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MOTINA (МАТЬ) 

 

 

 

 

 

Pirmą kartą „Motina“ išspausdinta 1906—1907 m. anglų kalba žurnale 

„Apelton megezin“. Atskirais leidiniais apysaka išėjo 1907 m.: rusų kalba — 

Berlyne, h P. Ladyžnikovo leidykloje, anglų kalba — Niujorke ir Londone. 

Rusijoje apysaka buvo išspausdinta su dideliais cenzūros išbraukymais — 

„Znanije“ bendrovės rinkinio XVI—XXI knygose 1907—1908 m. 

Peterburgo komitetas spaudos reikalams tuomet uždraudė platinti tuos 

„Znanije“ rinkinius, kuriuose buvo spausdinama „Motina“, ir iškėlė M. Gorkiui 

baudžiamąją bylą. Kad galima būtų baigti spausdinti, apysaką, teko praleisti 

pačias revoliucingąsias jos vietas. 

Pilnas apysakos tekstas Rusijoje pirmą kartą buvo išspausdintas tik 1917 m. 

leidyklos „Žizn i znanije“ paruošto M. Gorkio raštų rinkinio XV-ame tome. 

Rašyti „Motiną“ M. Gorkis ėmė rengtis dar prieš 1905 m. revoliuciją. 1933 m. 

kovo mėn. 28 d. jis rašė laiške V. A. Desnickiui: „Mintis parašyti knygą apie 

darbininkus man kilo dar Nižnyje, po Sormovo demonstracijos. Tuo pat metu 

ėmiau rinkti medžiagą ir daryti įvairias pastabas. Sava Morozovas man davė apie 

porą dešimčių labai įdomių jam adresuotų darbininkų laiškų ir papasakojo daug 

įdomių dalykų, pastebėtų fabriko gyvenime... Mano surinktoji medžiaga po 1905 

m. sausio 9 kažkur dingo, tur būt, žandarai nesugrąžino... 

...„Motiną“ aš rašiau Amerikoje, 1906 m. vasarą, neturėdamas medžiagos, „iš 

atminties“... Po „Motinos“ maniau parašyti „Sūnų“; turėjau Zalomovo laiškus, 

rašytus iš ištrėmimo, jo literatūrinius bandymus, turėjau pažinčių su abiejų partijų 

darbininkais ir su stambiausiais „gaponininkais“: Petrovu, Inkovu, Čeremochinu, 

Krdinu, turėjau Įspūdžių iš Londono suvažiavimo, tačiau viso to pasirodė maža. 

„Vasarą“, „Mordvę“, „Romantiką“, „Sašką" — galima laikyti apmatais „Sūnui“... (V. 

Desnickis M. Gorkis. Goslitizdat, 1940, 263 psl.) 

Kaip matyti iš M. Gorkio laiškų, pirmąją „Motinos“ dalį jis pabaigė 1906 m. 

rugsėjo mėn., o antrąją — 1906 m. gruodžio mėn. 

Apysakos rankraščio nėra išlikę. Iš atskirų leidimų matyti, kad M. Gorkis 

apysaką gerokai taisė ir redagavo, nuolat stiprindamas revoliucinę jos nuotaiką. 

Parašyti „Motiną“ M. Gorkį paskatino, kaip matyti ir iš jo laiško, revoliuciniai 

įvykiai Sormovo priemiestyje, Balachnos apskr. Dabar šis priemiestis įeina į Gorkio 

miestą. Gyvendamas Nižnij-Novgorode, M. Gorkis pats buvo matęs daugelį 

apysakoje aprašytų įvykių, gerai pažinojo darbininkų gyvenimą ir daugelį 

revoliucinio judėjimo dalyvių: darbininką P. Zalomovą, Pavlo Vlasovo prototipą, jo 

motiną Aną Kirilovną Zalomovą, Pelagėjos Nilovnos Vlasovos prototipą, Nižnij-

Novgorodo propagandininkus, dirbusius Sormove — I. P. Ladyžnikovą, A. L. 

Piskunovą ir kiti. 

Gegužės Pirmosios demonstracijos aprašyme atsispindi 1902 m. įvykiai 

Sormove. Laikraštis „Iskra“ 1902 m. birželio mėn. 1 d. (Nr. 21) išspausdino Rusijos 

socialdemokratų darbininkų partijos Nižnij-Novgorodo komiteto atsišaukimą,' 
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aprašantį demonstraciją. Vėliavoje, kurią nešė demonstracijos priešakyje Piotras 

Zalomovas, buvo užrašyta: „Šalin patvaldystė! Tegyvuoja politinė laisvė!“ 

„Iskra“ nušvietė ir sormoviečių teismo bylą 1902 m. spalio 28—31 d. d.; 

laikraštyje buvo ištisai išspausdintos Zalomovo, Samylino, Bykovo ir Michailovo 

kalbos. Kai kurie demonstracijos dalyviai buvo nuteisti amžinam ištrėmimui į 

Sibirą, atimant visas turto teises. „Iskra“ aukštai įvertino agitacinę teisiamųjų 

kalbų reikšmę. 1903 m. kovo 1 d. (Nr. 35) buvo išspausdintas P. A. Zalomovo 

laiškas, parašytas dar kalėjime. Laiške Zalomovas išreiškė tvirtą įsitikinimą 

komunizmo pergale ir žadėjo atiduoti visas savo jėgas revoliucijos labui. 

1902 m. gruodžio 1 d. „Iskrojc“ (Nr. 29) buvo paskelbtos P. A. Zalomovo ir jo 

draugų kalbos teisme, ir V. I. Leninas išspausdino savo straipsnį „Nauji įvykiai ir 

seni klausimai“. 

1902 m. gegužės 5 d. M. Gorkis iš Nižnij-Novgorodo išvyko į Arzamasą — į 

savo - ištremties vietą — ir grįžo prieš pat sormoviečių teismą. Stebėdamas 

Arzamaso apskrities gyvenimą, revoliucinių nuotaikų valstiečių tarpe kilimą, M. 

Gorkis sėmėsi medžiągos tiems „Motinos“ puslapiams, kuriuose aprašyta Rybino 

veikla, Nilovnos ir Sofjos kelionė j kaimą. Jegoro Ivanovičiaus laidotuvių scena 

primena studento Riurikovo laidotuves, apie kurias taip pat rašė „Iskra“. 

M. Gorkis aktyviai dalyvavo organizuojant sormoviečių. gyni mą. Ryšium su 

Sormovo demonstracijos dalyvių teismu 1902 m. spalio 14 d. jis parašė 

atsišaukimą „Į visuomenę“. 

M. Gorkis ne kartą yra pabrėžęs savo veikėjų charakterių tipiškumą. Laiške 

Marijai Michailovnai Ceremcovai jis taip charakterizavo pagrindinius savo 

apysakos veikėjus: „Kai rašytojas daro knygą, jis joje pavaizduoja ne vieno ar kito 

pažįstamo jam žmogaus portretą, bet stengiasi viename žmoguje pavaizduoti 

daugelį, panašių į tą vieną žmogų... 

Ar buvo Nilovna? Ruošiant revoliuciją, „pogrindiniame darbe“ dalyvavo ir 

motinos. Aš pažinojau vieną senutę, darbininko revoliucionieriaus motiną, kuri, 

dėdamas! maldininke, vežiojo po gamyklas ir fabrikus revoliucinę literatūrą. 

Neretai motinos per pasimatymus su savo sūnumis revoliucionieriais 

perduodavo jiems raštelius „iš laisvės“, nuo draugų, Vieno bolševiko, partijos CK 

nario, motina savo šukuosenoje saugojo Komiteto antspaudą. 

Žandarai du kartus krėtė butą, bet antspaudo nerado. 

Tokių motinų buvo ne taip jau reta... 

Pavlas Vlasovas — taip pat ne retas charakteris. Kaip tik tokie vaikinai sukūrė 

bolševikų partiją. Daugelis jų išliko sveiki kalėjimuose, ištremtyje, pilietiniame kare 

ir dabar atsistojo partijos priešakyje, pavyzdžiui, Klimas Vorošilovas ir kiti tokie 

pat talentingi žmonės.“ (A. M. Gorkio archyvas) 

1910 m. M. Gorkis rašė N. I. Jordanskiui: „...Nilovna — Piotro Zalomovo, 901 

metais nuteisto už Gegužės 1-osios demonstraciją Sormove, motinos portretas. Ji 

dirbo organizacijoje, persirengusi maldininke, ji vežiojo literatūrą Ivanovo—

Voznesenskio rajone ir t. t. Ji — ne išimtis. Atsiminkite Kadomcevų motiną, Ufoje 

teistą už tai, kad ji į kalėjimą sūnui atnešė bombų, kuriomis buvo su¬sprogdinta 

siena pabėgant. Galėčiau suminėti apie dešimti motinų, teistų kartu su vaikais ir 

iš dalies man asmeniškai pažįstamų.“ (A. M. Gorkio archyvas). 

1907 m. gegužės mėn. RSDDP V-jame suvažiavime Londone M. Gorkis 

susitiko su V. I. Leninu. Kalbėdamas su rašytoju, Leninas aukštai įvertino apysaką 
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kurią buvo perskaitęs dar rankraštyje. Atsiminimuose apie V. I. Leniną M. Gorkis 

rašė: „Aš pasakiau, kad skubėjau parašyti šią knygą, bet — nesuspėjau jam 

paaiškinti, kodėl skubėjau, — Leninas, patvirtinamai linktelėjęs galvą, pats tai 

paaiškino: labai gerai, kad aš pasiskubinau, knyga — reikalinga, daug darbininkų 

įsitraukė į revoliucinę kovą nesąmoningai, gaivališkai, ir dabar jiems perskaityti 

„Motiną“ bus labai naudinga. 

„Labai laiku parašyta knyga“. Tai buvo vienintelis, bet labai vertingas man jo 

komplimentas.“ 

„Motina“ didelį vaidmenį suvaidino ir Lietuvos revoliuciniame judėjime. Iš jos 

mokėsi daugelis Lietuvos revoliucinių kovotojų. Sėdėdamas Vilniaus kalėjime, šią 

knygą perskaitė V. Mickevičius-Kapsukas. Apysaka padarė jam labai didelį įspūdį. 

Didelį poveikį M. Gorkio kūrinys darė pažangiesiems lietuvių rašytojams 

buržuazijos valdymo metais. 

Lietuvių kalba M. Gorkio „Motina“ pirmą kartą buvo išspausdinta Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse 1930 m. 1934 m. revoliucinis poetas V. Montvila „Motiną“ 

išvertė iš naujo ir išleido dviem tomais. Vertimo uždavinius ir tikslus V. Montvila 

taip apibūdino viename savo straipsnyje: „Verčiau ne ponams, o darbininkų 

masėms.“ 

Lietuvių kalba išėjęs įžymusis Gorkio veikalas pasiekė plačius liaudies 

sluoksnius ir buvo su nepaprastu-susidomėjimu skaitomas. Štai ką rašė dar 

buržuaziniais laikais P. Cvirka: 

„Pernai kažkaip mano kaiman pakliuvo M. Gorkio „Motina“. Tai buvo 

nepaprastas įvykis. Vienas jaunuolis, geriau mokąs skaityti, šią knygą ketvertą 

kartų perskaitė savo draugams. Atsitiko taip, kad susirinkus klausytojams, kas 

vakarą atsirasdavo vis naujų, negirdėjusių pradžios. 

Pagaliau klausytojai buvo paskirstyti grupėmis, ir skaitytojas, baigęs romaną, 

su didžiausiu pasitenkinimu jį čia pat vėl pradėjo. Ir jokiu būdu nenorėjo užleisti 

kitiems to malonumo prie mažos žibalinės spingsulės. 

Ką pergyveno jaunos jautrios širdys tą knygą skaitant, čia ir dešimtyje 

puslapių neapsakysi.“ (P. Cvirka Raštai, X t., 103— 104 psl.) 

Atkūrus Lietuvoje tarybinę santvarką, viena pirmųjų išspausdintų knygų 

buvo pakartotinai išleistas Gorkio „Motinos“ vertimas (1940 m.). Po karo išėjo du 

žymiai pataisyti V. Montvilos vertimo leidimai (1946 m. ir 1952 m.) bendru 23.000 

egz. tiražu. Atskiros stambios „Motinos“ ištraukos plačiai paplito per mokyklines 

chrestomatijas ir vadovėlius. 

(M. Gorkis. Raštai. V., 1955. T. 6, p. 771-775). 
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PIRMOJI DALIS 
 

 

 

I 
 

Kiekvieną dieną viršum nedidelio darbininkų priemiesčio, padūmavusiame, 

alyvos prisigėrusiame ore, virpėdavo ir kaukdavo fabriko sirena ir, paklusnūs 

šaukimui, iš mažų pilkų namų išbėgdavo į gatvę, lyg išgąsdinti tarakonai, paniurę 

žmonės, nespėję miegu atgaivinti savo raumenų. Šaltoje prieblandoje jie eidavo 

negrįsta gatve į aukštus mūrinius fabriko narvus, o jis šaltai ir pasitikėdamas 

laukdavo jų, apšviesdamas purviną kelią dešimtimis riebių kvadratinių akių. 

Purvynas žlegsėdavo po kojomis. Būdavo girdėti kimūs miegūstų balsų šūkavimai, 

grubūs keiksmai piktai draskydavo orą, o priešais žmones plaukdavo kitokie garsai 

— sunkus mašinų bruzdesys, garo niurzgėjimas. Niūriai ir rūsčiai dūlavo aukšti, 

juodi kaminai, iškilę viršum priemiesčio kaip storos lazdos. 

Vakare, kai leisdavosi saulė ir namų stikluose pavargę žėrėdavo jos raudoni 

spinduliai, fabrikas išmesdavo žmones iš savo mūrinių vidurių lyg išnaudotą šlaką, 

ir jie vėl eidavo gatvėmis, suodini, juodais veidais, skleisdami ore glitų alyvos 

kvapą, blyksėdami alkanais dantimis. Dabar jų balsai skambėdavo gyvai ir net 

džiaugsmingai: šios dienos darbo katorga pasibaigė, namie laukia vakarienė ir 

poilsis. 

Dieną prarijo fabrikas, mašinos iščiulpė iš žmonių raumenų tiek jėgų, kiek 

joms reikėjo. Diena buvo be pėdsakų išbraukta iš gyvenimo, žmogus dar vieną 

žingsnį priartėjo prie savo kapo, bet netoliese prieš save jis matė malonų poilsį, 

džiaugsmus pilnoje dūmų smuklėje ir — buvo patenkintas. 

Šventadieniais būdavo miegama iki kokios dešimtos valandos, paskui solidūs 

ir vedusieji žmonės apsirengdavo geriausiais drabužiais ir eidavo klausyti mišių, 

pakeliui plūsdami jaunuomenę už atšalimą nuo cerkvės. Iš cerkvės grįždavo namo, 

valgydavo pyragus ir vėl guldavo miegoti — iki vakaro. 

Per ilgus metus susikaupęs nuovargis atimdavo žmonėms apetitą, ir, kad 

galėtų valgyti, jie daug gerdavo, erzindami skilvį aštria degtine. 

Vakare tingiai vaikštinėdavo gatvėmis ir, kas turėdavo kaliošus, užsimaudavo 

juos, nors būdavo ir sausa, o turįs skėtį nešiodavosi jį, nors šviesdavo saulė. 

Susitikę vieni su kitais, kalbėdavo apie fabriką, apie mašinas, keikdavo 

meistrus, — kalbėdavo ir galvodavo tik apie tai, kas susiję su darbu. Neįgudusios 

bejėgės minties vienišos žiežirbos vos bliksėdavo liūdname dienų vienodume. 

Parėję namo, bardavosi su žmonomis ir dažnai mušdavo jas, nesigailėdami 

kumščių. Jaunuomenė sėdėdavo smuklėse arba ruošdavo vieni pas kitus 

vakaruškas, grodavo armonikomis, dainuodavo šlykščias, negražias dainas, 

šokdavo, blevyzgodavo ir gerdavo. Darbo nuvarginti žmonės greitai kvaisdavo, ir 

visų krūtinėse pabusdavo nesuprantamas, ligūstas susierzinimas. Jis veržte 

veržėsi. Ir, nusitvėrę kiekvieną progą šiam neramiam jausmui išgiežti, žmonės, 

įtūžę kaip žvėrys, dėl niekų šokdavo vienas ant kito. Prasidėdavo kruvinos 

muštynės. Kartais jos pasibaigdavo sunkiais sužalojimais, retkarčiais — 

užmušimu. 
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Žmonių santykiuose visų daugiausia buvo tykojančios pagiežos, ji buvo taip 

pat įsisenėjusi, kaip ir nepagydomas raumenų nuovargis. Žmonės gimdavo su šia 

dvasios ligai, paveldėję ją iš tėvų, ir ji tartum juodas šešėlis lydėdavo juos iki 

mirties, per visą gyvenimą versdama daryti eilę poelgių, bjaurių savo betiksliu 

žiaurumu. 

Šventadieniais jaunuoliai pareidavo namo vėlyvą naktį suplėšytais drabužiais, 

purvini ir dulkini, sumuštais veidais, su piktu džiaugsmu girdamiesi primušę 

draugus, arba — nuskriausti, pikti ir apsiašaroję iš nuoskaudos, r,irti ir verti 

pasigailėjimo, nelaimingi ir koktūs. Kartais jaunuolius namo parsivesdavo 

motinos, tėvai. Jie surasdavo juos kur nors gatvės patvoryje arba smuklėse 

sąmonės girtus, bjauriai plūsdavo, mušdavo kumščiais minkštus, nuo degtinės 

suglebusius vaikų kūnus, paskui daugiau ar mažiau rūpestingai suguldydavo 

miegoti, kad ankstų rytą, kai ore kaip tamsus upelis ims srūti piktas sirenos 

staugimas, pažadintų juos į darbą. 

Keikdavo ir mušdavo vaikus smarkiai, tačiau jaunuoliu girtavimas ir 

muštynės seniams atrodydavo visiškai teisėtas reiškinys: kai tėvai buvo jauni, jie 

taip pat gėrė ir pešėsi, juos taip pat mušė motinos ir tėvai. Gyvenimas visada buvo 

toks, — jis lygiai ir lėtai tekėjo kažkur meti metais drumzlina srove ir visas buvo 

surištas tvirtais senais įpročiais galvoti ir daryti kasdien tą patį. Ir niekas neturėjo 

noro pamėginti jį pakeisti. 

Retkarčiais į priemiestį atvykdavo iš kažkur pašaliniai žmonės. Iš pradžių jie 

atkreipdavo į save dėmesį tuo, kad buvo svetimi, paskui sukeldavo lengvą išorinį 

domėjimąsi pasakojimais apie vietas, kur jie dirbo, vėliau jų naujumas 

nublukdavo, žmonės prie jų priprasdavo, ir jie darydavosi nepastebimi. Iš jų 

pasakojimų būdavo aišku: darbininko gyvenimas visur vienodas. O jeigu taip — tai 

apie ką gi šnekėti? 

Bet kartais kai kurie jų kalbėdavo kažką negirdėta priemiestyje. Su jais niekas 

nesiginčydavo, bet jų keistų kalbų klausydavosi nepasitikėdami. Tos kalbos 

vieniems keldavo aklą susierzinimą, kitiems miglotą nerimą, tretiems ramybę 

sudrumsdavo vos šmėstelėjusi kažkokia neaiški viltis, ir jie pradėdavo daugiau 

gerti, norėdami nuslopinti nereikalingą, kliudantį nerimą. 

Pastebėję nepažįstamajame ką nors neįprasta, priemiesčio gyventojai ilgai 

negalėdavo to pamiršti ir į žmogų, nepanašų į juos, žiūrėdavo su instinktyvia 

baime. Jie tarytum bijodavo, kad žmogus svies į gyvenimą ką nors, kas sutrikdys 

liūdnai taisyklingą jo eigą, nors sunkią, bet ramią. Žmonės buvo pripratę, kad 

gyvenimas slėgtų juos visuomet vienoda jėga ir, nelaukdami jokių permainų į gera, 

manė, kad visos permainos tegali padidinti priespaudą. 

Nuo žmonių, kalbančių apie naujoves, priemiesčio gyventojai tylėdami 

šalindavosi. Tuomet tie žmonės dingdavo, vėl kažkur išvykdami, o jei likdavo 

fabrike, gyvendavo nuošaliai, jeigu nemokėdavo susilieti į vieną visumą su vienoda 

priemiesčio mase... 

Taip pagyvenęs kokį penkiasdešimt metų — žmogus numirdavo. 

 

II 
 

Taip gyveno ir Michailas Vlasovas, šaltkalvis, apžėlęs plaukais, niūrus, 

mažomis akimis; jos žiūrėdavo iš po tankių antakių įtariai, su negera pašaipa.' 
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Būdamas geriausias fabriko šaltkalvis ir pirmasis priemiesčio stipruolis, jis 

šiurkščiai elgdavosi su vyresnybe ir todėl mažai teuždirbdavo, kas šventadienį ką 

nors apkuldavo, ir niekas jo nemylėjo, bijojo. Jį taip pat kai kas mėgindavo mušti, 

bet nesėkmingai. Pamatęs, kad žmonės nori jį užpulti, Vlasovas nusitverdavo 

akmenį, lentą, geležgalį ir, plačiai išsižergęs, tylėdamas laukdavo priešų. Jo veidas, 

nuo akių ligi kaklo apžėlęs juoda barzda, ir plaukuotos rankos visiems įvarydavo 

baimės. Ypač visi bijodavo jo akių, — mažos, aštrios, jos gręždavo žmones lyg 

plieniniai grąžteliai, ir kiekvienas, sutikęs jo žvilgsnį, jausdavo priešais save 

laukinę jėgą, nieko nebijančią ir pasiruošusią smogti be pasigailėjimo. 

- Na, šalin, rupūžės! — dusliai sakydavo jis. Pro lankius jo veido plaukus 

blyksėdavo stambūs, geltoni dantys. Žmonės išsiskirstydavo, plūsdami jį bailiai 

stūgaujančiais keiksmais. 

— Rupūžės! — trumpu žodžiu jis palydėdavo juos, ir jo akys žibėdavo 

aštria kaip yla pašaipa. Paskui, iškėlęs galvą įžūliai ir tiesiai, jis eidavo paskui juos 

ir šaukdavo: 

— Na, kas nori mirti? 

Niekas nenorėdavo. 

.lis kalbėdavo mažai, ir „rupūžė“ buvo mėgstamasis |u žodis. Taip vadindavo 

jis fabriko vyresnybę ir policiją, taip jis kreipdavosi į žmoną. 

— Tu, rupūže, nematai: kelnės suplyšo! 

Kai Pavlui, jo sūnui, buvo keturiolika metų, Vlasovas panoro patąsyti jį už 

plaukų. Bet Pavlas pasiėmė sunkų plaktuką ir trumpai tarė: 

— Nelįsk... 

— Ką? — paklausė tėvas, slinkdamas prie aukštos, laibos sūnaus figūros 

kaip šešėlis prie beržo. 

— Pakaks! — tarė Pavlas. — Daugiau aš nesileisiu... 

Ir užsimojo plaktuku. 

Tėvas pažiūrėjo į jį, sunėrė už nugaros gauruotas rankas ir šaipydamasis 

ištarė: 

— Gerai... 

Paskui, sunkiai atsidusęs, pridūrė: 

— Ak tu, rupūže... 

Netrukus po to jis tarė žmonai: 

— Pinigų iš manęs daugiau nebeprašyk, Paška tave išmaitins... 

- O tu viską pragersi? —- išdrįso ji paklausti. 

- Kas tau darbo, rupūže! Meilužę susirasiu... 

Meilužės jis nesusirado, bet nuo to laiko, beveik dvejus metus, iki pat savo 

mirties, nežiūrėjo į sūnų ir nekalbėjo su juo.  

Jis turėjo šunį toki Pat dideli ir gauruotą, kaip jis pats. Šuo kasdieni 

palydėdavo ji į fabriką ir kas vakarą laukdavo prie vartų. Šventadieniais Vlasovas 

traukdavo per smukles Jis eidavo tylėdamas ir, lyg norėdamas ką nors surasti 

raižydavo akimis žmonių veidus. Ir šuo visą dieną sekiodavo paskui jį, nuleidęs 

didelę, papurusią uodegą Parijęs namo girtas, Vlasovas sėsdavo vakarienės ir 

šerdavo šunį iš savo dubens. Jis nemušdavo jo neplūsdavo niekad ir 

neglostydavo. Pavakarieniavęs nužerdavo indus nuo stalo ant grindų, jeigu žmona 

nespėdavo jų laiku nukraustyti, pasistatydavo prieš save butelį degtinės ir, 

atsirėmęs nugara į sieną, plačiai išsižiojęs ir užsimerkęs, dusliu, maudulį 
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sukeliančiu balsu staugdavo dainą. Liūdni, negražūs garsai veldavosi jo ūsuose 

nukratydami nuo jų duonos trupinius, o šaltkalvis taisydavosi storais pirštais 

barzdą, ūsus ir — dainuodavo. Dainos žodžiai būdavo kažkokie nesuprantami, 

ištęsti melodija primindavo vilkų staugimą žiemos metu. Jis dainuodavo, kol 

butelyje būdavo degtinės, o paskui virsdavo šonu ant suolo arba dėdavo galvą ant 

stalo ir taip miegodavo iki sustaugiant sirenai. Šuo gulėdavo šalia jo. 

Mirė jis nuo trūkio. Penketą dienų visas pajuodęs vartėsi lovoje stipriai 

sumerkęs akis, ir griežė dantimis. Kartais prabildavo į žmoną: 

— Duok aršeniko, nunuodyk... 

Gydytojas liepė dėti Michailui karštus kompresus, bet pasakė kad būtina 

operacija ir ligonį dar šiandien reikia vežti ligoninėn. 

- Eik po velnių, aš pats numirsiu! Rupūže! — sušvokštė Michailas. 

O kai gydytojas išėjo ir žmona su ašaromis akyse pradėjo jį įkalbinėti, kad 

duotųsi operuojamas, jis sugniaužė kumštį ir, pagrūmojęs jai, pareiškė: 

- Pasveiksiu – tau blogiau bus! 

Jis mirė rytą, tuo metu, kai sirena šaukė į darbą, Karste gulėjo pražiojęs 

burną, bet jo antakiai buvo piktai suraukti. Laidojo jį žmona, sūnus, šuo, senas 

girtuoklis ir vagis Danila Vesovščikovas, išvytas iš fabriko, ir keli priemiesčio 

elgetos. Žmona verkė tyliai ir nedaug, Pavlas - neverkė. Priemiesčio gyventojai, 

sutikę gatvėje karstą, sustodavo ir žegnodamiesi vieni kitiems sakė: 

Turbūt, Pelagėja negali atsidžiaugti, kad jis mirė... 

Kai kurie pataisydavo: 

— Ne mirė, o padvėsė... 

Karstą užkasus, žmonės išsiskirstė, o šuo pasiliko ir, tupėdamas ant šviežios 

žemės, tylėdamas ilgai uostinėjo kapą. Po kelių dienų kažkas jį nudėjo... 

 

III 
 

Praėjus dviem savaitėms po tėvo mirties, sekmadienį, Pavlas Vlasovas parėjo 

namo labai girtas. Svirduliuodamas jis nusikasė į užstalę ir, trenkęs kumščiu į 

stalą, kaip kad darydavo tėvas, riktelėjo motinai: 

— Vakarienės! 

Motina priėjo prie jo, atsisėdo šalia ir apkabino sūnų, glausdama jo galvą prie 

savo krūtinės. Jis, atsiremdamas ranka į jos petį, priešinosi ir rėkė: 

— Mama, greičiau!.. 

— Kvailuti tu! — liūdnai ir meiliai tarė motina, nu-galėdama jo 

pasipriešinimą. 

— Ir — rūkyt pradėsiu! Duok man tėvo pypkę... — vos apversdamas 

neklusnų liežuvį, murmėjo Pavlas. 

Jis pasigėrė pirmą kartą. Degtinė nusilpnino jo kūną, bet neaptemdė 

sąmonės, ir galvoje tvinksėjo klausimas: 

„Girtas? Girtas?'* 

Jį trikdė motinos glamonėjimas ir jaudino sielvartas jos akyse. Norėjosi verkti, 

ir, kad nuslopintų šį norą, jis stengėsi apsimesti girtesnis, negu buvo.  

O motina glostė jo prakaituotus, susivėlusius plaukus ir tyliai kalbėjo: 

— Nereikėtų tau to... 
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Jam pasidarė bloga. Po smarkaus vėmimo motina paguldė jį į lovą ir ant 

išblyškusios kaktos uždėjo šlapią rankšluostį. Jis truputį prablaivėjo, bet viskas 

po juo ir aplink jį bangavo, suposi, akių vokai pasidarė sunkūs, ir, jausdamas 

burnoje bjaurų, kartų skonį, jis žiūrėjo pro blakstienas į didelį motinos veidą ir 

padrikai mąstė: 

„Matyt, man per anksti. Kiti geria ir — nieko, o man darosi bloga...“ 

Kažkur iš tolo sklido švelnus motinos balsas: 

— Koks tu būsi mano maitintojas, jeigu pradėsi gerti. 

Visai užsimerkęs, jis tarė: 

— Visi geria... 

Motina sunkiai atsiduso. Jis buvo teisus. Ji pati žinojo, kad, išskyrus smuklę, 

žmonės neturi kur pasisemti džiaugsmo. Bet vis dėlto tarė: 

— O tu — negerk! Už tave kiek reikia tėvas atgėrė. Ir mane jis prikankino 

užtektinai... tai nors tu jau pagailėtum savo motinos, ką? 

Klausydamasis liūdnų, švelnių žodžių, Pavlas prisiminė, kad, tėvui gyvam 

esant, motina namie būdavo nepastebima, tyli ir visada gyveno neramiai laukdama 

smūgių. Vengdamas susitikti su tėvu, paskutiniu metu jis mažai būdavo namie, 

atprato nuo motinos ir dabar, pamažu blaivėdamas, žiūrėjo į ją neatitraukdamas 

akių. 

Ji buvo aukšta, kiek sukumpusi, iškankinta ilgo darbo ir vyro smūgių, 

vaikščiojo tyliai ir kažkaip skersa, lyg visada bijodama kažką užkliudyti. Plačiame, 

ovaliniame veide, raukšlių išvagotame ir papurtusiame, švietė tamsios akys, 

neramiai liūdnos kaip ir daugumo priemiesčio moterų. Viršum dešiniojo antakio 

buvo gilus randas, jis šiek tiek kėlė antakį į viršų, atrodė, kad ir dešinioji jos ausis 

yra aukščiau negu kairioji; tas teikė josios veidui tokią išraišką tarytum ji visada 

būtų kažko baimingai klausiusis. Tankiuose tamsiuose plaukuose žibėjo žilos 

sruogos. Visa ji buvo švelni, liūdna, nuolanki... 

Ir jos skruostais lėtai riedėjo ašaros. 

Neverk! — tyliai paprašė sūnus. — Duok man gerti. 

— Aš tau vandens su ledu atnešiu... 

Tačiau, jai sugrįžus, jis jau miegojo. Ji valandėlę prie jo pastovėjo, kaušas 

drebėjo jos rankoje, ir ledas tyliai daužėsi į skardą. Pastačiusi kaušą ant stalo, ji 

tylėdama atsiklaupė prieš paveikslus. Į langų stiklus daužėsi girto gyvenimo garsai. 

Rudens vakaro tamsoje ir drėgmėje spiegė armonika, kažkas garsiai dainavo, 

kažkas keikėsi bjauriais žodžiais, neramiai skambėjo išerzinti, pavargę moterų 

balsai. 

Gyvenimas mažame Vlasovų namelyje ėmė slinkti tyliau ir ramiau negu pirma 

ir šiek tiek kitaip negu visame priemiestyje. Namelis stovėjo priemiesčio pakrašty, 

ties neaukštu, bet stačiu šlaitu, kuris leidosi į balą. Trečdalį namelio buvo užėmusi 

virtuvė ir nuo jos plona sienele atskirtas mažas kambarėlis, kuriame miegojo 

motina. Kitus du trečdalius — kvadratinis kambarys su dviem langais; viename jo 

kampe — Pavlo lova, priekiniame — stalas ir du suolai. Kelios kėdės, komoda 

skalbiniams, aut jos mažas veidrodėlis, skrynia su drabužiais, laikrodis ant sienos 

ir dvi ikonos kertėje, — tai ir viskas. 

Pavlas padarė visa, ko reikia jaunam vaikinui: nusipirko armoniką, 

marškinius krakmolinta krūtine, ryškų kaklaraištį, kaliošus, lazdą ir tapo toks pat, 

kaip ir visi jo metų jaunuoliai. Lankė vakaruškas, išmoko šokti kadrilį ir polką, 
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šventadieniais namo pareidavo išgėręs ir visuomet sunkiai sirgdavo nuo degtinės. 

Rytą skaudėdavo galvą, kankindavo rėmuo, veidas būdavo išblyškęs, liūdnas. 

Kartą motina jį paklausė: 

— Tai ką, linksma tau vakar buvo? 

Jis atsakė niūriai ir susierzinęs: 

— Liūdna nežmoniškai! Geriau imsiu meškerioti. Arba — nusipirksiu šautuvą. 

Jis dirbo stropiai, nepradykinėjo nė vienos dienos ir negaudavo pabaudų, 

buvo nekalbus, ir mėlynos, didelės kaip motinos jo akys žvelgė nepatenkintos. Jis 

nenusipirko šautuvo ir nepradėjo meškerioti, bet pastebimai pradėjo vengti visų 

praminto kelio: rečiau belankė vakaruškas, ir nors šventadieniais kažkur išeidavo, 

bet sugrįždavo blaivus. Motina, akylai jį stebėdama, matė, kad tamsus sūnaus 

veidas darosi griežtesnis, akys žvelgia vis rimčiau ir lūpos susičiaupė keistokai, 

rūsčiai. Atrodė, kad jis tylėdamas ant kažko pyksta arba jį graužia liga. Se¬niau 

pas jį ateidavo draugų, dabar, nerasdami jo namie, jie liovėsi lankę. Motinai buvo 

malonu matyti, kad jos sūnus darosi nepanašus į kitus fabriko jaunuolius, bet kai 

pastebėjo, kad jis susikaupęs ir atkakliai iriasi kažkur į šalį iš šitos tamsios 

gyvenimo srovės, — jos širdyje kilo neaiškios baimės jausmas. 

— Gal tu, Pavluša, nesveikuoji? — kai kada ji pa-klausdavo. 

— Ne, aš sveikas! — atsakydavo jis. 

— Tu toks susibaigęs! — atsidususi sakydavo motina. 

Jis ėmė nešiotis namo knygų ir stengdavosi jas skaityti nepastebimas, o 

perskaitęs kažkur paslėpdavo. Kartais jis kažką iš knygų nusirašydavo į atskirą 

popierėlį ir jį taip pat paslėpdavo... 

Kalbėdavosi juodu mažai ir mažai matydavo vienas kitą. Rytą jis tylėdamas 

gerdavo arbatą ir išeidavo į darbą, vidudienį parvykdavo pietauti, prie stalo juodu 

persimesdavo keliais nereikšmingais žodžiais, ir vėl jis dingdavo ligi pat vakaro. O 

vakare stropiai nusiprausdavo, pavakarieniaudavo ir paskui ilgai skaitydavo savo 

knygas. Šventadieniais išeidavo rytą ir sugrįždavo vėlai naktį. Ji žinojo, kad jis eina 

į miestą, ten lanko teatrą, bet pas jį iš miesto niekas neateidavo. Jai atrodė, kad   

kuo toliau, tuo sūnus mažiau kalba, ir drauge ji pastebėjo, kad jis kartais vartoja 

kažkokius naujus žodžius, kurių ji nesupranta, o jai įprasti, stačiokiški ir šiurkštūs 

posakiai — dingsta iš jo kalbos. Jo elgsenoje atsirado daug smulkmenų, 

kreipiančių į save jos dėmesį: jis nustojo puošęsis, pradėjo labiau rūpintis kūno ir 

drabužių švara, judėjo laisviau, vikriau ir, darydamasis paprastesnės, švelnesnės 

išvaizdos, žadino motinai neramų dėmesį. Ir santykiuose su motina buvo kažkas 

nauja: jis kartais iššluodavo kambarį, šventadieniais pats pasiklodavo lovą, 

apskritai stengėsi palengvinti jos darbą. Niekas priemiestyje to nedarė... 

Kartą jis parsinešė ir pakabino ant sienos paveikslą, — trys žmonės 

kalbėdamiesi eina kažkur lengvai ir žvaliai. 

— Tai prisikėlęs Kristus eina į Emausą! — paaiškino Pavlas. 

Motinai patiko paveikslas, bet ji pagalvojo: 

„Kristų gerbi, o į cerkvę nevaikštai...“ 

Vis daugėjo knygų lentynoje, kurią Pavlui gražiai padirbo jo draugas stalius. 

Kambarys pasidarė jaukus. 

Motiną jis vadindavo „jūs“ ir „motut“, bet kartais daiga kreipdavosi į ją meiliai: 

- Tu, motin, būk tokia gera, nesisielok, namo grįšiu vėlai... 

Jai tas patikdavo, jo žodžiuose ji jautė kažką rimta ir tvirta. 
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Tačiau augo jos nerimas. Jis nesidarė aiškesnis, ir vis aštriau kuteno širdį 

nujautimas, kad artėja kažkas nepaprasta. Kartais motina būdavo nepatenkinta 

sūnumi ir galvodavo: 

„Visi žmonės kaip žmonės, o jis — kaip vienuolis. Perdaug jau griežtas. Ne 

pagal amžių...“ 

Kartais ji pagalvodavo: 

„Gal jis-susirado kokią merginą?“ 

Bet, norint trankytis su merginomis, reikia pinigų, o jis savo uždarbį 

atiduodavo jai beveik visą. 

Taip slinko savaitės, mėnesiai, ir nepastebimai praėjo dveji metai keisto, 

tylaus gyvenimo, pilno neramių minčių ir vis didėjančios baimės. 

 

IV 
 

Kartą po vakarienės Pavlas nuleido lango užuolaidą, atsisėdo kampe ir ėmė 

skaityti, pasikabinęs ant sienos ties galva skardinę lempą. Motina nukraustė indus 

ir, išėjusi iš virtuvės, atsargiai priėjo prie jo. Jis pakėlė galvą, klausiamai pažvelgė 

jai į veidą. 

— Nieko, Paša, aš tik taipsau! — paskubom tarė ji ir, sumišusi 

trūkčiodama antakius, išėjo. Bet valandėlę pastovėjusi nejudėdama vidury 

virtuvės, susimąsčiusi, susirūpinusi, ji švariai nusiplovė rankas ir vėl atėjo pas 

sūnų. 

— Noriu tave paklausti. — tyliai tarė ji, — ką tu vis skaitai? 

Jis užvertė knygą. 

— Tu prisėsk, motut... 

Motina sunkiai atsisėdo šalia jo ir išsitiesė, pasiruošė, laukdama kažko 

svarbaus. 

Nežiūrėdamas į ją, negarsiai ir kažkodėl labai rūsčiai, Pavlas prabilo: 

— Aš skaitau draudžiamas knygas. Jas draudžia skaityti todėl, kad jos 

kalba tiesą apie mūsų, darbininkų, gyvenimą... Jos spausdinamos patylomis, 

slapta, ir, jei¬gu pas mane jų ras, mane pasodins į kalėjimą, — į kalėjimą už tai, 

kad aš noriu žinoti tiesą. Supratai? 

Staiga jai pasidarė sunku kvėpuoti. Išplėtusi akis, ji žiūrėjo į sūnų, jis rodėsi 

jai svetimas. Jo balsas buvo kitoks — žemesnis, storesnis ir skambesnis. Jis 

pešiojo pirštais plonus, papurusius ūsus ir keistai, iš paniūrų žiūrėjo kažkur į 

kampą. Ją apėmė baimė dėl sūnaus, ir buvo gaila jo. 

- Kodėl gi tu taip, Paša? — prabilo ji. 

Jis pakėlė galvą, pažiūrėjo į ją ir negarsiai, ramiai atsakė: 

- Noriu žinoti tiesą. 

Jo balsas skambėjo tyliai, bet tvirtai, akys žibėjo atkakliai. Jos širdis suprato, 

kad sūnus visam amžiui pasmerkė save kažkokiam slaptam ir baisiam darbui. 

Viskas gyvenime atrodė jai neišvengiama, ji buvo įpratusi nusilenkti negalvodama 

ir dabar vien tyliai apsiverkė, nerasdama žodžių sielvarto ir liūdesio suspaustoje 

širdyje. 

- Neverk! — kalbėjo Pavlas meiliai ir tyliai, o jai rodėsi, jog jis atsisveikina. — 

Pagalvok, kaip mes gyvename? Tau keturiasdešimt metų, — o argi tu gyvenai? 

Tėvas tave mušė; aš dabar suprantu, kad į tavo šonus jis , išgieždavo savo širdgėlą 



13 

— savo gyvenimo širdgėlą; ji slėgė jį, o jis nesuprato, iš kur ji. Jis dirbo trisdešimt 

metų, pradėjo dirbti, kai visas fabrikas tilpo dviejuose korpusuose, o dabar jų — 

septyni! 

Ji klausėsi jo su baime ir godžiai. Sūnaus akys plieskė gražiai ir tyrai; 

remdamasis krūtine į stalą, jis pa- i liuko arčiau jos ir tiesiai į veidą, drėgną nuo 

ašarų, sakė savo pirmąją kalbą apie tiesą, kurią jis suprato, kaip mokinys, kuris 

didžiuojasi savo žiniomis ir šventai tiki jų teisingumu, jis visomis savo jaunystės 

jėgomis ir įkarščiu kalbėjo tai, kas jam buvo aišku, — kalbėjo ne liek motinai, kiek 

tikrindamas pats save. Kartais jis nutildavo, nesurasdamas žodžių, ir tuomet 

matydavo priešais save susisielojusį veidą, kuriame blankiai žibėjo nuo ašarų 

aptemusios geros akys. Jos žiūrėjo su baime, abejodamos. Jam buvo gaila motinos, 

jis pradėjo vėl kalbėti, bet jau apie ją, apie jos gyvenimą. 

Kokių džiaugsmų tu turėjai? — klausinėjo jis. — Kuo tu gali paminėti gyventas 

dienas? 

Ji klausėsi ir liūdnai lingavo galvą, jausdama kažką nauja, jai nežinoma, 

graudu ir džiugu, — visa tai švelniai glamonėjo įskaudusią jos širdį. Tokias kalbas 

apie save, apie savo gyvenimą ji girdėjo pirmą kartą, ir jos žadino jai seniai 

užmigusias, blausias mintis, iš lėto įžiebdamos užgesusius neaiškaus 

nepasitenkinimo gyvenimu jausmus, — tolimos jaunystės mintis ir jausmus. Ji 

kalbėdavo apie gyvenimą su draugėmis, kalbėdavo ilgai, apie viską, bet visos — ir 

ji pati — tik skųsdavosi, niekas neaiškindavo, kodėl gyvenimas toks sunkus ir 

vargingas. O štai dabar priešais ją sėdi jos sūnus, ir tai, ką sako jo akys, veidas, 

žodžiai — tveria už širdies, liedami į ją pasididžiavimą sūnumi, kuris teisingai 

suprato savo motinos gyvenimą, kalba jai apie jos kančias, gailisi jos. 

Motinų — negailima. 

Ji tą žinojo. Viskas, ką sūnus kalbėjo apie moters gyvenimą, buvo karti, 

žinoma tiesa, ir jos krūtinėje tyliai ruseno daugybė pojūčių, kurie vis labiau šildė 

ją nepatirtu meilumu. 

— Ką gi tu nori daryti? — paklausė ji, pertraukdama jo kalbą. 

— Mokytis, o paskui — mokyti kitus. Mums, darbininkams, reikia 

mokytis. Mes turime sužinoti, turime suprasti, kodėl toks sunkus mums 

gyvenimas. 

Jai buvo malonu matyti, kad jo žydros akys, visuomet rimtos ir griežtos, dabar 

žėrėjo švelniai ir meiliai. Jos lūpose pasirodė patenkinta, rami šypsena, nors 

skruostų raukšlėse dar tebevirpėjo ašaros. Joje svyravo dvejopas pasididžiavimas 

savo sūnumi, kuris taip gerai mato gyvenimo vargus, bet ji negalėjo pamiršti, kad 

jis jaunas ir kad jis kalba ne taip, kaip visi, kad jis vienas nutarė galynėtis su šituo 

gyvenimu, kuris visiems — ir jai pačiai — buvo toks įprastas. Ji norėjo jam 

pasakyti: „Mielasis, ką tu gali padaryti?“ 

Tačiau ji bijojo sukliudyti sau gėrėtis sūnumi, kuris staiga pasirodė jai toks 

išmintingas... nors šiek tiek svetimas. 

Pavlas matė motinos lūpų šypseną, susikaupusį veidą, meilę jos akyse, jam 

atrodė, kad jis privertė ją supras- II savąją tiesą, ir jaunatviškas pasididžiavimas 

žodžio jėga didino jo pasitikėjimą savimi. Pagautas susijaudinimo, jis kalbėjo čia 

šypsodamasis, čia suraukdamas antakius, kartais jo žodžiuose aidėjo neapykanta, 

ir motina, girdėdama jo skambius, šiurkščius žodžius, baimindamasi lingavo galvą 

ir tyliai klausinėjo sūnų: 
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— Argi taip, Paša? 

— Taip! — atsakydavo jis tvirtai ir griežtai. Ir pasakojo jai apie žmones, 

kurie, trokšdami liaudžiai gero, sėjo joje tiesą, o už tai gyvenimo priešai gaudė juos 

kaip žvėris, sodino į kalėjimus, trėmė į katorgą... 

— Aš tokių žmonių mačiau! — karštai sušuko jis.— Tai geriausi žmonės 

pasaulyje! 

Jai tie žmonės kėlė baimę, ji vėl norėjo paklausti sūnų: „Argi taip?“ 

Bet nesiryžo ir, užgniauždama kvapą, klausėsi pasakojimų apie žmones, jai 

nesuprantamus, išmokiusius jos šunų jam pačiam taip pavojingai kalbėti ir galvoti. 

Pagaliau ji tarė jam: 

— Tuojau pradės aušti, eitum gulti, numigtum! 

— Taip, aš tuojau gulsiu! — sutiko jis. Ir, pasilenkęs prie jos, paklausė: — 

Ar supratai mane? 

— Supratau! — atsidususi pasakė ji. Iš jos akių vėl pabiro ašaros, ir 

kūkčiodama ji pridūrė: — Pražūsi tu! 

Jis atsistojo, pavaikščiojo po kambarį, paskui tarė: 

— Tai va, tu dabar žinai, ką aš darau, kur einu, aš tau viską pasakiau! Aš 

prašau tave, motin, jeigu tu mane myli — netrukdyk man!.. 

— Balandėli tu mano! — sušuko ji. — Gal būtų geriau man visai nieko 

nežinoti! 

Jis paėmė jos ranką ir tvirtai suspaudė savosiose. 

Ją sukrėtė žodis „motin“, pasakytas labai karštai, ir šitas rankos 

paspaudimas, naujas ir keistas. 

— Nieko nedarysiu! — trūkčiojančiu balsu tarė ji.— Tiktai saugokis, 

saugokis! 

Nežinodama, ko reikia saugotis, ji liūdnai pridūrė: 

— Tu vis blogsti... 

Ir, apmetusi tvirtą, liemeningą jo kūną glamonėjančiu, šiltu žvilgsniu, prabilo 

skubiai ir negarsiai: 

— Dieve tau padėk! Gyvenk kaip nori, netrukdysiu tau. Tik vieno prašau 

— nekalbėk su žmonėmis be baimės! Žmonių reikia saugotis — jie visi neapkenčia 

vienas kito! Gyvena pilni godumo, pilni pavydo. Visi trokšta bloga padaryti. Kai 

pradėsi tu juos kaltinti ir teisti, — ims jie tavęs neapkęsti, pražudys! 

Sūnus stovėjo tarpduryje, klausydamas liūdnos kalbos, o kai motina pabaigė, 

šypsodamasis tarė: 

— Žmonės blogi, taip. Bet kai sužinojau, kad pasaulyje yra tiesa, žmonės 

pasidarė geresni!.. 

Jis vėl nusišypsojo ir kalbėjo toliau: 

— Pats nesuprantu, kaip šitaip atsitiko. Iš mažens visų bijojau, paūgėjęs 

— pradėjau neapkęsti, vienų už niekšybes, kitų — nežinia už ką, taipsau! O dabar 

visi man pasidarė kitokie, — gaila visų, ar kas? Negaliu suprasti, bet širdis 

sušvelnėjo, kai sužinojau, kad ne visi kalti dėl savo purvo... 

Jis nutilo, tarytum klausydamasis kažko savyje, paskui negarsiai ir 

paskendęs mintyse tarė: 

— Štai kaip reiškiasi tiesa! 

Ji pažiūrėjo į sūnų ir patylomis tarė: 

— Pavojingai tu pasikeitei, o viešpatie! 
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Kai jis atsigulė ir užmigo, motina atsargiai atsikėlė iš savo lovos ir tyliai priėjo 

prie jo. Pavlas gulėjo aukštielninkas, ir baltame priegalvyje aiškiai išsiskyrė 

tamsus, atkaklus ir griežtas jo veidas. Prispaudusi rankas prie krūtinės, motina, 

basa ir vienmarškinė, stovėjo prie jo lovos, jos lūpos be žodžių krutėjo, o iš akių 

lėtai ir lygiai viena po kitos riedėjo didelės, drumstos ašaros. 

Ir vėl juodu ėmė gyventi tylėdami, tolimi ir artimi vienas antram. 

 

V 
 

Kartą vidury savaitės, šventadienį, Pavlas, išeidamas iš namų, tarė motinai: 

— Šeštadienį turėsiu svečių iš miesto. 

— Iš miesto? — pakartojo motina ir staiga ėmė kūkčioti. 

— Na ir ko gi, motut? — nepatenkintas sušuko Pavlas. 

Ji, šluostydamasi veidą prijuoste, atsakė dūsaudama: 

— Nežinau, taipsau... 

— Bijai? 

— Bijau! — prisipažino ji. 

Jis pasilenkė prie jos veido ir piktai — visai kaip jo tėvas — pratarė: 

— Dėl baimės visi mes ir žūstame! O tie, kurie mus valdo, naudojasi mūsų 

baime ir dar labiau mus baugina. 

Motina ėmė gūdžiai raudoti: 

— Nepyk! Kaipgi man nebijoti? Visą amžių baimėje pragyvenau, visa širdis 

baimės prikerojo! 

Negarsiai ir švelniai jis tarė: 

— Tu atleisk man, kitaip — negalima! 

Ir išėjo. 

Tris dienas jos širdis drebėjo, stingdama kiekvieną kartą, kai tik pamanydavo, 

kad į namus ateis kažkokie svetimi, baisūs žmonės. Tai jie parodė sūnui kelią, 

kuriuo jis eina... 

Šeštadienio vakare Pavlas parėjo iš fabriko, nusiprausė, persirengė ir, vėl 

kažkur išeidamas, tarė, nežiūrėdamas į motiną: 

— Jeigu ateis, pasakyk, kad aš tuojau sugrįšiu. Ir, susimildama, nebijok... 

Ji be jėgų susmuko ant suolo. Sūnus niūriai pažvelgė j ją ir pasiūlė: 

— Gal tu... išeisi kur nors? 

Tas ją užgavo. Papurčiusi galvą, ji tarė: 

— Ne. Kodėl gi? 

Buvo lapkričio pabaiga. Dieną ant sušalusios žemės iškrito sausas, smulkus 

sniegas, ir dabar girdėjosi, kaip jis girgžda po išeinančio sūnaus kojomis. Į lango 

stiklus nejudėdama atsirėmė tiršta tamsa, kažko lyg priešas tykodama. Motina 

sėdėjo, pasirėmusi rankomis į suolą, ir, žiūrėdama į duris, laukė... 

Jai atrodė, kad tamsoje iš visų pusių prie namų atsargiai sėlina susilenkę ir 

dairydamiesi į šalis žmonės, keistai apsirengę, negeri. Štai kažkas jau vaikščioja 

aplink namą, grabalioja rankomis sieną. 

Pasigirdo švilpimas. Jis rangėsi tylumoje it plona, liūdna, melodinga srovelė, 

susimąstęs klajojo tamsos tyruose, kažko ieškojo, artinosi. Ir staiga dingo 

palangėje, tarytum Įsmigęs į sienos medį. 
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Priemenėje sušiūravo kažkieno kojos, motina krūptelėjo ir, įtemptai pakėlusi 

antakius, atsistojo. 

Durys atsidarė. Pirmiausia į kambarį kyštelėjo galva su didele, gauruota 

kepure, paskui susilenkęs pamažu įlindo ilgas kūnas, išsitiesė, neskubėdamas 

pakėlė dešiniąją ranką ir, garsiai atsidusęs, storu krūtininiu balsu tarė: 

— Labas vakaras! 

Motina tylėdama nusilenkė. 

— O Pavlo nėra namie? 

Žmogus iš lėto nusivilko kailinukus, pakėlė vieną koją, nubraukė kepure 

sniegą nuo bato, paskui tą pat padarė su kita koja, numetė kepurę j kampą ir, 

svyruodamas ant ilgų kojų, įėjo į kambarį. Priėjo prie kėdės, apžiūrėjo ją, lyg 

įsitikindamas, ar ji stipri, pagaliau atsisėdo ir, pridengęs burną ranka, nusižiovavo. 

Jo galva buvo taisyklingai apvali ir trumpai nukirpta, skruostai nuskusti, ilgų ūsų 

galai nukarę žemyn. Atidžiai apžiūrėjęs kambarį didelėmis, iššokusiomis pilkos 

spalvos akimis, jis uždėjo koją ant kojos ir, supdamasis kėdėje, paklausė: 

— Ar tai jūsų gryčia, ar nuomojate? 

Motina, sėdėdama priešais jį, atsakė: 

— Nuomojame. 

— Ne kokia gryčia! — pastebėjo jis. 

— Paša tuoj pareis, jūs palaukite! — tyliai paprašė motina. 

— Bet aš jau ir laukiu! — ramiai atsakė ilgasis žmogus. 

Jo ramumas, švelnus balsas ir veido paprastumas drąsino motiną. Žmogus 

žiūrėjo į ją atvirai, palankiai, jo skaidrių akių gilumoje spindėjo linksma kibirkštėlė, 

o visoje figūroje, kampuotoje, gunktelėjusioje, su ilgomis kojomis, buvo kažkas 

juokinga ir patrauklu. Jis buvo apsirengęs mėlyna palaidine ir juodomis kelnėmis, 

sukištomis į batus. Ji norėjo paklausti, kas jis, iš kur, ar seniai pažįsta jos sūnų, 

bet staiga jis visas pasviro ir pats paklausė ją: 

— Kas gi jums kaktą pramušė, motule? 

Jis paklausė meiliai, su šviesia šypsena akyse, bet moterį užgavo tas 

klausimas. Ji sučiaupė lūpas ir patylėjusi šaltai mandagiai pasiteiravo: 

— O jums kodėl tai parūpo, mielasis? 

Jis palinko į ją visu kūnu: 

— Tik jūs nerūstaukite, kam gi! Aš todėl paklausiau, kad mano įmotės taip 

pat galva buvo pramušta, visiškai taip, kaip jūsų. Jai, matote, sugyventinis, 

batsiuvys, kurpaliu pramušė. Ji buvo skalbėja, o jis batsiuvys. Jinai jau mane 

įsisūnijusi kažkur rado jį, tą girtuoklį, savo didžiai nelaimei. Mušė ją, turiu jums 

pasakyti! Man iš baimės kraujas stingdavo...  

Motina pasijuto visiškai nuginkluota jo atvirumo ir pamanė, kad Pavlas, 

turbūt, supyks ant jos už nemandagų atsakymą šitam keistuoliui. Kaltai 

šypsodamasi, ji tarė: 

— Aš nesupykau, bet kad jūs taip staiga... paklausėte. Vyrelis mane taip 

pavaišino, dieve duok jam dangaus karalystę! Ar jūs tik ne totorius būsite? 

Žmogus truktelėjo kojas ir taip plačiai nusišypsojo, kad jam net ausys 

pasislinko į pakaušį. Paskui jis rimtai tarė: 

— Dar ne. 

— Jūsų šneka lyg ne ruso, — paaiškino motina šypsodamasi, supratusi jo 

pokštą. 
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— Ji gražesnė už ruso! — linksmai linktelėjęs galvą, tarė svečias. — Aš 

ukrainietis, iš Kanevo miesto. 

— Ar seniai čia? 

— Mieste gyvenau apie metus, o dabar perėjau pas jus į fabriką, prieš 

mėnesį. Čia gerų žmonių radau — jūsiškį sūnų ir kitus. Čia — pagyvensiu! — 

kalbėjo jis, pešiodamas ūsus. 

Jis patiko jai, ir, pasiduodama norui kuo nors atsilyginti jam už žodžius apie 

sūnų, ji pasiūlė: 

-— Gal arbatėlės išgersite? 

— Kaipgi aš vienas vaišinsiuos? — atsakė jis, kilstelėjęs pečius. — Kai jau 

susirinks visi, jūs ir pavaišinkite... 

Jis priminė jai jos baimę. 

„Kad visi tokie būtų!“ — karštai palinkėjo ji. 

Vėl pasigirdo žingsniai priemenėje, durys greitai atsidarė, motina vėl atsistojo. 

Bet ji nustebo, kai į virtuvę įėjo mergina, nedidelio ūgio, paprastu valstietės veidu, 

su stora šviesių plaukų kasa. Ji tyliai paklausė: 

— Ar nepavėlavau? 

— O ne! — atsakė ukrainietis, žiūrėdamas iš kambario. '— Pėsčia?  

- Žinoma! Jūs — Pavlo Michailovičiaus motina? Sveikos! Mano vardas — 

Nataša... 

— O pagal tėvelį? -— paklausė motina. 

— Vasiljevna. O jūs? 

— Pelagėja Nilovna. 

— Štai mes ir pažįstamos. 

— Taip! — tarė motina; ji lengvai atsiduso ir šypsodamasi apžiūrinėjo 

merginą. 

Ukrainietis padėjo jai nusirengti ir klausinėjo: 

— Salta? 

— Lauke — labai! Vėjas... 

Jos balsas buvo sultingas, aiškus, burna mažytė, putli, ir ji visa buvo apvali, 

skaisti. Nusivilkusi ji stipriai patrynė rausvus skruostus mažomis, raudonomis 

nuo šalčio rankomis ir skubiai įėjo į kambarį, garsiai stuksendama kulnimis į 

grindis. 

„Be kaliošų vaikščioja!“ — dingtelėjo motinai. 

— Ta-aip, — tęsiamai tarė mergina tirtėdama. — Sušalau aš... oi kaip! 

— Aš jums tuoj virtuvėlį užkalsiu! — sukruto motina, išeidama į virtuvę. 

— Tuojau... 

Jai pasirodė, kad ji seniai pažįsta šitą merginą ir myli ją gera, gailestinga 

motinos meile. Šypsodamasi ji klausėsi pašnekesio kambary. 

— Kodėl jūs liūdnas, Nachodka? — klausinėjo mergina. 

— Taipsau, — negarsiai atsakė ukrainietis. — Našlės akys geros, aš ir 

pamaniau, kad mano motinos gal irgi tokios pat. Aš, žinote, dažnai mąstau apie 

motiną, ir man vis rodosi, kad ji gyva. 

— Jūs sakėte — mirė? 

— Tai įmotė mirė. O aš apie tikrąją. Rodosi, kad ji kur nors Kijeve 

elgetauja. Ir degtinę geria. O girtą ją policininkai per skruostus muša. 

„Ak tu, vargšeli!“ — pamanė motina ir atsiduso. 
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Nataša pradėjo kažką kalbėti skubiai, karštai ir negarsiai. Vėl pasigirdo 

skambus ukrainiečio balsas: 

— E, drauge, jūs dar jaunutė, mažai svogūnų teragavote! Gimdyti — 

sunku, išmokyti žmogų gero — dar sunkiau... 

„Mat, koks tu!“ — mintimis sušuko motina ir panoro ukrainiečiui ką nors 

meiliai pasakyti. Tačiau pamažu atsidarė durys, ir įėjo Nikolajus Vesovščikovas, 

senojo vagies Danilos sūnus, žinomas visam priemiesčiui kaip paniurėlis. Jis 

visuomet niauriai vengdavo žmonių, ir už tai kiti jį pajuokdavo. Ji nustebusi 

paklausė jį: 

— Tu ko, Nikolajau? 

Jis nusišluostė plačiu delnu šlakuotą, išsišovusiais žandikauliais veidą ir 

nepasisveikinęs dusliai paklausė: 

— Pavlas namie? 

— Nėra. 

Jis dirstelėjo į kambarį ir nuėjo ten, sakydamas: 

— Sveiki, draugai... 

„Ir šitas?“ — nebičiuliškai pamanė motina ir labai nustebo, matydama, kad 

Nataša duoda jam ranką meiliai ir linksmai. 

Po to atėjo du berniokai, dar beveik vaikai. Vieną motina pažinojo — tai buvo 

seno fabriko darbininko Sizovo sūnėnas Fiodoras, smailaveidis, aukštakaktis ir 

garbanotais plaukais. Antrasis, lygiai susišukavęs ir kuklus, jai buvo 

nepažįstamas, bet taip pat nebaisus. Pagaliau parėjo Pavlas, o su juo dar du jauni 

žmonės; ji pažinojo juodu, abu — fabriko darbininkai. Sūnus jai meiliai tarė: 

— Virtuvą užkaitei? Tai dėkui! 

— Gal degtinėlės nupirkti? — pasiūlė ji, nežinodama, kaip išreikšti jam 

savo dėkingumą už kažką, ko dar pati nesuprato. 

— Ne, to nereikia! — atsiliepė Pavlas, draugiškai jai šypsodamasis. 

Ji staiga pamanė, kad sūnus tyčia perdėjo susirinkimo pavojų, norėdamas iš 

jos pasijuokti. 

— Tai šitie ir yra draudžiamieji žmonės? — patylomis paklausė ji. 

— Tie patys! — atsakė Pavlas, eidamas j kambarį. 

— Ė, tu!.. — ji palydėjo Pavlą meiliai šūktelėjusi, o viena sau atlaidžiai 

pamanė: „Vaikas dar!“ 

 

VI 
 

Virtuvas užvirė, motina įnešė jį į kambarį. Svečiai sėdėjo susispaudę aplink 

stalą, o Nataša, su knygele rankoje, įsitaisė kampe, po lempa. 

— Norint suprasti, kodėl žmonės taip blogai gyvena... — kalbėjo Nataša. 

— Ir kodėl jie patys blogi, — įterpė ukrainietis. 

— ...Reikia pažiūrėti, kaip jie pradėjo gyventi... 

— Pažiūrėkite, mielieji, pažiūrėkite! — murmtelėjo motina, virindama 

arbatą. 

Visi nutilo. 

— Ką jūs, motut? — paklausė Pavlas, suraukdamas antakius. 

— Aš? — Ji atsigręžė ir, matydama, kad visi žiūri j ją, sumišusi paaiškino: — 

Aš šiaip, pati sau, pažiūrėkite, sakau! 
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Nataša nusijuokė, ir Pavlas nusišypsojo, o ukrainietis tarė: 

— Dėkui jums, motule, už arbatą! 

— Negėrėte, o jau dėkojate! — atsiliepė ji ir, pažvelgusi į sūnų, paklausė: 

— Aš juk nekliudau? 

Atsakė Nataša: 

— Kaipgi jūs, šeimininke, galite sukliudyti svečiams? 

Ir vaikiškai graudžiai paprašė: 

— Balandėle! Duokite man greičiau arbatos! Visa drebu, baisiai nušalau 

kojas!  

— Tuojau, tuojau! — skubėdama sušuko motina. 

Išgėrusi puodelį arbatos, Nataša garsiai atsiduso, už-metė kasą už nugaros ir 

pradėjo skaityti knygą geltonu viršeliu, su paveikslėliais. Motina, stengdamasi 

netarškinti indų, pilstė arbatą ir klausėsi, kaip sklandžiai kalba mergina. Skambus 

balsas liejosi su švelnia, susimąsčiusia virtuvo daina, kambaryje dailia juosta 

vinguriavo pasakojimas apie laukinius žmones, kurie gyveno urvuose ir akmenimis 

užmušinėjo žvėris. Tai buvo panašu į pasaką, ir motina kelis kartus dirstelėjo į 

sūnų, norėdama jį paklausti, kas gi šitoje istorijoje draudžiama? Bet greitai ji 

pavargo sekdama pasakojimą ir pradėjo apžiūrinėti svečius, nepastebint nei sūnui, 

nei jiems. 

Pavlas sėdėjo šalia Natašos; jis buvo visų gražiausias. Nataša, žemai 

pasilenkusi prie knygos, dažnai pasitaisydavo krintančius ant smilkinių plaukus. 

