berlyno universitete studijavo literatūrą ir filosofiją.
1920 m. K. Binkis, jau pagarsėjęs poetas, tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu. Tarnaudamas „Geležinio vilko” pulke, kartu su dainininku Kipru Petrausku,
kompozitoriumi Stasiu Šimkumi ir kitais menininkais rengė koncertus kariams, eiliavo karo maršus.
Puikiai jautęs, ko iš jo tikisi reikliausi skaitytojai vaikai, – mažiesiems ir kiek
paaugusiems vėjavaikiams jis parašė poezijos knygas „Meškeriotojas”, „Dirbk ir
baiki”, „Kiškių sukilimas”. Pjesę iš moksleivių gyvenimo „Atžalynas” 1937 m. įteikė
Valstybės teatrui. Šia pjese K. Binkis norėjo pasakyti, kaip svarbu pasitikėti jaunu
žmogumi. „Atžalyną” statė žymiausi Lietuvos teatro režisieriai.
Antrojo pasaulinio karo metais K. Binkio namuose buvo slepiami žydai – jis
kartu su žmona Sofija pelnė garbingą Pasaulio tautų teisuolių vardą. Poetas mirė
1942 m. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
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Kazys Binkis

Autobiografija
Iki 14 metų gyvenau Gudelių sodžiuj, teisingiau parovejy ir
šilely. Grybaudavau, žūklaudavau, jodavau nakties, o žiemą gaudydavau sniegenas ir dagiliukus ir vėl juos paleisdavau, nes gryčia kartais prieidavo smalkumo1 ir paukščiukai „pasigerdavo”.
Su vaikais retai tesimušdavau.
Prieš kiaulių ir galvijų ganymą buvau griežtai ir principingai
nusistatęs, kad nevaržyčiau gyvuliams laisvės.
Be galo mėgdavau gaisrus ir vaidinuoklius, kurių savo akim
daugybę esu matęs. Už tai iki šiol šventai tikiu, kad vaidenas.
Sodžiuj turėjau nekokią renomė2, kuri net iki šiol nepasitaisė.
Praminė mane „vėjavaikiu”. Toksai vardas man be galo patikdavo, nes vėjui jau nuo mažų dienų pavydėdavau.
Knygų gaudavau iš tėvelio ir iš Papilio klebono kunigo Prialgauskio bibliotekos. Vienažinskio dainos, Robinzonas Kruzo ir
Šventųjų Gyvenimas buvo geriausi mano jaunystos draugai.
Kitus 14 metų „mokiaus”... Buvau įvairiose mokyklose, pradedant Papilio liaudies mokykla ir baigiant Berlyno universitetu,
bet nė vienos nebaigiau, išskyrus vieną – gyvenimo mokyklą, kurią pasiryžęs esu eit iki grabo, t. y. kol pabaigsiu.
Dalyvavau įvairiuose „judėjimuose”, užiminėjau įvairiausias
vietas ir galų gale įsitikinau, kad tėvelis teisingai vienąkart yra
pasakęs, kad iš manęs nieko gera neišeisią. Bet, tiek to.
Pirmąkart gimiau 1893 m., mirti, kiek pamenu, nė karto visiškai nenumiriau.
Klausimai ir užduotys
1 	Remdamiesi rašytojo biografija ir autobiografija, papasakokite
apie K. Binkio asmenybę.
2 	Kodėl sodžiuje K. Binkį praminė „vėjavaikiu”? Kaip jūs suprantate šį žodį?
1
2

Smalkumas – smalkės, dūmai.
Renomė – apie žmogų susidariusi nuomonė, jo reputacija, vardas.
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Kazys Binkis

Vėjavaikis
Pasikinkęs jauną vėją,
Vėtrą šaunią apkabinęs,
Leidžiuos per padangių plynes
Su pavasariu lenktyniais.
Gulbės – kelią!
Gervės – kelią!
Debesų keliu didžiuoju
Aš važiuoju!
Mano skraistė lengvo rūko
Plasta padangėj ištįsus.
Mano vėtra kai padūko –
Išsislapstė žvaigždės visos,
Mėnuo nuo dangaus paspruko.
Kas man vėtrą paviliotų?
Kas man vėją pažabotų?
Debesų keliu didžiuoju
Tik aš vienas tevažiuoju...
Lik, pavasari, tarp pievų!
Gaudyk savo varles, sliekus...
Paukštės ilstančios, – sudievu!
Aš pralenkiu ir palieku.
1921
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Klausimai ir užduotys
1 	Kokia eilėraščio nuotaika?
2 	Kuriuo asmeniu pasakojama?
3 	Su kuo tapatinasi poetas?
4 	Kas yra lyrinio subjekto varžovas? Ar jį poetas pasirinko atsitiktinai?
5 	Kurios eilutės vaizduoja didžiausią siautulį (yra eilėraščio kulminacija)?
6 	Atkreipkite dėmesį į eilėraščio grafinį vaizdą. Ar tai prasminga
netvarka?

Kazys Binkis

Atžalynas
Penkių dalių pjesė
Sutrumpinta

Veikėjai
KERAITIS – inžinierius
KERAITIENĖ – jo žmona
PETRAS (KERAITIS) – inžinieriaus sūnėnas, našlaitis
JASIUS ŠIAUČIUKAS – Petro draugas, gimnazistas
TIJŪNAS – klasės auklėtojas
ŽIOGAS – siuvėjas
ŽIOGIENĖ – jo žmona
DIREKTORIUS
INSPEKTORIUS
PSICHOLOGAS
ISTORIKAS
FIZIKAS
GAMTININKĖ
GIMNASTIKOS MOKYTOJAS
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BARZDŽIUS GEDIMINAS
ŠURA
gimnazistai, gimnazistės
ANDRIUŠIS
ALDONA
MARYTĖ
MOTIEJUS
Žiogo padėjėjai
JUZĖ
PLIUŠKIENĖ
ČIGONĖ
MOKYTOJAI, GIMNAZISTAI, TARNAI, GEGUŽINĖS
DALYVIAI
Pirmas veiksmas
Vidutiniškai apstatytas valgomasis kambarys
KERAITIS (už scenos). Petrai! Ū-ū! Petrai!
PETRAS (kambary už sofos). Aš čia, dėde.
KERAITIS (įkišęs galvą pro duris). Kur tu? Čionai?
PETRAS (už sofos). Aš tuojau, dėde.
KERAITIS (eina prie sofos). Ką gi tu čia darai?
PETRAS (išlenda). Aš čia sagos ieškojau. Ištrūko ir pariedėjo...
KERAITIS (juokdamasis). Ir tu nusivijai sagą po sofa?
PETRAS. Aš suradau ir tuojau įsisiūsiu.
KERAITIS. Ak tu sodieti, sodieti... Argi tai tavo darbas sagas
siuvinėti. Duok tarnaitei, ji tau įsiūs. O tu štai padaryk man
papirosų.
PETRAS. Gerai, dėde. Aš tuojau. (Eina į kampą prie staliuko ir
daro papirosus)
KERAITIS. Tik rūkyti bedarydamas neišmok.
PETRAS. Ne, dėde. Aš nerūkysiu.
KERAITIS. Ir būsi vyras. O gimnazijoj pas jus turbūt dumia?
PETRAS. Yra rūkančių... Tik labai maža...
KERAITIS. O kurie ten iš tavo draugų pypkauja?
Petras tyli
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	Na, gerai gerai. Aš tik taip sau paklausiau... Gerai, kad nesakai... Savo draugų nereikia išdavinėti. Turbūt jau apsipratai
gimnazijoj, susidraugavai?
PETRAS. Man labai gera gimnazijoj... Visi man labai geri... Ir
linksmi visi, sąmojingi. Aš stebiuosi, iš kur pas juos tiek sąmojo.
KERAITIS. Taip, taip, Petrai. Šito išmokti negalima. Jie taip išauklėti. Tai požymis, kad gerose šeimose augę... O su Barzdžiaus Gediminu draugauji?
PETRAS. Kad, dėde, jis toks... išdidus. Matyt, aš jam per prastas.
KERAITIS. Tu, Petrai, ten nė vienam ne per prastas. Tu visada
atmink, kad esi savo tikro dėdės, inžinieriaus Keraičio, auklėtinis, atseit, kaip sūnus. O tai daug reiškia.
PETRAS. Aš atsimenu, dėde.
KERAITIS. Tad būk vyras. Nė vienam nenusileisk. Nesiduok
skriaudžiamas.
PETRAS. Manęs ten, dėde, niekas neskriaudžia.
KERAITIENĖ (įeina). A, šeimyniška idilija. Gal sutrukdžiau?
KERAITIS. Mes čia su Petru apie gimnaziją kalbame.
KERAITIENĖ (šlifuoja nagus). Turbūt savo gimnazistiškas dienas prisiminei?
KERAITIS. Ne. Mes čia apie Petro draugus šnekamės.
KERAITIENĖ. Kai dėl draugų pasirinkimo, tai jis dideliu skoniu
nepasižymi. Batsiuvio Šiaučiuko sūnus tikrai jam ne pora.
PETRAS. Jis labai geras vaikinas, dėdinyt.
KERAITIENĖ. Dėl jo gerumo, tai leisk man geriau nusimanyt.
Tokioj šeimoj angelas negali išaugti.
KERAITIS. Kokie čia tarp gimnazistų šeimos klausimai gali būti?
Vienoj klasėj – tai ir draugas.
KERAITIENĖ. Ir labai gaila. Iš sodžiaus atvykusį prasčioką kiekvienas lengvai gali už nosies vedžioti. O tas angelas su papirosu dantyse tokių tik ir ieško.
PETRAS. Dėdinyt... Jasius jau ruošiasi mest rūkęs. Jis greit mes.
KERAITIS (juokdamasis). Ot kaip!
KERAITIENĖ. Matote, kokia pažanga.
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KERAITIS. Na, Petrai, jeigu jis ruošiasi mest rūkęs, tai drąsiai
gali draugauti. Tai stiprus vyras iš jo išaugs. Aš kiek kartų
ruošiaus mest, vis nieko neišeidavo.
Petras paraudęs nusilenkia prie papirosų
KERAITIENĖ. Ar sakei Žiogui, kad tuojau ateitų?
PETRAS. Jis pats žadėjo kelnes atnešti.
KERAITIENĖ. Petrai, prie ponių negražu taip kalbėti...
Petras nustebęs žiūri
KERAITIS. Štai, Petrai, – čia tai tu ir pakliuvai! Geruose namuose
kelnės – tai nepadorus žodis. Reikia vietoj „kelnių” tarti kaip
kitaip, na, apatinė kostiumo dalis arba pliumhozai, bridžai,
arba dar kaip, tik, saugok Dieve, ne kelnės.
KERAITIENĖ. Nėr ko šaipytis, pone inžinieriau. Gero tono vadovėlį ir tamstai būtų pravartu paskaityti.
PETRAS. Ar yra toks vadovėlis?
KERAITIS. O kaipgi. Ne vadovėlis, bet milžiniškas vadovas. Va
toks kaip mišiolas. Tik mums jis neprieinamas. Viena, lenkiškai parašytas, o kita – vis tiek nepadės.
KERAITIENĖ. Gerai, kad bent prisipažįsti... Petrai, nubėgsi pas
Lipšicą ir paimsi pudros. Pasakyk, kad man. Pudra „Nonsi”,
spalva „rašel”. Užsirašyk.
PETRAS. Atsiminsiu: Nonsi rašel. (Išeina pusbalsiu kartodamas)
KERAITIENĖ (patylėjusi). Jei mano autoritetą griauni savo auklėtinio akyse, tai bent pats jį auklėtum.
KERAITIS. Ką tu, ką tu, dūšia. Aš ne tik negriaunu, bet esu tau be
galo dėkingas, kad rūpinies mano sūnėnu.
KERAITIENĖ. Negalima pastabos padaryti be to, kad tu neįsikištumei.
KERAITIS. Gal aš kiek ir kaltas... Bet man rodosi, kad negalima
visko iš karto. Jis, vargšas, ir taip iš paskutiniųjų stengiasi.
KERAITIENĖ. Pavyzdžiui, kad ir šiandien.
KERAITIS. Ar ir vėl jis ką lepterėjo?
KERAITIENĖ. Gėda prieš tarnaitę... Stačiai nėr kur akių dėt... Aš
jam duodu tavo kelnes ir sakau: nunešk pas kriaučių ir pa199
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prašyk, kad tuojau išprosytų. O jis: „Aš, dėdinyt, pats moku
prosyt, aš tuojau išprosysiu. Aš kelnes ir pasiūt moku.”
KERAITIS. Ach, ir vėl...
KERAITIENĖ. Girtis savo kriaučiška kilme ir dar tarnaitės akivaizdoj. Dabar visas miestas žinos, kad tavo brolis buvo
kriaučius... Ir man kiek laiko melavai, visuomet tvirtindavai,
kad tavo brolis buvo aptiekorius.
KERAITIS. Palauk, dūšia. Viskas pamažu susitvarkys. Ko iš jo
dabar norėti? Jis sodietis, laukinukas, visiškas našlaitis.
KERAITIENĖ. Jeigu našlaitis, tai, tavo manymu, jo ir auklėti nebereikia?
KERAITIS. Atvirkščiai. Aš gi sakau, kad aš tau labai dėkingas...
PETRAS (įeina). Štai, dėdinyt. Nonsì rašel.
KERAITIENĖ. Ne Nonsì, bet Noñsi. Pas jus gimnazijoj prancūziškai berods moko?
PETRAS. Noñsi...
KERAITIENĖ. Ir, be to, paduodant ką nors už save vyresniam,
reikia nusilenkti.
Petras lenkiasi iš pusiau
	Viešpatie, kaip jis lenkiasi.
KERAITIS. Taip, taip, Petrai... Lenkiesi, tartum baslį prarijęs. Reikia grakščiau. Reikia ir galvą nulenkti.
KERAITIENĖ (paskatinta pašoka, paeina kelis žingsnius nuo
stalo, paskui vėl grįžta ir rodo, kaip reikia nusilenkti). Reikia
elegancijos... Nors truputėlį elegancijos... (Rodo) Tai saviškių tarpe, o nepažįstamai damai galima dar labiau nusilenkti.
(Rodo ir vėl sėdasi) Dabar gali eiti pas save.
Petras lenkiasi, kaip buvo parodyta, ir išeina
KERAITIS. Matai, kaip jis greit persiima... Gabus vaikinas, ir Tijūnas, klasės auklėtojas, sakė...
KERAITIENĖ. Kai dėl auklėjimo, tai aš iš jo padarysiu žmogų.
Bet tavo pareiga jį įspėti, kad su bet kuo nesusidėtų. Kas iš to,
kad aš jį auklėsiu, o draugai jį gadins.
KERAITIS. Protingas vaikas, ką jam ten draugai padarys.
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KERAITIENĖ. Blogos manieros kaip tik iš draugų namo parsinešamos. Štai Barzdžiuvienė skundėsi... beje, kodėl gi jis su
Barzdžių berniuku nedraugauja?
KERAITIS. Kalbėjau... Sako, anas nenorįs, didžiuojąsis.
KERAITIENĖ (pašoka). Kas? Didžiuojasi? Šitas rangovo vaikėzas didžiuojasi prieš inžinierių Keraičių auklėtinį? Pasakyk
Petrui, kad jis su juo nekalbėtų.
KERAITIS. Et, tegul... Ką ten kištis į mokinių reikalus, susitvarkys patys.
Beldžiasi į duris
KERAITIENĖ. Prašau.
Įeina Žiogas
ŽIOGAS. Vedlug ponios paliepimo... (Deda ant kėdės atramos
kelnes)
KERAITIENĖ. Ar ir išvalėt?
ŽIOGAS. Išvaliau. Kelnaitės kaip naujos.
KERAITIENĖ. Tai visa labai gerai. Bet ką jūs padarėt su mano
paltu?
ŽIOGAS. Rodos, ponia, viskas buvo gerai. Padaryta vedlug paskutinės mados. Ponia atsiimdama pati buvai patenkinta.
KERAITIENĖ. Ką aš pati ant savęs galiu matyti? Man sako, – aš
ir tikiu. Bet dabar aš niekur su juo negaliu pasirodyti. Pliuškienė pamatė kavinėj ir nušvito: „Vaje, koks ponios puikus
paltas”. Snaudžiuvienę susitikau gatvėje, ta irgi džiaugsmu
pražydo, vos nepratrūko begirdama.
ŽIOGAS. Negali būti.
KERAITIENĖ. Bet taip yra. Šitos raganos nė žodžio nebūtų pratarusios, jei būtų gerai pasiūtas. Būtų pažaliavusios iš pavydo.
Viskas aišku. Ne paltas, o stačiai duknoms impilas. Pažiūrėkite patys. (Išeina)
KERAITIS. Matai, Žiogai, kokios moterys... Mums atrodo gerai,
bet su mūsų, vyrų, nuomone čia niekas nesiskaito.
KERAITIENĖ (įeina paltu apsisiautusi). Štai, pasigėrėkite.
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ŽIOGAS. Ale, ponia, kaip nulietas.
KERAITIENĖ. Bet kur mano figūra? Sakykite, kur mano figūra? Drabužis turėtų pabrėžti moters figūrą, o aš jaučiuos jame
kaip maiše.
ŽIOGAS. Ale, ponia, tikėk man, kad pabrėžia... Ir šitą liniją pabrėžia, ir šitą išlinkimą... Visą amplitudą pabrėžia...
KERAITIENĖ. Aš pati jaučiu, kur pabrėžia, kur ne.
ŽIOGAS. Tos ponios girdamos tikrai melavo... Vedlug teisybės,
jos turėjo alpt iš pavydo. Ant ponios figūros tik ir siūt paltus.
KERAITIENĖ. O tamstai, pone inžinieriau, kokia čia tylos minutė
užėjo? Tartum tai būtų ne tavo žmonos paltas, o rankšluostis
koks. Gal teiktumeis pareikšti savo autoritetingą nuomonę?
KERAITIS (nedrąsiai). Mm... Iš tiesų... paltas lyg tartum vietomis siaurokas...
KERAITIENĖ. Siaurokas... Kam paltas, o kam protas siaurokas.
ŽIOGAS. Galėsime, ponia, dar truputį čia suimti. Bet tik truputėlį.
Prašau, ponia, aš tuojau pat parsinešiu.
KERAITIENĖ. Ne, ne. Tik ne šiandien... Man posėdis. Aš rytoj
nusiųsiu ir prašau sutvarkyt. O dabar pakalbėsime apie uniformą berniukui. Ar pavyzdžius atsinešėt? (Šaukia pro duris) Petrai!
Įeina Petras
KERAITIENĖ (žiūrėdama pavyzdžius). Po kiek šitas?
ŽIOGAS. Aštuoniolika metras.
KERAITIENĖ. Prasta medžiaga. O šitas?
ŽIOGAS. Penkiolika.
KERAITIENĖ. Visai niekam tikusi medžiaga.
KERAITIS. Mokiniui kad tik stipri, tai ir gera.
PETRAS. Man kad tik pigesnė, dėdinyt.
KERAITIENĖ. Jaunesniam reikia tylėti, kai jo niekas neklausia.
(Žiogui) O Barzdžių vaikui tamsta siuvai?
ŽIOGAS. Taip, aš. Bet tai, ponia, – prabanga. Angliška medžiaga,
po 40 metras.
KERAITIENĖ. Prašau paimti anglišką po 45. Nuimkite mastą.
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ŽIOGAS (graibstosi po kišenes metro). Aš tuojau, ponia.
KERAITIENĖ (Petrui). Prieik arčiau. Krūtinę pirmyn. Tamsta,
Žiogai, į pečius ir į krūtinę vatos nepagailėk.
ŽIOGAS (matuoja). Viskas bus padaryta. Vedlug medžiagos ir
fasonas.
KERAITIENĖ. Pabrėžti taliją, nekenčiu, kai uniforma kabėte
kaba.
KERAITIS. Kelnes jūs jam per ilgas atmatavot.
KERAITIENĖ. Būtinai ilgos. Dabar visi drabužiai eina ilgyn. Būtinai, būtinai ilgos.
TARNAITĖ. Ponas Tijūnas, gimnazijos mokytojas.
KERAITIS. Klasės auklėtojas. Prašyk.
TIJŪNAS (įeina). Atleiskite, ponai... Aš turbūt ne laiku.
KERAITIENĖ (grakščiai). Prašome, mums labai malonu.
Sveikinasi
TIJŪNAS. Vis tos pareigos... Lankau savo auklėtinių butus.
KERAITIS. Sėskis, prieteliau. Niekada mūsų neaplankai...
TIJŪNAS. O čia ir ponas Žiogas su savo metrais. (Sveikinasi)
Uniformą? Jūs ir mokytojus, ir mokinius apsiuvat.
ŽIOGAS. Ponas mokytojas jau seniai pas mane bebuvo.
TIJŪNAS. Nueisiu, nueisiu. Anądien pastebėjau, kad jau alkūnės
kiūra.
KERAITIENĖ. Petrai, nuvesk meistrą į savo kambarį, ten baigsite
matuoti.
ŽIOGAS. Sudiev, ponai!
TIJŪNAS (spausdamas ranką). Sudiev! Tai laukite, greit aš pas
jus būsiu.
ŽIOGAS. Lauksiu, ponas mokytojau.
Žiogas ir Petras išeina
KERAITIENĖ. Prašome sėstis, pone mokytojau.
KERAITIS. Na, kaipgi sekasi mūsų naujokui?
TIJŪNAS. Darbštus berniokas. Tik gal kiek per lėtas... Nėra jame
šito, kaip čia pasakius, protinio miklumo. Bet ir tai ateis ilgainiui.
KERAITIS. Žinoma, ko iš jo dabar norėti. Sodietis...
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TIJŪNAS. Taigi, taigi... Tas sodietiškumas jį ir išskiria iš kitų.
KERAITIENĖ. Vargas, ponas mokytojau... Nei peilio, nei šakutės
nemokėjo paimti... Visas ištisai reikėjo perauklėti.
TIJŪNAS. Taip, taip... Auklėti... Pirmučiausia auklėti, o visa kita
savaime ateis... Bet čia jam labai patogu. (Apsidairydamas)
Reta kuriam iš mano auklėtinių tenka tokiomis sąlygomis
mokytis...
KERAITIENĖ. Yra ir tokių, kur ir pavalgyti sočiai negauna.
TIJŪNAS. Negalite, ponia, suprasti, kaip kai kurie mokiniai gyvena. Štai ir dabar grįžau iš vienos lūšnos. Gimnazijoje vaikas
kaip vaikas, ir mokosi neblogai. Bet nueinu į butą, – baisu
pažiūrėti. Tėvas kurpius, ligi pusiaunakčio kausto batus, o už
lentų sienos ankštas kambariukas, ir ten visa šeima – keletas
mažų, ir tarp jų – mano auklėtinis.
KERAITIS. Sunku vargšui tokioj aplinkoj mokytis.
TIJŪNAS. Koks čia gali būti atitrauktas galvojimas, kai aplink
vaikai spiegia, o už sienos tėvas puspadžius kala.
KERAITIENĖ. Ir kam tokie žmonės kopia į gimnaziją. Pramoktų
amato – ir gyventų sau.
TIJŪNAS. Tikras vargas ir tėvams, ir mokiniui.
KERAITIENĖ. Taip, pone mokytojau. Daug yra vargo pasauly. Ir
niekaip jo sumažinti negalima. Ir rinkliavas darome, ir labdaringas loterijas, ir balius rengiame, o vargas nemažėja.
TIJŪNAS. Ką čia besakyti, daug ponios vargstate...
KERAITIENĖ. Visos mes, visas ponių komitetas, sezonui atėjus,
baigiam nuo kojų nusivaryti. O kokia padėka? Dar visokių
kalbų paskui prisiklausai.
TIJŪNAS. Geriausia – tai kalbų visai neklausyti. Žmonės silpni,
vieną kartą taip nukalba, kitą kitaip. O naudingas darbas visada naudingas pasilieka.
KERAITIENĖ. O pas tamstas gimnazijoj, ar daug nepasiturinčių
mokinių?
TIJŪNAS. Yra, ponia. Vienam to trūksta, kitam to. Bet skaudžiausia, kai kartais mokinys dėl tėvų neturto turi skirtis su
gimnazija.
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KERAITIENĖ. Kaip tai skirtis? O ko gi žiūri tėvų komitetas?
TIJŪNAS. Nepajėgia visų sušelpti.
KERAITIENĖ. Tokiais atvejais reikėtų daugiau energijos, apsukrumo.
TIJŪNAS. Va, kad ponia sutiktumėt šįmet įeiti į tėvų komitetą, tai
mums būtų didelė parama. Kai dabar ponios auklėtinis mūsų
gimnazijoj, gal, sakau, neatsisakytumėt.
KERAITIENĖ. Ką jūs, pone mokytojau? Aš ir taip iki ausų darbais apversta. Štai ir dabar turiu skubėti į ponių patronato1
posėdį.
TIJŪNAS. Bet vis dėlto ponios parama mums būtų labai brangi.
KERAITIENĖ. Ne, ne! Aš pati tai ligi ausų... Bet apie tai pakalbėsime. Ar tamstai nebus nepakeliui, jei tamsta mane palydėsi
iki moterų klubo, kur aš tučtuojau turiu būti?
TIJŪNAS. Su didžiausiu malonumu, brangioji ponia. Tik vieną
minutę aš dar norėjau jus sutrukdyti. Norėčiau pamatyti jūsų
auklėtinį ir užrašyti kai kuriuos formalumus.
KERAITIENĖ. Tučtuojau aš jį pašauksiu. (Tarpdury) Petrai! Petriuk! Eikš čionai, vaikeli. Tavo ponas auklėtojas tavęs laukia.
Įsiveda Petrą apkabinusi
TIJŪNAS (ima iš portfelio popierių). Na ką, mano mielas, ar dėdienė tavęs už ausies netampo?
PETRAS. Ne, pone mokytojau.
TIJŪNAS. Gaila, gaila. O iš dėdės diržo irgi negauni?
PETRAS. Negaunu, pone mokytojau.
TIJŪNAS. Gaila, gaila. O vertėtų. Disciplina jauniems žmonėms
niekada nekenkia.
KERAITIENĖ. Jis mūsų favoritas, pone mokytojau.
PETRAS. Man čia labai gera.
TIJŪNAS. Matyt, matyt... kad tik per daug neišlepintų... Na, sakyk, mano mielas, kuo vertėsi tavo tėvai?
PETRAS. Mano tėvas buvo siuv...
1