Atmesda¬ma galvą ir nuleisdama balsą, ji kalbėjo kažką sava, nežiūrėdama į 

knygą, meiliai slinkdama akimis klausytojų veidais. Ukrainietis plačią krūtine buvo 

užsirėmęs ant stalo kampo, skersakiavo, stengdamasis pamatyti nupešiotus savo 

ūsų galus. Vesovščikovas sėdėjo ant kėdės tiesiai, tartum medinis, delnais 

atsirėmęs į kelius, ir jo rauplėtas veidas, be antakių, plonomis lūpomis, buvo 

nejudrus kaip kaukė. Nemirkčiodamas siauromis akimis, jis atkakliai žiūrėjo į savo 

veidą, atsimušusį, žvilgančiame virtuvo varyje, ir, atrodė, nekvėpavo. Mažasis 

Fedia, klausydamas skaitymo, be garso krutino lūpas, tartum kartodamas knygos 

žodžius, jo draugas susilenkė, padėjęs alkūnes ant kelių, ir, parėmęs delnais 

skruostus, susimąstęs šypsojosi. Vienas berniokas, atėjęs su Pavlu, buvo rudas, 

garbanotas, linksmų, žalių akių, jis, matyt, norėjo kažką pasakyti ir nekantriai 

bruzdėjo, kitas, šviesiaplaukis, trumpai apsikirpęs, glostė delnu sau galvą ir žiūrėjo 

į grindis, jo veido nesimatė. Kambaryje buvo kažkaip nuostabiai gera. Motina jautė 

tą. ypatingą, jai nežinomą nuostabumą ir, čiurlenant Natašos balsui, prisiminė 

triukšmingas savo jaunystės vakaruškas, šiurkščius žodžius berniokų, kurie 

visuomet dvokdavo perdegusia degtine, ir jų ciniškus pokštus. Prisiminė, pagailo 

pačios savęs, ir tas maudžiantis jausmas truputį graudino jai širdį. 

Prisiminė, kaip pasipiršo velionis vyras. Vienose vakaruškose jis sugavo ją 

tamsioje priemenėje ir, prispaudęs visu kūnu prie sienos, dusliai ir piktai paklausė: 

— Tekėsi už manęs? 

Jai buvo skaudu ir užgaulu, o jis skaudžiai maigė jos krūtis, šniokštė ir alsavo 

jai j veidą, karštai ir drėgnai. Ji pamėgino išsprūsti iš jo rankų, puolė į šalį. 

— Kur! — suriaumojo jis. — Tu — atsakyk, na? 

Dusdama iš gėdos ir nuoskaudos, ji tylėjo. 

Kažkas atidarė duris į priemenę, jis neskubėdamas 

ją paleido, sakydamas: 
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— Sekmadienį piršlę atsiųsiu... 

Ir atsiuntė. 

Motina užsimerkė, sunkiai atsidususi. 

— Man nereikia žinoti, kaip žmonės gyveno, bet kaip reikia gyventi! — 

pasigirdo kambaryje nepatenkintas Vesovščikovo balsas. 

— Tikrai taip! — parėmė jį rudaplaukis atsistodamas. 

— Nesutinku! — šūktelėjo Fedia. 

Kilo ginčas, sužaibavo žodžiai lyg ugnies liežuviai lauže. Motina nesuprato, ko 

rėkauja. Visų veidus nuplieskė susijaudinimo raudonis, bet niekas nepyko, nesakė 

jai žinomų šiurkščių žodžių. 

„Panelės gėdinasi!“ — nusprendė ji. 

Jai patiko rimto veido Nataša, atidžiai stebinti visus, tarytum šie berniokai jai 

būtų vaikai. 

— Palaukite, draugai! — staiga tarė ji. Ir jie visi nutilo, žiūrėdami į ją. 

— Teisūs yra tie, kurie sako — mes viską turime žinoti. Mes turime patys 

save uždegti proto šviesa, kad tamsūs žmonės mus matytų, mes turime j viską 

atsakyti dorai ir teisingai. Reikia žinoti visą tiesą, visą melą... 

Ukrainietis klausėsi ir lingavo galvą, pritardamas jos žodžiams. 

Vesovščikovas, rudaplaukis ir Pavlo atsivestasis fabriko darbininkas — visi trys 

sudarė glaudžią grupę ir kažkodėl nepatiko motinai. 

Kai Nataša nutilo, Pavlas atsistojo ir ramiai paklausė: 

— Argi mes norime būti tik sotūs? Ne! — pats sau atsakė jis, tvirtai 

žiūrėdamas į tų trijų pusę. — Mes turime parodyti tiems, kurie sėdi ant mūsų 

sprandų ir uždengia mums akis, kad mes viską matome, mes ne kvaili, ne žvėrys, 

ne tik valgyti norime, mes norime gyventi, kaip pridera žmonėms! Mes turime 

parodyti priešams, kad mūsų katorginis gyvenimas, kurį jie mums primetė, 

nekliudo mums susilyginti su jais protu ir net pakilti aukščiau už juos!.. 

Motina klausėsi jo, ir jos krūtinėje virpėjo pasididžiavimas — štai kaip jis 

sklandžiai kalba! 

— Sočių nemaža, dorų nėra! — kalbėjo ukrainietis. — Mes turime nutiesti 

tiltelį per šito pūvančio gyvenimo balą į būsimą nuoširdaus gerumo karaliją, — štai 

mūsų darbas, draugai! 

— Jei atėjo laikas muštis, tai nėra kada rankas gydyti! — dusliai atšovė 

Vesovščikovas. 

Kai jie pradėjo skirstytis, buvo jau po vidunakčio. Pirmieji išėjo Vesovščikovas 

ir rudaplaukis, tai vėl nepatiko motinai. 

„Matai, pasiskubino!“ — Nedraugiškai jiems nusilenkdama, pamanė ji. 

— Jūs palydėsite mane, Nachodka? — paklausė Nataša? 

— O kaipgi! — atsakė ukrainietis. 

Kai Nataša rengėsi virtuvėje, motina jai tarė: 

— Jūsų kojinėlės per plonos tokiam laikui! Jau jūs leisite man, aš jums 

vilnones numegsiu?  

— Dėkui, Pelagėja Nilovna! Jos graužia, tos vilnonės! — atsakė Nataša 

juokdamasi. 

— O aš jums tokias, kad negrauš! — tarė Vlasova. 

Nataša žiūrėjo į ją truputį primerkusi akis, ir šitas 

įdėmus žvilgsnis motiną suglumino. 
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— Jūs atleiskite man už kvailumą, — aš juk iš širdies! — tyliai pridūrė ji. 

— Kokia jūs nuostabi! — taip pat negarsiai atsakė Nataša, greit 

paspaudusi jos ranką. 

- Labanakt, motule! — pažvelgęs į jos akis, tarė ukrainietis, pasilenkė ir 

išėjo į priemenę paskui Natašą. 

Motina pažiūrėjo į sūnų: jis stovėjo prie kambario durų ir šypsojosi. 

— Ko tu juokies? — paklausė ji sumišusi. 

— Taipsau — linksma! 

- Žinoma, aš sena ir kvaila, bet kas gera ir aš suprantu! — truputį 

užsigavusi, pastebėjo ji. 

— Tai ir puiku! — atsiliepė jis. — Jūs gultumėte, metas!.. 

— Tuoj gulsiu! 

Ji sukinėjosi aplink stalą, kraustydama indus, patenkinta, net išprakaitavusi 

nuo malonaus susijaudinimo: ji džiaugėsi, kad viskas buvo taip gera ir ramiai 

pasibaigė. 

— Gerai tu sumanei, Pavluša! — kalbėjo ji. — Ukrainietis labai mielas! Ir 

panelė — ak, kokia išmintinga! Kas ji tokia? 

— Mokytoja! — trumpai atsakė Pavlas, vaikščiodamas po kambarį. 

Vargšelė! Prastai apsirengusi — ak, kaip prastai! Ar truks peršalti? O kurgi 

jos tėvai?.. 

Maskvoj! — tarė Pavlas ir, sustojęs priešais molina, rimtai, negarsiai prabilo: 

Štai, žiūrėk, jos tėvas — turtingas, prekiauja ge- k imi, turi keletą namų. Už 

tai, kad ji nuėjo šituo keliu. jis išvarė ją. Ji augo šilumoje, ją paikino viskuo, ko tik 

ji norėjo, o dabar štai eis septynis varstus naktį, viena... 

Tatai pribloškė motiną. Ji stovėjo vidury kambario, nustebusi judino antakius 

ir tylėdama žiūrėjo į sūnų. Paskui tyliai paklausė: 

— Į miestą eis? 

— I miestą. 

— Ai, ai! Ir nebijo? 

— Taigi, kad nebijo! — šyptelėjo Pavlas. 

— Ir kam? Būtų pernakvojusi čia, atsigulusi su manim! 

— Nepatogu! Rytoj rytą ją gali čia pastebėti, o tai mums nereikalinga. 

Motina susimąstė ir, pažvelgusi j langą, tyliai paklausė: 

— Nesuprantu, Paša, kas čia pavojinga, draudžiama? Juk nieko bloga 

nėra, a? 

Ji nebuvo tuo tikra, ji norėjo iš sūnaus išgirsti pa-tvirtinantį atsakymą. Jis, 

ramiai žiūrėdamas jai į akis, tvirtai pareiškė: 

— Bloga — nėra. O vis dėlto visų mūsų laukia kalėjimas. Tu jau taip ir 

žinok... 

Jos rankos sudrebėjo. Silpnu balsu ji pratarė: 

— O, galbūt, duos dievas, kaip nors apsieis?.. 

— Ne! — meiliai tarė sūnus. — Aš tavęs apgaudinėti negaliu. Neapsieis! 

Jis nusišypsojo. 

— Gulk, juk pavargai. Labanakt! 

Likusi viena, ji priėjo prie lango ir atsistojo prie jo, žiūrėdama gatvėn. Už lango 

buvo šalta ir ūkanota. Siautė vėjas, nešdamas sniegą nuo mažų miegūstų namelių 
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stogų, daužėsi į sienas ir kažką skubiai šnibždėjo, krito ant žemės ir rito gatve 

baltus sausų snaigių debesis... 

— Jėzau Kristau, pasigailėk mūsų! — tyliai sušnibždėjo motina.  

Širdyje ėmė virti ašaros ir, tarsi naktinė peteliškė, aklai ir gailiai virpėjo 

lūkesys tos nelaimės, apie kurią taip ramiai, tvirtai kalbėjo sūnus. Prieš jos akis 

iškilo plyna sniego lyguma. Saitai ir plonai švilpaudamas, blaškosi vėjas, baltas, 

gauruotas. Viduriu lygumos vienų viena svyruodama kiūtina nedidelė tamsi 

merginos figūrėlė. Vėjas painiojasi jai po kojomis, plaiksto sijoną, kapoja jai veidą 

aštriomis snaigėmis. Eiti sunku, mažos kojos klimpsta sniege. Šalta ir baugu. 

Mergaitė palinksta priekį ir atrodo kaip šapelis vidury aptemusios lygumos, 

smarkiame rudens vėjo Žaisme. Į dešinę nuo jos, viršum balos, kaip tamsi siena 

dunkso miškas, ten gūdžiai ošia ploni, pliki beržai ir drebulės. Kažkur toli priekyje 

blausiai žybčioja miesto žiburiai... 

— Viešpatie, pasigailėk! — sušnibždėjo motina, krūptelėjusi iš baimės... 

 

VII 
 

Dienos slinko viena po kitos kaip ražančiaus karoliu¬kai, sudarydamos 

savaites, mėnesius. Kiekvieną šeštadienį pas Pavlą sueidavo draugai, kiekvienas 

susirinkimas buvo pakopa ilgų, nuožulnių laiptų, — jie vedė kažkur tolumon, iš 

lėto keldami žmones. 

Ateidavo vis naujų žmonių. Mažame Vlasovų kambaryje pasidarydavo ankšta 

ir tvanku. Ateidavo Nataša, sušalusi, nuvargusi, bet visuomet be galo linksma ir 

guvi. Molina numezgė jai kojines ir pati užmovė ant mažų jos kojų. Nataša iš 

pradžių juokėsi, o paskui staiga nutilo, u si mąstė ir tyliai pasakė: 

Aš turėjau auklę — taip pat nuostabiai gera! Kaip l eisią, Pelagėja Nilovna, — 

darbo žmonių toks sunkus, lok . skaudus gyvenimas, bet jie daugiau turi širdies, 

daugiau gerumo negu anie! 

Ir mostelėjo ranka, rodydama kažkur tolumon, labai toli nuo savęs.  

— Štai kokia jūs! — tarė Vlasova. — Tėvų netekote ir visko... — ji nemokėjo 

pabaigti savo minties, atsiduso ir nutilo, žiūrėdama Natašai į veidą, už kažką 

jausdama jai dėkingumą. Ji sėdėjo ant grindų priešais ją, o mergina palenkusi 

galvą, susimąsčiusi šypsojosi. 

— Tėvų netekau? — pakartojo ji. — Tas — nieko! Mano tėvas toks 

šiurkštus, brolis taip pat. Ir girtuoklis. Vyresnioji sesuo — nelaiminga... Ištekėjo už 

daug vyresnio žmogaus... Labai turtingas, nuobodus, gobšus. Motinos — gaila! Ji 

tokia paprasta, kaip jūs. Mažytė tokia lyg pelytė, lygiai taip greitai bėgioja ir visų 

bijo. Kartais taip norisi ją pamatyti... 

— Vargšele jūs mano! — liūdnai linguodama galvą, tarė motina. 

Mergina greitai atmetė galvą ir ištiesė ranką, lyg kažką atstumdama. 

— O, ne! Aš kartais jaučiu tokį džiaugsmą, tokią laimę! 

Jos veidas išblyško, ir mėlynos akys skaidriai nušvito. Uždėjusi rankas ant 

motinos pečių, ji giliu balsu pasakė tyliai ir įtikinamai: 

— Jeigu jūs žinotumėt... jeigu jūs suprastumėt, kokį didį darbą mes 

dirbame!.. 

Kažkas lyg pavydas palietė Vlasovos širdį. Atsistodama nuo grindų, ji liūdnai 

prabilo: 
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— Per sena aš jau tam, neraštinga... 

...Pavlas kalbėdavo vis dažniau, daugiau, vis karščiau ginčydavosi ir — lyso. 

Motinai atrodė, kad, jam kalbantis su Nątaša arba žiūrint į ją, jo griežtos akys žiba 

švelniau, balsas skamba meiliau, ir jis visas darosi paprastesnis. 

„Duok viešpatie!“ — galvojo ji. Ir šypsojosi. 

Susirinkimuose, kai tik ginčai pradėdavo darytis perdaug karšti ir audringi, 

ukrainietis visuomet atsistodavo ir, siūbuodamas lyg varpo šerdis, savo skambiu, 

gaudžiančiu balsu sakydavo kažką paprasta ir gera, ir nuo to visi nusiramindavo 

ir surimtėdavo. Vesovščikovas nuolatos niauriai visus kažkur skatindavo, jis ir 

rudaplaukis, kurį vadino Samoilovu, pirmieji pradėdavo visus ginčus. Jiems 

pritardavo apskritagalvis, šviesbruvis, tarsi šarmu išpraustas, Ivanas Bukinas. 

Jakovas Somovas, gluotnas ir švarus, kalbėdavo mažai, tyliu, rimtu balsu, jis ir 

plačiakaktis Fedia Mazinas ginčijantis visada palaikydavo Pavlą ir ukrainietį. 

Kartais vietoj Natašos iš miesto ateidavo Nikolajus Ivanovičius, žmogus su 

akiniais, su maža šviesia barzdele, kilęs iš kažkokios tolimos gubernijos; jis kalbėjo 

savotiškai, okuodamas. Jis apskritai visas buvo kažkoks tolimas. Pasakodavo jis 

apie paprastus dalykus: apie šeimyninį gyvenimą, apie vaikus, apie prekybą, apie 

policiją, apie duonos ir mėsos kainas, — apie viską, kuo žmonės kasdien gyvena. 

Ir visur jis iškeldavo apgaulę, painiavą, kažką kvaila, kartais juokinga, visuomet 

tai, kas aiškiai nenaudinga žmonėms. Motinai atrodė, kad jis atvyko kažkur iš toli, 

iš kitos karalystės, kur visi gyvena dorai ir lengvai, o čia — jam viskas svetima, jis 

negali priprasti prie šio gyvenimo, pripažinti jį esant būtiną, jis nepatinka jam ir 

žadina ramų, atkaklų norą viską savaip pertvarkyti. Jo veidas buvo gelsvas, aplink 

akis sklaidėsi plonos lyg spinduliai raukšlelės, balsas ramus, o rankos visada 

šiltos. Sveikindamasis su Vlasova, jis sugniauždavo visą jos ranką tvirtais pirštais, 

ir po tokio rankos paspaudimo širdyje darydavosi lengviau, ramiau. 

Ateidavo iš miesto ir daugiau žmonių, dažniau už kitus — aukšta, liekna 

panelė su didelėmis akimis liesame, išblyškusiame veide. Jos vardas buvo 

Sašenka. Jos eisenoje ir judesiuose buvo kažkas vyriška, ji piktai suraukdavo 

tankius, juodus antakius, o kai kalbėdavo, plonos jos tiesios nosies šnirplės 

virpėdavo. 

Sašenka pirmoji pasakė garsiai ir griežtai: 

— Mes — socialistai... 

Kai motina išgirdo šitą žodį, ji tylėdama išsigandusi įbedė akis į panelės veidą. 

Ji buvo girdėjusi, kad socialistai užmušę carą. Tas buvo jos jaunystės dienomis; 

tuomet žmonės kalbėjo, jog dvarininkai, norėdami atkeršyti carui, kad jis suteikė 

valstiečiams laisvę, pasižadėjo nesikirpti plaukų, kol jį užmuš, už tat juos ir 

pavadino socialistais. Ir dabar ji negalėjo suprasti, kodėl gi socialistas jos sūnus ir 

jo draugai? 

Kai visi išsiskirstė, ji paklausė Pavlą: 

— Pavluša, negi tu socialistas? 

— Taip! — tarė jis, stovėdamas priešais ją tiesiai ir tvirtai kaip visuomet. 

— Tai kas? 

Motina sunkiai atsiduso ir, nuleidusi akis, paklausė: 

— Ar taip, Pavluša? Juk jie — prieš carą, juk jie užmušė vieną. 

Pavlas perėjo per kambarį, paglostė ranka skruostą ir nusišypsojęs tarė: 

— Mums to nereikia! 
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Jis ilgai kalbėjo jai kažką tyliu, rimtu balsu. Ji žiūrėjo jam į veidą ir mąstė: 

„Jis nepadarys nieko blogo, jis negali!“ 

O paskui baisusis žodis ėmė kartotis vis dažniau, jo aštrumas nudilo, ir jis 

pasidarė jos ausiai toks pat įprastas, kaip ir dešimtys kitų anksčiau nesuprantamų 

žodžių. Bet Sašenka jai nepatiko, ir. kai ji ateidavo, motinai pasidarydavo neramu, 

nejauku... 

Kartą ji pasakė ukrainiečiui, nepatenkinta sučiaupusi lūpas: 

— Kažkodėl jau labai griežta Sašenka! Vis įsakinėja: jus ir tą turite 

padaryti, jūs ir šitą turite... 

Ukrainietis garsiai nusijuokė. 

— Teisingai pasakyta! Jūs, motule, pataikėte tiesiai į akį! Pavlai, a? 

Ir, mirkčiodamas motinai, tarė su pašaipa akyse: 

— Bajorija! 

Pavlas sausai pastebėjo:  

— Ji — geras žmogus. 

— Tas teisybė! — patvirtino ukrainietis. — Tik nesupranta, kad ji — 

privalo, o mes — norime ir galime! 

Jie ėmė ginčytis dėl kažko nesuprantamo. 

Motina taip pat pastebėjo, kad Sašenka griežčiausiai elgiasi su Pavlu, kartais 

ji net aprėkia jį. Pavlas šypsodamasis tylėdavo ir žiūrėdavo į merginos veidą tokiu 

švelniu žvilgsniu, kokiu seniau žiūrėdavo į Natašos veidą. Tas taip pat nepatiko 

motinai. 

Kartais motiną nustebindavo audringo džiaugsmo nuotaika, staiga ir iš karto 

apėmusi visus. Paprastai taip atsitikdavo tais vakarais, kai jie laikraščiuose 

skaitydavo apie užsienio darbo žmones. Tuomet visų akys žėrėdavo džiaugsmu, visi 

būdavo keistai, kažkaip vaikiškai laimingi, juokdavosi linksmu, skaidriu juoku, 

meiliai plekšnodavo vieni kitiems per pečius. 

— Šaunūs draugai vokiečiai! — rėkdavo kuris nors, tartum apsvaigęs savo 

linksmumu. 

— Tegyvuoja Italijos darbininkai! — šaukdavo kitą kartą. 

Ir, siųsdami šituos šūksnius kažkur tolumon, draugams, kurie nepažinojo jų 

ir negalėjo suprasti jų kalbos, i ii', rodosi, buvo įsitikinę, kad žmonės, jiems 

nežinomi, girdi ir supranta jų džiaugsmą. 

Zybčiodamas akimis, kupinas visus apėmusio meilės džiaugsmo, ukrainietis 

sakydavo: 

Būtų gera parašyti jiems ten, a? Kad jie žinotų, jog Rusijoje gyvena jų draugai, 

kurie tiki ir išpažįsta drauge su jais vieną religiją, gyvena bendrų tikslų žmonės ir 

džiaugiasi jų laimėjimais! 

Ir visi svajingai, besišypsančiais veidais, ilgai kalbėdavo apie prancūzus, 

anglus ir švedus, kaip apie savo draugus, apie artimus širdžiai žmones, kuriuos jie 

gerina, gyvena jų džiaugsmais, jaučia jų sielvartą. 

Ankštame kambaryje gimdavo visos žemės darbinin- I II dvasinio giminingumo 

jausmas. Šitas jausmas jungė  

visus į vieną sielą, jaudindamas ir motiną; nors jis buvo jai nesuprantamas, 

bet teikė jai žvalumo savo jėga, džiaugsminga ir jauna, svaiginančia ir pilna vilčių. 

— Kokie jūs! Tarė ji kartą ukrainiečiui. — Visi jums draugai — ir armėnai, 

ir žydai, ir austrai, dėl visų sielojatės ir džiaugiatės. 
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— Dėl visų, motule, dėl visų! — sušuko ukrainietis. — Mums nėra nacijų, 

nėra genčių, yra tik draugai, yra priešai. Visi darbininkai — mūsų draugai, visi 

turtuoliai, visos vyriausybės — mūsų priešai. Kai apžvelgi geru žvilgsniu žemę, kai 

pamatai, kiek mūsų, darbininkų, daug, kokie mes galingi, — toks džiaugsmas 

apima širdį, tokia didžiulė šventė krūtinėje! Ir tą pat, motule, jaučia prancūzas ir 

vokietis, pažvelgę į gyvenimą, ir taip pat džiaugiasi italas. Mes visi — vaikai vienos 

motinos — nenugalimos minties apie visų žemės šalių darbo liaudies brolybę. Ji 

mus šildo, ji — teisingumo saulė danguje, o šitas dangus — darbininko širdyje, ir 

kas jis bebūtų, kaip besivadintų — socialistas — visuomet mūsų dvasios brolis, 

dabar ir visados, ir per amžių amžius! 

Šitas vaikiškas, bet tvirtas tikėjimas vis dažniau reiškėsi jų tarpe, vis kilo ir 

augo jo galinga jėga. Ir motina, matydama jį, nenoromis jautė, kad iš tikrųjų 

pasaulyje atsirado kažkas didinga ir šviesu, tarytum dangaus saulė, kurią ji mato. 

Dažnai jie dainuodavo. Paprastas, visiems žinomas dainas dainuodavo garsiai 

ir linksmai, bet kartais už-traukdavo naujas, kažkaip ypatingai darnias, bet 

nelinksmų ir neįprastų melodijų. Jas dainuodavo pusbalsiu, rimtai, lyg bažnytines 

giesmes. Dainininkų veidai blykšdavo, kaisdavo, ir skambiuose žodžiuose būdavo 

jaučiama didelė jėga. 

Ypač viena iš naujų dainų vertė nerimauti ir jaudintis moteriškę. Toje dainoje 

nebuvo girdėti, kad į nuskriaustą ir tamsiais skaudžių abejonių šunkeliais 

klajojančią vienišą sielą skverbtųsi liūdnas susimąstymas, kad dejuotų skurdo 

užguita, baimės įbauginta, beveidė ir bespalvė siela. Ir neskambėjo joje gūdūs 

neaiškiai platybių trokštančios jėgos atodūsiai, verčią klykti pašėlusią narsą, 

pasiryžusią be atrankos sunaikinti ir blogį, ir gėrį. 

Joje nebuvo aklo keršto ir skriaudos jausmo, kuris gali viską sugriauti, bet 

bejėgis ką nors sukurti, — šitoje dainoje nebuvo girdėti nieko iš senojo, vergiškojo 

pasaulio. 

Griežti jos žodžiai ir rūsti gaida nepatiko motinai, tačiau žodžiai ir gaida slėpė 

kažką daugiau, tatai savo jėga stelbė garsus ir žodžius ir žadino širdyje nujautimą 

to, ko negali apimti mintis. Šitą „kažką“ ji matė jaunuolių veiduose, akyse, jautė jų 

krūtinėse ir, pasiduodama dainos jėgai, netilpusiai žodžiuose ir garsuose, visuomet 

klausydavosi jos ypač atidžiai, daug labiau nerimaudama, negu dainuojant visas 

kitas dainas. 

Šią dainą jie traukdavo tyliau negu kitas, bet ji skambėdavo stipriau už visas 

kitas ir svaigindavo žmones kaip oras kovo mėnesio dieną, — pirmąją ateinančio 

pavasario dieną. 

— Metas mums gatvėje .ją uždainuoti, — niūriai kalbėjo Vesovščikovas. 

Kai jo tėvas vėl kažką pavogė ir atsisėdo į kalėjimą, Nikolajus ramiai pareiškė 

draugams: 

— Dabar pas mane galima rinktis... 

Beveik kas vakaras po darbo pas Pavlą sėdėdavo kuris nors draugas, ir jie 

skaitydavo, kažką išsirašinėdavo iš knygų, susirūpinę, nespėję nusiprausti. 

Vakarieniaudavo ir gerdavo arbatą su knygomis rankose, ir motinai vis labiau 

nesuprantamos buvo jų kalbos. 

— Mums reikia laikraščio! — dažnai sakydavo Pavlas. 

Gyvenimas darėsi skubrus ir karštas, žmonės vis markiau puldinėjo nuo 

vienos knygos prie kitos, tartum bitės nuo žiedo prie žiedo. 
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— Šneka apie mus! — pasakė kartą Vesovščikovas. — Esą, mes greitai turime 

žūti... 

— Tam ir putpelės, kad į žabangas pakliūtų! — atsiliepė ukrainietis. 

Jis vis labiau patiko motinai. Kai jis vadindavo ją „motule“, tas žodis tarsi 

glostydavo jos skruostus švelnia, vaikiška ranka. Sekmadieniais, jeigu Pavlas 

neturėdavo laiko, jis skaldydavo malkas; kartą atsinešė ant pečių lentą ir, pasiėmęs 

kirvį, greitai ir vikriai pakeitė supuvusį priebučio laiptelį, kitą kartą taip pat 

nepastebimai pataisė suirusią tvorą. Dirbdamas jis švilpaudavo, ir jo švilpavimas 

buvo gražiai liūdnas. 

Kartą motina tarė sūnui: 

— Ar nepriimtume ukrainietį įnamiu? Judviem bus geriau: nereikės 

bėgioti vienam pas kitą. 

— Kam jums varžytis? — paklausė Pavlas, gūžtelėdamas pečiais. 

— Tai tau! Visą gyvenimą varžiausi, nežinodama dėl ko, o dėl gero žmogaus 

galima! 

— Darykite, kaip norite! — atsiliepė sūnus. — Jeigu jis persikels, aš 

džiaugsiuos... 

Ir ukrainietis persikraustė pas juos. 

 

VIII 
 

Mažas namelis priemiesčio pakraštyje traukė žmonių dėmesį; jo sienas jau 

čiupinėjo dešimtys įtarių žvilgsnių. Viršum jo neramiai sklandė margi paskalos 

sparnai, — žmonės stengėsi išbaidyti, rasti kažką, slypintį už pakriūtės namo 

sienų. Naktimis dirsčiodavo pro langus, kartais kažkas pabelsdavo į stiklą ir greitai, 

baikščiai bėgdavo šalin. 

Kartą gatvėje Pelagėją Vlasovą sustabdė smuklininkas Beguncovas, garbingos 

išorės seniukas, visada nešiojąs juodą šilkinę skarelę ant raudono, suglebusio 

kaklo, o ant krūtinės storą pliušinę lelijų spalvos liemenę. Ant jo smailios ir 

blizgančios nosies kabėjo vėžlio kaulo akiniai, todėl jis buvo vadinamas — 

Kaulinėmis Akimis. 

Sulaikęs Vlasovą, jis vienu atokvapiu, nelaukdamas atsakymų, užvertė ją 

tratančiais ir sausais žodžiais: 

— Pelagėja Nilovna, kaip sveikatėlė? Kaip sūnelis? Vesdinti neketinate, a? 

Jaunuolis visiškai pribrendęs santuokai. Vesdinsi sūnų anksčiau — tėvams 

ramiau. Šeimoje žmogus geriau išsilaiko ir siela, ir kūnu, šeimoje jis — kaip grybas 

acte! Aš, jūsų dėtas, jį vesdinčiau. Mūsų laikai reikalauja griežtai prižiūrėti 

žmogaus būtybę, jie pradeda gyventi savo galva. Mintys iškriko, ir poelgiai verti 

papeikimo. Jaunuomenė dievo namus aplenkia, viešųjų vietų šalinasi ir, 

susirinkusi slaptai, pakampėmis — šnibžda. Kodėl šnibžda, leiskite sužinoti? Kodėl 

vengia žmonių? Visa tai, ko žmogus negali pasakyti prie kitų — pavyzdžiui, 

smuklėje, — kas lai yra? Paslaptis! O paslapčiai vieta — mūsų šventoji, 

apaštališkoji cerkvė. O visos kitos paslaptys, atliekamos pakampėmis, — proto 

paklydimas! Linkiu jums geros sveikatos! 

Įmantriai išlenkęs ranką, jis nusiėmė kepurę, mostelėjo ja ore ir nuėjo, palikęs 

suglumusią motiną. 
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Vlasovų kaimynė Marja Koršunovą, kalvio našlė, prie fabriko vartų 

prekiaujanti maisto produktais, susitikusi turgavietėje motiną, taip pat pasakė: 

— Žiūrėk sūnaus, Pelagėja! 

— Kas yra? — paklausė motina. 

— Eina gandai! — paslaptingai pranešė Marja. — Negeri, mieloji tu mano! 

Sako, jis sudarąs tokią artelę, panašią į chlystus. Sektomis tai vadinama. Plaks 

vieni kitus kaip chlystai... 

— Ką čia, Marja, niekus tauziji! 

— Ne tas meluoja, kuris atraizgalioja, bet tas, kuris galus sumezgioja! — 

atšovė prekiautoja. 

Motina papasakodavo visas tas kalbas sūnui, jis tylėdamas gūžčiodavo 

pečiais, o ukrainietis juokdavosi storu švelniu juoku. 

— Mergos taip pat labai nepatenkintos jumis! — kalbėjo ji. — Jaunikiai 

jūs pavydėtini kiekvienai merginai ir darbininkai visi geri, negeriate, o į merginas 

nė nežiūrite! Kalba, kad pas jus iš miesto ateinančios nepadorios panelės... 

— Na, žinoma! — paniekinamai suraukęs veidą, sušuko Pavlas. 

— Pelkėje viskas puvenomis dvokia! — atsidusęs pratarė ukrainietis. — O 

jūs, mieloji, paaiškintumėt toms kvailutėms, kas yra santuoka, kad jos 

nesiskubintų laužyti sau kaulų. 

— Ak, mano mielasis! — tarė motina. — Jos mato vargą, jos supranta, bet 

kurgi joms dingti, jei neištekės! 

— Blogai supranta, o šiaip surastų kelią! — pastebėjo Pavlas. 

Motina pažvelgė j jo griežtą veidą. 

— O jūs — pamokykite jas!. Pasikviestumėt kai kurias protingesnes čia. 

— Nepatogu! — šaltai atsiliepė sūnus. 

— O jeigu pamėgintume? — paklausė ukrainietis. 

Pavlas patylėjo ir atsakė: 

— Pradės vaikštinėti porelėmis, paskui ištekės kai kurios, na — ir viskas! 

Motina susimąstė. Vienuoliškas Pavlo rūstumas ją baugino. Ji matė, kad jo 

patarimų klauso net tie draugai, kurie, kaip ukrainietis, už jį vyresni, bet jai atrodė, 

jog visi jo bijo ir niekas nemyli dėl šito sausumo. 

Kartą, kai ji buvo jau atsigulusi, o sūnus ir ukrainietis dar skaitė, ji nugirdo 

pro ploną pertvarą jų tylų pašnekesį. 

— Patinka man Nataša, žinai? -  staiga negarsiai sušuko ukrainietis. 

— Žinau! — ne iš karto atsakė Pavlas. 

Buvo girdėti, kad ukrainietis pamažu atsistojo ir pradėjo vaikštinėti. 

Grindimis čežėjo basos jo kojos. Ir pasigirdo tylus, graudus švilpavimas. Paskui vėl 

sugaudė jo balsas: 

— O ar ji tą pastebi? — nuleidęs balsą, paklausė ukrainietis. 

— Pastebi! — atsakė Pavlas. — Todėl ir atsisakė pas mus darbuotis... 

Ukrainietis sunkiai brazdino kojas grindimis, ir vėl kambaryje virpėjo tylus jo 

švilpavimas. Paskui jis paklausė: 

— O jeigu aš pasakysiu jai... 

— Ką? 

— Kad aš, va... — tyliai pradėjo ukrainietis. 

— Kuriam galui? — perkirto jį Pavlas. 

Motina išgirdo, kad ukrainietis sustojo, ir pajuto, kad jis šypsosi. 
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— Aš, matai, manau, kad jeigu myli merginą, tai reikia jai ir pasakyti, 

kitaip — nebus nieko gero! 

Pavlas garsiai užvertė knygą. Buvo girdėti jo klausimas: 

— O kokio gero tu lauki? 

Abudu ilgai tylėjo. 

— Na? — paklausė ukrainietis. 

— Reikia, Andrejau, aiškiai žinoti, ko nori, — iš lėto prašneko Pavlas. — 

Sakysime, ir jinai tave myli, — aš taip nemanau, bet, sakysim, myli! Ir judu 

susituoksite, įdomios vedybos — inteligentė ir darbininkas! Gims vaikai, tu turėsi 

dirbti vienas... ir — daug. Jūsų gyvenimas pavirs kova dėl duonos kąsnio, dėl 

vaikų, dėl Imto; o mūsų darbui jūsų jau nebebus. Abiejų nebebus! 

Pasidarė tylu. Paskui Pavlas prabilo lyg švelniau: 

— Tu geriau mesk visa tai, Andrejau. Ir netrikdyk jos...  

Tylu. Garsiai tiksi laikrodžio švytuoklė, ritmingai kapodama sekundes. 

Ukrainietis tarė: 

— Pusė širdies — myli, pusė — neapkenčia, argi tai širdis, a? 

Sušlamėjo knygos lapai — turbūt, Pavlas vėl pradėjo skaityti. Motina gulėjo 

užsimerkus ir bijojo pajudėti. Jai buvo iki ašarų gaila ukrainiečio, bet dar labiau 

sūnaus. Ji mąstė apie jį: 

„Mielasis tu mano...“ 

Staiga ukrainietis paklausė: 

— Vadinasi, tylėti? 

— Taip garbingiau! — tyliai tarė Pavlas. 

— Tuo keliu ir eisime! — tarė ukrainietis. Ir po kelių sekundžių tęsė liūdnai 

ir tyliai: — Sunku bus tau, Paša, kada tu pats, va taip... 

— Man jau sunku... 

I namo sienas glaistėsi vėjas. Laikrodžio švytuoklė tiksliai skaitė bėgantį laiką. 

— Iš to — nepasijuoksi! — lėtai pratarė ukrainietis. 

Motina įsikniaubė į priegalvį ir tyliai pravirko. 

Rytą Andrejus atrodė motinai žemesnis ir dar meilesnis. O sūnus kaip 

visuomet liesas, tiesus ir nekalbus. Anksčiau motina ukrainietį vadindavo 

Andrejum Onisimovičium, o šiandien, pati to nepastebėdama, tarė jam: 

— Jums, Andriuša, batus pataisyti reikėtų: taip jūs kojas nušalsite! 

— O aš, gavęs algą, naujus nusipirksiu! — atsakė jis, nusijuokė ir staiga, 

padėjęs jai ant peties savo ilgą ranką, tarė: — O, galbūt, jūs ir esate mano tikroji 

motina? Tiktai jūs nenorite prisipažinti žmonėms, nes aš labai negražus, a? 

Ji tylėdama paplekšnojo jam ranka. Ji norėjo pasakyti jam daug meilių žodžių, 

bet jos širdį spaudė gailestis, ir liežuvis neapsivertė ištarti žodį. 

 

IX 
  

Priemiestyje buvo kalbama apie socialistus, kurie mėtą mėlynu rašalu 

parašytus lapelius. Šiuose lapeliuose piktai rašoma apie fabriko tvarką, apie 

Peterburgo ir pietų Rusijos darbininkų streikus, darbininkai raginami susivienyti 

ir kovoti už savo interesus. 

Pagyvenę žmonės, gerai uždirbantieji fabrike, plūdo: 

— Maištininkai! Už tokius darbus reikia snukius įlaužyti! 
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Ir nešė lapelius j kontorą. Jaunimas skaitė lapelius su įkarščiu: 

— Teisybė! 

Daugumas, darbo nukamuoti ir viskam abejingi, tingiai atsiliepdavo: 

— Nieko nebus, argi galima? 

Tačiau lapeliai jaudino žmones, ir, jeigu kokią savaitę jų nebūdavo, žmonės 

jau sakydavo vieni kitiems: 

— Liovėsi, matyti, spausdinę... 

O pirmadienį lapeliai vėl pasirodydavo, ir vėl darbininkai tyliai bruzdėdavo. 

Smuklėje ir fabrike buvo pastebima naujų, niekam nepažįstamų žmonių. Jie 

klausinėjo, žvalgėsi, uostinėjo ir iš karto visiems krisdavo į akis: vieni — savo 

įtartinu atsargumu, antri — perdėtu įkyrumu. 

Motina suprato, kad šitas triukšmas jos sūnaus darbas. Ji matė, kaip žmonės 

spietėsi aplink jį. Ir jos būkštavimai dėl sūnaus jungėsi su pasididžiavimu juo. 

Vieną vakarą Marja Koršunovą iš gatvės pabarbeno į langą, ir, kai motina 

atidarė langą, ji ėmė garsiai šnibždėti: 

— Laikykis, Pelagėja, priėjo liepto galą paukšteliai! Šiąnakt nutarta 

iškrėsti jus, Mažiną ir Vesovščikovą... 

Storos Marjos lūpos paskubomis šlepsėjo viena į kitą, mėsinga nosis šnirpštė, 

akys mirkčiojo ir žvairavo į visas šalis, kažką sekdamos gatvėje. 

— O aš nieko nežinau, ir nieko tau nesakiau ir net nemačiau šiandien tavęs 

— girdi? 

Ji dingo. 

Motina, uždariusi langą, iš lėto susmuko ant kėdės. Bet, suvokusi, kad sūnui 

gresia pavojus, ji skubiai pašoko, vikriai apsirengė, kažkodėl gerai apsivyniojo galvą 

šaliku ir išbėgo pas Fedią Mažiną — jis sirgo ir nėjo j darbą. Kai ji atėjo, jis sėdėjo 

prie lango, skaitydamas knygą, ir sūpavo kairiąja ranka dešiniąją, atkišęs nykštį. 

Išgirdęs naujieną, jis greitai pašoko, jo veidas išblyško. 

— Še tau... — suniurnėjo jis. 

— Kas gi reikia daryti? — drebančia ranka šluostydamasi nuo veido 

prakaitą, klausė Vlasova. 

— Palaukit, jūs nebijokit! — atsakė Fedia, glostydamas sveikąja ranka 

garbiniuotus plaukus. 

— Tai kad jūs patys bijote! — sušuko motina. 

— Aš? — Jo skruostai plykstelėjo raudoniu, ir, sumišęs šypsodamasis, jis 

tarė: — Ta-aip, po velnių... Reikia, Pavlui pasakyti. Aš tuojau ką nors nusiųsiu pas 

jį. Jūs eikite, nieko! Juk nemuš? 

Parėjusi namo, ji surinko visas knygeles ir, prispaudusi jas prie krūtinės, ilgai 

vaikščiojo po namus, pažvelgdama į krosnį, po krosnimi, net į rėčką su vandeniu. 

Jai rodėsi, kad Pavlas tučtuojau mes darbą ir pareis namo, o jo vis nebuvo. 

Galiausiai pavargusi ji atsisėdo virtuvėje ant suolo, pasidėjusi knygas, ir taip, 

bijodama atsistoti, išsėdėjo, kol iš fabriko parėjo Pavlas ir ukrainietis. 

— Žinote? — sušuko ji neatsistodama. 

— Žinome! — šypsodamasis tarė Pavlas. — Bijai? 

— Taip bijau, taip bijau!.. 

— Nereikia bijoti! — tarė ukrainietis. — Tas nieko nepadeda. 

—- Net virtuvo neužkaitei! — pastebėjo Pavlas. 

Motina atsistojo ir, rodydama knygas, kaltai paaiškino:  
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—- Tai aš va, čia vis su jomis... 

Sūnus ir ukrainietis nusijuokė, tas ją padrąsino. Pavlas atrinko keletą knygų 

ir išnešė į kiemą paslėpti, o ukrainietis, kaisdamas virtuvą, kalbėjo: 

— Nieko baisaus nėra, motule, tik gėda, kad žmonės niekais užsiima. Ateis 

suaugę vyrai su kardais prie šono, su pentinais prie batų ir visur knisis. Pažvelgs 

po lova ir po krosnim, rūsys yra, — į rūsį įlįs, ant aukšto užlips. Ten jų snukiai 

apsivelia voratinkliais, jie čiaudo. Jiems liūdna, gėda, todėl jie apsimeta esą labai 

pikti ir širsta ant jūsų. Biaurus darbas, jie gi supranta! Kartą pas mane viską 

iškniso, susigėdo ir taip išėjo, o kitą kartą ir mane kartu išsivedė. Patupdė į 

kalėjimą, ketvertą mėnesių atsėdėjau. Sėdi sėdi, pasišaukia pas save, perveda 

gatve su kareiviais, ko nors paklausia. Žmonės jie neišmintingi, kalba kažkokias 

nesąmones, pakalbės — ir vėl liepia kareiviams į kalėjimą nuvesti. Taip ir vedžioja 

tai šen, tai ten, — juk reikia jiems savo algą pateisinti! O paskui paleidžia, — štai 

ir viskas. 

— Kaip jūs visuomet kalbate, Andriuša! — sušuko motina. 

Klūpodamas prie virtuvo, jis atsidėjęs pūtė į kaminėlį, bet tuoj pakėlė savo 

veidą, raudoną nuo įtempimo, ir, taisydamas abiem rankomis ūsus, paklausė: 

— O kaipgi kalbu? 

— Tarytum niekas niekad jūsų nėra skriaudęs... 

Jis atsistojo ir, papurtęs galvą, šypsodamasis prakalbo: 

— Argi yra kur nors žemėje nenuskriausta siela? Mane tiek skriaudė, jog 

aš atpratau užsigauti. Ką padarysi, jeigu žmonės kitaip negali? Nuoskaudos kliudo 

darbą dirbti, sustosi prie jų — veltui laiką sugaiši. Toks gyvenimas! Seniau aš 

pykdavau ant žmonių, o kai pagalvojau, matau —- neverta. Kiekvienas bijo, kad 

tik kaimynas nesuduotų, na ir stengiasi kuo greičiau pats kirsti antausį. Toks 

gyvenimas, motule mano! 

Jo kalba liejosi ramiai ir stūmė kažkur tolyn kratos belaukiant kilusį nerimą, 

jo iššokusios akys šviesiai šypsojosi, ir jis visas, nors ir gremėzdiškas, buvo toks 

lankstus. 

Motina atsiduso ir nuoširdžiai jam palinkėjo: 

— Duok dieve jums laimės, Andriuša! 

Ukrainietis žengė platų žingsnį prie virtuvo, vėl atsitūpė prie jo ir tyliai 

suniurnėjo: 

— Duos laimės — neatsisakysiu, prašyti neprašysiu! 

Atėjęs iš kiemo, Pavlas tvirtai tarė: 

— Nesuras! — ir ėmė praustis. 

Paskui, stipriai ir stropiai mazgodamas rankas, jis prašneko: 

— Jeigu jūs, mamyte, išsiduosite, kad nusigandote, jie pagalvos: vadinas, 

šituose namuose kas nors yra, jeigu ji taip dreba. Juk jūs suprantate — mes bloga 

nenorime, su mumis teisybė, ir visą gyvenimą dėl jos dirbsime, — štai visa mūsų 

kaltė! Ko gi bijoti? 

— Aš, Paša, susivaidysiu, — pažadėjo ji. Ir tuojau po to jai liūdnai išsiveržė: 

— Kad nors greičiau jie ateitų! 

Bet jie tą naktį neatėjo, ir rytą motina, nenorėdama, kad būtų juokiamasi iš 

jos baimės, pati pirmoji pradėjo iš savęs juokauti: 

— Dar negąsdinta išsigandau! 
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X 
 

Jie atėjo praslinkus beveik mėnesiui po tos neramios nakties. Pas Pavlą sėdėjo 

Nikolajus Vesovščikovas, ir trise su Andrejumi jie kalbėjo apie savo laikraštį. Buvo 

vėlu, beveik vidunaktis. Motina jau buvo atsigulusi ir beužsnūsdama girdėjo 

susirūpinusius, tylius balsus. Štai Andrejus, atsargiai stypčiodamas, perėjo 

virtuvę, tyliai privėrė paskui save duris. Priemenėje subildėjo skardinis kibiras. Ir 

staiga durys plačiai atsivėrė, ukrainietis įžengė į virtuvę ir garsiai sušnibždėjo: 

— Pentinai žvanga! 

Motina šoko iš lovos, drebančiomis rankomis tverdama drabužius, bet 

kambario duryse pasirodė Pavlas ir ramiai tarė: 

— Jūs gulėkite, jūs negaluojate! 

Priemenėje buvo girdėti atsargus krebždesys. Pavlas priėjo prie durų ir, 

pastūmęs jas ranka, paklausė: 

— Kas ten? 

Pro duris stebėtinai greitai įsmuko aukšta, pilka žmogysta, paskui antra, du 

žandarai nustūmė Pavlą, atsistojo jam iš šonų, ir nuskambėjo aukštas, pašaipus 

balsas: 

— Ne tie, kurių jūs laukėte, a? 

Tai pasakė aukštas, laibas karininkas juodais, retais ūsais. Prie motinos lovos 

atsirado priemiesčio policininkas Fediakinas ir, pridėjęs vieną ranką prie kepurės, 

o antrąja rodydamas į motinos veidą, tarė, baisiai išvertęs akis: 

— Štai čia jo motina, jūsų kilnybe! — Ir, mostelėjęs ranka į Pavlą, pridūrė: 

— O čia — jis pats! 

— Pavlas Vlasovas? — paklausė karininkas, primerkęs akis, ir, kai Pavlas 

tylėdamas linktelėjo galvą, jis pareiškė, raitydamas ūsą: — Aš turiu padaryti pas 

tave kratą. Sene, kelkis! Ten — kas? —- paklausė jis, žvelgdamas į kambarį, ir 

staigiai žengė prie durų. 

— Jūsų pavardės? — suskambo jo balsas. 

Iš priemenės įėjo du kviestiniai: senas liejikas Tveriakovas ir jo kambario 

nuomininkas kūrikas Rybinas, tvirtas, juodas vyriškis. Storu, garsiu balsu jis tarė: 

— Sveika gyva, Nilovna! 

Ji rengėsi ir, stengdamasi save padrąsinti, tyliai kalbėjo: 

— Kaipgi čia taip? Ateina naktį, žmonės sugulę, o jie ateina!.. 

Kambaryje buvo ankšta ir kažkodėl smarkiai dvokė batų tepalu. Du žandarai 

ir priemiesčio pristavas Ryškinąs, garsiai trypdami kojomis, ėmė nuo lentynos 

knygas ir krovė jas ant stalo priešais karininką. Kiti du beldė kumščiais į sienas, 

žvilgčiojo po kėdėmis, vienas nerangiai lipo ant krosnies. Ukrainietis ir 

Vesovščikovas susispaudę stovėjo kampe. Šlakuotą Nikolajaus veidą išpylė 

raudonos dėmės, jo mažos pilkos akys visą laiką žiūrėjo j karininką. Ukrainietis 

raitė ūsus, o kai motina įėjo j kambarį, jis nusišypsojęs meiliai linktelėjo galvą. 

Stengdamasi nuslopinti savyje baimę, ji ėjo ne šonu kaip visuomet, o tiesiai, 

atstačiusi krūtinę: tas teikė jos figūrai juokingo ir išpūsto rimtumo. Ji garsiai 

trepsėjo kojomis, o jos antakiai drebėjo... 

Karininkas smarkiai graibstė knygas plonais baltų rankų pirštais, vartė jų 

lapus, purtė ir vikriu riešo judesiu mėtė į šalį. Kartais knyga minkštai šlepteldavo 
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ant žemės. Visi tylėjo, buvo girdėti sunkus suprakaitavusių žandarų šniokštimas, 

žvangėjo pentinai, kartais pasigirsdavo prislopintas klausimas: 

— Čia žiūrėjai? 

Motina atsistojo šalia Pavlo prie sienos, susinėrė, rankas ant krūtinės, kaip 

kad ir jis buvo padaręs, ir taip pat žiūrėjo į karininką. Jos keliai drebėjo, ir akis 

vilko sausas rūkas. 

Staiga tyloje pasigirdo ausį rėžiąs Nikolajaus balsas: 

— O kam reikia mėtyti knygas ant grindų? 

Motina krūptelėjo. Tveriakovas knaptelėjo galva, lyg kas būtų stuktelėjęs jam 

į pakaušį, o Rybinas sumykė ir atidžiai pažiūrėjo į Nikolajų. 

Karininkas primerkė akis ir įsmeigė jas valandėlei į šlakuotą, sustingusį veidą. 

Jo pirštai dar smarkiau ėmė versti knygų lapus. Kartais jis taip plačiai atmerkdavo 

dideles, pilkas akis, tarytum jam darytųsi nepakenčiamai skaudu ir jis kone 

pasiryžęs garsiai bejėgiško pykčio balsu surikti iš šito skausmo. 

— Kareivi! — vėl tarė Vesovščikovas. — Pakelk knygas... 

Visi žandarai atsigręžė į jį, paskui pažiūrėjo į karininką. Sis vėl pakėlė galvą 

ir, permetęs stambią Nikolajaus figūrą tiriančiu žvilgsniu, sušnypštė pro nosį: 

— N-na... pakelkite... 

Vienas žandaras pasilenkė ir, šnairuodamas į Vesovščikovą, ėmė rankioti nuo 

grindų išdraikytas knygas... 

— Bent tylėtų Nikolajus! — tyliai sušnibždėjo motina Pavlui. 

Jis gūžtelėjo pečiais. Ukrainietis nuleido galvą. 

— Kas čia skaito bibliją? 

— Aš! — tarė Pavlas. 

— O kieno visos šitos knygos? 

— Mano! — atsakė Pavlas. 

— Taip! — tarė karininkas, atsilošdamas j kėdės atkaltę. Grikštelėjo plonų 

rankų pirštais, ištiesė po stalu kojas, pasitaisė ūsus ir paklausė Nikolajų: 

— Tai tu — Andrejus Nachodka? 

— Aš! — atsakė Nikolajus, paeidamas į priekį. Ukrainietis ištiesė ranką, 

paėmė jį už peties ir atitraukė atgal. 

— Jis suklydo! Aš — Andrejus!.. 

Karininkas, pakėlęs ranką ir grūmodamas Vesovščikovui mažuoju pirštu, 

tarė: 

— Žiūrėk tu man! 

Jis ėmė raustis savo popieriuose. 

Iš gatvės pro langą bedvasėmis akimis žiūrėjo šviesi mėnesienos naktis. 

Kažkas iš lėto vaikščiojo palangėje, gurgždėjo sniegas. 

— Ar tu, Nachodka, jau buvai kvočiamas už politinius nusikaltimus? — 

paklausė karininkas. 

— Rostove buvau, ir Saratove... Tik ten man žandarai sakydavo „jūs“... 

Karininkas mirktelėjo dešiniąja akimi, patrynė ją ir, prašiepęs smulkius 

dantis, prabilo: 

— Ar nežinote jūs, Nachodka, kaip tik jūs, kas tie šunsnukiai, kurie mėto 

fabrike nusikalstamus atsišaukimus, a? 

Ukrainietis susvyravo ant kojų ir, plačiai šypsodamasis, norėjo kažką 

pasakyti, bet — vėl suskambėjo erzinąs Nikolajaus balsas: 
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— Mes šunsnukius pirmą kartą matome... 

Pasidarė tylu, visi akimirką nuščiuvo. 

Randas motinos veide pabalo, ir dešinysis antakis pakilo aukštyn. Rybinui 

keistai suvirpėjo juoda jo barzda; nuleidęs akis, jis pradėjo iš lėto šukuoti ją 

pirštais. 

— Išveskite lauk šitą galviją! — tarė karininkas. 

Du žandarai paėmė Nikolajų už rankų ir grubiai išvedė į virtuvę. Ten jis 

sustojo, stipriai įsispyręs kojomis į grindis, ir riktelėjo: 

— Palaukit... aš apsirengsiu! 

Iš kiemo atėjo pristavas ir tarė: 

— Nieko nėra, viską apžiūrėjom! 

— Na, suprantama! — sušuko karininkas šaipydamasis. — Čia — prityręs 

žmogus... 

Motina klausėsi jo silpno, drebančio ir traškaus balso ir, baimingai žiūrėdama 

į geltoną veidą, jautė, kad tas žmogus yra negailestingas priešas, o jo širdis kupina 

poniškos paniekos žmonėms. Ji mažai matė tokių žmonių ir buvo beveik pamiršusi, 

kad jų esama. 

„Štai ką išgąsdino!“ — mąstė ji. 

— Jus, ponas Andrejau Onisimovai Nachodka, pavainiki, aš suimu! 

— Už ką? — ramiai paklausė ukrainietis. 

— Tą jums vėliau pasakysiu! — su piktu mandagumu atsakė karininkas. Ir, 

kreipdamasis į motiną, pa¬klausė: 

— Tu raštinga? 

— Ne! — atsakė Pavlas. 

— Aš ne tave klausiu! — griežtai tarė karininkas ir vėl paklausė: — Sene, 

atsakyk! 

Motina, nejučiomis užsidegdama neapykantos jausmu šitam žmogui, staiga, 

lyg įšokusi į šaltą vandenį, šiurpo krečiama, išsitiesė, jos randas tamsiai paraudo, 

ir antakis žemai nusileido. 

— Jūs nerėkite! — prabilo ji, ištiesusi ranką į jį. — Jūs dar jaunas žmogus, 

jūs vargo nematėte... 

— Nurimkit, mama! — sulaikė ją Pavlas. 

— Palauk, Pavlai! — sušuko motina, verždamasi prie stalo. — Kam jūs 

žmones grobiate? 

— Tai ne jūsų reikalas, tylėt! — sušuko atsistodamas karininkas. — 

Įveskite suimtąjį Vesovščikovą! 

Ir pradėjo skaityti kažkokį popierių, prisikišęs jį prie veido. 

Įvedė Nikolajų. 

— Nusiimt kepurę! — riktelėjo karininkas, paliovęs skaityti. 

Pybinas priėjo prie Vlasovos ir, kumštelėjęs ją petimi, tyliai pasakė: 

— Nesikarščiuok, motin... 

— Kaipgi aš nusiimsiu kepurę, jeigu mane už rankų laiko? — paklausė 

Nikolajus, nustelbdamas protokolo skaitymą. 

Karininkas numetė popierių ant stalo. 

— Pasirašyt! 

Motina žiūrėjo, kaip pasirašo protokolą, jos įsikarščiavimas atvėso, širdis 

atslūgo, į akis plūdo skausmo, bejėgiškumo ašaros. Tokiomis ašaromis ji verkė 
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dvidešimt savo vedybinio gyvenimo metų, bet pastaraisiais metais buvo beveik 

pamiršusi jų aitrų skonį; karininkas pažiūrėjo į ją ir, bjaurėdamasis suraukęs 

veidą, pastebėjo: 

— Per anksti žliumbiate, gerbiamoji! Žiūrėkite, jums neužteks ašarų 

ateičiai! 

Vėl įtūždama, ji tarė: 

— Motinai viskam užteks ašarų, viskam. Jeigu jūs turite motiną, ji tai žino, 

taip! 

Karininkas skubiai dėjo popierius j naujutėlį portfelį su žibančiu užraktu. 

— Marš! — sukomandavo jis. 

— Iki pasimatymo, Andrejau, iki pasimatymo, Niko-lajau, — šiltai ir tyliai 

kalbėjo Pavlas, spausdamas draugams rankas. 

— Taigi tikrai — iki pasimatymo! — šaipydamasis pakartojo karininkas. 

Vesovščikovas sunkiai šniokštė. Jo storas sprandas buvo pritvinęs kraujo, 

akys žaibavo nuožmia pagieža. Ukrainietis tik šypsojosi, linkčiojo galvą ir kažką 

sakė motinai, o ji žegnojo jį ir taip pat kalbėjo: 

— Dievas mato teisiuosius... 

Pagaliau būrys žmonių su pilkomis milinėmis išsigrūdo į priemenę ir, 

sužvangėję pentinais, dingo. Paskutinis išėjo Rybinas, jis apžvelgė Pavlą įdėmiu 

tamsių akių žvilgsniu ir susimąstęs tarė: 

— N-na, likite sveiki! 

Ir, kosčiodamas į barzdą, neskubėdamas išėjo į prie¬menę. 

Sunėręs rankas užpakalyje, Pavlas iš lėto vaikščiojo po kambarį, žengdamas 

per knygas ir skalbinius, išdraikytus ant grindų, ir niūriai kalbėjo: 

— Matai — kaip tas daroma? 

Suglumusi, dairydamasi po išgrioztą kambarį, motina gūdžiai šnibždėjo: 

— Kodėl Nikolajus buvo toks šiurkštus jam?.. 

— Išsigando, turbūt, — tyliai tarė Pavlas. 

— Atėjo, suėmė, išvedė, — niurnėjo motina, skėsčiodama rankomis. 

Sūnus liko namie, jos širdis pradėjo plakti ramiau, o mintis buvo nustėrusi, 

negalėdama šio fakto aprėpti. 

— Šaiposi tas išgeltėlis, grasina... 

— Gerai, motin! — staiga ryžtingai tarė Pavlas. — linkime, sutvarkykime 

visa tai... 

Jis pasakė jai „motin“ ir „tu“, kaip sakydavo tik tada, kai būdavo jai labiausiai 

artimas. Ji priėjo prie jo,, pažvelgė jam j veidą ir tyliai paklausė: 

—- Įžeidė tave? 

— Taip! — atsakė jis. — Sunku! Geriau jau drauge su jais... 

Jai pasirodė, kad jo akys ašarotos, ir, norėdama paguosti, neaiškiai jausdama 

jo skausmą, ji atsidususi tarė: 

— Palauk, paims ir tave!.. 

— Paims! — atsiliepė jis. 

Patylėjusi motina liūdnai tarė: 

— Koks tu atšiaurus, Paša! Kad tu nors kai kada paguostum mane! O čia 

— aš pasakau baisiai, tu dar įtaisiau. 

Jis pažvelgė į ją, priėjo ir tyliai pratarė: 

— Aš nemoku, mama! Reikia tau prie to priprasti. 
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Ji atsiduso ir patylėjusi, sulaikydama šiurpą, pasakė: 

— O gal jie kankina žmones? Drasko kūną, laužo' kaulelius? Kai aš 

pamanau apie tai, mielasis Paša, įtaisu!.. 

— Jie sielą laužo... Dar labiau skauda, kai sielą purvinomis rankomis... 

 

XI 
 

Kitą dieną paaiškėjo, jog suimti Bukinas, Samoilovas, Soinovas ir dar 

penketas. Vakare buvo atbėgęs Fedia Mazinas — pas jį taip pat buvo krata, ir, tuo 

patenkintas, jis jautėsi esąs didvyris. 

— Bijojai, Fedia? — paklausė motina. 

Jis išbalo, jo veidas pasmėlo, šnirplės virptelėjo. 

Bijojau, kad neuždrožtų karininkas! Jis — juodabarzdis, storulis, jo pirštai 

apžėlę, ant nosies — juodi. 

akiniai, tartum — be akių. Rėkė, trepsėjo kojomis... Kalėjime, sako, 

supūdysiu! O manęs niekuomet nemušė, nei tėvas, nei motina, aš — vienturtis 

sūnus, jie mane mylėjo. 

Jis valandėlei sumerkė akis, sučiaupė lūpas, greitu abiejų rankų judesiu 

susišiaušę plaukus ir, paraudusiomis akimis žiūrėdamas į Pavlą, tarė: 

— Jeigu man kada nors suduos, aš visas į tą žmogų įsmigsiu kaip peilis 

— dantimis graušiu, geriau tegul užmuša iš karto! 

— Laibas tu, liesutis! — sušuko motina. — Kur tau muštis? 

— Mūšiuos! — tyliai atsakė Fedia. 

Kai jis išėjo, motina tarė Pavlui: 

— Šitas palus anksčiau kaip visi... 

Pavlas nutylėjo. 

Po kelių minučių pamažu atsidarė virtuvės durys, įėjo Rybinas: 

— Sveiki! — tarė šypsodamasis. — Štai — vėl aš. Vakar atvedė, o 

šiandien— pats atėjau! — Jis smarkiai pakratė Pavlo ranką, paėmė už peties 

motiną ir paklausė: 

— Arbata pavaišinsi? 

Pavlas tylėdamas apžiūrinėjo rusvą platų jo veidą, skęstantį tankioje juodoje 

barzdoje, ir tamsias akis. Ra¬miame žvilgsnyje kažkas reikšminga. 

Motina išėjo į virtuvę arbatos kaisti. Rybinas atsisėdo, paglostė barzdą ir, 

atsirėmęs alkūnėmis į stalą, tamsiu žvilgsniu permetė Pavlą. 

—- Taigi, — tarė jis, lyg tęsdamas nutrauktą pašnekesį. — Man reikia su 

tavimi pasikalbėti atvirai. Aš tave ilgai apžiūrinėjau. Gyvename beveik šalimais; 

matau, — pas tave užeina daug žmonių, bet girtuokliavimo ir triukšmo nėra. Tai 

viena. Jeigu žmonės netriukšmauja, jie tuojau krinta į akis — kodėl? Taigi. Ir aš 

pats visiems į akis įstrigau, kad gyvenu nuošaly. 

Jo kalba liejosi sunkiai, bet laisvai, jis glostė barzdą juoda ranka ir atidžiai 

žiūrėjo Pavlui į veidą. 

— Pradėjo kalbėti apie tave. Mano šeimininkai ere- tlku vadina — į cerkvę 

neini. Aš taip pat neinu. Paskui pasirodė tie lapeliai. Tai tu juos sugalvojai? 

— Aš! — atsakė Pavlas. 

— Kurgi ne tu! — sušuko išsigandusi motina, pasirodydama iš virtuvės. —

Ne tu vienas!.. 
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Pavlas šyptelėjo. Rybinas taip pat. 

— Taip! — tarė jis. 

Motina garsiai patraukė nosimi orą ir išėjo, truputį pažeidusi, kad juodu 

neatkreipė dėmesio į jos žodžius. 

—- Lapeliai — čia gerai sugalvota. Jie išjudina žmones. Devyniolika buvo? 

— Taip! — atsakė Pavlas. 

— Vadinasi, visus skaičiau! Taip. Juose yra nesu-prantamų, nereikalingų 

dalykų, -— na, kai žmogus daug kalba, jam kokią dešimtį žodžių ir be reikalo tenka 

pasakyti... 

Rybinas nusišypsojo, — jo dantys buvo balti ir stiprūs 

— Paskui — krata. Tas mane labiausiai paveikė. Ir tu, ir ukrainietis, ir 

Nikolajus — visi jūs pasirodėte... 

Nesurasdamas tinkamo žodžio, jis nutilo, dirstelėjo pro langą, pabarbeno 

pirštais į stalą. 

— Parodėte savo sumanymą. Vadinasi, tu, jūsų kilnybe, daryk savo, o mes 

darysime —- savo. Ukrainietis taip pat geras vyras. Kartais aš klausau, kaip jis 

kalba fabrike, ir galvoju: šito vyro nesulamdysi, jį tik mirtis nugalės. Stamantrus 

žmogus! Tu, Pavlai, manimi tiki? 

— Tikiu, — tarė Pavlas, linktelėjęs galvą. 

— Štai. Žiūrėk — man keturiasdešimt metų, aš dvigubai už tave vyresnis, 

dvidešimt kartų daugiau esu matęs. Daugiau kaip trejus metus kareiviu 

žingsniavau, du kartus buvau vedęs, — viena mirė, antrą pamečiau. 

Buvau Kaukaze, žinau sektantus duchoborus. Jie, brol, gyvenimo nenugalės, 

ne! 

Motina godžiai klausėsi jo stiprios kalbos; jai buvo malonu matyti, kad pas 

sūnų atėjo pagyvenęs žmogus ir su juo kalba lyg per išpažintį. Tačiau jai atrodė, 

kad su svečiu Pavlas perdaug šaltai elgiasi ir, norėdama jo elgesį sušvelninti, 

paklausė Rybiną: 

—- Gal nori valgyti, Michailai Ivanovičiau? 

— Dėkui, motin! Aš jau vakarieniavęs. Taigi, Pavlai, tu, vadinasi, manai, 

kad gyvenimas eina neteisėtai? 

Pavlas atsistojo ir, sunėręs rankas už nugaros, pradėjo vaikštinėti po kambarį. 

— Jis teisingai eina! — kalbėjo jis. — Štai jis atvedė jus pas mane su atvira 

širdimi. Mus, kurie visą gyvenimą dirbame, jis po truputį vienija; ateis laikas — 

visus suvienys! Neteisingai, sunkiai jis mums sutvarkytas, bet jis pats ir atveria 

mums akis į savo karčią prasmę, pats parodo žmonėms, kaip pagreitinti jo eigą. 