Patronatas – globa.
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KERAITIENĖ (pridengia Petrui burną). Konfekciono savininkas, turėjo didelę gatavų drabužių krautuvę.
TIJŪNAS. A-a... suprantu. Vadinas (rašo), stambus verslininkas.
KERAITIENĖ. Taip, taip, stambus verslininkas.
TIJŪNAS. Vadinas (rašo), tėvai mirę, gyvena pas dėdę globėją.
KERAITIENĖ. Taip, taip... pas dėdę globėją.
TIJŪNAS. Ačiū. Viskas. Vadinasi, galime žygiuoti, brangioji ponia.
KERAITIENĖ. Aš tuojau. Baigsiu tik apsirengti. (Išeina)
KERAITIS. Labai tau dėkui už atsilankymą. Prašyčiau užsukti
laisvu laiku. Ilgiau pasišnekėtume, prisimintume anuos laikus, universitetą.
TIJŪNAS. Taip, taip... Prisiminti... Prisiminti... Aš apie juos jau
buvau visai užmiršęs... žinai, darbas, pamokos, sąsiuvinių
krūvos, ir taip diena dienon. Apvelia žmogų. Pasidarai kaip
tas Čechovo „Žmogus futliare”.
KERAITIENĖ (įeina). Tai galime keliauti. Dovanokite, bet aš labai skubu.
TIJŪNAS. Sudiev, prieteliau, sudiev, Petrai.
PETRAS (lenkiasi). Sudiev, pone mokytojau.
Tijūnas ir Keraitienė išeina
KERAITIS (patenkintas vaikščioja). Tai matai, Petrai... tokios
tokelės...
TIJŪNAS (grįžta). Portfelį!
Petras prišokęs paduoda portfelį
TIJŪNAS. Aš vis turiu ką nors pamiršti...
KERAITIS. Tai visų gerų matematikų požymis.
TIJŪNAS. Formulės, atitrauktas galvojimas... Na, dar kartą sudiev. (Išskuba)
KERAITIS (prie lango). Formulės, atitrauktas galvojimas. O pageltę lapai visai konkrečiai žemėn krinta. Dabar sodžiuj bulves kasa.
PETRAS. Ir kulia... Talkos.
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KERAITIS. Taigi, taigi. Stirtos, daugybė žmonių... (Daro papirosus)
PETRAS. Ir visi linksmi, įkaitę. Juokas, klyksmas. Mašina zvimbia, tik spėk duot ir šiaudus verst...
KERAITIS. Linksma, Petrai, draugėj dirbti, ir nuovargio nesijaučia.
PETRAS. Kad ir pavargsti, vis tiek linksma. Leiskit, dėde, aš baigsiu daryti. (Daro papirosus)
KERAITIS. Baik. (Vėl prie lango) Aš jau dešimt metų, kai sodžiuj
nebebuvau. Daug kas ten pasikeitė. Sakyk, Petrai, ar sodžiuj
dar tebedainuoja?
PETRAS. Dainuoja, dėde... Ypač per šienapjūtę, ir dabar, rudenį,
per talkas...
KERAITIS. O kai aš mažas buvau, visas kraštas ištisus metus dainomis skambėdavo... Kai tavo tėvelis vežė mane pirmąkart į
miestą mokytis, aš bliaute blioviau. Gaila buvo su sodžium
skirtis...
PETRAS (atsidusęs). Su sodžium visuomet gaila skirtis.
KERAITIS. Bet laikas toks šundaktaris, kad viską užgydo... Gyveni žmogus ir keitiesi... Ir tu, Petrai, pasikeisi, mieste pagyvenęs, savęs nebepažinsi...
PETRAS (tvirtai). Aš nepasikeisiu. Aš visuomet, visuomet pasiliksiu toks, kokį tėvelis mane išauklėjo. Prašau, dėde, papirosai.
KERAITIS. Ačiū. (Žiūri į laikrodį) Tai jau ir man metas... Dėdina
į moterų klubą, dėdė į vyrų klubą... Tai tu gaspadoriauk dabar
namie vienas.
PETRAS. Gerai, dėde.
KERAITIS. Au revoir, mon cher2.
PETRAS. Au revoir, mon oncle3. (Žiūri į langą, atsidusęs daro
rankomis gimnastiką) Nėr kur jėgų dėti. Kad taip su šakėm
prie stirtos! (Daro atitinkamus judesius)
2
3

Iki pasimatymo, mano mielas (pranc.).
Iki pasimatymo, mano dėde (pranc.).
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JASIUS (lange su lėktuvo modeliu ir braižomu popierium rankose). Ot bachūras! Ar baletą mėgini, ar su piktomis dvasiomis kovoji?
PETRAS. A-a... Jasius.
JASIUS. Vienas?
PETRAS. Vienas. Eikš vidun!
JASIUS. Te – palaikyk! (Atiduoda modelį ir popierių Petrui ir
vikriai įšoka pro langą vidun)
PETRAS. Tai jau baigei? Koks gražus! Kaip tikras lėktuvas.
JASIUS. Turi pirmą dovaną gaut, arba aš jį sulaužau! Aš dirbdamas taip jam ir pasakiau.
PETRAS. Jasiau, mielas, – kaip jis sklando?
JASIUS. Pamatysi ore, bet dabar, brol, paslėpk tu jį savo palovin.
PETRAS. Kodėl palovin?
JASIUS. Aš namie neturiu kur padėt. Vaikai kaip vaikai tuoj užpuls, – ir šipuliai beliks.
PETRAS. Gerai, Jasiau, aš jį pas save ant spintos... (Ima modelį ir
deda prie sofos)
JASIUS. Žiūr, brol... Atnešk braižiklius – vaikai mano skriestuvą
nujojo. Aš noriu baigt pirmadieniui savo brėžinį.
PETRAS. Gerai, aš tuoj. (Išbėga)
Jasius dairosi, pačiupinėja bufetą, susiveržia diržą ir tiesia
ant stalo vatmaną
PETRAS. Štai tau visi prietaisai.
JASIUS. Ot gerai... Ai, koks tavo reisfederis4...
PETRAS. Man dėdė savo atliekamus braižiklius dovanojo...
JASIUS. Man kaip tik reikia čia plonytę kaip plaukelis išvesti.
(Braižo) O-o-o-ot šitaip! O-o-ot ir va kaip! (Žiūri paėmęs
rankom brėžinį) Va tai šitaip, va tai taip aguonėles sėja.
(Braižo ir kalba pamėgdžiodamas mokytoją) „Šiaučiuk, tu
ir vėl brėžinio neatnešei?” – „Prašau, panele mokytoja... Tei-

4

Reisfederis – braižiklis, braižybos įrankis linijoms brėžti tušu.
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kitės parašyti va čia kampely keturis su pliusu”. Pasiutiškai
geras reisfederis.
PETRAS (padaręs papirosą, laiko ranką už nugaros). Spėk, ką
turiu, tai duosiu.
JASIUS. Obuolį?
JASIUS. Kriaušę?
PETRAS. Ne!
JASIUS. Pastipusią žiurkę?
PETRAS (tiesia papirosą). Štai, imk!
Jasius purto galvą
	Imk gi...
JASIUS. Mečiau... Neberūkau...
PETRAS. Jasiau!.. Tu neberūkai?
JASIUS. Kas čia tokio? Neberūkau ir neberūkysiu... Baigta!
PETRAS. Jasiau, mielasai... Tu manęs paklausei... (Meta papirosą į kampą)
JASIUS. Visai ne tavęs, bet aš pats.
PETRAS. Taip, taip... Tu pats, tu pats, Jasiau! Ir labai gerai...
JASIUS. Nusibodo. Nekenčiu aš to bachūro. Nieko nedirba, valkiojas. O jam ir uždavinius padaryk, ir špargalus paruošk, ir
transliuok per pamokas. Ir taip nuo trečios klasės už pakelį
papirosų. Nenoriu! Baigta!
PETRAS. Vargšas Barzdžius. Dabar turės pats mokytis.
JASIUS. Pats laikas. Tegul pavargina savo durną galvą. Didelis
čia daiktas, kad jis rangovo sūnus. Pats cigaretes rūko, o man
trečios rūšies kaišioja... Štai ir pabaigiau. Geras reisfederis.
PETRAS. Penki.
JASIUS. Man penkių niekad nestato. Keturis – ir tai su rūgščia
fizionomija.
Už lango Barzdžius ir Šura, abu rūko. „Štai kur jis!” –
„Kur?!” – „Štai!” Barzdžius ieško Jasiaus, kad šis jam padarytų brėžinius už cigarečių pakelį. Tačiau Jasius tvirtai
pasiryžęs neberūkyti ir griežtai atsisako dirbti už Barzdžių.
Šis grasina Jasiui ir šaiposi iš jo.
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Abu nueina juokdamiesi
JASIUS (pribėgęs spjauna pro langą). Rupūžė! Į faifokloką5...
„Diplomą” atnešiau... Fu! Aš nekenčiu savęs, kad tiek laiko
su tokiu asilu draugavau.
PETRAS. Nurimk, Jasiau... Negeras jis draugas, kai draugauja tik
dėl išskaičiavimo.
JASIUS. Gana, baigta. (Ima brėžinį) Eisiu namo. Jau gal mama
grįžo, gausiu ko nors pietų.
PETRAS. Jasiau, mielas, tai tu dar be pietų?
JASIUS. Mama perdien turguj su obuoliais stovi, tai pas mus pasninkas.
PETRAS. Ir ko tu nieko nesakai... (Puola prie bufeto) Užkąskim
nors buterbrodų.
JASIUS. Neieškok. Nenoriu. Eisiu.
PETRAS (išima lėkštę su buterbrodais). Klausyk, Jasiau, dar pabūk. Pasikalbėsime. Man taip gera paskui, kai pasikalbam.
JASIUS. Geras tu žmogus, Petrai. Bet bloga tau bus gyventi. Geriem žmonėm bloga pasauly.
PETRAS. Eik tu nefilosofavęs. Verčiau papasakok, kaip rytoj jūsų
modelių rungtynės vyks.
JASIUS (valgydamas). Eisime, Petrai, kartu aerodroman, pats
pamatysi. Aš norėjau apie kitką pakalbėt.
PETRAS. Imam apie kitką kalbėti.
JASIUS. Kvailas gyvenimas, Petrai.
PETRAS. Va tau! Kodėl gi jis kvailas?
JASIUS. Šit mudu dabar draugaujam, kalbam, vaikščiojam kartu... Neseniai susiėjom, ir vėl reiks netrukus skirtis...
PETRAS. O ko mums skirtis? Mokysimės, dirbsime kartu.
JASIUS. Aš nebeilgai besimokysiu.
PETRAS. Ką tu kalbi?
JASIUS. Tėvas nebenori. Vis baras, prikaišioja, kad aš dykas visiems ant kaklo sėdžiu. O šiandien dar klasės auklėtojas buvo
5

Faifoklokas – pavakario arbatėlė.
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užėjęs, visko prikalbėjo... Jis, žinoma, kalbėjo, tėvo gailėdamas.
PETRAS. Taip, sunku tavo tėvui. Didelė šeimyna, visi maži. Bet
vis kaip nors, iš paskutiniųjų... Juk tu paskui dešimteriopai
atsilyginsi.
JASIUS. Aš daugiau ir nenoriu. Man kad tik šįmet. Duotų šešias
užbaigti. O paskui – į aviaciją.
PETRAS (pašokęs). Kaip tai, jau ir šįmet tavęs nebenori leisti?
JASIUS. Nebenori.
PETRAS (vaikščioja susirūpinęs). Palauk, tai kaipgi čia dabar?
JASIUS. Štai kaip, brol: elgesį už transliaciją sumažino? Sumažino! Vadinasi, nuo mokesčio neatleis? Neatleis. Štai ir visos
lygtys su visais nežinomaisiais.
PETRAS. Visi transliuoja, – kitiems nieko. O tau – sumažino. Nesuprantu.
JASIUS. Visa viltis tai va štai šitas. (Rodo į modelį) Pirmoji dovana – tai lygiai tiek, kiek reikia mokėti už pusmetį... Bet jei
pirmosios negaus, tai sudiev, gimnazijėle. O tada...
PETRAS. Palauk, Jasiau... Va kas! (Ieško ploščiuko kišenėj) Man
tėvelis mirdamas paliko va štai šitą. (Ištraukęs raudoną skepetaitę) Sakė, tik labai svarbiam reikalui teišleisti... O čia reikalas labai labai svarbus. Tai šimtas litų. Imk!
JASIUS (atšoka). Ką tu, brol... Man dabar nereikia... Gal aš dar
dovaną laimėsiu.
PETRAS. Na, tai baigta! Jei nelaimėsi, tai va, sumokam! (Deda
atgal sau į kišenę) Šiaip ar taip, ligi pirmos bus sumokėta.
JASIUS. Tai kaipgi čia dabar? Taip nelauktai. Kada gi aš tau juos
galėsiu grąžinti?
PETRAS. Man dabar pinigų nereikia. O kai būsi lakūnas, tai nuveši mane lėktuvu į Ameriką!
JASIUS. Oi Petrai, mes su tavim visus debesis išmaišysime! Ir
šiaip, ir taip, ir va kaip! (Rodo „kilpas” ir „sraigtą”)
PETRAS (apkabina). Na, matai, Jasiau, koks bus gražus gyvenimas.
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Girdėti skambutis
	Tai dėdina grįžo!
JASIUS. Sudiev, brol! Aš prapuolu. Ai, kaip dabar viskas gerai.
(Iššoka pro langą)
PETRAS (pro langą). Tai rytoj kartu aerodroman!
Uždanga
Klausimai ir užduotys
1	Kur vyksta pirmas veiksmas? Kokį įsivaizduojate Keraičių
kambarį?
2	Kokį įspūdį jums padarė Keraičiai? Papasakokite apie Keraitį ir
Keraitienę Petro vardu.
3	Kaip atskleidžiamas Keraitienės miesčioniškumas?
4	Kuo patrauklus Petras? Kaip jis atrodo? Kaip elgiasi? Kokie jo
santykiai su globėjais? Kuriam Keraičių jis artimesnis? Kodėl?
5	Ką sužinome apie Jasių iš Keraitienės, Tijūno ir Petro?
6	Kodėl Petras draugauja su Jasiumi, o ne su Barzdžiumi?
7	Kokia jūsų nuomonė apie Tijūną?
8	Papasakokite apie Petrą Keraitienės vardu.
9	Parašykite laišką rūkantiems Petro draugams – gimnazistams
(Petro vardu). Paaiškinkite jiems, kodėl rūkyti nesveika.

Antras veiksmas
Klasė. Rytas. Mokiniai renkasi. Kairėje sėdi mergaitės,
dešinėje – berniukai. Prieš suolus katedra. Kampe lenta. Klasėje ūžesys: kas pamokas pusbalsiu kartoja, kas
nurašinėja. Kiti grupėmis kalbasi, išdaigauja
I GIMNAZISTAS (įeina. Garsiai). Labas rytas, ponios ir ponai.
(Niekas neatsako. Dar garsiau) Labas rytas, ponios ir ponai.
(Niekas neatsako. Dar garsiau) Labas rytas!

212

TURINYS

I MERGAITĖ. Labas rytas!
I GIMNAZISTAS. Nors viena išauklėta mergaitė visoj klasėj atsirado.
I MERGAITĖ. Ar padarei 125-ą?
I GIMNAZISTAS. Pradedant 120-uoju ir baigiant 125-u, visus
padariau, ir visus blogai. Reikalauju skubaus nusirašymo.
II GIMNAZISTAS. Maryte! Maryte, štai 125-as. Šiame uždavinyje yra visa mano siela surašyta. Tik atsakymas truputėlį
kitoks išėjo.
I MERGAITĖ (meta sąsiuvinį). Reikia čia man tokios miglotos
sielos, ir dar su klaidingu atsakymu. (Nueina kitur nusirašinėti)
I GRUPĖ (pusbalsiu dainuoja).
	Aukštyn, pirmoji eskadrilė1!
	Pasklido gandas neramus:
	Tenai, kur niūrios erdvės tyli,
	Klastingas priešas laukia mūs.
1

Eskadrilė – pagrindinis karinės aviacijos dalinys.
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III GIMNAZISTAS (įeina šlubuodamas). Sveikas, Gediminai.
Aš visą pirmadienį išgulėjau mirties patale, tapau sužalotas
per šoksmo nelaimę. Apšviesk mane, šviesusis kunigaikšti:
ar tavo draugas Šiaučiukas laimėjo pirmąją vietą aviamodelių
lenktynėse?
BARZDŽIUS. Jis laimės pirmąją vietą varlių lenktynėse. O be to,
koks jis man draugas.
III GIMNAZISTAS. Ar jau nebe draugas? Sakykite... Pralaimėjo,
tai ir nebe draugas? Koks nepastovumas!..
BARZDŽIUS. Plepėk dar... (Nueina)
III GIMNAZISTAS. Vyrai, apšvieskite nukentėjusį už jūsų visų
garbę: kas laimėjo sekmadienį orasvydį2?
II GIMNAZISTAS. Aštuntokai, atsilikėli.
III GIMNAZISTAS. O šventasai Rokai! Ir aviamodelių, ir orasvydžio rungtynės prakištos. Tik aš vienas rimtai kovojau už
mūsų klasės garbę. Būčiau aukščiausiai iššokęs, tik kartį
trumpą padavė.
Juokas
II MERGAITĖ. Taip kritai, – manėme, kad nė nebeatsikelsi.
III GIMNAZISTAS. Gal ir ašarėlę graudžią praliejote?
II MERGAITĖ. Buvo čia dėl ko verkti.
III MERGAITĖ. Irgi čempionas!
III GIMNAZISTAS. Tai žmonių žiaurumas, niekas pralaimėjusio
nesigaili. Reikės pereiti į pingpongo komandą. (Nueina)
II MERGAITĖ. Ten ne tiek pavojinga. (Juokiasi)
Įeina Petras
ALDONA. Keraiti, sakyk, kaip čia su 125-u?
PETRAS. Labas rytas! O ką, neišėjo?
ALDONA. Aš nežinau, kaip čia (rodo sąsiuvinį) su šaknim.
PETRAS (aiškina). Viskas gerai. Tik pirma reikia pakelti laipsniu. Štai, va čionai...
2

Orasvydis – tinklinis.
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ALDONA. Sėskim...
Petras atsisėda šalia ir kalbasi toliau
	Taip, suprantu...
Įbėga apsirikęs pirmokas ir, pamatęs, kad ne į savo klasę
pateko, nustebęs dairosi. II gimnazistas strepsi, pirmokas
kuria lauk
II MERGAITĖ. Kam tu jį, vargšą, taip...
II GIMNAZISTAS. Jasiau, parduok man savo aviamodelį... Arba
mainykim ant markių.
JASIUS (taisydamasis rašyti). Nebeturiu.
II GIMNAZISTAS. Jau pardavei?
JASIUS. Sulaužiau...
II GIMNAZISTAS. Ot kvailas. Tokį gražų lėktuvą laužyti...
JASIUS. Darau kitą... 25-ą bus vėl rungtynės.
II GIMNAZISTAS. Kitose manai laimėti pirmąją?
JASIUS. Taip. (Rašo) Kaip bus prancūziškai „bėgti”?
II GIMNAZISTAS. Nežinau, aš ne bėgikas, klausk šlubio Andriušio. Vyrai, kas atsinešėt markučių? Atidarau mainymo kontorą.
BALSAS. Gausi! Vakar įsukai dvi konsarkas.
II GIMNAZISTAS. Mainas – monas, kas apgauna, tai tas ponas.
Naudokitės proga. Naujas paketas tik ką gautas iš Honolulu.
JASIUS. Handeli, nekliudyk mokytis...
IV GIMNAZISTAS. Eikime, Handeli, į kampą. (Apkabinęs veda)
Nekliudyk Šiaučiukui šviestis.
II GIMNAZISTAS. Ar turi markių?
IV GIMNAZISTAS. Turiu. Tik be apgavysčių.
Abu išsiima markutes ir keičiasi
I GIMNAZISTAS (garsiai skaito hegzametrą). In nova fert animus mutatas dicere formas corpora...3
BALSAI. Ko tu čia šauki kaip vargamistra4 per egzekvijas?
3
4

Mane traukia kalbėti apie formų pasikeitimus į naujus kūnus (lot.).
Vargamistra – vargonininkas.
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IV GIMNAZISTAS. Vyrai, gelbėkit! Handelis apgavo. (Vejasi II
gimnazistą) Rodė antspauduotą, o įsuko švarią.
II GIMNAZISTAS. Taip buvo kalbėta.
IV GIMNAZISTAS. Kokio velnio kalbėta... Tuojau duok antspauduotą.
BALSAI
	Ei jūs, chebra, nurimkite.
	Iš tiesų kaip maži vaikai.
Handeli, ar perki senus autobuso bilietus?
Jis ir nuo senų kaliošų neatsisako.
Juokas
II GIMNAZISTAS. Mergaitės, gelbėkite mane nuo šitų žmogėdrų!
I MERGAITĖ. Skriaudžia visi tave, Handeliuk... Bet tu nepasiduok!
II GIMNAZISTAS. Sunkus gyvenimas, Maryt. Ačiū nors už gerą
žodį.
Skambutis, mokiniai sėdasi į savo vietas
BALSAI
	Vyrai, kas nudžiovė Barzdžiaus špargalą?
Lotyniški veiksmažodžiai pradingo!
	Pakaks jam daiktavardžių!
Štai! Štai! Ana kur ant sienos kabo!
Klasėje juokas. Barzdžius stojasi ant suolo, nori paimti
ant vinies kabantį popieriuką, bet tuo metu veriasi durys...
Barzdžius šoka nuo suolo... Įeina... V gimnazistas. Klasėje
klyksmas. V gimnazistas vaidina istorijos mokytoją
V GIMNAZISTAS (eina į katedrą, sėdasi, atmeta galvą). Taigi...
Apie ką mes praeitą sykį kalbėjome?
BALSAI. Apie Mariją Stiuart.
V GIMNAZISTAS. Taigi... Dabar aš noriu jums papasakoti apie
kitą Mariją, būtent apie Mariją Antuanetę.
Barzdžius vėl lipa ant suolo ir nuplėšia nuo vinies popieriuką
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	Barzdžiau-Barzdaiti, jei tamsta dar kartą per mano pamoką
bandysi pasikarti, – aš pranešiu tamstos mamai.
Klasė prapliumpa juoku
	Taigi... (Vėl atmeta galvą) Apie ką mes dabar kalbame?
BALSAI
	Apie Barzdžių-Barzdaitį.
	Apie Mariją Stiuart.
	Apie Mariją Antuanetę.
V GIMNAZISTAS. Taip, taip... Taigi, jeigu palyginsime šituos tris
istorinius tipus...
BALSAI
	Kodėl tris?
	Vienas tipas ir dvi karalienės.
V GIMNAZISTAS. Taip, taip... visai teisingai. Jei palyginsime šitas dvi karalienes, tai pamatysime, kad jų tik vardai panašūs,
šiaip jos abi yra griežtai skirtingos tiek savo būdu, tiek ir savo
kitomis ypatybėmis, nors dažnai gyvenime ir kalboje jos esti
painiojamos. Aldona Vaitaite, gal tamsta atidėtumei vėlesniam laikui savo privatinę korespondenciją?
ALDONA. Prašau nekliudyti, aš sprendžiu uždavinį.
V GIMNAZISTAS. Ach, tamstai, vadinas, neįdomu apie Mariją
Antuanetę? Tamsta, taip sakant, norėtum paklausyti apie jos
vyrą Liudviką?
Tuo metu veriasi durys. V gimnazistas išsigandęs paknopstom šoka nuo katedros. Įbėga uždusęs Šura; klasė vėl papliumpa juoku
ŠURA. Ramiai! Citat5! Ekstra pranešimas!
Klasė ūžia
	Nutilkit! Labai svarbu! Vakar T. Kvadratui klasėj ištraukė pinigus.
BALSAI
5

Citat – skelbiu.
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	Kokius pinigus?
	Ką tu paistai?
	Kur ištraukė?
ŠURA. Garbės žodis! (Akcentuodamas) Vakar Tijūnas pamiršo
mūsų klasėj portfelį, ir čia iš jo dingo šimtas litų.
BALSAI
	Meluoji, tipeli!..
Čia tau ne prima aprilis, kalbėk rimtai!
	Kvaila išdaiga!
ŠURA (mušasi į krūtinę). Garbės žodis! Ilgasai aštuntokas tik ką
išėjo iš mokytojų kambario ir man viską papasakojo. Tuojau
ateis policija ir pradės tardyti.
BALSAI
	Apstatė tave Ilgasai.
	Pasityčiojo.
	Rado ilgas ausis ir prišnekėjo.
ŠURA. Bet klausykite! Visai rimtai! Ilgasai klausia: „Kiek jūsų
klasėj mokinių?” Aš jam sakau: „Dvidešimt”. – „Tai, – sako,
– apvogėt savo auklėtoją ir pasidalijot po penkis litus”. Štai!
Tuojau visa gimnazija žinos... (Eina į savo vietą)
BALSAI
	Vyrai, duosim Ilgajam per strėnas.
	Gaus pylos.
	Mes jam liežuvį sutrumpinsim.
	Mat driežas, ką prasimanė.
II GIMNAZISTAS (praveria duris ir tuojau atšoka). Š š š š! Š š š
š! Direktorius!
I GIMNAZISTAS. Čia iš tiesų kas nors nebegerai...
VISI. Š š š š! Š š š š!.. Direktorius! Direktorius! Direktorius!
Klasė nutyla
DIREKTORIUS (rimtai, susikaupęs eina į katedrą; ramiu balsu). Ar visi šiandien klasėje?
BUDINTIS. Visi, pone direktoriau!
DIREKTORIUS. Taip... Jūsų klasę, o drauge ir visą gimnaziją išti218
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ko skaudus smūgis. Vakar po paskutinės pamokos jūsų klasės
auklėtojas pamiršo čia portfelį, ir iš jo dingo pinigai. Nuodugniai dalyką ištyrus, visos aplinkybės rodo, kad jie galėjo
dingti tik čionai. Aš pabrėžiu: čionai, jūsų klasėj. Tai pirmas
toks negirdėtai skaudus įvykis per visus penkiolika metų, kai
jūsų gimnazija egzistuoja. Ar jūs visi gerai nusimanot, kas čia
atsitiko? Įvyko vagystė. Žemas, niekingas darbas padarytas
sienose tos įstaigos, kurios tikslas auklėti dorus žmones, taurius savo krašto piliečius.
Maža to. Šis nusižengimas yra dvigubai sunkus. Nes čia nuskriaustas žmogus, kuris jus visus labai mylėjo. Nė vienas
mokytojas nėra tiek galvos guldęs už savo klasę, kaip jūsų auklėtojas. Jis žmogus vienišas, neturi artimųjų. Šeštus metus jis
veda jūsų klasę. Prisirišo prie jūsų, pamilo jus kaip savo vaikus. Jis džiaugdavosi jūsų džiaugsmais ir liūdėdavo dėl jūsų
nepasisekimų. Per penkiolika darbo metų jis nė vieno cento
nėra susitaupęs, nes visus likučius nuo savo kuklios mokytojo algos jis išleisdavo neturtingus mokinius bešelpdamas.
Ir vakar, paėmęs iš kasos avansu šimtą litų, jis ruošėsi nešti
juos į knygyną ir sumokėti... O ar žinot už ką? Už vadovėlius,
kuriuos jis perka ir dalija nepasiturintiems savo mokiniams.
Turbūt ir jūsų klasėj ne vieną jis yra sušelpęs?..
JASIUS. Man auklėtojas nupirko šįmet fizikos, algebros ir geometrijos vadovėlius ir skriestuvą.
BALSAI. Ir man... ir man... ir man...
IV MERGAITĖ. Man visus vadovėlius ir batukus.
DIREKTORIUS. Taip. Bet šito šimto litų knygynui sumokėti negalėjo. Pinigai dingo čia, jūsų klasėje.
Dabar galite pagalvoti, kokią ne tik medžiaginę, bet ir moralinę skriaudą jūs padarėt savo auklėtojui.
Aš čia kalbu ne vienam kuriam, bet visiems... Nes kol kaltininkas nebus surastas arba kol jis pats neprisipažins, tol ši
dėmė gulės ant jūsų visų. Nei jūsų auklėtojas, nei aš, nei kuris
kitas mokytojas nebegalės dabar nė vienam iš jūsų atvirai į
akis pažvelgti. Ir tarp jūsų pačių dings nuoširdus draugišku219
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mas, nes imsite vienas kitą įtarinėti.
Bet... aš netikiu, kad tarp jūsų būtų surambėjusių, užkietėjusių nusikaltėlių. Aš noriu tikėti, kad šis žingsnis buvo padarytas lengvapėdiškai, nepagalvojus apie visas pasekmes. Aš
noriu tikėti, kad tas, kuris šį žingsnį padarė, dabar gailisi, kad
jis yra pasiruošęs savo klasės auklėtojui ir savo draugams padarytą skriaudą atitaisyti ir kad jis pats yra pasiruošęs pasitaisyti. Tai galima būtų padaryti atvirai ir nuoširdžiai, čia pat
tuojau prisipažinus.
Tačiau aš šito nereikalauju. Pakaks, kad tik man vienam pasisakys, ir aš prižadu jam atleisti. Visas skaudus įvykis vien tik
tarp mūsų bus likviduotas, ir niekas daugiau apie tai nesužinos. Budintis!
BUDINTIS. Aš!
DIREKTORIUS. Štai dvidešimt suantspauduotų lapelių. Išdalysi visiems po vieną. Kiekvienas parašo savo pavardę ir žodį
„taip” arba „ne”, sulenkia ir grąžina man. Parašęs žodį „taip”,
vakare ateina pas mane į butą. Ar supratot?
BALSAI. Supratom, supratom, pone direktoriau.
DIREKTORIUS. Kiekvienas visu rimtumu savo sąžinėj teapsvarstys šį dalyką... Nes tai yra vienintelis galimumas taikiu būdu
atitaisyti padarytą žalą. Aš netrukus grįšiu. (Išeina)
Budintis išdalija lapelius, paskutinį pakėlęs laiko rankoj, lyg
norėdamas ką sakyti, bet susigriebia ir eina į savo vietą.
Klasėje tyla. Kiekvienas žiūri į savo lapelį, tartum nežinodamas, ką su juo daryti
BALSAS. Tai kas gi mums dabar daryti?
I GIMNAZISTAS (pašoka iš savo vietos). Klausykite, draugai!
Nejaugi tarp mūsų... va čia, šitoje klasėje, yra vagis?.. Ne, ne,
ne! Aš negaliu įsivaizduoti. Man galva neišneša. Šeštus metus
gyvename draugėj... Vienas kitą pažįstame... Nieko panašaus
nėra atsitikę...
ŠURA. A-a! Netikėjote! Nėra atsitikę, o dabar atsitiko.
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BALSAI
	Pinigai iš portfelio patys negi pabėgo!
	Turėjo juos kas nors išimti!
	Kokia gėda!
	Skandalas!
	Mus dabar pirštais užbadys...
	Niekur akių negalėsime parodyti...
III GIMNAZISTAS. Prašau žodžio! Prašau žodžio!
BALSAI
	Kalbėk, Andriuši!
	Kalbėk!
	Prašome!
	Tegul kalba Andriušis!
III GIMNAZISTAS. Nors aš vakar gimnazijoj nebuvau, bet tikėkite, draugai, kad tas mane irgi liečia tiek pat, kiek ir jus.
BALSAI
	Teisingai!
	Teisingai!
	Tiesą sakai!
III GIMNAZISTAS. Klaidos čia negali būti. Direktorius aiškiai
pasakė, kad pinigai dingo mūsų klasėj. Nuodugniai neištyręs,
direktorius tokių dalykų netvirtins. Tad nėra abejonės, kad
kaltininkas yra tarp mūsų. Direktorius teisingai pabrėžė, kad
šis žingsnis padarytas lengvapėdiškai, nepagalvojus apie visas pasekmes. Tad aš čia dabar kreipiuosi į tą kaltininką. Tegul jis nors dabar pagalvoja, į kokią padėtį jis nustūmė mus,
savo draugus. Mes dar tarp šių sienų išbūsime trejus metus,
paskui, baigę gimnaziją, taip pat už jūrių marių neišlėksime,
turėsime vienas su kitu susitikti. Ir mus visą gyvenimą sekios
kaip Kaino prakeikimas šis baisus įtarimas: gal štai jis apiplėšė mūsų auklėtoją.
BALSAI
	Teisingai!
	Tiesą kalbi, Andriuši!
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III GIMNAZISTAS. Tad aš kreipiuosi į jį visos mūsų šeštos klasės
vardu: tegul jis atitaiso klaidą.
BALSAI
	Teisingai.
	Tegu atitaiso.
	Tegu pasisako direktoriui.
III GIMNAZISTAS. Mūsų direktorius – žmogus taurus. Jis mus
ne mažiau myli kaip ir mūsų auklėtojas. Jam prisipažinti – tai
vis tiek kaip ir savo tėvui. Prisipažindamas, savo klaidą atitaisydamas, jis nuplaus šią didelę gėdą ir nuo savo sąžinės, ir
nuo visų savo draugų. Ar taip aš kalbu, draugai?
BALSAI
	Teisingai.
	Kito kelio nėra.
Triukšmas
BARZDŽIUS. Prašau žodžio! Ar galima ir man pasisakyti?
BALSAI
	Barzdžius nori kalbėti.
	Tegu kalba!
	Kalbėk, Gediminai!
BARZDŽIUS. Aš manau, kad vagis neprisipažins. Mūsų klasėj
mažų vaikų nėra, kurie pultų taip sau, nieko nepagalvoję. Jau
kas darė, tas žinojo, ką daro... Kad baigtume šią nešvarią istoriją, aš siūlau visiems sumesti šimtą litų ir grąžinti Tijūnui.
Aš vienas duodu šiam reikalui penkiasdešimt.
BALSAI (pasipiktinę)
Čia ne tas reikalas!
	Ne apie tai kalbi!
Čia garbės dalykas!
	Ką jis ten paisto? Gana!
	Pakaks!
BARZDŽIUS. Nenorite – nereikia! Žinokitės! Manęs šis reikalas
neliečia. (Sėdasi)
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Mokiniai šoka iš savo vietų ir, kumščius sugniaužę, apstoja
Barzdžių
VISI
	Ką? Tavęs neliečia?
	Tai ką gi liečia?
	Nekaltybės angelas atsirado!
Šalin akiplėšą!
	Tave tiek pat lengva įtarti, kaip ir kiekvieną kitą!
Š š š š! Inspekt... š š š š!
Inspektorius, pradaręs duris, įkiša galvą, o paskui ir pats
įeina
INSPEKTORIUS. Kas čia per triukšmas? (Įeina) Prašau nutilti!
Sėskite. (Rankas užpakalin susidėjęs, vaikščioja prieš suolus; po ilgos pauzės) Kas vakar budėjo?
I GIMNAZISTAS (atsistoja). Aš.
INSPEKTORIUS. Kuris vakar paskutinis išėjo iš klasės?
I GIMNAZISTAS (pagalvojęs). Nepamenu, pone inspektoriau.
INSPEKTORIUS. Sėsk. Kuris vakar paskutinis išėjo iš klasės?
BARZDŽIUS (atsistoja). Aš, pone inspektoriau, išėjau pirmutinis.
INSPEKTORIUS. Sėsk. Aš klausiu, kuris vakar išėjo iš klasės paskutinis.
JASIUS. Aš...
INSPEKTORIUS. A-a... Tai tu. Ką tu čia darei vienas pasilikęs?
JASIUS. Aš, pone inspektoriau... aš dažnai čia pasilieku. Aš darau rašto darbus.
INSPEKTORIUS. O vakar ką darei?
JASIUS. Lotynų ir prancūzų rašinėlius.
INSPEKTORIUS. A-a... rašinėlius. Kodėl namie negali rašyti rašinėlių?
JASIUS. Pas mus, pone inspektoriau, labai ankšta... vaikai trukdo.
INSPEKTORIUS. Taip... Vadinas, tu visą valandą išbuvai vienas
klasėj?
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JASIUS. Išbuvau.
INSPEKTORIUS. Ar per tą laiką niekas kitas nebuvo į klasę įėjęs?
JASIUS. Niekas... Ne, ne! Buvo.
INSPEKTORIUS. Tai kaip, buvo ar ne?
JASIUS. Buvo klasės auklėtojas.
INSPEKTORIUS. Ką jis čia darė?
JASIUS. Nieko... Tik įėjo, pasiėmė portfelį ir vėl išėjo.
INSPEKTORIUS. O tave jis ar pastebėjo?
Jasius tyli
	Aš klausiu, ar auklėtojas tave pastebėjo.
JASIUS. Ne.
INSPEKTORIUS. Kaip tai? Buvo ir nepastebėjo?
JASIUS. Aš išgirdau žingsnius ir bijojau, kad nelieptų eiti namo...
Aš pasislėpiau už lentos kertėj...
ALDONA (sujaudinta). Pone inspektoriau... Mums direktorius
paliko anketos lapelius... Mes turim kiekvienas parašyti atsakymą... Mes dar nebaigėm... gal tamsta apklausinėjimą atidėtum vėlesniam laikui?
INSPEKTORIUS (pastatęs akis). M-m-m... Vėlesniam laikui...
Gerai, palauksime... Sėskite. (Šiaučiukas ir Aldona sėdasi)
Įeina direktorius
DIREKTORIUS. Ar jau visi parašėt atsakymus?
BALSAI. Visi, pone direktoriau.
DIREKTORIUS. Prašau atiduoti juos man.
Gimnazistams nešant lapelius, direktorius su dešine ima ir
deda į kairę. Suėmęs visus lapelius, juos sumaišo, kurį laiką
žiūri į klasę, paskui atskleidžia vieną lapelį ir skaito: „Ne”
ir t. t. Direktoriaus veidas niaukiasi, paskutinį ima iš lėto.
Klasėj kapų tyla
	Ne... Kaltininkas neprisipažino... (Surenka lapelius ir ruošiasi eiti)
INSPEKTORIUS. Šiaučiukas eis su mumis į mokytojų kambarį.
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Jasius sukrinta, išgąsčio apimtas. Petras pakyla iš savo vietos, ryžtingais žingsniais išeina į priešakį
PETRAS. Pone direktoriau!
DIREKTORIUS (klausiamai žiūri į jį). Ko jums?
PETRAS. Aš paėmiau iš portfelio šimtą litų. (Nuleidžia galvą)
ALDONA (griebiasi už galvos. Susmunka suole). O Viešpatie!
Visi nustebę žiūri į Petrą
Uždanga
Klausimai ir užduotys
1 	Kokia scenos prieš pamokas nuotaika?
2	Kurį epizodą laikytumėte veiksmo užuomazga?
3	Kokie nauji Tijūno būdo bruožai išryškėja direktoriaus ir mokinių dialoguose? Perskaitykite juos.
4	Kaip mokiniai reaguoja į vagystę?
5	Kodėl išsigąsta Jasius?
6	Kodėl Petras prisipažįsta esąs kaltas?
7	Suvaidinkite šį veiksmą.