— Teisybė! — pertraukė jį Rybinas. — Reikia atnaujinti žmogų. Jeigu jis 

nušašęs — vesk jį į pirtį, išmau- dyk, apvilk švariais drabužiais — pasveiks! Taip! 

Bet kaip apšvarinti žmogaus vidų? Štai kas! 

Pavlas pradėjo karštai ir griežtai kalbėti apie vyresnybę, apie fabriką, apie tai, 

kaip užsienio darbininkai gina savo teises. Rybinas kartais suduodavo pirštu j 

stalą, lyg statydamas tašką. Ne kartą jis sušukdavo: 

— Taip! 

Ir kartą nusijuokęs tyliai pasakė: 

— Ė, tu dar jaunas! Menkai pažįsti žmones! 

Tuomet Pavlas, sustojęs priešais jį, rimtai pastebėjo: 
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— Nekalbėsime apie senatvę ir jaunystę. Geriau pa-žiūrėkime, kieno 

mintys teisingesnės. 

— Vadinasi, pagal tave, mus ir su dievu apgavo? Taip. Aš taip pat manau, kad 

mūsų religija — apgaulinga. 

Čia įsikišo motina. Kai sūnus kalbėdavo apie dievą n apie visa kita, ką ji siejo 

su savo tikėjimu, kas buvo lai brangu ir šventa, ji visuomet stengdavosi žiūrėti jam 

) akis; jai norėjosi tylomis paprašyti sūnų, kad jis nedraskytų jai širdies aštriais ir 

griežtais netikėjimo žodžiais. Bet už jo netikėjimo ji jausdavo tikėjimą, ir tas ją 

nuramindavo. 

„Negi man suprasti jo mintis?“ —- mąstydavo ji. 

Jai atrodė, kad Rybinui, pagyvenusiam žmogui, taip pat nemalonu ir skaudu 

klausytis Pavlo kalbos. Tačiau, kai Rybinas ramiai pateikė Pavlui savo klausimą, ji 

neiškentė ir trumpai, bet atkakliai tarė: 

— Su viešpačiu — jūs truputį atsargiau! Jūs palys, — kaip norite! — 

Atsikvėpusi ji dar su didesne jėga kalbėjo toliau: — O man, senei, nebus kuo 

nuraminti savo sielvarto, jeigu jūs atimsite iš manęs viešpatį dievą! 

Jos akys pasruvo ašaromis. Ji plovė indus, ir jos pirštai virpėjo. 

— Jūs, motut, mūsų nesupratote! — tyliai ir meiliai tarė Pavlas. 

— Tu atleisk, motin! — iš lėto storu balsu pridūrė Rybinas ir šypsodamasis 

pažiūrėjo į Pavlą. —- Aš pamiršau, jog tu per sena, kad tau karpos būtų 

pjaustomos... 

— Aš kalbėjau, — šnekėjo toliau Pavlas, — ne apie tą gerą ir maloningą 

dievą, kurį jūs tikite, bet apie tą, kuriuo popai mums grasina kaip lazda —• apie 

dievą, kurio vardu norima priversti visus žmones nusilenkti nedaugelio piktai 

valiai... 

— Taigi, taigi! — sušuko Rybinas, suduodamas pirš¬tais į stalą. — Jie ir 

dievą mums pakeitė, jie ir viską, kas tik jų galioje, prieš mus nukreipia! Atmink, 

motin, dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, — vadinasi, jis 

panašus į žmogų, jeigu žmogus panašus į jį! O mes ne į dievą panašūs, bet į 

plėšrius žvėris. Cerkvėje mums baubą rodo... Pakeisti dievą reikia, motin, apvalyti 

jį! Melu ir šmeižtais jį apvilko, sudarkė jo veidą, kad nužudytų mūsų sielas!.. 

Jis kalbėjo tyliai, bet kiekvienas jo kalbos žodis krito ant motinos galvos kaip 

sunkus, pritrenkiąs smūgis. Ir jo veidas — juoda barzda apžėlęs, didelis, 

gedulingas, ją gąsdino. Tamsus jo akių blizgėjimas buvo nepakenčiamas, jis žadino 

širdį maudžiančią baimę. 

— Ne, geriau aš išeisiu! -— tarė ji, nepritariamai linguodama galvą. — To 

klausyti — neturiu jėgų! 

Ir greitai išėjo į virtuvę, lydima Rybino žodžių: 

— Štai, Pavlai! Ne galvoje, bet širdyje pradas! Tai tokia vieta žmogaus 

sieloje, kur niekas kitas neišdigs... 

— Tik protas išvaduos žmogų! — tvirtai tarė Pavlas. 

— Protas neduoda jėgų! — garsiai ir atkakliai priešinosi Rybinas. — Širdis 

duoda jėgų, o ne galva, štai kas! 

Motina nusirengė ir atsigulė nesimeldusi. Jai buvo šalta, nemalonu. Ir 

Rybinas, kuris iš pradžių jai atrodė toks rimtas, išmintingas, dabar kėlė 

priešiškumo jausmą. 



38 

„Eretikas! Maištininkas! — mąstė ji, klausydama jo balso. — Irgi, mat, atėjo, 

prireikė!“ 

O jis kalbėjo tvirtai ir ramiai: 

— Šventa vieta neturi būti tuščia. Ten, kur dievas gyvena, — opi vieta. 

Jeigu jis iškris iš sielos, joje liks žaizda, štai kas! Reikia, Pavlai, naują tikėjimą 

sugalvoti... reikia sukurti dievą — žmonių draugą! 

— Nagi buvo Kristus! — sušuko Pavlas. 

— Kristus buvo netvirtos dvasios. Teaplenkia, sako, mane ši taurė. 

Ciesorių pripažino. Dievas negali pripažinti žmonių valdžios žmonėms, jis — visa 

valdžia! Jis savo sielos nedalija: čia — dieviška, čia — žmogiška.., O jis — prekybą 

pripažino, vedybas pripažino. Jis ir figos medį neteisingai prakeikė, — argi jis savo 

valia nemezgė vaisių? Siela taip pat ne savo valia gėrio vaisių neduoda, -— negi aš 

pats joje pikta pasėjau? Štai kas! 

Kambaryje be pertraukos skambėjo du balsai, karštai susikibdami ir 

grumdamiesi. Pavlas žingsniavo, po jo kojomis girgždėjo grindys. Jam šnekant, visi 

garsai skendo jo kalboje, o kai ramiai ir iš lėto sruveno sunkus Rybino balsas, buvo 

girdėti, kaip tiksėjo švytuoklė ir tyliai traškėjo šaltis, čiupinėjąs namo sienas 

aštriais nagais. 

— Aš tau pasakysiu saviškai, kaip kūrikas: dievas — panašus j ugnį. Taip! 

Jis gyvena širdyje. Pasakyta: dievas — žodis, o žodis — dvasia... 

— Protas! — atkakliai tarė Pavlas. 

— Taip! Vadinasi, dievas širdyje ir prote, bet — ne cerkvėje! Cerkvė — dievo 

kapinės... 

Motina užmigo ir nebegirdėjo, kada išėjo Rybinas. 

Tačiau jis pradėjo lankytis dažnai, ir, jeigu pas Pavlą laidavo kas nors iš 

draugų, Rybinas atsisėsdavo j kampų ir tylėdavo, tik retkarčiais tepasakydamas: 

—- Taigi. Taip! 

O kartą, žiūrėdamas į visus iš kampo tamsiu žvilgsniu, jis niūriai tarė: 

— Reikia kalbėti apie tai, kas yra, o kas bus —• nuims nežinoma — štai kas! 

Kai liaudis išsivaduos, ji pati pamatys, kaip geriau. Pakankamai jai į galvą įkalta, 

ko ji visai nenorėjo, — užteks! Tegu pati supras. Gal ji panorės viską atmesti — 

visą gyvenimą ir visus mokslus, gal ji pamatys, kad viskas nukreipta prieš ją, kaip, 

pavyzdžiui, cerkvės dievas. Jūs tik atiduokite jai į rankas visas knygas, ir ji pati 

atsakys, štai kas! 

Bet jeigu Pavlas būdavo vienas, juodu tuojau pradėdavo nepaliaujamai, bet 

visada ramiai ginčytis, ir motina, sunerimusi klausydama jų kalbų, stebėdavo juos, 

stengdamasi suprasti, ką jie kalba. Kartais jai atrodydavo, kad plačiapetis, 

juodabarzdis vyriškis ir jos sūnus, lieknas ir tvirtas, abudu apako. Jie blaškosi į 

šalis, ieškodami išeities, griebiasi už visko stipriomis, bet aklomis rankomis, purto, 

stumdo iš vienos vietos į kitą, mėto ant grindų ir numetę trypia kojomis. Viską 

užkliudo, viską apčiupinėja ir meta į šalį, nenustodami tikėjimo ir vilties... 

Jie įpratino ją klausytis žodžių, baisių savo tiesumu ir drąsumu, bet šitie 

žodžiai jau nebesmogė jai tokia jėga, kaip pirmą kartą, — ji išmoko juos atmušti. 

Ir kartais už žodžių, neigiančių dievą, ji jausdavo tvirtą tikėjimą juo. Tuomet ji 

šypsodavosi tylia, viską atleidžiančia šypsena. Ir nors Rybinas jai nepatiko, bet jau 

nekėlė priešiškumo. 
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Kartą per savaitę ji nešdavo ukrainiečiui į kalėjimą knygų ir baltinių, sykį jai 

leido pasimatyti su juo, ir ji, parėjusi namo, susigraudinusi pasakojo: 

— Jis ir ten — kaip namie. Su visais meilus, su juo visi juokauja. Jam 

sunku, jis daug kenčia, bet — išsiduoti nenori... 

— Taip ir reikia! — pastebėjo Rybinas. — Mes visi bėdose paskendę, — 

bėdas pasiklojame, bėdomis užsiklojame... Girtis čia nėra kuo. Ne visų akys 

užlipdytos, kiti patys užsimerkia, — štai kas! O jeigu kvailas — kentėk!.. 

 

XII 
 

Pilkas, mažutis Vlasovų namas vis labiau ir labiau traukė priemiesčio dėmesį. 

Tame dėmesyje buvo daug įtariamo atsargumo ir nesąmoningo priešiškumo, tačiau 

ėmė rastis ir patiklaus smalsumo. Kartais ateidavo koks žmogus ir, atsargiai 

dairydamasis, sakydavo Pavlui: 

— Nagi, brolau, tu čia knygas skaitai, įstatymus iš-manai. Tad imk ir 

paaiškink... 

Ir pasakodavo Pavlui apie kokią nors policijos ar fabriko administracijos 

neteisybę. Painesniais atvejais Pavlas duodavo žmogui raštelį į miestą pažįstamam 

advokatui, o kai galėdavo — pats reikalą išaiškindavo. 

Pamažu žmonės ėmė gerbti šitą jauną, rimtą žmogų, kuris apie viską 

kalbėdavo paprastai ir drąsiai, viskuo   

domėdavosi ir viską atidžiai išklausydavo, atkakliai rausdamasis kiekvieno 

atskiro įvykio painiavoje, ir visur visuomet rasdavo kažkokį bendrą, begalinį siūlą, 

kuris tūkstančiais stiprių kilpų riša žmones. 

Ypač žmonių akyse jį iškėlė „pelkinės kapeikos“ istorija. 

Už fabriko, beveik apsupdama jį puvėsingu žiedu, telkšojo plati pelkė, 

apaugusi eglėmis ir beržais. Vasarą |i alsavo tirštais, geltonais garais, ir į priemiestį 

iš jos skrisdavo debesys uodų, nešančių drugį. Pelkė priklausė fabrikui, ir naujasis 

direktorius, norėdamas iš jos gauti naudos, sumanė ją nusausinti, o kartu 

prisikasti durpių. Įkalbėdamas darbininkams, kad šita priemonė padarysianti 

sveikesnę apylinkę ir pagerinsianti visiems gyvenimo sąlygas, direktorius įsakė 

atskaityti pelkei sausinti po kapeiką nuo rublio iš jų uždarbio. 

Darbininkai subruzdo. Labiausiai juos užgavo, kad tarnautojai nebuvo 

įtraukti į naujo mokesčio mokėtojų sąrašą. 

Šeštadienį, kai buvo iškabintas direktoriaus pranešimas apie kapeikos 

rinkimą, Pavlas sirgo; jis nedirbo ir nieko apie tai nežinojo. Kitą dieną, po pamaldų, 

pas jį atėjo garbingos išorės senis, liejikas Sizovas, aukštas ir piktas šaltkalvis 

Machotinas ir papasakojo jam direktoriaus nutarimą. 

— Susirinkome mes, senesnieji, — rimtai kalbėjo Sizovas, — pakalbėjome 

apie tai, ir štai draugai mus atsiuntė paklausti tave kaip nusimanantį žmogų, — 

ar yra toks įstatymas, kad direktorius mūsų kapeika su uodais kariautų? 

— Supranti! — tarė Machotinas, žybčiodamas siauromis akimis. — Prieš 

ketverius metus jie, sukčiai, pirčiai rinko. Trys tūkstančiai aštuoni šimtai buvo 

surinkta. Kur jie? Pirties nėra! 

Pavlas paaiškino, kad mokesčiai neteisingi, kad tik fabrikas iš to sumanymo 

gali turėti daug naudos; juodu abu suniurę išėjo. Palydėjusi juos, molina 

šypsodamasi tarė: 
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— Štai, Paša, ir seniai ėmė tavęs klausti patarimo. 

Pavlas nieko neatsakė, susirūpinęs atsisėdo prie stalo 

ir pradėjo kažką rašyti. Po kelių minučių jis tarė: 

— Prašau tave: nuvažiuok Į miestą ir įteik šitą raštelį... 

— Ar čia pavojinga? -  paklausė ji. 

— Taip. Ten spausdina mūsų laikraštį. Reikia, kad kapeikos istorija 

patektų į šį numerį... 

— N-na! — atsiliepė ji. — Aš tuojau... 

Tai buvo pirmas uždavinys, kurį sūnus jai pavedė. Ji apsidžiaugė, kad jis 

atvirai jai pasakė, koks reikalas. 

— Tą aš suprantu, Paša! — kalbėjo ji rengdamasi. — Čia jie jau plėšia! 

Kuo, vardu tas žmogus — Jegoras Ivanovičius? 

Ji sugrįžo vėlai vakare, pavargusi, bet patenkinta. 

— Sašenką mačiau! — kalbėjo ji sūnui. — Sveikina tave. O tas Jegoras 

Ivanovičius toks paprastas, juokdarys! Juokingai kalba. 

— Džiaugiuosi, kad jie tau patinka, — tyliai tarė Pavlas. 

— Paprasti žmonės, Paša! Gerai, kai žmonės paprasti! Ir visi gerbia tave... 

Pirmadienį Pavlas vėl nėjo dirbti, jam skaudėjo galvą. Bet apypiečiais atbėgo 

Fedia Mazinas, susijaudinęs, laimingas, ir, dusdamas iš nuovargio, pranešė: 

— Einam! Visas fabrikas sukilo. Tavęs atsiuntė. Sizovas ir Machotinas 

sako, kad tu visų geriausiai gali išaiškinti. Kas ten darosi! 

Pavlas tylėdamas pradėjo rengtis. 

— Atbėgo bobos — spiegia! 

— Eisiu ir aš, — pareiškė motina. — Ką jie ten su-manė? Eisiu! 

— Eik! — tarė Pavlas. 

Gatve ėjo greitai ir tylėdami. Motina duso iš susijaudinimo ir jautė — artinasi 

kažkas svarbu. Fabriko variuose stovėjo minia moterų ir rėksmingai plūdosi. Kai 

jie Irise prasmuko į kiemą, tai iš karto pateko j tirštą, juodą, nervingai gaudžiančią 

minią. Motina matė, kad visų galvos buvo nukreiptos į vieną pusę, j kalvių cecho 

sieną, kur ant senų geležų krūvos, raudonų plytų fone, mosuodami rankomis, 

stovėjo Sizovas, Machotinas, Vialo- vas ir dar penketas pagyvenusių, įtakingų 

darbininkų. 

— Vlasovas eina! — kažkas sušuko. 

— Vlasovas? Veskit jį šen... 

- Tyliau! — rėkė keliose vietose iš karto. 

Ir kažkur arti pasigirdo lygus Rybino balsas: 

— Ne kapeiką reikia ginti, bet — teisybę, — Štai kas! Mums brangi ne 

mūsų kapeika — ji nėra apvalesnė už kitas, bet — ji sunkesnė — joje žmogaus 

kraujo daugiau negu direktoriaus rublyje, štai kas! Ir ne kapeiką branginame — 

kraują, teisybę — štai kas! 

Jo žodžiai krito j minią, išskeldami karštus šauksmus: 

— Teisybė, Rybinai! 

— Teisingai, kūrike! 

— Vlasovas atėjo! 

Balsai liejosi į ūžiantį viesulą, nuslopindami sunkų mašinų bruzdesį, duslų 

garo alsavimą ir laidų švilpimą. Iš visų pusių skubinai bėgo žmonės, mojuodami 

rankomis, kurstydami vieni kitus karštais, dygiais žodžiais. Susierzinimas, 
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visuomet snaudęs jų pavargusiose krūtinėse, nubudo, veržte veržėsi, 

triumfuodamas skraidė ore, vis plačiau skleisdamas savo tamsius sparnus, vis 

smarkiau apimdamas žmones, masindamas juos paskui save, glausdamas vienus 

prie kitų, pavirsdamas liepsnojančia neapykanta. Viršum minios suposi suodžių ir 

dulkių debesis, prakaitu apsipylę veidai degė, skruostų oda verkė juodomis 

ašaromis. Tamsiuose veiduose spindėjo akys, žibėjo dantys. 

Ten, kur stovėjo Sizovas ir Machotinas, atsirado Pav- las ir suskambėjo jo 

šauksmas: 

— Draugai! 

Motina matė, kad jo veidas išblyškęs ir lūpos dreba; ji nejučiom yrėsi pirmyn, 

skirdama minią. Jai sakė susierzinę: 

— Kur lendi? 

Ją stumdė. Bet tas nesulaikė motinos; skverbdamasi per žmones pečiais ir 

alkūnėmis, ji pamažu spraudėsi vis arčiau sūnaus, norėdama atsistoti šalia jo. 

O Pavlas, paleidęs iš krūtinės žodį, į kurį jis buvo pripratęs įdėti gilią ir svarbią 

prasmę, pajuto, kad jo gerklę suspaudė kovingo džiaugsmo spazma; pagavo noras 

sviesti žmonėms savo širdį, uždegtą svajonės apie teisybę. 

— Draugai! — pakartojo jis, semdamas iš šito žodžio pasigėrėjimo ir jėgos. 

— Mes — tie žmonės, kurie stato cerkves ir fabrikus, kala grandines ir pinigus, 

mes — ta gyvoji jėga, kuri visus maitina ir linksmina nuo vystyklų iki karsto. 

— Štai! — sušuko Rybinas. 

— Mes visada ir visur pirmieji darbe ir paskutinieji gyvenime. Kas mumis 

rūpinasi? Kas linki mums gera? Kas laiko mus žmonėmis? Niekas! 

— Niekas! — atsiliepė lyg aidas kažkieno balsas. 

Pavlas tvardydamasis ėmė kalbėti paprasčiau, ramiau, minia pamažu slinko 

artyn prie jo, virsdama tamsiu tūkstančio galvų kūnu. Ji žiūrėjo į jo veidą šimtais 

Įdėmių akių, siurbė jo žodžius. 

— Mes nesulauksime geresnių dienų, kol nepasijusime esą draugai, 

bičiulių šeima, tvirtai surišta vienu troškimu — troškimu kovoti dėl savo teisių. 

— Kalbėk apie reikalą! — šiurkščiai sušuko kažkas šalia motinos. 

— Nekliudyk! — pasigirdo du negarsūs balsai atskirose vietose.  

Aprūkę veidai nepasitikėdami ir niūriai niaukėsi: dešimtys akių žiūrėjo į Pavlą 

rimtai, įsigilinusios. 

— Socialistas, o nekvailas! — pastebėjo kažkas. 

— O! Drąsiai kalba! — stumtelėjęs motinos petį, pasakė aukštas vienakis 

darbininkas. 

— Metas, draugai, suprasti, kad niekas mums nepadės, išskyrus mus 

pačius! Vienas už visus, visi už vieną — štai mūsų įstatymas, jeigu norime nugalėti 

priešą! 

— Teisingai kalba, vyrai! — šūktelėjo Machotinas. 

Ir, plačiai užsimojęs ranka, jis pagrūmojo kumščiu. 

— Reikia iškviesti direktorių! — kalbėjo toliau Pavlas. 

Minią lyg viesulas smogė. Ji subangavo, ir dešimtys balsų iš karto sušuko: 

— Šen direktorių! 

— Nusiųsti pas jį atstovus! 
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Motina prasiskverbė į priekį ir, kupina pasididžiavimo, žiūrėjo į sūnų 

užvertusi galvą: Pavlas stovėjo tarp senų, gerbiamų darbininkų, visi jo klausė ir 

pritarė jam. Jai patiko, kad jis nepyksta, neplūsta kaip kiti. 

Tartum kruša ant skardos, byrėjo atskiri šauksmai, keiksmai, pikti žodžiai. 

Pavlas plačiai atvertomis akimis žiūrėjo iš viršaus į žmones ir kažko tarp jų ieškojo. 

— Atstovus! 

— Sizovą! 

— Vlasovą! 

— Rybiną! Jo dantys baisūs! 

Staiga minioje pasigirdo negarsūs šūksmai: 

— Pats ateina!.. 

— Direktorius!.. 

Minia prasiskyrė, duodama kelią aukštam, smaila barzdele, pailgo veido 

žmogui. 

— Leiskite! — kalbėjo jis, trumpais rankos mostais šalindamas iš kelio 

darbininkus, bet jų nepaliesdamas. Jo akys buvo primerktos, ir įgudusio žmonių 

valdytojo žvilgsniu jis tiriamai čiupinėjo darbininkų veidus. Prieš  

jį kėlė kepures, lenkėsi jam, — jis ėjo, neatsakydamas į pasveikinimus, ir sėjo 

minioje tylą, suglumimą, drovias šypsenas ir negarsius šūksmus, kuriuose jau 

buvo girdėti atgaila vaikų, suprantančių, kad jie paišdykavo. 

Štai jis praėjo pro motiną, griežtomis akimis žvilgtelėjo jai į veidą, sustojo prie 

geležų krūvos. Kažkas iš viršaus ištiesė jam ranką, jis nepriėmė jos ir, laisvai, 

stipriai pasispyręs, užlipo ant krūvos, atsistojo priešaky Pavlo ir Sizovo ir paklausė: 

— Čia — kas per sambūris? Kodėl metėt darbą? 

Kelias akimirkas buvo tylu. Žmonių galvos lingavo 

tartum varpos, Sizovas, mostelėjęs ore kepure, patraukė pečiais ir nuleido 

galvą. 

— Aš klausiu! — riktelėjo direktorius. 

Pavlas atsistojo šalia jo ir, rodydamas Sizovą ir Rybiną, garsiai tarė: 

— Mus tris draugai įgaliojo pareikalauti, kad jūs atšauktumėte savo 

paliepimą išskaityti kapeiką... 

— Kodėl? —- paklausė direktorius, nežiūrėdamas į Pavlą. 

Tokius mokesčius mes laikome neteisingais! -- garsiai tarė Pavlas. 

Tai ką, jūs mano sumanyme nusausinti pelkę matote tik norą išnaudoti 

darbininkus, o ne rūpinimąsi pagerinti jų buitį? Taip? 

— Taip! — atsakė Pavlas. 

—- Jūs taip pat? — paklausė direktorius Rybiną. 

— Visi vienodai! — atsakė Rybinas. 

— O jūs, gerbiamasis? — kreipėsi direktorius į Sizovą. 

— Taigi ir aš paprašysiu: palikite jau tą kapeikėlę mums! 

Ir Sizovas, vėl nuleidęs galvą, kaltai nusišypsojo. 

Direktorius iš lėto apžvelgė minią, patraukė pečiais Paskui tiriamai apžiūrėjo 

Pavlą ir pareiškė jam:  

- Jūs atrodote gana inteligentiškas žmogus ne¬jaugi ir jūs nesuprantate 

šito sumanymo naudos? 

Pavlas garsiai atsakė: 

— Jeigu fabrikas pelkę nusausins savo lėšomis, tai visi supras! 
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— Fabrikas neužsiima filantropija! — sausai pareiškė direktorius. - Aš 

įsakau visiems tučtuojau pradėti darbą! 

Ir jis pradėjo lipti žemyn, atsargiai čiuopdamas koja geležis ir j nieką 

nežiūrėdamas. 

Minioje pasigirdo nepasitenkinimo gaudesys. 

— Ką? — paklausė direktorius sustodamas. 

Visi nutilo, tik kažkur iš tolo pasigirdo vienišas balsas: 

Dirbk pats! 

- Jeigu po penkiolikos minučių nepradėsite dirbti, įsakysiu užrašyti 

visiems pabaudas! — šaltai ir aiškiai atsakė direktorius. 

Jis vėl nuėjo per minią, bet dabar už jo nugaros kilo duslus murmėjimas, ir 

juo tolyn ėjo figūra, juo garsesni buvo šauksmai. 

— Kalbėk tu su juo! 

— Še tau ir teisės! Ė, dalia dalužė... 

Kreipėsi į Pavlą, šaukdami jam: 

— Ei, įstatymų žinove, kas dabar daryti? 

— Tu kalbėjai, kalbėjai, o jis atėjo — viską paleido niekais! 

— Na, Vlasovai, kas bus? 

Kai šūkavimai pasidarė atkaklesni, Pavlas pareiškė: 

— Aš siūlau, draugai, mesti dirbus, kol jis atsisakys kapeikos... 

Ėmė birti susijaudinimo kupini žodžiai: 

— Kvailius rado! 

Streikas? 

— Už tą kapeiką? 

—- Tai kas? Na — ir streikas!  

— Visus dėl to už pakarpos... 

— O kas dirbs? 

— Atsiras! 

— Judošiai! 

 

XIII 
 

Pavlas nulipo ir atsistojo šalia motinos. 

Visi aplinkui suūžė, vieni su kitais ginčydamiesi, nerimaudami, šūkaudami. 

— Streiko nesulipdysi! —- tarė Rybinas, prieidamas prie Pavlo. — Nors 

žmonės ir godūs, bet bailūs. Tave palaikys kokie trys šimtai, ne daugiau. Tokios 

mėšlo krūvos vienomis šakėmis nepakelsi... 

Pavlas tylėjo. Priešais jį siūbavo didžiulis, juodas minios veidas ir 

reikalaudamas žiūrėjo jam į akis. Neramiai plakė širdis. Vlasovui atrodė, kad jo 

žodžiai dingo žmonėse be pėdsakų, lyg reti lietaus lašai, nukritę į žemę, ilgos 

sausros nualintą. 

Jis nuėjo namo liūdnas, pavargęs. Paskui jį ėjo motina ir Sizovas, o šalia 

žingsniavo Rybinas ir gaudė į ausį: 

— Tu gerai kalbi, tik ne širdžiai, — štai kas! Reikia į širdį, į pačias jos 

gelmes sviesti kibirkštį. Protu žmonių nepaimsi, ne pagal koją apavas — plonas, 

ankštas! 

Sizovas kalbėjo motinai: 
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— Metas mums, seniams, į kapines, Nilovna! Ateina nauji žmonės. Kaip 

mes gyvenome? Keliais šliaužiojome ir ligi žemės lankstėmės. O dabar žmonės — 

lyg atsikvošėjo, lyg dar labiau klysta, na — nepanašūs į mus. Štai jaunuomenė 

kalbasi su direktorium kaip su lygiu... ta-aip! Iki pasimatymo, Pavlai 

Michailovičiau, — gerai tu, brol, žmones gini! Duok dieve, gal surasi išeitį, duok 

dieve! 

Jis nuėjo. 

— Taip, mirkite gi! — murmėjo Rybinas. — Jūs ir   

dabar jau ne žmonės, o tik glaistas plyšiams užklijuoti. Tu matei, Pavlai, kas 

šaukė, kad tave į atstovus? Tie, kurie sako, kad tu socialistas, maištininkas, — štai 

kas! — jie! Girdi, jį išvys, — taip jam ir reikia... 

-— Jie savaip teisūs! — tarė Pavlas. 

— Ir vilkai teisūs, kai drasko draugą... 

Rybino veidas buvo paniuręs, balsas neįprastai drebėjo: 

— Nepatikės žmonės pliku žodžiu — reikia kentėti, reikia krauju nuplauti 

žodį... 

Visą dieną Pavlas vaikščiojo niūrus, pavargęs, keistai susinervinęs, jo akys 

degė ir lyg kažko ieškojo. Motina, tą pastebėjusi, atsargiai paklausė: 

— Kas tau, Paša, a? 

— Galvą skauda, - - pasakė jis susimąstęs. 

— Atsigultum, aš gydytoją pašauksiu... 

Jis pažvelgė į ją ir skubiai atsakė: 

— Ne, nereikia! 

Ir staiga tyliai prabilo: 

— Jaunas aš, nepajėgus, — štai kas! Nepatikėjo manimi, nepasekė manąja 

tiesa, vadinasi, nemokėjau jos pasakyti!.. Man nesmagu   skaudu dėl 

savęs! 

Ji, žiūrėdama į jo niūru veidą ir norėdama paguosti, patylom tarė: 

— Tu palauk! Šiandien nesuprato — rytoj supras... 

— Turi suprasti! — sušuko jis. 

— Juk štai net aš matau tavo tiesą... 

Pavlas priėjo prie jos. 

— Tu, motin, geras žmogus... 

Ir nusigręžė nuo jos. Ji krūptelėjusi, tarsi nudegin-ta tylių žodžių, prisidėjo 

ranką prie širdies ir išėjo, atsargiai nusinešdama jo glamonę. 

Naktį, kai ji miegojo, o jis, gulėdamas lovoje, skaitė knygą, atvyko žandarai ir 

piktai pradėjo raustis visur, kieme, ant aukšto. Išgeltėlis karininkas elgėsi kaip ir   

pirmąjį kartą: įžeidžiamai, pašaipiai, su pasitenkinimu tyčiodamasis, 

stengdamasis užgauti širdį. Motina, sėdėdama kampe, tylėjo, neatitraukdama akių 

nuo sūnaus veido. Jis stengėsi neparodyti susijaudinimo, tačiau kai karininkas 

juokėsi, jo pirštai keistai drebėjo, ir ji jautė, kad jam sunku neatsakyti žandarui, 

sunku pakęsti jo pašaipą. Dabar jai nebuvo taip baisu, kaip per pirmąją kratą, ji 

jautė daugiau neapykantos šitiems pilkiems nakties svečiams su pentinais prie 

batų, ir toji neapykanta nustelbė baimę. 

Pavlas suspėjo jai šnibžtelti: 

— Mane suims... 

Ji, nuleidusi galvą, tyliai atsakė: 
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— Suprantu... 

Ji suprato — įmes jį į kalėjimą dėl to, kad jis šiandien kalbėjo darbininkams. 

Bet tam, ką jis kalbėjo, visi pritarė, ir visi turi jį ginti, vadinasi, ilgai jo nelaikys... 

Ji norėjo jį apkabinti, pravirkti, bet šalia stovėjo karininkas ir, primerkęs akis, 

žiūrėjo į ją. Jo lūpos trūkčiojo, ūsai virpėjo — Vlasovai atrodė, kad šitas žmogus 

laukia jos ašarų, skundų ir maldavimų. Sukaupusi visas jėgas, stengdamasi 

mažiau kalbėti, ji suspaudė sūnaus ranką ir, sulaikydama kvapą, iš lėto, tyliai 

pasakė: 

Iki pasimatymo, Paša. Viską pasiėmei, kas reikia? 

— Viską. Neliūdėk... 

Viešpats su tavimi... 

Kai jį išvedė, ji atsisėdo ant suolo ir užsimerkusi ėmė tyliai kūkčioti. 

Atsirėmusi nugara į sieną, kaip kitados darydavo jos vyras, prislėgta sielvarto ir 

skaudžiai jausdama savo bejėgiškumą, ji, atlošusi galvą, raudojo ilgai ir vienodai, 

išliedama šitais garsais sužeistos širdies skausmą. O priešais ją kaip nejudama 

dėmė stovėjo geltonas veidas retais ūsais, ir primerktos akys žiūrėjo’ su 

pasitenkinimu. Jos krūtinėje kunkuliavo juodas įniršis ir pagieža žmonėms, kurie 

atima motinai sūnų dėl to, kad sūnus ieško tiesos. 

Buvo šalta, į stiklus barbeno lietus, atrodė, kad naktį aplink namą tykodamos 

vaikščioja pilkos žmogystos plačiais raudonais veidais, be akių, ilgomis rankomis. 

Vaikščioja ir vos girdimai žvangina pentinais. 

„Kad būtų paėmę, ir mane“, — mąstė ji. 

Sukaukė sirena, reikalaudama, kad žmonės eitų į darbą. Šiandien ji kaukė 

dusliai, negarsiai ir neryžtingai. Atsidarė durys, įėjo Rybinas. Jis atsistojo priešais 

ją ir, braukdamas delnu nuo barzdos lietaus lašus, paklausė: 

— Išvedė? 

— Išvedė, prakeiktieji! — atsidususi atsakė ji. 

— Tai šitaip! — tarė Rybinas šyptelėjęs. — Ir mane — iškrėtė, apgraibė, ta-

aip. Išplūdo... Na, bet nenuskriaudė. Vadinasi, išvedė Pavlą! Direktorius mirktelėjo, 

žandaras linktelėjo, ir — nėra žmogaus! Jie sutaria. Vieni liaudį melžia, o kiti — už 

ragų laiko... 

— Bet jūs užstotumėte Pavlą! — sušuko pakildama motina. — Juk jis už 

visus kovojo. 

— Kas užstos? — paklausė Rybinas. 

— Visi! 

— Žiūrėk tik! Ne, to nebus. 

Šaipydamasis jis išėjo sunkiu žingsniu, padidindamas motinos sielvartą 

rūsčiu savo žodžių beviltiškumu. 

„O jeigu pradės mušti, kankinti?..“ 

Ji vaizdavosi sūnaus kūną sumuštą, sudraskytą, kruviną, ir baimė tarsi 

šaltas luitas gulė ant krūtinės, slėgė ją. Graužė akis. 

Ji nekūrė krosnies, nevirė sau pietų ir negėrė arba- los, tik vėlų vakarą suvalgė 

gabalėlį duonos. Ir kai nuėjo gulti, tai pamanė, kad jos gyvenimas dar niekuomet 

nebuvo toks vienišas, plikas. Pastaraisiais metais ji priprato gyventi nuolat 

laukdama kažko svarbaus, gero. Aplink ją triukšmingai ir guviai sukiojosi 

jaunimas, ir visuomet prieš jos akis stovėjo rimtas veidas sūnaus, šilo neramaus, 

bet gero gyvenimo kūrėjo. Ir štai jo nebėra ir — nieko nebėra.  
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XIV 
 

Lėtai praslinko diena, nemigo naktis ir dar lėčiau kita diena. Ji kažko laukė, 

bet niekas neatėjo. Atslinko vakaras. Ir —- naktis. Dūsavo ir čežėjo siena šaltas 

lietus, vėjas kaukė kamine, kažkas šliaužiojo po grindimis. Nuo stogo varvėjo 

vanduo, ir liūdni jo lašų garsai keistai susiliedavo su laikrodžio tiksėjimu. Atrodė, 

visas namas tyliai supasi, ir viskas aplinkui buvo nereikalinga, viskas apmirę iš 

liūdesio... 

Į langą kažkas tyliai pabarbeno — kartą, du... Ji priprato prie tų barbenimų, 

jie negąsdino jos, bet dabar krūptelėjo, džiaugsmingai dygstelėjus širdžiai. Neaiški 

viltis greitai pakėlė ją ant kojų. Užsimetusi ant pečių skepetą, ji atidarė duris... 

Įėjo Samoilovas, o paskui jį — dar kažkoks žmogus, užsidengęs veidą 

apsiausto apikakle, užsimaukšlinęs ant akių kepurę. 

— Pažadinom mes jus? — nepasisveikindamas paklausė Samoilovas, 

susirūpinęs ir paniuręs, ne toks kaip visuomet. 

— Nemiegojau! — atsakė ji ir tylėdama įsmeigė į juos laukiančias akis. 

Samoilovo palydovas, sunkiai ir parpiančiai alsuodamas, nusiėmė kepurę ir, 

paduodamas motinai plačią trumpais pirštais plaštaką, tarė jai draugiškai, kaip 

senai pažįstamai: 

— Sveika, mamyte! Nepažinote? 

— Tai jūs? — sušuko Vlasova, kažkodėl staiga nu-džiugusi. — Jegoras 

Ivanovičius? 

— Aš esmi! — atsakė jis, linktelėdamas didelę galvą su ilgais kaip psalmių 

skaitytojo plaukais. Jo pilnas veidas nuoširdžiai šypsojosi, mažos pilkos akutės 

žiūrėjo į motinos veidą meiliai ir giedrai. Jis buvo panašus į virtuvą, — toks pat 

apvalus, nedidukas, storu kaklu ir trumpomis rankomis. Veidas blizgėjo ir švytėjo, 

kvėpavo jis garsiai, ir krūtinėje visą laiką kažkas kliuksėjo, parpė... 

— Eikite į kambarį, aš tuoj apsirengsiu! — paprašė motina. 

— Mes pas jus su reikalu! — susirūpinęs tarė Samoilovas, iš padilbų 

pažvelgęs į ją. 

Jegoras Ivanovičius Įėjo į kambarį ir iš ten kalbėjo: 

— Šiandien rytą, mieloji mamyte, iš kalėjimo išėjo jūsų pažįstamas 

Nikolajus Ivanovičius... 

— Argi jis ten? — paklausė motina. 

— Išbuvo du mėnesius ir vienuolika dienų. Matė ten ukrainietį — jis 

sveikina jus, matė ir Pavlą, kuris taip pat sveikina, prašo nesirūpinti ir pasakyti, 

kad jo kelyje poilsio vieta yra kalėjimas — taip jau yra nustačiusi mūsų rūpestingoji 

vyresnybė. Dabar, mamyte, aš eisiu prie reikalo. Ar žinote, kiek vakar čia žmonių 

sučiupo? 

— Ne! Argi dar ir be Pašos? — sušuko motina. 

— Jis — keturiasdešimt devintas! — ramiai pertraukė ją Jegoras 

Ivanovičius. — Ir reikia tikėtis, kad vyresnybė dar kokią dešimtį žmonių suims. 

Štai šitą poną taip pat... 

- Taip, ir mane! — niūriai tarė Samoilovas. 

Vlasova pajuto, kad jai pasidarė lengviau kvėpuoti... 

„Ne jis vienas ten!“ — dingtelėjo jai galvoje. 

Apsirengusi įėjo į kambarį ir žvaliai nusišypsojo svečiui. 
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-- Turbūt, ilgai nelaikys, kad tiek daug suėmė... 

— Teisingai! — tarė Jegoras Ivanovičius. — O jeigu mes būsime tokie 

gudrūs ir paleisime vėjais visą jų darbą, tai jie liks it musę kandę. Mat, jeigu mes 

dabar ne- bepristatysime į fabriką savo knygelių, žandarpalaikiai Iversis už šito 

liūdno reiškinio ir nukreips jį prieš Pavlą bei jo draugus, kurie drauge su juo pateko 

į tamsiąją... 

— Kaipgi tai? — neramiai sušuko motina. 

— Labai paprastai! — švelniai tarė Jegoras Ivanovičius. — Kartais ir 

žandarai teisingai samprotauja. Jūs   

pagalvokite: buvo Pavlas — buvo knygelių ir atsišaukimų, nėra Pavlo — nėra 

nei knygelių, nei atsišaukimų. Vadinasi, tai jis skleidė knygeles, aha-a? Na ir 

pradės jie visus ėsti — žandarai mėgsta taip prikirpti žmogų, kad iš jo paliktų vieni 

niekai! 

— Suprantu, suprantu! — susisielojusi tarė moti¬na. — Ak, viešpatie! Tai 

kaipgi dabar? 

Iš virtuvės pasigirdo Samoilovo balsas: 

—- Beveik visus išgaudė, kad juos kur velniai!.. Dabar mums reikia tęsti toliau 

jų darbą kaip ir pirma, ne tik dėl reikalo, bet ir draugams išgelbėti. 

O dirbti — nėra kam! — pridūrė Jegoras šypsodamasis. — Literatūros mes 

turime geriausios rūšies — pats jos gaminau... Bet kaip ją j fabriką įnešti — nežinia! 

— Prie vartų pradėjo visus krėsti! — tarė Samoilovas. 

Motina jautė, kad iš jos kažko norima, laukiama, ir ji skubiai klausinėjo: 

— Na, tai kas gi? Kaipgi? 

Samoilovas atsistojo tarpduryje ir tarė: 

— Jūs, Pelagėja Nilovna, pažįstamos su prekiautoja Koršunovą... 

— Pažįstamos, na? 

— Pasikalbėkite su ja, gal ji įneš? 

Motina ėmė mosuoti rankomis. 

— Oi, ne! Ji plepi boba, ne! Kai sužinos, kad per mane, iš šitų namų — ne, 

ne! 

Ir staiga, dingtelėjus netikėtai minčiai, ji tyliai tarė: Jūs man duokite, duokite 

— man! Aš padarysiu, aš pati rasiu kelią! Aš ir paprašysiu Marją, kad ji mane 

padėjėja pasiimtų! Aš turiu valgyti, tad ir dirbti reikia! Tai aš ir nešiosiu ten pietus! 

Aš jau įsitaisysiu! 

Prispaudusi prie krūtinės rankas, ji skubiai įrodinėjo, kad viską padarysianti 

gerai, nepastebimai, ir pagaliau džiaugsmingai sušuko: 

— Jie pamatys — Pavlo nėra, bet jo ranka net iš kalėjimo fabriką pasiekia 

— jie pamatys! 

Visi trys pralinksmėjo, Jegoras, tvirtai trindamas rankas, šypsojosi ir kalbėjo: 

— Nuostabu, mamyte! Kad jūs žinotumėt, kaip tatai puiku! Tiesiog — 

žavu. 

— Jeigu tai pavyks, j kalėjimą aš atsisėsiu kaip į kėdę! — trindamas 

rankas, pastebėjo Samoilovas. 

— Jūs — gražuolė! — gergždžiančiu balsu šaukė Jegoras. 

Motina nusišypsojo. Jai buvo aišku: jeigu dabar lapeliai pasirodys fabrike, 

vyresnybė turės suprasti, jog ne jos sūnus juos platina. Ir, jausdamasi galinti atlikti 

uždavinį, ji visa virpėjo iš džiaugsmo. 
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— Kai eisite pasimatyti su Pavlu, — kalbėjo Jegoras, — pasakykite jam, 

kad jis turi gerą motiną... 

— Aš jį anksčiau pamatysiu! — šypsodamasis pažadėjo Samoilovas. 

— Tai jūs ir pasakykite jam — aš viską, kas reikia, padarysiu! Kad jis tą 

žinotų!.. 

— O jeigu jo nepatupdys? — paklausė Jegoras, rodydamas į Samoilovą. 

— Na, ką gi padarysi! 

Jie abudu nusikvatojo. Ir ji, supratusi savo klaidą, ėmė juoktis, tyliai ir 

liūdnai, truputį valiūkiškai. 

— Per savus rūpesčius svetimų nematyti! — tarė ji, nuleidusi akis. 

— Tatai natūralu! — sušuko Jegoras. — O dėl Pavlo jūs nesisielokite, 

neliūdėkite. Iš kalėjimo jis dar puikesnis sugrįš. Ten ilsiesi ir mokaisi, o laisvėje 

tokiems, kaip mes, nėra laiko. Aš štai esu tris kartus sėdėjęs ir jeigu kažin kokio 

malonumo ir nejaučiau, tai neabejotinos naudos protui ir širdžiai turėjau kiekvieną 

kartą. 

— Jūs sunkiai kvėpuojate! — tarė ji, draugiškai žiūrėdama į jo paprastą 

veidą. 

- Čia yra kitos priežastys! — atsakė jis, pakėlęs j viršų pirštą. — Tai, vadinasi, 

mamyte, nutarta? Rytoj mes jums atnešim medžiagėlės, ir vėl pradės veikti pjūklas, 

naikinąs amžiną tamsą. Tegyvuoja laisvas žodis, ir tegyvuoja motinos širdis! O tuo 

tarpu — iki pasimatymo! 

— Iki pasimatymo! — tarė ir Samoilovas, tvirtai spausdamas jos ranką. — 

O aš štai savo motinai negaliu nė prasižioti apie tokius dalykus, taip! 

— Visi supras! — tarė Vlasova, norėdama jam suteikti malonumo. 

Jiems išėjus, ji uždarė duris ir, atsiklaupusi vidury kambario, ėmė melstis, 

šnarant lietui. Meldėsi be žodžių, viena didele mintimi už žmones, kuriuos Pavlas 

atvedė i jos gyvenimą. Jie tarytum slinko tarp jos ir ikonų, slinko visi tokie paprasti, 

keistai artimi vieni kitiems ir vieniši. 

Anksti rytą ji išėjo pas Marją Koršunovą. 

Prekiautoja, kaip visada apsitepusi ir triukšminga, pasitiko ją su užuojauta. 

— Liūdi? —- paklausė ji, plekšnodama riebia ranka motinai per petį. — 

Liaukis! Suėmė, išvežė — didelė čia bėda! Čia nieko blogo nėra. Seniau už vagystes 

į kalėjimą sodindavo, o dabar už teisybę pradėjo sodinti. Pav¬las gal ir ne taip ką 

nors pasakė, bet jis visus gynė, — ir visi jį supranta, nesirūpink! Ne visi sako, bet 

visi žino, kas geras. Aš vis rengiausi pas tave užeiti, tik nėra kada. Verdu ir 

prekiauju, o numirsiu, matyt, elgeta. Meilužiai mane kamuoja, prakeiktieji! Taip ir 

čiulpia, taip ir čiulpia, kaip tarakonai kepalą... Sutaupysi kokį dešimtuką, ateis 

kuris eretikas — ir nudžiaus pinigus! Tikras vargas būti boba! Biaurios pareigos 

žemėje! Vienai gyventi sunku, dviese — nyku! 

— O aš pas tave atėjau padėjėja prašytis! —tarė Vlasova, nutraukdama jos 

plepalus. 

— Kaip tai? — paklausė Marja ir, išklausiusi draugę, teigiamai linktelėjo 

galvą. 

— Galima! Atsimeni, tu mane paslėpdavai nuo mano vyro? Na, o dabar aš tave 

nuo vargo paslėpsiu... Tau turi padėti visi, nes tavo sūnus žūsta dėl visų reikalo. 

Turi gerą berniuką, visi kaip vienas taip sako, ir visi jo gailisi. Aš pasakysiu — 

nieko gera vyresnybė iš tų suėmimų neturės, — tu pažiūrėk, kas fabrike dedasi! 
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Negerai kalba, mieloji! Jie ten, viršininkai, mano: įkando žmogui j kulnį — toli 

nenueis! O išeina taip, jog dešimčiai sudavė — šimtus užpykdė! 

Pasikalbėjimas baigėsi tuo, jog kitą dieną apypiete Vlasova buvo fabrike su 

dviem puodais Marjos patiekalų, o pati Marja nuėjo prekiauti į turgų. 

 

XV 
 

Darbininkai iš karto pastebėjo naująją pardavėją. Vieni, prieidami prie jos, 

pagiriamai sakė: 

— Darbo ėmeisi, Nilovna? 

Ir vieni guodė, įrodinėdami, kad Pavlą greit paleis, antri kėlė nerimą jos 

nuliūdusiai širdžiai užuojautos žodžiais, treti piktai plūdo direktorių, žandarus, 

rasdami jos širdyje palankų atbalsį. Buvo žmonių, kurie neslėpė pikto džiaugsmo 

žiūrėdami į ją, o tabelininkas Isajus Gorbovas tarė pro dantis: 

— Jeigu aš būčiau gubernatorius, tavo sūnų — pa-karčiau! Nevesk 

žmonių iš kelio! 

Nuo šito žiauraus grasinimo padvelkė į ją kapų šaltis. Ji nieko neatsakė Isajui, 

tik pažvelgė į jo mažytį šlakuotą veidą ir atsidususi nuleido akis. 

Fabrike buvo neramu, darbininkai rinkosi būreliais, kažką pusbalsiu 

kalbėjosi, visur zujo susirūpinę meistrai, kartais pasigirsdavo keiksmai, suerzintas 

juokas. 

Du policininkai pro ją nuvedė Samoilovą; jis ėjo, vieną ranką įsikišęs į kišenę, 

o kita glostydamas savo rusvus plaukus. 

Jį lydėjo minia darbininkų, koks šimtas žmonių, ra-gindami policininkus 

keiksmais ir pajuokomis... 

—- Pasivaikščioti išėjai, Griša! — sušuko jam kažkas. 

— Pagarba mūsiškiams! — prisidėjo kitas. — Sargyba mus lydi... 

Ir stipriai nusikeikė. 

— Vagis gaudyti, matyt, nenaudinga pasidarė! - piktai ir garsiai sušuko 

aukštas ir vienakis darbininkas. — Pradėjo dorus žmones tampyti... 

—- Kad nors naktį tampytų! — pritarė kažkas iš minios. — O dabar — dieną, 

be gėdos, šunsnukiai! 

Policininkai ėjo niūriai, greitai, stengdamiesi nieko nematyti ir lyg negirdėdami 

šūkavimų, kurie juos lydėjo. Priešais juos trys darbininkai nešė ilgą geležinę siją 

ir, taikydami į juos, šaukė: 

— Saugokitės, žvejai! 

Praeidamas pro Vlasovą, Samoilovas šypsodamasis linktelėjo galvą ir tarė: 

— Štai ir išvilko! 

Ji tylėdama žemai jam nusilenkė, ją graudino šitie jauni, dori, blaivūs žmonės, 

einą į kalėjimą besišypsančiais veidais; joje kilo jų gailaujanti motinos meilė. 

Sugrįžusi iš fabriko, ji praleido visą dieną pas Marją, padėdama jai dirbti ir 

klausydamasi jos plepalų, o vėlai vakare parėjo namo, kur buvo tuščia, šalta ir 

nejauku. Ji ilgai bastėsi iš kampo į kampą, nerasdama vietos, nežinodama, kas 

daryti. Ir ji nerimavo, kad štai jau greitai naktis, o Jegoras Ivanovičius neatneša 

literatūros, kaip buvo žadėjęs. 
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Už lango šmėsčiojo sunkūs, pilki rudens sniego dribsniai. Minkštai prilipdami 

prie lango stiklų, jie be garso sliuogė žemyn ir tirpo, palikdami šlapius takus. Ji 

mąstė apie sūnų. 

Į duris kažkas atsargiai pasibeldė, motina skubiai pribėgo, atkabino, — įėjo 

Sašenka. Motina seniai bebuvo  

ją mačiusi, ir dabar pirmiausia jai į akis krito nenatūralus merginos storumas. 

— Sveikos! — tarė ji, džiaugdamasi, kad atėjo žmogus ir kad ji dalį nakties 

praleis ne viena. — Ilgai jūsų nebuvo matyti. Buvote išvykusi? 

— Ne, kalėjime sėdėjau! — atsakė mergina šypsodamasi. — Drauge su 

Nikolajum Ivanovičium — atsimenate jį? 

— Kaipgi neatsiminsi! — sušuko motina. — Man vakar Jegoras Ivanovičius 

sakė, kad jis paleistas, o apie jus nežinojau... Niekas ir nesakė, kad jūs ten... 

— Bet kam čia apie tai kalbėti?.. Man, kol neatėjo Jegoras Ivanovičius, 

reikia persirengti, — tarė mergina dairydamasi. 

— Jūs visa šlapia... 

— Aš atsišaukimų ir knygelių atnešiau... 

— Duokite, duokite! — sukruto motina. 

Mergina greitai atsisegiojo paltą, pasipurtė, ir iš jos, lyg nuo medžio lapai, 

pabiro ant grindų šiurendami popierių ryšulėliai. Motina juokdamasi rankiojo juos 

nuo grindų ir kalbėjo: 

— O aš žiūriu — jūs tokia stora, maniau, kad ištekėjote, kūdikėlio 

laukiate. Oi, oi, kiek atnešėte! Nejaugi pėsčia? 

— Taip! — tarė Sašenka. Ji dabar vėl buvo grakšti ir laiba kaip seniau. Motina 

matė, kad jos skruostai įdubę, akys pasidariusios didelės ir paakiuose atsiradę 

tamsių dėmių. 

— Ką tik jus paleido, jums reikėtų pailsėti, o jūs! — atsidususi ir 

linguodama galvą, tarė motina. 

— Reikėtų! — atsakė krūpčiodama mergina. — Sakykite, kaip Pavlas 

Michailovičius — nieko?.. Nelabai susijaudino? 

Klausdama Sašenka nežiūrėjo į motiną; nuleidusi galvą, ji taisėsi plaukus, ir 

jos pirštai drebėjo. 

— Nieko! — atsakė motina. — Juk jis neišsiduos!  

— Juk jis stiprios sveikatos? — gina. 

— Nesirgo niekuomet! — atsakė motina. — Jūs visa drebate. Nagi, aš jus 

pagirdysiu arbata su aviečių uogiene... 

— Būtų gerai! Tik ar verta jums rūpintis? Vėlu. Leiskite, aš pati... 

— Pailsusi gi! — priekaištingai atsiliepė motina, pradėjusi triūsti prie 

virtuvo. Saša taip pat įėjo į virtuvę, atsisėdo ant suolo ir, sunėrusi rankas už galvos, 

prakalbo: 

— Vis dėlto — kalėjimas silpnina. Prakeiktas dyki-nėjimas! Niekas taip 

nekankina. Zinai, kiek daug reikia padaryti ir sėdi narve kaip žvėris... 

— Kas jums už viską atlygins? — paklausė motina. 

Ir atsidususi pati sau atsakė: 

— Niekas, tik viešpats! Jūs, ko gera, taip pat netikit i dievą? 

— Ne! — trumpai atsakė mergina, papurčiusi galvą. 
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— O aš štai jumis netikiu! — staiga sujudusi, pareiškė motina. Ir, greitai 

šluostydamasi prijuoste paišinas rankas, ji, giliai įsitikinusi, kalbėjo toliau: — Jūs 

nesuprantate savo tikėjimo! Kaip galima taip gyventi netikint į dievą? 

Priemenėje kažkas garsiai sutrepsėjo, suniurnėjo, motina krūptelėjo, mergina 

greitai pašoko ir paskubomis sušnibždėjo: 

— Neatidarykite! Jeigu čia jie, žandarai, jūs manęs nepažįstate!.. Aš — 

apsirikau, patekau ne į tuos namus, užėjau pas jus atsitiktinai, apalpau, jūs mane 

nurengėte, radote knygas — suprantate? 

— Mano mieloji, kuriam galui? — meiliai paklausė motina. 

— Palaukite! — įsiklausydama tarė Sašenka. — Čia, rodos, Jegoras... 

Tai buvo jis, šlapias ir uždusęs iš nuovargio.  

— Aha! Virtuvėlis? — sušuko jis. — Tas už viską geriausia gyvenime, 

mamyte! Jūs jau čia, Sašenka? 

Pripildydamas mažą virtuvę kimių garsų, jis iš lėto vilkosi sunkų apsiaustą ir 

be pertraukos kalbėjo: 

— Štai, mamyte, nemaloni vyresnybei mergina! Kalėjimo prižiūrėtojo 

įžeista, ji pareiškė jam, jog nusimarins badu, jeigu jis neatsiprašys jos, ir aštuonias 

dienas nevalgė, vos dėl to neištiesė kojyčių. Neblogai? Ogi mano pilvelis koks? 

Plepėdamas ir prilaikydamas trumpomis rankomis negražiai nudribusį pilvą, 

jis nuėjo į kambarį, užsidarė, bet ir ten kažką vis tebekalbėjo. 

— Nejaugi jūs aštuonias dienas nevalgėte? — nustebusi paklausė motina. 

— Reikėjo, kad jis mane atsiprašytų! — atsakė mergina, pašiurpusi 

gūžteldama pečiais. Jos ramumas ir griežtas atkaklumas motinos širdyje atsiliepė 

lyg kažkokiu priekaištu. 

„Mat kaip!“ — pamanė ji ir vėl paklausė: — O jeigu būtumėte numirusi? 

— Ką gi padarysi! — tyliai atsiliepė mergina. — Jis vis dėlto atsiprašė. 

Žmogus neturi atleisti skriaudos. 

—  Ta-aip! — iš lėto atsiliepė motina. — O štai mūsų moteris visą gyvenimą 

skriaudžiama... 

— Nusiėmiau krovinius! — pranešė Jegoras, atida-rydamas duris. — 

Virtuvėlis užvirė? Leiskite, aš jį įgabensiu... 

' Jis pakėlė virtuvą ir nunešė, sakydamas: 

— Tikrasis mano tėvelis per dieną išgerdavo ne mažiau kaip dvidešimt 

stiklinių arbatos, todėl ir išgyveno šioje žemėje sveikas ir ramus septyniasdešimt 

trejus metus. Jis svėrė aštuonis pūdus ir buvo Voskresensko kaimo djačiokas... 

— Jūs tėvo Ivano sūnus? — sušuko motina. 

Taip. O iš kur jūs tai žinote? 

— Aš juk iš Voskresensko!..  

— Kaimynė? Kieno būsite? 

— Jūsų kaimynai! Aš Seregina. 

— Šlubio Nilo duktė? Asmuo man pažįstamas, nes ne kartą jis mane tampė 

už ausų... 

Juodu stovėjo vienas priešais kitą ir, apiberdami vienas kitą klausimais, 

juokėsi. Sašenka šypsodamasi žiūrėjo į juodu ir užpylė arbatą. Indų barškėjimas 

sugrąžino motiną į dabartį. 

— Oi, atleiskite, užsikalbėjau! Jau labai malonu matyti kaimyną... 
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— Tai jau man reikia prašyti atleidimo, kad aš čia šeimininkauju! Bet jau 

vienuolikta valanda, o man toli eiti... 

— Kur eiti? Į miestą? — nustebusi paklausė motina. 

— Taip. 

— Ką jūs? Tamsu, šlapia, pailsote! Nakvokite čia! Jegoras Ivanovičius 

atsiguls virtuvėje, o mudvi čia... 

— Ne, aš turiu eiti! — tiesiai pareiškė mergina. 

— Taip, kaimynėle, reikia, kad panelę išnyktų. Ją čia daug kas pažįsta. Ir 

jeigu ji rytoj pasirodys gatvėje, bus negerai! — paaiškino Jegoras. 

— Kaipgi ji? Viena eis? 

— Eis! — tarė Jegoras nusišypsodamas. 

Mergina įsipylė arbatos, pasiėmė riekutę ruginės duonos, pabarstė druska ir 

pradėjo valgyti, susimąsčiusi žiūrėdama į motiną. 

— Ir kaip jūs vaikščiojate? Ir jūs, ir Nataša? Aš neičiau — baisu! — tarė 

Vlasova. 

- Juk ir ji bijo! — tarstelėjo Jegoras. — Jūs bijotės, Saša? 

— Žinoma! — atsakė mergina. 

Motina pažiūrėjo į ją, į Jegorą ir tyliai sušuko: 

— Kokie jūs... griežti! 

Išgėrusi arbatos, Sašenka tylėdama paspaudė Jegorui ranką ir išėjo į virtuvę, 

o motina išlydėjo ją. Virtuvėje Sašenka tarė: 

— Kai pamatysite Pavlą Michailovičių, perduokite jam mano linkėjimus! 

Labai prašau! 

O paėmusi už durų rankenos, staiga atsigręžė ir negarsiai paklausė: 

— Ar galima jus pabučiuoti? 

Motina tylėdama apkabino ją ir karštai pabučiavo. 

— Dėkui! — tyliai tarė mergina ir, linktelėjusi galvą, išėjo. 

Sugrįžusi į kambarį, motina neramiai žvilgterėjo pro langą. Tamsoje sunkiai 

krito šlapi sniego dribsniai. 

— O Prozorovus atsimenate? — paklausė Jegoras. 

Jis sėdėjo plačiai išsižergęs ir garsiai pūtė į arbatos 

stiklinę. Jo veidas buvo raudonas, prakaituotas, patenkintas. 

— Atsimenu, atsimenu! — susimąsčiusi tarė motina, skersa prieidama 

prie stalo. Atsisėdo ir, žiūrėdama liūdnomis akimis į Jegorą, iš lėto pratarė: — Ai, 

ai, ai! Sašenka! Kaip ji nueis? 

— Pavargs! — sutiko Jegoras. — Kalėjimas ją smarkiai sukrėtė, anksčiau 

mergiotė tvirtesnė buvo... Be to, ji švelniai auklėta... Rodos, jau plaučius sau 

pagadino... 

— Kas ji tokia? — tyliai pasiteiravo motina. 

— Vieno dvarininko duktė. Tėvas — didelis niekšas, kaip ji sako. Ar jums, 

mamyte, žinoma, kad juodu nori susituokti? 

— Kas? 

— Ji ir Pavlas... Bet šiai vis nevyksta: jis laisvas, jinai kalėjime, ir 

atvirkščiai. 

— Aš to nežinojau! —* patylėjusi atsakė motina. — Paša apie save nieko 

nepasakoja... 
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Dabar jai dar labiau pagailo merginos, ir, nenoromis nebičiuliškai pažvelgusi 

į svečią, tarė: 

—- Turėjote ją palydėti!.. 

— Negalima! — ramiai atsakė Jegoras. — Aš turiu čia reikalų begalę ir rytoj 

visą dieną turėsiu vaikščioti, vaikščioti, vaikščioti. Nemalonus darbas, turint tokį 

dusulį... 

— Ji gera mergina, — neaiškiai tarė motina, galvodama apie tai, ką jai 

pranešė Jegoras. Jai buvo skaudu išgirsti tą ne iš sūnaus, bet iš svetimo žmogaus, 

ir ji kietai sučiaupė lūpas, žemai nuleidusi antakius. 

— Gera! — linktelėjo galvą Jegoras. — Aš matau jums gaila jos. Be reikalo! 

Jums neužteks širdies, jeigu pradėsite gailėtis mūsų visų, maištininkų. Visiems 

nelabai lengva gyventi, teisybę sakant. Štai neseniai grįžo iš ištremties mano 

draugas. Kai jis važiavo per Nižnį, žmona ir kūdikis laukė jo Smolenske, o kai jis 

atvyko į Smolenską, jie jau buvo Maskvos kalėjime. Dabar žmonos eilė važiuoti į 

Sibirą. Aš taip pat turėjau žmoną, puikų žmogų, penkeri metai tokio gyvenimo 

nuvarė ją į kapus... 

Jis vienu mauku išgėrė stiklinę arbatos ir pasakojo toliau. Skaičiuodamas 

metus ir mėnesius, praleistus kalėjime ir ištrėmime, jis pasakojo apie visokias 

nelaimes, apie mušimus kalėjimuose, badą Sibire. Motina žiūrėjo į jį, klausėsi ir 

stebėjosi, kaip paprastai ir ramiai jis kalba apie tą gyvenimą, pilną kančių, 

persekiojimų, žmogaus niekinimo... 

— Bet — pakalbėkime apie reikalą! 

Jo balsas pasikeitė, veidas surimtėjo. Jis pradėjo klausinėti ją, kaip ji mano 

įnešti į fabriką knygeles, o motina stebėjosi, kaip gerai jis žino įvairiausias 

smulkmenas. 

Aptarę reikalą, juodu vėl prisiminė savo gimtąjį sodžių; jis juokavo, o ji 

susimąsčiusi klaidžiojo savo praeityje, ir ji atrodė jai labai panaši į pelkę, vienodai 

nubarstytą kupstų, apaugusią plonomis, bailiai drebančio¬mis epušėmis, 

neaukštomis eglėmis ir tarp kupstų pakly¬dusiais baltais beržais. Beržai augo iš 

lėto ir, pastovėję penketą metų ant netvirtos, perpuvusios dirvos, griuvo ir trūnijo... 

Ji žiūrėjo Į tą paveikslą, ir jai buvo kažko neapsakomai gaila... Priešais ją stovėjo 

griežto, atkaklaus veido merginos figūra. Ji dabar ėjo per šlapdribą, vieniša, 

pavargusi. O sūnus sėdi kalėjime. Gal jis dar nemiega, galvoja... Bet galvoja ne apie 

ją, motiną, — jis dabar turi žmogų, artimesnį negu ji. Kaip margas išdrikęs debesis 

užslinko ją sunkios mintys ir tvirtai glėbė širdį... 

—. Pavargote, mamyte! Na, tai eime gulti! — tarė šypsodamasis Jegoras. 

Ji atsisveikino su juo ir skersa, atsargiai išėjo į virtuvę, nusinešdama širdyje 

aitrų, kartų jausmą. 

Paryčiu, geriant arbatą, Jegoras ją paklausė: 

— O jeigu jus sučiups ir paklaus, kur gavote visas tas eretiškas knygeles, ką 

jūs pasakysite? 

— „Kas jums rūpi?“ — pasakysiu! — atsakė ji. 

— Su tuo jie jokiu būdu nesutiks! — pasipriešino Jegoras. — Jie giliai 

įsitikinę, kad čia — kaip tik jiems rūpi. Ir klausinės atsidėję, ilgai! 

— O aš nepasakysiu! 

— Tai jus į kalėjimą! 
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— Na ir kas? Dėkui dievui, nors ten tiksiu! — tarė ji atsidusdama. — Kam aš 

reikalinga? Niekam! Bet nekankins, sako... 

— Hm! — tarė Jegoras, atidžiai pažiūrėjęs į ją. — Kankinti — nekankins. 

Bet geras žmogus turi saugotis... 

— To iš jūsų neišmoksi! — atsakė šypsodamasi motina. 

Jegoras patylėjęs perėjo per kambarį, paskui priėjo prie jos ir tarė: 

— Sunku, kaimynėle! Jaučiu — jums labai sunku! 

— Visiems sunku! — mostelėjusi ranka, atsakė ji. — Gal tik tiems, kurie 

supranta, kiek lengviau. Tačiau ir aš šiek tiek suprantu, ko nori tie gerieji žmonės... 

— O jeigu jūs tai suprantate, mamyte, vadinasi, jūs jiems visiems 

reikalinga, visiems! — rimtai tarė Jegoras. 

Ji pažvelgė į ji ir tylėdama nusišypsojo.  

Vidudienį ji ramiai ir stropiai apsiklojo krūtinę knygomis ir viską padarė taip 

sumaniai ir patogiai, jog Jegoras pasitenkinęs pliaukštelėjo liežuviu ir tarė: 

— Zer gut! kaip sako geras vokietis, išgėręs kibirą alaus. Jūsų, mamyte, 

literatūra nepakeitė: likote gera, pagyvenusi moteris, pilna ir aukšto ūgio. 

Telaimina begalė dievų jūsų žygį!.. 

Po pusvalandžio, sulinkusi nuo sunkios naštos, rami ir pasitikinti, ji stovėjo 

prie fabriko vartų. Du sargai, darbininkų pašaipų erzinami, grubiai čiupinėjo visus 

įeinančius į kiemą, plūsdamiesi su jais. Nuošaliau stovėjo policininkas ir plonakojis 

žmogus raudonu veidu, greitomis akimis. Motina, perdėdama naščius nuo vieno 

peties ant kito, iš padilbų sekė jį, jausdama, kad jis šnipas. 

Aukštas, garbanotas vaikinas, ant pakaušio nusmaukta kepure, rėkė 

sargams, kurie krėtė jį: 

— Jūs, velniai, galvoje ieškokite, o ne kišenėje! 

Vienas sargas atsakė: 

— Tavo galvoje tik utėlės, daugiau nieko nėra... 

— Tai utėlių ir ieškokit, o ne ešerius žvejokit! -- atšovė darbininkas. 

Šnipas permetė jį greitu žvilgsniu ir nusispiovė. 

— Mane tai jau galėtumėt praleisti, — paprašė motina. — Matote, žmogus 

su našta, nugara lūžta! 

— Eik, eik! — piktai riktelėjo sargas. — Irgi, mat, šneka... 

Motina priėjo savo vietą, sustatė puodus ant žemės ir, šluostydamasi nuo 

veido prakaitą, apsižvalgė. 

Prie jos tuojau priėjo šaltkalviai broliai Gusevai, ir vyresnysis, Vasilijus, 

suraukdamas antakius, garsiai pa-klausė: 

— Pyragų turi? 

— Rytoj atnešiu! — atsakė ji. 

Tai buvo sutartas slaptažodis. Brokų veidai nušvito. Ivanas neiškentęs 

sušuko: 

— O, kad tave dievai... 

Vasilijus atsitūpė, žiūrinėdamas į puodą, ir tuo metu jo užantyje atsidūrė 

pluoštas lapelių. 

— Ivanai, — garsiai prabilo jis, — namo neisim, pa-pietausime pas ją! — 

O pats vikriai kamšė knygeles į batų aulus. — Reikia paremti naująją pardavėją... 

— Reikia, — sutiko Ivanas ir nusikvatojo. 

Motina, atsargiai žvalgydamasi, šūkavo: 
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— Kopūstai, karšti lakštiniai! 

Ir, nepastebimai traukdama knygas, ryšulėlį po ryšulėlio, bruko jas broliams 

į rankas. Kiekvieną kartą, kai knygos dingdavo iš jos rankų, priešais ją 

šmėstelėdavo geltona dėme, tarsi degtuko ugnis tamsiame kambaryje, žandarų 

karininko veidas, ir ji mintimis su piktu džiaugsmu sakė jam: 

,,Še tau, gerbiamasis...“ 

Perduodama kitą ryšulėlį, vis pridurdavo patenkinta: 

„Še tau...“ 

Darbininkai ėjo su dubenėliais rankose; jiems prisiartinus, Ivanas Gusevas 

pradėdavo garsiai kvatoti, ir Vlasova, ramiai paliovusi dalinti literatūrą, pilstydavo 

kopūstus ir lakštinius, o Gusevai juokavo iš jos: 

— Vikriai Nilovna darbuojasi! 

— Bėda priverčia ir peles gaudyti! — niūriai pastebėjo kažkoks kūrikas. — 

Maitintoją atėmė! Bjaurybės! Nagi, už tris kapeikas lakštinių. Niekis, motin! 

Išsiversi. 

— Dėkui už gerą žodį! — nusišypsojo ji jam. 

Nueidamas jis murmėjo: 

— Nebrangus man tas geras žodis... 

Vlasova šūkavo: 

— Karšti kopūstai, lakštiniai, putra... 

Ir galvojo, kaip ji papasakos sūnui apie savo pirmąjį bandymą, o akyse vis 

stovėjo išgeltęs karininko veidas, suglumęs ir piktas. Sumišę krutėjo juodi jo ūsai, 

ir iš po viršutinės nervingai pakeltos lūpos spindėjo baltas tvirtai sukąstų dantų 

kaulas. Jos krūtinėje džiaugsmas it paukštė čiulbėjo, antakiai valiūkiškai 

krūpčiojo, ir ji, vikriai dirbdama savo darbą, pati sau pritarinėjo: 

— O štai — dar!.. 

 

XVI 
 

Vakare, jai begeriant arbatą, už lango pasigirdo arklių kanopų žliugsėjimas 

purvyne ir suskambėjo pažįstamas balsas. Ji pašoko, puolė į-virtuvę, prie durų. 

Kažkas skubiai ėjo per priemenę, jai aptemo akys, ir, atsirėmusi j staktą, ji pastūmė 

koja duris. 

— Labas vakaras, motule! — pasigirdo pažįstamas balsas, ir jos pečius apglėbė 

išdžiūvusios, ilgos rankos. 

Jos širdyje plykstelėjo nusivylimo maudulys ir — džiaugsmas, matant 

Andrejų. Plykstelėjo, susiliejo į vieną didelį, karštą jausmą; jis apglėbė ją įkaitusia 

banga, apkabino, pakėlė, ir ji įkniubo veidu į Andrejaus krūtinę. Jis tvirtai 

prispaudė ją, jo rankos drebėjo, motina tylėjo ir verkė, jis glostė jos plaukus ir 

kalbėjo tarsi dainuodamas: 

— Neverkit, motule, nekamuokit širdies! Duodu jums garbės žodį — jį greit 

paleis! Jie neturi prieš jį jokių įrodymų — visi vyrai tyli kaip virtos žuvys... 

Apkabinęs motinos pečius, jis įvedė ją į kambarį, o ji, glausdamasi prie jo, 

vikriu voverės judesiu šluostėsi nuo veido ašaras ir godžiai, visa krūtine, rijo jo 

žodžius. 

— Pavlas siunčia jums linkėjimų, jis sveikas ir linksmas, koks tiktai gali 

būti. Ten ankšta! Žmonių — per šimtą prigrobstė, ir mūsiškių, ir miestiečių, vienoje 
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kameroje ir po tris, ir po keturis sėdi. Kalėjimo vyresnybė nieko sau, gera, pavargo 

ir ji: tiek daug jai davė darbo tie velnio žandarai! Taigi ji. vyresnybė, ne taip jau 

griežtai elgiasi ir vis sako: „Jūs jau, ponai, tyliau, neįkiškite mūsų!“ Na ir viskas 

klojasi gerai! Kalbasi, vieni kitiems knygas perduoda, valgiu dalijasi. Geras 

kalėjimas! Senas jis, nešvarus, bet — švelnus toks, lengvas. Kriminaliniai taip pat 

šaunūs žmonės, mums daug padeda. Paleido mane, Bukiną ir dar keturis. Greitai 

ir Pavlą išleis, — tikras dalykas! Ilgiausiai turės pasėdėti Vesovščikovas, ant jo labai 

širsta. Jis visus plūsta be perstojo! Žandarai negali j jį žiūrėti. Ko gera, pateks į 

teismą arba sumuš jį vieną kartą. Pavlas jį atkalbinėja: „Liaukis, Nikolajau! Jie 

geresni nebus, nors tu juos išplūsi!“ O jis rėkia: „Nutrinsiu juos nuo žemės 

paviršiaus kaip šunvotes!“ Gerai laikosi Pavlas, vienodai, tvirtai. Jį greitai paleis, 

sakau jums... 

— Greitai! — tarė motina, nusiraminusi ir meiliai šypsodamasi. — Aš 

žinau, greitai. 

— Ir gerai, jeigu žinote! Na, pilkite man arbatos, pasakokite, kaip gyvenote. 

Jis žiūrėjo į ją, visas šypsodamasis, toks artimas, puikus, ir apvaliose akyse 

spindėjo meili, truputį liūdna kibirkštėlė. 

— Aš jus labai myliu, Andriuša! — giliai atsidususi, tarė motina, 

žiūrėdama į jo liesą veidą, juokingai apaugusį tamsiais plaukų kuokšteliais. 

— Man nedaug tereikia. Aš žinau, kad jūs mane mylite — jūs visus galite 

mylėti, jūsų širdis didelė! — supdamasis kėdėje, kalbėjo ukrainietis. 

— Ne, jus aš ypač myliu! — spyrėsi ji. — Jeigu jūs turėtumėte motiną, 

pavydėtų jai žmonės, kad jos toks sūnus... 

Ukrainietis linktelėjo galvą ir tvirtai patrynė ją abiem rankomis. 

— Kur nors yra ir mano motina... — tyliai pasakė jis. 

— O žinote, ką aš šiandien padariau? — sušuko ji ir paskubomis, 

dusdama iš pasitenkinimo, truputį pagražindama, papasakojo, kaip ji įnešė į 

fabriką literatūrą. 

Iš pradžių jis nustebęs išplėtė akis, paskui ėmė kvatoti, brūžuodamas 

kojomis, daužė sau pirštais per galvą ir džiaugsmingai rėkė: 

— Oho! Na, čia ne juokai! Tai darbas! O kaip Pav- las džiaugsis, a? Tai 

gerai, motule! Ir Pavlui, ir visiems. 

Jis gėrėdamasis spragsėjo pirštais, švilpavo ir visas suposi, spindėjo 

džiaugsmu ir žadino jai galingą, pilną atgarsį. 

— Mielasis jūs mano, Andriuša! — prabilo ji, ta¬rytum atsivėrė jos širdis, 

ir iš jos upeliu ištryško čiur¬lendami, pilni tylaus džiaugsmo žodžiai: — Mąsčiau 

aš apie savo gyvenimą — viešpatie Jėzau Kristau! Na ir kam aš gyvenau? Mušimai... 

darbas... nieko nemačiau, tik vyrą, nieko nežinojau, tik baimę! Ir kaip augo Paša 

— nemačiau, ir ar mylėjau jį, kol vyras buvo gy¬vas, — nežinau! Visi mano 

rūpesčiai, visos mano min¬tys sukosi tik apie tai, kad pašerčiau savo žvėrį sočiai, 

skaniai, laiku jam įtikčiau, kad jis neužsirūstintų, ne¬baugintų smūgiais, nors 

kartą pasigailėtų. Neatsimenu, jog kada nors būtų pasigailėjęs. Jis mane mušdavo, 

lyg ne žmoną muštų, o — visus, ant kurių pykdavo. Dvide¬šimt metų taip gyvenau, 

o kas buvo prieš ištekant, — išdilo. Prisimenu ir tartum akla nieko nematau! Buvo 

čia Jegoras Ivanovičius, — mudu iš vieno sodžiaus, — jis ir apie šį, ir apie tą 

kalbėjo, o aš, — namus atsimenu, žmones atsimenu, bet kaip žmonės gyveno, ką 
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kalbėdavo, kas kur atsitiko, — pamiršau! Gaisrus atsimenu, — du gaisrai. Matyt, 

viskas iš manęs buvo išmušta; siela, aklinai užkalta, apako, nebegirdi... 

Ji atsikvėpė ir, godžiai gaudydama orą kaip žuvis, ištraukta iš vandens, 

pasilenkė į priekį ir kalbėjo toliau žemesniu balsu: 

— Numirė vyras, aš įsikibau į sūnų, o jis nuėjo šituo keliu. Čia man 

pasidarė sunku ir gaila jo... Pražus, kaip aš tuomet gyvensiu? Kiek baimės, nerimo 

patyriau, širdis plyšdavo, kai pagalvodavau apie jo likimą... 

Ji nutilo ir, tyliai linguodama galvą, prasmingai tarė: 

— Netyra ji, toji mūsų bobiška meilė!.. Mes mylime tai, ko mums reikia. O 

štai žiūriu aš į jus — motinos jūs ilgitės — kam ji jums? Ir visi kiti žmonės dėl 

liaudies kenčia, į kalėjimus eina ir į Sibirą, miršta... Jaunos merginos vaikščioja 

naktį, vienos, per purvyną, per sniegą, per lietų, — eina septynis varstus už miesto 

pas mus. Kas jas varo, kas stumia? Jos myli! Štai jos — skaisčiai myli! Jos tiki! 

Tiki, Andriuša! O aš — taip nemoku! Aš myliu tai, kas sava, artima! 

— Jūs galite! —- tarė ukrainietis ir, nusigręžęs nuo jos, stipriai kaip 

visuomet patrynė rankomis galvą, skruostą ir akis. — Visi myli tai, kas artima, bet 

didelėje širdyje ir tolima — arti! Jūs daug galite. Didis jūsų motiniškumas... 

- Duok viešpatie! — tyliai tarė ji. — Juk aš jaučiu, — gera taip gyventi! Štai aš 

jus myliu, — gal aš jus labiau myliu negu Pašą. Jis — užsidaręs... Štai jis nori vesti 

Sašenką, o man, motinai, apie tai nesakė... 

Netiesa! — prieštaravo ukrainietis. — Aš tą žinau. Netiesa. Jis myli ją, ir ji myli 

jį — tiesa. O tuoktis — to nebus, ne! Ji norėtų, bet Pavlas nenori... 

— Šit kaip! — susimąsčiusi ir tyliai tarė motina, ir jos akys liūdnai sužiuro 

į ukrainiečio veidą. — Taip. Šit kaip? Žmonės atsižada savęs... 

— Pavlas — retas žmogus! — patylomis pasakė ukrainietis. -

 Geležinis žmogus... 

— Dabar štai jis sėdi kalėjime! — susimąsčiusi kalbėjo ji toliau. — Tai 

neramu, baisu, bet ne taip jau! Visas gyvenimas nebe toks, ir baimė kitokia — dėl 

visų neramu. Ir širdis kitokia — siela akis pravėrė, žiūri: liūdna jai ir smagu. Aš 

daug ko nesuprantu, ir taip man skaudu, graudu, kad į viešpatį dievą netikite jūs! 

Na, bet čia jau nieko nepadarysi! Bet matau, — geri jūs žmonės, taip! Jūs 

pasiaukojote vargingam gyvenimui dėl liaudies, sunkiam gyvenimui dėl teisybės. 

Jūsų teisybę aš taip pat supratau: kol bus turtuoliai — liaudis nieko nepa¬sieks, 

— nei teisybės, nei džiaugsmo, — nieko! Štai gyvenu aš jūsų tarpe, kartais naktį 

prisimenu praeitį, savo  jėgas, kojomis sutryptas, savo jauną, užguitą širdį, — gaila 

man savęs, graudu. Bet vis dėlto man geriau dabar gyventi. Vis daugiau pamatau 

save pačią... 

Ukrainietis atsistojo, stengdamasis nebrūžuoti kojomis, pradėjo atsargiai 

vaikščioti po kambarį, — aukštas, liesas, susimąstęs. 

— Jūs gerai pasakėte! — tyliai sušuko jis. — Gerai. Kerčėje gyveno toks 

jaunutis žydas, rašė jis eilėraščius ir kartą parašė taip: 

Ir užmuštuosius nekaltai — 

Jėga teisybės vėl prikels!.. 

Jį patį policija ten, Kerčėje, užmušė, bet tas nesvarbu! Jis žinojo teisybę ir 

daug jos pasėjo žmonėse. Ir jūs štai — nekaltai užmuštasis žmogus... 

— Dabar aš kalbu, — šnekėjo toliau motina, — kalbu, pati savęs klausausi, 

pati savimi netikiu. Visą gyvenimą tegalvojau viena — kaip nors apeiti dieną 
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užuolanka, išgyventi ją nepastebimai, kad tiktai niekas manęs neliestų? O dabar 

apie visus galvoju, gal ir ne taip suprantu jūsų reikalus, bet jūs visi man artimi, 

visų gaila, visiems gera trokštu. O jums, Andriuša, — ypač!.. 

Jis priėjo prie jos ir tarė: 

— Dėkui! 

Paėmė jos ranką į savąsias, stipriai suspaudė, pakratė ir skubiai nusigręžė į 

šalį. Jaudinimosi nuvarginta, motina neskubėdama plovė indus ir tylėjo, jos 

krūtinėje tyliai ruseno gaivus, širdį šildąs jausmas. 

Ukrainietis vaikščiodamas jai kalbėjo: 

— Kad taip, motule, jūs pamyluotumėt kuomet nors Vesovščikovą! Jo 

tėvas sėdi kalėjime — niekšingas toks seniokas. Nikolajus pamato jį pro langą ir 

keikia. Tas blogai! Jis, Nikolajus, geras — myli šunis, peles ir visokius gyvus 

padarus, o žmonių nemyli! Štai kaip galima pagadinti žmogų!  

— Jo motina dingo, tėvas — vagis ir girtuoklis, — susimąsčiusi tarė 

motina. 

Kai Andrejus nuėjo gulti, motina nepastebimai jį per-žegnojo, o kai jis atsigulė 

ir praėjo koks pusvalandis, ji patylomis paklausė: 

— Nemiegate, Andriuša? 

— Ne, o kas? 

— Labanakt! 

— Ačiū, mieloji, ačiū! — dėkingas atsakė jis. 

 

XVII 
 

Rytojaus dieną, kai Nilovna su savo našta priėjo fabriko vartus, sargai 

storžieviškai ją sustabdė ir, įsakę padėti puodus ant žemės, atidžiai viską apžiūrėjo. 

— Ataušinsit man valgius! — ramiai pastebėjo ji tuo metu, kai jie grubiai 

čiupinėjo jos drabužius. 

— Tylėk! — niūriai tarė sargas. 

Kitas, lengvai stumtelėjęs ją į petį, įsitikinęs tarė: 

— Sakau — per tvorą mėto! 

Prie jos pirmasis priėjo senis Sizovas ir apsižvalgęs negarsiai paklausė: 

— Girdėjai, motin? 

— Ką? 

— Lapeliai vėl pasirodė! Tiesiog kaip druskos ant duonos visur jų 

pribarstė! Še tau ir suėmimai, ir kratos! Mažiną, mano giminaitį, į kalėjimą paėmė, 

na ir kas gi? Paėmė tavo sūnų, o štai dabar matyti, kad ne jie! 

Jis suėmė savo barzdą į saują, pažiūrėjo į ją ir nueidamas tarė: 

— Kodėl neužsuki pas mane? Juk nuobodu, turbūt vienai... 

Ji padėkojo ir, šaukdama valgių pavadinimus, akylai stebėjo nepaprastą 

pagyvėjimą fabrike. Visi buvo susi-jaudinę, rinkosi, skirstėsi, bėgiojo iš vieno cecho 

į kitą. Pilname suodžių ore buvo jaučiama dvelkiant kažkokį   

žvalumą, drąsą. Tai šen, tai ten buvo girdėti pagyrimo šauksmai, pašaipūs 

balsai. Pagyvenę darbininkai atsargiai šaipėsi. Vaikštinėjo susirūpinusi vyresnybė, 

lakstė policininkai, kuriuos pastebėję, darbininkai iš lėto skirstydavosi arba, 

pasilikdami vietoje, pertraukdavo pašnekesį ir tylėdami žiūrėdavo į įniršusius, 

susierzinusius veidus. 
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Visi darbininkai atrodė švariai nusiprausę. Šmėsčiojo aukšta vyresniojo 

Gusevo figūra; krypuodamas kaip antis, vaikštinėjo jo brolis ir kvatojo. 

Pro motiną neskubėdamas praėjo stalių cecho meistras Vavilovas ir 

tabelininkas Isajus. Mažytis, liesas ta- belininkas, užvertęs galvą, palenkė kaklą į 

kairę ir, žiūrėdamas į nejudrų, pasipūtusį meistro veidą, greitai kal¬bėjo, 

kratydamas barzdelę: 

— Jie, Ivanai Ivanovičiau, kvatoja, jiems tai malonu, nors griaunama 

valstybė, kaip pasakė ponas direktorius. Čia, Ivanai Ivanovičiau, ne ravėti, bet arti 

reikia... 

Vavilovas ėjo, sunėręs rankas užpakalyje, ir jo pirštai buvo stipriai 

sugniaužti... 

—- Tu ten spausdink, kalės vaike, ką nori, — garsiai tarė jis, — bet apie mane 

— nedrįsk! 

Priėjo Vasilijus Gusevas pareikšdamas: 

— O aš vėl pas tave pietausiu, skanu! 

Ir, nuleidęs balsą, primerkęs akis, tyliai pridūrė: 

— Gerai pataikė... Ech, mamyte, labai gerai! 

Motina meiliai linktelėjo jam galva. Jai patiko, kad 

šitas vyrukas, pirmasis priemiesčio padauža, kalbėdamas su ja slapta, ją 

vadina „jūs“, patiko bendras sąjūdis fabrike, ir ji mąstė apie save: 

„O juk — jeigu ne aš...“ 

Netoliese sustojo trejetas juodadarbių, ir vienas ne-garsiai, apgailestaudamas 

tarė: 

— Niekur neradau... 

— O reikėtų pasiklausyti! Aš neraštingas, bet matau, kad pataikyta jiems 

į pačią opiąją vietą!.. — pareiškė kitas.  

Trečias apsižvalgė ir pasiūlė: 

— Eikime į katilinę... 

— Veikia! — sušnibždėjo Gusevas mirkteldamas. 

Nilovna parėjo namo linksma. 

— Ten žmonės gailisi, kad nemoka skaityti! — tarė ji Andrejui. — O aš štai 

jauna mokėjau skaityti, bet pamiršau... 

— Pasimokykite! — pasiūlė ukrainietis. 

— Mano metuose? Kam žmones juokinti... 

Bet Andrejus paėmė nuo lentynos knygą ir, rodydamas peilio galu raidę ant 

viršelio, paklausė: 

— Kas čia? 

— Er! — juokdamasi atsakė ji. 

— O čia? 

— A... 

Jai buvo nesmagu ir skaudu. Pasirodė, kad Andrejaus akys juokiasi iš jos 

paslėptu juoku, ir ji vengė jo žvilgsnių. Bet jo balsas skambėjo švelniai ir ramiai, 

veidas buvo rimtas. 

— Nejaugi jūs, Andriuša, iš tikrųjų manote mane mokyti? — paklausė ji, 

nejučiomis šypsodamasi. 

— Ir kas gi? — atsiliepė jis. — Jei mokėjote skaityti, tai lengva atsiminti. 

Nebus stebuklo — nebus blogai, bus stebuklas — bus neblogai! 
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— Kaip sakoma: j paveikslą pažvelgęs, šventu netapsi! 

— E! — linktelėjęs galvą, tarė ukrainietis. — Prie-žodžių yra daug. Mažiau 

žinosi, geriau miegosi, argi ne tiesa? Priežodžiais pilvas galvoja ir iš jų apinasrius 

sielai pina, kad geriau būtų ją valdyti. O čia kuri raidė? 

— Liūdi ! — tarė motina. 

— Taip! Štai kaip išsižergę. Na, o šita? 

įtempusi regėjimą, sunkiai judindama antakius, ji per  

dideles pastangas prisiminė pamirštas raides ir, nejučiomis pasiduodama 

savo pastangoms, įsitraukė. Tačiau greitai jos akys pavargo. Iš pradžių pasirodė 

nuovargio ašaros, o paskui viena po kitos ėmė riedėti liūdesio ašaros. 

— Skaityti mokausi! — tarė ji kūkčiodama. — Keturiasdešimt metų, o aš 

dar tik pradėjau mokytis rašto... 

— Nereikia verkti! — tarė ukrainietis švelniai ir tyliai. — Jūs negalėjote gyventi 

kitaip, o štai vis dėlto suprantate, kad blogai gyvenote! Tūkstančiai žmonių gali 

geriau už jus gyventi, o gyvena kaip gyvuliai, ir dar giriasi — gerai gyvena! O kas 

čia gera — ir šiandien žmogus dirbo ir pavalgė, ir rytoj — dirbs ir pavalgys, ir taip 

visą gyvenimą — dirba ir valgo? Be to, prisigimdo vaikų ir iš pradžių džiaugiasi jais, 

bet, kai vaikai taip pat pradeda daug valgyti, — pyksta, keikia juos — greičiau, 

besočiai, aukite, dirbti laikas! Ir norėtų savo vaikus paversti naminiais gyvuliais, 

bet jie pradeda dirbti savam pilvui ir vėl velka gyvenimą kaip vagis virvę! Tik tie 

tikri žmonės, kurie trauko žmogaus proto grandines. Štai ir jūs dabar, kiek 

pajėgiate, to darbo ėmėtės. 

—•O kaipgi? Tai lyg lietutis: kiekvienas lašelis grūdą girdo. O kai pradėsite 

skaityti... 

Jis nusijuokė, atsistojo ir pradėjo vaikščioti po kambarį. 

— Ne, jūs mokykitės!.. Sugrįš Pavlas, o jūs — oho! 

— Ak, Andriuša! — tarė motina. — Jaunam — viskas paprasta. O kai 

pagyvensi — vargo daug, jėgos maža, o proto — visai nėra... 

 

XVIII 
 

Vakare ukrainietis išėjo, ji užsidegė lempą ir atsisėdo prie stalo kojinės megzti. 

Bet greitai atsistojo, neryžtingai perėjo kambarį, išėjo į virtuvę, užkabino duris ir, 

įtemptai judindama antakius, sugrįžo į kambarį,. Nuleido langų užuolaidas ir, 

paėmusi iš lentynos knygą, vėl atsisėdo prie stalo, apsidairė, pasilenkė prie knygos, 

jos lūpos sukrutėjo. Kai pasigirsdavo gatvėje triukšmas, ji krūptelėjusi uždengdavo 

knygą delnu ir atidžiai klausydavosi... Ir vėl čia užsimerkdama, čia atsimerkdama 

šnibždėjo: 

— Zet, e, em, ė — žemė... 

Kažkas pabeldė j duris, motina pašoko, įkišo knygą j lentyną ir neramiai 

paklausė: 

— Kas ten? 

— Aš... 

Įėjo Rybinas, rimtai paglostė sau barzdą ir pastebėjo: 

— Seniau neklausdama įleisdavai žmones. Viena? Taip. O aš maniau — 

ukrainietis namie. Šiandien aš jį mačiau... Kalėjimas žmogaus negadina. 

Atsisėdo ir tarė motinai: 
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— Nagi, pasikalbėkime... 

Jis žiūrėjo reikšmingai, paslaptingai, sukeldamas motinai baimingą 

nerimastį. 

— Viskas atsieina pinigą! — pradėjo jis savo sunkiu balsu. — Už dyką 

negimsi, nenumirsi — štai kas! Ir knygelėms, ir lapeliams reikia pinigų. Ar žinai, iš 

kur knygelėms pinigai eina? 

—- Nežinau, — tyliai tarė motina, jausdama kažką pavojinga. 

— Taip. Ir aš nežinau. Antra, kas parašo knygeles? 

— Mokyti... 

— Ponai! — tarė Rybinas, ir jo barzdotas veidas įsitempė, paraudo. — 

Vadinasi, ponai knygeles parašo, jie dalija. O šitose knygelėse rašoma prieš ponus. 

Dabar, sakyk, kas per nauda jiems leisti pinigus, kad liaudį prieš save sukeltų, a? 

Motina, mirktelėjusi akimis, baimingai sušuko: 

— Ką tu manai?.. 

— A-a! — tarė Rybinas ir sujudėjo kėdėje kaip lokys. — Taigi! Man taip 

pat, kai priėjau prie šios minties, šalta pasidarė. 

— Sužinojai ką nors? 

— Apgavystė! — atsakė Rybinas. — Jaučiu — apgavystė! Nieko nežinau, 

tik yra apgavystė. Štai kas! Ponai kažko gudrauja. O man reikia teisybės. Ir aš 

teisybę supratau. O su ponais neisiu. Jie, kai prireiks, pastums mane j priekį ir 

mano kaulais kaip tiltu nužingsniuos tolyn... 

Niūriais žodžiais jis tartum surakino motinos širdį. 

— Viešpatie! — gūdžiai sušuko motina. — Nejaugi Paša nesupranta? Ir 

visi, kurie... 

Priešais ją ėmė šmėsčioti rimti, garbingi Jegoro, Nikolajaus Ivanovičiaus, 

Sašenkos veidai, jos širdis sudrebėjo. 

— Ne, ne! — prabilo ji, purtydama galvą. — Negaliu patikėti. Jie — dėl 

sąžinės. 

— Apie ką kalbi? — susimąstęs paklausė Rybinas. 

— Apie visus... apie visus ligi vieno, kuriuos mačiau! 

— Ne ten žiūri, motin, žiūrėk toliau! — tarė Rybinas, nuleidęs galvą. — Tie, 

kurie priėjo prie mūsų, jie gal patys nieko nežino. Jie tiki, kad taip reikia! O gal už 

jų kiti yra, kuriems — kad tik naudos būtų? Žmogus prieš save be reikalo neis... 

Ir sunkiu valstiečio įsitikinimu jis pridūrė: 

— Niekad nieko gera iš ponų nebus! 

— Ką tu sugalvojai? — paklausė motina, vėl apimta abejonės. 

— Aš? — Rybinas pažvelgė į ją, patylėjo ir pakartojo: — Nuo ponų reikia 

toliau laikytis. Štai kas! 

Paskui vėl patylėjo paniuręs. 

—- Norėjau aš prie vyrų prisidėti, kad su jais drauge... Tam darbui aš — tikęs, 

žinau, kas reikia sakyti žmonėms. Taigi! Na, o dabar aš pasitrauksiu. Negaliu tikėti, 

turiu pasitraukti. 

Jis nuleido galvą, pamąstė. 

— Eisiu vienas per miestelius, per sodžius. Pradėsiu kurstyti liaudį. 

Reikia, kad pati liaudis sukrustų. Jeigu ji supras, sau kelius atsivers. Štai aš ir 

stengsiuosi, kad suprastų: nėra jai kuo pasikliauti, tik savimi, nėra kuo vadovautis 

— tik savo išmintimi. Taip! 
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Jai pagailo jo, ji pajuto baimę dėl šito žmogaus. Visada jai nemalonus, dabar 

staiga pasidarė kažkaip artimesnis; ji tyliai tarė: 

— Sugaus tave... 

Rybinas pažiūrėjo į ją ir ramiai atsakė: 

— Sugaus — paleis. O aš — ir vėl... 

— Patys mužikai suriš. Ir sėdėsi kalėjime... 

— Pasėdėsiu — išeisiu. Vėl eisiu. O dėl mužikų, tai kartą suriš, antrą, ir 

supras — ne rišti mane reikia, o manęs klausyti. Aš pasakysiu jiems: „Jūs manimi 

netikėkite, jūs tik klausykite.“ O paklausys — įtikės! 

Jis kalbėjo iš lėto, tartum apčiupinėdamas kiekvieną žodį, prieš ištardamas jį. 

— Pastaruoju metu aš čia daug ko prisirijau. Supratau ką-ne-ką... 

— Pražūsi, Michailai Ivanovičiau, liūdnai linguodama galvą, kalbėjo ji. 

Tamsiomis, giliomis akimis jis žiūrėjo į ją, klausdamas ir laukdamas. Jo 

tvirtas kūnas palinko į priekį, rankos atsirėmė į kėdės kraštus, apsiniaukęs veidas 

atrodė išblyškęs juoduose barzdos rėmuose. 

— Ar esi girdėjusi, kaip Kristus apie grūdą yra pasakęs? Nenumirsi — 

neprisikelsi naujoje varpoje. Iki mirties man toli. Aš — gudrus. 

Jis sujudo kėdėje ir neskubėdamas atsistojo. 

— Eisiu į smuklę, pasėdėsiu ten tarp žmonių. Ukrainietis kažkodėl 

nepareina. Pradėjo darbuotis? 

— Taip! — šypsodamasi tarė motina. 

— Taip ir reikia. Tu jam papasakok apie mane... 

Juodu iš lėto petys petin nuėjo į virtuvę, nežiūrėdami vienas į antrą, 

persitardami trumpais žodžiais. 

— Na, sudie! 

— Sudie. Kada pasitrauksi iš darbo?.. 

— Jau pasitraukiau. 

— O kada išeini? 

— Rytoj. Anksti rytą. Sudie. 

Rybinas pasilenkė ir nenoromis, nerangiai išlindo j priemenę. Motina 

valandėlę stovėjo tarpduryje, klausydamasi sunkių žingsnių ir abejojimų, kilusių 

jos krūtinėje. Paskui tyliai apsigręžė, įėjo į kambarį ir, pakėlusi užuolaidą, pažiūrėjo 

pro langą. Už lango buvo nejudanti juoda tamsa. 

„Gyvenu naktį!“ — pamanė ji. 

Jai buvo gaila rimto valstiečio: jis toks platus, stiprus. 

Parėjo Andrejus, pagyvėjęs ir linksmas. 

Kai ji papasakojo jam apie Rybiną, jis sušuko: 

— Na ir tegul eina per kaimus, teskambina apie teisybę, težadina liaudį. 

Su mumis jam sunku. Jo galvoje savos, mužikiškos, mintys išaugo, mūsiškėms — 

ankšta ten... 

— Štai jis apie ponus kalbėjo — čia kažkas yra! — atsargiai pastebėjo 

motina. — Kad jie neapgautų. 

—- Jaudina? — juokdamasis sušuko ukrainietis. — E, motule, pinigai! Kad jų 

mes turėtume! Mes vis dar iš svetimos kišenės gyvename. Štai Nikolajus 

Ivanovičius gauna septyniasdešimt penkis rublius per mėnesį, penkiasdešimt 

atiduoda mums. Taip pat ir kiti. Ir alkani studentai kartais šiek tiek atsiunčia, 
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surinkę po kapeiką. O ponų, žinoma, visokių esti. Vieni — apgaus, kiti — atsimes, 

o su mumis — geriausieji eis... 

Jis pliaukštelėjo rankomis ir tvirtai kalbėjo toliau: 

— Iki mūsų šventės — erelis nepriskris, o vis dėlto Gegužės Pirmąją 

nedidelę suruošim! Linksma bus! 

Jo gyvumas sklaidė nerimą, kurį buvo pasėjęs Rybinas. Ukrainietis vaikščiojo 

po kambarį, trindamas ranka galvą, ir, žiūrėdamas į grindis, kalbėjo. 

— Žinote, kartais širdyje gyvena kažkas nuostabu! Atrodo, visur, kur tik 

nueisi — draugai, visi dega viena ugnimi, visi linksmi, geri, puikūs. Be žodžių vieni 

kitus supranta... Visi gyvena choru, o kiekviena širdis dainuoja savo dainą. Visos 

dainos kaip upeliai plaukia liejasi j vieną upę, ir teka upė plačiai ir laisvai į naujo 

gyvenimo šviesių džiaugsmų jūrą. 

Motina stengėsi nejudėti, bijodama jam sukliudyti, pertraukti jo kalbą. Ji 

visuomet jo klausydavosi su didesniu dėmesiu negu kitų, — jis kalbėdavo 

paprasčiau už visus, ir jo žodžiai labiau jaudindavo širdį. Pavlas niekuomet 

nekalbėdavo apie tai, ką mato ateity. O šis, atrodė jai, visuomet buvo ten savo 

širdies dalimi, jo žodžiuose skambėjo pasaka apie busimąją visų šventę žemėje. Toji 

pasaka motinai apšviesdavo sūnaus ir visų jo draugų gyvenimo ir darbo prasmę. 

— O atsipeikėji, — kalbėjo ukrainietis, papurtęs galvą, — apsižvalgai 

aplinkui, — šalta ir nešvaru, visi pavargę, įpykę... 

Su giliu liūdesiu jis kalbėjo toliau: 

— Skaudu, bet reikia netikėti žmogumi, reikia jo bijoti ir net — neapkęsti! 

Žmogus dvilypis. Tu gi tik mylėti norėtum, argi taip, galima? Kaip atleisti žmogui, 

jeigu jis kaip plėšrus žvėris prieš tave eina, nepripažįsta tau gyvos sielos ir muša 

tavo žmogiškąjį veidą? Negalima atleisti! Ne dėl savęs negalima — aš pats iškęsiu 

visas skriaudas — bet pataikauti smurtininkams nenoriu, nenoriu, kad ant mano 

nugaros kitus mušti mokytųsi. 

Dabar jo akys plykstelėjo šalta ugnimi, jis atkakliai nulenkė galvą ir kalbėjo 

tvirčiau. 

— Aš neturiu atleisti jokios žalos, nors ji ne man kenktų. Aš ne vienas 

žemėje! Šiandien aš duosiuos nuskriaudžiamas ir gal tik pasijuoksiu iš skriaudos, 

ne- įgels ji manęs, bet rytoj, išmėginęs ant manęs savo jėgą, skriaudikas nueis 

kitam kailio nerti. Ir tenka įvairiai žiūrėti į žmones, tenka širdį laikyti griežtai, 

skirstyti žmones: čia —•savi, čia — svetimi. Teisinga, bet nenuramina! 

Motina kažkodėl prisiminė karininką ir Sašenką. Atsidusdama ji tarė: 

— Ir kokia gali būt duona iš nesijotų miltų!.. 

— Čia ir bėda! — sušuko ukrainietis. 

— Ta-aip! — tarė motina. Jos atmintyje dabar iškilo vyro figūra — niūri, 

sunki, tarytum didelis, samanotas akmuo. Ji įsivaizdavo ukrainietį Natašos vyru, 

o sūnų — vedusį Sašenką. 

— O kodėl? — paklausė ukrainietis užsidegdamas. — Tas taip gerai matyti, 

kad net juokinga. Tik todėl, kad žmonės nelygūs. Tad imkime ir sulyginkime visus! 

Pa-dalinkime lygiomis viską, ką yra sukūręs protas, ką yra padariusios rankos! 

Nelaikykime vieni kitų baimės ir pavydo vergijoje, gobšumo ir kvailumo nelaisvėje!.. 

Juodu dažnai ėmė taip kalbėtis. 

Nachodką vėl priėmė į fabriką, jis atiduodavo jai visą savo uždarbį, ir ji imdavo 

tuos pinigus taip pat ramiai, kaip kad imdavo juos iš Pavlo rankų. 
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Kartais su šypsena akyse Andrejus siūlydavo motinai: 

— Paskaitysim, motule, a? 

Ji juokais, bet atkakliai atsisakinėdavo, ją jaudindavo toji šypsena, ir, truputį 

užsigaudama, ji galvodavo: 

„Jeigu tu juokiesi, — tai kam tatai?“ 

Ir vis dažniau klausinėdavo jį, ką reiškia vienas ar kitas jai svetimas knygos 

žodis. Klausdama ji žiūrėdavo į šalį, jos balsas skambėdavo abejingai. Jis suprato, 

kad ji slapta mokosi pati viena, suprato jos drovumą ir liovėsi siūlęs jai skaityti 

drauge. Netrukus ji jam pareiškė: 

— Mano akys silpsta, Andriuša. Akinių reikėtų. 

— Puiku! — atsiliepė jis. — Sekmadienį nueisime abudu į miestą, 

parodysiu jus daktarui, ir bus akiniai...  

 

XIX 
 

Tris kartus ji buvo nuėjusi prašyti leidimo pasimatyti su Pavlu, ir kiekvieną 

kartą žandarmerijos generolas, žilas seniokas tamsiai raudonais skruostais ir 

didele nosimi, mandagiai nesutikdavo. 

— Po savaitėlės, mamyte, ne anksčiau! Po savaitėlės pažiūrėsime, o dabar 

— negalima... 

Jis buvo apvalus, įsipenėjęs ir priminė jai nunokusią slyvą, šiek tiek 

užsigulėjusią ir jau apaugusią pūkuotais pelėsiais. Jis visuomet rakinėdavo 

smulkius baltus dantis smailu geltonu pagalėliu, jo nedidelės žalsvos akutės 

meiliai šypsodavosi, balsas skambėdavo maloniai, draugiškai. 

— Mandagus! — susimąsčiusi sakė ji ukrainiečiui. — Vis šypsosi... 

— Taip, taip! — tarė ukrainietis. — Jie.— nieko, meilūs, šypsosi. Jiems 

pasakys: „Nagi, štai išmintingas ir doras žmogus, jis pavojingas mums, pakarkite 

jį!“ Jie nusišypsos ir pakars, o paskui — vėl šypsosis. 

— Tas, kuris pas mus darė kratą, paprastesnis, — sugretino motina. — Iš 

karto matyti, kad šuo... 

— Jie visi — ne žmonės, o šiaipsau plaktukai žmonėms kurtinti. Įrankiai. 

Jais tašo mus, kad mes būtume patogesni. Jie patys jau yra patogūs mus 

valdančiai rankai, — gali dirbti viską, ką jiems palieps, negalvodami, neklausdami, 

kam to reikia. 

Pagaliau jai leista pasimatyti, ir sekmadienį ji kukliai sėdėjo kalėjimo raštinės 

kampe. Be jos ankštame, nešvariame, žemame kambaryje buvo dar keli žmonės, 

laukią pasimatymo. Jie, turbūt, nebe pirmą kartą čia buvo atėję ir pažinojo vieni 

kitus; tarp jų tingiai ir iš lėto rezgėsi tylus ir lipnus kaip voratinklis pašnekesys. 

— Girdėjote? — kalbėjo stora, apvytusio veido moteris, pasidėjusi ant kelių 

lagaminėlį. — Šiandien per rytines pamaldas soboro regentas vaikui giedotojui ausį 

nusuko... 

Pagyvenęs žmogus su atsargos kario uniforma garsiai atsikosėjo ir tarė: 

— Giedotojai — padaužos! 

Raštinėje zujo mažutis, plikas, trumpomis kojomis, ilgomis rankomis ir 

atsikišusiu žandikauliu žmogiūkštis. Nenustodamas jis kalbėjo neramiu ir traškiu 

balsu: 
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— Pragyvenimas eina brangyn, todėl ir žmonės piktesni. Antros rūšies 

jautiena — keturiolika kapeikų svaras, duona vėl jau pustrečios... 

Retkarčiais įeidavo suimtieji — pilki, vienodi, sunkiomis odinėmis kurpėmis. 

Įėję į apytamsį kambarį, jie mirkčiodavo akimis. Vienam ant kojų žvangėjo 

grandinės. 

Visa buvo keistai ramu ir nemaloniai paprasta. Atrodė, kad visi iš seno yra 

pripratę, susigyvenę su savo būkle; vieni — ramiai sėdi, kiti — tingiai saugoja, treti 

— tiksliai ir pavargę lanko kalinius. Motinos širdį krėtė nekantrumo šiurpulys, ji 

abejingai žiūrėjo į viską aplinkui, šito sunkaus paprastumo nustebinta. 

Salia Vlasovos sėdėjo maža senelė, jos veidas buvo raukšlėtas, o akys jaunos. 

Sukinėdama ploną kaklą, ji klausėsi pašnekesio ir į visus žiūrėjo keistai, 

priekabiai. 

— Kas jūsų čia? — tyliai ją paklausė Vlasova. 

— Sūnus. Studentas, — atsakė senelė garsiai ir greitai. — O jūsų? 

— Taip pat sūnus. Darbininkas. 

— Kuo pavarde? 

— Vlasovas. 

— Negirdėjau. Seniai sėdi? 

— Septinta savaitė... 

— O maniškis — dešimtas mėnuo! — tarė senelė, ir Vlasova jos balse 

pajuto kažką keista, lyg pasididžiavimą. 

— Taip, taip! — greitai kalbėjo plikasis senukas. — Kantrybės pritrūksta... 

Visi jaudinasi, visi rėkia, viskas brangsta. O žmonės atitinkamai pinga. 

Sutaikančių balsų negirdėti. 

— Visiškai teisingai! — tarė kariškis. — Skandalas! Reikia, kad pagaliau 

pasigirstų tvirtas balsas — tylėt! Štai ko reikia. Tvirto balso... 

Pašnekesys pasidarė bendras, gyvas. Kiekvienas skubėjo pasakyti savo 

nuomonę apie gyvenimą, bet visi kalbėjo pusbalsiu, ir visuose motina jautė kažką 

jai svetima. Namie buvo kalbama kitaip — suprantamiau, paprasčiau, garsiau. 

Storas prižiūrėtojas kvadratine ruda barzda šūktelėjo jos pavardę, peržvelgė 

ją nuo kojų iki galvos ir šlubuodamas nuėjo, taręs jai: 

— Eik paskui mane... 

Ji žingsniavo ir norėjo stumtelėti į nugarą prižiūrėtoją, kad jis eitų greičiau. 

Mažame kambarėlyje stovėjo Pavlas, šypsojosi, tiesė ranką. Motina nutvėrė ją, 

nusijuokė, tankiai mirkčiodama akimis, ir, nesurasdama žodžių, tyliai kalbėjo: 

— Sveikas... sveikas... 

— Bet tu nusiramink, mama! — spausdamas jos ranką, kalbėjo Pavlas. 

— Nieko... 

— Motin! — atsidusęs tarė prižiūrėtojas. — Be to, išsiskirkite, kad tarp 

judviejų liktų tarpas... 

Ir garsiai nusižiovavo. Pavlas klausinėjo ją apie sveikatą, apie namus... Ji 

laukė kažkokių kitokių klausimų, ieškojo jų sūnaus akyse ir nerado. Jis kaip 

visuomet buvo ramus, tik veidas išblyškęs, ir akys tartum padidėjusios. 

— Linkėjimų nuo Sašos! — tarė ji. 

Pavlo akių vokai virptelėjo, veidas švelnėjo, jis nusišypsojo. Aštrus kartėlis 

žnybtelėjo motinai širdį. 
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— Ar greitai jie tave paleis? — sušuko ji įsižeidusi ir susierzinusi. — Už ką 

pasodino? Juk ten štai tie lapeliai vėl pasirodė... 

Pavlo akys džiaugsmingai sužibėjo. 

— Vėl? — skubiai paklausė jis. 

— Apie tokius dalykus kalbėti uždrausta! — tingiai pareiškė prižiūrėtojas. 

— Galima tik apie šeimyninius... 

— O čia ar ne šeimyninis? — atšovė molina. 

— Aš jau nežinau. Tik draudžiama, — abejingai spyrėsi prižiūrėtojas. 

— Kalbėk, mama, apie šeimyninius, — tarė Pavlas. — Ką tu veiki? 

Ji, pajutusi savyje kažkokį jaunatvišką įkarštį, atsakė: 

— Nešioju visa tai į fabriką... 

Stabtelėjo ir šypsodamasi kalbėjo toliau: 

— Kopūstus, košę, visokius Marjos gaminius ir kitokius valgius... 

Pavlas suprato. Jo veidas suvirpėjo nuo tramdomo juoko, jis papurtė plaukus 

ir meiliai tokiu balsu, kokio ji dar niekad iš jo nebuvo girdėjusi, tarė: 

— Gerai, kad turi darbo, nenuobodžiauji! 

— O kai tie lapeliai pasirodė, mane taip pat pradėjo krėsti! — ne be 

pasigyrimo pareiškė ji. 

— Ir vėl tą patį! — tarė įsižeidęs prižiūrėtojas. — Aš sakau — negalima! 

Žmogui atėmė laisvę, kad jis nieko nežinotų, o tu — savo! Reikia suprasti, ko 

negalima. 

— Na, liaukis, mama! — tarė Pavlas. — Matvejus Ivanovičius geras 

žmogus, nereikia jo pykinti. Mes su juo draugiškai gyvename. Jis šiandien 

atsitiktinai prie pasimatymo, šiaip čia būna viršininko padėjėjas. 

— Pasimatymas baigėsi! — pareiškė prižiūrėtojas, žvelgdamas į laikrodį. 

— Na, dėkui, mama! -— tarė Pavlas. — Dėkui, balandėle! Tu nesirūpink. 

Mane greitai paleis... 

Jis tvirtai apkabino ją, pabučiavo, ir ji, susijaudinusi, laiminga, apsiverkė. 

— Išsiskirkite! — tarė prižiūrėtojas ir, lydėdamas motiną, suniurnėjo: — 

Neverk, paleis! Visus paleidžia... Ankšta pasidarė... 

Namie ji kalbėjo ukrainiečiui, plačiai šypsodamasi ir gyvai judindama 

antakius: 

— Vykusiai aš jam pasakiau — suprato! 

Ir liūdnai atsiduso. 

— Suprato! Būtų taip neapkabinęs, niekad jis šitaip nedarydavo! 

— Ė, jūs! — nusijuokė ukrainietis. -— Kas ko ieško, o motina — visuomet 

glamonių... 

— Ne, Andriuša! Ir žmonės gi, aš sakau! — staiga nustebusi sušuko ji. — 

Kaip jie apsiprato! Atplėšė nuo jų vaikus, pasodino į kalėjimą, o jie — nieko: atėjo, 

sėdi, laukia, kalbasi, — a? Jeigu jau mokyti taip pripranta, tai ką bekalbėti apie 

tamsuolius?.. 

— Tas suprantama, — tarė ukrainietis su jam būdingu pašaipumu, — 

jiems įstatymai vis dėlto švelnesni negu mums, ir reikalingi jie labiau jiems negu 

mums. Tad, nors ir raukosi, kai jie daužo jų kaktą, bet nelabai. Sava lazda švelniau 

muša... 
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XX 
 

Vieną vakarą motina sėdėjo prie stalo, mezgė kojinę, o ukrainietis garsiai 

skaitė knygą apie Romos vergų sukilimą, kažkas smarkiai pasibeldė į duris, ir, kai 

ukrainietis jas atidarė, įėjo Vesovščikovas su ryšuliu po pažastimi, su kepure, 

atsmaukta ant pakaušio, iki kelių apsitaškęs purvais. 

— Einu, žiūriu — pas jus žiburys. Užėjau pasisveikinti. Tiesiai iš kalėjimo! 

— pareiškė jis keistu balsu ir, nutvėręs Vlasovos ranką, smarkiai ją pakratė, 

sakydamas: 

— Linkėjimai nuo Pavlo... 

Paskui, neryžtingai atsisėdęs ant kėdės, peržvelgė kambarį miglotu, įtariu 

žvilgsniu. 

Jis nepatikdavo motinai, jo kampuotoje, nukirptoje galvoje ir mažose akyse 

buvo kažkas, kas ją visada gąsdindavo, bet dabar ji apsidžiaugė ir maloni, 

šypsodamasi, gyvai pasakė: 

— Sulysai tu! Andriuša, pavaišinkim jį arbata... 

— Aš jau kaičių virtuvą! — atsiliepė ukrainietis iš virtuvės. 

— Na, kaipgi Pavlas? Ar dar ką nors paleido, ar tik tave? 

Nikolajus panarino galvą ir atsakė: 

— Pavlas sėdi — kenčia! Paleido mane vieną! — Jis pakėlė akis į motinos 

veidą ir iš lėto, pro dantis pratarė: — Aš jiems pasakiau — užteks, leiskite mane į 

laisvę!.. Kitaip — aš užmušiu ką nors, taip pat ir save. Paleido. 

— T-a-aip! — tarė motina, slinkdamasi nuo jo, ir nejučiomis mirktelėjo, 

kai jos žvilgsnis susitiko su jo siauromis, aštriomis akimis. 

— O kaip Fedia Mazinas? — riktelėjo iš virtuvės ukrainietis. — Eilėraščius 

rašo? 

— Rašo. Aš šito nesuprantu! — palingavęs galvą, tarė Nikolajus. —- Kas 

jis-'— čirkšlys! Pasodino į narvą — čiulba! O aš tik viena suprantu — nenoriu eiti 

namo... 

—- Ir ką gi ten, namie, turi? — susimąsčiusi tarė motina. — Tuščia, krosnis 

nekūrenta, išaušę viskas... 

Jis patylėjo, primerkęs akis. Išsiėmė iš kišenės pokelį papirosų, 

neskubėdamas užsirūkė ir, žiūrėdamas į pilką dūmų kamuolį, nykstantį priešais 

jo veidą, šyptelėjo pa-niurusio šuns šypsniu. 

— Taip, šalta, turbūt. Ant grindų sušalę tarakonai timpso. Pelės ir tos 

sušalo. Tu, Pelagėja Nilovna, leisk   

man pas tave nakvoti, galima? — dusliai paklausė jis, nežiūrėdamas į ją. 

— Na, žinoma, mielasis! — greitai tarė motina. Jai buvo nejauku, nepatogu 

su juo... 

— Dabar tokie laikai, kad vaikai gėdinasi tėvų... 

— Ko? — krūptelėjusi paklausė motina. 

Jis pažvelgė į ją, užsimerkė, ir jo šlakuotas veidas liko aklas. 

— Vaikai pradėjo gėdintis tėvų, sakau! — pakartojo jis ir garsiai atsiduso. 

— Tavęs Pavlas niekuomet nesi- gėdins. O aš štai gėdinsiuos tėvo. Ir į tuos jo 

namus... nebeisiu daugiau. Nėra man tėvo... ir namų nebėra! Pa: vedė mane 

policijos priežiūrai, kitaip — aš būčiau išvykęs j Sibirą... Aš ten tremtinius 

vaduočiau, rengčiau jų pabėgimus... 
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Jautria širdimi motina suprato, kad šitam žmogui sunku, bet jo skausmas 

nežadino jos pasigailėjimo. 

— Taip, jeigu šitaip... tai geriau išvykti! — kalbėjo ji, kad neužgautų jo 

tylėjimu. 

Iš virtuvės išėjo Andrejus ir juokdamasis tarė: 

— Ką tu skelbi, a? 

Motina atsistojo sakydama: 

— Reikia ko nors paruošti valgyti... 

Vesovščikovas įsmeigė akis į ukrainietį ir staiga pareiškė: 

— Aš manau, kad kai kuriuos žmones reikia žudyti! 

— Ūū! O kodėl? — paklausė ukrainietis. 

— Kad jų nebūtų... 

Ukrainietis, aukštas ir liesas, supdamasis ant kojų, stovėjo vidury kambario 

ir žiūrėjo į Nikolajų iš viršaus, susikišęs į kišenes-rankas, o Nikolajus tvirtai sėdėjo 

kėdėje, dūmų debesų apsuptas, ir jo pilką veidą išpylė raudonos dėmės. 

— Isajui Gorbovui aš galvą nusuksiu, —pamatysi! 

— Už ką? :— paklausė ukrainietis. 

— Nešnipinėk, nepranešinėk. Per jį tėvas pražuvo, per jį dabar 

žvalgybininku pasidaryti stengiasi, — niūriai, priešiškai žiūrėdamas į Andrejų, 

kalbėjo Vesovščikovas. 

— Šit kaip! — sušuko ukrainietis. — Bet kas tave dėl to apkaltins? 

Kvailiai!.. 

— Ir kvailiai, ir išminčiai yra vieno plauko! — tvirtai tarė Nikolajus. — Štai 

tu išminčius ir Pavlas taip pat, o ar aš jums toks pat žmogus, kaip Fedka Mazinas 

ar Samoilovas, arba judu abu vienas kitam? Nemeluok, aš netikėsiu, vis viena... ir 

jūs visi stumiate mane į šalį, į atskirą vietą... 

— Skauda tau širdį, Nikolajau! — tyliai ir meiliai tarė ukrainietis, 

sėsdamas šalia jo. 

— Skauda. Jums taip pat skauda... Tiktai jūsų šun¬votės jums atrodo 

tauresnės už mano. Visi mes niekšai vieni kitiems, štai ką aš pasakysiu. O ką tu 

man gali pasakyti? Na? 

Jis įbedė savo aštrias akis į Andrejaus veidą ir, iš¬šiepęs dantis, laukė. Jo 

raibas veidas nejudėjo, o storomis lūpomis prabėgo virpulys, lyg jis būtų jas kuo 

karštu nudeginęs. 

— Nieko aš tau nepasakysiu! — prabilo ukrainietis, liūdna savo mėlynų 

akių šypsena šiltai glamonėdamas priešišką Vesovščikovo žvilgsnį. — Aš žinau — 

ginčysies su žmogumi tokią valandą, kada iš visų jo širdies žaizdų sunkiasi 

kraujas, tai tik nuskriausi jį; aš žinau, brolau! 

— Su manimi ginčytis negalima, aš nemoku! — su-niurnėjo Nikolajus, 

nuleisdamas akis. 

— Aš manau, — kalbėjo toliau ukrainietis, — kiek-vienas iš mūsų yra 

vaikščiojęs basas per aštrius stiklus, kiekvienas savo tamsią valandą alsavo taip, 

kaip tu... 

— Nieko tu man negali pasakyti! — iš lėto pratarė Vesovščikovas. — Mano 

siela vilku staugia!.. 

— Ir nenoriu! Tiktai aš žinau — tau tas praeis. Gal ne visai, bet praeis! 

Jis šyptelėjo ir, suplojęs Nikolajui per petį, kalbėjo toliau: 
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— Tai, brolau, vaikiška liga, nelyginant tymai. Mes visi ja sergame: stiprūs 

— lengviau, silpni — sunkiau. Ji tada apima mūsiškį, kada žmogus save suranda, 

bet gyvenimo ir savo vietos jame dar nemato. Tau atrodo, kad tik tu vienas žemėje 

toks agurkėlis ir visi tave nori suvalgyti. Paskui, praeis kiek laiko, tu pamatysi, kad 

geroji širdies kertelė ir kitose krūtinėse ne blogesnė — tau pasidarys lengviau. Ir 

šiek tiek susigėsi, kam į varpinę lipai, kai tavo varpelis toks mažas, kad jo nė 

negirdėti šventiško skambinimo metu. Vėliau pamatysi, kad chore tavo skambesys 

girdėti, o atskirai — senieji varpai skandina jį savo gaudesyje kaip musę svieste. 

Tu supranti, ką aš kalbu? 

— Galbūt — suprantu! — linktelėjęs galvą, tarė Nikolajus. — Tik aš 

netikiu! 

Ukrainietis nusijuokė, pašoko ant kojų, pradėjo triukšmingai vaikščioti. 

— Aš taip pat netikėjau. Ak, tu, vežime! 

— Kodėl — vežime! — niūriai nusišypsojo Nikolajus, žiūrėdamas į 

ukrainietį. 

— O — panašus! 

Staiga Vesovščikovas, plačiai prasižiojęs, garsiai nusijuokė. 

— Ko tu? — nustebęs paklausė ukrainietis, sustojęs priešais jį. 

— O aš pamaniau — tai kvailas bus tas, kuris tave įžeis! — pareiškė 

Nikolajus, linguodamas galvą. 

— Bet kuo mane įžeisi? — ištarė ukrainietis, gūžčiodamas pečiais. 

— Aš nežinau! — tarė Vesovščikovas, geraširdiškai, o gal atlaidžiai 

prasišiepdamas. — Aš tik apie tai, kad   

labai jau gėda turėtų būti žmogui po to, kai jis tave įžeistų. 

— Štai kur tu nuvažiavai! — juokdamasis tarė ukrai-nietis. 

— Andriuša! — šūktelėjo motina iš virtuvės. 

Andrejus išėjo. 

Likęs vienas, Vesovščikovas apsidairė, ištiesė koją, apautą sunkiu batu, 

pažiūrėjo į ją, pasilenkė, pačiupinėjo rankomis storą blauzdą. Pakėlė ranką prie 

veido, atidžiai apžiūrėjo delną, paskui apvertė kitą pusę. Ranka buvo stora, 

trumpais pirštais, apaugusi geltonais plaukais. Jis pamosavo ja ore, atsistojo. 

Kai Andrejus įnešė virtuvą, Vesovščikovas stovėjo prie veidrodžio ir pasitiko jį 

tokiais žodžiais: 

— Seniai aš savo snukį bemačiau... 

Išsiviepė ir, linguodamas galvą, pridūrė: 

— Bjaurus mano snukis! 

— O kuo jis tau užkliuvo? — paklausė Andrejus, smalsiai žvilgterėjęs į jį. 

— Juk štai Sašenka sako: veidas — sielos veidrodis! — iš lėto pasakė 

Nikolajus. 

— Ir netiesa! — sušuko ukrainietis. — Jos nosis — kaip kabliukas, 

skruostų kaulai — kaip žirklių žiedai, o siela — kaip žvaigždė. . 

Vesovščikovas pažvelgė į jį ir šyptelėjo. 

Susėdo gerti arbatos. 

Vesovščikovas paėmė didelę bulvę, gerokai apibarstė druska gabalėlį duonos 

ir ramiai, iš lėto kaip jautis ėmė kramsnoti. 

— O kaip čia reikalai? — paklausė jis prikimšta burna. 
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Ir kai Andrejus linksmai papasakojo jam apie stiprėjančią propagandą fabrike, 

jis, vėl paniuręs, dusliai pastebėjo: 

— Per ilgai tas viskas, per ilgai! Greičiau reikia... 

Motina pažiūrėjo į jį, ir jos krūtinėje šitam žmogui tyliai sujudėjo priešiškas 

jausmas. 

— Gyvenimas — ne arklys, botagu jo nepavarysi! — tarė Andrejus. 

Vesovščikovas atkakliai papurtė galvą. 

— Per ilgai! Man stinga kantrybės! Kas man daryti? 

Jis beviltiškai skėstelėjo rankomis, žiūrėdamas j uk-rainiečio veidą, ir nutilo, 

laukdamas atsakymo. 

— Mums visiems reikia mokytis ir mokyti kitus, štai mūsų darbas! — 

pratarė Andrejus, nuleisdamas galvą. 

Vesovščikovas paklausė: 

— O kada mušimės? 

— Iki to laiko mus ne kartą sumuš, tą aš žinau! — šypsodamasis atsakė 

ukrainietis. — O kuomet mums teks kariauti — nežinau! Pirma, matai, reikia galvą 

apšarvuoti, o paskui rankas, aš manau... 

Nikolajus vėl pradėjo valgyti. Motina iš paniūrų ne-pastebimai apžiūrinėjo jo 

platų veidą, stengdamasi rasti jame ką nors, kas ją sutaikintų su sunkia, 

kvadratine Vesovščikovo figūra. 

Ir, sutikdama dygų mažų akių žvilgsnį, ji baukščiai krutino antakius. 

Andrejus buvo neramus: staiga pradėdavo kalbėti, juoktis ir, netikėtai nutraukęs 

kalbą, imdavo švilpauti. 

Motinai atrodė, kad ji supranta jo nerimą. O Nikolajus sėdėjo tylėdamas, ir, 

kai ukrainietis jį ko nors paklausdavo, jis atsakydavo trumpai, aiškiai nenoromis. 

Mažame kambarėlyje dviem jo gyventojams darėsi tvanku, ankšta, ir jie -— čia 

vienas, čia kitas — protarpiais žvilgčiojo į svečią. 

Pagaliau jis tarė atsistodamas: 

— Aš eičiau gulti. Ten sėdėjau, sėdėjau, staiga paleido, išėjau. Pavargau. 

Kai jis išėjo į virtuvę ir. kiek pasiknyburiavęs, staiga lyg numirė ten, — motina 

klausydamasi tylos, sušnibždėjo Andrejui: 

— Apie baisius dalykus jis mąsto... 

— Sunkus vyras! — sutiko ukrainietis, linguodamas galvą. — Bet tas 

praeis! Man irgi taip buvo. Kai širdis neskaidriai dega, daug suodžių joje 

susikaupia. Na, motule, jūs gulkite, o aš dar pasėdėsiu, paskaitysiu. 

Ji nuėjo į kampą, kur stovėjo lova, uždengta kartūno užuolaida, ir Andrejus, 

sėdėdamas prie stalo, ilgai girdėjo švelnų jos maldų ir atodūsių šnibždesį. Greitai 

versdamas knygos lapus, jis trynė kaktą, suko ūsus ilgais pirštais, brūžavo 

kojomis. Tiksėjo laikrodžio švytuoklė, už lango dūsavo vėjas. 

Pasigirdo tylus motinos balsas: 

— Ak, viešpatie! Kiek daug žmonių pasaulyje, ir visi savaip dejuoja. O kurgi 

tie, kuriems linksma? 

— Yra jau ir tokių, yra! Greitai daug jų bus, — oi, daug! — atsiliepė 

ukrainietis... 

 

 

 



71 

XXI 
 

Gyvenimas bėgo greitai, dienos buvo margos, įvairios. Kiekviena atnešdavo ką 

nors nauja, ir tatai motinos jau nebebaugino. Vis dažniau vakarais atvykdavo 

nepažįstamų žmonių, kurie susirūpinę pusbalsiu šnekėdavosi su Andrejum ir 

vėlyvą naktį, pasistatę apykakles, žemai ant akių užsismaukę kepures, išeidavo į 

tamsą atsargiai, patylomis. Kiekviename buvo jaučiamas tramdomas 

susijaudinimas, atrodė — visi nori dainuoti ir juoktis, bet neturėjo laiko, jie visada 

skubėjo. Vieni pašaipūs ir rimti, antri linksmi, spindį jaunystės jėga, treti — 

susimąstę ir tylūs, — visi jie motinos akyse buvo kažkokie vienodai atkaklūs, 

pasitikį, ir nors kiekvienas buvo savito veido, — jai visi veidai susiliedavo į vieną: 

sulysusį, ramiai ryžtingą, giedrą, giliu tamsių akių žvilgsniu, meiliu ir griežtu, lyg 

Kristaus žvilgsnis pakeliui į Emausą. 