Trečias veiksmas
Mokytojų kambarys
Mokytojai svarsto šį nemalonų gimnazijai įvykį, pareikšdami įvairias nuomones. Labiausiai susijaudinęs Tijūnas. Jis
gailisi ne dingusių pinigų, bet mokinio, kuris padarė nusikaltimą ir dabar kankinasi.
Tuo metu inspektorius praneša, kad vagystės kaltininkas –
Petras Keraitis. Visi labai nustemba.
Mokyklos direktorius sušaukia pedagogų tarybos posėdį,
kuriame nutaria pasiūlyti globėjams perkelti Keraitį į kitą
gimnaziją.
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Iškviečiami Keraičiai.
Keraitienė su Keraičiu skubiai įeina į kambarį
KERAITIENĖ. Pone direktoriau, tai kas gi čia atsitiko?
KERAITIS. Iš tiesų, kas čia atsitiko?
DIREKTORIUS. Tikrai labai skaudus įvykis, labai skaudus ir nemalonus įvykis.
KERAITIENĖ. Bet tai negali būti. Jį turbūt apkalbėjo, apšmeižė.
KERAITIS. Jis toks paprastas sodietis, laukinukas. Jį lengva nuskriausti.
DIREKTORIUS. Deja, įvyko kitaip. Jis patsai, niekieno neverčiamas, prisipažino.
KERAITIS. Nejaugi prisipažino?
DIREKTORIUS. Tai labai švelninanti aplinkybė. Ir mokytojų taryba, į tai atsižvelgdama, jam paskyrė lengviausią bausmę.
KERAITIENĖ. Viešpatie, prisipažino! Glušas, idiotas! Kaip jis
drįso be mano žinios prisipažinti?
KERAITIS. Iš tiesų mes patys būtume sutvarkę. Aš tūkstančio
nebūčiau pagailėjęs, kad tik išvengus tokio skandalo. Kas gi
dabar mums su juo daryti?
DIREKTORIUS. Teks iš mūsų atsiimti ir perkelti į kitą gimnaziją.
KERAITIENĖ. Išmestas iš gimnazijos! Ach!
KERAITIS. Nesijaudink, mieloji, paklausyk...
KERAITIENĖ. Gana! Ilgai aš tavęs klausiau! Pakaks! Jei būtum
manęs klausęs, neturėtume dabar tokios gėdos. Nei kur akių
dėti, nei kur pasirodyti. Laikraščiai prapliups... Visas miestas
sužinos...
GAMTININKĖ. Nėra dar taip bloga, ponia. Niekas čia nesužinos.
Viskas pasiliks tarp mūsų. Jis nėra blogas berniukas, – suklydo, bet ir vėl tuojau pasitaisė prisipažindamas.
KERAITIENĖ. Jūs, ponia, sakote, pasitaisė... Jis ne pasitaisė, bet
išniekino, apjuodino savo geradarius.
DIREKTORIUS. Iš tiesų, ponia, jūs per daug tragiškai priimate
šį įvykį. Perkelsite į kitą gimnaziją, ir vėl viskas susitvarkys.
KERAITIENĖ. Ką? Ar vėl jį į gimnaziją? Kad jis vėl mūsų šeimos
gerą vardą kompromituotų? Dėkui už patarimą, pone direk226
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toriau. Šito tai jau nebus. Vagis mano šeimos židinio slenksčio
daugiau neperžengs.
KERAITIS. Ponai, man vis dar neaišku. Vadinasi, jis prisipažino,
ir jūs radote pas jį tuos dingusius šimtą litų?
INSPEKTORIUS. O apie pinigus mes ir pamiršome!
GIMNASTIKOS MOKYTOJAS. Patį svarbiausią dalyką pražiopsojome.
PSICHOLOGAS. Tai yra įdomus psichologinis momentas.
DIREKTORIUS (susigriebęs). Iš tiesų apie pinigus mes net nepasiteiravome. O jis didesnės pinigų sumos su savim nesinešiodavo?
KERAITIS. Jokių pinigų. Nebent vieną kitą litą.
DIREKTORIUS. Vadinas, jei tikrai paėmė, tai pinigai turi būti pas
jį arba turi nurodyti, kur jis juos padėjo. (Skambina sargui)
Įdomu. Patikrinsime.
Įeina sargas
	Pašaukite šeštos klasės mokinį Keraitį.
Sargas išeina
ISTORIKAS. Taigi... Pinigas – mūsų krašto nelaimė. Jis žudo jaunus ir senus.
KERAITIENĖ. Bet jeigu pas jį pinigų nerasite, tai kaipgi, ponai,
pavadinti šitą jūsų pasielgimą?
INSPEKTORIUS. Palaukite, poniute. Vieną minutę lukterėkite.
Tada rasime ir pavadinimą.
PSICHOLOGAS. Prisipažinimas – tai dar nėra kaltės įrodymas.
Kriminalistikoj yra pavyzdžių, kad subjektas, būdamas visai
nekaltas, psichinio kataklizmo metu prisipažįsta kaltas. Užtat
dėsnis: daiktingai įrodyti savo kaltumą.
Įeina Petras ir atsistoja prie durų
DIREKTORIUS. Eikite čia arčiau.
Petras eina arčiau prie stalo. Keraitienė traukiasi atatupsta
Paimtus iš auklėtojo portfelio pinigus jūs galite grąžinti?
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Petras išima iš užančio raudonąją savo skepetaitę, palengva
ją atriša ir deda suglamžytą banknotą ant stalo
KERAITIENĖ (isteriškai). Vagis! (Susmunka į kėdę)
DIREKTORIUS. Mokytojų tarybos nutarimu tamsta, Keraiti, turėsi palikti mūsų gimnaziją. Dokumentus gali atsiimti raštinėj.
Petras apsigręžęs iš lėto eina į duris. Ties Keraičiu lyg bando stabtelėti, bet šis nuo jo nusisuka, ir Petras ryžtingai eina
durų link. Girdėti skambutis
Uždanga
Klausimai ir užduotys
1	Kaip pasiekiama veiksmo įtampa?
2	Kuo rūpinasi direktorius, o kuo Keraičiai?
3	Pagrįskite mintį, kad Petras dabar jau sąmoningai prisiima
kaltę.

Ketvirtas veiksmas
Siuvėjo dirbtuvė. Didelis stalas. Keletas kėdžių, siuvamoji mašina, kampe suolas (tapčianas) ir paprasta nedažyta
dėžė. Žiogas, du jo padėjėjai ir Petras siūdami dainuoja.
Jie kalbasi apie būsimą gegužinę.
Ateina klientas, kuriam pirmą kartą Petras savarankiškai
siuvo kostiumą. Primatavęs kostiumą, Žiogas giria Petro
darbą ir žada pakelti į meistrus.
Tuo tarpu Juzė šaiposi iš Petro ir Motiejaus, kurie skaito
knygas, domisi mokslu. Jo nuomone, mokslas siuvėjui nereikalingas
ŽIOGAS. O kodėl gi darbo žmogus būtinai turi būti tamsus?
PETRAS. Bjauru, kad žmonės surišo mokslą su duona, su pyragu
ir dar su kitais galais...
MOTIEJUS. Nieko nepadarysi. Taip yra.
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PETRAS. Bet taip neturi būti. Mokslas kaip vanduo, kaip oras turi
būti visiems... Mokslas privalo ne pelną, bet šviesą žmogui
teikti.
JUZĖ. Žiūrėsim, kaip tu kalbėsi, kai baigsi savo tą universitetą.
PETRAS. Žiūrėkite... Ateikite į mano siuvyklėlę po septynerių
aštuonerių metų ir pamatysite, kaip dirba jūsų Petras.
JUZĖ. Mokslą išėjęs, nė vienas juodo darbo nedirbo ir nedirbs.
PETRAS (karštai). Aha! Juodo darbo... O man nėra nei „juodo”,
nei „balto” darbo. Tik dykaduoniai, tinginiai ir pastumdėliai
suskirstė darbą į „juodą” ir „baltą”. Kiekvienas sąžiningai
atliekamas naudingas darbas yra vienodai šventas, kilnus ir
garbingas. Tik žmonės, kurie jį atlieka, nevienodi: vieni per
daug gudrūs, kiti per daug kvaili. O šito neturi būti.
MOTIEJUS. Bravo, Petrai! Parodyk pavyzdį.
PETRAS. Ir parodysiu. Po dvejų metų gausiu brandos atestatą,
o dar per penkerius metus baigsiu universitetą. Ir parodysiu,
kad siuvėjas nė kiek ne mažiau turi galvoj už poną daktarą ar
už banko direktorių. Gana kalbų. Reikia darbais įrodyti.
ŽIOGAS. Na, na a... Dieve tau padėk, Petrai.
JUZĖ. Tuščia fanaberija1...
PETRAS. Fanaberija... Fanaberija... tu kalbi apie fanaberiją? Rask
pas ką didesnę fanaberiją kaip tavo. Amžinai užrietęs nosį
vaikščioji.
JUZĖ. Ko čia man užrietus nosį nevaikščioti? Aš iš savo mokytojo šimto litų nepavogiau.
Petras, kumščius sugniaužęs, pašoka, bet, sekundę su savim
kovojęs, krinta atgal į kėdę ir, nuleidęs galvą, vėl imasi darbo
MOTIEJUS (grūmodamas atsigrįžta į Juzę, surinka). Valdyk liežuvį!
ŽIOGAS. Na, vaikai, nesipeškite... Galima ginčytis, bet į svetimos
sąžinės dalykus nepadoru lįsti. O vedlug lygybės, tai Petras
teisingai sako. Svarbu, kas žmogaus galvoj ir širdy. Žmonių
1

Fanaberija – tuščias išdidumas, išpuikimas, pūtimasis.
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paviršių tai ir mes, siuvėjai, galime sulyginti. Mes galime pasiūti elgetai gražią eilutę, ir jis vaikščios kaip direktorius, išėjęs į pensiją. Antra vertus, mes galime apvilkti grafą į tokį
balachoną, kad jis elgeta atrodys.
MOTIEJUS. Ypač jeigu šis meistras (galva rodo į Juzę) pasiūtų...
JUZĖ. Ne tavo reikalas, kaip aš pasiūčiau.
ŽIOGAS (žiūri į laikrodį). Na, vaikai, šiandien šeštadienis. Pakaks. Eikite, ruoškitės į gegužinę. Gal kam pasipirkt ko reikia.
Žiogas išeina į gretimą kambarį. Juzė ir Motiejus padeda
darbą
ŽIOGO BALSAS. Eikite šen, pasirašykite į knygutę.
Juzė ir Motiejus išeina. Petras nusilenkęs siuva
(Po kurio laiko) Petrai, eikš – gausi pinigų gegužinei.
PETRAS. Ačiū. Man dabar nereikia. Aš dar turiu. (Deda sąsiuvinį ir ima tvarkyti kambarį. Sudėjęs siuvinius ant mašinos,
ima iš kampo šluotą, pabraukia kelis kartus ir, į ją atsirėmęs, susimąsto) Ir taip... visą gyvenimą... Kiekvienas galės
įžeidinėti... Pirštais badyti... O aš turiu tylėti... Bet nieko...
Taip turi būti. (Šluoja)
MOTIEJUS (įkišęs galvą pro duris). Petrai, ar niekur neisi?
PETRAS. Ne.
MOTIEJUS. Aš tuojau grįšiu.
PETRAS. Gerai.
MOTIEJUS. O Jasius ar ateis šįvakar?
PETRAS. At.
Motiejus išeina
ŽIOGAS (įėjęs tvarkosi apie mašiną). Tu, vaikel, neimk į širdį...
Jis padykęs bernas, liežuvio nesuvaldo.
PETRAS. Man taip ir reikia, dėde.
ŽIOGAS. Vedlug teisybės, tai už savo klaidą tu jau dešimteriopai
atkentėjai.
PETRAS. Man tai nieko, dėde... Tik aš vis norėjau paklausti, gal
jums nepatogu mane laikyti savo dirbtuvėje?
230

TURINYS

ŽIOGAS. Ką tu, ką tu, vaikel? Sakysiu atvirai: ir aš, ir mano senutė negalime tavimi atsidžiaugti.
PETRAS. Ačiū, dėde. Kur aš būčiau pasidėjęs be jūsų globos?
ŽIOGAS. Kokia čia globa. Tu dirbi daugiau ir geriau už kitus.
Tik aš galvoju, kad tau per sunku. Ir dirbti, ir mokytis taip iš
savęs. Gal, sakau, į kitą gimnaziją kaip nors? A? Susitvarkytume...
PETRAS. Ne, ne! Man labai gerai ir taip. Tėveliui mirus, aš vienerius metus dirbau siuvykloj ir mokiaus. Ir ten nebuvo bloga,
bet čionai man dešimteriopai geriau.
ŽIOGAS. Tu čia būk kaip namie... Pamatysi, viskas užsimirš, susitvarkys, išlaikysi egzaminus. Bus vėl viskas gerai.
PETRAS. Ačiū, dėde, man ir dabar labai gerai.
JASIUS (prie lango). Labas vakaras, dėde Žiogai.
ŽIOGAS. A, svečias. Prašom į vidų.
PETRAS. Eikš, Jasiau.
JASIUS. Ar galima, dėde, man tiesiai pro langą?
ŽIOGAS. Pro kurgi kitur? Juk tu durų nepripažįsti.
JASIUS (deda knygų pundą ant lango, lipdamas). Turiu šitą silpnybę.
ŽIOGAS. Na, tai čiauškėkit, vaikai. Aš jums nekliudysiu. (Išeina)
PETRAS. Dėdė mums nekliudai. (Į Jasių) Kodėl vakar neatėjai,
seni?
JASIUS. Sveikink! Pilotas C prieš tave stovi.
PETRAS. Ar jau? Išlaikei?
JASIUS. Lygiai trisdešimt tris sekundes išsilaikiau ore. Vasarą
važiuoju į sklandymo mokyklą.
PETRAS. Gerai tau, Jasiau...
JASIUS. Tu šiandien kažko apsiniaukęs. Sakyk, kas yra?
PETRAS. Et, supaisysi. Nieko.
JASIUS. Petrai, mielasai. Tu toks dabar stiprus pasidarei. Aš kartais jaučiuosi prieš tave visai mažas mažas kaip žvirblis prieš
sakalą.
PETRAS. Tavo sakalas pavirto į sulytą viščiuką... Aš pats neišmanau, kas man darosi. Kartais tiek jėgų, kad nors kalnus
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vartyk, o kartais užeina tokia makalynė, kad, rodos, nieko iš
manęs nebus.
JASIUS. Iš tavęs, Petrai? Kad aš turėčiau tavo valią, tavo būdą ir
tavo gabumus, aš... aš pasidaryčiau Bolivijos prezidentu arba
Persų karalium. Kuo tik norėčiau, tuo ir pasidaryčiau...
PETRAS. Tu darais lakūnu... Būsi lėktuvų konstruktorius, o tai
mums svarbiau negu Persų karalius ar Bolivijos prezidentas.
Bet meskime šitas kalbas. Kas gero jūsų gimnazijoje?
JASIUS. Et, tas pat. Špargalkos, transliacija. Trejetukai vejasi
dvejetukus, dvejetukai nenusileidžia. Lenktynės... Beje, rytoj
visa gimnazija vyksta į gegužinę.
PETRAS (atgijęs). Į gegužinę? Kur jūs plaukiat?
JASIUS. Į Didįjį pušyną.
PETRAS. Šit kaip gerai. Ir mūsų gegužinė ten pat bus. Tai susitiksime?
JASIUS. Ar ir tu būsi? Puiku. Tai ir aš važiuoju. Ot, tai padūksime
po mišką.
PETRAS. Žinai, Jasiau... Aš taip gimnazijos pasiilgau. Aš noriu
nors iš tolo į jus pažiūrėti. Tik man... nepatogu.
JASIUS. Ką tu, Petrai? Tave taip visi myli ir gailisi tavęs. Tave
taip gražiai visi prisimena ir užstoja.
PETRAS. Tai... turbūt tik tu vienas, Jasiau.
JASIUS. Sakau, kad visi... neskaitant vieno kito asilo. Aną dieną
kilo kalba, ir Barzdžius gavo kupron nuo Andriušio už nepadorų žodį apie tave.
PETRAS. Tai, sakai, ne visi mane pasmerkė?
JASIUS (duoda sau kumščiu į kaktą). Ot, aš užuomarša, idiotas,
paskutinis glušas. (Ieško knygose)
PETRAS. Kas tau?
JASIUS. Kelintą dieną nešiojuos ir vis pamirštu tau atiduoti.
PETRAS. Ką tokį?
JASIUS (duoda). Štai tau laiškas.
PETRAS. Laiškas? Man?
JASIUS. Matai gi...
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PETRAS (paėmęs voką, laiko ir žiūri). Aš dar niekuomet nesu
gavęs laiško... Nuo ko čia?
JASIUS. Paskaityk, sužinosi.
PETRAS (žirklėmis atsargiai prakerpa voką). Viešpatie, Aldona... (Paeina kelis žingsnius į šalį, skaito sujaudintas) Ji netiki... Ji netiki... Jasiau, ji netiki!
JASIUS. Aldonos nebepažinsi... Būdavo linksma, o per visą žiemą kaip brolį palaidojusi vaikščiojo; po to įvykio visą savaitę
gimnazijoj nesirodė.
PETRAS. Dieve... Ir aš niekada, niekada į jūsų gimnaziją nebegalėsiu grįžti...
JASIUS. Petrai... (Sušunka) Petrai, tu dėl manęs... Tu mane gelbėdamas...
PETRAS (griežtai). Jasiau! Kaip buvo sutarta?
JASIUS (nebesusivaldydamas). Tu uždraudei man apie tai kalbėti. Bet gana! Aš negaliu... Kai pamatau inspektorių, man
norisi surikti jam stačiai į veidą: „Aš pavogiau šimtą litų”...
PETRAS. Jasiau! Nutilk!
JASIUS. Ne, ne, ne! Aš nebegaliu! Tu tiek pat nekaltas kaip ir aš.
Bet kam tau vienam kentėti. Aš eisiu pas Keraičius, eisiu pas
direktorių... Tegul visi sužino teisybę. Tegul žino, kad tu savo
tėvelio paliktus pinigus jiems atidavei...
PETRAS (griežtai). Tai tada – viskas tarp mūsų baigta...
JASIUS (susmunka). Matai... Koks aš niekam tikęs... Kaip vežimo pervažiuota varlė be paskutiniųjų kojų... aš taip noriu
baigti šešias...
PETRAS (švelniai). Nurimk, Jasiau... Pakartokime vėl savo susitarimą, kad niekuomet daugiau apie tai nekalbėsime.
JASIUS (pro ašaras). Kaip aš galiu tylėti, kai tu dėl manęs...
PETRAS. Visai ne dėl tavęs... (Pauzė) Juk suprask, Jasiau, kad po
to, kai kaltininkas neprisipažino, mes visi buvome pasidarę
vagys. Ir tu, ir aš, ir visa klasė. Nesvarbu, ar to vagiškumo po
šimtą, ar po penkis litus kiekvienai galvai teko... Vis tiek visi
vagys. Tad aš visai mažai tenustojau pasivadindamas vienas
vagim...
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JASIUS. Žinau, aš tavęs neperkalbėsiu... Bet dar mėnuo – ir aš
laisvas... Šešios bus baigtos... Ir tada tegu mane veja iš gimnazijos, tegul į kalėjimą kiša, vis tiek šitaip toliau nepasiliks.
PETRAS (apkabina jį švelniai). Ak tu, vaikeli, vaikeli... O kaipgi
bus su tavo aviacija?.. Ir kur tu pasidėsi? Aš, matai pats, – nepražuvau. Dirbu ir mokaus. O tau būtų – kaput.
JASIUS. Kaput.
PETRAS. Na, matai... Tu neimk į galvą, kad aš kartais į lepšę pavirstu. Ir dabar be reikalo aš tau apie gimnaziją pradėjau...
(Iškėlęs laišką) Tai va šitas mane taip pribaigė. (Vėl skaito
laišką vaikščiodamas) Dabar jau vėl viskas gerai. Oi, kaip
gerai, Jasiau.
MOTIEJUS (įeina su ryšuliais rankose). Jau jūs čia abu. Sveikas,
Jasiau.
JASIUS. Gyvas...
MOTIEJUS. Rytoj mūsų gegužinė. Tai čia šio to nupirkau.
PETRAS. Kad tave vilkai kaip gerai. Jasius irgi bus.
MOTIEJUS. Ir Jasius su mumis?
JASIUS. Važiuojam.
MOTIEJUS. O tas tipelis jau gatavas. Aš tik įėjau į vieną antrą
krautuvę, dar į knygyną, grįžtu, – o jis jau svyruoja šaligatviu
ir kažkokią natą derina. Ir kur jis taip greit suspėjo?
JASIUS. Sakai, galutinai nusitaisė bachūras?
PETRAS. Dievai su juo, tesižino. O ką mes, vyrai, šįvakar darome? Ar keliaujam po dangų toliau, ar ką kita linksmesnio sugalvosime?
MOTIEJUS. Po dangų, Petrai, po dangų... Dabar bus apie galaktinę sistemą. Aš vienas skaičiau ir ničnieko nesupratau...
PETRAS. Kad ir aš, brol, ten nieko nesusivaikau.
JASIUS. Atidėkime. Aš pasiklausiu Tijūną. Jis viską man paaiškins. Kitą šeštadienį visa galaktika bus mūsų. Baigta.
MOTIEJUS. Kai mes dažnai kalbame apie aviaciją, tai aš va paėmiau „Aviacijos istoriją”, kažin, ar gerai, ar ne? (Rausiasi po
ryšulėlį)
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JASIUS. Labai gerai!
PETRAS. Trauk ją čionai, Mote.
JASIUS (varto knygą, visi apgulę žiūri). Mongolfje... Raitas...
Blerijo... Ot, tai turtas! Aš ją atmintinai išmoksiu.
Beldžiasi
	Kas čia?
PETRAS. Prašome.
Įeina Tijūnas su ryšuliu. Visi sustoja
TIJŪNAS. Čia nieko nėra... Durys atviros... O kurgi ponas Žiogas? (Šluosto nusiėmęs akinius)
MOTIEJUS. Aš tuojau jį surasiu. (Išeina)
TIJŪNAS (užsidėjęs akinius). A a... Tai jūs čia... Skaitote?
JASIUS. Ruošiamės, pone mokytojau.
TIJŪNAS. Turbūt romaną kokį?
JASIUS. Mes čia vartom „Aviacijos istoriją”.
TIJŪNAS. Na, žinoma. Kur tik tu, ten turi būti ir aviacija. (Graso
pirštu) Žiūrėk, saugok sprandą. O Keraitis čia dirba?
PETRAS. Dirbu, pone mokytojau...
TIJŪNAS. Taip... taip... Tad dėdienė, vadinasi, pastatė ant savo...
Nebeleido toliau mokytis.
PETRAS. Nebeleido...
TIJŪNAS. Gaila, gaila... Galėtum mokytis...
PETRAS. Aš dirbu ir mokaus, pone mokytojau...
TIJŪNAS. Vienas?
PETRAS. Man Jasius padeda.
JASIUS. Netiesa, pone mokytojau. Jis man padeda. Jis geriau
moka už mane. Aš jam tik pasakau, kas užduota.
TIJŪNAS. Mm... vienas... bikvadratinės lygtys... Niutono binomas. Sunku... Štai kaip padarysime. Vakarais devintą valandą
laisvas?
PETRAS (nudžiugęs). Laisvas, pone mokytojau.
TIJŪNAS. Tai šit – pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais
devintą valandą ateidinėsi pas mane. Padirbėsime.
235