Motina skaičiavo juos, mintyse telkdama apie Pavlą, — šitoje minioje jis darėsi 

nepastebimas priešų akims. 

Kartą iš miesto atvyko žvali, garbanota mergina, ji atnešė Andrejui kažkokį 

ryšulėlį ir išeidama tarė Vlasovai, blykčiodama linksmomis akimis: 

— Iki pasimatymo, drauge! 

— Sudie! — sulaikiusi šypseną, atsakė motina. 

O išleidusi merginą, ji priėjo prie lango ir juokdamasi žiūrėjo, kaip gatve, 

smulkiai žingsniuodama mažomis kojytėmis, ėjo jos draugė, skaisti kaip pavasario 

gėlelė ir lengva kaip peteliškė. 

— Draugė! — tarė motina, kai viešnia išnyko. — Ak tu, meilute! Duok 

viešpatie tau dorą draugą visam tavo gyvenimui! 

Ji dažnai pastebėdavo miesto žmonėse kažką vaikiška ir atlaidžiai 

šypsodavosi, bet ją jaudino ir džiugiai stebino jų tikėjimas, kurio gilumą ji vis 

aiškiau jautė, ją glamonėjo ir šildė jų svajonės apie teisybės pergalę, — 

klausydamasi jų, ji nejučiomis dūsaudavo nesuprantamu liūdesiu. Bet ypač ją 

veikdavo jų paprastumas ir gražus, pernelyg didelis savęs nepaisymas. 

Ji jau daug ką suprato iš to, ką jie kalbėdavo apie gyvenimą, jautė, kad jie 

atrado tikrąjį visų žmonių nelaimių šaltinį, ir priprato sutikti su jų mintimis. Bet 

širdies gilumoje netikėjo, kad jie gali savaip pertvarkyti gyvenimą ir kad jiems 

pakaks jėgų pritraukti prie savo ugnies visą darbo liaudį. Kiekvienas nori būti 

sotus šiandien, niekas nenori atidėti savo pietų net rytdienai, jei gali juos suvalgyti 

dabar. Nedaugelis nueis šituo tolimu ir sunkiu keliu, nedaug akių tepamatys jo 

gale pasakišką žmonių brolybės karaliją. Štai kodėl jie visi, šitie gerieji žmonės, 

nežiūrint jų barzdų ir kartais pavargusių veidų, jai atrodė kaip vaikai. 

„Mielieji jūs mano!“ — mąstė ji, linguodama galvą. 

Bet jie visi jau dabar gyveno gerą, rimtą ir išmintingą gyvenimą, kalbėjo apie 

gėrį ir, norėdami išmokyti žmones visko, ką žinojo, tą darė nesigailėdami savęs. Ji 

suprato, kad tokį gyvenimą galima mylėti, nors jis ir pavojingas, ir dūsaudama 

žiūrėjo atgal, kur lyg tamsi siaura juosta lėkštai driekėsi jos praeitis. Ji nejučiomis 

ramiai suvokė esanti reikalinga šitam naujam gyvenimui, — anksčiau ji niekuomet 

nesijuto esanti kam nors reikalinga, o dabar aiškiai matė, kad reikalinga daugeliui, 

— tai buvo nauja, malonu ir pakėlė jai galvą... 

Ji stropiai nešiojo į fabriką atsišaukimus, žiūrėjo į tai kaip į savo pareigą ir 

liko Įprasta šnipams, nebe naujas žmogus. Kelis kartus ją iškratė, bet visuomet 



72 

rytojaus dieną po to, kai fabrike pasirodydavo atsišaukimai. Kai su savimi nieko 

neturėdavo, ji mokėdavo sužadinti šnipų ir sargų įtarimą, jie nutverdavo ją, 

apieškodavo, ji dėdavosi užgauta, ginčydavosi su jais ir sugėdinusi nueidavo, 

didžiuodamasi savo apsukrumu. Jai patiko tas žaidimas. 

Vesovščikovo į fabriką nebepriėmė, jis gavo darbą pas miško pirklį ir vežiojo 

po priemiestį sienojus, lentas ir malkas. Motina beveik kasdien jį matydavo: stipriai 

spirdamiesi į žemę, virpančiomis nuo įtempimo kojomis ėjo pora juodžių: abudu jie 

buvo seni, prakaulūs, tingiai ir liūdnai lingavo jų galvos, nukamuotos mirkčiojo 

blausios akys. Paskui juos vilkosi drebėdamas ilgas, sumirkęs rąstas arba krūva 

lentų, garsiai taukšėdamos galais, o šalia, atleidęs vadeles, žingsniavo Nikolajus, 

apiplyšęs, purvinas, sunkiais batais, nusismaukęs kepurę ant pakaušio, 

griozdiškas lyg išverstas kelmas. Jis taip pat linguoja galvą, žiūrėdamas sau po 

kojomis. Jo arkliai aklai užvažiuoja ant sutiktų vežimų, ant žmonių; aplink jį kaip 

širšės sukasi pikti keiksmai, orą raižo bjaurūs šūkavimai. Jis, nepakeldamas 

galvos, niekam neatsakydamas, švilpia aštriai, kurtinamai ir dusliai niurna 

arkliams: 

— Na, kabinkite!  

Kiekvieną kartą, kai pas Andrejų susirinkdavo draugų skaityti naujo 

užsieninio laikraščio ar brošiūros, ateidavo ir Nikolajus, atsisėsdavo kampe ir 

tylėdamas klausydavo valandą, dvi. Baigus skaityti, jaunuomenė ilgai ginčydavosi, 

bet Vesovščikovas ginčuose nedalyvaudavo. Jis pasilikdavo ilgiausiai už visus ir, 

būdamas vienas su Andrejum, užduodavo jam niūrų klausimą: 

— O kas visų kalčiausias? 

— Kaltas, matai, tas, kas pirmasis pasakė — čia mano! Tas žmogus numirė 

prieš keletą tūkstančių metų,, ir ant jo pykti neverta! — juokais sakydavo 

ukrainietis, bet jo akys žiūrėdavo neramiai. 

— O — turtingieji? O tie, kurie juos palaiko? 

Ukrainietis tverdavosi už galvos, pešiodavo ūsus ir 

ilgai kalbėdavo paprastais žodžiais apie gyvenimą ir žmones. Bet jam visuomet 

išeidavo taip, lyg būtų kalti visi žmonės apskritai, ir tas nepatenkindavo 

Nikolajaus. Kietai sučiaupęs storas lūpas, jis purtydavo galvą ir, be pasitikėjimo 

pareiškęs, kad ne taip, išeidavo nepatenkintas ir paniuręs. 

Kartą jis tarė: 

— Ne, kaltieji turi būti, — jie čia! Aš tau pasakysiu — mes turime visą 

gyvenimą perarti kaip piktžolių lauką — be pasigailėjimo! 

— Tai šitaip kartą tabelininkas Isajus apie jus kalbėjo! — prisiminė 

motina. 

— Isajus? — paklausė patylėjęs Vesovščikovas. 

— Taip. Piktas žmogus! Seka visus, kamantinėja... Mūsų gatve pradėjo 

vaikščioti, į mūsų langus žvalgytis... 

— Žvalgosi? — pakartojo Nikolajus. 

Motina jau gulėjo lovoje ir nematė jo veido, bet ji suprato pasakius kažką 

nereikalinga, nes ukrainietis skubiai ir taikinamai prakalbo: 

— Tegu sau vaikščioja ir žvalgosi! Turi laiko — ir vaikščioja... 

— Ne, palauk! — dusliai tarė Nikolajus. — Štai kur tas kaltasis! 

— Kuo? — greitai paklausė ukrainietis. — Kad jis kvailas? 

Vesovščikovas neatsakęs išėjo. 
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Ukrainietis pamažu ir pavargęs žingsniavo po kambarį, tyliai čežėdamas 

plonomis voro kojomis. Batus buvo nusiavęs, — jis visuomet taip darydavo, kad 

nesi- belstų ir nedrumstų Vlasovai ramybės. Tačiau ji nemiegojo ir, kai Nikolajus 

išėjo, neramiai tarė: 

— Aš jo bijau! 

— Ta-aip! — lėtai nutęsė ukrainietis. — Piktas vaikas. Jūs, motule, apie 

Isajų su juo nekalbėkite, tas Isajus Iš tikrųjų šnipinėja. 

— Kas nuostabaus? Jo kūmas — žandaras! — pa-stebėjo motina. 

— Ko gero, prikuls jį Nikolajus! — baimingai kalbėjo toliau ukrainietis. —

- Štai matote, kokius jausmus mūsų gyvenimo vadovai išauklėjo savo valdiniams. 

Kai tokie žmonės, kaip Nikolajus, pajus savo skriaudą ir jiems pliš kantrybė, kas 

tada bus? Dangų kraujais aptaškys, o žemė juose kaip muilas putos... 

— Baisu, Andriuša! — tyliai sušuko motina. 

— Jei nerytų musių, tai ir nevemtų! — patylėjęs tarė Andrejus. — Ir vis 

dėlto, motule, kiekvienas lašas jų kraujo iš anksto nuplautas liaudies ašarų 

ežerais... 

Jis staiga tyliai nusijuokė ir pridūrė: 

— Teisinga, bet — nenuramina! 

 

XXII 
 

Vieną šeštadienį motina parėjo iš krautuvės, atidarė duris ir sustojo ant 

slenksčio, staiga visa apipilta džiaugsmo lyg šilto vasaros lietaus: kambaryje 

skambėjo tvirtas Pavlo balsas. 

— Štai ji! — sušuko ukrainietis. 

Motina matė, kaip greitai atsigręžė Pavlas, ir pastebėjo, kad jo veidas 

blykstelėjo jausmu, žadančiu jai kažką nepaprasta. 

— Va ir parėjai... ir namie! — sumurmėjo ji, sumišusi iš netikėtumo, ir 

atsisėdo. 

Jis pasilenkė prie jos išblyškęs, jo akių kampeliuose skaidriai žibėjo mažos 

ašarėlės, lūpos virpėjo. Valandėlę jis tylėjo, motina žiūrėjo į jį taip pat tylėdama. 

Ukrainietis, tyliai švilpaudamas, nuleidęs galvą, praėjo pro juos ir išėjo į 

kiemą. 

— Dėkui, mama! — giliu, žemu balsu prabilo Pavlas, spausdamas jos ranką 

drebančiais pirštais. — Dėkui, brangioji! 

Džiaugsmingai sujaudinta sūnaus veido išraiškos ir balso, ji glostė jo galvą ir, 

prilaikydama širdies plakimą, tyliai kalbėjo: 

— Viešpats su tavimi! Už ką?.. 

— Dėkoju už tai, kad padedi mūsų didžiajam darbui! — kalbėjo jis. — Kai 

žmogus gali pasakyti, kad jo motina ir savo dvasia jam gimininga — tai reta laimė! 

Ji tylėjo ir, godžiai rydama atvira širdimi jo žodžius, gėrėjosi sūnumi -— jis 

stovėjo priešais ją toks šviesus, artimas. 

— Aš mačiau, mama, daug kas skaudino tavo širdį, sunku tau. Maniau, 

kad tu niekad nesusitaikinsi su mumis, nepriimsi mūsų minčių kaip savųjų, o tik 

tylėdama kentėsi, kaip kad visą gyvenimą kentėjai. Tai buvo sunku!.. 

— Andriuša labai daug ką padėjo man suprasti! — įterpė ji. 

— Jis man pasakojo apie tave! — juokdamasis tarė Pavlas. 
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— Jegoras taip pat. Mudu iš vieno kaimo. Andriuša net skaityti norėjo 

mokyti... 

-— O tu susigėdai ir pati pamažu pradėjai mokytis? 

— Tai jau jis pastebėjo! — sumišusi sušuko ji. Ir, sujausminta gausaus 

džiaugsmo, pripildžiusio jos krūtinę, pasiūlė Pavlui: — Kad taip pašauktume jį! 

Tyčia išėjo, kad nekliudytų. Jis motinos neturi... 

— Andrejau!.. — šūktelėjo Pavlas, atidarydamas duris į priemenę. — Kur 

tu? 

— Čia. Noriu malkų paskaidyti. 

— Eikš čionai! 

Jis atėjo ne iš karto ir, žengdamas į virtuvę, šeimininkiškai prabilo: 

— Reikia pasakyti Nikolajui, kad malkų atvežtų — mažai malkų beturime. 

Matote, motule, koks jis, Pavlas? Užuot nubaudusi, vyresnybė tik peni 

maištininkus... 

Motina nusijuokė. Jos širdis dar saldžiai alpo, ji tebebuvo apsvaigusi iš 

džiaugsmo, bet kažkoks šykštumas ir atsargumas jau žadino jos norą matyti sūnų 

ramų, tokį kaip visuomet. Buvo perdaug gera sieloje, ir ji norėjo, kad pirmasis — 

didžiulis jos gyvenimo džiaugsmas iš karto visam laikui liktų širdyje toks gyvas ir 

stiprus, koks atėjo. Ir, bijodama, kad nesumažėtų laimė, ji stengėsi skubiai ją 

pridengti, lyg paukštinėtojas atsitiktinai sugautą retą paukštį. 

— Betgi papietaukime! Tu, Paša, juk dar nevalgęs? — subruzdusi pasiūlė 

motina. 

— Ne. Vakar iš prižiūrėtojo aš sužinojau, kad mane nutarta išleisti, ir 

šiandien nebuvo noro nei valgyti, nei gerti... 

— Pirmąjį sutikau čia senį Sizovą, — pasakojo Pavlas. — Pamatė jis mane, 

perėjo kelią, sveikinasi. Aš jam sakau: „Jūs dabar atsargiau su manim, aš žmogus 

pavojingas, esu policijos priežiūroje.“ — „Nieko“, — sako. Ir žinai, ko jis paklausė 

apie sūnėną? „Kaip, — sako, — ar Fiodoras gerai elgėsi?“ — „Ką reiškia gerai elgtis 

kalėjime?“ — „Na, — sako, — ar nieko nereikalingo neplepėjo prieš draugus?“ Ir kai 

aš pasakiau, kad Fedia — doras ir protingas žmogus, jis paglostė sau barzdą ir 

išdidžiai pareiškė: „Mes, Sizovai, blogų žmonių savo šeimoje neturime!“ 

— Jis išmaningas senis! — tarė ukrainietis, linguodamas galvą. •— Mes 

su juo dažnai pasikalbame — geras vyras. Ar greitai Fedią paleis? 

— Visus paleis, manau! Jie nieko neturi be Isajaus parodymų, o jis — ką 

gi galėjo pasakyti? 

Motina vaikštinėjo šen ir ten ir žiūrėjo j sūnų. Andrejus, klausydamas jo 

pasakojimų, stovėjo prie lango, sunėręs užpakaly rankas. Pavlas vaikštinėjo po 

kambarį. Jis apžėlė barzda: maži verpetai plonų tamsių plaukų tankiai vijosi ant 

skruostų, švelnindami tamsią veido spalvą. 

— Sėskitės! — paprašė motina, dėdama ant stalo karštą viralą. 

Pietaujant Andrejus papasakojo apie Rybiną. Ir kai jis pabaigė, Pavlas 

apgailestaudamas sušuko: 

— Būčiau buvęs namie — būčiau jo neišleidęs! Ką jis išsinešė? Didelį 

pasipiktinimo jausmą ir painiavą galvoje. 

— Na, — tarė ukrainietis šypsodamasis, — kai žmogui keturiasdešimt 

metų, be to, jis pats ilgai kovojo su meškomis savo sieloje — sunku jį perdirbti... 
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Prasidėjo vienas tokių ginčų, kada žmonės pradėdavo kalbėti motinai 

nesuprantamais žodžiais. Pabaigė pietauti ir vis dar atkakliai bėrė vienas ant kito 

traškančią painių žodžių krušą. Protarpiais kalbėjo paprastai. 

—- Mes turime eiti savo keliu, nė žingsnio nesitraukdami į šalį! — tvirtai 

pareiškė Pavlas. 

— Ir kelyje susidurti su keliomis dešimtimis milijonų žmonių, kurie 

pasitiks mus kaip priešus... 

Motina klausėsi ginčo ir suprato, kad Pavlas nemėgsta valstiečių, o ukrainietis 

juos gina, įrodinėdamas, kad ir sodiečius reikia gero mokyti. Ji labiau suprato 

Andrejų, ir jis jai atrodė teisus, bet kiekvieną kartą, kai jis ką nors sakydavo Pavlui, 

ji, suklususi ir sulaikydama kvapą, laukė sūnaus atsakymo, kad greičiau sužinotų, 

ar neįžeidė jo ukrainietis. Bet juodu rėkė vienas ant kito neužsigaudami. 

Retkarčiais motina paklausdavo sūnų: 

— Argi taip, Paša? 

Šypsodamasis jis atsakydavo: 

— Taip. 

— Jūs, ponuli, — su švelnia ironija kalbėdavo ukrainietis, — sočiai 

pavalgėte, bet blogai kramtėte, vienas kąsnis jums gerklėje įstrigo. Išskalaukite 

gerklelę! 

— Nekvailiok! — patardavo Pavlas. 

— Taigi — aš lyg gedulingose pamaldose!.. 

Motina tyliai juokdamasi linguodavo galvą... 

 

XXIII 
 

Artinosi pavasaris, tirpo sniegas, apnuogindamas purvą ir suodžius, 

paslėptus po juo. Kiekvieną dieną purvynas vis įkyriau lindo į akis, visas 

priemiestis atrodė apsirengęs skarmalais, nesiprausęs. Dieną varvėdavo nuo stogų, 

pavargusios ir prakaituotos garuodavo pilkos namų sienos, o prieš naktį visur 

neaiškiai baltuodavo ledo varvekliai. Danguje vis dažniau pasirodydavo saulė. Ir 

ryžtingai pradėjo čiurlenti upeliai, tekėdami į pelkę. 

Buvo rengiamasi švęsti Gegužės Pirmąją. 

Fabrike ir priemiestyje skraidė atsišaukimai, aiškiną šitos šventės reikšmę, ir 

net propagandos nepaliesta jaunuomenė, juos skaitydama, kalbėjo: 

— Tai reikia surengti! 

Vesovščikovas, niūriai šypsodamasis, sušuko: 

— Metas! Gana slapukus žaisti! 

Džiaugėsi Fedia Mazinas. Gerokai sulysęs, nervingu savo judesių ir kalbų 

drebuliu jis tapo panašus į vieversį narvelyje. Jį visuomet lydėdavo nekalbus, ne 

pagal amžių rimtas Jakovas Somovas, dirbąs dabar mieste. 

Samoilovas, dar labiau parudęs kalėjime, Vasilijus Gusevas, Bukinas, 

Dragunovas ir dar kai kurie įrodinėjo, jog reikia būtinai eiti su ginklu, bet Pavlas, 

ukrainietis, Soinovas ir kiti ginčijosi su jais. 

Pasirodydavo Jegoras, visuomet pavargęs, suprakaitavęs, uždusęs, ir 

juokaudavo: 

— Darbas, kurio tikslas pakeisti esamąją santvarką, didis darbas, 

draugai, bet kad jis sėkmingiau vyktų, aš. turiu nusipirkti naujus batus! — kalbėjo 
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jis, rodydamas savo suplyšusius ir sumirkusius pusbačius. — Mano kaliošai taip 

pat nebepagydomai suplyšo, ir kiekvieną dieną aš peršlampu kojas. Aš nenoriu 

persikelti į žemės gelmes, kol mes dar nesame viešai ir aiškiai nusikratę senuoju 

pasauliu, ir todėl, atmesdamas draugo Samoilovo siūlymą demonstruoti 

apsiginklavus, siūlau apginkluoti mane stipriais batais, nes esu giliai įsitikinęs, 

kad tas naudingiau socializmo triumfui negu kad ir labai smarkus snukių 

daužymas!.. 

Tokia pat įmantria kalba jis pasakodavo darbininkams istorijas, kaip 

įvairiuose kraštuose liaudis mėgino palengvinti savo gyvenimą. Motina mėgo 

klausytis jo kalbų, ir ji susidarė iš jų keistą įspūdį: klastingi liaudies priešai, kurie 

žiauriausiai ir dažniausiai ją apgaudinėjo, buvo maži, pilvoti, raudonsnukiai 

žmogiūkščiai, nesąžiningi ir gobšūs, gudrūs ir žiaurūs. Kai jiems buvo sunku 

gyventi carų valdomiems, jie siundė tamsią liaudį prieš carų valdžią, o kai liaudis 

sukildavo ir išplėšdavo valdžią iš karaliaus rankų, žmogiūkščiai klasta paimdavo 

ją į savo rankas ir išvaikydavo liaudį į lindynes, o jeigu ši jiems prieštaraudavo — 

žudydavo šimtais ir tūkstančiais. 

Kartą įsidrąsinusi ji papasakojo jam tą gyvenimo vaizdą, kurį buvo susidariusi 

iš jo kalbų, ir, sumišusi juokdamasi, paklausė: 

— Ar taip, Jegorai Ivanyčiau? 

Jis kvatojo, užversdamas akutes, duso, trynė rankomis krūtinę. 

— Tikrai taip, mamyte! Jūs sučiupote už ragų istorijos jautį. Šitame 

geltoname fone yra kai kurių ornamentų, atseit — pagražinimų, bet jie reikalo 

nekeičia! Kaip tik storuliai žmogiūkščiai yra svarbiausieji nusidėjėliai ir visų 

nuodingiausi vabalai, kandžiojantieji liaudį. Prancūzai vykusiai juos vadina 

buržua. Įsidėmėkite, mamyte — buržua. $dą jie mus, ėda ir siurbia... 

— Turtuoliai, vadinasi? — paklausė motina. 

— Taigi jie! Čia jų nelaimė. Jeigu, matote, į kūdikio maistą dėtume po 

truputį vario, tai tas sulaikytų jo kaulų augimą, ir jis būtų neūžauga, o jeigu 

žmogus nuodijamas auksu, tai jo siela pasidaro mažutė, negyva ir pilka, visai kaip 

guminis sviedinėlis penkių kapeikų vertės... 

Kartą, kalbėdamas apie Jegorą, Pavlas tarė: 

— O žinai, Andrejau, visų daugiausia juokauja tie žmonės, kuriems širdį 

gelia... 

Ukrainietis patylėjo ir, primerkęs akis, tarė: 

— Jei būtų tavo tiesa, tai visa Rusija mirtų iš juoko... 

Atsirado Nataša, ji taip pat buvo sėdėjusi kalėjime, 

kažkur kitame mieste, bet tatai jos nepakeitė. Motina pastebėjo, kad, jai esant, 

ukrainietis darydavosi linksmesnis, žarstydavo juokus, užkabinėdavo visus savo 

švelnia ironija, versdamas ir ją linksmai juoktis. Bet, jai išėjus, jis pradėdavo 

liūdnai švilpauti nepabaigiamas dainas ir ilgai vaikščiodavo po kambarį, nykiai 

čežėdamas kojomis. 

Dažnai atbėgdavo Saša, visuomet apniukusi, visada skubanti ir kažkodėl vis 

šiurkštesnė, griežtesnė. 

Kartą, kai Pavlas išėjo į priemenę jos palydėti ir neuždarė durų, motina išgirdo 

skubų pašnekesį: 

— Jūs nešite vėliavą? — tyliai paklausė mergina. 

— Aš. 



77 

— Taip nutarta? 

— Taip. Tai mano teisė. 

Vėl kalėjimas?! 

Pavlas tylėjo. 

— Ar jūs negalėtumėt... — pradėjo ji ir nutilo. 

— Ko? — paklausė Pavlas. 

— Užleisti kitam... 

— Ne! — garsiai tarė jis. 

— Pagalvokite, jūs toks įtakingas, jus myli!.. Jūs ir Nachodka esate čia 

pirmieji, kiek galėtumėte padaryti laisvėje, pagalvokite! O juk už tai jus ištrems — 

toli, ilgam laikui! 

Motinai pasirodė, kad merginos balse skamba pažįstami jausmai — liūdesys 

ir baimė. Ir Sašos žodžiai pradėjo kristi jos širdin lyg stambūs šalto vandens lašai. 

— Ne, aš apsisprendžiau! — tarė Pavlas. — Nuo to aš nė už ką 

neatsisakysiu. 

— Net jei aš prašysiu?.. 

Pavlas staiga ėmė kalbėti greitai ir kažkaip ypač griežtai: 

— Jūs neturite taip kalbėti, ką jūs? Neturite! 

— Aš žmogus! — tyliai tarė ji. 

— Geras žmogus! — taip pat tyliai, bet kažkaip ypatingai, lyg dusdamas, 

prakalbo Pavlas. — Brangus man žmogus. Ir todėl... todėl... nereikia taip kalbėti... 

— Lik sveikas! — tarė mergina. 

Iš jos kulnų kaukšėjimo motina suprato, kad ji nuėjo greitai, protekiniais. 

Pavlas išėjo paskui ją į kiemą. 

Sunkus, slegiantis išgąstis apėmė motinos krūtinę. Ji nesuprato, apie ką buvo 

kalbama, bet juto, kad ateityje jos laukia nelaimė. 

„Ką jis nori daryti?“ 

Pavlas sugrįžo kartu su Andrejum; ukrainietis, linguodamas galvą, kalbėjo: 

— E, Isaika, Isaika, ką su juo daryti? 

— Reikia jam patarti, kad jis mestų savo užmačias! — niūriai tarė Pavlas. 

— Paša, ką tu nori daryti? paklausė motina, nuleidusi galvą. 

— Kada? Dabar? 

— Pirmąją... Gegužės Pirmąją? 

— Aa! — sušuko Pavlas, nuleidęs balsą. — Aš nešiu mūsų vėliavą, eisiu 

su ja visų priešakyje. Už tai mane, turbūt, vėl į kalėjimą pasodins. 

Motinos akys užkaito, ir jai burna nemaloniai išdžiūvo. Jis paleido jos ranką, 

atsiduso ir priekaištaudamas pasakė: 

— Ne sielotis, bet džiaugtis turėtum! Kada gi bus motinų, kurios net į mirtį 

savo vaikus pasiųs su džiaugs-mu?.. „ 

— Hop, hop! — sumurmėjo ukrainietis. — Ir nujojo mūsų ponas, 

pasikaišęs sau kaptoną!.. 

— Argi aš sakau ką nors? — pakartojo motina. - Aš tau nekliudau. O jeigu 

man tavęs gaila, tai kaip motinai!.. 

Jis atsitraukė nuo jos, ir ji išgirdo šiurkščius, aštrius žodžius: 

— Yra meilė, kuri kliudo žmogui gyventi... 

Krūptelėjusi, bijodama, kad jis gali pasakyti dar ką 

nors atstumiančio jos širdžiai, ji skubiai tarė: 
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— Nereikia, Paša! Aš suprantu — kitaip tu negali — dėl draugų... 

— Ne! — tarė jis. — Aš tai darau sau. 

Tarpduryje sustojo Andrejus. Jis buvo aukštesnis už 

duris ir dabar stovėjo kaip rėmuose, keistai sulenkęs kelius, vienu petimi 

remdamasis į staktą, o kitą petį, kaklą ir galvą atkišęs į priekį. 

— Paliautumėt tauškęs, ponuli! — tarė jis, niūriai su-laikęs ant Pavlo veido 

savo išpūstas akis. Jis buvo panašus į driežą akmens plyšyje. 

Motinai norėjosi verkti. Nenorėdama, kad sūnus matytų jos ašaras, ji staiga 

sumurmėjo: 

— Vaje tu mano, pamiršau...  

Ir išėjo į priemenę. Ten, įsikniaubusi į kampą, ji davė valią savo sielvarto 

ašaroms ir verkė tylėdama, be garso, silpdama nuo ašarų taip, lyg su jomis būtų 

tekėjęs iš širdies jos kraujas. 

O pro nesandariai privertas duris šliaužė į ją duslūs ginčo garsai. 

— Ką, tu gėriesi savimi, ją kankindamas? — klausė ukrainietis. 

— Tu neturi teisės taip kalbėti! — sušuko Pavlas. 

— Geras aš būčiau tavo draugas, jeigu tylėčiau, matydamas, kaip tu 

kvailai, nelyginant ožys šokinėji! Dėl ko tu taip pasakei? Supranti? 

— Reikia visuomet tvirtai sakyti ir „taip“, ir „ne“! 

— Ar jai? 

— Visiems! Nenoriu nei meilės, nei draugystės, kuri kabinasi į kojas, sulaiko... 

— Didvyris! Nusišluostyk nosį! Nusišluostyk ir — nueik, pasakyk visa tai 

Sašenkai. Jai tą reikėjo pasakyti... 

— Aš pasakiau!.. 

— Taip? Meluoji! Jai tu kalbėjai meiliai, jai kalbėjai švelniai, aš negirdėjau, 

bet žinau! O motinai ėmei rodyti didvyriškumą... Suprask, ožy, — tavo 

didvyriškumas skatiko nevertas! 

Vlasova ėmė skubiai šluostytis nuo skruostų ašaras. Ji išsigando, kad 

ukrainietis neįžeistų Pavlo, paskubomis atidarė duris ir, įeidama į virtuvę, 

drebėdama, pilna skausmo ir baimės, garsiai ištarė: 

— Ū-ū, šalta! O pavasaris... 

Be jokio reikalo dėliodama virtuvėje iš vienos vietos į kitą visokius daiktus, 

stengdamasi nuslopinti pritilusius balsus kambaryje, ji kalbėjo garsiau: 

— Viskas pasikeitė — žmonės pasidarė karštesni, oras — šaltesnis. 

Būdavo, šiuo metu šilta, dangus giedras, saulutė... 

Kambaryje nutilo. Ji sustojo vidury virtuvės laukdama. 

— Girdėjai? — pasigirdo tylus ukrainiečio klausimas. — Tą reikia suprasti, 

po velnių! Čia   tauriau ne¬ 

gu tavo elgesys. 

— Arbatėlės išgersite? — drebančiu balsu paklausė ji. Ir, norėdama 

paslėpti tą drebulį, ji, nelaukdama atsakymo, sušuko: 

— Kas čia, kad aš taip sušalau! 

Pas ją iš lengvo įėjo Pavlas. Jis žiūrėjo iš paniūrų, su šypsena, kaltai virpančia 

ant jo lūpų. 

— Atleisk man, motin! — negarsiai tarė jis. — Aš dar vaikigalis, kvailas... 

— Negraudink tu manęs! — liūdnai sušuko ji, spaus-dama jo galvą prie 

savo krūtinės. — Nieko nesakyk! Viešpats su tavimi: tavo gyvenimas — tavo 
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reikalas. Bet neskaudink širdies! Argi gali motina negailėti! Negali... Man visų gaila! 

Jūs visi brangūs, visi vertingi! Ir kas jūsų pasigailės, jeigu ne aš?.. Tu eini, paskui 

tave — kiti, viską metė, nuėjo... Paša! 

Jos krūtinėje tvinksėjo didelė, karšta mintis, uždegdama širdį liūdno, 

kankinančio džiaugsmo įkvėptu jausmu, bet motina nesurado žodžių ir, be žado 

kankindamasi,. mosuodama ranka, žiūrėjo į sūnaus veidą akimis, degančiomis 

skaudžia ir aštria kančia... 

- Gerai, mama! Atleisk, matau aš! — murmėjo jis, nuleisdamas galvą, ir, vos 

žvilgtelėjęs į ją, pridūrė šypsodamasis, nusigręžęs, suglumęs, bet džiugus: 

— To aš nepamiršiu, — garbės žodis! 

Ji lengvai atstūmė jį nuo savęs ir, įėjusi į kambarį, tarė Andrejui, prašomai, 

meiliai: 

— Andriuša! Jūs nerėkite ant jo! Jūs, žinoma, vyresnis... 

Stovėdamas nugara į ją ir nejudėdamas, ukrainietis keistai ir juokingai 

suniurzgė: 

— Ū-ū-ū! Barsiu jį! Ir mušiu! 

Ji pamažu ėjo prie jo, tiesdama ranką, ir kalbėjo: 

— Mielasis jūs mano žmogau...  

Ukrainietis atsisuko, nuleido galvą kaip jautis ir, sunėręs užpakalyje rankas, 

nuėjo pro ją į virtuvę. Ten pasigirdo jo balsas, niūriai pašaipus: 

— Pasitrauk, Pavlai, kad aš tau galvos nenurantyčiau! Aš tik juokauju, 

motule, jūs netikėkite! Na, aš užkalsiu virtuvą. Taip! Bet mūsų anglys... drėgnos, 

po šimts velnių! 

Jis nutilo. Kai motina įėjo į virtuvę, jis sėdėjo ant grindų, pūsdamas virtuvą. 

Nežiūrėdamas į ją, ukrainietis vėl pradėjo: 

— Jūs nebijokite, aš jo neliesiu! Aš švelnus kaip šutinta ropė! Ir aš... oi, 

tu, didvyri, neklausyk — aš jį myliu! Bet aš nemėgstu jo liemenės! Jis, matote, 

apsivilko nauja liemene, ir ji labai jam patinka; štai jis vaikščioja, atstatęs pilvą, ir 

visus stumdo: va, žiūrėkite, kokia mano liemenė! Ji graži, tiesa, bet kam stumdytis? 

Ir be to ankšta. 

Pavlas nusišypsojęs paklausė: 

— Ar ilgai niurzgėsi? Sykį iškėlei man pirtį, — ir pakanka! 

Sėdėdamas ant grindų, ukrainietis ištiestomis kojomis apžergė virtuvą ir 

žiūrėjo į jį. Motina stovėjo prie durų, meiliai ir liūdnai žiūrėdama į apvalų Andrejaus 

pakaušį ir į ilgą, palenktą jo kaklą. Jis atsilošė, atsirėmė rankomis į grindis, 

pažvelgė truputį paraudusiomis akimis į motiną ir sūnų ir mirkčiodamas negarsiai 

tarė: 

— Geri jūs žmonės, taip! 

Pavlas pasilenkė, nutvėrė jo ranką. 

— Netampyk! — dusliai tarė ukrainietis. — Taip mane parversi... 

— Ko drovitės? — liūdnai tarė motina. — Pasibu- čiuotumėt, 

apsikabintumėt, stipriai stipriai... 

— Nori? - paklausė Pavlas. 

- Galima! — atsakė ukrainietis atsistodamas. 

Stipriai apsikabinę, juodu valandėlę apmirė, du kūnai — viena siela, karštai 

deganti draugystės jausmu.  
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Motinos skruostais riedėjo ašaros, jau nebe karčios. Šluostydamasi jas, ji 

droviai tarė: 

— Boba mėgsta verkti: verkia iš skausmo, verkia iš džiaugsmo!.. 

Ukrainietis švelniai atstūmė nuo savęs Pavlą ir, taip pat šluostydamasis akis, 

pasakė: 

— Pakaks! Veršiukai, pažaidė — metas j kepsnį! Na ir velniškos anglys! 

Pūčiau, pūčiau, akis prisikrėčiau... 

Pavlas, nuleidęs galvą, atsisėdo prie lango ir tyliai tarė: 

— Tokių ašarų ne gėda... 

Motina priėjo prie jo, atsisėdo šalia. Jos širdį šiltai ir švelniai apgaubė gaivus 

jausmas. Jai buvo liūdna, bet miela ir ramu. 

— Aš nukraustysiu indus, o jūs, motule, sėdėkite sau! — tarė ukrainietis, 

išeidamas į kambarį. — Ilsėkitės! Nukamavome jums širdį... 

Ir kambaryje pasigirdo jo dainuojąs balsas: 

— Puikiai pajutome dabar gyvenimą — tikrąjį žmogišką gyvenimą!.. 

— Taip! — tarė Pavlas, pažvelgęs į motiną. 

— Viskas persimainė! — atsiliepė ji. — Kitoks sielvartas, kitoks 

džiaugsmas... 

— Taip ir turi būti! — kalbėjo ukrainietis. — Todėl, kad auga nauja širdis, 

motule mano, gyvenime auga nauja širdis. Eina žmogus, apšviečia gyvenimą 'proto 

liepsna ir rėkia, šaukia: „Ei, jūs! Visų šalių žmonės, burkitės į vieną šeimą!“ 

Klausydamos šio šauksmo, visos širdys savo sveikomis dalelėmis jungiasi į vieną 

didžiulę širdį, stiprią, skambančią kaip sidabro varpas... 

Motina kietai čiaupė lūpas, kad jos nevirpėtų, ir stipriai merkė akis, kad jos 

neverktų. 

Pavlas pakėlė ranką, norėdamas kažką pasakyti, bet motina paėmė jį už kitos 

rankos ir, trūktelėjusi ją, su-šnibždėjo: 

— Nekliudyk jam... 

Žinote? — tarė ukrainietis, stovėdamas tarpdury, — ateityje žmonės turės 

daug vargo, dar daug kraujo jiems iščiulps, bet viskas, visas mano vargas ir kraujas 

— per maža kaina už tai, kas jau yra mano krūtinėje, mano galvoje... Aš jau 

turtingas — kaip žvaigždė spindulių, — aš viską pakelsiu, viską iškentėsiu, nes 

manyje liepsnoja džiaugsmas, kurio niekas niekados nenuslopins! Sis džiaugsmas 

— jėga! 

Gėrė arbatą, sėdėjo iki vidunakčio prie stalo, nuoširdžiai kalbėdamiesi apie 

gyvenimą, apie žmones, apie ateitį. 

Supratusi kurią nors mintį, motina atsidususi paimdavo ką iš savo praeities, 

visuomet ką nors sunkų ir šiurkštų, ir šituo savo širdies akmeniu sutvirtindavo 

mintį. 

Šiltame pašnekesio sruvenime ištirpo jos baimė, dabar ji jautėsi taip, kaip tą 

dieną, kada jos tėvas jai rūsčiai tarė: 

— Nėra ko raukytis! Atsirado kvailys, nori tave vesti, — eik! Visos mergos 

išteka, visos bobos vaikus gimdo, visiems tėvams vaikai — vargas! O tu — ar ne 

žmogus? 

Po šių žodžių ji pamatė priešais save neišvengiamą taką, kuris nuolankiai 

sukosi aplink tuščią, tamsią vietą. Ir būtinas reikalas eiti šituo taku pripildė jos 
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krūtinę aklos ramybės. Taip ir dabar. Bet, jausdama artėjantį naują vargą, ji širdyje 

kažkam sakė: 

„Sekite, imkite!..“ 

Tas lengvino tylų skausmą jos širdyje, kuri, virpėdama lyg įtempta styga, 

dainavo jos krūtinėje. 

Ir laukimo liūdesio sujaudintoje jos širdyje, pačioje gilumoje, nestipriai, bet 

neužgesdama, ruseno viltis, kad visko iš jos neatims, neišplėš! Kažkas dar paliks...  

 

XXIV 
 

Anksti rytą, vos tiktai išėjus Andrejui ir Pavlui, į langą neramiai pabeldė 

Koršunovą ir skubiai riktelėjo: 

— Isajus užmuštas! Einam pažiūrėti... 

Motina krūptelėjo, jos galvoje it kibirkštis švystelėjo žudiko vardas. 

— Kas? — trumpai paklausė ji, užsimesdama ant pečių skepetą. 

— Jis nesėdi gi ten, prie Isajaus: skėlė — ir nuėjo! — atsakė Marja. 

Gatvėje ji pasakė: 

— Dabar vėl pradės knistis, kaltininko ieškoti. Gerai, kad taviškiai naktį 

namie buvo, aš galiu paliudyti. Po vidunakčio ėjau pro šalį, į jūsų langą žvilgtelėjau 

— visi sėdėjote prie stalo... 

— Ką tu, Marja? Argi galima apie juos pamanyti? — išgąstingai sušuko 

motina. 

— O kas jį užmušė? Tikriausiai jūsiškiai, — įtikinamai tarė Koršunovą. — 

Visi žino, kad jis sekė juos... 

Motina sustojo dusdama, prisidėjo ranką prie krū¬tinės. 

— O tu ko? Tu nebijok! Koks gyvenimas, tokia ir mirtis! Einam greičiau, 

nes jį gali nuvežti. 

Motiną blaškė sunki mintis apie Vesovščikovą. 

„Štai prie ko priėjo!“ — bejėgiškai galvojo ji. 

Netoli nuo fabriko sienų, neseniai sudegusio namo vietoje, trypdama anglis ir 

dulkindama pelenus, stovėjo minia žmonių ir ūžė lyg bičių spiečius. Buvo daug 

moterų, dar daugiau vaikų, krautuvininkų, smuklės tarnų, policininkų ir žandaras 

Petlinas, aukštas senis, žila pa-purusia barzda, su medaliais ant krūtinės. 

Isajus pusiau gulėjo ant žemės, atsirėmęs nugara į apdegusius rąstus ir 

nukoręs pliką galvą ant dešinio peties. Dešinė ranka buvo įkišta į kelnių kišenę, o 

kairiosios pirštai įsikibę į purią žemę.  

Motina pažvelgė į jo veidą — viena Isajaus akis blausiai žiūrėjo į kepurę, 

gulinčią tarp pavargusių, iš- žergtų kojų, burna iš nuostabos pražiota, o jo ruda 

barzdelė stirksojo nukrypusi j šalį. Liesas kūnas su smaila galva ir šlakuotu, 

prakauliu veidu dar labiau sumažėjo, suspaustas mirties. Motina atsidususi 

persižegnojo. Gyvas jis buvo jai bjaurus, dabar žadino tylų gailestį. 

— Kraujo nėra! — pastebėjo kažkas pusbalsiu. — Matyti, kumščiu sudrožė... 

Piktas balsas garsiai sušuko: 

— Užkišo burną skundėjui... 

Žandaras krūptelėjo ir, skirdamas rankomis moteris, grasinamai paklausė: 

— Kas čia taip šneka, a? 
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Žmonės išsisklaidė, jo stumdomi. Kai kurie greitai nubėgo į šalį. Kažkas 

nusijuokė pikto džiaugsmo juoku. 

Motina nuėjo namo. 

„Niekas nesigaili!“ — mąstė ji. 

O priešais ją lyg šešėlis stovėjo plati Nikolajaus figūra, jo siauros akys žiūrėjo 

šaltai, žiauriai, ir dešinė ranka mostagavo, tartum jis būtų ją užsigavęs... 

Kai sūnus ir Andrejus parėjo pietų, ji pirmiausia paklausė: 

— Na, ką? Nieko nesirėmė dėl Isajaus? 

— Negirdėti! — atsiliepė ukrainietis. 

Ji matė, kad juodu abu prislėgti. 

— Apie Nikolajų nieko nekalba? — tyliai pasiteiravo motina. 

Griežtos sūnaus akys įsmigo į jos veidą, ir jis aiškiai tarė: 

— Nekalba. Ir vargu ar galvoja apie jį. Jo nėra. Vakar vidudienį nuvažiavo 

į paupį ir dar negrįžo. Aš klausinėjau apie jį... 

— Na, dėkui dievui! — lengviau atsidususi, tarė motina. — Dėkui dievui! 

Ukrainietis dirstelėjo j ją ir nuleido galvą.  

— Guli jis, — susimąsčiusi pasakojo motina, — ir lyg stebisi — toks jo 

veidas. Ir niekas jo nesigaili, niekas geru žodžiu nepaminėjo. Mažas, toks 

nepastebimas. Lyg skeveldra nulūžo nuo ko nors, nukrito ir guli. 

Pietaudamas Pavlas staiga metė šaukštą ir sušuko: 

— Šito tai aš nesuprantu! 

— Ko? — paklausė ukrainietis. 

— Užmušti gyvulį tik dėl to, kad reikia valgyti — ir tai jau biauru. Užmušti 

žvėrį, grobuonį... tas suprantama! Aš pats galėčiau užmušti žmogų, kuris tapo 

žvėrimi žmonėms. Bet užmušti tokią menkystą — kaip galėjo pakilti ranka? 

Ukrainietis patraukė pečiais. Paskui tarė: 

— Jis buvo ne mažiau kenksmingas negu žvėris. Uodas išgeria tik truputį 

mūsų kraujo, ir tai mušame! — pridūrė ukrainietis. 

— Na, žinoma! Aš ne apie tai... Aš sakau — šlykštu! 

— Ką padarysi? — atsiliepė Andrejus, vėl trukteldamas pečiais. 

— Ar tu galėtum užmušti tokį? — gerokai patylėjęs, susimąstęs paklausė 

Pavlas. 

Ukrainietis pažiūrėjo į jį apvaliomis akimis, akimirką žvilgtelėjo į motiną ir su 

liūdesiu, bet tvirtai atsakė: 

— Dėl draugų, dėl reikalo — aš viską galiu. Ir užmušiu. Nors ir sūnų... 

— Oi, Andriuša! — tyliai šūktelėjo motina. 

Jis nusišypsojo jai ir tarė: 

— Kitaip negalima! Toks gyvenimas!.. 

— Ta-aip! — lėtai nutęsė Pavlas. — Toks gyvenimas... 

Staiga susijaudinęs, paklusdamas kažkokiam vidiniam impulsui, Andrejus 

atsistojo, mostelėjo rankomis ir prabilo: 

— Ką gi padarysi? Tenka neapkęsti žmogaus, kad greičiau ateitų laikai, 

kai bus galima tik gėrėtis žmonėmis. Reikia naikinti tą, kas trukdo gyvenimo eigą, 

kas už pinigus parduoda žmones, siekdamas už juos nusipirkti ramybę ir pagarbą. 

Jeigu dorųjų kelyje stovi Judas, laukdamas, kada galės juos išduoti — aš pats 

būsiu Judas, jeigu jo nesunaikinsiu! Ar aš neturiu teisės? O jie, mūsų šeimininkai, 

ar jie turi teisę laikyti kareivius ir budelius, paleistuvybės namus ir kalėjimus, 
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katorgą ir visą tą nešvarumą, kuris saugo jų ramybę, jų patogumus? Kartais tenka 

man imti Į rankas jų lazdą — ką gi padarysi? Aš paimsiu, neatsisakysiu. Jie mus 

žudo dešimtimis ir šimtais, ir tatai duoda man teisę pakelti ranką ir nuleisti ją ant 

vienos priešo galvos, ant priešo, kuris arčiau už kitus priėjo prie manęs ir 

daugiausia kenkia mano gyvenimo darbui. Toks gyvenimas. Su juo aš ir kovoju, aš 

jo ir nenoriu. Aš žinau, — jų krauju nieko nesukursi, jis nevaisingas!.. Gerai klesti 

tiesa, kada mūsų kraujas laša ant žemės gausiu lietumi, o jų — supuvęs, dingsta 

be žymės, tą aš žinau! Tačiau aš prisiimu nuodėmę: užmušiu, jeigu pamatysiu, kad 

reikia! Juk aš tik už save kalbu. Mano nuodėmė mirs drauge su manimi, ji nebus 

dėmė ateičiai, ji nieko nesuteps, išskyrus mane, nieko! 

Jis vaikščiojo po kambarį, mojuodamas ranka priešais save, ir lyg kapojo 

kažką ore, atskeldamas nuo savęs. Motina žiūrėjo į jį su liūdesiu ir nerimu, 

jausdama, kad jame kažkas lūžo, kad jam skauda. Tamsios, pavojingos mintys apie 

nužudymą jos nebekankino: „Jeigu užmušė ne Vesovščikovas, niekas iš Pavlo 

draugų negalėjo to padaryti,“ — mąstė ji. Pavlas, nuleidęs galvą, klausėsi 

ukrainiečio, o tas atkakliai ir tvirtai kalbėjo: 

— Žengiant pirmyn, tenka ir pačiam prieš save eiti. Reikia mokėti atiduoti 

viską, visą širdį. Atiduoti gyvybę, numirti dėl reikalo — paprastas dalykas! Atiduok 

daugiau, ir tai, kas tau brangiau už gyvybę, atiduok, tuomet smarkiau suklestės ir 

kas tau brangiausia — tavo teisybė!.. 

Jis sustojo vidury kambario, išblyškęs, primerktomis akimis, ir, iškilmingai 

skelbdamas, pakėlęs ranką, prabilo: 

— Aš žinau, ateis laikas, kada žmonės pradės gėrėtis vieni kitais, kada 

kiekvienas bus kaip žvaigždė kitam! Žemėje vaikščios žmonės laisvi, didingi savo 

laisve, visi vaikščios su atviromis širdimis, nė vienoje širdyje nebus pavydo, ir 

niekas neturės pykčio. Tuomet bus ne gyvenimas, bet tarnavimas žmogui, jo 

paveikslas iš¬kils aukštai; laisviems — visos aukštybės pasiekiamos. Tuomet visi 

teisingai ir laisvai gyvens grožiui, ir geriausiais bus laikomi tie, kurie plačiau 

širdimi apims pasaulį, kurie giliau ji pamils; geriausi bus laisviausieji — juose 

daugiausia grožio! Didingi bus to gyvenimo žmonės... 

Jis nutilo, išsitiesė, tarė gaudžiai, visa krūtine: 

— Ir dėl tokio gyvenimo aš viskam pasiryžęs... 

Jo veidas suvirpėjo, iš akių viena po kitos riedėjo ašaros, stambios ir sunkios. 

Pavlas pakėlė galvą ir žiūrėjo j ji išblyškęs, plačiai atmerkęs akis, motina 

truputį pakilo nuo kėdės, jausdama, kaip auga, artinasi tamsi nelaimė. 

— Kas tau, Andrejau? tyliai paklausė Pavlas. 

Ukrainietis papurtė galvą, išsitempė kaip styga ir, 

žiūrėdamas j motiną, tarė: 

— Aš mačiau... Žinau... 

Ji atsistojo, skubiai priėjo prie jo, nutvėrė jo rankas, — jis mėgino ištraukti 

dešiniąją, bet ji tvirtai įsikibusi laikė ją ir karštai šnibždėjo: 

— Balandėli mano, ramiau! Mielasis mano... 

— Palaukite! — dusliai niurnėjo ukrainietis. — Aš pasakysiu jums, kaip 

tatai įvyko... 

— Nereikia! — šnibždėjo ji, su ašaromis žiūrėdama į jį. — Nereikia, 

Andriuša... 
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Pavlas iš lėto priėjo, žiūrėdamas į draugą drėgnomis akimis. Jis buvo išbalęs 

ir šypsodamasis tarė negarsiai, iš lėto: 

— Motina bijosi, kad tai tu... 

— Aš nebijau! Netikiu! Kad ir matyčiau — netikėčiau! 

— Palaukite, — kalbėjo ukrainietis, nežiūrėdamas į juodu, purtydamas 

galvą ir vis traukdamas ranką. -- Tai ne aš, bet aš galėjau neleisti... 

— - Liaukis, Andrejau! — tarė Pavlas. 

Viena ranka spausdamas jo ranką, jis uždėjo kitą ukrainiečiui ant peties, lyg 

norėdamas sulaikyti jo ilgo kūno virpesį. Ukrainietis palenkė prie jų galvą ir tyliai, 

trūkčiojančiu balsu prašneko: 

— Aš to nenorėjau, tu juk žinai, Pavlai. Įvyko taip: kai tu nuėjai tolyn, o aš 

sustojau prie kampo su Dragunovu, Isajus išėjo iš už kampo, atsistojo atokiau. 

Žiūri į mus, šaiposi... Dragunovas tarė: „Matai? Tai jis mane seka visą naktį. Aš 

primušiu jį.“ Ir nuėjo, aš pama¬niau - namo... O Isajus priėjo prie manęs... 

Ukrainietis atsiduso. 

— Niekas manęs taip bjauriai nebuvo įžeidęs, kaip jis, šuo. 

Motina tylėdama traukė jį už rankos prie stalo ir pagaliau jai pavyko pasodinti 

Andrejų į kėdę. O pati atsisėdo šalia jo petys į petį. Pavlas stovėjo priešais jį, niūriai 

pešiodamas barzdą. 

— Jis man sakė, kad mus visus žino, mūsų visų žandarai neišleidžia iš 

akių ir kad visus išgaudys prieš Gegužės Pirmąją. Aš neatsakinėjau, juokiausi, o 

širdis virė. Jis ėmė kalbėti, kad aš išmintingas vyras ir man nereikėtų eiti tokiu 

keliu, o geriau... 

Jis nutilo, nusišluostė veidą kaire ranka, jo akys šaltai blykstelėjo: 

— Aš suprantu! — tarė Pavlas. 

— Geriau, sako, stoti tarnauti įstatymui, a? 

Ukrainietis užsimojo ranka ir, sugniaužęs kumštį, 

pagrūmojo. 

— Įstatymui, prakeiktasis! — pro dantis iškošė jis. — Geriau jis būtų man 

per veidą kirtęs... man būtų lengviau buvę, — ir jam, galbūt. Bet kai jis spiovė man 

j širdį savo dvokiančiomis seilėmis, aš neiškenčiau. 

Andrejus konvulsyviai traukė savo ranką iš Pavlo rankos ir dusliau, su 

pasibiaurėjimu kalbėjo: 

— Aš jam kirtau per žandą ir nuėjau. Girdžiu, užpakaly Dragunovas tyliai 

taip kalba: „Pakliuvai?“ Jis, turbūt, stovėjo už kampo... 

Patylėjęs ukrainietis tarė: 

— Aš neatsigręžiau, nors jaučiau... Girdėjau smūgį... Einu sau ramiai, lyg 

rupūžę koja paspyręs. Pradėjau dirbti, riksmas: „Isajų užmušė!“ Nenorėjau tikėti. 

Bet ranką ėmė mausti, — nepatogu man ją valdyti: ne skauda, bet lyg trumpesnė 

ji būtų pasidariusi... 

Jis šnairomis pažvelgė į ranką ir tarė: 

— Visą gyvenimą, turbūt, nebenusiplausiu dabar šitos bjaurios dėmės... 

— Kad tik tavo širdis būtų švari, balandėli mano! — tyliai tarė motina. 

— Aš nekaltinu savęs, ne! — tvirtai tarė ukrainietis. — Bet man tai šlykštu! 

Man to nereikėjo. 

— Aš blogai suprantu tave! — tarė Pavlas, gūžtelėjęs pečiais. — Užmušei 

ne tu, bet jeigu net... 



85 

— Brolau, žinoti, kad žudo, ir nesukliudyti... 

Pavlas tvirtai tarė: 

— Aš to visai nesuprantu... 

Ir pagalvojęs pridūrė: 

— Atseit, suprasti galiu, bet pajusti — ne. 

Sukaukė sirena. Ukrainietis palenkė galvą į šoną, išklausė valdingo kaukimo 

ir pasipurtęs tarė: 

— Neisiu į darbą... 

— Aš taip pat, — atsiliepė Pavlas. 

— Eisiu į pirtį! — šypsodamasis pratarė ukrainietis ir skubiai, tyliai 

susiruošęs, niūrus išėjo. 

Motina, palydėjusi jį užuojautos žvilgsniu, tarė sūnui: 

— Kaip nori, Paša! Žinau — nuodėmė užmušti žmogų, bet nekaltinu nieko. 

Gaila Isajaus, jis tokia maža vinutė, pažiūrėjau į jį, atsiminiau, kaip jis grasino tave 

pakarti — ir nei pykčio jam nejutau, nei džiaugsmo, kad jis numirė. Tik gaila 

pasidarė. O dabar — net ir negaila... 

Ji nutilo, pagalvojo ir, nustebusi šypsodamasi, pastebėjo: 

— Viešpatie Jėzau, girdi, Paša, ką aš sakau?.. 

Pavlas, turbūt, negirdėjo. Iš lėto vaikščiodamas po 

kambarį, nuleidęs galvą, jis susimąstęs ir niūriai tarė: 

— - Štai tas gyvenimas! Matai, kaip sukiršinti žmonės vienas prieš kitą? 

Nenori, bet mušk! Ir ką? Tokį pat beteisį žmogų. Jis dar nelaimingesnis už tave, 

nes kvailas. Policija, žandarai, šnipai — tai vis mūsų priešai, ir visi jie tokie pat 

žmonės, kaip ir mes, taip pat čiulpia ir jų kraują, ir taip pat niekas nelaiko jų 

žmonėmis. Visi — taip pat. O štai sukiršino žmones vienus prieš kitus, apakino 

kvailyste ir baime, surišo visiems rankas ir kojas, suspaudė ir siurbia, engia ir 

vienų rankomis muša kitus. Pavertė žmones šautuvais, lazdomis, akmenimis ir 

sako: „Tatai — valstybė!..“ 

Jis priėjo arčiau prie motinos. 

— Tai — nusikaltimas, motin! Niekšingiausias milijonų žmonių žudymas, 

sielų žudymas... Supranti, sielą užmuša. Matai skirtumą tarp mūsų ir jų: sudavė 

žmogus, ir jam šlykštu, gėda, skaudu. Svarbiausia — šlykštu! O anie žudo 

tūkstančius ramiai, be gailesčio, be širdies drebėjimo, su pasitenkinimu žudo! Ir 

mirtinai smaugia visus tik tam, kad galėtų apsaugoti sidabrą, auksą, beverčius 

popierėlius, visą tą niekingą šlamštą, kuris jiems padeda valdyti žmones. Pagalvok 

— ne save saugo žmonės, gindamiesi liaudies žudymu, žalodami žmonių sielas, ne 

dėl savęs tą daro — dėl savo turtų. Ne iš vidaus saugo tave, o iš lauko... 

Jis paėmė jos rankas, pasilenkė ir, kratydamas jas, tarė: 

— Jeigu tu pajustum visą šitą šlykštybę ir gėdingus puvėsius, tu 

suprastum mūsų teisybę, pamatytum, kokia ji didinga ir šviesi!.. 

Motina pakilo sujaudinta, kupina troškimo sulieti savo širdį su sūnaus 

širdimi į vieną ugnį. 

— Palauk, Paša, palauk! — dusdama sumurmėjo ji. — Aš jaučiu — 

palauk!.. 
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XXV 
 

Priemenėje kažkas garsiai subildėjo. Juodu krūptelėję pažvelgė vienas į antrą. 

Durys atsidarė pamažu, ir pro jas sunkiai įėjo Rybinas. 

— Štai, — pakėlęs galvą ir šypsodamasis, tarė jis. — Visur traukia mūs 

kaimyną: ir prie duonos, ir prie vyno — sveikinkit vaikiną!.. 

Jis buvo apsivilkęs degutuotais kailinukais, vyžotas, už jo diržo styrojo juodos 

pirštinės ir ant galvos gauruota kepurė. 

— Ar sveiki? Paleido tave, Pavlai? Taip. Kaip gyvuoji, Nilovna? — jis plačiai 

šypsojosi, rodydamas baltus dantis, jo balsas skambėjo švelniau negu pirma, 

veidas buvo apžėlęs dar tankesne barzda. 

Motina nudžiugo, priėjo prie jo, spaudė jo didelę, juodą ranką ir, traukdama 

sveiką, stiprų deguto kvapą, kalbėjo: 

— Ak, tu... na, aš džiaugiuosi!.. 

Pavlas šypsojosi, apžiūrinėdamas Rybiną. 

— Nieko sau mužikėlis! 

Iš lėto nusirengdamas, Rybinas kalbėjo: 

— Taip, vėl mužiku pasidariau, jūs į ponus pamažu išeinate, o aš — atgal 

grįžtu... štai kas! 

Patempęs marginiuotus marškinius, jis įėjo į kambarį, peržvelgė jį įdėmiu 

žvilgsniu ir pareiškė: 

Jūsų turtas nepadidėjo, matyti, o knygų daugiau atsirado, taip! Na, 

pasakokite, kaip reikalai? 

Jis atsisėdo, plačiai išsižergęs, delnais atsirėmęs į kelius, ir, klausiamai 

tyrinėdamas Pavlą tamsiomis akimis, geraširdiškai šypsodamasis, laukė atsakymo. 

— Reikalai smagiai klostosi! — tarė Pavlas. 

— Vis grūdus sėjam, dirvas akėjam, nors visko matę, girtis nepratę, o 

derlių nuėmę —- darysim alų, bėdoms bus galas, taip? — tauškė Rybinas. 

— Kaip jūs gyvenate, Michailai Ivanyčiau? — paklausė Pavlas, 

atsisėsdamas priešais jį. 

— Nieko sau. Gerai gyvenu. Jegildejevo sodžiuje apsistojau, girdėjote — 

Jegildejevo? Geras sodžius. Du prekymečiai per metus, gyventojų per du 

tūkstančius — pikti žmonės! Žemės nėra, caro šeimynai priklausančią nuomoja, 

bloga žemelė. Parsisamdžiau bernu pas vieną buožę — ten jų kaip musių ant 

lavono. Degutą varome, anglis degame. Už darbą gaunu keturiskart mažiau, o 

nugarą lamdau dukart daugiau negu čia — štai kas! Septyni mes pas jį, pas buožę. 

Niekis — žmonės visi jauni, visi vietiniai, išskiriant mane, visi raštingi. Vienas 

vyrukas — Jefimas, toks smarkus, kad oi, oi! 

— Ir ką, jūs pasišnekate su jais? — gyvai paklausė Pavlas. 

— Netyliu. Turiu pasiėmęs visus čionykščius lapelius — trisdešimt keturis 

iš viso. Bet aš daugiau biblija veikiu, joje yra kas paimti, knyga stora, valdinė, 

sinodas spausdino, tikėti galima! 

Jis mirktelėjo Pavlui ir šypsodamasis tarė: 

— Tik to dar maža. Pas tave knygelių atvykau. Mes čia dviese, tas Jefimas 

su manimi, — degutą atvežėme, na, padarėme vingį, užvažiavome pas tave! Tu 

mane aprūpink knygomis, kol Jefimas neatėjęs — jam nereikia daug žinoti... 
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Motina žiūrėjo į Rybiną, ir jai atrodė, kad drauge su švarku jis nusivilko dar 

kažką. Pasidarė ne toks rimtas, ir jo akys atrodė gudresnės, ne tokios atviros, kaip 

pirma. 

— Mama, — tarė Pavlas, — jūs nueikite, atneškite knygų. Ten žino, kurias 

duoti. Pasakykite — kaimui. 

— Gerai! — tarė motina. — Tegu tik virtuvas užvirs, aš ir nueisiu. 

— Ir tu tais keliais nuėjai, Nilovna? — šypsodamasis paklausė Rybinas. — 

Taip. Knygų mėgėjų pas mus ten daug. Mokytojas pratina, — geras, sako, vyras, 

nors ir iš dvasininkų luomo. Mokytoja taip pat yra už kokių septynių varstų. 

Žinoma, jie draudžiamų knygų neskleidžia, valdiniai žmonės, — bijo. O man 

reikalinga draudžiama, aštri knyga, aš jų vardu jas kaišiosiu... Jeigu pristavas ar 

popas pamatys, kad knyga draudžiama, pamanys — mokytojai platina! O aš kol 

kas nuošaly pasiliksiu. 

Ir, patenkintas savo išmintimi, jis linksmai prasišiepė. 

„Mat, koks tu! — pamanė motina. — Atrodai kaip lokys, o gyveni kaip lapė...“ 

— Kaip jūs manote, — paklausė Pavlas, — jeigu mokytojus įtars, kad jie 

platina draudžiamas knygas, ar pasodins juos už tai į kalėjimą? 

— Pasodins, o kas? — paklausė Rybinas. 

— Jūs dalinote knygeles, o ne jie! Jums ir į kalėjimą reikėtų eiti... 

—- Keistas žmogus! — šyptelėjo Rybinas, tapšnodamas ranka per kelį. — Kas 

mane įtars? Argi gali būti, kad prastas mužikas tokius dalykus išdarinėtų? Knyga 

— ponų darbas, jie už ją ir atsakys... 

Motina jautė, kad Pavlas nesupranta Rybino, ir matė, kad jis primerkė akis, 

vadinasi, pyksta. Ji atsargiai ir švelniai tarė: 

— Michailas Ivanovičius nori, kad jis darbą dirbtų, o kiti už jį atsakytų...  

- Taip! — tarė Rybinas, glostydamas barzdą. 

Kol kas. 

— Mama! — šaltai šūktelėjo Pavlas. — Jeigu kas nors iš mūsiškių, 

pavyzdžiui, Andrejus, padarys ką nors mano vardu, o mane pasodins į kalėjimą, 

ką tu pasakysi? 

Motina krūptelėjo, nesuprasdama pažvelgė į sūnų ir tarė, purtydama galvą: 

—• Argi galima draugui taip padaryti? 

— Aha-a! — nutęsė Rybinas. — Suprantu aš tave, Pavlai! 

Pašaipiai mirktelėjęs, jis kreipėsi į motiną: 

— Čia, motin, reikalas jautrus. 

Ir vėl pamokomai į Pavlą: 

— Tu, brolau, nebrendusiai galvoji! Slaptame darbe garbės nėra! Pagalvok: 

pirmiausia Į kalėjimą pasodins tą vyruką, pas kurį knygą suras, bet ne mokytojus 

— tai viena. Antra, nors mokytojai dalina ir leidžiamas knygas, bet jų esmė ta pati 

kaip draudžiamųjų knygų, tik žodžiai kiti, teisybės mažiau, — tai antra. Vadinasi, 

jie nori to paties, ko ir aš, tik eina šuntakiais, o aš vieškeliu, — prieš vyresnybę gi 

mes visi vienodai kalti, tiesa? O trečia, man, brolau, jų reikalai nerūpi, važiuotas 

pėsčio nesupranta. Mužikui aš, galbūt, taip ir nenorėčiau daryti. O jie — vienas 

popvaikis, antra dvarininkaitė, — kam jiems reikia kelti liaudį — aš nežinau. Jų 

poniškos mintys man, mužikui, nesuprantamos. Ką aš pats - darau — žinau, o ko 

jie nori — man nežinoma. Tūkstantį metų buvo stropūs ponai, mužikui kailį nėrė, 

o dabar staiga pabudo ir pasišovė mužikui akis atverti. Aš, brolau, pasakų 
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nemėgstu, o čia panašu į pasaką. Man visokie ponai toli. Važiuoji žiemą laukais, 

priešaky kažkas gyvas dunkso, o kas ten? Vilkas, lapė ar tik šuo — neįžiūriu! Per 

toli. 

Motina pažvelgė į sūnų. Jo veidas buvo liūdnas. 

O Rybino akys tamsiai blizgėjo, jis žiūrėjo į Pavlą  

patenkintas ir, gyvai šukuodamas pirštais barzdą, kalbėjo: 

— Meilikauti aš neturiu laiko... Gyvenimas yra griežtas; šunidė — ne avidė, 

kiekviena gauja savaip loja... 

— Yra ponų, — prabilo motina, atsiminusi pažįstamus veidus, — kurie 

kenčia dėl liaudies, visą gyvenimą kalėjimuose kankinasi... 

—- Jiems ir sąskaita atskira, ir pagarba kita! — tarė Rybinas. — Mužikas kiek 

turto sutelkęs — tuojau į ponus smelkias, o ponas nuskuro — tuoj prie mužiko 

durų. Gerą širdį rodo tik prie tuščio aruodo. Atsimeni, Pavlai, tu man aiškinai, kad 

kaip kas gyvena, taip ir galvoja, ir jeigu darbininkas sako — taip, šeimininkas turi 

sakyti — ne, o jeigu darbininkas sako — ne, tai šeimininkas, pagal savo prigimtį, 

būtinai rėkia — taip! Vadinas, ir mužiko, ir pono skirtingos prigimtys. Jei mužikas 

pavalgęs lig valiai, ponas užmigti negali. Žinia, kiekviename luome yra savų kalės 

vaikų, ir visų mužikų ginti aš nesutinku... 

Jis atsistojo, tamsus, stiprus. Jo veidas apsiniaukė, barzda virptelėjo, lyg jis 

būtų negirdimai sugriežęs dantimis, ir kalbėjo toliau nuleidęs balsą: 

— Pasibasčiau aš po fabrikus penkerius metus, buvau atpratęs nuo 

kaimo, štai kas! Grįžau ten, pasižiūrėjau, matau, — negaliu aš taip gyventi! 

Supranti? Negaliu! Jūs čia gyvenate, jūs tokių skriaudų nematote. O ten — badas 

tartum šešėlis paskui žmogų slankioja, ir nėra vilties gauti duonos, nėra! Badas 

sielas suėdė, žmogiškus veidus ištrynė, žmonės ne gyvena, o pūva neišvengiamame 

skurde... Ir aplinkui kaip varnai vyresnybė tyko, ar neturi tu atliekamo kąsnio? 

Pamatys, išplėš, snukį apdaužys... 

Rybinas apsižvalgė, pasilenkė prie Pavlo, remdama¬sis ranka į stalą. 

— Man net bloga pasidarė, kai vėl pažvelgiau į tą gyvenimą. Matau — 

negaliu! Tačiau įveikiau save — ne, manau, nieko nebus, širdele! Aš pasiliksiu! Aš 

jums duouos negausiu, bet košės privirsiu — aš, brolau, privirsiu jos! Nešuosi su 

savim skriaudą už žmones ir prieš žmones. Ji man tartum peilis širdin įsmigo ir 

varsto ją. 

Jo kakta išprakaitavo, iš lėto artindamasis prie Pavlo, jis padėjo ranką jam 

ant peties. Ranka krūpčiojo. 

— Padėk man! Duok knygų, bet tokių, kad žmogus perskaitęs ramybės 

nebesurastų. Ežį 'po makaule pakišti reikia, dygų ežį! Pasakyk savo miestiečiams, 

kurie jums rašo, — kaimui taip pat tegu rašo! Tegu drožia taip, kad kaimą lyg 

karštu vandeniu nuplikytų, kad liaudis j mirtį šoktų! 

Jis pakėlė ranką ir, pabrėždamas kiekvieną žodį, dusliai pasakė: 

— Mirtimi mirtį nugalėk, štai kas! Vadinasi, numirk, kad žmonės 

prisikeltų. Ir tegul numirs tūkstančiai, kad atgimtų liaudies masės visoje žemėje! 

Taip! Numirti lengva. Kad tik atgimtų! Kad tik prisikeltų žmonės! 

Motina įnešė virtuvą, šnairomis žiūrėdama į Rybiną. Jo žodžiai, sunkūs ir 

stiprūs, slėgė ją. Ir jis turėjo kažką, kas priminė jos vyrą: anas taip pat rodydavo 

dantis, mosuodavo rankomis, pasiraitojęs rankoves; aname buvo tokia pat 

nekantri pagieža, nekantri, tačiau bežadė. O šitas kalbėjo. Ir ne toks buvo baisus. 
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— To reikia! — tarė Pavlas, kresteldamas galvą. — Duokite mums 

medžiagos, mes spausdinsime jums laikraštį... 

Motina su šypsena pažvelgė į sūnų, palingavo galvą, tylėdama apsirengė ir 

išėjo iš namų. 

— Daryk! Viską pristatysim. Rašykite paprasčiau, kad veršiai suprastų! — 

šūkavo Rybinas. 

Virtuvės durys atsidarė, kažkas įėjo. 

— Tai Jefimas! — tarė Rybinas, pažvelgdamas į virtuvę. — Eik čionai, 

Jefimai! Štai Jefimas, o šitas žmogus vardu Pavlas, aš tau pasakojau apie jį. 

Priešais Pavlą atsistojo, laikydamas rankoje kepurę ir žiūrėdamas į jį iš 

paniūrų pilkomis akimis, rusvaplaukis, plataus veido vaikinas, apsivilkęs 

kailinukais, liemeningas ir, turbūt, tvirtas. 

— Sveiki gyvi! — tarė jis pokimiu balsu ir, paspaudęs Pavlui plaštaką, 

abiem rankom susiglostė lygius plaukus. Peržvelgė kambarį ir tuojau palengva, lyg 

vogčiomis, priėjo prie knygų lentynos. 

— Pamatė! — tarė Rybinas, mirktelėjęs Pavlui. Je- fimas atsigręžė, 

dirstelėjo į Rybiną ir pradėjo apžiūrinėti knygas, sakydamas: 

— Kiek čia pas jus skaitymo! O skaityti, turbūt, nėra kada. Kaime daugiau 

laiko tam darbui... 

— O noro mažiau? — paklausė Pavlas. 

— Kodėl? Ir noro yra! — atsakė vaikinas, kasydamasis smakrą. — Liaudis 

pradėjo judinti smegenis. „Geologija“ — apie ką čia? 

Pavlas paaiškino. 

— Mums nereikalinga! — tarė vaikinas, dėdamas knygą į lentyną. 

Rybinas garsiai atsiduso ir pastebėjo: 

— Mužikui ne tas įdomu, iš kur atsirado žemė, bet kaip ji buvo 

išsigrobstyta, kaip liaudžiai iš po kojų ponai tą žemę išplėšė... Ar ji stovi, ar sukasi, 

tas nesvarbu — tegu ją nors ant virvės kabintų — kad tik juos maitintų; nors 

vinimis prie dangaus kalinėtų, kad tik žmonės alkani nesėdėtų!.. 

— „Vergovės istorija“, — vėl perskaitė Jefimas ir paklausė Pavlą: — Apie 

mus? 

— Yra ir apie baudžiavą! — tarė Pavlas, paduodamas jam kitą knygą. 

Jefimas paėmė ją, pavartė ir, padėjęs į šalį, ramiai tarė: 

— Tatai jau praeity. 

— O jūs patys turite sklypą? — pasiteiravo Pavlas. 

— Mes? Turime! Mes trys broliai, o sklypas — keturios dešimtinės. 

Smiltelės, jomis gali varį šveisti, o duonai — netinkama žemė!.. 

Patylėjęs jis kalbėjo toliau:  

Aš žemės atsisakiau — kas iš jos? Maitinti nemaitina na, o rankas suriša. 

Ketvirti metai bernauju. O rudenį reikės eiti į kariuomenę. Dėdė Michailas sako — 

įmik. Dabar, sako, kareivius siunčia liaudies mušti. O aš manau eiti. Kariuomenė 

ir Stepano Razino, ir Pugačiovo laikais mušė liaudį. Metas tam padaryti galą. Kaip 

jūs manote? — paklausė jis, įsmeigęs akis į Pavlą. 

Metas! — šypsodamasis atsakė šis. — Tik sunku! Pu ikia žinoti, ką sakyti 

kareiviams ir kaip pasakyti... 

Pasimokysime — sugebėsime! — tarė Jefimas. 
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Jeigu vyresnybė sugaus, gali sušaudyti! — baigė Pavlas, smalsiai žiūrėdamas 

į Jefimą. 

Ji nepasigailės! — ramiai sutiko vaikinas ir vėl pradėjo žiūrinėti knygas. 

Gerk arbatos, Jefimai, tuojau važiuosim! — palėkėjo Rybinas. 

- Tuoj! — atsiliepė vaikinas ir vėl paklausė: — Revoliucija — tai maištas? 

Parėjo Andrejus, raudonas, įkaitęs, paniuręs. Tylėdamas paspaudė Jefimui 

ranką, atsisėdo šalia Rybino ir, apžiūrėjęs jį, nusišypsojo. 

Ko toks nesmagus? — paklausė Rybinas, sudavęs 

ranka jam per kelį. 

- Taipsau, — atsakė ukrainietis. 

Taip pat darbininkas? — paklausė Jefimas, galva rodydamas Andrejų. 

Taip pat! — atsakė Andrejus. — O kas? 

Jis pirmą kartą mato fabrikinius! — paaiškino Rybinas.,— Sako, savotiški 

žmonės... 

- Kuo? — paklausė Pavlas. 

Jefimas atidžiai apžiūrėjo Andrejų ir tarė: 

Jūsų kaulai smailesni. Mužiko apvalesni... 

Mužikas ramiau stovi ant kojų! — pridūrė Rybinas. — Jis po kojomis žemę 

jaučia, nors jos ir neturi, bet jis jaučia - žemė! O fabrikinis lyg paukštis: tėvynės 

nėra, namų nėra, šiandien — čia, rytoj — kitur! Ir boba jo prie vietos nepririša, kas 

tik kiek — lik sveika, mieliausia, o aš kitą gausiu! Ir eina ieškoti kur geriau. O 

mužikas, nejudėdamas iš vietos, aplink save nori geriau sutvarkyti. Antai motina 

parėjo! 

Jefimas priėjo prie Pavlo ir paklausė: 

— Gal man duosite kokią knygelę? 

— Labai prašom! — noriai atsakė Pavlas. 

Vaikino akys godžiai žybtelėjo, ir jis greitai ėmė 

kalbėti: 

— Aš grąžinsiu! Čia netoliese mūsiškiai vežioja de¬gutą, jie ir atveš. 

Rybinas, jau apsivilkęs, stipriai susijuosęs, tarė Je- fimui: 

— Metas važiuoti! 

— Tai pasiskaitysiu! — sušuko Jefimas, rodydamas knygas ir plačiai 

šypsodamasis. 

Kai juodu išėjo, Pavlas gyvai sušuko Andrejui: 

— Velnius matei?.. 

— Ta-aip! — iš lėto nutęsė ukrainietis. — Kaip debesys... 

— O Michailas? — sušuko motina. — Lyg būtų ir nedirbęs fabrike, tikras 

mužikas pasidarė! Ir koks baisus. 

— Gaila, tu nebuvai! — tarė Pavlas Andrejui, kuris, sėdėdamas prie stalo, 

niūriai žiūrėjo į arbatos stiklinę. — Tai būtum prisižiūrėjęs į širdies žaismą — tu 

vis kalbi apie širdį! Čia Rybinas tiek garo davė — parbloškė mane, prislėgė!.. Aš 

jam ir pasipriešinti negalėjau. Koks didelis jo nepasitikėjimas žmonėmis, ir kaip 

pigiai jis juos vertina! Teisybę sako motina: tame žmoguje yra susikaupusi baisi 

jėga!.. 

— Aš tą pastebėjau! — niūriai tarė ukrainietis. — Užnuodijo žmones! Kai 

jie sukils, viską paeiliui išvartys! Jiems reikalinga nuoga žemė, ir jie apnuogins ją, 

viską išraus! 
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Jis kalbėjo lėtai, ir buvo matyti, kad galvoja apie ką kita. Motina atsargiai 

palietė jį.  

— Būk žvalesnis, Andriuša! 

— Palaukite, motule, širdele mano! — tyliai ir švelniai paprašė ukrainietis. 

Ir staiga užsidegdamas, trenkęs ranka į stalą, jis prabilo: 

- Taip, Pavlai, mužikas apnuogins sau žemę, jeigu jis atsistos ant kojų. Kaip 

po maro, jis viską sudegins, kad visus savo skriaudų pėdsakus paleistų pelenais... 

— O paskui mums pastos kelią! — tyliai pastebėjo Pavlas. 

— Mūsų darbas to neleisti! Mūsų darbas, Pavlai, mužiką sulaikyti! Mes 

jam esame artimiausi, jis mumis patikės, nueis paskui mus!.. 

— Zinai, Rybinas siūlo, kad mes leistume kaimui laikraštį! — pranešė 

Pavlas. 

— Ir reikia! 

Pavlas nusišypsojo ir tarė: 

— Gailiuos, kad su juo nepasiginčijau. 

Ukrainietis, trindamas galvą, ramiai pastebėjo: 

— Dar pasiginčysime! Tu grok sveikas savo dūdele — kieno kojos į žemę 

neįaugo, tie šoks pagal tavo muziką! Rybinas tiesą pasakė — mes po savo kojomis 

nejaučiame žemės, bet ir neturime justi, todėl mums ir. skirta ją išsiūbuoti. 

Siūbtelsime kartą — žmonės atitruks, siūbtelsime du — ir dar daugiau! 

Motina šypsodamasi sakė: 

— Tau, Andriuša, viskas paprasta! 

— Na, taip! — tarė ukrainietis. — Paprasta! Kaip gyvenimas! 

Po valandėlės jis pasakė: 

— Eisiu į laukus, pasivaikščiosiu... 

— Tik iš pirties? Vėjuota, perpūs tave! — įspėjo motina. 

— Ir reikia, kad perpūstų! — atsakė jis. 

— Žiūrėk, nepersišaldyk! — švelniai tarė Pavlas. —- 

— Geriau gulk.  

— Ne, eisiu! 

Ir apsirengęs tylėdamas išėjo... 

— Jam sunku! — atsidususi pastebėjo motina. 

— Zinai ką, — tarė jai Pavlas, — gerai padarei, kad jam po to ėmei sakyti 

tu. 

Ji nustebusi pažvelgė į jį ir atsakė: 

— Aš nė nepajutau, kaip tas įvyko! Jis man toks artimas pasidarė — ir 

nebežinau, kaip sakyti! 

— Gera tavo širdis, motin! — tyliai pratarė Pavlas. 

— Kad tik tau — ir jums visiems — kaip nors padėčiau! Kad tik 

sugebėčiau!.. 

— Nebijok, sugebėsi! 

Ji tyliai nusijuokė sakydama: 

— Tačiau nebijoti aš ir nemoku! 

— Gerai, motin! Tylėkime! — tarė Pavlas. — Žinok, aš tau labai labai 

dėkoju! 

Ji išėjo į virtuvę, nenorėdama jaudinti jo savo ašaromis. 

Ukrainietis sugrįžo vėlų vakarą nuvargęs ir tučtuojau nuėjo gulti pasakęs: 
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— Manau, bent dešimtį varstų subėgiojau... 

— Ar geriau? — paklausė Pavlas. 

— Nekliudyk, miegosiu! 

Ir nutilo, tartum numirė. 

Po kiek laiko atėjo Vesovščikovas, apiplyšęs, purvinas ir kaip visuomet 

nepatenkintas. 

— Ar negirdėjai, kas užmušė Isajų? — paklausė jis Pavlą, nerangiai 

žingsniuodamas po kambarį. 

— Ne! — trumpai atsiliepė Pavlas. 

— Atsirado žmogus — nepasišlykštėjo! O aš vis rengiausi pats jį 

pasmaugti. Tai mano darbas — visų tinkamiausias man! 

— Liaukis, Nikolajau, taip kalbėjęs! — draugiškai tarė Pavlas. 

— Ir iš tikrųjų! — meiliai pridūrė motina. — Širdis švelni, o pats urzgia... 

Kam to reikia? 

Šią valandėlę kažkodėl jai buvo malonu matyti Nikolajų, net jo šlakuotas 

veidas jai pasirodė gražesnis. 

— Aš niekam netinku, kaip tik tokiems darbams! — tarė Nikolajus, 

trukteldamas pečiais. — Galvoju, galvoju, kur mano vieta? Nėra man vietos! Reikia 

kalbėti su žmonėmis, o aš nemoku. Aš viską matau, visas žmonių skriaudas jaučiu, 

o pasakyti — nemoku! Nebylė siela. 

Jis priėjo prie Pavlo ir, nuleidęs galvą, knibinėdamas pirštu stalą, kažkaip 

vaikiškai, ne taip kaip paprastai, gailiu balsu tarė: 

— Duokite man, broliai, kokį nors sunkų darbą! Ne-galiu taip nenaudingai 

gyventi! Jūs visi dirbate. Matau, jūsų darbas plečiasi, o aš nuošaly! Vežioju 

sienojus, lentas. Argi verta vien dėl to gyventi? Duokite sunkaus darbo! 

Pavlas paėmė jį už rankos ir patraukė prie savęs: 

— Duosim!.. 

Bet už lovos užuolaidos pasigirdo ukrainiečio balsas: 

— Aš išmokysiu tave, Nikolajau, rinkti raides, ir tu būsi mūsų raidžių 

rinkėjas, gerai? 

Nikolajus priėjo prie jo tardamas: 

— Jeigu išmokysi, aš tau dovanosiu peilį... 

— Eik velniop su peiliu! — sušuko ukrainietis ir staiga nusijuokė. 

— Gerą peilį! — spyrėsi Nikolajus. Pavlas taip pat nusijuokė. 

Tuomet Vesovščikovas sustojo vidury kambario ir paklausė: 

— Ar tai jūs iš manęs? 

— Na, žinoma! — atsakė ukrainietis, iššokęs iš lovos. — Žinote ką — einam 

į laukus, pasivaikščioti. Naktis graži, mėnesiena. Einam? 

— Gerai! — tarė Pavlas. 

— Ir aš einu! — pareiškė Vesovščikovas. — Man patinka, ukrainieti, kai tu 

juokiesi... 

— O man — kai tu žadi dovanų! — atsakė šypsodamasis ukrainietis. 

Jam besirengiant virtuvėje, motina tarė bambėdama: 

— Apsirenk šilčiau... 

O kai jie visi trys išėjo, ji, pažiūrėjusi j juos pro langą, pažvelgė j šventųjų 

paveikslus ir tyliai tarė: 

— Viešpatie, padėk jiems!.. 
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XXVI 
 

Dienos ėmė viena kitą vyti taip greit, jog motina neturėjo laiko galvoti apie 

Gegužės Pirmąją. Tiktai naktimis, kai ji, nuvargusi nuo triukšmingo, jaudinančio 

dienos bėgiojimo, atsiguldavo j lovą, jai širdį tyliai mausdavo: 

„Kad nors greičiau...“ 

Švintant kaukdavo fabriko sirena, sūnus ir Andrejus paskubomis gerdavo 

arbatą, užkąsdavo ir išeidavo, palikę motinai bent dešimt nurodymų. Ir visą dieną 

ji sukdavosi kaip voverė ratu, virdavo pietus, virdavo violetinę masę 

proklamacijoms ir klijus joms lipinti, ateidavo kažkokie žmonės, kaišiodavo Pavlui 

skirtus raštelius ir dingdavo, užkrėsdami ją savo jaudinimusi. 

Lapeliai, raginą darbininkus švęsti Gegužės Pirmąją, beveik kiekvieną naktį 

būdavo išlipinami ant tvorų, jie pasirodydavo net prie policijos valdybos durų, 

kiekvieną dieną jų rasdavo fabrike. Rytais policija keikdama vaikščiodavo po 

priemiestį, draskydavo ir gramdydavo nuo tvorų violetinius popierėlius, o pietų 

metu jie vėl skraidydavo gatvėje, pindamiesi praeiviams po kojomis. Iš miesto 

atsiųsta seklių, kurie, stovėdami prie kampų, akylai sekė darbininkus, linksmai ir 

guviai einančius iš fabriko pietų ir atgal. .Visiems buvo smagu matyti, kad policija 

bejėgė, ir net apyseniai darbininkai šypsodamiesi vieni kitiems sakė: 

— Ką daro, a? 

Visur rinkosi būreliai žmonių, karštai aptardami jaudinantį raginimą. 

Gyvenimas ėmė virti, jis šį pavasarį visiems buvo įdomesnis, visiems nešė kažką 

nauja: vieniems — dar priežastį erzintis ir piktai keikti maištininkus, kitiems — 

neaiškų nerimą ir viltį, o tretiems — jų buvo mažuma — didelį džiaugsmą, 

suprantant, kad jie yra visus žadinanti jėga. 

Pavlas ir Andrejus naktimis beveik nemiegodavo, pareidavo namo vos prieš 

rytinį švilpuką — pavargę, užkimę, išblyškę. Motina žinojo, kad jie miške, prie 

pelkės, rengia susirinkimus, jai buvo žinoma, kad aplink priemiestį naktimis laksto 

raitosios policijos patruliai, slankioja šnipai, stabdydami ir krėsdami atskirus 

darbininkus, išvaikydami būrelius ir kartais vieną kitą suimdami. Suprasdama, 

kad kiekvieną naktį gali suimti ir sūnų su Andrejumi, ji beveik to laukė; jai atrodė, 

kad taip būtų jiems geriau. 

Tabelininko nužudymo byla keistai nutilo. Vietos policija dvi dienas klausinėjo 

apie tai žmones ir, iškvotusi kokią dešimtį, nustojo domėtis nužudymu. 

Marja Koršunovą, kuri su policija, kaip ir su visais žmonėmis, gyveno 

draugiškai, išreikšdama savo žodžiais policijos nuomonę, pokalbyje su motina 

pasakė jai: 

— Kur čia surasi kaltininką? Tą rytą gal šimtas žmonių matė Isajų ir 

devyniasdešimt, jei ne daugiau, galėjo jį nudobti. Per septynerius metus jis čia 

visiems įsiėdė... 

Ukrainietis smarkiai pasikeitė. Jo veidas įdubo, vokai pasunkėjo, 

nusileisdami ant išpūstų akių, perpus jas už-dengdami. Nuo šnervių ligi lūpų 

kampų nusitiesė plona raukšlė. Jis pradėjo mažiau kalbėti apie įprastus daiktus ir 

reikalus, bet vis dažniau užsidegdavo ir, apimtas svaigaus ir visus veikiančio 

jausmo, kalbėdavo apie ateitį — apie nuostabų, šviesų laisvės ir proto triumfą. 

Kai Isajaus mirties byla nutilo, jis, pasišlykštėdamas ir liūdnai šypsodamasis, 

tarė:  
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- Ne tik liaudis, bet ir tie žmonės, kuriais jie siundo mus kaip šunimis, 

nebrangūs jiems. Ne savo ištikimo Judo jie gailisi, o sidabriniu... 

— Pakaks apie tai, Andrejau! — tvirtai tarė Pavlas. Motina tyliai pridūrė: 

— Paspyrė pūzdrą — ir subyrėjo! 

— Teisybė, bet — nenuramina! — niūriai atsiliepė ukrainietis. 

Jis dažnai kartodavo šiuos žodžius, ir jo lūpose jie įgaudavo kažkokią 

ypatingą, visa apimančią prasmę, karčią ir aitrią. 

...Ir štai atėjo ta diena — Gegužės Pirmoji. 

Fabriko sirena sukaukė kaip visuomet, reikalaujamai ir valdingai. Motina, 

visą naktį nesudėjusi akių, šoko iš lovos, užkūrė paruoštą iš vakaro virtuvą, norėjo 

kaip visuomet pasibelsti į sūnaus ir Andrejaus duris, bet pagalvojusi numojo ranka 

ir atsisėdo prie lango, parėmusi ranka veidą, lyg jai būtų skaudėję dantis. 

Žydru žydru dangumi greitai plaukė baltas ir rausvas pulkas lengvų debesų, 

lėkė tarytum dideli paukščiai skardaus garo kaukimo išgąsdinti. Motina žiūrėjo į 

debesis ir klausėsi savo širdies. Jos galva buvo sunki, ir akys, paraudusios nuo 

nemigo nakties, sausos. Keista ramybė apėmė krūtinę, širdis plakė lygiai, ir ji 

mąstė apie paprastus daiktus... 

„Per anksti užkaičiau virtuvą, nuvirs! Tegu šiandien jie ilgiau pamiega. 

Nusikamavo abudu...“ 

Pro langą, linksmai žaisdamas, žvelgė jaunas saulės spindulys, ji atkišo jam 

ranką, ir kai jis, šviesus, nukrito ant jos rankos odos, ji tyliai paglostė jį kita ranka, 

susimąsčiusi ir švelniai šypsodama. Paskui atsistojo, nuėmė virtuvo kaminėlį, 

stengdamasi nebildėti, nusiprausė ir pradėjo melstis, uoliai žegnodamasi ir tylomis 

judindama lūpas. Jos veidas švito, o dešinysis antakis čia kilo aukštyn, čia staiga 

vėl leidosi žemyn... 

Sirena antrą kartą sukaukė tyliau, ne taip drąsiai, drebančiu balsu, storu ir 

vilkšniu. Motinai pasirodė, jog šiandien ji kaukia ilgiau kaip paprastai. 

Kambaryje pasigirdo skardus ir aiškus ukrainiečio balsas: 

— Pavlai! Girdi? 

Kažkuris jų basomis kojomis šleptelėjo ant grindų, kažkuris saldžiai 

nusižiovavo... 

— Arbata išvirusi! — sušuko motina. 

— Keliamės! — linksmai atsakė Pavlas. 

— Saulė teka! — tarė ukrainietis. — Ir debesys bėga. Debesys — tai 

nereikalingas daiktas šiandien... 

Ir išėjo į virtuvę susitaršęs, miegūstas, bet linksmas. 

— Labas rytas, motule! Kaip miegojote? 

Motina priėjo prie jo ir tyliai tarė: 

— Jau tu, Andriuša, eik greta jo! 

— Žinoma! — sušnibždėjo ukrainietis. — Kol mes kartu, mes visur eisim 

greta — taip ir žinokite! 

— Ką jūs ten šnibždatės? — paklausė Pavlas. 

— Mes nieko, Paša! 

— Ji man sako — švariau nusiprausk! Mergaitės žiūrės! — atsakė 

ukrainietis, išeidamas į priemenę praustis. 

— „Sukilkim į kovą, vergai alkani!“ — tyliai uždainavo Pavlas. 
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Diena darėsi vis giedresnė, vėjo genami debesys slinko tolyn. Motina ruošė 

arbatai indus ir, linguodama galvą, mąstė, kaip viskas keista: juokauja, šypsosi jie 

šį rytą, o vidudienį jų laukia — kas žino — kas? Ir jai pačiai kažkodėl ramu, beveik 

linksma. 

Arbatą gėrė ilgai, kad nereikėtų daug laukti. Ir Pavlas kaip visuomet lėtai ir 

kruopščiai maišė šaukšteliu cukrų stiklinėje, atidžiai barstė druska gabalėlį 

duonos, savo mėgiamąją žiauberę. Ukrainietis judino po stalu kojas — jis niekad 

iš karto negalėjo patogiai pastatyti savo kojų — ir, žiūrėdamas, kaip ant sienos ir 

lubų bėgioja skysčio atšviestas saulės spindulys, pasakojo: 

— Kai aš buvau dar tik dešimties metų berniūkštis, įsigeidžiau stikline 

pagauti saulę. Pasiėmiau stiklinę, prisėlinau ir — kaukšt į sieną. Ranką 

persipjoviau, gavau už tai mušti. O kai primušė, išėjau Į kiemą ir, pamatęs klane 

saulę, pradėjau ją trypti kojomis. Visas apsitaškiau purvais — ir vėl gavau mušti... 

Kas man daryti? Na ir pradėjau rėkti saulei: „Man neskauda, rudasis kipše, 

neskauda!“ Ir vis jai rodžiau liežuvį. Tatai guodė. 

— Kodėl ji tau atrodė ruda? — paklausė Pavlas juokdamasis. 

— Gi priešais mus gyveno kalvis, toks raudonburnis ir ruda barzda. 

Linksmas, geras mužikas. Tai saulė, mano manymu, buvo panaši į jį... 

Motina neiškentusi tarė: 

— Jūs geriau pakalbėtumėt apie tai, kaip žygiuosite! 

— Kalbėti apie tai, kas nuspręsta — tik painioti! — švelniai pastebėjo 

ukrainietis. — Tuo atveju, jeigu mus visus, motule, suimtų, pas jus ateis Nikolajus 

Ivanovičius ir pasakys, ką daryti. 

— Gerai! — atsiduso motina. 

— Gal j gatvę išeiti? — svajingai tarė Pavlas. 

— Ne, kol kas geriau pasėdėk namie! — atsiliepė Andrejus. — Kam be 

reikalo lįsti policijai į akis? Tave ji gana gerai pažįsta! 

Atbėgo Fedia Mazinas, spindinčiu veidu, raudonomis dėmėmis skruostuose. 

Nestygdamas iš džiaugsmo, jis išsklaidė laukimo nuobodulį. 

— Prasidėjo! — prabilo jis. — Sujudo žmonės! Lenda į gatvę, visų snukiai 

kaip kirviai. Prie fabriko vartų visą laiką stovėjo Vesovščikovas su Vasilijum 

Gusevu ir Samoilovu, kalbas sakė! Daugybę žmonių sugrąžino namo! Eikim, laikas! 

Jau dešimta valanda!.. 

— Aš eisiu! — ryžtingai tarė Pavlas. 

— Pamatysite, — žadėjo Fedia, — po pietų sukils visas fabrikas!  

Ir jis išbėgo. 

— Dega kaip vaško žvakelė vėjyje! — palydėjo jį motina tyliais žodžiais ir 

išėjo į virtuvę, pradėjo rengtis. 

— Kur jūs, motule? 

— Su jumis! — atsakė ji. 

Andrejus, pešiodamas ūsus, pažvelgė į Pavlą. Pavlas staigiu mostu pasitaisė 

plaukus ir nuėjo pas ją. 

— Aš tau, mama, nieko nesakysiu... Ir tu man nieko nesakyk! Gerai? 

— Gerai, gerai, viešpats su jumis! — sumurmėjo ji. 
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XXVII 
 

Kai ji išėjo į gatvę ir ore išgirdo žmonių balsų gaudesį, nerimstantį, laukiantį, 

kai pamatė visur namų languose ir tarpvartėse būrius žmonių, lydinčių jos sūnų 

ir Andrejų smalsiais žvilgsniais, jos akys ėmė raibti ir apsitraukė ūku, kuris čia 

buvo skaidriai žalias, čia drumzlinas ir pilkas. 

Žmonės su jais sveikinosi, ir sveikinimuose buvo kažkas nepaprasta. Jos 

ausys gaudė pasklajas, negarsias pastabas: 

— Tai jie, vadai... 

— Mums nežinoma, kas vadovauja... 

— Aš gi nieko bloga nesakau!.. 

Kitoje vietoje kieme kažkas susierzinęs rėkė: 

— Išgaudys juos policija — ir žus jie!.. 

— Gaudė! 

Žliumbiantis moters balsas išgąstingai lėkė pro langą į gatvę: 

— Atsikvošėk! Ar tu pačios neturi, ar ką? 

Kai jie ėjo pro namą, kur gyveno bekojis Zosimovas, gaunąs iš fabriko už 

sužalojimą mėnesinę pašalpą, jis, iškišęs galvą pro langą, suriko: 

— Paška! Nusuks tau galvą, niekše, už tavo darbelius, susilauksi! 

Motina krūptelėjo, sustojo. Tas riksmas sukėlė jai aštrią pagiežą. Ji pažvelgė 

j išpurtusį, stambų luošio veidą, jis keikdamasis įtraukė galvą. Tuomet ji, 

paskubinusi žingsnius, prisivijo sūnų ir, stengdamasi nuo jo neatsilikti, nuėjo 

paskui. 

Pavlas ir Andrejus, atrodė, nieko nepastebi, negirdi šauksmų, kurie lydėjo 

juos. Ėjo ramiai, neskubėdami. Štai juos sustabdė Mironovas, pagyvenęs ir kuklus 

žmogus, visų gerbiamas už savo blaivų ir tyrą gyvenimą. 

— Taip pat nedirbate, Danilai Ivanovičiau? — paklausė Pavlas. 

— Mano žmona rengiasi gimdyti. Na ir diena tokia, nerami! — paaiškino 

Mironovas, akylai apžiūrėdamas draugus, ir negarsiai paklausė: 

— Jūs, vyručiai, sako, skandalą norite direktoriui padaryti, langus jam 

išdaužyti? 

— Negi mes girti? — sušuko Pavlas. 

— Mes tik pereisime gatve su vėliavomis ir dainas dainuosime! — tarė 

ukrainietis. — Na, paklausykite mūsų dainų — jose mūsų tikėjimas! 

— Jūsų tikėjimą žinau! — susimąstęs tarė Mironovas. — Skaičiau tuos 

popierius. O, Nilovna! — sušuko jis, protingomis akimis šypsodamasis motinai. — 

Ir tu išėjai maišto kelti? 

— Reikia nors prieš mirtį šalia teisybės pasivaikščioti! 

— Žiūrėk tik! — tarė Mironovas. — Matyt, tiesą apie tave kalba, kad tu į 

fabriką uždraustas knygeles nešiojai! 

— Kas taip kalba? — paklausė Pavlas. 

— Tai jau — kalba! Na, likite sveiki, laikykitės oriau! 

Motina tyliai juokėsi, jai buvo malonu, kad apie ją taip kalba. Pavlas tarė jai 

šypsodamasis: 

— Pateksi kalėjiman, mama! 

Saulė kilo vis aukščiau, liedama savo šilumą į gaivią pavasario dienos vėsą. 

Debesys plaukė palengva, jų šešėliai darėsi retesni, blankesni. Jie švelniai slinko 
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gatve ir namų stogais, gaubė žmones ir tarytum švarino priemiestį, valydami purvą 

ir dulkes nuo sienų ir stogų, nuobodulį nuo veidų. Darėsi linksmiau, balsai 

skambėjo garsiau, slopindami tolimą mašinų bildesį. 

Vėl į motinos ausis iš visur — pro langus, iš kiemų šliaužė ir skrido žodžiai, 

neramūs ir pikti, susimąstę ir linksmi. Bet dabar ji norėjo priešintis, dėkoti, 

aiškinti, norėjo įsimaišyti į keistai margą šios dienos gyvenimą. 

Už gatvės kampo, siauroje gatvelėje, susirinko gal šimto žmonių minia, ir jos 

vidury buvo girdėti Vesovščikovo balsas: 

— Iš mūsų sunkia kraują kaip syvus iš spanguolių! — krito ant žmonių 

galvų griozdiški žodžiai. 

— Teisybė! — skardžiai atsakė kartu keli balsai. 

— Stengiasi vyras! — tarė ukrainietis. — Nagi, eisiu jam padėti!.. 

Jis susilenkė ir, Pavlui nespėjus jo sulaikyti, įsispraudė į minią kaip grąžtas j 

kamštį savo ilgu, lanksčiu kūnu. Pasigirdo jo dainuojantis balsas: 

— Draugai! Sako, kad žemėje gyvena visokių tautų žmonės — žydai ir 

vokiečiai, anglai ir totoriai! O aš tuo netikiu! Yra tik dvi tautos, dvi nesutaikomos 

giminės — turtuoliai ir beturčiai! Žmonės skirtingai rengiasi ir skirtingai kalba, o 

pažiūrėkite, kaip turtingi prancūzai, vokiečiai, anglai elgiasi su darbo liaudim, tai 

pamatysite, kad jie visi darbininkui — taip pat bašibuzukai, kad jie paspringtų! 

Minioje kažkas nusijuokė. 

— O pažvelgę iš kitos pusės, pamatysime, kad darbininkai — ir prancūzas, 

ir totorius, ir turkas — taip pat šuniškai gyvena, kaip ir mes, rusai darbo žmonės!  

nes Nikolajus, ir dar kažkokie motinai nepažįstami žmonės, jauni, 

degančiomis akimis, stūmė ją į šalį... 

— Tegyvuoja visų šalių darbo žmonės! — sušuko Pavlas. Ir, darydamasis 

vis galingesnis ir džiugesnis, jam atsakė tūkstančio lūpų aidas širdį veriančiu 

garsu. 

Motina nutvėrė Nikolajaus ranką ir dar kažkieno, ji duso nuo ašarų, bet 

neverkė, jos kojos drebėjo, ir virpančiomis lūpomis ji kalbėjo: 

— Brangieji mano... 

Rečiuotą Nikolajaus veidą nušvietė plati šypsena, jis žiūrėjo į vėliavą ir kažką 

mykė, tiesdamas į ją ranką, o paskui staiga apkabino ta ranka motinos kaklą, 

pabučiavo ją ir nusijuokė. 

— Draugai! — uždainavo ukrainietis, savo švelniu balsu slopindamas 

minios ūžesį. — Mes dabar ištraukėme į kryžiaus žygį dėl naujo dievo, šviesos ir 

teisybės dievo, išminties ir gėrio dievo. Toli -— mūsų tikslas, erškėčių vainikai — 

arti! Kas netiki tiesos jėga, kas neturi drąsos iki mirties kovoti už ją, kas nepasitiki 

savimi ir bijo kentėjimų — tepasitraukia nuo mūsų! Mes šaukiame paskui save 

tuos, kurie tiki mūsų pergale; tie, kurie nemato mūsų tikslo — tegu neina su 

mumis, tokių laukia tik vargas. Rikiuokitės, draugai! Tegyvuoja laisvųjų žmonių 

šventė! Tegyvuoja Gegužės Pirmoji! 

Minia susiliejo glaudžiau. Pavlas mostelėjo vėliava, ji išsiskleidė ore ir 

nuplaukė pirmyn, saulės nuplieksta, raudonai ir plačiai šypsodamasi... 

 
Atsisakom nuo senojo svieto... 

 

— pasigirdo skambus Fedios Mažino balsas, ir dešimtys balsų pritarė švelnia, 

galinga banga: 
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Nusivalom nuo jojo purvų!.. 

 

Motina su karšta šypsena lūpose ėjo paskui Mažiną ir pro jo galvą žiūrėjo į 

sūnų ir į vėliavą. Aplink ją šmėsčiojo džiaugsmingi veidai, įvairiaspalvės akys — 

visų priešaky ėjo jos sūnus ir Andrejus. Ji girdėjo jų balsus: švelnus ir drėgnas 

Andrejaus balsas sutartinai liejosi j vieną garsą su jos sūnaus balsu, sodriu ir 

bosiniu. 

 
Sukilkim į kovą, vergai alkani! 

Sukilkim, visi darbininkai!.. 

 

Ir žmonės bėgo pasitikti raudonosios vėliavos, jie kažką šaukė, liejosi su minia 

ir grįžo su ja, ir jų šauksmai geso dainos garsuose — tos dainos, kurią namie 

dainuodavo tyliau už kitas — gatvėje ji plaukė lygiai, tiesiai, su baisia jėga. Joje 

skambėjo geležinė drąsa, ir, šaukdama žmones į tolimą ateities kelią, ji sąžiningai 

kalbėjo apie kelio sunkumus. Jos didelėje, ramioje liepsnoje tirpo tamsus praeities 

šlakas, sunkus įprastų jausmų gniužulas ir pelenais virto prakeikta naujovės 

baimė... 

Kažkieno veidas, išsigandęs ir džiugus, lingavo šalia motinos, ir virpąs balsas 

kūkčiodamas rėkė: 

— Mitia! Kur eini? 

Motina nesustodama kalbėjo: 

— Tegu eina, jūs nebijokit! Aš taip pat labai bijojau, — manasis visų 

priešaky. Kuris neša vėliavą — tai mano sūnus! 

— Padūkėliai! Kur einate? Ten kareiviai! 

Ir, staiga nutvėrusi motinos ranką išdžiūvusia ranka, moteris, aukšta ir liesa, 

sušuko: 

— Mieloji jūs mano — kaip dainuoja! Ir Mitia dainuoja... 

— Jūs nesirūpinkite! — murmėjo motina. — Tai šventas dalykas... Jūs 

pagalvokite: juk ir Kristaus nebūtų buvę, jeigu žmonės nebūtų žuvę dėl jo! 

Šita mintis staiga plykstelėjo jos galvoje ir pribloškė ją savo aiškia, paprasta 

tiesa. Ji pažvelgė į veidą moteriai, kuri stipriai laikė jos ranką, ir pakartojo, 

nustebusi ir šypsodamasi: 

— Nebūtų Kristaus, jeigu žmonės nebūtų dėl jo, dėl viešpaties, žuvę! 

Salia jos atsirado Sizovas. Jis nusiėmė kepurę, mosavo ja pagal dainos taktą 

ir kalbėjo: 

— Atvirai nuėjo, motin, a? Dainą sugalvojo. Kokia daina, motin, a? 

 
Caro kariuomenei reikia kareivių, — 

Atiduokit jam sūnus savus... 

 

— Nieko nebijo! — kalbėjo Sizovas. — O mano sū¬nelis kapuose... 

Motinos širdis per stipriai ėmė plakti, ir ji pradėjo atsilikti. Ją greitai nustūmė 

į šalį, prispaudė prie tvoros, ir pro ją banguodama nusirito tiršta žmonių vilnis, — 

jų buvo daug, ir tatai ją džiugino. 

 
Sukilkim į kovą, vergai alkani!.. 
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Atrodė, kad ore gaudžia didžiulis vario trimitas, gaudžia ir žadina žmones, 

sukeldamas vienų krūtinėse pasiryžimą kovoti, kitų — neaiškų džiaugsmą, 

nujautimą kažko nauja, neapsakomą smalsumą, vienur — sužadindamas neramų 

vilties virpėjimą, kitur atverdamas kelią metų metais susitelkusios pagiežos karčiai 

srovei. Visi žvelgė į priekį, kur suposi ir pleveno ore raudona vėliava. 

— Eime! — rėkė kažkieno džiūgaująs balsas. — Puiku, vyručiai! 

Ir, matyt, jausdamas kažką didinga, ko negalėjo išreikšti paprastais žodžiais, 

žmogus smarkiai keikėsi. Tačiau ir pagieža, tamsi, akla vergo pagieža, šnypštė 

tartum gyvatė, rangydamasi piktais žodžiais, išgąsdinta ją nuplieskusios šviesos. 

— Eretikai! — grūmodamas kumščiu, rėkė pro langą patrukęs balsas. 

Ir įkyriai lindo į motinos ausis kažkieno šaižus spiegimas: 

— Prieš valdovą imperatorių, prieš jo didenybę carą? Maištą kelti? 

Pro motiną šmėsčiojo sumišę veidai, šokinėdami bėgiojo vyrai ir moterys, 

žmonės plūdo tartum juoda lava, įraukiami tos dainos, kuri savo garsais, atrodė, 

griovė viską priešais save, valydama kelią. Žiūrėdama j raudonąją vėliavą tolumoje, 

motina — ir nematydama — regėjo sūnaus veidą, jo bronzinę kaktą ir akis, 

degančias skaidria tikėjimo ugnimi. 

Bet štai ji atsidūrė minios užpakaly, tarp žmonių, kurie ėjo neskubėdami, 

abejingai žvelgdami į priekį kaip šalti ir smalsūs žiūrovai, kuriems iš anksto 

žinoma, kuo pasibaigs spektaklis. Ėjo ir kalbėjo negarsiai, tvirtai. 

— Viena kuopa prie mokyklos stovi, o kita prie fabriko... 

— Gubernatorius atvažiavo... 

— Tikrai? 

— Pats mačiau — atvažiavo! 

Kažkas džiaugsmingai nusikeikė ir tarė: 

— Vis dėlto pradėjo mūsų bijoti! Ir kariuomenė, ir gubernatorius. 

„Brangieji mano!“ — plakė motinos krūtinėje. 

Bet žodžiai aplink ją skambėjo negyvai ir šaltai. Ji paspartino žingsnius, 

norėdama greičiau pasišalinti nuo šitų žmonių, ir jai buvo lengva pralenkti jų lėtą, 

tingią eiseną. 

Ir staiga minios priešakys tartum į kažką atsimušė, ir ji nesustodama 

siūbtelėjo atgal, neramiai ir tyliai gausdama. Daina taip pat krūptelėjo, paskui 

išsiliejo smarkiau, garsiau. Ir vėl tiršta garsų banga nuslūgo, siūbtelėjo atgal. 

Balsai vienas po kito nyko iš choro, buvo girdėti atskiri šauksmai, besistengią 

pakelti dainą j ankstesnę aukštumą, pastūmėti ją pirmyn: 

 
Sukilkim į kovą, vergai alkani, 

Pulkim priešą, visi darbininkai!.. 

 

Tačiau tame šaukime nebuvo bendro, vieningo pasitikėjimo, ir jame jau virpėjo 

nerimas. 

Nieko nematydama ir nežinodama, kas įvyko priešaky, motina skyrė j šalis 

minią, skubiai irdamasi pirmyn, o priešais ją traukėsi atbuli žmonės: vieni —

nuleidę galvas ir suraukę antakius, kiti — sumišę ir šypsodamiesi, treti — pašaipiai 

švilpdami. Ji liūdnai apžiūrinėjo jų veidus, jos akys tyliai klausinėjo, prašė, 

šaukė... 

— Draugai! — pasigirdo Pavlo balsas. — Kareiviai tokie pat žmonės, kaip ir 

mes. Jie mūsų nemuš. Už ką gi jie muštų? Ar už tai, kad mes nešame tiesą, 
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reikalingą visiems? Juk toji tiesa ir jiems reikalinga. Kol kas jie to nesupranta, bet 

jau nebetoli tas laikas, kada ir jie atsistos šalia mūsų, kada ir jie eis ne su plėšikų 

ir galvažudžių vėliava, bet su mūsų laisvės vėliava. Ir, kad jie greičiau suprastų 

mūsų teisybę, mes turime eiti pirmyn. Pirmyn, draugai! Visados pirmyn! 

Pavlo balsas skambėjo tvirtai, žodžiai aidėjo ore ryškiai ir aiškiai, bet minia 

iro, žmonės vienas po kito skirstėsi dešinėn ir kairėn prie namų, glaudėsi prie 

tvorų. Dabar minia buvo panaši į pleištą, jo smaigalys buvo Pavlas, ir viršum jo 

galvos raudonai degė darbo liaudies vėliava. Ir dar minia priminė juodą paukštę: 

plačiai išskleidusi savo sparnus, ji sukluso, pasiruošusi pakilti ir skristi, o Pavlas 

buvo jos snapas... 

 

XXVIII 
 

Gatvės gale, — motina matė, — užtverdama įėjimą į aikštę, stovėjo vienodai 

pilkų ir beveidžių žmonių siena. Virš kiekvieno peties žibėjo šalti ir aštrūs durtuvų 

ašmenys. Ir nuo šitos sienos, tylios ir sustingusios, į darbininkus dvelkė šaltis, 

kuris skverbėsi į motinos krūtinę ir smigo jai į širdį. 

Ji įsispraudė į minią, ten, kur pažįstami jai žmonės, stovį priekyje prie 

vėliavos, buvo susilieję su nepažįstamaisiais, lyg atsiremdami į juos. Ji šonu 

glaudžiai prisispaudė prie aukšto, nusiskutusio žmogaus, jis buvo vienakis ir, 

norėdamas pažiūrėti į ją, smarkiai pasuko galvą. 

— Tu ko? Tu kieno?.. — paklausė jis. 

— Pavlo Vlasovo motina! — atsakė ji, jausdama, kad jos keliai virpa ir 

apatinė lūpa nejučiomis nukaro žemyn. 

— Aha! — tarė vienakis. 

— Draugai! — kalbėjo Pavlas. — Visą gyvenimą pirmyn — mums nėra kito 

kelio! 

Pasidarė tylu, budru. Vėliava pakilo, pasviro ir, susi-mąsčiusi, sklęsdama 

viršum žmonių galvų, lengvai pajudėjo pilkos kareivių sienos link. Motina 

krūptelėjo, užsimerkė ir aiktelėjo: Pavlas, Andrejus, Samoilovas ir Mazinas tik 

keturiese atitrūko nuo minios. 

Bet ore lėtai suvirpėjo skaidrus Fedios Mažino balsas: 

 
Kovodami žuvot... 

 

- uždainavo jis. 

 
Mielieji draugai... 

 

- dviem sunkiais atsikvėpimais atsiliepė stori, žemesni balsai. Žmonės 

žengtelėjo pirmyn, tankiai trenkė kojomis į žemę. Ir pasruvo nauja daina, ryžtinga 

ir atkakli. 

 
Atidavėt viską, ką galit, už jį... 

 

- it ryškus kaspinas vingiavo Fedios balsas... 

 
Dėl laisvės... 
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- sutartinai dainavo draugai. 

— Aha-a! — piktu džiaugsmu sušuko kažkas nuošaly. —- Gedulingas 

pamaldas ėmė giedoti, šunsnukiai!.. 

— Mušk jį! —- pasigirdo rūstus balsas. 

Motina susigriebė rankomis už krūtinės, apsižvalgė ir pamatė, kad minia, 

anksčiau tirštai užplūdusi gatvę, stovi neryžtingai, trypia vietoje ir žiūri, kaip tolsta 

nuo jos žmonės su vėliava. Su jais ėjo kelios dešimtys, ir kiekvienas žingsnis 

pirmyn priversdavo ką nors atšokti j šalį, tarytum kelias viduriu gatvės būtų buvęs 

įkaitintas, degintų padus. 

 
Priespauda grius... 

 

— pranašavo daina Fedios lūpomis... 

 

Liaudis pakils!.. 

 

— įtikinamai ir rūsčiai pritarė jam stiprių balsų choras. 

Bet pro sutartinę dainos tėkmę veržėsi tylūs žodžiai: 

— Komanduoja... 

— Durtuvus į priekį! — pasigirdo griežtas riksmas priešaky. 

Ore nelygiai sulingavo durtuvai, nusviro ir išsitiesė priešais vėliavą, vylingai 

šypsodamiesi. 

— Ma-arš! 

— Eina! — tarė vienakis ir, susikišęs rankas į kišenes, plačiai 

nužingsniavo į šalį. 

Motina žiūrėjo nemirkčiodama. Pilka kareivių banga susiūbavo ir, išsitiesusi 

visu gatvės platumu, lygiai, šal¬tai pajudėjo iš vietos, nešdama priešais save retas 

šukas sidabru blizgančiais plieno dantimis. Plačiai žengdama, ji priartėjo prie 

sūnaus, matė, kaip Andrejus taip pat atsistojo priešaky Pavlo ir uždengė jį savo 

ilgu kūnu. 

— Eik šalia, drauge! — griežtai sušuko Pavlas. 

Andrejus dainavo, jo rankos buvo sunertos už nugaros, galvą jis laikė aukštai 

iškėlęs. Pavlas pastūmėjo jį petim ir vėl sušuko: 

— Eik šalia! Neturi teisės! Priešaky — vėliava! 

— Iš-si-skirsty-ti! — plonu balsu rėkė mažas karinin- kėlis, mosuodamas 

baltu kardu. Kojas jis kėlė aukštai ir, nesulenkdamas per kelius, smagiai daužė 

kulnimis į žemę. Motinai į akis krito labai nublizginti jo batai.  

O šone ir šiek tiek už jo sunkiai ėjo augalotas, nusiskutęs žmogus, dideliais 

žilais ūsais, ilgu pilku apsiausiu su raudonu pamušalu ir geltonais dryžiais ant 

plačių kelnių. Jis taip pat, kaip ir ukrainietis, laikė rankas už nugaros, aukštai 

kėlė tankius, žilus antakius ir žiūrėjo į Pavlą. 

Motina matė neaprėpiamai daug, jos krūtinėje buvo sustingęs garsus riksmas, 

pasirengęs su kiekvienu atsidusimu išsiveržti, jis smaugė ją, bet ji stengėsi jį 

sulaikyti, tverdamasi rankomis už krūtinės. Ją stumdė, ji svirduliavo ir ėjo pirmyn 

be minčių, beveik be sąmonės. Ji jautė, kad užpakaly jos žmonių vis mažėja, šalta 

banga slinko prieš juos ir sklaidė juos. 

Raudonosios vėliavos žmonės ir tanki pilkų žmonių grandis vis labiau artėjo 

vieni prie kitų, aiškiai buvo matyti kareivių veidas, išplitęs per visą gatvę, bjauriai 
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suplotas į murziną, geltoną siaurą juostą, kurioje buvo nevienodai įlašintos 

įvairiaspalvės akys, o priešais ją žiauriai blykčiojo ploni durtuvų ašmenys. 

Nukreipti į žmonių krūtines, jie, dar nepalietę jų, stūmė vieną po kito iš minios, 

ardydami ją. 

Motina girdėjo užpakaly savęs bėgančiųjų kojų tapsėjimą. Prislėgti, neramūs 

balsai rėkė: 

— Skirstykitės, vyručiai... 

— Vlasovai, bėk!.. 

— Atgal, Pavlucha! 

— Mesk vėliavą, Pavlai! — niūriai tarė Vesovščikovas. — Duok šen, aš 

paslėpsiu! 

Jis nutvėrė ranka kotą, vėliava pasviro atgal. 

— Paleisk! — sušuko Pavlas. 

Nikolajus atitraukė ranką, tartum ją nudegęs. Daina užgeso. Žmonės sustojo, 

glaudžiai apsupę Pavlą, bet jis prasimušė į priekį. Stojo tyla, staiga, iš karto, lyg ji 

nematomai būtų nusileidusi iš viršaus ir apgaubusi žmo¬nes perregimu debesimi. 

Po vėliava stovėjo apie dvidešimt žmonių, ne dau¬giau, bet jie stovėjo tvirtai, 

traukdami j save motiną, besibaiminančią dėl jų ir neaiškiai norinčią kažką jiems 

pasakyti... 

— Paimkite iš jo, poručike, šitą! — pasigirdo ramus aukšto senio balsas. 

Ištiesęs ranką, jis parodė vėliavą. 

Prie Pavlo prišoko mažas karininkėlis, nutvėrė ranka kotą, spiegiamai 

riktelėjo: 

— Mesk! 

— Šalin rankas! — garsiai tarė Pavlas. 

Vėliava raudonai virpėjo ore, svirdama dešinėn ir kairėn, ir vėl atsitiesė — 

karininkėlis atšoko,. atsisėdo ant žemės. Pro motiną nepaprastai greitai šmėstelėjo 

Nikolajus, laikydamas priešais save ištiestą ranką sugniaužtu kumščiu. 

— Suimti juos! — miauktelėjo senis, treptelėjęs koja. 

Keletas kareivių iššoko j priekį. Vienas jų mostelėjo 

šautuvo buože — vėliava krūptelėjo, palinko ir išnyko pilkame kareivių būryje. 

— E! — su liūdnu ilgesiu sušuko kažkas. 

Ir motina suriko žvėrišku, spiegiamu balsu. Bet į jos riksmą atsiliepė iš 

kareivių minios aiškus Pavlo balsas: 

— Iki pasimatymo, mama, iki pasimatymo, brangioji... 

„Gyvas! Atsiminė!“ —- dukart suplastėjo motinos širdis. 

— Iki pasimatymo, motule mano! 

Stiebdamas!, mosuodama rankomis, ji stengėsi juos pamatyti ir matė viršum 

kareivių galvų apvalų Andrejaus veidą — jis šypsojosi, jis lenkėsi jai. 

— Brangieji mano... Andriuša!.. Paša!.. — šaukė ji. 

— Iki pasimatymo, draugai! — šūktelėjo iš kareivių minios. 

Jiems atsakė daugiakartis, pasklajas aidas. Jis atsiliepė iš langų kažkur 

aukštai, nuo stogų.... 

XXIX 
 

Ją pastūmė j krūtinę. Pro miglą akyse ji matė priešais save karininkėlį, jo 

veidas buvo raudonas, įsiręžęs, ir jis rėkė jai: 
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— Šalin, boba! 

Ji pažvelgė į jį iš viršaus, pamatė prie jo kojų vėliavos kotą, perlaužtą pusiau, 

— ant vienos pusės buvo išlikęs gabalas raudono audeklo. Pasilenkusi ji pakėlė jj. 

Karininkas ištraukė lazdą iš jos rankų, numetė į šalį Ir, trypdamas kojomis, rėkė: 

— Šalin, sakau! 

Tarp kareivių prasiveržė ir nuaidėjo daina: 

 
Sukilkim į kovą, vergai alkani!.. 

 

Viskas sukosi, siūbavo, krūpčiojo. Orą drebino storas, neramus gaudesys, 

panašus į duslų telegrafo vielų ūžimą. Karininkas atšoko, susierzinęs spiegdamas: 

— Nutraukt dainą! Feldfebeli Krainovai... 

Motina svirduliuodama priėjo prie perlaužto vėliavos koto, kurį jis buvo 

numetęs, ir vėl pakėlė. 

— Užkimšt jiems gerkles!.. 

Daina sutriko, sudrebėjo, nutrūko, užgeso. Kažkas paėmė motiną už pečių, 

apsuko ją, stumtelėjo į nugarą... 

— Eik, eik... 

— Išvalyt gatvę! — rėkė karininkas. 

Motina pamatė už kokių dešimties žingsnių nuo savęs vėl tirštą žmonių minią. 

Jie kaukė, murmėjo, švilpė ir, pamažu traukdamiesi gatvės gilumon, sklaidėsi po 

kiemus. 

— Eik, šėtone! — šūktelėjo tiesiai motinai į ausį jaunas ūsuotas kareivis, 

pasivijęs ją, ir pastūmė į šaligatvį. 

Ji nuėjo, pasiramsčiuodama kotu, jos kojos linko. Kad neparpultų, ji kabinosi 

kita ranka už sienų ir tvorų. Priešais ją atbuli traukėsi žmonės, šalia jos ir 

užnugary ėjo kareiviai, šūkaudami: 

— Eik, eik... 

Kareiviai pralenkė ją, ji sustojo, atsigręžė. Gatvės gale reta grandine vėl stovėjo 

jie, kareiviai, užtverdami išėjimą į aikštę. Aikštė buvo tuščia. Priešaky taip pat 

dūlavo pilkos figūros, iš lėto slinkdamos ant žmonių... 

Ji norėjo grįžti atgal, bet nesąmoningai nuėjo tolyn ir, priėjusi gatvelę, siaurą 

ir tuščią, įsuko į ją. 

Vėl sustojo. Sunkiai atsiduso, įsiklausė. Kažkur priešakyje gaudė žmonės. 

Pasiramstydama kotu, ji nužingsniavo tolyn, judindama antakius, staiga 

suprakaitavusi, krutindama lūpas, mojuodama ranka; jos širdyje kibirkštimis 

blykčiojo kažkokie žodžiai, blykčiojo, spietėsi, įžiebdami atkaklų, valingą norą juos 

pasakyti, išrėkti... 

Gatvelė staigiai pasisuko į kairę, ir už kampo motina pamatė didelį, tirštą 

žmonių būrį; kažkieno balsas stipriai ir garsiai kalbėjo: 

— Dėl pramuštgalviškumo, broleliai, prieš durtuvus niekas nešoka! 

— Ka-aip jie, a? Eina prieš juos — stovi! Stovi, broleliai mano, be baimės... 

— Še tau ir Paša Vlasovas. 

— O ukrainietis? 

— Rankos už nugaros, šypsosi, velnias... 

— Balandėliai! Žmonės! — sušuko motina, sprausdamasi į minią. Prieš ją 

žmonės pagarbiai skyrėsi. Kažkas nusijuokė: 

— Žiūrėk — su vėliava! Juk rankoje — vėliava! 



104 

— Tylėk! — rūsčiai tarė kitas balsas. 

Motina plačiai išskėtė rankas... 

— Paklausykite, dėl Kristaus! Visi jūs — mielieji... visi jūs — brangieji... 

pažiūrėkite be baimės, kas atsitiko? Taikiai eina vaikai, mūsų kraujas, eina 

teisybės... visiems! Dėl jūsų visų, dėl jūsų mažutėlių pasiaukojo kryžiaus žygiui... 

ieško šviesių dienų. Nori kito gyvenimo, kuriame būtų teisybė, teisingumas... nori 

gera visiems! 

Jos širdis plyšte plyšo, krūtinėje buvo ankšta, gerklėje sausa ir karšta. Širdies 

gilumoje gimė didelės visa ir visus apimančios meilės žodžiai ir degino jai liežuvį, jį 

vis labiau, vis laisviau judindami. 

Ji matė — jos klausosi, visi tyli; jautė — žmonės galvoja, glaudžiai ją apsupę, 

ir jai didėjo noras — dabar jau aiškus — noras pastūmėti žmones ten, paskui sūnų, 

paskui Andrejų, paskui visus, kurie buvo atiduoti į kareivių rankas, palikti vieni. 

Apžvelgdama niūrius, įdėmius veidus aplinkui, ji kalbėjo toliau su švelnia 

jėga: 

— Taikiai eina mūsų vaikai į džiaugsmą, nuėjo jie dėl visų ir dėl Kristaus 

teisybės — prieš viską, kuo mus pavergė, surišo, prispaudė piktieji mūsų, 

klastingieji, gobšieji mūsų! Brangieji mano, juk tai už visą liaudį sukilo jaunas 

mūsų kraujas, už visą pasaulį, už visus darbo žmones nuėjo jie!.. Neatsitraukite 

nuo jų, neišsižadėkite, nepalikite savo vaikų vienišame kelyje. Pasigailėkite savęs... 

patikėkite sūnų širdimis — jie teisybę pagimdė, dėl jos žūsta... Patikėkite jais! 

Jos balsas nutrūko, ji nusilpusi pasviro, kažkas nutvėrė ją už rankų... 

— Dievo teisybę sako! — susijaudinusiu ir dusliu balsu šūktelėjo kažkas. 

— Dievo teisybę, gerieji žmonės! Klausykite! 

Kitas pasigailėjo: 

-- Ech, kaip kankinasi! 

Jam atkirto su priekaištu: 

—- Ne ji kankinasi, bet mus, kvailius, plaka — suprask! 

Virš minios pakilo plonas, virpąs balsas: 

— Pravoslavai! Mano Mitia — tyra siela, ką jis padarė? Jis paskui draugus 

nuėjo, paskui mylimuosius... 

Teisybę jinai sako — kodėl mes vaikus pametame? Ką jie mums bloga padarė? 

Motina sudrebėjo nuo šitų žodžių ir atsiliepė tyliomis ašaromis. 

— Eik namo, Nilovna! Eik, motin! Prisikamavai! — garsiai tarė Sizovas. 

Jis buvo išbalęs, jo barzda susitaršė ir drebėjo. Staiga suraukęs antakius, jis 

peržvelgė visus griežtomis akimis, visas išsitiesė ir aiškiai tarė: 

— Sutraiškė fabrike mano sūnų Matvejų — jūs žinote. Bet jeigu jis būtų 

gyvas, aš pats jį pasiųsčiau kartu su jais, pats pasakyčiau: „Eik ir tu, Matvejau! 

Eik, čia — teisu, čia — garbinga!“ 

Jis pritrūko žodžių, nutilo, ir visi paniurę tylėjo, valdingai apimti kažko 

didingo, naujo, bet tatai jau jų nebegąsdino. Sizovas pakėlė ranką, papurtė ją ir 

kalbėjo toliau: 

— Senis kalba — jūs mane pažįstate! Trisdešimt de-vynerius metus dirbu 

čia, penkiasdešimt treji metai gyvenu žemėje. Sūnėną mano, vaikelį skaistųjį, 

gerutį, vėl šiandien suėmė. Taip pat priešaky ėjo, šalia Vlasovo, prie pačios 

vėliavos... 

Jis mostelėjo ranka, susikūprino ir, paėmęs motinos ranką, tarė: 
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— Šita moteris teisybę pasakė. Vaikai mūsų garbingai nori gyventi, 

protingai, o mes štai juos apleidome, pasitraukėme, taip! Eik, Nilovna... 

— Mielieji jūs mano! — tarė ji, peržvelgdama visus užverktomis akimis. — 

Vaikams — gyvenimas, jiems — žemė!.. 

— Eik, Nilovna! Še, lazdą pasiimk, — kalbėjo Si¬zovas, paduodamas jai 

koto galą. 

Į motiną visi žiūrėjo liūdnai, pagarbiai, užuojautos gaudesys lydėjo ją. Sizovas 

tylomis skyrė žmones nuo kelio, jie tylėdami traukėsi ir, pasiduodami neaiškiai 

jėgai, traukiančiai juos paskui motiną, neskubėdami sekė ją, pusbalsiu 

pasikeisdami trumpais žodžiais. 

Prie savo namo vartų ji atsigręžė į juos, pasiremdama vėliavos koto nuolauža, 

nusilenkė ir dėkodama tyliai tarė: 

— Ačiū jums... 

Ir vėl prisiminusi savo mintį, — naują mintį, kurią, jai atrodė, buvo 

pagimdžiusi jos širdis, — ji prabilo: 

— Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus nebūtų buvę, jeigu žmonės nebūtų 

žuvę dėl jo šlovės... 

Minia tylėdama žiūrėjo į ją. 

Ji dar kartą nusilenkė žmonėms ir įėjo į savo namus, o Sizovas, palenkęs 

galvą, įėjo kartu su ja. 

Žmonės stovėjo prie vartų, kažką kalbėjo. 

Ir skirstėsi neskubėdami.  
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ANTROJI DALIS 
 

 

 

I 
 

Dienos likutis prabėgo margose atsiminimų miglose, sunkiame nuovargyje, 

stipriai apėmusiame kūną ir sielą. Lyg pilka dėmė šokinėjo mažas karininkėlis, 

švietė bronzinis Pavlo veidas, šypsojosi Andrejaus akys... 