TURINYS

PETRAS (sujaudintas). Labai labai ačiū, pone mokytojau.
Įeina Žiogas ir Motiejus
ŽIOGAS. Labas vakaras, pone mokytojau.
TIJŪNAS. Labas vakaras. (Petrui) Tai šį pirmadienį. Nepamiršk.
PETRAS. Ačiū, atminsiu.
ŽIOGAS (sveikindamasis). Atleiskite, kad priverčiau laukti...
Buvau į krautuvę išėjęs. Ką čia gera mums ponas mokytojas
atnešė? (Atriša ryšulį)
TIJŪNAS. Prašyčiau išverst.
ŽIOGAS. Ak, jau reikia, reikia verst. Jau ketverius metus paltukas ištarnavo. (Patiesia paltą ant stalo)
TIJŪNAS. Jau penkeri metai.
ŽIOGAS. Ach, taip taip... pamenu... Tada mano Tadukas mirė. Ponas mokytojas su šituo paltu laidotuvėse dalyvavote.
TIJŪNAS. Liūdnos sukaktuvės...
ŽIOGAS. Ką padarysi? Dievas davė, Dievas ir atsiėmė. Dabar
jau būtų studentas buvęs. Buvo toks kaip štai Petras. Ir būdu
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buvo panašus. (Nusilenkia prie stalo ir pirštu brūkštelia sau
akį) O kaip darysime su pamušalu, pone mokytojau?
TIJŪNAS. Ar šis jau nebetiks?
ŽIOGAS (čiupinėdamas). Vedlug mano išmanymo, tai reikėtų
naujo. Čia kažkas už pamušalo įkritę... (Ardo pamušalą)
TIJŪNAS. Kiaura kišenė. Tai turbūt akinių makštis. Man neseniai
dingo.
ŽIOGAS. Taip ir yra, akinių makštis... Taip, taip, pamušalo reikia
naujo. Šis visai jau iškedentas. (Staiga) O čia dar piniginė!
TIJŪNAS. Kas? Piniginė? Mano piniginė??? (Griebia iš Žiogo
rankų piniginę ir žiūri į Petrą. Paskui, nežiūrėdamas į piniginę, ją atidaro, išima banknotą ir virpančia ranka laiko jį
iškėlęs) Tai... tai tu nekaltas?
Petras, lyg nenorėdamas savo akimis tikėti, žiūri į jį
	Vienas... Jis vienas pasiaukojo už visą klasę. (Nesąmoningai
kartodamas: „Vienas... jis vienas...”, svyruodamas išeina,
laikydamas vienoj rankoj piniginę, kitoje banknotą)
Visi kaip pritrenkti stovi
JASIUS (surinka ir puola Petrui ant kaklo). Petrai!
Motiejus apkabina Petrą iš kitos pusės
ŽIOGAS. Na, na a... Ir dalykėliai gi darosi ant šio margo svieto.
Uždanga
Klausimai ir užduotys
1 	Kaip pasikeitė Petro gyvenimas po tariamos vagystės?
2 	Kokie Petro santykiai su Žiogu, jo padėjėjais ir buvusiais klasės
draugais?
3	Kokios Petro pažiūros į mokslą, darbą? Paskaitykite vaidmenimis Juzės, Žiogo ir Petro dialogą apie mokslą.
4	Kaip dabar Petras vertina savo poelgį? Ar jis savo žingsnio gailisi?
5	Kaip jaučiasi Jasius? Perskaitykite jų dialogą.
6 	Papasakokite, kaip išsisprendžia konfliktas.
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Penktas veiksmas
Kraštuose du seni ąžuolai, kurių šakos viršuje susisiekia,
atrodo lyg scenovaizdžio rėmai. Kairėje ir dešinėje miškas, priešaky – atžalynas: jaunos tamsios pušaitės ir tarp
jų įsipynę neseniai išsprogę gelsvai žali ąžuoliukai ir berželiai. Viršuj – matosi pavasario dangus. Kairėje, visai netoli,
girdisi siuvėjų gegužinė, dešinėje, kiek toliau – gimnazistų.
Scena: pamiškės pievelė, per kurią eina takas iš dešinės į
kairę. Prie tako suolas. Žiogas su žmona ir dar vienas kitas
jo pažįstamų senių, susėdę kairėje po ąžuolu, užkandžiauja.
Kairėje armonika, smuikas ir būgnas atlieka polką. Armonistas pritaria dainuška. Girdėti šokėjų balsai.
Pasirodo čigonė. Ji išpranašauja, kad Žiogas dar susilauks
sūnaus. Atbėga Petras su Jasium ir praneša džiugią žinią –
aeroklubas paskyrė Jasiui stipendiją.
Visi džiaugiasi ir nueina šokti.
Keraitienė su Keraičiu įeina iš dešinės pirmojo plano
KERAITIENĖ. Turbūt jis čia. Nueik, pažiūrėk.
KERAITIS. Neisiu...
KERAITIENĖ. Čiagi dabar kas? Gal aš pati turėsiu eiti į girtų
kriaučių kompaniją ir ten ieškoti tavo auklėtinio?
KERAITIS. Neisiu. Kaip aš dabar galėsiu jam į akis pažiūrėti? Kai
vaikas buvo nelaimėje, tai tu nė užsimint man apie jį neleisdavai.
KERAITIENĖ. Išeina, kad aš kalta, kad tavo auklėtinis buvo...
KERAITIS. Nenoriu apie tai kalbėti. Kalčiausias aš, kad tavęs
klausiau...
KERAITIENĖ. Bailys buvai pirma, bailys ir pasilikai. Aš pati viską sutvarkysiu. (Eina į kairę)
KERAITIS. Tvarkyk dabar pati... (Dingsta dešinėj)
Keraitienė pasistiebusi pro medžius žiūri, paskui dingsta
kairėj, bet ir vėl tuoj grįžta ir čia susiduria su beeinančia iš
dešinės Pliuškiene

238

TURINYS

KERAITIENĖ. Ach!
PLIUŠKIENĖ. Ach! Ponia Keraitienė.
KERAITIENĖ. Ponia Pliuškienė!
PLIUŠKIENĖ. Ach, ponia! Sveikinu! Sveikinu! Tokį herojų išauklėjot!
KERAITIENĖ. Ačiū, ačiū, ponia! Ach, kiek vargo buvo!
PLIUŠKIENĖ. Bet dabar! Sensacija! Visas miestas, visas miškas
šiandien apie jį tik ir tekalba.
KERAITIENĖ. Nejaugi visi žino? Sėskim, ponia!
Abi sėdasi ant suolo
PLIUŠKIENĖ. Visi, visi, ponia! Tik pamanykite, pasiaukoti už visos klasės, už visos gimnazijos, už visos tautos garbę. Koks
herojus! Tik tokios rankos kaip ponios galėjo tokį didvyrį išauklėti.
KERAITIENĖ. Negalite, ponia, įsivaizduoti, kiek vargo turėjau.
Juk nei peilio, nei šakutės nemokėjo žmoniškai laikyti. Visas
ištisai reikėjo perauklėti.
PLIUŠKIENĖ. Bet dabar, ponia, jis šimteriopai jums už viską atsilygino.
KERAITIENĖ. Ach ponia. Šiandien iš pat ryto telefonas skambėjo. Visi sveikina. Direktorius skambino, pirmininkė.
PLIUŠKIENĖ. Man šįryt Snaudžiuvienė dar lovoj paskambino.
„Ar girdėjai, – sako, – ponia, sensaciją?” Aš maniau, kad ji
apie naująjį Barzdžiuvienės komplė. „Girdėjau, sakau, girdėjau, kur negirdėsiu. Vaikščioja, – sakau, – kaip beždžionė,
degute išsivoliojusi.” Tai buvo juoko. Cha cha cha! Ko nepatrūkome. „Aš ne apie Barzdžiuvienę, – sako, – aš apie ponią
Keraitienę”. Ir viską ji man išdėjo... Pamanykite, koks herojus!
Nueina abi dešinėn. Jasius perbėga iš dešinės į kairę ir atsiveda Petrą ir Motiejų. Kairėj girdėti dainos, dešinėj – orkestro muzika
JASIUS. Jūs čia palaukite... Aš tučtuojau grįžtu...
PETRAS. Pabūk su mumis. Kur tu zuji kaip gyvas pinigas?
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JASIUS. Aš tuojau. (Nubėga dešinėn)
Petras ir Motiejus sėda ant suolo
MOTIEJUS (uždeda ranką Petrui ant pečių). Tu laimingas dabar,
Petrai?
PETRAS. Oi, kaip laimingas. Pamanyk, mano buvę draugai visi
dori. Nė vieno niekšo tarp jų nebuvo ir nėra. O aš taip ilgai
galvą laužiau...
MOTIEJUS. Bet tu, Petrai... kiek tu prisikentei? Aš niekada nebūčiau išdrįsęs tokią gėdą ant savęs prisiimti.
PETRAS. Būtum išdrįsęs. Jei būtum buvęs tada klasėj, tikrai būtum išdrįsęs... Aš tave pažįstu... Juk pamanyk, Motiejau...
(Pašoka) Tik pagalvok, koks pragaras būtų buvęs, jei aš nebūčiau kaltės prisiėmęs? Juk pagalvok, kas būtų su mūsų Jasium atsitikę...
MOTIEJUS. Oi, aš negaliu ir pagalvoti... Bet juk lengvai galėjo
taip ir pasilikti. Juk Tijūnas galėjo savo paltą su pratrintomis
alkūnėmis handeliui parduot...
PETRAS. Tada handelis būtų piniginę suradęs ir auklėtojui grąžinęs.
MOTIEJUS. Geras tu, Petrai... Gaila tik, kad mes gyvename tarp
tokių žmonių, kur žmogus žmogui vilkas.
PETRAS. Tai dėl to, kad mes patys tokie. Mes nepasitikim žmonėmis. Užtat jie tokie ir darosi, kaip mes apie juos galvojame.
MOTIEJUS. Taip, mes bjauriai apie kitus galvojame.
PETRAS. Mano tėvelis kartą susiginčijo dėl šio reikalo su kaimynais. Ir įrodymui pašaukė tokį vagilėlį, girtuoklėlį Stasiuką.
Sako: „Štai tau, Stasiuk, dvidešimt keturi litai. Nunešk valsčiun ir sumokėk už mane savivaldybės mokesčius”. Ir ką gi tu
manai? Tris dienas Stasiukas negrįžo.
MOTIEJUS. Pragėrė latras.
PETRAS. Taip, gėrė, ir visi kaimynai juokėsi iš mano tėvelio, o
ketvirtą dieną grįžo ir atnešė iš valsčiaus kvitą, kad pinigai
sumokėti.
MOTIEJUS. Keista.
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PETRAS. Pasirodo, jis, vargšas, buvo taip parodyto jam pasitikėjimo sujaudintas, kad, sumokėjęs valsčiui pinigus, panoro
atšvęsti šį įvykį. Tai, nuėjęs į gretimą kaimą, vakare išlaužė
tvarto duris, pavogė aviną ir pardavęs uliojo.
MOTIEJUS. O paskui?
PETRAS. O paskui nuėjo pas aną ūkininką, prisipažino ir atidirbo,
kiek aviniokas buvo vertas. Ir turbūt doras žmogus pasidarė.
Tad ir išvada, kad žmoguje ne vilko, bet žmogaus reikia ieškoti.
MOTIEJUS. Tau, Petrai, viskas aišku. Tu taip teisingai visada kalbi, tik gaila, kad mums nebeilgai beteks taip dažnai susitikti ir
taip gražiai pasikalbėti.
PETRAS. Kodėl gi, Mote?
MOTIEJUS. Aš labai džiaugiuosi, kad viskas paaiškėjo, bet man
kartu ir liūdna. Būdavome draugėj, o dabar...
PETRAS. O kas dabar?..
MOTIEJUS. Tu išsikelsi pas dėdę Keraitį.
PETRAS. Ne. Aš liksiu pas dėdę Žiogą...
Pasirodo buvę Petro klasės draugai. Aldona ir Marytė įteikia
Petrui gėlių. Visi dėkoja jam, kad jis vienas pasiaukojo už visus.
Iš dešinės skubiai įeina Keraitienė
KERAITIENĖ. Petrai! Petrai, eikš čionai.
Visi nustebę atsigręžia
PETRAS (žengia žingsnį į šalį). Aš čia.
KERAITIENĖ. Dabar, kai tu nuplovei nuo mūsų šeimos tą juodą
dėmę, mes nutarėme tave vėl priimti į savo šeimos židinį.
Petras stovi nejudėdamas
	Aš manau, kad už tai, kiek mes prisikentėjome dėl tavo išdaigos, tu turėtumei bent atsiprašyti.
PETRAS. Atleiskite, aš tada apie jus nepagalvojau...
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KERAITIENĖ. O mes apie tavo ateitį visada galvojame, kad iš
tavęs žmogų padarytume. Mes jau ruošiamės važiuoti namo.
Tavo dėdė laukia tavęs automobily ir nori tave drauge pasiimti. Tad eikime.
PETRAS. Ačiū. Bet aš pasiliksiu čionai. Dėdė Žiogas dar nesiruošia grįžti namo.
KERAITIENĖ. Koks jis tau dėdė! Žiogas – paprastas kriaučius.
PETRAS. Jis man daugiau kaip dėdė...
KERAITIENĖ (į visus). Štai jums. Žiūrėkite, ponai. Visai pamišo
vaikas. Aš dar kartą sakau, kad mes tau atleidome ir leidžiame grįžti pas mus.
PETRAS. Ačiū. Aš pasilieku pas dėdę Žiogą.
KERAITIENĖ (su dirbtiniu švelnumu). Bet, vaike, tu pagalvok
apie savo ateitį, apie karjerą. Kur tu dėsies be užtarimo, be
protekcijos?
PETRAS. Aš dirbsiu ir mokysiuos.
KERAITIENĖ. Tušti svaičiojimai. O aš ruošiuosi eiti pas direktorių ir prašyti, kad tave vėl į gimnaziją priimtų, iš kurios buvo
išvarę. Bet jeigu taip, tai žinokis. Kriaučius buvai, kriaučius
ir liksi.
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PETRAS. Aš kitko ir nesieksiu.
KERAITIENĖ. Tad eik į savo girtų kriaučių kompaniją. (Apsisukus nueina dešinėn)
Susirenka visa VI klasė. Ateina Tijūnas. Jis grąžina Petro
100 litų – tėvo palikimą, ir praneša, kad Petras vėl priimtas
į gimnaziją.
Visi džiūgauja
PETRAS (prasiveržia pro minią prie Žiogo). Dėde... Dėde, mane
vėl priėmė į gimnaziją.
ŽIOGAS. Sveikinu tave, vaikel. Tegul tau Dievas padeda. Tai dabar jau paliksi mus, mane su senele? Išsikelsi pas dėdę?
PETRAS. Dėde... Aš norėjau prašyti, gal aš galėčiau likti pas jus.
Aš dirbsiu po pietų nors ligi vidurnakčio.
ŽIOGAS. Tai tu... tu sutinki likti pas mus?
PETRAS. Aš labai labai prašyčiau manęs nevaryti. Aš atidirbsiu.
ŽIOGAS. Vaikeli, gyvenk. Tu būsi mums paguoda senatvėj.
Petras apglėbia Žiogą už kaklo ir bučiuoja jį
TIJŪNAS. Šeštokai, veskite Keraitį pas direktorių. Jis nori jį pamatyti.
VISI. Pas mus! Petrai, pas mus! (Apkabina Petrą ir veda kairėn)
MOTIEJUS (gegužininkams). O mes savo Petrą palydėkime.
Visi, dainuodami „Tu girele, tu žalioji”, nueina dešinėn. Lieka Žiogas ir Tijūnas ir lyg sužavėti klausosi tolstančios dainos. Pasigirsta orkestro atliekamas maršas ir griausmingas,
ilgai nenutilstąs „valio”
ŽIOGAS. Atžalynas auga, pone mokytojau.
TIJŪNAS. Auga... Gražus atžalynas auga.
Klausimai ir užduotys
1 	Kodėl dramos pabaigoje – veiksmo atomazgoje – K. Binkis sukuria Petro susitikimą su bendraklasiais ir su dėdiene Keraitiene?
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2 	Drama parodo žmogaus elgesį sudėtingomis aplinkybėmis.
Kaip jūs vertinate Petro poelgį, kaip būtumėte pasielgę jūs?
3 	Kodėl Petras negrįžta pas Keraičius?
4 	Paaiškinkite dvi paskutines dramos eilutes:
		ŽIOGAS. Atžalynas auga, pone mokytojau!
		TIJŪNAS. Auga... Gražus atžalynas auga!
5 	Paanalizuokite, kurie veikėjai dramos pabaigoje vaizduojami
pasikeitę, kurie lieka tokie patys? Savo nuomonę pagrįskite.
6 	Palyginkite, kuo panašūs ir kuo skiriasi K. Binkio sukurti Petro
ir Jasiaus, pono Keraičio ir ponios Keraitienės, auklėtojo Tijūno
ir siuvėjo Žiogo charakteriai.

Liaudies išmintis moko:
Draugas – didžiausias turtas gyvenime.
Jei būti vienišam, tai geriau nė negimti.
Pasidalintas skausmas – pusė skausmo, pasidalintas džiaugsmas – dvigubas džiaugsmas.
Labiau mylėk tą, kuris nuolat prikiša tavo klaidas, negu tą,
kuris nuolat tave giria.
Artimas draugas už tolimą giminę geresnis.
Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi.
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Kazio Binkio įkvėpti
Gerardą Binkį kalbina Daiva Šabasevičienė

– Ką Jums reiškia „Atžalynas”?
Jau slenka aštuntoji dešimtis metų nuo to laiko, kai mano tėvas Kazys Binkis pradėjo kurti savo dramą „Atžalynas”. Rašant
jam nieko nereikėjo išgalvoti. Mano artimiausi draugai – Kazys
Bobelis, Jurgis Bobelis, Juozas Blažys, Stasys Birutavičius, kaip
tėvas apibendrindamas vadino, „B” klubas – nuolatos būdavo
mūsų dideliame kieme. Kai pas mano tris seseris ateidavo draugės
– Nelė Dauguvietytė, Angelė Dėdelytė, Olė Radzevičiūtė – tėvai
leisdavo pasidaryti namuose vakarėlį – „kinderbalių”. Visi mes
ėjom šešioliktus metus.
Gerai prisimenu, kaip tėvas mus stebėdavo, visai mūsų nevaržydamas (o tą jis gerai mokėjo), klausydavosi mūsų kalbų,
kartais paklausdamas, ką reiškia koks žodis, kai pavartodavom
gimnazistišką žargoną1. Kaip žinia, šis spektaklis turėjo didžiulį
pasisekimą ne tik premjeros metu, bet ir daugelį metų po jos. To
priežastis visai paprasta ir aiški, išreikšta paskutinėje šio spektaklio frazėje: „Gražus atžalynas auga.” Visai neperdedant galima
teigti: tai buvo nuostabi atžalyno karta. Tuo nereikia stebėtis – šį
atžalyną augino nuostabūs tėvai.
Jaunimu mano tėtis labai domėjosi. Jam buvo svarbi auganti
naujoji karta. Tėtis tikėjosi, kad šitas jaunimas atstatys Lietuvą;
jis sakydavo: „Kai užaugsite, Lietuva pasijus gerose rankose.”
– Koks buvo laikas, kai buvo rašomas „Atžalynas”?
Gimę dar spaudos draudimo laikais, „Aušros” ir „Varpo” pažadinti, iškentę dvi okupacijas ir karą, mūsų tėvai sugebėjo pakelti galvas ir apsiginti nuo tų, kurie vėl norėjo tas galvas nulenkti.
„Dabar jūs galite gyventi pakeltomis galvomis, – dažnai saky1

Žargonas – kurios nors socialinės ar profesinės grupės kalba, kurioje apstu formų,
žodžių ar posakių, nesutinkančių su bendrinės kalbos dėsniais ir normomis.
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davo mano tėvelis. – Galite mokintis savo gimtąja kalba. Išeisite
universitetus ir užbaigsite Lietuvos kūrimo darbą, kurį mes taip
sunkiai pradėjome.” <...>
Maironis mus įtikino, kad mūsų tėvynė gražiausia, mūsų tauta narsiausia, o mūsų pareiga tuo įtikinti visą pasaulį. Reikia tik
žygdarbių, kuriuos tas pasaulis matytų ir kuriais stebėtųsi. Mes
pavydėjome savo tėvams, kad jie kovodami galėjo parodyti savo
narsumą. „Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai, jie mylimą Lietuvą gina”... Darius ir Girėnas parodė, kad pasaulinį žygdarbį
galima atlikti ir ne mūšio lauke. Mūsų narsieji krepšininkai du
kartus iš eilės įrodė Europai, kieno jaunimas šauniausias. Mes didžiavomės didžiuoju chirurgu Vladu Kuzma, kuriam sudėtingos
operacijos atveju vokiečiai atsiųsdavo iš Karaliaučiaus lėktuvą.
– Kuo „Atžalynas” šiandien gali būti aktualus?
<...> Kaip šitoj sudėtingoj epochoj reikia elgtis? Kokios moralinės vertybės svarbesnės už aklą narsą? Kokia svarbi žmogaus
vidinė būsena? Mes į tai nekreipiame dėmesio, o šios būsenos
šiandien labiausiai ir trūksta. Šiandien mes gyvename paviršiumi
ir gilumine žmogaus būsena nelabai rūpinamės. O tai galėtų būti
mūsų jėga, ir ypač šitoj epochoj. „Atžalyno” kartai tai labiausiai
ir rūpėjo: „Kas aš esu, kas aš noriu būti?”
Jau pirmasis spektaklis parodė, koks „Atžalynas” įtaigus. Šis
kūrinys buvo statomas visose mokyklose visoje Lietuvoje. Įtaigumas buvo svarbiausias dalykas toje epochoje. Kelti kardą į padangę už tėvynę savo brangią mes negalėjom, nes mūsų rankos buvo
per silpnos tam kardui laikyti, palyginus su tom galybėm, kurios
buvo aplink mus. <...>
Kazys Binkis ne tiek savo poezija, kiek savo gyvenimu darė
poveikį. Jis buvo patenkintas „Atžalynu”, manė, kad jam pavyko
išsakyti tai, ko siekė. Svarbiausia – duoti jaunimui gaires, pavyzdį, kaip galima savo jaunystę panaudoti. Ir tie žodžiai svarbūs:
„Gražus atžalynas auga.”
7 meno dienos
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Klausimai ir užduotys
1 	Ką sužinojote apie dramos „Atžalynas” sukūrimo aplinkybes?
2 	Kas buvo svarbu prieškario Lietuvos jaunimui?
3 	Kuo „Atžalynas” yra aktualus šiandien? Kokios moralinės vertybės yra svarbios dramos veikėjams ir jums, šiandien skaitantiems K. Binkio dramą? Atsakydami remkitės: nagrinėta drama, interviu su Kazio Binkio sūnumi Gerardu Binkiu, asmenine
patirtimi.