Ji vaikščiojo po kambarį, sėdo prie lango, žiūrėjo į gatvę, vėl vaikščiojo, 

pakėlusi antakį, krūpčiodama, dairydamasi, ir, nieko negalvodama, kažko ieškojo. 

Gėrė vandenį, nenuramindama troškulio, ir negalėjo užgesinti krūtinėje degančio 

maudulio ir nuoskaudos. Diena buvo perkirsta — jos pradžioje buvo turinys, o 

dabar viskas iš jos išseko, prieš motiną išsitiesė liūdna tuštuma ir šmėsčiojo 

abejonė: 

„Kas gi dabar?..“ 

Atėjo Koršunovą. Ji mosavo rankomis, šaukė, verkė ir žavėjosi, trypė kojomis, 

kažką siūlė ir žadėjo, kažkam grasino. Visa tai nejaudino motinos. 

— Aha! — girdėjo ji klykiantį Marjos balsą. — Užkliudė pagaliau žmones! 

Sukilo fabrikas — visas sukilo! 

— Taip, taip! — linguodama galvą, tyliai sakė motina, o jos akys 

nejudėdamos žvelgė į tai, kas jau buvo nuslinkę į praeitį, nuėję nuo jos kartu su 

Andrejum ir Pavlu. Verkti ji negalėjo — širdis susispaudė, išdžiūvo, lūpos taip pat 

išdžiūvo, ir burnoje trūko drėgmės. Drebėjo rankos, nugarą krėtė šiurpulys. 

Vakare atėjo žandarai. Ji pasitiko juos be nustebimo, be baimės. Jie įėjo 

triukšmaudami ir kažkodėl buvo linksmi, patenkinti. Išgeltėlis karininkas, 

rodydamas dantis, kalbėjo: 

— Na, kaip gyvenate? Jau trečią kartą mes susitinkame, a? 

Ji tylėjo, sausu liežuviu laižydama lūpas. Karininkas kalbėjo daug, 

pamokomai, ji jautė, kad jam malonu kalbėti. Bet jo žodžių ji negirdėjo, jie netrukdė 

jai. Tiktai kai jis pasakė: „Tu pati, motus, kalta, jei nesugebėjai išmokyti sūnų dievą 

ir carą gerbti...“, ji, stovėdama prie durų ir nežiūrėdama į jį, dusliai atsakė: 

— Taip, mūsų teisėjai — vaikai. Jie teisingai nuteis mus už tai, kad mes 

juos paliekame tokiame kelyje. 

— Ką? — sušuko karininkas. — Garsiau! 

— Aš sakau: teisėjai — vaikai! — pakartojo ji atsi-dusdama. 

Tuomet jis kažką ėmė kalbėti greitai ir piktai, bet jo žodžiai sukosi ratu, visai 

nesiekdami motinos. 

Kviestinė buvo Marja Koršunovą. Ji stovėjo šalia motinos, bet į ją nežiūrėjo, ir 

kai karininkas, kreipdamasis į ją, ko nors paklausdavo, ji, skubiai ir žemai jam 

nusilenkdama, vienodai atsakinėjo: 

— Nežinau, jūsų kilnybe! Aš moteris neapsišvietusi, verčiuosi prekyba, dėl 

savo kvailumo nieko nežinau... 

— Na, tylėk! — įsakinėjo karininkas, krutindamas ūsus. Ji linkčiojo ir, 

nepastebimai rodydama jam špygą, šnibždėjo motinai: 

— Še, išgraužk! 
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Jai įsakė iškrėsti Vlasovą. Ji sumirkčiojo akimis, iš¬vertė jas prieš karininką 

ir išsigandusi tarė: 

— Jūsų kilnybe, aš to nemoku! 

Jis treptelėjo koja, sušuko. Marja nuleido akis ir tyliai paprašė motiną: 

— Ką gi, atsisegiok, Pelagėja Nilovna... 

Graibydama ir čiupinėdama jos drabužius, ji kraujo pritvinusių veidu 

šnibždėjo: 

— Ak šunys, a? 

— Ką tu šneki? — piktai sušuko karininkas, žvilgterdamas į tą kampą, kur 

ji krėtė motiną. 

— Moteriški reikalai, jūsų kilnybe! — sumurmėjo išsigandusi Marja. 

Kai jis įsakė motinai pasirašyti protokolą, ji neįgudusią ranka, spausdintomis, 

riebiai blizgančiomis raidėmis nubrėžė popieriuje: 

„Darbininko našlė Pelagėja Vlasova.“ 

— Ką tu parašei? Kam to reikia? — sušuko karininkas, su šleikštuliu 

suraukęs veidą, ir paskui prasišiepdamas tarė: — Laukiniai... 

Jie išėjo. Motina atsistojo prie lango, susinėrusi ant krūtinės rankas, ir 

nemirkčiodama, nieko nematydama, ilgai žiūrėjo priešais save, aukštai pakėlusi 

antakius, sučiaupusi lūpas ir taip sukandusi žandikaulius, kad greitai dantyse 

pajuto skausmą. Lempoje baigė degti žibalas, liepsna spragsėdama geso. Ji užpūtė 

ją ir liko patamsyje. Juodas liūdno sustingimo debesis užgulė jos krūtinę, 

sunkindamas širdies plakimą. Ji ilgai stovėjo, — pailso kojos ir akys. Girdėjo, kaip 

palangėje sustojo Marja ir girtu balsu šaukė: 

— Pelagėja! 'Miegi? Nelaimingoji mano kentėtoja, miegok! 

Motina nenusirengusi atsigulė į lovą ir greit, lyg įkritusi į gilų duburį, pasinėrė 

į sunkų miegą. 

Jai prisisapnavo geltono smėlio pilkapis už pelkės, pakeliui į miestą. Jo 

pakraštyje, prie skardžio, besileidžiančio į duobes, iš kurių buvo imamas smėlys, 

stovėjo Pavlas ir Andrejaus balsu tyliai, skambiai dainavo:  

 
Sukilkim į kovą, vergai alkani... 

 

Ji ėjo keliu pro pilkapį ir, prisidėjusi delną prie kaktos, žiūrėjo į sūnų. Žydro 

dangaus fone aiškiai ir griežtai buvo apibrėžta jo figūra. Ji gėdinosi prieiti prie jo, 

nes ji buvo nėščia. Ir ant rankų ji taip pat laikė kūdikį. Ėjo toliau. Laukuose vaikai 

žaidė sviediniu, jų buvo daug, ir sviedinys buvo raudonas. Vaikutis ant jos rankų 

palinko į juos ir garsiai pravirko. Ji papenėjo jį krūtimi ir sugrįžo atgal, bet ant 

pilkapio jau stovėjo kareiviai, taikydami į ją durtuvais. Ji greitai nubėgo prie 

cerkvės, stovinčios viduryje laukų, prie baltos, lengvos cerkvės, lyg iš debesų 

pastatytos ir be galo aukštos. Ten kažką laidojo, karstas buvo didelis, juodas, 

tvirtai užvožtas dangčiu. Bet šventikas ir djakonas vaikščiojo po cerkvę baltais 

bažnytiniais rūbais ir giedojo: 

 
Kristus prisikėlė, iš numirusiųjų... 

 

Djakonas smilkė, lenkėsi jai, šypsojosi, jo plaukai buvo šviesiai rudi ir veidas 

linksmas kaip Samoilovo. Iš viršaus, nuo bokšto, krito platūs lyg rankšluosčiai 

saulės spinduliai. Ant abiejų klirosų tyliai giedojo berniukai: 
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Kristus prisikėlė iš numirusiųjų... 

 

— Suimti juos! — staiga sušuko šventikas, sustodamas vidury bažnyčios. 

Jo bažnytiniai rūbai išnyko, veide išdygo žili, griežti ūsai. Visi ėmė bėgti, ir djakonas 

ėmė bėgti, numetęs smilkytuvą, nusitvėręs rankomis už galvos kaip Andrejus. 

Motinai kūdikis iškrito ant grindų, po kojų žmonėms; stengdamiesi jo 

nesumindžioti, jie baimingai žvalgėsi į nuogą jo kūnelį, o motina atsiklaupė ir šaukė 

jiems: 

— Nepalikite kūdikio! Paimkite jį!.. 

 

Kristus prisikėlė iš numirusiųjų... 

 

— giedojo ukrainietis, laikydamas užpakaly sunertas rankas ir šypsodamasis.  

Ji pasilenkė, pakėlė kūdikį ir pasodino jį ant vežimo su lentomis, šalia kurio 

palengva ėjo Nikolajus ir kvatojo sakydamas: 

— Davė man sunkų darbą... 

Gatvė buvo purvina, iš namų, pro langus, žmonės kaišiojo galvas ir švilpė, 

šūkavo, mosavo rankomis. Diena buvo giedra, skaisčiai švietė saulė, o šešėlių 

niekur nebuvo. 

— Giedokite, motule! — kalbėjo ukrainietis. — Toks jau gyvenimas! 

Ir giedojo, savo balsu nuslopindamas visus garsus. Motina ėjo paskui jį; staiga 

ji suklupo ir įkrito į bedugnę kiaurymę, ir ta kiaurymė pasitiko ją, siaubingai 

staugdama... 

Ji pabudo drugio krečiama. Tarytum kažkieno pašiurpusi, sunki ranka būtų 

nutvėrusi jos širdį ir, piktai žaisdama, pamažu ją spaudžia. Atkakliai kaukė, 

šaukdama į darbą, fabriko sirena, motina suprato, kad kaukia jau antrą kartą. 

Kambaryje gulėjo išmėtytos knygos, visa buvo sujaukta, išvartyta, grindys 

pripurvintos. 

Ji atsikėlė ir, nesipraususi, nesimėldusi, pradėjo tvarkyti kambarį. Virtuvėje 

ji pamatė vėliavos kotą su raudono audeklo gabalu, ji nemaloniai paėmė jį ir norėjo 

mesti po krosnim, bet atsidususi nuėmė nuo jo vėliavos skiautę, rūpestingai 

suvyniojo raudoną audeklą ir paslėpė kišenėje, o lazdą perlaužė ant kelio ir numetė 

į prieždą. Paskui šaltu vandeniu numazgojo langus ir grindis, užkaitė virtuvą, 

apsirengė. Atsisėdo virtuvėje prie lango, ir vėl jai iškilo klausimas: 

„Kas gi dabar daryti?“ 

Atsiminusi, jog dar nesimeldė, ji atsiklaupė prieš pa-veikslus ir, keletą 

sekundžių paklūpėjusi, vėl atsisėdo — širdyje buvo tuščia. 

Buvo keistai tylu, tarytum žmonės, vakar taip smarkiai rėkavę gatvėje, 

šiandien būtų sulindę į namus ir tylėdami galvotų apie nepaprastą dieną. 

Staiga atsiminė vaizdą, kurį ji kartą savo jaunystėje buvo mačiusi: sename 

ponų Zausailovų parke buvo didelis tvenkinys, tankiai prižėlęs vandens lelijų. 

Vieną pilką rudens dieną ji ėjo pro tvenkinį ir jo vidury pamatė laivelį. Tvenkinys 

buvo tamsus, ramus, ir laivelis buvo lyg prilipęs prie juodo vandens, liūdnai 

papuošto geltonais lapais. Didžiu liūdesiu, nežinomu sielvartu dvelkė nuo to 

laivelio, kuris buvo be irkluotojo ir be irklų, vienišas, nejudąs matiniame vandenyje 

tarp negyvų lapų. Motina tuomet ilgai stovėjo ant tvenkinio kranto ir mąstė: kas 

nuo kranto nustūmė laivelį, dėl ko? Tos pat dienos vakare visi sužinojo, kad 
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tvenkiny nusiskandino Zausailovų ūkvedžio žmona — maža moteris, juodais, 

visuomet suveltais plaukais ir sparčios eisenos. 

Motina perbraukė ranka per veidą, ir jos mintys virpėdamos nuplaukė į 

vakarykščios dienos įspūdžius. Apimta tų įspūdžių, ji sėdėjo ilgai, įsmeigusi akis į 

ataušusią stiklinę arbatos, o širdyje neapsakomai panoro pamatyti išmintingą ir 

paprastą žmogų, daug ko jį paklausti. 

Ir, lyg patenkindamas jos norą, po pietų atėjo Nikolajus Ivanovičius. Bet, jį 

pamačius, ją staiga apėmė nerimas, ir, neatsakydama į jo pasveikinimą, ji tyliai 

prabilo: 

— Ak, mano mielasis, tai jau be reikalo atėjote! Ne-atsargu! Jei tik 

pamatys, jus tuojau sučiups... 

Tvirtai spausdamas jos ranką, jis taisėsi akinius ir pasilenkęs prie jos, greitai 

berdamas žodžius, paaiškino: 

— Aš, matote, susitariau su Pavlu ir Andrejum, kad, jeigu juos suims, aš 

jau kitą dieną turiu perkelti jus į miestą, — kalbėjo jis švelniai ir susirūpinęs. — 

Ar buvo pas jus krata? 

— Buvo. Išrausė, iščiupinėjo. Tie žmonės neturi nei sąžinės, nei gėdos! — 

sušuko ji. 

— Kam jiems gėda? — truktelėjęs pečiais, tarė Nikolajus ir ėmė aiškinti, 

kodėl jai reikia gyventi mieste. 

Ji klausėsi jo draugiško ir rūpestingo balso, žiūrėjo į jį blyškia šypsena ir, 

nesuprasdama, ką jis įrodinėja, stebėjosi, kad ji taip švelniai pasitiki tuo žmogumi. 

— Jeigu Paša to norėjo, — prabilo ji, — ir neapsunkinsiu jūsų... 

Jis nutraukė ją: 

— Tuo jūs nesirūpinkite. Aš gyvenu vienas, tik retkarčiais atvažiuoja 

sesuo. 

— Veltui duonos nevalgysiu, — garsiai mąstė ji. 

— Panorėsite — darbo atsiras! — tarė Nikolajus. 

Jos supratimas apie darbą buvo neatskiriamai susijęs su Pavlo, Andrejaus ir 

jų draugų veikla. Ji pasislinko prie Nikolajaus ir, pažvelgusi jam į akis, paklausė: 

— Atsiras? 

— Mano ūkis mažas, viengungiškas... 

— Aš ne apie tai, ne apie naminį darbą! — tyliai pasakė ji. 

- Ir liūdnai atsiduso, jausdamasi užgauta, kad Nikolajus jos nesuprato. Jis, 

šypsodamasis savo trumparegėmis akimis, susimąstęs tarė: 

— Būtų gera, kad jūs, matydamasi su Pavlu, pasistengtumėte iš jo sužinoti 

adresą tų valstiečių, kurie prašė leisti laikraštį... 

— Aš juos pažįstu! — sušuko ji linksmai. — Rasiu ir viską padarysiu, kaip 

pasakysite. Kas pamanys, kad aš nešu uždraustus daiktus? Į fabriką nešiojau, 

garbė tau viešpatie! 

Staiga jai užėjo noras eiti kažkur keliais, pro miškus ir kaimus, su krepšiu ant 

pečių, su lazda rankoje. 

— Jūs, balandėli, duokite man to darbo, aš prašau! — kalbėjo ji. — Aš 

visur nueisiu. Per visas gubernijas, visus kelius rasiu. Vaikščiosiu žiemą ir vasarą 

— iki pat mirties — kaip keliauninkė — argi tai prasta man dalia? 

Jai pasidarė liūdna, kai ji įsivaizdavo save benamę keliautoją, Kristaus vardu 

kaimo lūšnų palangėse prašančią išmaldos. 
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Nikolajus atsargiai paėmė jos ranką ir paglostė savo šilta ranka. Paskui, 

pažvelgęs į laikrodi; tarė: 

— Apie tai pakalbėsime vėliau! 

— Balandėli! — sušuko ji. — Vaikai, tos mūsų širdies brangiausios 

dalelytės, savo laisvę ir gyvenimą aukoja, žūsta savęs nesigailėdami — o ką gi aš, 

motina? 

Nikolajaus veidas išblyško. Jis tyliai prabilo, žiūrėdamas į ją švelniai 

susidomėjęs: 

— Aš, žinote, pirmą kartą girdžiu tokius žodžius... 

— Ką aš galiu pasakyti? — kalbėjo ji, liūdnai linguodama galvą, ir 

bejėgišku judesiu išskėtė rankas. — Jeigu man nestigtų žodžių pasakyti apie savo 

motinišką širdį... 

Ji atsistojo, pakelta jėgos, kuri augo jos krūtinėje ir svaigino galvą ėmusiais 

smarkiai veržtis pasipiktinimo žodžiais. 

— Apsiverktų daugelis... Net piktieji, nedorieji... 

Nikolajus taip pat atsistojo, vėl dirstelėjęs į laikrodį. 

— Tai nuspręsta: jūs persikelsite į miestą pas mane? 

Ji tylėdama linktelėjo galvą. 

— Kuomet? Jūs greičiau! — paprašė jis ir švelniai pridūrė: — Dėl jūsų man 

bus neramu, iš tikrųjų! 

Ji nustebusi pažvelgė į jį — kodėl jis ja taip rūpinasi? Nuleidęs galvą, droviai 

šypsodamasis, jis stovėjo priešais ją sulinkęs, trumparegis, apsivilkęs paprastu 

juodu švarku, ir viskas jo atrodė jam svetima... 

— Ar pinigų turite? — paklausė jis, nuleidęs akis. 

— Neturiu! 

Jis greit išsitraukė piniginę, atidarė ją ir ištiesė jai. 

— Štai, prašau, imkite... 

Motina nejučiomis nusišypsojo ir, linguodama galvą, pratarė: 

— Viskas naujoviška! Ir pinigai beverčiai! Žmonės už juos sielų netenka, o 

jums pinigai — tik taipsau! Tarytum dėl žmonių malonės jūs laikote juos...  

Nikolajus tyliai nusijuokė. 

— Pinigai baisiai nepatogus ir nemalonus daiktas. Visuomet nesmagu juos 

ir imti, ir duoti... 

Jis paėmė jos ranką, tvirtai ją paspaudė ir dar kartą paprašė: 

— Tik jūs greičiau! 

Ir kaip visuomet tylus išėjo. 

Palydėjusi jį, motina pamanė: 

„Toks geras, o nepagailėjo...“ 

Ir negalėjo suprasti, ar tas jai nemalonu, ar tiktai stebina? 

 

II 
 

Ji išsirengė pas jį ketvirtą dieną po jo atsilankymo. Kai vežimas su dviem jos 

skryniom iš priemiesčio išvažiavo j laukus, ji atsigręžusi staiga pajuto, kad visam 

laikui palieka vietą, kur praėjo tamsus ir sunkus jos gyvenimo tarpas, kur 

prasidėjo kitas — pilnas naujo sielvarto ir džiaugsmo, greitai ryjąs dienas. 
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Ant žemės, pajuodusios nuo suodžių, lyg milžiniškas tamsiai raudonas voras 

buvo išsikėtojęs fabrikas, savo ilgais kaminais stiebdamasis į dangų. Prie jo 

glaudėsi vienaaukščiai darbininkų nameliai. Pilki, suploti, jie spietėsi tankia krūva 

pelkės pakraštyje ir graudžiai žiūrėjo vienas į kitą mažais, blankiais langais. 

Viršum jų buvo iškilusi cerkvė, taip pat tamsiai raudona kaip ir fabrikas, jos 

varpinė buvo žemesnė už fabriko kaminus. 

Motina atsidususi pasitaisė palaidinės apikaklę, kuri veržė jos kaklą. 

— Na! -— niurnėjo vežikas, mosuodamas arkliui vadelėmis. Tai buvo 

kreivakojis neaiškaus amžiaus žmogus, retais nušutusiais veido ir galvos plaukais, 

bespalvėmis akimis. Siūbuodamas į šalis, jis ėjo šalia vežimo, ir buvo aišku, kad 

jam vis tiek kur eiti — kairėn ar dešinėn. 

— Na! — sakė jis bespalviu balsu ir juokingai kilnojo savo kreivas kojas, 

įmautas į purvu apskretusius batus. Motina apsidairė aplinkui. Laukuose buvo 

tuščia kaip sieloje... 

Liūdnai linguodamas galvą, arklys sunkiai spyrėsi kojomis į gilų, saulės 

įkaitintą smėlį, ir smėlys tyliai šnarėjo. Girgždėjo prastai patepti, aplūžę ratai, ir 

visi garsai kartu su dulkėmis likosi užnugary. 

Nikolajus Ivanovičius gyveno miesto pakraštyje, tuščioje gatvėje, mažame 

žaliame fligelyje, pristatytame prie dviejų aukštų tamsių namų, aptrešusių nuo 

senatvės. Prieš fligelį žaliavo tankus sodelis, iš kurio į trijų kambarių buto langus 

maloniai žvalgėsi alyvų, akacijų šakelės, sidabriniai jaunų topolių lapai. 

Kambariuose buvo tylu, švaru, ant grindų be žado krutėjo margi šešėliai, pasieniais 

ėjo lentynos, kuriose buvo gausu knygų; ant sienų kabojo kažkokių griežtų žmonių 

paveikslai. 

— Ar čia jums bus patogu? —- paklausė Nikolajus, vesdamas motiną į 

nedidelį kambarį, pro kurio vieną langą buvo matyti sodas, o pro kitą — apaugęs 

tankia žole kiemas. Šitame kambaryje visi pasieniai taip pat buvo pristatyti spintų 

ir lentynų knygoms. 

— Aš jau geriau virtuvėje! — tarė ji. — Virtuvėlė šviesi, švari... 

Jai pasirodė, kad jis kažko išsigando. O kai jis, nesmagus ir sumišęs, pradėjo 

ją atkalbinėti ir ji sutiko — iš karto pralinksmėjo. 

Visi trys kambariai buvo pilni kažkokio ypatingo oro, — buvo lengva ir malonu 

kvėpuoti, bet balsas nejučiomis slūgo, nebuvo noro garsiai kalbėti, kad nebūtų 

sutrikdytas taikus susimąstymas žmonių, kurie susikaupusiais žvilgsniais žiūrėjo 

nuo sienų. 

— Reikia palaistyti gėles! — tarė motina, palietusi pirštais žemes ant lango 

stovinčiuose gėlių vazonuose. 

— Taip, taip! — kaltai tarė šeimininkas. — Aš, žinote, jas mėgstu, bet nėra 

laiko jomis rūpintis... 

Stebėdama Nikolajų, ji matė, kad jis ir savo jaukiame bute vaikščioja atsargiai, 

svetimas ir tolimas viskam, kas jį supa. Prieidavo prie pat to, į ką žiūrėjo, ir, 

taisydamasis akinius plonais dešinės rankos pirštais, prisimerkdavo, taikydamas 

tyliu klausimu į daiktą, kuris jam rūpėjo. Kartais paimdavo daiktą į rankas, 

prisikišdavo prie veido ir rūpestingai tirdavo akimis, — atrodė, lyg jis į kambarį įėjo 

pirmąkart drauge su motina ir kaip jai, taip ir jam čia viskas buvo nepažįstama, 

neįprasta. Matydama jį tokį, motina tuojau pasijuto kaip namie šiuose 

kambariuose. Ji vaikščiojo paskui Nikolajų, įsidėmėdama, kur kas stovi, klausinėjo 
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apie gyvenimo tvarką, o jis atsakinėjo jai tonu kalto žmogaus, kuris žino, kad jis 

viską daro ne taip, kaip reikia, bet kitaip daryti nemoka. 

Palaisčiusi gėles ir tvarkingai sudėjusi išmėtytas ant pianino gaidas, ji 

pažiūrėjo į virtuvą ir pastebėjo: 

— Reikia nušveisti... 

Jis pabraukė pirštu metalą, prisikišo pirštą prie nosies ir rimtai pažiūrėjo į jį. 

Motina švelniai nusišypsojo. 

Kai ji atsigulė ir atsiminė praleistą dieną, ji nustebusi pakėlė galvą nuo 

priegalvio, apsižvalgė. Pirmą kartą savo gyvenime ji buvo svetimo žmogaus 

namuose, ir tatai jos nevaržė. Ji rūpestingai galvojo apie Nikolajų, jautė norą 

padaryti jam viską kaip galint geriau, įnešti ką nors malonaus ir šildančio į jo 

gyvenimą. Jos širdį graudino Nikolajaus nerangumas, juokingas nesugebėjimas, jo 

nutolimas nuo įprasto gyvenimo ir kažkokia vaikiška išmintis jo šviesiose akyse. 

Paskui jos mintys sustingo prie sūnaus, ir prieš ją vėl išsiskleidė Gegužės Pirmosios 

diena, visa sklidina naujų garsų, įkvėpta naujos prasmės. Ir tos dienos sielvartas, 

kaip ir ji visa, buvo ypatingas: jis nelenkė žemyn galvos kaip stiprus, pritrenkiąs 

kumščio smūgis, jis žeidė širdį daugeliu dūrių ir žadino joje tylią rūstybę, 

ištiesindamas sulinkusią nugarą. 

„Eina taikingai vaikai“, — mąstė ji, klausydamasi nepažįstamų miesto 

naktinio gyvenimo garsų. Jie šliaužė pro pravirą langą, šnabždėdami sodelio lapais, 

lėkė iš toli pailsę, išblukę ir tyliai nyko kambaryje. 

Anksti rytą ji nušveitė virtuvą, užkaitė jį, be triukšmo sudėjo indus ir, 

sėdėdama virtuvėje, ėmė laukti, kol pabus Nikolajus. Pasigirdo jo kosulys, ir jis įėjo 

pro duris, vienoje rankoje laikydamas akinius, o kita prisidengęs gerklę. Atsakiusi 

į jo pasveikinimą, ji nunešė į kambarį virtuvą, o jis ėmė praustis, taškydamas ant 

grindų vandenį, išmesdamas muilą, dantų šepetėlį ir prunkšdamas ant savęs. 

Gerdamas arbatą, Nikolajus motinai pasakojo: 

— Aš dirbu zemstvos valdyboje labai liūdną darbą — stebiu, kaip 

nusigyvena mūsų valstiečiai. 

Ir, šypsodamasis kalta šypsena, pakartojo: 

— Bado nukamuoti žmonės be laiko eina į kapus, vaikai gimsta silpni, 

žūsta kaip musės rudenį — mes visa tai žinome, žinome nelaimės priežastis ir, jas 

nagrinėdami, gauname algą. Ir daugiau nieko, tiesą pasakius... 

— O kas jūs toks — studentas? — paklausė ji. 

— Ne, aš mokytojas. Mano tėvas Viatkoje fabriko valdytojas, o aš tapau 

mokytoju. Bet kaime aš pradėjau mužikams dalinti knygeles, ir už tai mane įkišo į 

kalėjimą. Išėjęs iš kalėjimo, tarnavau pardavėju knygyne, tačiau buvau neatsargus 

ir vėl pakliuvau į kalėjimą, paskui mane ištrėmė į Archangelską. Ten taip pat 

turėjau nemalonumų su gubernatoriumi, ir mane nutrėmė prie Baltosios jūros 

kranto, į kaimelį, kur išgyvenau penkerius metus. 

Jo balsas šviesiame, saulės nutviekstame kambaryje skambėjo vienodai ir 

ramiai. Motina jau daug buvo girdėjusi tokių istorijų ir niekad negalėjo suprasti, 

kodėl jos pasakojamos taip ramiai, lyg tai būtų kažkoks neišvengiamas dalykas. 

— Šiandien mano sesuo atvažiuos! — pranešė jis. 

— Ištekėjusi? 

— Našlė. Jos vyras buvo ištremtas į Sibirą, bet iš ten pabėgo ir prieš dvejus 

metus užsienyje mirė džiova... 
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— Ji jaunesnė už jus? 

— Šešeriais metais vyresnė. Aš jai labai daug už ką dėkingas... Jūs 

pasiklausykite, kaip ji skambina! Tai jos pianinas... Čia apskritai daug jos daiktų, 

mano — knygos... 

— O kur ji gyvena? 

— Visur! — atsakė jis šypsodamasis. — Kur tik reikia drąsaus žmogaus, 

ten ir ji. 

— Taip pat — šiame darbe? — paklausė motina. 

— Žinoma! — atsakė jis. 

Jis greit išėjo j darbą, o motina susimąstė apie „tą darbą“, kurį diena iš dienos 

atkakliai ir ramiai dirba žmonės. Ir ji jautėsi prieš juos tartum nakties metu prieš 

kalną. 

Apie vidudienį atvyko juodai apsirengusi dama, aukšta ir liekna. Kai motina 

atidarė duris, ji numetė ant grindų nedidelį geltoną lagaminą ir, greitai nutvė¬rusi 

motinos ranką, paklausė: 

— Jūs Pavlo Michailovičiaus mama, taip? 

— Taip, — atsakė motina, sugluminta jos puošnių drabužių. 

— Aš tokią jus ir vaizdavausi! Brolis rašė, kad jūs pas jį gyvensit! — kalbėjo 

dama, prieš veidrodį nusiimdama skrybėlę. Mudu su Pavlu Michailovičium seni 

draugai. Jis man apie jus pasakojo. 

Jos balsas buvo apyduslis, ji kalbėjo iš lėto, bet judėjo tvirtai ir gyvai. Didelės 

pilkos akys šypsojosi jauna ir skaisčia šypsena, bet smilkiniuose jau švietė plonos 

spinduliuotos raukšlelės, ir viršum mažų ausų sidabru žibėjo žili plaukai. 

— Valgyti noriu! — pareiškė ji. — Mielai išgerčiau dabar kavos puoduką... 

— Tuojau išvirsiu! — atsiliepė motina ir, imdama iš spintos kavos indus, 

tyliai paklausė: — Argi Paša apie mane kalbėjo? 

— Daug... 

Ji išsiėmė nedidelį odinį portsigarą, užsidegė papirosą ir, vaikščiodama po 

kambarį, klausinėjo: 

— Jūs labai nerimaujate dėl jo? 

Stebėdama, kaip virpa spiritinės lemputės mėlyni ugnies liežuviai po 

kavinuku, motina šypsojosi. Jos sutrikimas prieš šią damą paskendo džiaugsmo 

gelmėse. 

„Tai jis pasakojo apie mane, mano gerasis!“ — galvojo jinai, o pati pamažu 

kalbėjo: — Aišku, nelengva, bet seniau butų buvę blogiau, dabar aš žinau, kad jis 

ne vienas... 

Ir, žiūrėdama į moters veidą, paklausė: 

— O kuo jūs vardu? 

— Sofja! — atsakė toji. 

Motina akylai ją stebėjo. Šitoji moteris turėjo kažkokio lakumo, kažkokio per 

didelio guvumo ir skubotumo. 

Greitai sriubčiodama kavą, ji įsitikinusi kalbėjo: 

— Svarbiausia, kad jiems nereikėtų ilgai sėdėti kalėjime, kad greičiau būtų 

teismas! O kai tik ištrems -— mes tučtuojau pasistengsime, kad Pavlas 

Michailovičius pabėgtų, jis būtinai reikalingas čia... 

Motina pasitikėdama pažvelgė į Sofją, o ši, apsižvalgiusi, kur numesti papiroso 

nuorūką, įkišo ją į vazono žemę. 
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— Nuo to genda gėlės! — nejučiomis tarė motina. 

— Atleiskite! — tarė Sofja. — Nikolajus taip pat man visada tą sako! — Ir, 

išėmusi iš vazono nuorūką, išmetė ją pro langą. 

Motina sumišusi pažvelgė jai į veidą ir kaltu balsu pratarė: 

— Atleiskite man! Aš tai pasakiau nepagalvojusi. Negi aš galiu jus mokyti 

— O kodėl gi nepamokyti, jeigu aš nevaleika? — atsiliepė Sofja, gūžtelėjusi 

pečiais. — Kava jau išvirusi? Dėkui! O kodėl vienas puodukas? Jūs negersite? 

Ji staiga paėmė motiną už pečių, patraukė ją prie savęs ir, žiūrėdama jai į 

akis, nustebusi paklausė: 

— Nejaugi jūs varžotės? 

Motina šypsodamasi atsakė: 

— Aš ką tik jums pasakiau apie nuorūką, o jūs mane klausiate, ar aš 

varžausi! 

Ir, neslėpdama savo nustebimo, ji ėmė kalbėti lyg klausdama: 

— Vakar pas jus atvažiavau, o elgiuosi kaip namie, nieko nebijau, kalbu, 

ką noriu... 

— Taip ir reikia! — sušuko Sofja. 

— Man galva sukasi, ir aš esu lyg svetima pati sau, — kalbėjo motina 

toliau. — Būdavo, vaikščioji vaikščioji apie žmogų, kol jam ką nuo širdies pasakysi, 

o dabar visada širdis atvira, ir iš karto sakai, ko anksčiau nebūtum nė 

pagalvojusi... 

Sofja vėl užsidegė papirosą ir savo pilkomis akimis meiliai ir tylėdama nušvietė 

motinos veidą. 

— Jūs sakote — Pavlas pabėgs? Bet kaip jis gyvens pabėgęs? — iškėlė 

motina ją jaudinantį klausimą. 

— Menkniekis! — atsakė Sofja, dar įsipildama kavos. — Gyvens, kaip 

gyvena dešimtys pabėgėlių... Štai tik dabar vieną buvau sutikusi ir palydėjau — 

taip pat labai brangus žmogus — buvo ištremtas penkeriems me¬tams, o išbuvo 

vos pusketvirto mėnesio... 

Motina atidžiai pažiūrėjo į ją, nusišypsojo ir, linguo¬dama galvą, tyliai tarė: 

— Ne, matyt, mane pribloškė ta diena, Gegužės Pir¬moji! Kažkaip nejauku, 

tarytum iš karto dviem keliais einu: čia atrodo, kad viską suprantu, o staiga — lyg 

į miglas patenku. Štai kad ir jūs: žiūriu į jus — ponia, o dirbate tokį darbą... 

Pažįstate Pavlą ir vertinate jį, dėkui jums...  

— Na, čia tai jau jums dėkui! — susijuokė Sofja. 

— Ką aš? Ne aš jį to išmokiau! — atsidususi tarė motina. 

Sofja padėjo nuorūką savo puoduko lėkštelėje, ji papurtė galvą, jos auksiniai 

plaukai pasklido tankiomis sruogomis ant nugaros, ir ji išėjo, sakydama: 

— Na, man laikas nusimesti visą šią prabangą... 

 

III 
 

Pavakare parėjo Nikolajus. Pietaujant Sofja juokaudama pasakojo, kaip ji 

sutiko ir slėpė iš ištremties pabėgusį žmogų, kaip bijojo šnipų, laikydama jais 

kiekvieną žmogų, ir kaip juokingai elgėsi pabėgėlis. Jos tonas motinai kažkuo 

priminė besigiriantį darbininką, kuris gerai padirbo sunkų darbą ir buvo 

patenkintas. 
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Dabar ji buvo apsivilkusi plieno spalvos plona, plačia suknele. Su šiuo 

drabužiu ji atrodė didesnė, jos akys pasidarė lyg tamsesnės ir judesiai ramesni. 

— Tau, Sofja, — tarė po pietų Nikolajus, — reikės imtis dar vieno darbo. 

Zinai, mes sumanėme kaimui leisti laikraštį, bet po paskutinių suėmimų su kaimu 

nutrūko ryšiai. Tiktai Pelagėja Nilovria gali mums nurodyti, kaip surasti žmogų, 

kuris imsis platinti laikraštį. Judvi nuvažiuokite ten. Reikia greičiau. 

— Gerai! — rūkydama papirosą, tarė Sofja. — Važiuojame, Pelagėja 

Nilovna? 

— Ką gi, važiuojam... 

— Toli? 

— Apie aštuoniasdešimt varstų... 

— Puiku!.. O dabar aš paskambinsiu. Ar jūs, Pelagėja Nilovna, galite 

pakęsti truputį muzikos? 

— Jūs manęs neklauskite, lyg manęs čia visai nebūtų, — tarė motina, 

atsisėsdama sofos kamputin. Ji matė, kad brolis ir sesuo lyg ir nekreipia į ją 

dėmesio, ir kariu viskas taip vyko, kad ji tolydžio nejučiomis įsi-terpdavo į jų 

pašnekesį, nepastebimai jų įtraukiama. 

— Na, pasiklausyk, Nikolajau! Tatai — Grygas. Šiandien atsivežiau... 

Uždaryk langus. 

Ji atvertė gaidas, kairiąja ranka nesmarkiai užgavo klavišus. Sultingai ir storai 

suskambėjo stygos. Giliai atsidususi, su jomis susiliejo dar viena skambi gaida. Iš 

po dešinės rankos pirštų, šviesiai skambėdami, neramiu būriu išskrido keistai 

skaidrūs stygų klyksmai ir susiūbavo suplasnojo kaip pabaidyti paukščiai 

tamsiame žemų gaidų fone. 

Iš pradžių šie garsai motinos nejaudino, jų bangavime ji tegirdėjo skambantį 

chaosą. Sudėtingame daugelio gaidų virpėjime jos klausa negalėjo pagauti 

melodijos. Beveik snausdama, ji žiūrėjo į Nikolajų, kuris sėdėjo parietęs po savim 

kojas kitame plačios sofos gale, stebėjo griežtą Sofjos profilį ir jos galvą, apdengtą 

sunkiais auksiniais plaukais. Saulės spindulys iš pradžių šiltai apšvietė Sofjos 

galvą ir petį, paskui užkrito ant rojalio klavišų ir ėmė virpėti po jos pirštais, juos 

glamonėdamas. Muzika vis labiau pripildė kambarį ir, pačiai motinai nepastebint, 

žadino jos širdį. 

Ir kažkodėl iš tamsios praeities duobės jai iškilo viena seniai pamiršta 

skriauda, kuri dabar jos širdyje atgijo skaudžiu aiškumu. 

Kartą jos velionis vyras parėjo vėlai naktį namo, smarkiai girtas, nutvėrė ją už 

rankos, išmetė iš lovos ant grindų ir, spyręs pašonėn koja, tarė: 

— Nešdinkis lauk, rupūže! Įgrisai tu man! 

Norėdama apsiginti nuo jo smūgių, ji greit pasiėmė 

ant rankų dviejų metų kūdikį ir klūpėdama prisidengė juo kaip skydu. Jis 

verkė, blaškėsi jos rankose — išsigandęs, plikutis ir šiltas. 

— Nešdinkis! — staugė Michailas. 

Ji pašoko, puolė virtuvėn, užsimetė ant pečių palaidinę, susuko kūdikį į šaliką 

ir tylėdama, be riksmo ir skundų, basa, vienmarškinė, apsisiautusi tik palaidine, 

išėjo į gatvę. Buvo vėsi gegužės naktis, šaltos gatvės dulkės lipo prie kojų, lįsdamos 

į tarpupirščius. Kūdikis verkė, blaškėsi. Ji atsisagstė krūtinę, prisispaudė kūdikį 

prie kūno ir, vejama baimės, ėjo gatve, ėjo tyliai niūniuodama: 

— A-a-a... a-a-a!.. 
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O jau švito. Jai buvo baisu ir gėda laukti, kad kas nors neišeitų j gatvę, 

nepamatytų jos pusnuogės. Ji nuėjo prie pelkės ir atsisėdo ant žemės po tankiomis 

jaunomis epušėmis. Ir taip ilgai sėdėjo nakties prieglobstyje, sustingusiu plačiai 

atmerktų akių žvilgsniu žiūrėdama į tamsą, ir baimingai niūniavo, liūliuodama 

miegantį kūdikį ir nuskriaustą savo širdį... 

— A-a-a... a-a-a... a-a-a!.. 

Jai besėdint, vieną akimirką pro jos galvą šmėstelėjo, nuskrisdamas tolumon, 

kažkoks juodas, tylus paukštis; jis pažadino ją, privertė pakilti. Drebėdama iš 

šalčio, ji grįžo namo, kur laukė įprastų smūgių ir naujų skriaudų klaikuma... 

Paskutini kartą atsiduso skardus akordas, abejingas, šaltas, atsiduso ir 

apmirė. 

Sofja atsigręžė, negarsiai klausdama brolį: 

— Patiko? 

— Labai! — tarė jis ir krūptelėjo, tartum pažadintas iš miego. — Labai... 

Motinos krūtinėje dainavo ir virpėjo atsiminimų aidas. Ir kažkur iš šono, 

šalimais, rutuliojosi mintis: 

„Štai, — gyvena žmonės sutartinai, ramiai. Nesikeikia, negeria, nesipeša dėl 

kąsnio... kaip kad tamsūs žmonės...“ 

Sofja rūkė papirosą. Ji rūkė daug, beveik be pertraukos. 

— Tai velionio Kostios mėgiamasis kūrinys! — tarė ji, paskubom 

įtraukdama dūmus, ir vėl paėmė negarsų, liūdną akordą. — Kaip aš mėgau jam 

skambinti. Koks jis jautrus buvo, visus užjaučiąs, visko kupinas.., 

„Vyrą, tur būt, prisimena! — akimirksniu dingtelėjo motinai. — O šypsosi...“ 

— Kiek man teikė laimės tas žmogus... — tyliai kalbėjo Sofja, 

akomponuodama savo mintims lengvais stygų garsais. — Kaip jis mokėjo gyventi... 

— Ta-aip! — tarė Nikolajus, pešiodamas savo barzdelę. — Melodinga 

siela!.. 

Sofja kažkur numetė nebaigtą rūkyti papirosą, atsigręžė į motiną ir paklausė: 

— Mano triukšmavimas jums nekliudo, ne? 

Negalėdama sulaikyti kartėlio, motina atsakė: 

— Jūs manęs neklausinėkite, aš nieko nesuprantu... Sėdžiu, klausau ir 

mąstau apie save... 

— Ne, — jūs turite suprasti! — tarė Sofja. — Moteris muzikos nesuprasti 

negali, ypač jeigu jai liūdna... 

Ji smarkiai sudavė pirštais į klavišus, ir pasigirdo garsus riksmas, tarytum 

kažkas būtų išgirdęs klaikią sau žinią — ji smogė jam į širdį ir išplėšė tą sukrečiantį 

garsą. Išgąstingai suvirpėjo jauni balsai ir sumišę kažkur greitai nuskrido; vėl 

garsiai ir piktai suriko storas balsas, viską nuslopindamas. Turbūt, ištiko nelaimė, 

bet sukėlė ne skundus, o pyktį. Paskui pasirodė kažkas meilus ir stiprus ir 

uždainavo paprastą gražią dainą, kalbindamas, kviesdamas paskui save. 

Motinos širdis prisipildė noro pasakyti ką nors gera šitiems žmonėms. Ji 

šypsojosi, muzikos apsvaiginta, jausdamasi galinti seseriai ir broliui padaryti ką 

nors naudinga. 

Ir, paieškojusi akimis, kas galima būtų padaryti, ji tylutėliai nuėjo į virtuvę 

užkaisti arbatos. 
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Bet tasai noras jai neišnyko, ir, pilstydama arbatą, ji kalbėio, droviai 

šypsodamasi ir lyg nuplaudama savo širdį šiltos glamonės žodžiais, —- glamonės, 

kurią vienodai rodė sau ir jiems. 

— Mes, juodo gyvenimo žmonės, viską jaučiame, bet mums sunku 

pasakyti, mums gėda, kad štai suprantame,   

o pasakyti negalime. Ir dažnai iš gėdos mes pykstame ant savo minčių. 

Gyvenimas iš visų pusių ir muša, ir bado, norisi atsikvėpti, bet mintys — kliudo. 

Nikolajus klausėsi, šluostydamas akinius, Sofja žiūrėjo, plačiai išplėtusi 

didžiules akis ir pamiršdama rūkyti užgesusį papirosą. Ji sėdėjo prie pat pianino, 

kiek pasisukusi į jį, protarpiais lengvai paliesdama klavišus plonais dešinės rankos 

pirštais. Akordas atsargiai įsiliedavo į motinos kalbą, kuri paskubom vilko jausmus 

paprastais, nuoširdžiais žodžiais. 

— Štai dabar aš galėsiu kaip nors pasakyti apie save, apie žmones, nes 

pradėjau suprasti, galiu palyginti. Anksčiau gyvendama neturėjau su kuo 

palyginti. Mūsų buitis — visų vienoda. O dabar matau, kaip kiti gyvena, prisimenu, 

kaip pati gyvenau, ir — skaudu, sunku! 

Ji, nuleidusi balsą, kalbėjo toliau: 

— Gal aš ką ir ne taip kalbu ir to nereikia kalbėti, nes jūs patys viską 

žinote... 

Ašaros suskambėjo jos balse, ir, šypsančiomis akimis žiūrėdama į juodu, ji 

tarė: 

— Bet aš noriu atverti jums savo širdį, kad jūs matytumėte, kaip aš 

trokštu jums gera! 

— Mes tą matome, — tyliai tarė Nikolajus. 

Ji negalėjo pasotinti savo noro ir vėl jiems kalbėjo apie tai, kas jai buvo nauja 

ir kas jai atrodė be galo svarbu. Ėmė pasakoti apie pilną skriaudų ir kantraus 

kentėjimo savo gyvenimą, pasakojo be pagiežos, su apgailestavimo šypsena lūpose, 

išvyniodama pilką liūdnų dienų ritinį, išskaičiuodama vyro smūgius, ir pati 

stebėjosi, kokios menkos buvo tų smūgių priežastys, pačiai buvo keista, kad 

nemokėjo jų atremti... 

Juodu klausėsi jos tylėdami, juos prislėgė gili paprastos žmogaus istorijos 

prasmė, — žmogaus, kuris buvo laikomas galviju ir kuris pats ilgai ir 

nemurmėdamas jautėsi tuo, kuo jis buvo laikomas. Atrodė, kad jos lūpomis kalba 

tūkstančiai gyvenimų; kasdieniška ir paprasta  

buvo visa, kuo ji gyveno, tačiau taip vienodai ir paprastai gyveno begalė 

žmonių pasaulyje, ir jos istorija turėjo simbolio reikšmę. Nikolajus pasirėmė 

alkūnėmis į stalą, delnais parėmė galvą ir nejudėjo, įtemptai pro akinius 

žiūrėdamas į ją primerktomis akimis. Sofja atsilošė kėdėje ir retkarčiais krūpčiojo, 

nepritariamai linguodama galvą. Jos veidas pasidarė dar labiau sulysęs ir 

išblyškęs, ji neberūkė. 

— Kartą aš tariausi esanti nelaiminga, man pasirodė, jog mano gyvenimas — 

karštligė, — tyliai ėmė kalbėti ji, nuleisdama galvą. — Aš tuomet buvau ištremta. 

Mažas apskrities miesčiukas, nėra kas veikia, nėra apie ką mąstyti, kaip tik apie 

save. Neturėdama ką veikti, aš dėliojau savo nelaimes ir jas svėriau: štai — 

susivaidijau su tėvu, kurį mylėjau, išvijo iš gimnazijos ir nuskriaudė, kalėjimas, 

mano artimo draugo išdavystė, vyro suėmimas, vėl kalėjimas ir ištremtis, vyro 

mirtis. Ir tuomet man atrodė, jog visų nelaimingiausias žmogus — tai aš. Bet visos 
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mano nelaimės — kad ir dešimt kartų didesnės — nevertos vieno jūsų gyvenimo 

mėnesio, Pelagėja Nilovna... Tai kasdieninė žiauri ilgų metų kankynė... Iš kur 

žmonės kančioms ima jėgų? 

— Įpranta, — atsidususi atsakė Vlasova. 

—• Tariausi pažįstąs gyvenimą! — tarė susimąstęs Nikolajus. —• Bet kai apie 

jį kalba ne knygos ir ne mano pakriki įspūdžiai, bet, kaip dabar, pats gyvenimas — 

baisu! Ir baisios smulkmenos, baisi menkystė, baisios minutės, iš kurių susidaro 

metai... 

Pašnekesys tekėjo, augo, iš visų pusių apimdamas juodą gyvenimą; motina 

grimzdo į savo atsiminimus ir, iš praeities ūkanų iškeldama kasdienines 

nuoskaudas, kūrė sunkų bežadžio siaubo paveikslą, siaubo, kuriame paskendo jos 

jaunystė. Pagaliau ji tarė: 

— Ak, aš nuvarginau jus savo kalbomis, laikas jums pasilsėti! Visko 

neišpasakosi... 

Brolis ir sesuo su ja atsisveikino tylėdami. Jai pasirodė, kad Nikolajus 

nusilenkė žemiau negu paprastai ir tvirčiau paspaudė ranką. O Sofja palydėjo ją 

iki kambario ir, sustojusi tarpduryje, tyliai tarė: 

— Pailsėkite, labanakt! 

Nuo jos balso dvelkė šiluma, pilkos akys švelniai glamonėjo motinos veidą... 

Ji paėmė Sofjos ranką ir, spausdama ją savo rankomis, atsakė: 

-— Dėkui jums! 

 

IV 
 

Po kelių dienų motina ir Sofja atėjo pas Nikolajų kaip dvi neturtingai 

apsirengusios miestietės: padėvėtomis kartūninėmis suknelėmis ir 

palaidinukėmis, užsimetusios ant pečių ryšulėlius ir su lazdomis rankose. 

Drabužiai sumažino Sofjos ūgį ir padarė dar griežtesnį jos išblyškusį veidą. 

Atsisveikindamas su seserimi, Nikolajus tvirtai paspaudė jos ranką, ir motina 

dar kartą pastebėjo jų santykių paprastumą ir ramumą. Nei pabučiavimų, nei 

meilių žodžių šių žmonių santykiuose nebuvo, o jie vienas su kitu elgiasi taip 

nuoširdžiai, rūpestingai. Ten, kur ji gyveno, žmonės daug bučiuojasi, dažnai sako 

meilius žodžius ir visuomet kanda vieni kitiems kaip alkani šunys. 

Moterys tylėdamos perėjo miesto gatves, išėjo į laukus ir petys petin 

nužingsniavo plačiu duobėtu keliu, iš abiejų pusių apaugusiu senais beržais. 

— Ar jūs nenuvargsite? — paklausė motina Sofją. 

— Jūs manote, kad aš mažai vaikščiojusi? Man tatai įprasta... 

Linksmai, lyg pasigirdama savo jaunystės išdykavimais, Sofja ėmė pasakoti 

motinai apie savo revoliucinę veiklą. Jai tekę dangstytis svetimu vardu naudojantis 

suklastotais dokumentais, kaitalioti drabužius slapstantis nuo šnipų, po įvairius 

miestus vežioti pūdus draudžiamų knygų, ruošti ištremtųjų draugų pabėgimus, 

lydėti juos į užsienį. Jos bute buvo įrengta slapta spaustuvė, ir kai žandarai, apie 

tai sužinoję, atėjo daryti kratos, ji, minutę prieš jiems ateinant suspėjusi 

persirengti tarnaitės drabužiais, išėjusi, sutikdama savo svečius prie vartų, ir be 

apsiausto, su plona skarele ant galvos ir su skardine žibalui rankose, smarkiame 

žiemos šaltyje perėjusi visą miestą nuo vieno iki kito galo. Kitą kartą ji nuvažiavo į 

svetimą miestą pas savo pažįstamus ir, be-lipdama laiptais, pastebėjo, kad pas juos 
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krata. Grįžti atgal buvo vėlu, tuomet ji drąsiai paskambino prie durų vienu aukštu 

žemiau ir, įėjusi su lagaminu pas nepažįstamus žmones, atvirai papasakojo jiems 

savo padėtį. 

— Galite išduoti mane, jeigu norite, bet aš manau, kad to nepadarysite, — 

pasakė ji tvirtai. 

Jie buvo labai išsigandę ir visą naktį nemiegojo, laukdami kas minutę 

pasibeldžiant į duris, bet nedrįso jos išduoti žandarams, o rytą drauge su ja iš jų 

juokėsi. Kartą ji, persirengusi vienuole, važiavo tame pačiame vagone ir sėdėjo ant 

to paties suolo su šnipu, kuris ją sekė ir, girdamasis savo apsukrumu, pasakojo 

jai, kaip jis tai daro. Jis buvo įsitikinęs, kad ji važiuoja antra klase tuo pačiu 

traukiniu, todėl kiekvienoje stotyje išlipdamas žvalgėsi aplinkui ir sugrįžęs sakė jai: 

— Nematyt... Turbūt, atsigulė. Ir jie taip pat pavargsta, — sunkus 

gyvenimas, kaip ir mūsų! 

Motina klausėsi jos žodžiu, juokėsi ir žiūrėjo į ją glamonėjančiomis akimis. 

Aukšta, išdžiūvusi, Sofja tvirtai ir lengvai grakščiomis kojomis žingsniavo keliu. 

Jos eisenoje, žodžiuose, pačiame balse, nors truputį prikimusiame, bet drąsiame, 

visoje jos tiesioje figūroje buvo daug dvasinio sveikumo, linksmos drąsos. Jos akys 

į viską žiūrėjo jaunu žvilgsniu ir visur matė kažką, kas ją džiugino jaunatvišku 

džiaugsmu. 

— Žiūrėkite, kokia graži pušis! — šaukdavo Sofja, rodydama motinai medį. 

Motina stabteldavo ir žiūrėdavo — pušis būdavo nei didesnė, nei vešlesnė už 

kitas. 

— Puikus medis! — šypsodamasi sakydavo ji. Ir matė, kaip vėjas taršo 

žilus plaukus viršum moters ausų. 

— Vyturėlis! — meiliai sužibo pilkos Sofjos akys, ir jos kūnas tarytum kilo 

nuo žemės pasitikti muzikos, nematomai skambančios giedroje aukštumoje. 

Kartais ji, grakščiai pasilenkusi, nusiskindavo laukinę gėlę ir, švelniai liesdama 

plonais pirštais, meiliai glostydavo drebančius lapelius. Ir kažką niūniuodavo tyliai 

ir gražiai. 

Visa tai artino širdį prie šviesiakės moters, ir motina nejučiomis glaudėsi prie 

jos, stengdamasi eiti koja kojon. Bet kartais Sofjos žodžiuose staiga pasigirsdavo 

kažkoks aštrumas, kuris motinai atrodydavo nereikalingas ir keldavo jai baukščią 

mintį: 

„Nepatiks ji Michailui...“ 

O po valandėlės Sofja vėl kalbėdavo paprastai, nuo-širdžiai, ir motina 

šypsodamasi žiūrėdavo jai į akis. 

—Kokia jūs dar jaunutė! — tarė ji atsidususi. 

— O, man jau trisdešimt dveji metai! — sušuko Sofja. 

Vlasova nusišypsojo. 

— Aš ne apie tai, •— iš veido jūs atrodote dar vyresnė... Bet pažiūri į jūsų akis, 

pasiklausai jūsų ir net nustembi —- tarytum mergaitė. Jūsų gyvenimas neramus 

ir sunkus, pavojingas, o jūsų širdis — šypsosi... 

— Aš nejaučiu, kad man būtų sunku, ir negaliu įsi-vaizduoti puikesnio, 

įdomesnio gyvenimo kaip šitas... Aš jus vadinsiu — Nilovna; Pelagėjos vardas jums 

netinka. 

— Vadinkite, kaip norite! — susimąsčiusi tarė motina. — Kaip norite, taip 

ir vadinkite. Štai aš vis žiūriu į jus, klausausi, galvoju. Malonu man matyti, kad 
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jūs žinote kelius į žmogaus širdį. Visa, kas yra žmoguje, prieš jus atsiskleidžia be 

baimės, be būkštavimų, — siela prieš jus pati savaime atsiveria. Ir aš mąstau apie 

jus visus — nugalės jie gyvenime blogį, būtinai nugalės! 

— Mes nugalėsime, nes mes su darbo liaudimi! — garsiai ir tvirtai tarė 

Sofja. — Joje slypi visos galimybės, ir su ja — viskas pasiekiama! Reikia tik 

pažadinti jos sąmonę, kuriai neleidžiama laisvai plėtotis... 

Jos kalba motinos širdyje kėlė sudėtingą jausmą: jai kažkodėl buvo gaila 

Sofjos, neįžeidžiamai, draugiškai gaila, ir ji norėjo išgirsti iš jos kitokių žodžių, 

paprastesnių. 

— Kas jums atlygins už jūsų triūsą? — tyliai ir liūdnai paklausė motina. 

Sofja pasididžiuodama — kaip pasirodė motinai — atsakė: 

— Mums jau atlyginta! Mes susiradome gyvenimą, kuris mus patenkina, 

mes gyvename visomis dvasios jėgomis —- ko daugiau benorėti? 

Motina dirstelėjo į ją ir nuleido galvą, vėl pamaniusi: „Nepatiks ji Michailui...“ 

Traukdamos pilna krūtine saldų orą, jos ėjo neskubė-damos, bet smagiai, ir 

motinai atrodė, kad ji eina šventųjų vietų lankyti. Ji atsiminė vaikystę ir tą mielą 

džiaugsmą, kurio kupina ji iš sodžiaus eidavo į tolimą vienuolyną pasimelsti prie 

stebuklingos ikonos. 

Kartais Sofja negarsiai, bet gražiai dainuodavo kažkokias naujas dainas apie 

dangų, apie meilę arba staiga pradėdavo sakyti eilėraščius apie laukus ir miškus, 

apie Volgą, o motina šypsodamasi klausydavosi ir nejučiomis, pritardama galvos 

lingavimu eilėraščio ritmui, žavėdavosi jo muzika... 

Jos krūtinėje buvo ramu, šilta ir svajinga lyg vasaros vakarą nedideliame 

sename sode.  

 

V 
 

Trečią dieną jos priėjo sodžių, motina paklausė valstietį, dirbantį laukuose, 

kur yra deguto varykla, ir jos greit nusileido stačiu miško takeliu, — medžių šaknys 

tįsojo per jį kaip pakopos, — į nedidelę, apskritą aikštelę, užverstą anglimis ir 

skiedromis, aplaistytą degutu. 

— Štai ir atėjome! — tarė motina, neramiai dairydamasi. 

Salia karčių ir šakų palapinės, prie stalo, padaryto iš trijų neobliuotų lentų, 

padėtų ant įkasto į žemę ožio, pietaudami sėdėjo — Rybinas, visas juodas, atlapa 

krūtine, Jefimas ir dar du jauni vyrukai. Rybinas pirmutinis jas pamatė ir, 

prisidėjęs prie akių delną, tylėdamas laukė. 

— Sveikas, brolau Michailai! — dar iš tolo sušuko motina. 

Jis atsistojo, neskubėdamas žengė jų pasitikti, pažinęs ją, sustojo ir 

šypsodamasis juoda ranka pasiglostė barzdą. 

— Einame šventų vietų lankyti! — kalbėjo prieidama motina. — Užeisiu, 

sakau, brolio aplankyti! Čia mano draugė, Ana vardu... 

Didžiuodamasi savo išmone, ji šnairomis dirstelėjo į Sofjos veidą, rimtą ir 

griežtą. 

— Sveika! — tarė Rybinas, niūriai šypsodamasis, pakratė jos ranką, 

nusilenkė Sofjai ir kalbėjo toliau. — Nemeluok, čia ne miestas, melas nereikalingas! 

Visi — savi žmonės... 
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Jefimas, sėdėdamas prie stalo, atidžiai apžiūrinėjo keliauninkes ir 

šnibždančiu balsu kažką kalbėjo draugams. Kai moterys priėjo prie stalo, jis 

atsistojo ir tylėdamas joms nusilenkė; jo draugai sėdėjo nejudėdami, lyg 

nepastebėdami viešnių. 

— Mes čia gyvename kaip vienuoliai! — tarė Rybinas, lengvai suduodamas 

Vlasovai per petį. — Niekas  

pas mus neateina, šeimininko sodžiuje nėra, šeimininkė į ligoninę išvežta, ir 

aš dabar čia lyg ir vedėjas. Sėskitės prie stalo. Turbūt, valgyti norite? Paieškotum, 

Jefimai, pieno! 

Jefimas neskubėdamas nuėjo į palapinę, keliauninkės nusiėmė nuo pečių 

ryšulius, vienas vaikinas, aukštas ir liesas, atsistojo iš užstalės joms padėti, o 

antras, kresnas ir gauruotas, pasirėmęs ant stalo, susimąstęs žiūrėjo į jas, 

kasydamasis galvą ir tyliai niurnėdamas dainą. 

Sunkus deguto kvapas maišėsi su troškiu sušutusių lapų tvaiku ir svaigino 

galvą. 

— Štai šitas Jakovas vardu, — tarė Rybinas, rodydamas aukštą vyrą, — o 

anas — Ignatijus. Na, o kaip tavo sūnus? 

— Kalėjime! — atsidusdama tarė motina. 

— Vėl kalėjime? — sušuko Rybinas. — Patiko jam vis dėlto... 

Ignatijus liovėsi dainavęs, Jakovas paėmė iš motinos rankų lazdą ir tarė: 

— Sėskis!.. 

— O ko gi jūs? Sėskitės! — paprašė Rybinas Sofją. Ji tylėdama atsisėdo 

ant rąstigalio, atidžiai apžiūrėdama Rybiną. 

— Kada suėmė? — paklausė Rybinas, atsisėsdamas priešais motiną, ir, 

palingavęs galvą, sušuko: — Nesiseka tau, Nilovna! 

— Niekis! — tarė ji. 

— Nejaugi? Pripranti? 

— Nepriprantu, bet matau be to negalima!.. 

— Taip! —- tarė Rybinas. — Na, pasakok. 

Jefimas atnešė puodynę pieno, paėmė nuo stalo puodelį, paskalavo vandeniu 

ir, įpylęs į jį pieno, pastūmė Sofjai, atidžiai klausydamasis motinos pasakojimo. Jis 

judėjo ir viską darė be triukšmo, atsargiai. Kai motina baigė savo trumpą 

pasakojimą, visi, nežiūrėdami vienas į kitą, valandėlę tylėjo. Ignatas, sėdėdamas 

už stalo, nagu braižė ant lentų kažkokį raižinį. Jefimas stovėjo už Rybino, 

pasirėmęs ant jo peties, Jakovas, atsirėmęs į medžio kamieną, susidėjo ant 

krūtinės rankas ir nuleido galvą. Sofja iš paniūrų apžiūrinėjo sodiečius. 

— Ta-aip! — palengva rūškanai nutęsė Rybinas. — Se kaip — atvirai!.. 

— Jeigu taip čia tokį paradą suruoštume, — tarė Jefimas ir niūriai 

nusišypsojo, — mužikai negyvai primuštų! 

— Primuštų! — galvos linktelėjimu patvirtino Igna- tas. — Ne, aš eisiu į 

fabriką, ten geriau... 

— Sakai, teis Pavlą? —- paklausė Rybinas. — Ir ką gi, kokia bausmė — 

negirdėjai? 

— Katorga arba amžinas Sibiras... — tyliai atsakė motina. 

Visi trys vyrai vienu kartu pažvelgė į ją, o Rybinas nuleido galvą ir lėtai 

paklausė: 

— O jis, imdamasis šio reikalo, žinojo, kas jam gresia? 
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— Žinojo! — garsiai tarė Sofja. 

Visi nutilo, nejudėdami, lyg būtų sustingę, apimti vienos šaltos minties. 

— Taip! — rūsčiai ir oriai tęsė Rybinas. — Aš taip pat manau, kad jis 

žinojo. Neišmatavęs jis nešoka, žmogus rimtas. Štai, matote? Žmogus žinojo, kad 

ir durtuvu jį gali perverti, ir katorga pavaišinti, o nuėjo. Atsigultų motina skersai 

kelio — ir ją peržengtų. Ar neperžengtų, Nilovna, per tave? 

— Peržengtų! — krūptelėjusi tarė motina ir, sunkiai atsidususi, apsižvalgė. 

Sofja tylėdama paglostė jos ranką ir, suraukusi kaktą, įsmeigė akis į Rybiną. 

— Tai bent žmogus! — tarė jis negarsiai ir apžvelgė visus tamsiomis 

akimis. Ir šešetas žmonių vėl tylėjo. Ploni saulės spinduliai it auksinės juostos 

kabojo ore. Kažkur, garsiai kranksėjo varna. Motina žvalgėsi, sujaudinta Gegužės 

Pirmosios prisiminimų, ilgėdamasi sū¬naus ir Andrejaus. Mažoje ankštoje aikštėje 

mėtėsi deguto statinės, kėpsojo išversti kelmai. Ąžuolai ir beržai, tankiai 

glausdamiesi aplink aikštę, iš visų pusių nepastebimai slinko artyn prie jos ir, tylos 

surakinti, nejudrūs, driekė ant žemės tamsius, šiltus šešėlius. 

Staiga Jakovas atšlijo nuo medžio, paėjo į šalį, stabtelėjo ir, krestelėjęs galvą, 

garsiai ir sausai paklausė: 

— Ar tai prieš tokius pastatys mus su Jefimu? 

— O prieš ką, tu manai? — niūriu klausimu atsakė Rybinas. — Jie 

smaugia mus mūsų pačių rankomis, tai ir yra svarbiausia! 

— Aš vis dėlto eisiu į kariuomenę! — negarsiai ir atkakliai tarė Jefimas. 

— Kas atkalbinėja? — sušuko Ignatas. — Eik! 

Ir, įbedęs akis į Jefimą, šaipydamasis tarė: 

— Tiktai, kai į mane šausi, taikyk į galvą... nežalok, o iš karto užmušk! 

— Aš tą girdėjau! — aštriai riktelėjo Jefimas. 

— Palaukit, vyrai! — prabilo Rybinas, žiūrėdamas į juos, ir neskubiu 

judesiu pakėlė ranką. — Štai — moteris! — tarė jis, rodydamas į motiną. — Jos 

sūnus greičiausiai dabar pražuvo... 

— Kodėl tu tą sakai? — paklausė motina liūdnai ir negarsiai. 

— Reikia! — niūriai atsakė jis. — Reikia, kad ne veltui žiltų tavo plaukai. 

Na, ką gi, ar ją tas užmušė?.. Nilovna, ar atnešei knygelių? 

Motina pažvelgė į jį ir patylėjusi atsakė: 

— Atnešiau... 

— Taip! — tarė Rybinas, delnu suduodamas į stalą. — Pamatęs tave, aš iš 

karto supratau —- ko tu čia eisi, jei ne dėl to? Matote? Sūnų išmušė iš eilės — 

motina jo vieton stojo! 