Interviu
Interviu – žurnalisto pokalbis su kuriuo nors asmeniu, skirtas spaudai, radijui, televizijai, interneto svetainėms.
Žodžiu interviu taip pat vadinamas ir mokslinio tyrimo metodas, pagrįstas klausimų parengimu ir atsakymų į juos aptarimu.
Interviu gali būti pavadinamas ir bet kurio asmens (pavyzdžiui, mokinio) iš anksto parengtas, įvykdytas ir užrašytas pokalbis, siekiantis kryptingai išsiaiškinti kito asmens nuomonę tam
tikru klausimu.
Interviu rengimo etapai
1. Interviu temos ir asmens, kuriam bus pateikiami klausimai, pasirinkimas (pvz., Lietuvių tautosakos reikšmė
šiandieniniame pasaulyje).
2. Literatūros ir kitų šaltinių medžiagos pasirinkta interviu
tema studijavimas (pvz., ką aš pats žinau apie lietuvių pasakojamąją tautosaką, kas jai būdinga, kuo ji reikšminga
man, kuo – mano bendraamžiams?).
3. Domėjimasis asmeniu, kuris pakviestas į interviu (pvz.,
kur jis gimė? Kokia buvo jo šeima vaikystėje? Kur mokėsi? Kokia jo profesija? Kuo mėgsta užsiimti laisvalaikiu?).
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4. Interviu klausimų parengimas (pvz., kokiais žodžiais
pradėti interviu, kaip suformuluoti rūpimus klausimus,
kokia seka juos pateikti, kokiais žodžiais padėkoti už interviu, ko palinkėti pašnekovui?).
5. Interviu užrašymas.
Klausimai ir užduotys
1 	Remdamiesi pateiktu planu, sukurkite interviu su jūsų mėgstamiausiu mokytoju.
		Interviu su mokytoju ...
		Pavadinimas
		 (jis turėtų atitikti atsakymų turinį)
		Susipažinkite: trumpai pristatykite pašnekovą: vardas, pavardė, amžius, socialinė padėtis (rašytojas, knygos veikėjas, klasės
draugas), gyvenamoji vieta ir pan.
		Interviu aplinkybės: trumpai papasakokite, kodėl pasirinkote
būtent šį pašnekovą, ką turėjote padaryti, kad parengtumėte
interviu.
		Interviu klausimai ir atsakymai
(jų skaičius gali būti įvairus)
		 1. 	Klausimas
			Atsakymas
		 2. 	Klausimas
			Atsakymas
		 3. 	Klausimas...
		Padėka už interviu
		Išvados, apibendrinimas
		Vieta, data 			
		Korespondento vardas
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Draminiai kūriniai
Skaitydami „Atžalyną” pastebėjote, kad jis skiriasi nuo epinių ir lyrinių kūrinių. Tai yra drama.
Draminiai kūriniai daugiausia skiriami vaidinti. Nesunkiai
pastebimi išoriniai dramos požymiai.
Dramoje nėra pasakotojo. Veiksmas rodomas kaip tiesiogiai
vykstantis, todėl viskas turi išaiškėti iš veikėjų poelgių bei kalbos
– monologų ir dialogų. Jie stumia veiksmą pirmyn ir atskleidžia
veikėjų jausmus, mintis.
Be monologų ir dialogų, autorius dramos kūrinyje trumpai
nusako veiksmo laiką, vietą, veikėjų būsenas, judesius, balsą, intonaciją. Tokie nurodymai vadinami remarkomis.
Dramos tekstas gali būti skirstomas į dalis – veiksmus, paveikslus ir scenas. Veiksmas turi vieną temą ir vaidinamas be
pertraukos. Jeigu veiksmo vieta keičiasi viduryje, jis gali būti
skirstomas paveikslais. Scena – tokia veiksmo ar paveikslo dalis,
kurioje veikia tie patys veikėjai.
Pagrindinis vidinis dramos požymis yra veiksmas. Susidūrus priešingiems veikėjų interesams, pažiūroms, siekimams, kyla
konfliktas. Veikėjas pastatomas į tokias aplinkybes, su kuriomis
jis negali susitaikyti. Taip prasideda draminė kova, veiksmas.
Drama – konflikto vaizdavimas veikėjų dialogais ir autoriaus
remarkomis.
Draminių kūrinių žanrai – tragedija, komedija ir drama siaurąja prasme.
Tragedija – draminis kūrinys, kuriame vaizduojama stiprios asmenybės kova su sunkiai įveikiamomis kliūtimis.
Tragedija dažniausiai baigiasi pagrindinio veikėjo mirtimi.
Komedija – toks draminis kūrinys, kuriame išjuokiami neigiami žmonių bruožai ar ypatybės, kuris nors nesveikas visuomenės ar buities reiškinys.
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Drama – draminis kūrinys, kuriame vaizduojamas sudėtingas ir rimtas konfliktas, įtempta veikėjų kova.
Labai dažnai susiduriame su terminu pjesė. Tai bendras įvairių žanrų draminių kūrinių pavadinimas.
Klausimai ir užduotys
1 	Nurodykite būdingus išorinius dramos požymius.
2 	Koks pagrindinis vidinis dramos požymis?
3 	Kuriuos žinote įžymiausius lietuvių dramaturgus? Kuriuos jų
kūrinius skaitėte, matėte?
4 	Kas įdomiau: skaityti dramą ar žiūrėti spektaklį?
5 	Papasakokite, ką žinote apie savo krašto klojimo teatrų tradicijas.
6 	Kiekvienam spektakliui būtina scenografija. Pabandykite sukurti scenografijos aprašymą vienam iš K. Binkio „Atžalyno”
veiksmų.
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Vienarūšės sakinio dalys IR Jų skyryba
Vienarūšėmis sakinio dalimis vadinamos tos sakinio dalys,
kuriomis sakinyje išskaičiuojami vienos rūšies veiksmų, daiktų,
jų požymių ir įvairių aplinkybių pavadinimai. Svarbiausias jų požymis, kad jos turi kokį nors bendrą narį arba jam priklauso (su
kuria nors sakinio dalimi susijusios gramatiškai – keliamas tas
pats klausimas). Viena nuo kitos vienarūšės sakinio dalys gramatiškai nepriklauso, jungiamos sujungiamuoju ryšiu ir tariamos
išskaičiuojama intonacija. Pvz.:
1. Senas laikrodis skaičiavo sekundes, minutes, valandas.
(V. B.) Ką skaičiavo? – sekundes, minutes, valandas; vienarūšiai
papildiniai valdomi tarinio skaičiavo.
2. Povilas nuėjo iki daržinės, atidarė duris ir pasižiūrėjo
į vidų. (A. P.) Ką veikė Povilas? – nuėjo, atidarė ir pasižiūrėjo; vienarūšiai tariniai nuėjo, atidarė, pasižiūrėjo yra susiję su
veiksniu Povilas.

Vienarūšių sakinio dalių skyryba
1. Vienarūšės sakinio dalys viena nuo kitos atskiriamos kableliais.
Čia rausvos, melsvos, pilkos ūmėdės sutūpę. (A. B.) (Vienarūšiai pažyminiai)
2. Jei vienarūšės sakinio dalys jungiamos priešpriešiniais
jungtukais bet, o, tačiau, tik ir kt., prieš juos rašomi kableliai.
Melagis pasaulį pereis, bet nesugrįš. (tts.) (Vienarūšiai tariniai)
3. Jei prieš kelias vienarūšes sakinio dalis pasikartoja tas pats
jungtukas (pvz., ir, ar, arba, nei, tai, tiek...), prieš pirmąjį kablelis nerašomas, o prieš kitus rašomas.
Susiliejo ir tikrovė, ir sapnai. (Alg. B.) (Vienarūšiai veiksniai)
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4. Jungtukais sujungtų vienarūšių sakinio dalių poros viena
nuo kitos skiriamos kableliais.
Miškais
. . . . . ir. .raistais,
.. .. .. .. .. per
.. .. .pelkes
. .. .. .. ..ir. balas,
.. .. .. ..per
. . kalnus
. . . . .ir. klonius
.. .. .. .. . . . . . . . .
parjojau. (Vienarūšės vietos aplinkybės)
5. Jei vienarūšės sakinio dalys jungiamos sudedamaisiais jungtukais ir, bei, skiriamaisiais ar, arba, lyginamaisiais nei, negu,
tarp jų kableliai nerašomi.
Tada jie prasimanydavo įvairių darbų ar žaidimų. (P. J.)
(Vienarūšiai papildiniai)
6. Greta pavartoti artimos reikšmės ar kartojamieji žodžiai
skiriami kableliu, jei suprantami kaip vienarūšės sakinio dalys,
arba neskiriami, jei laikomi samplaikomis.
Sprogsta(,) skleidžiasi alyvų žiedai.
† Sutartiniais ženklais pažymėkite vienarūšes sakinio dalis.
1. Ant žolės ir alyvų krūmų virpėjo rasa. (R. L.) 2. Visa klasė sujudo, subangavo, sušnarėjo. (J. Mk.) 3. Buvo šilta, rami,
giedra liepos mėnesio diena. (V. M.-P.) 4. Moteriškė pakėlė
sudrėkusią ranką ir perbraukė veidą. (J. G.) 5. Pro šalį lėkė
pakelės medžiai, trobos, vielomis susikibę telegrafo stulpai.
(J. A.) 6. Jos balsas skambėjo giliai, liūdnai, nuoširdžiai.
(V. M.-P.) 7. Kostas prieina prie lango, atsiremia kakta į rėmą.
(A. P.) 8. Keliukas siauras, smėlėtas. (G. I.) 9. Žvilga, plieskia
rasa lyg sidabro karoliai. (Alg. B.) 10. Negirdėti šunų lojimo,
linkčiojančių svirčių girgždesio, vaikų šūkavimų. (J. A.)
‡ Sąsiuviniuose baikite rašyti sakinius.
1. Mes atidarėm duris, . 2. Berniukas žengė , palypėjo ir
pabeldė . 3. Vairuotojas , bet . 4. Gabija nusivilko , nusiprausė , perbraukė ir įžengė . 5. Senelis pasisveikino
, susodino ir ėmė pasakoti. 6. Gintautas arba , arba .
7. Šį laišką galėjo parašyti arba . 8. Ir , ir , ir lūkuriavo mokyklos kieme. 9. Nei , nei , nei nespėjo šiandien grįžti. 10. Po savaitės grąžinsiu ir , ir .
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ˆ Nurašydami sakinius, įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

1. Vilimas paėmė iš jo gal*stuvą ir sugr*žęs ėmė pustyti savo
dalg*. (K. S.) 2. Visur kvepia atgimstanč* žeme atsiduoda
spro*stančia žaluma. (I. S.) 3. Po to išgirdau ne*prastą tri*kšmą
trepsėjimą bild*sį skardų juoką koridoriuje. (J. Mk.) 4. Buvo
gaila ir Alenos ir nelaimės prislėgto jos kantraus tėvo. (A. V.)
5. Paskui g*d*toja prieina prie lango pasilenkia praskl*idžia
už*laidas. (J. Ap.) 6. Per visą tą laiką Vincas Kaupas daug geriau paž*no žmones jų siekimus ir troškimus jų dr*są ir baim*
tikėjimą ir viltį godumą ir pav*dą tamsumą ir prietaringumą
pasiaukojimą ir niekšyb*s did*bę ir menk*stę ir t. t. (J. Mk.)
7. Čia galėj*i rasti ir kuosą ir žvirblį ir dagili*ką. (A. Vč.)
Š Suporuokite vienarūšes sakinio dalis, padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

1. Ir žiemą ir vasarą ir rudenį ir pavasarį gamta traukia žmogų
savo nepakartojamomis spalvomis. (r.) 2. Pikčiurnienė esanti
davusi ir duonos ir taukų ir pieno ir sviesto. (I. S.) 3. Miško medžiai ir telegrafo stulpai ir vielos ir geležinkelio bėgiai
buvo aptraukti šerkšnu. (A. V.) 4. Visas mintis pasiglemždavo
ir pamokos ir namų darbai ir sportas ir muzika ir knygos ir
teatras. (J. Mk.) 5. Klausosi žibutės ir ąžuolai upeliai ir ežerai
kalneliai ir šviežia žole pasidengusios pievos. (L. Gr.) 6. Darželyje auga ir rūtos ir lelijos ir astrai ir jurginai. (r.)
œ Nurašykite tekstą, pabraukite vienarūšes sakinio dalis ir padėkite
trūkstamus skyrybos ženklus.

Naktis ant šviežio šieno kaugės
Ne, tokios nakties Kintas kaip gyvas nebuvo turėjęs! Kasėsi
ir kasėsi niežti ir dabar. Kažkokie vabaliūkščiai tik ir zujo po
nugarą pilvą šlaunis... Vos nubrauks – ir vėl rėplioja. Negana
to, besikasant susimurkšlino paklodė, ir iš apačios ėmė lįsti
ir badyti šiengaliai. O jau šunys!.. Suamsės kuris – ir pasileidžia loti visas pulkas. Net pačiam norisi šunimi kaukti. Tik
vieną sykelį pavyko užsnūsti bet kas iš to? Pabudo išsižiojęs
ir pajuto užausyje krutant. Kas vėl per vabalas? Grybštelėjo
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delnu – ogi pelė pastrykt! Iš siaubo buvo pats bestryktelįs
besurinkąs bet spėjo susiturėti, juk išgirs apačioje... Ak, kad
būtų žinojęs, kokia naktis čia laukia, nė kojos nebūtų kėlęs į
šitą velnio pastogę. Atrodė, bus minkšta smagu ant kaugės
šviežio šieno jauku šilta po sena skranda.
V. Žilinskaitė

Œ	Parašykite po vieną sakinį su vienarūšiais veiksniais, tariniais, pa-

pildiniais, aplinkybėmis, pažyminiais. Vienarūšes sakinio dalis pabraukite sutartiniais ženklais.

š	Parašykite po vieną sakinį su vienarūšėmis sakinio dalimis, tikslinamąja aplinkybe, išplėstiniu pažyminiu ir išplėstine aplinkybe.

Vienarūšių sakinio dalių
apibendrinamieji žodžiai
Kartais prieš vienarūšes sakinio dalis ar po jų būna žodis ar
žodžių junginys, kuris apibendrina visų vienarūšių sakinio
dalių turinį. Tokie žodžiai vadinami apibendrinamaisiais.
Pvz.:
Kalbėk apie viską: drąsą, žygius, ištvermę.
Papildinys viską yra apibendrinamasis žodis, nes jis apibendrina kitus papildinius: drąsą, žygius, ištvermę.
Apibendrinamieji žodžiai gali apibendrinti visas sakinio dalis,
yra bendresnės reikšmės negu vienarūšės sakinio dalys.
Pvz.:
Sodybos, krūmokšniai, telefono stulpai, kapinės, medžiai –
viskas skrieja pro šalį. Su pasididžiavimu vyras parodė pačiai
savo darbo vaisius: krosnį, virtuvėlę, lovą, net sienoje įkaltas vinis apdarams pasikabinti. Dideli ir maži, seni ir jauni – visi išėjo
laukan. Apibendrinamieji žodžiai: viskas, vaisius, visi.
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Apibendrinamieji žodžiai dažniausiai reiškiami:
•
•
•

įvardžiais: viskas, visi, daug kas, kiti, visokie ir kt.,
prieveiksmiais: visur, visada, visaip, niekur, niekada ir kt.,
bendresnės reikšmės daiktavardžiais: vaismedžiai, baldai, gyventojai, žmonės, gyvūnai, paukščiai, augalai, gėlės, pastatai ir kt.

Apibendrinamuoju žodžiu negali eiti tarinys. Jeigu po jo kas
nors išvardijama, dvitaškis nededamas. (Saulės spinduliai nutvieskė rašomąjį stalą, popieriaus lapus ir plunksnakotį.)
Vienarūšių sakinio dalių su apibendrinamaisiais žodžiais skyryba
Po apibendrinamojo žodžio
Jos gyvenime buvo visko:
ir džiaugsmo, ir liūdesio.

1. Kai kelios vienarūšės sakinio
dalys eina po apibendrinamojo
žodžio, prieš jas dedamas
dvitaškis.

Visko: ir džiaugsmo,
ir liūdesio, buvo
jos gyvenime.
Viskuo: kalba, laikysena –
jis buvo paprastas.

2. Jei vienarūšėmis sakinio
dalimis nebaigiamas sakinys,
prieš jas dedamas dvitaškis,
po jų – kablelis arba brūkšnys.

Savo dainose lietuviai
apdainavo daug medžių,
pavyzdžiui: ąžuolą,
beržą, klevą.
Vaistinguosius augalus,
būtent: kmynus, čiobrelius
ir kitus, renka ir mūsų šeima.

3. Kai po apibendrinamojo
žodžio prieš vienarūšes sakinio
dalis yra jungiamasis žodis
būtent, tai yra, kaip, kaip
antai, pavyzdžiui, prieš
jungiamąjį žodį dedamas
kablelis, po jo – dvitaškis.
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Prieš apibendrinamąjį žodį
Ir džiaugsmo, ir liūdesio –
visko buvo jos gyvenime.

4. Kai kelios vienarūšės sakinio
dalys eina prieš
apibendrinamąjį žodį,
prieš jį dedamas brūkšnys.

† Raskite vienarūšių sakinio dalių apibendrinamuosius žodžius. Pasakykite, kuo jie reiškiami, kurias sakinio dalis apibendrina.

1. Ir sodo medžiai, vyšnios ir obelys, ir tas ąžuolas gale pirkios – visi jie buvo tylūs. (A. Vč.) 2. Ligi obels Antanui viskas buvo sava: ir čirenimas aukštai, ir purptelėjusi kurapkų
pora. (A. Vč.) 3. Tiek žmonės, tiek gyvulėliai, tiek paukšteliai – visi linksminosi. (Ž.) 4. Daugel daugel jos matė priešininkų: ir gudų, ir lenkų, ir kraugerių kryžiuočių. (V. K.)
5. Atsiminė varnas tuos didelius, šiltus rudenius, kada visko:
sliekų, grūdų ir uogų – buvo iki valiai. (P. C.) 6. Rokas gavo
daug dovanų: šokolado, spalvotų knygučių, dažų ir pačiūžas.
(K. M.) 7. Miške gyveno visa genių brolija: didysis margasis, baltnugaris, vidutinis margasis, mažasis margasis genys.
(L. Gr.)
‡	Nurašydami sakinius, pabraukite vienarūšių sakinio dalių apibendrinamuosius žodžius, padėkite, kur reikia, skyrybos ženklus.

1. Ilsisi seni laukų padargai arklas dalgis rankos ir akėčios.
(Just. M.) 2. Juozas visa ko matė ir šilta ir šalta ir juoda ir balta. (L. P.) 3. Su pasididžiavimu vyras parodė pačiai savo darbo
vaisius krosnį virtuvėlę lovą net sienoje įkaltas vinis. (P. C.)
4. Kvepėjo medum nasturtom žaliuojančiais laukais. (A. V.)
5. Burokuose gausu baltymų angliavandenių askorbino rūgšties pektinų B grupės vitaminų organinių rūgščių. (r.) 6. Naminiai gyvuliai kaip antai arklys karvė avis kiaulė ir kiti labai
naudingi žmogui. (J.) 7. Viskas ir muzikos garsai ir pats instrumentas jį kerėte pakerėjo. (A. P.) 8. Tegu čia viskas taip ir
lieka baltosios gubos melsvi šešėliai iš lango blyksniai krenta
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į sniegą... (J. Dg.) 9. Kai kurie javai pavyzdžiui rugiai kviečiai
avižos geriausiai derėjo rytiniuose Lietuvos plotuose. (r.)
ˆ	Paryškintus bendresnės raiškos žodžius sukonkretinkite keliomis
vienarūšėmis sakinio dalimis.

1. Konferencijoje dalyvavo įvairių profesijų žmonės: , ,
ir kiti. 2. Ir , ir , ir , ir – visokiausių rūšių gėlės auga
darželyje. 3. Čia buvo visko: ir , ir , ir . 4. , , – visur jų pasitaikė. 5. To nežinojo niekas: nei , nei , nei .
6. Žolelių arbatą, būtent: , , , geria visa mūsų šeima.
Š Įrašykite praleistus žodžius.
1. Jo pasėlius, gyvulius, padargus ar pastatus – bet kada
galėjo sunaikinti nelaimės. 2. Tuos pačius žodžius ji šiandien
rašė ant sienų, tvoros, ant turėklų, sąsiuvinių aplankalų, palangių – , kur tik įmanoma rašyti. 3. Gimines, kaimynus,
draugus, šiaip pažįstamus – suvadino paminėti gražios sukakties. 4. Rūgštu ir saldu, gera ir bloga, maža ir daug –
šiame pirmavaizdyje yra tas pat. 5. Mūsų miškų – beržai,
epušės, ąžuolai, uosiai, liepos ir kiti, žiemą žalių lapų netenka.
6. Sode dirbome : tėtis, aš ir Antanėlis. 7. Ir atradimai, ir
meilė, ir kūryba – prasideda nuo svajonės. 8. Viršum Žuvinto paskui debesis traukė : tilvikai, kregždės, kielės.
œ	Nurašydami pakeiskite vienarūšių sakinio dalių apibendrinamojo
žodžio vietą. Padėkite reikiamus skyrybos ženklus.

1. Visi: dideli ir maži, seni ir jauni, išėjo laukan. (V. K.)
2. Motina dirbo visokius darbus: virė, plovė, lopė, siuvo, vaikus prižiūrėjo. (J. Jn.) 3. Kaip žiemą, taip vasarą, kaip sekmadienį, taip penktadienį – visada ji buvo linksma. (A. V.) 4. Raganos dukterys per dienas migiuos kėpso, iš miegų neišsirita,
perdien urpščia – nieko neveikia. (E. Š.) 5. Nusikamavome
visi: mama, vairuotojas, aš ir tie du mieli senukai. (V. D.) 6. Ir
žmonės, ir augalija, ir gyvūnija – viskas čia buvo nematyta.
(r.) 7. Dabar jis nori fotografuoti viską: medžius, gėles, kie-
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kvieną grybą. (J. Jn.) 8. Saulė, mėnuo ir žvaigždės – visi jie
pasislėpė danguje. (J. D.)
Pavyzdys. Dideli ir maži, seni ir jauni – visi išėjo laukan.

Kreipinys IR Jo skyryba
Kreipinys – sakinio žodis (arba žodžių junginys), kuriuo
kreipiamasi į asmenį, gyvūną ar daiktą.
Kreipinys nėra susijęs su sakinio dalimis gramatiniais ryšiais
(t. y. klausimais), todėl vadinamas netiesioginiu gramatiniu komponentu (tokiais laikomi įterpiniai, jaustukai, teigimo ar neigimo
žodžiai). Pvz.:
1. Vakarinio dangaus šviesoje koks gražus tavo veidas, gimtine! (Just. M.)
2. Vaikeli mano, klausk – bus atsakyta. (Just. M.)
Kreipinys – būdinga tiesioginės kalbos ypatybė. Jis vartojamas tada, kai norima atkreipti pašnekovo ar rūpimo asmens dėmesį. Neretai kreipiniai atskleidžia mūsų jausmus, požiūrį į asmenį ar reiškinį, į kurį kreipiamės.
Sakinyje kreipiniu nebūna įvardžiai tu, jūs, nors kartais ir atrodo, kad jie nurodo veikėją, į kurį kreipiamės, plg.:
1. – Tu man pasakyk, ką čia sugalvojai (tu – veiksnys, pasakyk – tarinys).
2. – Martynai, man pasakyk, ką čia sugalvojai (Martynai –
kreipinys, veiksnys numanomas – tu, pasakyk – tarinys).
Kreipinio skyrybos taisyklės
1. Daiktavardžiu (šauksmininku), būdvardžiu, dalyviu reiškiamas kreipinys iš abiejų pusių skiriamas kableliais:
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Tekėk, saulele, tekėk. (J. Dg.) Brangioji, tu esi angelas. (I. S.)
Mesk, kaimyne, tą netikusį darbą. (R. B.)
2. Jei kreipinys turi priklausomų žodžių (pažyminių, su kreipiniu sutapusių įvardžių ar jaustukų, ištiktukų), skiriama visa
kreipinio grupė:
Ei, žemėtos šaknys, kaip tamsoj jūs matot? (L. Gt.) Gerai
įsižiūrėk į šitą obelį, mano sūnau. (J. A.) Jaunųjų dienų mieli
draugai, atėjo laikas atsiskirti. (Alg. B.)
3. Kai prieš kreipinį eina jaustukas, jis paprastai atskiriamas
kableliu (Ei, vyrai, lukterkit valandėlę! (V. K.). Tačiau kartais
jaustukas su kreipiniu būna glaudžiai susijęs. Tada tarp jų kablelis
nededamas (O gimtine mana, gyvuok ir klestėk!).
† Nurašykite sakinius ir pabraukite kreipinius.
1. Dek, širdie! Tu privalai degti, kad nebūtų deginami žmonės. (Just. M.) 2. Įrodyk, Mantai, kad tu ištikimas tėvų žemei.
(J. G.) 3. Graži tu, mano brangi tėvyne, šalis, kur miega kapuos didvyriai! (M.) 4. Klausyk, mielas artojau, klausyk, taisyk stiprią žagrelę. (A. S.) 5. Nebeaitrink mano sielos, skausme. (B. Rdz.) 6. Žydėk, žydėk, jaunyste, žydėkit, sodai, žemėj
ir širdy. (B. B.) 7. Sakykite, mieli bernužėliai, kurie vilkai jus
atvijo tokį tolį? (V.) 8. Žmogau, aš žemėj atradau įmintas tavo
pėdas. (V. Mč.)
‡ Įrašykite praleistas raides, padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
1. Papasakok Jurgi apie *žuolą! (P. C.) 2. Ir vien*kart pavasari
tu vėl atjosi dr*siai. (S. N.) 3. Ak Genovait* neimk purkštauti.
(A. Vč.) 4. Matai vaik*li mes daug ko nesuspėjom padaryti.
(Just. M.) 5. Kaziuk čia tu? (K. S.) 6. Spinduliai ir balandž*
nut*pkite man į delnus. (J. Dg.) 7. Išmokyk žmogau akmen*
plaukti. (tts.) 8. Sėskis keleivi sėsk nepaž*stamas broli. (Just.
M.) 9. Amžius tu šlam*si šilkalapi uosi. (S. N.) 10. Tėvynės
dainos jūs auksinės be jūsų š*la mums krūtinės! (M.)
ˆ Veiksnį pakeiskite kreipiniu (kartu keisdami ir veiksmažodžio nuosaką). Nepamirškite kreipinių išskirti kableliais.
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1. Poviliukas pramerkė akis. 2. Andrius sustojo prie tvenkinio. 3. Prieš posūkį vairuotojas važiavo lėčiau. 4. Jūratė atnešė ąsotį su pienu ir pastatė ant stalo. 5. Justinas priskynė
obuolių ir kriaušių. 6. Mažasis vyturėlis linksmina artoją.
7. Saulelė pagaliau pradėjo šildyti. 8. Šįryt į mokyklą Donatas
išėjo anksčiau.
Š Parinkite ir įrašykite kreipiniui tinkamą pažyminį.
1. Kur skrendi, antele? 2. Įsidėmėk, sūnau, ką tau pasakysiu. 3. Būk laiminga, mama. 4. Būk palaiminta, saule.
5. Ką gi tu dabar pasakysi į tai, drauge? 6. Dukrele , ar
atsikelsi anksti rytelį? 7. Ei, žirgeli , reiks tau joti kelionėlėn. 8. Gal pailsai, vaikeli?
œ Nurašydami tekstą, tinkamai išskirkite tiesioginę kalbą. Raskite ir
pabraukite kreipinius.

Seneli kai tu vakarais laikrodį pasuki, man vis girdis, jog tai
griežlė griežia.
Aš Juozuli mūsų namų laikrodį prisuku, o griežlė – saulės,
kad saulužė nesustotų.
Na o žiemą, kai griežlė pėsčia jau būna į dausas išėjus, kas
saulės laikrodį prisuka?
L. Gutauskas

Įterpiniai IR Jų skyryba
Į sakinį įterpti žodžiai, žodžių junginiai, posakiai, kuriais
reiškiamas autoriaus požiūris į sakomą dalyką ir pateikiama
su sakinio turiniu susijusių papildomų pastabų, vadinami
įterpiniais.
Įterpiniai su kitais sakinio žodžiais sintaksiškai nėra susiję,
jiems negalima kelti klausimų iš jokios sakinio dalies, todėl jie
nelaikomi sakinio dalimis.
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Įterpiniais dažniausiai eina šie žodžiai ir posakiai: be abejo,
žinoma, rodos, matyt(i), žodžiu, mūsų nuomone, mano galva,
anot jo, pasak poeto, laimei, mūsų džiaugsmui, deja, atvirai kalbant, pavyzdžiui, vadinasi, kaip žinote, kaip minėta ir kt.
Pvz.:
1. Žinoma, ką nors kaltinti visuomet lengviausia. (A. P.)
2. Auklėtojas, kaip netrukus paaiškėjo, buvo griežtas, reiklus ir kartu linksmas suvalkietis. (J. Mk.)
Įterpiniai turi savitą intonaciją – jie sakomi kiek greitesniu
tempu negu kiti sakinio žodžiai ir išskiriami pauzėmis. Tekste
įterpiniai paprastai išskiriami kableliais. Pvz.: Bites prižiūrėti,
medų kopinėti, tiesa, jam ne pirmiena. (J. Mk.) Sigutė, žinoma,
taip ir neišdrįso Melanijos paklausti apie Atučio likimą. (K. S.)
Įterpiniai taip pat gali būti išskiriami:
a. skliausteliais, kai reiškia papildomas pastabas: Tik pamatėva: nebetoli eina prievaizdas Gimbutas (tas pats, kuris ir dabar
paupyje tebegyvena). (J. B.) Tu čia pabūk vienas (kitų jis lyg
nematė, jie buvo toliau), paganyk, o aš parbėgsiu namo... (V.);
b. brūkšniais, kai yra intonaciškai pabrėžiami: Rudeniop –
prabėgs greit laikas – susitiksim vėlei. (S. N.) Kartą – jau buvo
vasaros pradžia, – kai Rožė maitino naujagimį, grįžo iš dirbtuvių susikrimtęs vyras.
ĮSIDĖMĖKITE:

1. Įterpiniais nelaikomi ir jokiais ženklais neišskiriami prieveiksmiai apskritai, greičiausiai, paprastai, tikrai, tikriausiai, iš tikrųjų, dalyvis esą, prie būdvardžio ar prieveiksmio
prišlietas veiksmažodis palyginti. Pvz.: Apskritai oras buvo
pakenčiamas. Sode paprastai triūsia visa jų šeima. Mes tikriausiai laistysime gėles. Kelias į Suvalkus palyginti geras.
2. Taip pat neskiriami žodžiai galbūt, mat, turbūt (Rytoj
galbūt aplankysiu Rūtą. Vincas mat sirguliuoja. Jie turbūt
šiandien negrįš.).
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† Pasakykite, kurie paryškintieji žodžiai yra įterpiniai.
1. Prie posūkio žibintų šviesa susmigo į mišką, ir, rodos, visai
ten pradingo. (A. P.) 2. Mūsų nuomone, jei negali apie ką
pasakyti kokį gerą daiktą, tai verčiau tylėk. (J. Blč.) 3. Jūs,
šių laikų žmonės, vis mokytis ir mokytis trokštate. (L. P.)
4. Bet tokia, matyt, lietuvio prigimtis – be dainos jis gyventi negali. (R. L.) 5. Pro jaunų liepaičių viršūnes, supančias
namą, atsiveria vaizdas į Skardupio pievas. (J. A.) 6. Toliau,
šiaurėje, matyti keliolika burinių laivelių. (I. S.) 7. Ryto metą
Liudas Žibaitis, kaip žinoma, atėjo į uostą. (V. Ml.) 8. Balsas, iš burnos išėjęs, nebesugrįžta. (tts.) 9. Tai kaip, broleli,
gyveni? (A. P.) 10. Ką pasakytų, pavyzdžiui, Martynaičiai,
jeigu jinai sumanytų į Pamarius važiuoti ir ten pasilikti. (I. S.)
11. Pravažiavome sukežusį vėjinį malūną (styrojo vienintelis
sparnas), senas kapinaites su pavirtusiais mediniais kryžiais.
(R. L.)
‡ Nurašykite sakinius su įterpiniais. Įterpinius pabraukite.
1. Pro langą pamojau ranka, bet, atrodo, jie manęs nepastebėjo. (A. P.) 2. Tada, vėlyvo rudens dieną, Justina ėjo iš
miestelio nešina kepaliuku duonos. (R. K.) 3. Mano manymu, kiekvienas jaunas žmogus turi įsigyti tvirtą specialybę.
4. Antanukas turbūt ne tuojau suprato, kas atsitiko. (E. M.)
5. Klausė Margiris, narsus Punios valdovas, tų dainų ir pagailo jam senovės praslinkusių dienų. (V. K.) 6. Laimei, vėjas atnešė sunkius debesis. (V. D.) 7. Tau, žinoma, teko būti
laukuose. (J. Blč.) 8. Aukšti šieno vežimai, apkaišyti medžių
šakomis, vienas po kito kilo į kalną. (P. C.) 9. Nastutė sėdėjo
ant jo lovos ir, abiem rankom parėmusi galvą, galvojo. (A. V.)
10. Mūsų sodyba arti miško, vadinas, niekas manęs išeinančio
iš trobos nepastebės. (R. L.)
ˆ Nurašydami sakinius, pabraukite įterpinius ir padėkite trūkstamus
skyrybos ženklus.

1. Mano tėvas matai buvo kalvis. (K. S.) 2. Pasak mano tėvo
seniau Niūronių kaimas buvo gyvenamas beveik vienų Biliūnų ir Janukėnų. (Ant. B.) 3. Mama atsigręžė, ir Laurynas ro-
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dos tik dabar ant jos skruostų pastebėjo strazdanėles. (V. B.)
4. Žinoma aš tomis savo pareigomis labai džiaugiausi. (A. P.)
5. Dabar mano pilve anot senojo Alaušo žarna žarnon lindo.
(J. Blt.) 6. Ne, šiandien jis matyt nė neketino nieko drožinėti.
(J. Blt.) 7. Anot vietos gyventojų šitaip dar nėra buvę. (V. Js.)
8. Debesys slinko žemai rodos kliudydami Vilniaus bokštus.
(R. L.)
Š Įrašykite tinkamus įterpinius.
1. Vilniuje, , teks gyventi ne vienerius metus. 2. , darbą
jis parašė gana gerai. 3. Julius nieko neklausinėjo, , viskas
buvo aišku. 4. Justina ne tik pati neatėjo, , nepakvietė ir kitų.
5. , pirmiausia perskaitysime, o tada atliksime užduotis.
6. , taip atsitikti negalėjo. 7. , jam nereikėjo taip daryti.
8. , norėčiau pamatyti tą kraštą, , būtų gerai susipažinti su
žmonėmis.
œ Įrašykite praleistas raides ir padėkite reikalingus skyrybos ženklus.
1. Laimė šiuos žodžius girdėjo tik Liudas ir atvaž*vusieji.
(V. M.-P.) 2. Šuo did*liam mano džiau*smui nė karto nesulojo. (R. L.) 3. Žinoma ji išsig*stų ten ką nors pamačiusi. (I. S.)
4. Dienoraščiai be ab*jo daug apie jus pasako. (R. L.) 5. Antroji jau diena kai dangus apsiniauk*s drengia vadinas ruduo
jau visai arti. (V. K.) 6. Pro langą pamojau ranka bet atrodo
jie man*s nepastebėjo. (A. P.) 7. Matyt netoli buvo gyvenama
žmonių, nes liūdnos dainos žodž* plaukė iš kitos upelio pusės.
(J. Ap.) 8. Atsistojusi prieš mažą veidroduką didysis jau vakar su kraičiu išve*tas į Šalteikius Grėtė dar kartą susišukuoj*
plaukus. (I. S.)
Œ Parašykite sakinių, pateiktuosius žodžius ir žodžių junginius pavartodami įterpiniais.

mano nuomone, savaime aišku, kaip aš minėjau, žinoma, atrodo, kaip mes patyrėme, vadinasi, pasak brolio
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Vientisinio sakinio skyryba
†	Padėkite praleistus skyrybos ženklus.
Atrodo jaunystė dovanojama žmogui kaip pavasaris turėtų
džiuginti: iš pumpuro tapti žiedu iš lėlytės plaštake. Deja nieko džiaugsmingo nepajuto Algytė. Ji tik ištįso pablyško karčiukai ant jos kaktos išsilygino. Ją kamuoja visos brendimo
problemos. Ji viską suvokia aštriau bet niekas nuo to nepaaiškėja. Atvirkščiai viskas atrodo painu trapu pavojinga.
D. Urnevičiūtė

‡ Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

Aš dabar turiu laiko ir noro atsiminti motinos pasakas nors
aš ne ištisai suprantu *žuolo kalbą. Bet aš norėčiau tai kartoti ir kartoti nes tai man duoda dr*sos ir aš nebijau stovėti
šioje miško aikšt*lėje kur kiekvieną akimirką gali pasirodyti
Miškinis ir paleisti savo pilkas miglas. Betgi aš negaliu taip
stovėti ir tik pasakomis verstis nes ką pasak*s dėdė Augustas kai aš aprei*šiu jog prapuolė arklys jog stovėjau ir bijojau
sušukti nes girioje š*kaujantiems ir vilkas ir Miškinis įvairių
*ibių pridaro.
Pagal L. Dovydėną

ˆ Įrašykite, kur reikia, tinkamus jungtukus ir sudėkite skyrybos ženklus.

Žydi ledas
Smagu eiti pirmuoju, bet dar netvirtu ledu šaltą ir žvaigždėtą naktį. Ledas lygus švarus. Nesuspėjo dar vėjas atnešti
sniego
neužbėrė šviesių ledo akių. Po kiekvieno smūgio
ledas trupa aižėja sutviksta šimtais spalvų. Taip pražysta
pirmojo ledo gėlės. Tik negali jų paimti rankomis
negali
pajusti kvapo negali jų padovanoti draugui. Tų šaltų ledinių gėlių.
Pagal V. Dautartą

Š Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Sutartiniais ženklais pabraukite vienarūšes sakinio dalis.
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1. Kvepėjo medumi dobilais ramunėmis. (A. V.) 2. Pelkių takais zuja ten gyvenantys žvėreliai lapė šerniokas stirna kiškis. (V. Ndz.) 3. Girioj gyvenu o iš vilko nepasimokau. (P. C.)
4. Šaltas vėjas ūžė medžių viršūnėse dūko laukuose švilpavo
patvoriuose. (Š. R.) 5. Žmogaus akys turi klausyti ir širdies ir
galvos. (J. Mk.) 6. Giliai įkvepiu žiedais ir medum kvepiančio
oro ir atsiremiu į seną suskeldėjusią obelį. (J. Jn.) 7. Benas
atsiklaupė ant šlapios žemės pasilenkė ir, pridėjęs ausį ilgai
klausėsi. (J. Ap.) 8. Kuplios liepos pakelkite viršūnes suoškite
visais lapais ir nusijuokite iš girios valdovo. (A. Vč.)
œ Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Raskite ir pabraukite tikslinamąsias aplinkybes.

Kuo pamaitinti besotį smalsumą
Turėdamas laiko vis ateinu čia prie pirties atsisėdu po sena
dvikamiene liepa ir skaitydamas knygą užmetu akį į gurguliuojantį upelį. Žiūriu žiūriu į skraidančius laumžirgius kartais matau melsvai žalsvą tulžį kuris nerdamas į vandenį gaudo žuveles. Jaučiu kad anksčiau ar vėliau aš čia prie upelio
pamatysiu dar kažką įdomaus. Smalsumas – bene vienintelė
aistra lydinti mus visą gyvenimą. Kai pasauly tarsi nebelieka keistybių smalsumui – užkietėjusiam besočiui pašerti ačiū
Dievui turime atmintį turime vaizduotę. Vaizduotė net iš kirvio iš musių saujos gali išvirti pusėtiną sriubą.
Pagal K. Sają

Œ	Perskaitykite sakinius ir pasakykite, kas atskirta ar išskirta skyrybos ženklais.

1. Pro tankią medžių uždangą veržėsi į pirkią mėnulio spinduliai, klojo ant grindų šešėlius ir tartum pynė viduasly keistas
žabangas. (A. V.) 2. Autobiografinis pasakojimas, mano išmanymu, yra pasakojimas apie žmogaus formavimąsi. (J. Blt.)
3. Stepukas, aštuonerių metų berniukas, sėdi prie apšalusio
lango ir žiūri į lauką. (R. K.) 4. Kurtinys – tipiškas šiaurės
miškų paukštis. (J. S.) 5. Pone Rupeiki, jūs man siūlot sandėrį su priešu! 6. Toli, už kelių kilometrų, raudonavo išlikusios
bažnyčios bokštas. (J. Ap.) 7. Upė bėga ir dieną, ir naktį.
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(R. B.) 8. Štai Keraitienė (tokia pavarde buvo kaimynė) atsiuntė
jūsų piemenukams morkų. (P. M.) 9. Balsių Petras, priėjęs prie
vežimo, nustebo ir nudžiugo. (V. M.-P.) 10. Nuo raudono saulėlydžio, išplitusio po visą dangų, gandro sparnai atrodo rausvi.
(Vyt. R.) 11. Petrą, vyresnįjį mano brolį, vokiečiai pasiėmė į
gurguolę, ir jis daugiau nebeperžengė namų slenksčio. (R. L.)
š Įrašykite praleistas raides ir padėkite praleistus skyrybos ženklus.
Vaik*čiodavau tokiu mišku, kai buvau dar mažas vaikinas.
Tuomet dar saulė man kaitriau švietė, ir pasaulis dėl man*s
linksmesnėmis spalvomis klostėsi paslaptingesniais balsais
bei šlamėjimais dabinosi... Prieš metų keliolika, kai miškas,
baltu sniegu apsiklost*s, buvo žiemos miegu užmig*s, atėjo su
kirviais su pielomis pikti ir įtūžę žmonės. Traiškino gri*dami
pakirsti girios galiūnai verkė ir raudojo šilas... I*skynė mišką
iškirto medžius o paskui vėl u*sėjo. Dabar jau ten sužėlė toki
tankum*nai, jog nei praeisi, nei prasiskver*si. O kadangi ten
dabar neleisdavo ganyti nei gyv*lių nei arklių, žolės ten nubujodavo iki juostai, kaip karklynas suaugdavo.
V. Krėvė

Vientisinio sakinio sintaksinis
nagrinėjimas. Kartojimas
Nagrinėjant sakinius sintaksiškai svarbu:
1. Pasakyti, kad sakinys vientisinis, nurodyti jo gramatinį
centrą (veiksnį ir tarinį).
2. Apibūdinti sakinį pagal sakymo tikslą (tiesioginis, skatinamasis, klausiamasis ar šaukiamasis); pasakyti: išplėstinis ar neišplėstinis; asmeninis ar beasmenis; nurodyti, jei nepilnasis.
3. Išnagrinėti sakinio dalimis (pasakyti sakinio dalies pavadinimą, rūšį, reiškimo būdą). Pirma aptariamos pagrindinės sakinio
dalys, po to – antrininkės: a. priklausančios veiksniui, b. priklausančios tariniui.
4. Paaiškinti skyrybą.

266

TURINYS

Sintaksinio nagrinėjimo pavyzdys
Tą naktį pūtė žvarbus vėjas. (S. Z.)
Žodžiu:
Vientisinis (gramatinis centras – pūtė vėjas), tiesioginis, išplėstinis, asmeninis sakinys.
Kas pūtė? – vėjas – veiksnys, išreikštas daiktavardžio vardininku.
Ką veikė vėjas? – pūtė – grynasis tarinys, išreikštas veiksmavėjas?
– žvarbus
žodžioKoks
būtuoju
kartiniu
laiku. – derinamasis pažyminys, išreikštas
būdvardžio
vardininku.
Koks vėjas?
– žvarbus – derinamasis pažyminys, išreikštas
Kada pūtė?
– naktį – laiko aplinkybė, išreikšta daiktavardžio
būdvardžio
vardininku.
galininku.
Kada pūtė? – naktį – laiko aplinkybė, išreikšta daiktavardžio
Kokią naktį? – tą – derinamasis pažyminys, išreikštas įvargalininku.
džio
galininku.
Kokią
naktį? – tą – derinamasis pažyminys, išreikštas įvardžio galininku.
Raštu:
Raštu:
Vient.
(pūtė
vėjas),
ties.išplėst.,
išplėst.,asm.
asm.sak.
sak.
Vient.
(pūtė
vėjas),
ties.,
TąTą
naktį
pūtė
žvarbus
vėjas.
naktį
pūtė
žvarbus
vėjas.
Sintaksiniam
nagrinėjimui
vartojami
sutartiniai
ženklai:
Sintaksiniam
nagrinėjimui
vartojami
sutartiniai
ženklai:
– veiksnys
– tarinys
– papildinys
– pažyminys
Išplėst. dal. (būdv.)

– išplėstinis dalyvinis (būdvardinis)
pažyminys

Pried.

– priedėlis
– aplinkybė

Išplėst. dal.
(pusd., pad.)
Tiksl.
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Išplėst. dal.
(pusd., pad.)
Tiksl.

– išplėstinė dalyvinė (pusdalyvinė,
padalyvinė) aplinkybė
– tikslinamoji aplinkybė
– įterpinys
– kreipinys

†
sakinius.sakinio
Pažymėkite
† Nurašykite
Sutartiniais vientisinius
ženklais pabraukite
dalis. sakinio dalis.

Poviliokas
traukia tamsiai
iš žaizdro
storą kuokštais
geležinę ašį.
Kalvėje
1. Rugių želmuo
žalsvais
glostė
akį. iš(J.karŠ.)
to
pasidaro
karšta.
Žmonės
glustelėja
į
šalis,
nutyla
visos
kalbos,
2. Tik rėksnės varnos juodu debesiu nuguldavo nuplikusių
tik
šaudo
į orą akinančios
žvaigždės,
tik dunda didysis
Povilioko
beržų
viršūnes.
(P. C.) 3. Mes,
trys medžiotojai,
išlipome
iš au-

tomobilio prie nepažįstamo namo. (J. D.) 4. Akimis palydėję
nepažįstamąjį, Šilėnų vyrai dar nesiskubino namo. (V. M.-P.)
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5. Po vyšnių sodelį vaikščiojau, saldžias uogeles rankiojau.
(tts.)

‡ Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Sintaksiškai išnagrinėkite
sakinius.

Dėdė Lukas sustoja atsidūsta ir akimis apmeta diendaržį kiemą sodą trobesius visą plačią žemę. Viskas čia sunešta sutempta sukrauta išpurenta jo rankomis! Beveik viskas! Ir ta
daržinė ir tas klojimas ir ta klėtis ir pirtis ir jauja ir tie aviliai ir
tos obelys ir ta muštokė sviestui mušti ir tas kubilas ir velenas
ir kirvis ir perkūnsargis.
J. Mikelinskas

ˆ Pabraukite tarinius ir pažymėkite jų rūšį.

Sekmadienio rytas. Kambariai tylūs, tušti. Pro langą veržiasi
žaluma ir vasaros skaidrumas. Durys atviros, tvarkingai sustatinėti ir išrikiuoti salono ir valgomojo baldai atrodo vieniši,
nereikalingi. Rudis su juodžiu slampinėja iš vieno kambario
į kitą, žiovauja iš nuobodumo. Aniūną pamatę, džiaugsmingai šoka loti; skardūs jų balsai pripildo kambarius nelaukto
triukšmo.
J. Grušas

Š Pabraukite pažyminius ir pažymėkite jų rūšį.
Simanas nutilo ir liūdnom akim žiūrėjo tolumon. Jau artinos
vakaras. Iš miško išlindo ilgi tamsūs šešėliai ir plačiai uždengė
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rugių lauką. Saulė riedėjo žemyn ir ruošėsi greitai pasislėpti
už aukšto Šventosios kranto. Oras vėso. Metas buvo namo.
Nenoromis išlindom visi trys iš po pušies, kur taip gera buvo
gulėti. Simanas nuėjo dar vasarojaus žiūrėtų, o mudu su broliu namo. Atsigręždamas ilgai dar mačiau stovinėjančią lauke
Simano stovylą. Pagaliau ji pasuko už miškelio ir išnyko.
J. Biliūnas

œ Raskite papildinius ir pasakykite, kuo jie išreikšti.
Elnias ir šuo tolimos šiaurės kraštuose yra vieninteliai naminiai gyvuliai. Žmogus be jų vargiai galėtų ten gyventi. Elnias
yra labai nelepus gyvulys; vasarą jis pasitenkina bet kokiomis
žolėmis bei lapais, skurdžia šiaurės augmenija. Žiemos metu
jis išsikasa iš po sniego samanų ir kerpių. Iš tikrųjų retai kuris
gyvulys tiek maža tereikalauja. Žiemą ir vasarą elniai gyvena po atviru dangumi, patys susiranda sau maisto, o tarnauja
žmogui.
T. Ivanauskas

Œ Pabraukite aplinkybes ir pažymėkite jų rūšį.
Buvo dar labai anksti. Garsiai giedojo pirmieji gaidžiai. Švito rūškanas, apsiniaukęs rytas. Garlaivis turėjo išplaukti šeštą valandą. Iki jo išvykimo buvo valanda laiko. Aš uždegiau
šviesą, atsiverčiau knygą ir pabandžiau skaityti. Laikas tarsi
sustojo. Perskaitęs keletą puslapių, aš neatsiminiau nė vienos
eilutės. Langų stiklai pamažu šviesėjo. Vėjas pūtė be atvangos. Keletas žvejų pražingsniavo į uosto pusę. Kimiai suūkė
garlaivis.
R. Lankauskas

š Sintaksiškai išnagrinėkite sakinius.
Tamsa vis tirščiau gobė žemę. Už upės lankoje kažkas kalė
kuolą. Aidas skambėjo sausai, dusliai, lyg nuvargęs. Parimęs
ant Pakalos sodybos vinkšnų, pabalo mėnulis. Visur atsirado
šešėlių, juodų dėmių, kupinų paslaptingos rimties ir drėgnos
vėsos.
J. Mikelinskas
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Privalomasis kablelio rašymas
Privalu atskirti
1) vienarūšes sakinio dalis be
jungtukų ir su jungtukais o, bet,
tačiau, tik(tai), taip pat sujungtas
kartojamaisiais jungtukais ir ...ir,
ar ...ar, arba ...arba, nei ...nei ir
kt.
2) teigimo, neigimo, sutikimo ir
panašios reikšmės žodžius taip,
ne, gerai, nieko...
Privalu išskirti
1) išplėstinius dalyvinius ir būdvardinius pažyminius, einančius
po pažymimojo žodžio
2) du ar kelis derinamuosius
pažyminius, einančius po pažymimojo žodžio (kartais vietoj
kablelių panašiomis sąlygomis
galima rašyti brūkšnius – ypač
sakinio gale)
3) išplėstinius priedėlius, einančius po pažymimojo žodžio
(kartais vietoj kablelių panašiomis
sąlygomis galima rašyti brūkšnius
– ypač sakinio gale)
4) priedėlius (išplėstinius ir
neišplėstinius), tikslinamąsias
aplinkybes su jungiamąją paskirtį
turinčiais žodžiais ypač, arba,
labiausiai, būtent, pavyzdžiui,
sakykime, kaip antai (arba ta
pačia reikšme pavartotu žodžiu
kaip) ir kt.
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Pavyzdžiai
1. Miškas ūžia, verkia,
gaudžia.
2. Vyrai kalbėjo tyliai, bet
labai aiškiai.
3. Vasaromis mes ir žaisdavome, ir bėgiodavome, ir
susipešdavome.
1. Ne, nebegrįšiu atgal.
2. Gerai, bet juk valgyti
reikės.
Pavyzdžiai
1. Gėlė, pražydusi darželyje, skleidė malonų kvapą.
Bet: Pražydusi darželyje
gėlė skleidė malonų kvapą.
1. Mergaitės, gražios ir
laimingos, nuėjo keliu.
2. Iš už debesų prasišvietė
saulė – skaisti, karšta.
1. Tomas, jauniausias mano
brolis, domisi sportu.
2. Keliu nuėjo Milda – mano
pusseserė.
1. Beletristika, arba grožinė
literatūra, padeda mums
pažinti gyvenimą.
2. Jam, kaip naujokui, viskas čia buvo nepažįstama.

TURINYS

5) išplėstinius pažyminius ar
priedėlius, taip pat du ar kelis
neišplėstinius derinamuosius pažyminius ar priedėlius,
einančius prieš įvardžiu išreikštą
pažymimąjį žodį
6) kreipinius – vienus ir su
priklausomais žodžiais, taip pat
su veiksniu sakinyje neinančiu
antrojo asmens įvardžiu tu, jūs
7) įterpinius (jie dar gali būti skiriami ir brūkšniais, skliausteliais)

Paprastai santūrus ir tylus,
jis vis dėlto nevengdavo
pasilinksminimų.

1. Mieloji mama, ne visada
aš buvau teisi.
2. Tai ką, begėde tu, dabar
darysi?
Ne toks aš, matyt, ir geras.

Pasirenkamasis kablelio rašymas
Galima atskirti
1) greta pavartotus artimos
reikšmės arba kartojamuosius žodžius
2) vieną pažyminį nuo kito,
kai jie nurodo ne vieno pagrindo požymius

Galima išskirti
1) vienavardes sakinio dalis,
jei norima parodyti aiškinamąją ir tikslinamąją jų paskirtį (kartais vietoj kablelių
tomis pačiomis sąlygomis
galima rašyti brūkšnius)
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Giliai, giliai į sąmonę įstrigo man
tie žodžiai.
[Ne klaida ir: Giliai giliai į sąmonę įstrigo man tie žodžiai.]
Jis įsižiūrėjo, kad tai didelė, palinkusiomis šakomis eglė.
[Ne klaida ir: Jis įsižiūrėjo, kad
tai didelė palinkusiomis šakomis
eglė.]
Pavyzdžiai
1. Labai anksti, dar prieš saulės
tekėjimą, Veronika žvilgtelėjo į
laikroduką ir pašoko.
[Ne klaida ir: Labai anksti dar
prieš saulės tekėjimą Veronika
žvilgtelėjo į laikroduką ir pašoko.]
2. Ten, už upės, prie pat miško,
pasistatėme palapines.
[Ne klaida ir: Ten už upės prie
pat miško pasistatėme palapines.]
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Galima išskirti
2) išplėstines dalyvines,
pusdalyvines ir padalyvines
aplinkybes

3) dvi ar kelias neišplėstines
dalyvines, pusdalyvines ir
padalyvines aplinkybes

4) nederinamuosius pažyminius, prasidedančius
žodžiais didumo, ilgumo,
aukštumo ir einančius po
pažymimojo žodžio
5) neišplėstinius derinamuosius ir nederinamuosius
pažyminius, pažyminčius
įvardžiu išreikštą sakinio
dalį
6) išplėstinius nederinamuosius pažyminius, pažyminčius įvardžiu išreikštą
sakinio dalį ir einančius po
pažymimojo žodžio
7) žodžius ir žodžių junginius, jei norima juos vartoti
įterpinių reikšme: anaiptol,
antai, apskritai, esą, galų
gale, iš esmės, iš principo, iš
tiesų, iš tikrųjų, kaip tyčia,
konkrečiai, pagaliau, palyginti, paprastai, pirmiausia,
savo ruožtu, taigi, tikriausiai, tiksliau, visų pirma...
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Pavyzdžiai
1. Žaltys, atsigręžęs į Eglę, prašneko žmogaus balsu.
[Ne klaida ir: Žaltys atsigręžęs į
Eglę prašneko žmogaus balsu.]
2. Bet Joniukui, tuos žodžius girdint, juoktis visai nebuvo noro.
[Ne klaida ir: Bet Joniukui tuos
žodžius girdint juoktis visai nebuvo noro.]
Įėjęs ir pasisveikinęs, svečias
prisėdo ant suolo krašto.
[Ne klaida ir: Įėjęs ir pasisveikinęs svečias prisėdo ant suolo
krašto.]
Tarp kalnų margavo puiki pilis,
ilgumo per kelias mylias.
[Ne klaida ir: Tarp kalnų margavo puiki pilis ilgumo per kelias
mylias.]
Jie, jauni, neturėjo tokio patyrimo.
[Ne klaida ir: Jie jauni neturėjo
tokio patyrimo.]
Ji, su supintomis kasytėmis, atrodo pajaunėjusi.
[Ne klaida ir: Ji su supintomis
kasytėmis atrodo pajaunėjusi.]
1. Tu, tikriausiai, tą knygą jau esi
skaičiusi.
[Ne klaida ir: Tu tikriausiai tą
knygą jau esi skaičiusi.]
2. Daugelis, iš principo, su tuo
sutiks.
[Ne klaida ir: Daugelis iš principo
su tuo sutiks.]

TURINYS

Galima išskirti
8) kreipinius kartu su antrojo asmens įvardžiu tu, jūs,
galinčiu eiti sakinio veiksniu,
jei abu jie pasakomi vientisa
intonacija
Galima nerašyti kablelio
1) tarp jungtuko (išskyrus
jungtukus ir, ar, arba, nei) ir
įterpinio
2) prieš išvadinius sakinio
dėmenis ir viskas, ir tiek, ir
baigta, ir galas, ir gana...
3) prieš neišplėstinį priedėlį ir
po jo, kai šis eina po pažymimojo žodžio
4) prieš žodžiais vardu, pavarde prasidedančias žodžių
grupes ir po jų
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Pavyzdžiai
Dink, tu nenaudėli, man iš akių.
[Ne klaida ir: Dink tu, nenaudėli, man iš akių.]

Pavyzdžiai
Šaltis taip spigina, kad rodos,
tvoros plyšta.
[Plg. Šaltis taip spigina, kad,
rodos, tvoros plyšta.]
Nenori vaikas valgyti ir baigta.
[Plg. Nenori vaikas valgyti, ir
baigta.]
Mes vaikigaliai bėgdavome
paskui jį ir šaukdavome.
[Plg. Mes, vaikigaliai, bėgdavome paskui jį ir šaukdavome.]
1. Netoli mūsų gyveno senelis
pavarde Kalvaitis.
[Plg. Netoli mūsų gyveno senelis, pavarde Kalvaitis.]
2. Ji pasirodė labai panaši į
mano seserį vardu Aurelija.
[Plg. Ji pasirodė labai panaši į
mano seserį, vardu Aurelija.]

TURINYS

Privalomasis ir pasirenkamasis brūkšnio rašymas
Brūkšnys turi būti rašomas
(išskiriant ką nors sakinio viduje rašomi du brūkšniai)
1) prieš apibendrinamąjį
žodį po vienarūšių sakinio
dalių
2) sakinio viduje išskiriant
vienarūšes sakinio dalis po
apibendrinamojo žodžio
(tokias vienarūšes sakinio
dalis dar galima skirti ir kitais
poriniais skyrybos ženklais:
dvitaškiu ir kableliu, dvitaškiu
ir brūkšniu)
3) išskiriant įterpinius, jei
tam nesirenkami kiti skyrybos
ženklai
4) skiriant tiesioginę kalbą
Brūkšnys gali būti rašomas
1) vietoj praleistos tarinio
jungties

2) vietoj praleistos visos sakinio dalies
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Pavyzdžiai
Dideli ir maži, seni ir jauni –
visi išėjo laukan.
Dabar viskas – draugai, giminės, pažįstami – atrodė labai
toli.
[Plg. Dabar viskas: draugai,
giminės, pažįstami – atrodė
labai toli.]

Senosios Tytuvėnų apylinkių
sodybos – kaimų čia nėra – niekur nesistiebia į kalvų viršūnes.
– Dar ne, – paaiškino motina, –
kitąmet tai jau tikrai bus.
Pavyzdžiai
Šatrija – sakmėmis apie raganas pagarsėjęs kalnas.
[Ne klaida ir: Šatrija sakmėmis apie raganas pagarsėjęs
kalnas.]
Didžiojo apuoko kūno ilgis
siekia septyniasdešimt centimetrų, ištiesti sparnai – pusantro
metro.
[Ne klaida ir: Didžiojo apuoko
kūno ilgis siekia septyniasdešimt centimetrų, ištiesti sparnai
pusantro metro.]
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Aplinkybės
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Jaustukas
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Dalelytė
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Santrumpos
A. B. – Antanas Baranauskas
Al. B. – Aleksas Baltrūnas
Alb. B. – Albinas Bernotas
Alg. B. – Algimantas Baltakis
Ant. B. – Antanas Biliūnas
Ant. M. – Antanas Miškinis
A. P. – Algirdas Pocius
A. S. – Algis Samulionis
A. V. – Antanas Vienuolis
A. Vč. – Antanas Vaičiulaitis
B. B. – Bernardas Brazdžionis
B. Rdz. – Bronius Radzevičius
D. U. – Dalia Urnevičiūtė
D. Ž. – Danutė Žilaitytė
E. L. – Emilija Liegutė
E. M. – Eduardas Mieželaitis
E. Š. – Eugenija Šimkūnaitė
G. A. – Gintarė Adomaitytė
G. I. – Gediminas Isokas
H. K. – Halina Korsakienė
H. N. – Henrikas Nagys
I. S. – Ieva Simonaitytė
J. – Jonas Jablonskis
J. A. – Jonas Avyžius
J. Ap. – Juozas Aputis
J. B. – Jonas Biliūnas
J. Blč. – Juozas Balčikonis
J. Blk. – Jonas Balkevičius
J. Blt. – Juozas Baltušis
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J. D. – Jonas Dovydaitis
J. Dg. – Janina Degutytė
J. G. – Juozas Grušas
J. Jn. – Jurgis Jankus
J. Juz. – Janina Juzėnienė
J. K. – Julius Kaupas
J. Mk. – Jonas Mikelinskas
J. Ms. – Juozas Masilionis
J. P. – Juozas Paukštelis
J. S. – Juozas Sokas
J. Str. – Jonas Strielkūnas
J. Sv. – Jurgis Savickis
J. Š. – Jonas Šukys
Just. M. – Justinas Marcinkevičius
K. B. – Kazys Boruta
K. Br. – Kazys Bradūnas
K. K. – Kostas Kaukas
K. M. – K. Marukas
K. S. – Kazys Saja
K. Š. – Kazys Šimonis
L. Gr. – Leonardas Grudzinskas
L. Gt. – Leonardas Gutauskas
L. P. – Lazdynų Pelėda
M. – Maironis
M. Kt. – Marius Katiliškis
M. S. – Mykolas Sluckis
M. V. – Motiejus Valančius
P. C. – Petras Cvirka
P. D. – Petras Dirgėla
P. J. – Pranė Jokimaitienė
P. M. – Pranas Mašiotas
r. – raštai
R. B. – Rimantas Budrys
R. K. – Romualdas Kašauskas
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TURINYS

R. L. – Romualdas Lankauskas
S. N. – Salomėja Nėris
S. Z. – Stepas Zobarskas
Š. R. – Šatrijos Ragana
tts. – tautosaka
V. – Vaižgantas
V. B. – Vytautas Bubnys
V. Br. – Vladas Braziūnas
V. D. – Vladas Dautartas
V. Dn. – Vaidotas Daunys
Vyt. R. – Vytautas Rimkevičius
V. Js. – Vidmantė Jasukaitytė
V. K. – Vincas Krėvė
V. Mč. – Vytautas Mačernis
V. Ml. – Viktoras Miliūnas
V. Ms. – Vytautas Misevičius
V. M.-P. – Vincas Mykolaitis-Putinas
V. Ndz. – Vytautas Nedzinskas
V. P. – Vytautas Petkevičius
V. Rm. – Vytautas Rimkevičius
V. S. – Vytautas Skripka
V. Ž. – Vytautė Žilinskaitė
Z. Z. – Zigmas Zinkevičius
Ž. – Žemaitė
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