Piktai grūmodamas ranka, jis stipriai nusikeikė. 

Motina išsigando jo riksmo, ji žiūrėjo į jį ir matė, kad Michailo veidas griežtai 

persimainęs — sulyso,  

barzda pasidarė nelygi, po ja buvo pastebimi skruostikauliai. Melsvuose akių 

baltymuose atsirado plonos raudonos gyslelės, lyg jis būtų ilgai nemiegojęs, jo 

nosis pasidarė kremzlėtesnė, plėšriai nulinko. Atlapi, deguto prisigėrę marškiniai, 

kitados buvę raudoni, leido matyti išdžiūvusius raktikaulius, tankius, juodus 

krūtinės plaukus, ir visoje jo figūroje dabar buvo dar daugiau niūrumo, 

gedulingumo. Sausas karščiuojančių akių blizgesys švietė veidų pykčio ugnimi. 

Sofja išblyškusi tylėjo, nenuleisdama akių nuo valstiečių. Ignatas prisimerkęs 
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lingavo galvą, o Jakovas, vėl stovėdamas prie palapinės, juodais pirštais piktai 

lupinėjo karties žievę. Palei stalą už motinos nugaros palengva žingsniavo Jefimas. 

— Andai, — kalbėjo toliau Rybinas, — pasišaukė mane zemskis ir klausia: 

„Ką tu, niekše, pasakei šventikui?“ — „Koks aš niekšas? Aš užsidirbu duoną savo 

kupra, nieko bloga žmonėms nedarau, sakau — štai kaip!“ Jis užriko, trenkė man 

j dantis... tris paras ištupėjau daboklėje. Tai šitaip jūs kalbate su liaudimi! Taip? 

Nelauk atleidimo, velne! Ne aš — tai kitas, ne tau — tai tavo vaikams atkeršys už 

mano skriaudas, atsimink! Išarėte jūs savo geležiniais nagais žmonių krūtines, 

pa¬sėjote jose blogį — nelaukite mūsų pasigailėjimo, velniai! Štai kas! 

Jis visas buvo pritvinęs verdančio pykčio, ir jo balse virpčiojo garsai, kurie 

motiną gąsdino. 

— O ką aš pasakiau popui? — kalbėjo jis ramiau. — Po sueigos sodžiuje 

sėdi jis gatvėje su mužikais ir pasakoja jiems, kad mužikai, girdi — banda, jiems 

visada piemens reikia, taip! O aš pajuokavau: „Kai paskirsit, brolyčiai, lapę vištų 

ganyti, tai plunksnų bus daug, o paukščių — nė vieno!“ Jis pašnairavo į mane ir 

ėmė kalbėti, jog mužikams, girdi, reikia kentėti ir melsti dievą, kad suteiktų jėgų 

kantrybei. O aš pasakiau, kad, girdi, žmonės daug meldžiasi, bet dievas, matyt, 

neturi laiko — negirdi! Štai kaip! Jis prikibo prie manęs — 14. M. Gorkis, VI  

kokias maldas aš kalbąs? Aš sakau — visą gyvenimą vieną, kaip ir visi 

žmonės: „Viešpatie, būk malonus, išmokyk plytas nešiot ponams, maitintis 

akmenais, spiaudyti šakaliais!“ Jis man ir pabaigti nebedavė. Jūs — ponia? — 

staiga nutraukęs pasakojimą, Rybinas paklausė Sofją. 

— Kodėl aš ponia? — greitai paklausė ji, krūptelėjusi iš netikėtumo. 

— Kodėl! — nusišypsojo Rybinas. — Toks jau likiiftas, tokia jau užgimėt! 

Štai kas! Manote, kartūnine skarele galima bajoriškas nuodėmes nuo žmonių 

paslėpti? Popą mes ir su plaušiniais drabužiais pažįstame. Jūs štai alkūne palietėte 

šlapią stalo vietą — krūptelėjot, susi- raukėt, ir jūsų nugara per tiesi darbo 

žmogui... 

Bijodama, kad jis neužgautų Sofjos savo sunkiu balsu, pašaipa ir žodžiais, 

motina paskubomis ir griežtai prabilo: 

— Ji mano draugė, Michailai lvanyčiau, ji — geras žmogus, šiame darbe 

žilo plauko susilaukė... Tu — labai ne... 

Rybinas sunkiai atsiduso. 

— Argi aš užgauliai kalbu? 

Sofja, pažvelgusi į jį, sausai paklausė: 

— Ar jūs norėjote man ką nors pasakyti? 

— Aš? Taip! Neseniai čia atvyko vienas naujas žmo¬gus, Jakovo pusbrolis, 

ligonis, džiovininkas. Ar galima jį pakviesti? 

— Ką gi, kvieskite! — atsakė Sofja. 

Rybinas pažiūrėjo į ją prisimerkęs ir, nuleidęs balsą, tarė: 

— Tu, Jefimai, nueitum pas jį? Pasakyk, kad pa¬vakare jis čia ateitų, štai 

kas. 

Jefimas užsidėjo kepurę ir, nieko nesakęs, į nieką ne-žiūrėdamas ir 

neskubėdamas, dingo miške. Rybinas link-telėjo galvą jam iš paskos ir dusliai tarė: 

— Kankinasi! Jam reikia eiti kariuomenėn, jam ir štai Jakovui. Jakovas 

stačiai sako: „Negaliu“, o šis taip pat negali, bet nori eiti... Mano — galima būsią 

karei¬vius pajudinti. O man atrodo — kakta sienos nepramuši... Štai kaip anie: 
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durtuvus į rankas — ir marš. Ta-aip, kankinasi! O Ignatijus aitrina jam širdį be 

reikalo! 

— Visai ne be reikalo! — niūriai tarė Ignatas, ne-žiūrėdamas į Rybiną. — 

Ten jį aptašys, ims pyškinti ne blogiau kaip kiti... 

— Vargiai! — susimąstęs atsiliepė Rybinas. — Bet geriau, žinoma, bėgti 

nuo to. Rusija didelė — kur surasi? Pasėlį gavai ir vaikščiok po kaimus... 

— Aš taip ir padarysiu! — pastebėjo Ignatas, pliauškindamas skiedra sau 

per koją. — Jeigu jau pasiryžai eiti prieš — eik tiesiai! 

Kalba nutrūko. Uoliai skraidė bitės ir vapsvos, zvimbdamos tyloje ir ją 

pabrėždamos. Čireno paukščiai, ir kažkur toli, klaidžiodama po laukus, skambėjo 

daina. Patylėjęs Rybinas tarė: 

— Na, mums reikia dirbti... Jūs gal pailsėsite? Ten, palapinėje, yra gultai. 

Prirink, Jakovai, joms sausų lapų... O tu, motin, duokš knygas... 

Motina ir Sofja pradėjo rišti savo ryšulius. Rybinas pasilenkė prie jų ir 

patenkintas kalbėjo: 

— Nemaža atnešėte, žiūrėk tik! Seniai šį darbą dirbate, kuo jūs vardu? — 

kreipėsi jis į Sofją. 

— Ana Ivanovna! — atsakė ji. — Dvylika metų... O ką? 

— Nieko. Tur būt, ir kalėjime teko pabūti? 

—- Teko. 

— Matai? — negarsiai ir prikaišiodama tarė motina. — O tu taip 

stačiokiškai prie jos kalbėjai... 

Jis patylėjo ir, paėmęs į rankas glėbį knygų, tarė, rodydamas dantis: 

— Jūs neužsigaukite! Mužikui su ponu kaip smalai su vandeniu — sunku 

kartu, nelimpa! 

— Aš ne ponia, bet žmogus! — pasipriešino Sofja, švelniai šypsodamasi. 

— Ir tas gali būti! — atsiliepė Rybinas. — Sako, šuo seniau vilku buvęs. 

Einu, paslėpsiu jas. 

Ignatas ir Jakovas priėjo prie jo, ištiesę rankas: 

— Duok mums! — tarė Ignatas. 

— Ar visos vienodos? — paklausė Rybinas Sofją. 

— Įvairios. Čia laikraštis yra... 

— O? 

Jie visi trys paskubomis nuėjo į palapinę. 

— Mužikas dega! — tarė tyliai motina, palydėjusi juos susimąsčiusiu 

žvilgsniu. 

— Taip, — tyliai atsiliepė Sofja. — Niekuomet aš dar nemačiau tokio veido, 

kaip jo — kažkoks kankinys! Eikime ir mudvi ten, aš norėčiau pažvelgti į juos... 

— Jūs ant jo nepykite, kad jis toks rūstus... — tylomis paprašė motina. 

Sofja nusišypsojo. 

— Kokia jūs šauni, Nilovna... 

Kai jos sustojo angoje, Ignatas pakėlė galvą, dirstelėjo į jas ir, suleidęs pirštus 

į savo garbanas, pasilenkė prie gulinčio ant jo kelių laikraščio; Rybinas stovėdamas 

sugavo ant popieriaus saulės spindulį, prasiskverbusį pro palapinės stogo plyšį, ir, 

judindamas laikraštį po spinduliu, skaitė, krutindamas lūpas; Jakovas, 

atsiklaupęs ant abiejų kelių, užsigulė krūtine ant gulto krašto ir taip pat skaitė. 
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Motina įėjo ir atsisėdo palapinės kampe, o Sofja, apkabinusi ją už pečių, 

tylėdama stebėjo. 

— Dėde Michailai, mus, mužikus, koneveikia! — pusbalsiu tarė Jakovas 

neatsigręždamas. Rybinas atsisuko, pažvelgė į jį ir šypsodamasis atsakė: 

— Iš meilės! 

Ignatas įtraukė oro, pakėlė galvą ir užsimerkęs tarė: 

— Čia parašyta: „Valstietis liovėsi buvęs žmogumi.“ Žinoma, liovėsi!  

Jo paprastu atviru veidu nuslinko nuoskaudos šešėlis. 

— Nagi, ateik, įlįsk į mano kailį, pasisukinėk jame, pažiūrėsiu, koks būsi 

tu, gudruoli! 

— Aš prigulsiu! — tyliai tarė motina Sofjai. — Vis dėlto truputį pavargau, 

ir galva svaigsta nuo kvapo. O jūs? 

— Nenoriu. 

Motina išsitiesė gultuose ir užsnūdo. Sofja sėdėjo ša¬lia jos, stebėdama 

skaitančius, ir, kai vapsva ar kamanė skraidžiojo apie motinos veidą, ji rūpestingai 

vaikė jas. Motina tą matė primerktomis akimis, ir jai buvo malo¬nus Sofjos 

rūpestingumas. 

Priėjo Rybinas ir skardžiu šnibždesiu paklausė: 

— Miega? 

— Taip. 

Jis patylėjo, atidžiai pažiūrėjo motinai į veidą, paskui atsiduso ir tyliai prabilo: 

— Ji, gal būt, pirmutinė, kuri nuėjo paskui sūnų jo keliu, pirmutinė! 

— Nekliudykime jai, išeikime! —- pasiūlė Sofja. 

— Taip, mums reikia dirbti. Norėtųsi pasikalbėti, bet atidėkime vakarui! 

Einam, vyručiai! 

Palikę Sofją prie palapinės, jie visi trys išėjo. O motina pamanė: 

„Na nieko, dėkui dievui! Susidraugavo...“ 

Ir ramiai užmigo, traukdama aštrų miško ir deguto kvapą. 

 

VI 
 

Parėjo degutininkai, patenkinti, kad baigė darbą. Pažadinta jų balsų, motina 

išėjo iš palapinės, žiovaudama ir šypsodamasi. 

— Jūs dirbote, o aš kaip kokia ponia miegojau! — tarė ji, maloniu žvilgsniu 

žiūrėdama j visus. 

— Tau atleidžiama! — atsiliepė Rybinas. Jis buvo   

ramesnis, nes nuovargis susiurbė susijaudinimo perteklių. 

— Ignatai, — tarė jis, — pasirūpink arbata! Mes čia iš eilės 

šeimininkaujame, šiandien Ignatijus mus girdo, valgydina! 

— Aš savo eilę mielai užleisčiau kitam! — pastebėjo Ignatas ir 

klausydamasis pradėjo rankioti skiedras ir šakas laužui. 

— Visi su viešniomis norėtų pabūti! — tarė Jefimas, atsisėsdamas šalia 

Sofjos. 

— Aš tau padėsiu, Ignatai! — tyliai tarė Jakovas, eidamas j palapinę. Iš ten 

jis atsinešė kepalą duonos ir ėmė raikyti riekėmis, dėliodamas ant stalo. 

— Girdite? — tyliai sušuko Jefimas. — Kosti... 

Rybinas įsiklausė ir, linktelėdamas galvą, tarė: 
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— Taip, ateina... 

Ir, kreipdamasis į Sofją, paaiškino: 

— Tuoj ateis liudininkas. Aš jį vedžiočiau po miestus, rodyčiau aikštėse, 

kad liaudis jo klausytųsi. Jis visuomet kalba tą pat, bet tatai reikia visiems 

išgirsti... 

Tyla ir tamsa vis tirštėjo, žmonių balsai skambėjo švelniau. Sofja ir motina 

žvelgė į valstiečius — visi jie judėjo lėtai, sunkiai, kažkaip keistai atsargiai ir taip 

pat žvelgė į moteris. 

Iš miško į aikštę įėjo aukštas, pakumpęs žmogus, jis ėjo pamažu, tvirtai 

remdamasis lazda, ir buvo girdėti jo kimus alsavimas. 

— Štai ir aš! — tarė jis ir pradėjo kosėti. 

Jis buvo apsivilkęs ilgu, ligi pat kulnų, nudriskusiu apsiaustu, iš po apvalios, 

sulamdytos skrybėlės retais pluoštais buvo bejėgiškai nukarę lygūs gelsvi plaukai. 

Jo išgeltęs, kaulėtas veidas buvo apžėlęs šviesia barzdele, burna prasižiojusi, akys 

giliai įkritusios po kakta ir ligūstai blizgėjo iš ten, iš gilių duobių. 

Kai Rybinas supažindino jį su Sofja, jis ją paklausė: 

— Knygų, girdėjau, atnešėte? 

— Atnešiau. 

— Dėkui... liaudies vardu!.. Ji pati dar negali suprasti tiesos... tai aš, kuris 

supratau... dėkoju jos vardu. 

Jis alsavo tankiai, gaudydamas orą trumpais, godžiais įkvėpimais. Jo balsas 

trūkinėjo, kaulėti bejėgių rankų pirštai slankiojo po krūtinę, stengdamiesi užsegioti 

apsiausto sagas. 

— Jums kenksminga taip vėlai būti miške. Miškas — lapuočių medžių, 

drėgna ir tvanku! — pastebėjo Sofja. 

— Man jau nieko nėr naudinga! — atsakė jis dusdamas. — Man tik mirtis 

naudinga... 

Klausytis jo balso buvo sunku, ir visa jo figūra žadino tą nereikalingą gailestį, 

kuris supranta savo bejėgiškumą ir sukelia niūrų apmaudą. Jis prisėdo ant 

statinės, sulenkdamas kelius taip atsargiai, lyg bijotų, kad nenulūžtų kojos, 

nusišluostė prakaituotą kaktą. Jo plaukai buvo sausi, sustyrę. 

Plykstelėjo laužas, viskas aplinkui suvirpėjo, susiūbavo, nusvilinti šešėliai 

baimingai šoko į mišką, ir viršum ugnies šmėstelėjo apvalus, išpūstais žandais 

Ignato veidas. Ugnis užgeso. Pakvipo dūmai, vėl tyla ir migla užtvindė aikštę, 

įsitempdamos ir klausydamos kimių ligonio žodžių: 

— O liaudžiai aš dar galiu būti naudingas kaip nusikaltimo liudytojas... 

Štai pažiūrėkite į mane... man dvi-dešimt aštuoneri metai, o jau mirštu. O prieš 

dešimt metų aš lengvai pakeldavau ant pečių dvylika pūdų — nieko! Su tokia 

sveikata, aš maniau, septyniasdešimt metų išgyvensiu, nesuklupsiu. O išgyvenau 

dešimt — daugiau nebegaliu. Apvogė mane šeimininkai, keturiasdešimt metų 

išplėšė, keturiasdešimt metų! 

— Štai ji, jo daina! — dusliai tarė Rybinas. 

Vėl plykstelėjo ugnis, bet dabar stipriau, ryškiau, šešėliai vėl bėgo į. mišką, 

vėl ūžtelėjo prie ugnies ir suvirpėjo apie laužą, lyg šokdami bežadį, nedraugingą 

šokį. Ugnyje traškėjo ir dejavo sausos šakos. Snabždė-  

josi, šiureno medžių lapai, pašildyto oro bangos nugąsdinti. Linksmi, gyvi 

liepsnos liežuviai žaidė apsikabindami, geltoni ir raudoni, stiebėsi į viršų, sėdami 
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kibirkštis, skraidė degantys lapai, o žvaigždės danguje šypsojosi kibirkštims, 

viliodamos pas save. 

— Tai ne mano daina, ją dainuoja tūkstančiai žmonių, nesuprasdami savo 

nelaimingame gyvenime išganingos pamokos liaudžiai. Kiek daug darbo 

nukamuotų paliegėlių tylėdami miršta badu... — Jis užsikosėjo, susilenkdamas, 

krūpčiodamas. 

Jakovas pastatė ant stalo kibirą giros, numetė ryšuliuką žalių svogūnų ir tarė 

ligoniui: 

— Eikš, Savelijau, aš tau pieno atnešiau... 

Savelijus papurtė galvą, bet Jakovas paėmė jį už pažastų, pakėlė ir privedė 

prie stalo. 

— Klausykite, — tarė Sofja Rybinui tyliai, priekaištaudama, — kam jūs jį čia 

pakvietėt? Jis kiekvieną minutę gali numirti... 

— Gali! — sutiko Rybinas. — Kol kas — tegu kalba. Dėl menkniekių 

pražudė gyvenimą, dėl žmonių tegu dar pakenčia — niekis! Štai kas. 

— Jūs lyg kažkuo gėritės! — sušuko Sofja. 

Rybinas pažvelgė į ją ir niūriai atsakė: 

— Tai tik ponai Kristumi gėrisi, kaip jis ant kryžiaus dejavo, o mes iš 

žmogaus mokomės ir norime, kad jūs truputį pasimokytumėte... 

Motina baimingai kilstelėjo antakį ir tarė jam: 

— O tu — liaukis!.. 

Už stalo ligonis vėl prašneko: 

— Žmones darbu žudo — dėl ko? Gyvenimą iš žmogaus vagia — dėl ko, 

sakau? Mūsų šeimininkas — aš Nefiodovo fabrike sveikatą praradau — vienai 

dainininkei padovanojo auksinį dubenį praustis, net naktinį puoduką auksinį! Tas 

puodukas surijo mano jėgas, mano gyvenimą. Štai kam naudingas buvo mano 

gyvenimas: žmogus užmušė mane darbu, norėdamas mano krauju pradžiuginti 

savo meilužę — už mano kraują jis nupirko jai auksinį puoduką nakčiai! 

— Žmogus sutvertas pagal dievo paveikslą ir panašumą, — šaipydamasis 

tarė Jefimas, — o jį štai kam naudoja... 

— Tai netylėk! — sušuko Rybinas, trenkdamas delnu į stalą. 

— Nekentėk! — tyliai pridūrė Jakovas. 

Ignatas šyptelėjo. 

Motina pastebėjo, kad visi trys vaikinai klausėsi su nepasotinamu alkanų 

sielų dėmesiu ir kiekvieną kartą, kalbant Rybinui, žiūrėjo į jo veidą tykojančiu 

žvilgsniu. Savelijaus kalba kėlė jų veiduose keistas, aštrias pajuokas. Neatrodė, 

kad jiems būtų gaila ligonio. 

Pasilenkusi prie Sofjos, motina tyliai paklausė: 

— Nejau jis tiesą kalba? 

Sofja atsakė garsiai: 

— Taip, čia tiesa! Apie tokią dovaną laikraščiai rašė, tai buvo Maskvoje... 

— Ir niekas jo nenubaudė, niekas! — dusliu balsu tarė Rybinas. — O 

reikėtų jį pasmerkti — išvesti jį ir liaudies akivaizdoje į gabalus sukapoti ir bjaurią 

jo mėsą šunims išmesti. Didžias bausmes įvykdys liaudis, kai sukils. Daug kraujo 

ji pralies, kad nuplautų savo skriaudas. Tas kraujas — jos kraujas, iš jos gyslų 

išgertas, ji jo šeimininkė. 

— Salta! — tarė ligonis. 
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Jakovas padėjo jam atsistoti ir privedė prie ugnies. 

Laužas degė skaisčiai, ir beveidžiai šešėliai virpėjo aplink jį, nustebę žiūrėdami 

linksmo ugnies žaidimo. Savelijus atsisėdo ant kelmo ir ištiesė Į ugnį savo 

vais¬kias, išdžiūvusias rankas. Rybinas linktelėjo jo pusėn ir tarė Sofjai: 

— Tatai — aštriau negu knygos! Kai mašina nutraukia ranką ar užmuša 

darbininką, aiškinama — pats kaltas. O štai kuomet iščiulpiamas žmogaus kraujas 

ir išmetamas jis kaip stipena — tai niekuo neaiškinama. Kiekviena žmogžudystė 

man suprantama, bet žiauraus kankinimo — dėl juoko — nesuprantu! Dėl ko 

kankinama liaudis, dėl ko mes visi kamuojami? Dėl juokų, dėl linksmybės, kad 

smagu būtų gyventi žemėje, kad viską galima būtų pirkti už kraują: dainininkę, 

arklius, sidabrinius peilius, auksinius indus, brangius žaislus vaikams. Tu dirbk, 

dirbk daugiau, o aš už tavo darbą susikrausiu pinigų ir savo meilužei padovanosiu 

auksinį naktipuodį. 

Motina klausėsi, žiurėjo ir dar kartą tamsoje švystelėjo prieš ją ir tartum šviesi 

juosta nusitiesė Pavlo ir visų, su kuriais jis ėjo, kelias. 

Baigę vakarieniauti, visi susėdo aplink laužą. Priešais juos, skubiai ėsdama 

medį, degė ugnis, užpakalyje tvyrojo tamsa, apglobdama mišką ir dangų. Ligonis 

žiūrėjo į ugnį plačiai atvertomis akimis, nuolatos kosėjo, visas drebėjo — atrodė, 

kad paskutinė gyvybė nekantriai veržiasi iš jo krūtinės, stengdamasi palikti ligos 

nualintą kūną. Liepsnos atspindžiai virpėjo jo veide, neatgaivindami sustingusios 

odos. Tik ligonio akys degė gęstančia ugnim. 

— Gal tu į palapinę eitum, Savelijau? — paklausė Jakovas, pasilenkdamas 

prie jo. 

— Kam? — sunkiai atsakė jis. — Aš pasėdėsiu, neilgai man beliko būti 

tarp žmonių!.. 

Jis apžvelgė visus, patylėjo ir, vos šyptelėjęs, pridūrė: 

— Man gera su jumis. Žiūriu į jus ir galvoju: gal šitie atkeršys už tuos, 

kuriuos apiplėšė, už liaudį, užmuštą iš gobšumo... 

Jam niekas neatsakė, ir jis greit užmigo, bejėgiškai nuleidęs galvą ant 

krūtinės. Rybinas pažiūrėjo į jį ir patylom prašneko: 

— Ateina pas mus, sėdi ir visuomet tą patį pasakoja — apie tą tyčiojimąsi 

iš žmogaus. Jame — visa jo siela, tarytum juo akis jam išdūrė, ir jis nieko 

nebemato. 

— Bet ko gi daugiau bereikia? — tarė susimąsčiusi motina. — Jeigu jau 

tūkstančiai žmonių kas dieną kamuojasi bedirbdami, kad šeimininkas juokams 

galėtų švaistyti pinigus, ko gi daugiau?.. 

— Nyku jo klausytis! — tyliai tarė Ignatas. — Ir vieną kartą tai išgirdęs 

nepamirši, o jis visuomet tą patį kalba! 

— Bet čia — viskas Įsprausta... visas gyvenimas, suprask! — niūriai 

pastebėjo Rybinas. — Aš dešimt sykių girdėjau jo likimą, bet kartais vis dėlto 

paabejoju. Būna gerų valandų, kai nesinori tikėti žmogaus niekšybe, jo beprotybe... 

kai visų gaila —- ir turtingo, ir beturčio... ir turtingasis klysta! Vienas aklas duonos 

kąsnio netekęs, kitas — auksu aptekęs. Ech, žmonės, galvoji, ech, broliai! 

Atsikvošėk, pagalvok teisingai, pagalvok, negailėdamas savęs, pagalvok! 

Ligonis susverdėjo, pramerkė akis, atsigulė ant žemės. Jakovas tyliai atsikėlė, 

nuėjo į palapinę, atnešė kailinukus, apklojo pusbrolį ir vėl atsisėdo šalia Sofjos. 
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Raudonas ugnies veidas, smagiai šypsodamasis, apšvietė tamsias žmonių 

figūras aplink ją, ir žmonių bal¬sai svajingai liejosi į tylų liepsnos traškėjimą ir 

šlamesį. 

Sofja pasakojo apie pasaulinę liaudies kovą už teisę gyventi, apie senuosius 

Vokietijos valstiečių mūšius, apie airių nelaimes, apie didžiuosius Prancūzijos 

darbininkų žygius dažnuose mūšiuose dėl laisvės... 

Nakties aksomu apsiaustame miške, mažutėje medžių apsuptoje aikštelėje, 

kurią gaubė tamsus dangus, priešais ugnį, nedraugingai nustebusių šešėlių rate 

— ėmė atgyti įvykiai, sukrėtę sočiųjų ir gobšiųjų pasaulį, slinko viena po kitos 

žemės tautos, paplūdusios krauju, nusikamavusios kovose, buvo minimi kovotojų 

už laisvę ir teisybę vardai. 

Tyliai skambėjo poduslis moters balsas. Lyg iš praeities ateidamas, jis žadino 

viltį, įkvėpė pasitikėjimą, ir žmonės tylėdami klausėsi pasakojimo apie savo dvasios 

brolius. Jie žiūrėjo į moters veidą, liesą, išblyškusį; prieš juos vis aiškiau švito 

šventas visų pasaulio darbo žmonių reikalas — nepaliaujamai kovoti dėl laisvės. 

Žmogus matė savo troškimus ir mintis tolimoje praeityje, uždengtoje tamsia, 

kruvina uždanga, tarp nežinomų jam kitataučių, ir savo vidumi — protu ir širdimi 

— jungėsi prie to pasaulio, matydamas jame draugus, kurie jau seniai vieningai ir 

tvirtai pasiryžo iškovoti žemėje teisybę, pašventino savo pasiryžimą begalinėmis 

kančiomis, praliejo upes savo kraujo, kad nugalėtų naujas, šviesus ir 

džiaugsmingas gyvenimas. Atsirado ir augo tarpusavio dvasinio artumo jausmas, 

gimė nauja žemės širdis, pilna karšto veržimosi viską suprasti, viską suvienyti 

savyje. 

— Ateis diena, kai visų šalių darbininkai pakels galvas ir tvirtai pasakys: 

gana! Mes nebenorime tokio gyvenimo! — įtikinamai skambėjo Sofjos balsas. — 

Tuomet sutrupės tariamoji galybė tų, kurie stiprūs savo godumu, žemė išslys jiems 

iš po kojų, ir jie nebeturės į ką atsiremti... 

— Taip ir bus! — tarė Rybinas, linktelėdamas galvą. — Nesigailėk savęs — 

viską nugalėsi! 

Motina klausėsi aukštai pakėlusi antakį, šypsodamasi džiaugsminga 

nuostaba, sustingusia jos veide. Ji matė, kad visas griežtumas, žvangumas, platūs 

mostai, — visa, kas jai atrodė nereikalinga Sofjoje, — dabar išnyko, paskendo 

karštoje, ramioje jos pasakojimo srovėje. Jai patiko nakties tyla, laužo 

liepsnojimas, Sofios veidas, bet visų labiausiai — griežtas valstiečių dėmesys. Jie 

sėdėjo nejudėdami, stengdamiesi nesutrukdyti ramaus pasakojimo, bijodami 

nutraukti šviesią giją, rišančią juos su pasauliu. Tik protarpiais kuris nors iš jų 

atsargiai įmesdavo į laužą malkų ir, kai pasikeldavo spiečiai kibirkščių ir dūmų, — 

mosuodamas ranka ore, vaikė tas kibirkštis ir dūmus tolyn nuo moterų. 

Kartą Jakovas atsistojo, tyliai paprašė: 

— Palaukite, nekalbėkite...  

Nubėgo į palapinę, atsinešė drabužių, ir kartu su Ignatu jie tylėdami apklostė 

moterų kojas ir pečius. Vėl Sofja kalbėjo, piešdama pergalės dieną, įkvėpdama 

žmonėms pasitikėjimą savo jėgomis, žadindama jiems supratimą, kad jie yra su 

visais tais, kurie atiduoda savo gyvenimą nevaisingam darbui, teikiančiam kvailų 

pramogų persisotinusiems. Žodžiai nejaudino motinos, bet Sofjos pasakojimo 

sukeltas didelis, visus apėmęs jausmas pripildė ir jos krūtinę dėkingų, maldingų 
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minčių apie žmones, einančius per pavojus pas tuos, kurie surakinti darbo 

pančiais ir kuriems jie neša teisingo proto dovanas, tiesos meilės dovanas. 

„Padėk, viešpatie!“ — mąstė ji, užmerkdama akis. 

Auštant pavargusi Sofja nutilo ir šypsodamasi ap¬žvelgė susimąsčiusius, 

nušvitusius aplink save veidus. 

— Mums metas keliauti! — tarė motina. 

— Metas! — atsakė nuvargusi Sofja. 

Vienas vaikinų garsiai atsiduso. 

— Gaila, kad jūs išeinate! — neįprastai švelniu balsu tarė Rybinas. — Gerai 

kalbate! Didelis dalykas sugiminiuoti tarpusavy žmones! Kai žinai, kad milijonai 

trokšta to pat, ko ir mes, širdis pasidaro geresnė... O gerumas — didelė jėga! 

— Tu jį gerumu, o jis tave basliu! — truputį šyptelėjęs, tarė Jefimas ir 

greitai atsistojo. — Metas joms, dėde Michailai, eiti, kol dar niekas nepamatė... 

Išdalinsim knygeles, vyresnybė pradės ieškoti, iš kur jos atsirado! Kas nors 

atsimins — ogi keliauninkės buvo... 

— Na, dėkui, motin, už tavo triūsą! — pratarė Rybinas, pertraukdamas' 

Jefimą. — Žiūrėdamas į tave, aš vis galvoju apie Pavlą — teisingą kelią pasirinkai! 

Sušvelnėjęs jis šypsojosi plačia ir nuoširdžia šypsena. Buvo vėsu, o jis stovėjo 

vienmarškinis, atsisegiojęs apykaklę, plačiai atlapojęs krūtinę. Motina apžvelgė jo 

stambią figūrą ir švelniai patarė: 

— Apsivilktum kuo nors — šalta!  

— Iš vidaus kaitina! — atsakė jis. 

Visi trys vyrai, sustoję prie laužo, tyliai kalbėjosi, o prie jų kojų gulėjo ligonis, 

kailinukais apklotas. Švito dangus, tirpo šešėliai, virpėjo, laukdami saulės, lapai. 

— Na tai laimingai! — kalbėjo Rybinas, spausdamas Sofjos ranką. — O 

kaip jus mieste surasti? 

— Tai jau manęs tu ieškok! — tarė motina. 

Vyrai iš lėto, visu būriu prisiartino prie Sofjos ir ne-rangiai meilūs, tylėdami 

spaudė jai ranką. Kiekviename aiškiai buvo matyti paslėptas pasitenkinimas, 

dėkingas ir draugiškas, ir šitas jausmas, turbūt, jaudino juos savo naujumu. 

Šypsodamiesi sausomis nuo nemigo nakties akimis, jie tylėdami žiūrėjo į Sofjos 

veidą ir trypčiojo vietoje. 

— Gal pieno išgertumėte prieš kelionę? — paklausė Jakovas. 

— Bet ar jo yra? — tarė Jefimas. 

Ignatas, sumišęs glostydamas plaukus, pareiškė: 

— Nėra, aš paliejau... 

Ir visi trys nusišypsojo. 

Kalbėjo apie pieną, bet motina jautė, kad jie galvoja visai ką kita, be žodžių 

linkėdami Sofjai ir jai viso geriausio. Tas aiškiai jaudino Sofją ir taip pat kėlė 

sumišimą, skaistų kuklumą, kuris neleido jai pasakyti ką nors kita, kaip tiktai 

tylų: 

— Dėkui, draugai! 

Jie pažvelgė vienas į kitą, lyg tas žodis juos būtų švelniai sukrėtęs. 

Pasigirdo duslus ligonio kosėjimas. Lauže užgeso paskutinės žarijos. 

— Sudie! — pusbalsiu sakė valstiečiai, ir liūdni žo¬džiai ilgai lydėjo 

moteris. 
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Jos neskubėdamos ėjo paryčio prieblandoje miško taku, ir motina, 

žingsniuodama paskui Sofją, kalbėjo: 

— Viskas taip gera, tarytum sapne, taip gera! Žmonės nori tiesą žinoti, 

mieloji jūs mano, nori! Ir tatai panašu kaip cerkvėje prieš rytines pamaldas per 

didžiąsias šventes... šventikas dar neatėjęs, tamsu ir tylu, nyku šventykloje, o 

žmonės jau renkasi... vienur uždega žvakę prieš paveikslą, kitur — Įžiebia lemputę 

ir pamažu sklaido tamsą, apšviesdami dievo namus. 

— Teisingai! — linksmai atsakė Sofją. — Tiktai čia dievo namai — visa 

žemė! 

— Visa žemė! — susimąsčiusi linguodama galvą, pa-kartojo motina. — Čia 

taip gražu, kad net sunku patikėti... Ir gerai jūs kalbėjote, mano mieloji, labai gerai! 

O aš vis bijojau — nepatiksite jūs jiems... 

Sofją palaukusi atsakė tyliai ir nelinksmai: 

— Tarp jų daraisi paprastesnė... 

Jos ėjo ir kalbėjosi apie Rybiną, apie ligonį, apie vai-kinus, kurie taip įdėmiai 

tylėjo ir taip nevikriai, bet iš-kalbingai reiškė savo dėkingą draugiškumą, 

smulkmeniškai rūpindamiesi moterimis. Išėjo į laukus. Priešais tekėjo saulė. Dar 

akimis nematoma, padangėje ji išskleidė skaidrią rausvų spindulių vėduoklę, ir 

rasos lašai žolėje sužibo įvairiaspalvėmis žvalaus pavasario džiaugsmo 

kibirkštimis. Budo paukščiai, gyvindami rytą linksmu skambesiu. Susirūpinusios 

kranksėjo ir, tingiai mosuodamos sparnais, lėkė didelės varnos, kažkur neramiai 

švilpavo volungė. Pasitikdamos saulę ir nusimesdamos nuo kalvų nakties šešėlius, 

prasiskleidė tolumos. 

— Kartais kalba, kalba žmogus, ir niekaip jo negali suprasti, kol pavyksta 

jam ištarti koks nors paprastas žodis, kuris vienas staiga viską nušviečia! — 

pasakojo susimąsčiusi motina. — Taip ir tas ligonis. Aš girdėjau ir pati žinau, kaip 

spaudžia darbininkus fabrikuose ir visur. Bet su tuo iš mažens apsipranti, ir 

nelabai tatai bedilgina širdį. O jis staiga papasakojo apie tokias skriaudas, tokias 

niekšybes. Viešpatie! Nejaugi visą gyvenimą žmonės dirba tik tam, kad šeimininkai 

iš jų galėtų pasijuokti? Tatai nepateisinama! 

Motinos mintys sustojo prie to atsitikimo, ir jis savo šiurkščiu, akiplėšišku 

blizgesiu nušvietė jai eilę panašių atsitikimų, kažkada jos žinotų ir dabar pamirštų. 

— Matyti, jie visa kuo prisisotinę ir jiems koktu! Žinau — vienas policijos 

viršininkas versdavo mužikus lenktis jo arkliui, kada jį per kaimą vesdavo, ir kas 

nenusilenkdavo, tą suimdavo. Na, kuriems galams jam to reikėjo? Negalima 

suprasti, negalima! 

Sofja negarsiai uždainavo dainą, žvalią kaip rytas... 

 

VII 
 

Nilovnos gyvenimas pasidarė keistai ramus. Tas ramumas kartais stebino ją. 

Sūnus sėdėjo kalėjime, ji žinojo, kad jam gresia didelė bausmė, bet kiekvieną kartą, 

apie tai pagalvojusi, ji prieš savo norą prisimindavo Andrejų, Fedią ir daugelį kitų. 

Sūnaus figūra, aprėpdama visus kitus bendro likimo žmones, augo jos akyse, kėlė 

svajingą jausmą, nejučiomis ir nepastebimai išplėsdama mintis apie Pavlą, 

nukreipdama jas į visas šalis. Jos sklido aplink plonais, nelygiais spinduliais, viską 

paliesdamos, mėgindamos viską nušviesti, surinkti į vieną paveikslą ir kliudė jai 
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sutelkti dėmesį į ką nors viena, kliudė atsidėti sielvartui dėl sūnaus ir baimei dėl 

jo. 

Sofja greit kažkur išvažiavo, po kokių penkių dienų grįžo linksma, guvi, o po 

keleto valandų vėl dingo ir grįžo tik po kokių dviejų savaičių. Atrodė, kad ji skraido 

gyvenime, sukdama plačius ratus, ir tik retkarčiais aplanko brolį, kad pripildytų jo 

butą savo žvalumo ir muzikos. 

Motinai muzika pasidarė maloni. Klausydama ji jautė, kad šiltos bangos 

plakasi į jos krūtinę, įsilieja į širdį, ji pradeda tvinksėti ramiau, ir, tartum grūdai 

gausiai įdrėkintoje, giliai suartoje dirvoje, joje greitai, guviai auga minčių bangos 

ir, garsų galybės pažadinti, lengvai ir gražiai pražysta žodžiai. 

Motinai sunku buvo apsiprasti su Sofjos netvarkingumu, nes ji visur išėtydavo 

savo daiktus, nuorūkas, pelenus, ir dar sunkiau buvo su jos plačiamostėmis 

kalbomis, — visa tai per daug badė akis, palyginus su ramiu Nikolajaus 

pasitikėjimu, su nekintamai švelniu jo žodžių rimtumu. Sofja atrodė jai kaip 

pusmergė, kuri skuba dėtis suaugusia, o į žmones žiūri kaip į įdomius žaislus. Ji 

daug kalbėdavo apie darbo šventumą ir savo netvarkingumu be reikalo 

padidindavo motinai darbus, kalbėdavo apie laisvę, ir motina matė, kaip ji 

varžydavo visus savo šiurkščiu nekantrumu, nuolatiniais ginčais. Joje buvo daug 

prieštaringumų, ir motina, tai matydama, elgdavosi su ja labai atsargiai, su 

pataikaujamu dėmesiu, be tos nuolatinės širdies šilumos, kurią keldavo jai 

Nikolajus. 

Jis, visuomet susirūpinęs, diena iš dienos gyveno vienodą, ritmingą gyvenimą: 

aštuntą valandą ryto gerdavo arbatą ir, skaitydamas laikraštį, pranešdavo motinai 

naujienas. Jo klausydama, motina nuostabiai aiškiai matė, kaip sunki gyvenimo 

mašina žmones negailestingai paverčia pinigais. Ji jautė jame kažką bendra su 

Andrejumi. Kaip ir ukrainietis, jis kalbėdavo apie žmones be pykčio, visus 

laikydamas kaltais dėl blogo gyvenimo sutvarkymo, bet jo tikėjimas naujuoju 

gyvenimu buvo ne toks karštas, kaip Andrejaus, ir ne toks ryškus. Jis kalbėdavo 

visuomet ramiai, kaip sąžiningas ir griežtas teisėjas, ir, nors jis, net kalbėdamas 

apie baisius dalykus, šypsodavosi švelnia pasigailėjimo šypsena, jo akys žibėdavo 

šaltai ir tvirtai. Matydama jų žibėjimą, motina suprato, kad šis žmogus niekam ir 

nieko neatleidžia — negali atleisti, — ir, jausdama, kad jam sunkus tas kietumas, 

gailėjosi Nikolajaus. Jis — vis labiau ėmė jai patikti. 

Devintą valandą jis išeidavo j tarnybą, ji tvarkydavo kambarius, virdavo 

pietus, prausdavosi, apsivilkdavo švariais drabužiais ir, sėdėdama savo kambaryje, 

žiūrinėdavo knygų paveikslėlius. Ji buvo jau išmokusi skaityti, bet tas visuomet 

reikalaudavo iš jos įsitempimo, ir skaitydama ji greit pavargdavo, nebegalėdavo 

suprasti žodžių sąryšio. O paveikslėliai traukė ją kaip kūdikį, — jie atskleisdavo jai 

suprantamą, kuone apčiuopiamą pasaulį, naują ir stebuklingą. Iškildavo didžiausi 

miestai, puikiausi namai, mašinos, laivai, paminklai, nesuskaitomi turtai, žmonių 

sukurti, ir stebinąs protą gamtos kūrybos įvairumas. Gyvenimas be krašto platėjo, 

atskleisdamas akims didingus, nežinomus, stebuklingus dalykus, ir savo grožybių 

gausumu bei turtų pertekliais vis labiau sukeldavo moteriai nubudusios dvasios 

alkį. Ypač ji mėgdavo žiūrinėti zoologijos atlaso foliantus, ir nors jis buvo 

išspausdintas svetima kalba, bet leido jai ryškiausiai suprasti žemės grožį, 

turtingumą ir platybę. 

— Žemė didelė! — sakydavo ji Nikolajui. 
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Maloniausiai ją nuteikdavo vabzdžiai, ypač peteliškės: ji nustebusi 

žiūrinėdavo jų paveikslėlius ir samprotaudavo: 

— Koks gražumas, Nikolajau Ivanovičiau, a? Ir kiek visur tos mielos 

grožybės, — o viskas nuo mūsų uždengta, ir visa mums nematomai lekia pro šalį. 

Žmonės blaškosi — nieko nežino, niekuo negali gėrėtis, nei laiko, nei noro jie tam 

neturi. Kiek jie galėtų pasisemti džiaugsmo, jeigu žinotų, kokia turtinga žemė, kiek 

daug nuostabių dalykų joje esama. Ir visa — visiems, kiekvienas — visumai, ar ne? 

— Žinoma! — sakydavo Nikolajus šypsodamasis. Ir atnešdavo daugiau 

paveiksluotų knygų. 

Vakarais pas jį dažnai susirinkdavo svečių — ateidavo Aleksejus Vasiljevičius, 

gražus vyriškis išblyškusiu veidu ir juoda barzda, rimtas ir tylus; Romanas  

Petravičius, spuoguotu veidu, apskritagalvis žmogus, visuomet 

apgailestaujamai čepsįs lūpomis; Ivanas Danilovičius, liesas ir mažas, smailia 

barzdele ir plonu balseliu, šmaikštus ir aštrus kaip yla; Jegoras, visuomet 

juokaująs iš savęs, draugų ir savo ligos, vis labiau suimančios jį. Ateidavo ir kitokių 

žmonių, atvažiuojančių iš įvairių tolimų miestų. Nikolajus ilgai ir patylomis su jais 

kalbėdavosi, visados apie viena — apie pasaulio darbo žmones. Ginčydavosi, 

karščiuodavosi, mosuodami rankomis, gerdavo daug arbatos, kartais Nikolajus 

pokalbių ūžesyje tylėdamas rašydavo proklamacijas, paskui skaitydavo draugams, 

jas čia pat perrašinėdavo spausdintomis raidėmis; motina kruopščiai surankiodavo 

sudraskytų juodraščių gabalėlius ir sudegindavo juos. 

Ji pilstydavo arbatą ir stebėdavosi jų įkarščiu, kai jie kalbėdavo apie darbo 

liaudies gyvenimą ir likimą, apie tai, kaip greičiau ir geriau pasėti joje tiesos minčių, 

pakelti jos dvasią. Dažnai, supykę, jie nesutikdavo tarpusavy, kažkuo kaltindavo 

vieni kitus, įsižeisdavo ir vėl ginčydavosi. 

Motina jautė, kad ji geriau pažįsta darbininkų gyvenimą negu šie žmonės, jai 

atrodė, kad ji aiškiau negu jie mato, koks didžiulis jų pasiimtas uždavinys, ir tatai 

leido jai žiūrėti į juos su atlaidžiu, truputį liūdnu jausmu, kaip kad suaugusieji 

žiūri į vaikus, kurie žaidžia vyrą ir žmoną, nesuprasdami tų santykių dramos. Ji 

nejučiomis lygindavo jų kalbas su sūnaus ir Andrejaus kalbomis ir palyginusi jautė 

skirtumą, kurio iš pradžių negalėjo suprasti. Kartais jai atrodydavo, kad čia jie 

rėkauja garsiau, kaip kad būdavo rėkaujama priemiestyje; ji sau tatai aiškino: 

„Daugiau žino — garsiau kalba...“ 

Bet perdaug dažnai ji matydavo, kad šie žmonės lyg tyčiomis kiršina vienas 

kitą ir karščiuojasi norėdami pasirodyti, tartum kiekvienas norėtų įtikinti draugus, 

kad jam teisybė yra artimesnė ir brangesnė negu jiems, o kiti dėl to užsigaudavo 

ir, savo ruožtu įrodinėdami, jog jie artimesni teisybei, pradėdavo aštriai, šiurkščiai 

ginčytis. Jai atrodė, kad kiekvienas norėjo iššokti aukščiau už kitus, ir nuo to 

motinai būdavo neramu ir liūdna. Ji kilnodavo antakį ir, žiūrėdama į visus 

maldaujančiomis akimis, galvodavo: 

„Pamiršote Pašą su draugais...“ 

Visada atidžiai klausydamasi ginčų ir, žinoma, jų nesuprasdama, žodžiuose ji 

ieškojo jausmo ir matė: kai priemiestyje buvo kalbama apie gėrį, jis buvo imamas 

aplamai, visas, o čia viskas trupinama į gabalėlius ir smulkėjo; ten jie viską giliau 

ir smarkiau juto, o čia buvo aštrių, viską skrodžiančių minčių sritis. Ir čia daugiau 

kalbama, kaip griauti sena, o ten jie svajodavo apie nauja, todėl sūnaus ir 

Andrejaus kalbos jai buvo artimesnės, suprantamesnės... 
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Ji pastebėdavo, kad, atėjus pas Nikolajų kam nors iš darbininkų, šeimininkas 

pasidarydavo nepaprastai familiarus, kažkokia saldybė atsirasdavo jo veide, ir jis 

kalbėdavo kitaip negu paprastai — lyg kad šiurkščiau, lyg kad nerūpestingiau. 

„Stengiasi, kad jį suprastų!“ — galvodavo motina. 

Bet tas jos nenuramindavo, ir ji matydavo, kad svečias darbininkas taip pat 

varžosi, lyg surištas iš vidaus, ir negali kalbėti taip lengvai ir laisvai, kaip kad jis 

kalba su ja, paprasta moteriške. Kartą, kai Nikolajus buvo išėjęs, ji kažkokį vyruką 

paklausė: 

— Ko tu varžaisi? Juk tu ne vaikas per egzaminą... 

Sis plačiai nusišypsojo. 

— Ir vėžiai rausta, kol pripranta... vis dėlto ne saviškis... 

Kartais ateidavo Sašenka; ji niekad ilgai nesėdėdavo, kalbėdavo tik apie 

reikalą, nesijuokdama ir kiekvieną kartą išeidama klausdavo motiną: 

— Kaip Pavlas Michailovičius — sveikas? 

— Dėkui dievui! — sakydavo motina. — Nieko, linksmas! 

— Pasveikinkit jį, — paprašydavo mergina ir dingdavo. 

Motina kartais pasiskųsdavo jai, kad Pavlas per ilgai laikomas suimtas, 

nepaskiriamas jam teismas. Sašenka apsiblausdavo ir tylėdavo, o jos pirštai greitai 

judėdavo. 

Nilovna norėdavo pasakyti jai: 

„Mieloji tu mano, juk aš žinau, kad myli tu jį...“ 

Bet nesiryždavo: rūstus merginos veidas, tvirtai su-čiauptos lūpos ir sausa, 

griežta kalba lyg iš anksto atstumdavo švelnumą. Dūsaudama motina tyliai 

spausdavo paduotą jai ranką ir mąstydavo: 

„Nelaimingoji tu mano...“ 

Kartą atvažiavo Nataša. Pamačiusi motiną, ji labai nudžiugo, išbučiavo ją ir, 

be ko kita, kažkaip staiga ir patylomis pranešė: 

— O mano motina mirė, mirė, vargšė!.. 

Krestelėjo galvą, greitu rankos mostu nusišluostė 

akis ir kalbėjo toliau: 

— Gaila man jos — ji dar neturėjo nė penkiasdešimt metų, būtų galėjusi 

dar ilgai gyventi. Bet kai pasižiūri iš kitos pusės, nenoromis pagalvoji — mirtis, 

turbūt, lengvesnė už tokį gyvenimą. Visuomet viena, visiems svetima, niekam 

nereikalinga, tėvo riksmo įbauginta ,— argi ji gyveno? Žmonės gyvena ir laukia ko 

nors geresnio, o jai nebebuvo ko laukti, tik skriaudų... 

— Teisybę jūs sakote. Nataša! — tarė pagalvojusi motina. — Gyvena laukdami 

gera, o jeigu nebėra ko laukti — koks gyvenimas? — Ir meiliai paglosčiusi mergaitės 

ranką, ji paklausė: — Viena jūs dabar likote? 

— Viena! — lengvai atsakė Nataša. 

Motina patylėjo ir staiga šypsodamasi pasakė: 

— Nieko! Geras žmogus vienas negyvena — prie jo visuomet prisiglaudžia 

kiti žmonės...  

 

VIII 
 

Nataša gavo mokytojos vietą apskrityje, audimo fabrike, ir Nilovna jai pradėjo 

pristatinėti draudžiamų knygų, proklamacijų, laikraščių. 
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Tai buvo jos darbas. Kelis kartus per mėnesį, persi-rengusi vienuole, mezginių 

ir naminių drobių prekiautoja, pasiturinčia miestiete arba keliaujančia maldininke, 

ji važinėdavo ir vaikščiodavo po visą guberniją su kuprine ant nugaros ar lagaminu 

rankoje. Traukiniuose ir garlaiviuose, viešbučiuose ir užeigose, visur ji laikydavosi 

paprastai ir ramiai, pirmutinė pradėdavo pašnekesius su nepažįstamais žmonėmis, 

be baimės patraukdama dėmesį savo malonia, draugiška kalba ir įtikinančiomis 

daug kur buvusio, daug ką mačiusio žmogaus manieromis. 

Jai patiko kalbėtis su žmonėmis, patiko klausytis jų pasakojimų apie 

gyvenimą, jų skundų ir abejonių. Kiekvieną kartą jos širdis patvindavo džiaugsmu, 

kai ji pastebėdavo žmoguje aštrų nepasitenkinimą, — tą nepasitenkinimą, kuris, 

protestuodamas prieš likimo smūgius, įtemptai ieško atsakymų į subrendusius jo 

prote klausimus. Priešais jos akis vis plačiau prasiskleisdavo margas žmogaus 

gyvenimas — bruzdus, neramus gyvenimas kovojant dėl duonos kąsnio. Visur 

aiškiai buvo matyti šiurkščiai nuogas, begėdiškai atviras siekimas apgauti žmogų, 

apiplėšti jį, kuo daugiau išspausti iš jo sau naudos, išgerti jo kraujo. Ir ji matė, kad 

žemė visko pilna, o liaudis skursta ir gyvena tarp tų nesuskaitomų gėrybių 

pusbadžiu. Miestuose stovi šventyklos, perpildytos dievui nereikalingo aukso ir 

sidabro, o priebažnyčiuose dreba elgetos, veltui laukdami, kol įmes į delną kas nors 

smulkų varioką. Ji tą ir anksčiau matydavo — turtingas cerkves ir auksu 

išsiuvinėtus bažnytinius popų rūbus, skurdžias liaudies lūšneles ir jos gėdingus 

skarmalus, bet anksčiau jai tatai atrodė natūralu, o dabar — nesutaikinama ir 

užgaulu vargo žmonėms, kuriems —  

ji žinojo — cerkvė buvo artimesnė ir reikalingesnė kaip turtuoliams. 

Iš paveikslėlių, vaizduojančių Kristų, iš pasakojimų apie jį, Nilovna žinojo, kad 

jis, neturtingųjų draugas, vilkėjo paprastai, o cerkvėse, kur varguomenė ateina pas 

jį ieškoti paguodos, nusiraminimo, ji matė j j sukaustytą įžūliu auksu ir šilkais, 

kurie atžariai šlamėjo skurdo akivaizdoje. Ir nejučiom ji prisimindavo Rybino 

žodžius: 

„Ir su dievu apgavo mus!“ 

Ji ėmė mažiau melstis, pati to nepastebėdama, bet vis daugiau galvojo apie 

Kristų ir apie žmones, kurie, ne-minėdami jo vardo, lyg nieko apie jį nežinodami, 

gyveno — jai atrodė — pagal jo įstatymus ir, kaip ir jis, žemę laikydami neturtingųjų 

karalija, troško žmonėms išdalyti po lygiai visus žemės turtus. Ji daug apie tai 

galvojo, ir toji mintis augo jos sieloje, gilėdama ir apimdama visa, ką ji mato ir girdi, 

augo, darydamas! šviesi kaip malda, ramia ugnim apšviečianti tamsų pasaulį, visą 

gyvenimą ir visus žmones. Ir jai atrodė, jog pats Kristus, kurį ji visuomet mylėjo 

neaiškia meile, sudėtingu jausmu, kur baimė buvo glaudžiai susijusi su viltimi ir 

graudulys su liūdesiu, — Kristus dabar pasidarė jai artimesnis ir visai kitoks — 

aukštesnis ir aiškesnis, šviesesnio ir linksmesnio veido, tarytum jis iš tikrųjų 

prisikėlė gyvenimui, apiplautas ir atgaivintas karštu krauju, kurį žmonės gausiai 

praliejo jo vardu, iš dorybingumo neskelbdami to nelaimingo žmonių draugo vardo. 

Iš savo kelionių ji sugrįždavo pas Nikolajų visuomet džiaugsmingai sujaudinta to, 

ką buvo mačiusi ir girdėjusi pakeliui, žvali ir patenkinta atliktu darbu. 

— Gera visur važinėti ir daug matyti! — kalbėdavo ji vakarais Nikolajui. — Imi 

suprasti, kaip yra kuriamas gyvenimas. Nustumia, nubloškia liaudį į jo pakraštį; 

nuskriausta ji kapstosi ten, bet — nori ar nenori, o galvoja — už ką? Kodėl mane 

veja šalin? Kodėl visko pilna, o aš alkana? Ir kaip daug visur proto, o aš — kvaila 
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ir tamsi? Ir kame tasai gailestingasis dievas, kuriam nėra nei turtuolio, nei beturčio 

— visi brangūs širdžiai vaikai? Pamažu žmonės darosi nepatenkinti savo gyvenimu, 

jaučia, kad neteisybė pasmaugs juos, jeigu jie nesusirūpins savimi! 

Ir vis dažniau ji jautė primygtinį norą paprastais žodžiais kalbėti žmonėms 

apie gyvenimo neteisybes; kartais sunku jai būdavo tą norą nuslopinti... 

Nikolajus, radęs ją bežiūrinėjančią paveikslėlius, šypsodamasis pasakodavo 

jai visuomet ką nors nepaprasta. Žmogaus uždavinių drąsos nustebinta, ji 

nepasitikėdama klausdavo Nikolajų: 

— Bet argi taip galima? 

Ir jis atkakliai, nepalaužiamai įsitikinęs savo pranašavimų tiesa, pro akinius 

žiūrėdamas geromis akimis į jos veidą, sekdavo jai pasakas apie ateitį: 

— Žmogaus troškimams nėra saiko, jo galia — ne-išsemiama! Bet pasaulis 

vis dėlto dar labai pamažu turtėja dvasiškai, nes dabar kiekvienas, norėdamas būti 

ne-priklausomas, yra verčiamas kaupti ne žinojimą, bet pinigus. O kai žmonės 

užmuš godumą, kai jie išsivaduos iš priverstinio darbo nelaisvės... 

Ji retai tesuprasdavo prasmę jo žodžių, bet juos gaivinąs ramaus tikėjimo 

jausmas darėsi jai vis prieinamesnis. 

— Žemėje per maža laisvų žmonių — štai kur jos nelaimė! — kalbėjo jis. 

Tas buvo suprantama: ji pažino žmones, išsivadavusius iš godumo ir 

neapykantos, ji suprato, kad, jei tokių žmonių būtų daugiau, — tamsus ir baisus 

gyvenimo veidas pasidarytų nuoširdesnis ir paprastesnis, geresnis ir šviesesnis. 

— Žmogus prieš savo valią turi būti žiaurus! - liūdnai kalbėjo Nikolajus. 

Ji pritariamai linkčiojo galvą, prisimindama ukrainiečio kalbas.  

 

IX 
 

Kartą Nikolajus, visuomet buvęs punktualus, parėjo iš tarnybos daug vėliau 

kaip paprastai ir, dar nenusirengęs, susijaudinęs trindamas rankas, skubiai tarė: 

— Žinote, Nilovna, šiandien iš kalėjimo pabėgo vienas mūsų draugas. Bet kas 

jis? Nepavyko sužinoti... 

Motina susverdėjo, susijaudinusi atsisėdo ant kėdės, pašnibždomis 

klausdama: 

— Gal Paša? 

— Gali būti, — atsakė Nikolajus, gūžteldamas pečiais. — Bet kaip jam 

padėti pasislėpti, kur jį surasti? Aš dabar vaikščiojau gatvėmis, sakau, gal sutiksiu. 

Tatai kvaila, bet reikia gi kas nors daryti! Aš vėl eisiu... 

— Ir aš! — sušuko motina. 

— Jūs eikite pas Jegorą, gal jis ką nors žino? - tarė Nikolajus, paskubomis 

išeidamas. 

Ji užsimetė ant galvos skarą ir su viltim išėjo į gatvę paskui jį. Raibo akys, ir 

širdis plakė smarkiai, versdama ją kuone bėgte bėgti. Ji ėjo pirmyn, nuleidusi 

galvą, ir nieko nematė, kas dedasi aplinkui. 

„Nueisiu, o jis ten!“ — žybčiojo viltis, ragindama ją. 

Buvo karšta, ji duso iš nuovargio ir, priėjusi prie Jegoro kambario laiptų, 

sustojo, neturėdama jėgų toliau beeiti, atsigręžė ir, tyliai sušukusi iš nustebimo, 

akimirksnį užsimerkė — jai pasirodė, kad tarpuvartėje, susikišęs rankas į kišenes, 

stovi Nikolajus Vesovščikovas. Bet kai ji vėl pažvelgė — nieko nebebuvo. 
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„Pasivaideno!“ — pamanė ji, kopdama laiptais ir įsiklausydama. Apačioje, 

kieme, buvo girdėti duslus lėtų žingsnių tapsėjimas. Sustojusi prie laiptų posūkio, 

ji pasilenkusi pažiūrėjo apačion ir vėl pamatė šlakuotą veidą, besišypsantį jai. 

— Nikolajau! Nikolajau... — sušuko ji, leisdamasi prie jo, o širdį iš nusivylimo 

ėmė mausti.  

— O tu eik! Eik! — negarsiai atsakė jis, mostelėjęs ranka. 

Ji greit užbėgo laiptais, įėjo j Jegoro kambarį ir, pa-mačiusi jį gulintį ant sofos, 

dusdama sušnibždėjo: 

— Nikolajus pabėgo... iš kalėjimo!.. 

— Kuris? — kimiai paklausė Jegoras, keldamas galvą nuo priegalvio. — Jų 

ten du... 

— Vesovščikovas... Jis eina čionai!.. 

— Puiku! 

Jis jau įėjo į kambarį, užkabino duris ir, nusiėmęs kepurę, glostydamas savo 

plaukus, tyliai juokėsi. Atsirėmęs alkūnėmis į sofą, Jegoras pakilo, sudejavo ir 

linktelėjo galvą. 

— Prašau... 

Plačiai šypsodamasis, Nikolajus priėjo prie motinos, nutvėrė jos ranką: 

— Jeigu nebūčiau tavęs pamatęs — nors grįžk atgal į kalėjimą! Nieko 

mieste nepažįstu, o eisi į priemiestį — tuojau nutvers. Vaikštau ir galvoju sau — 

kvailas! Ko bėgau? Staiga matau — Nilovna lekia! Aš paskui tave... 

— Kaipgi tu pabėgai? — paklausė motina. 

Jis nerangiai atsisėdo ant sofos krašto ir, sumišęs traukydamas pečiais, 

kalbėjo: 

— Proga pasitaikė! Aš vaikščiojau, o kriminaliniai kaliniai pradėjo 

prižiūrėtoją mušti. Ten yra vienas toksai, iš žandarų, už vagystę išvytas, — 

šnipinėja, skundžia, ramybės niekam neduoda! Jie muša jį, sąmyšis, prižiūrėtojai 

išsigando, bėgioja, švilpia. 2iūriu — vartai atviri, aikštė, miestas. Ir išėjau 

neskubėdamas... Tartum sapne. Paėjęs stabtelėjau, atsipeikėjau — kur man eiti? 

2iūriu — kalėjimo vartai jau uždaryti... 

— Hm! — tarė Jegoras. — O jūs, pone, būtumėt su-grįžęs, mandagiai 

pasibeldęs į duris ir paprašęs įleisti. Atsiprašau, girdi, aš truputį pasikarščiavau... 

— Taip, — šypsodamasis kalbėjo Nikolajus, — tai kvailystė. Na, vis dėlto 

prieš draugus negražu — niekam nieko nepasakiau... Einu. Matau — numirėlį 

neša, kūdikį. Žengiu paskui karstą, galvą nuleidau, į nieką nežiūriu. Pasėdėjau 

kapinėse, atgaivino mane oras, ir dingtelėjo į galvą viena mintis... 

— Viena? — paklausė Jegoras ir atsikvėpęs pridūrė: — Aš manau, jai ten 

neanksta... 

Vesovščikovas neįsižeidė ir, papurtęs galvą, ėmė juoktis: 

— Na, dabar mano galva nebe tokia tuščia, kaip seniau... O tu, Jegorai 

Ivanovičiau, vis tebesergi... 

— Kiekvienas daro, ką gali! — atsakė Jegoras, ko-sėdamas šlapiu kosuliu. 

— Kalbėk toliau! 

— Paskui nuėjau į zemstvos muziejų. Pasivaikščiojau ten, pažiūrinėjau, o 

pats vis galvoju — kaipgi, kur man dabar? Net pats ant savęs supykau. Ir valgyti 

labai įsinorėjau! Išėjau į gatvę, einu, pikta... Matau, polici¬ninkai stebi visus. Na, 
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manau, su savo snukiu greit pateksiu į dievo teismą!.. Staiga — Nilovna priešais 

bėga, aš pasitraukiau ir paskui ją — štai ir viskas! 

— O aš tavęs ir nepastebėjau! — kaltai tarė motina. Ji akimis tyrinėjo 

Vesovščikovą, ir jai atrodė, kad jis tartum lengvesnis pasidaręs. 

— Draugai, tur būt, nerimauja... — kasydamas galvą, tarė Nikolajus. 

— O vyresnybės tau negaila? Juk ji taip pat nerimauja! -— tarė Jegoras. 

Jis pravėrė burną ir, tartum kramtydamas orą, pradėjo judinti lūpas. — Tačiau 

šalin juokus! Tave reikia slėpti, o tai nelengva, nors ir malonu. Jeigu aš galėčiau 

atsikelti... — jis užduso, nuleido rankas ant krūtinės ir silpnais judesiais ėmė ją 

trinti. 

— Tu smarkiai įsisirgai, Jegorai Ivanovičiau! — tarė Nikolajus ir panarino 

galvą. Motina atsiduso, neramiomis. akimis apžvelgė mažą, ankštą kambarėlį. 

— Tai mano paties reikalas! — atsakė Jegoras..— Jūs, motut, klausinėkite 

apie Pavlą, nėra ko čia apsimesti!  

Vesovščikovas plačiai nusišypsojo. 

— Pavlas — nieko! Sveikas. Jis ten pas mus kaip ir seniūnas. Su vyresnybe 

kalbasi ir apskritai — komanduoja. Jj gerbia... 

Vlasova lingavo galvą, klausydama Vesovščikovo pa-sakojimų, ir šnairomis 

žvilgčiojo į išpurtusį, melsvą Jegoro veidą. Nejudamai sustingęs, be jokios 

išraiškos, jis atrodė keistai plokščias, ir tiktai jo akys tebežibėjo linksmai ir gyvai... 

— Duotumėt man pavalgyti — dievaži, labai noriu! — netikėtai sušuko 

Nikolajus. 

— Motut, paimkite nuo lentynos duoną, paskui išeikite į koridorių ir 

pasibelskite į antrąsias duris kairėje. Atidarys moteris, tuomet jūs pasakykite jai, 

kad ji paimtų viską, ką turi valgomo, ir ateitų čionai. 

— Kur čia —viską? — užprotestavo Nikolajus. 

— Nesijaudink — nedaug... 

Motina išėjo, pasibeldė į duris ir, klausydamasi tylos, kuri buvo už durų, 

liūdnai pamanė apie Jegorą: 

„Miršta...“ 

— Kas ten? — paklausė už durų. 

— Nuo Jegoro Ivanovičiaus! — negarsiai atsakė motina. — Prašo jus pas 

save... 

— Tuoj ateisiu! — atsakė jai, neatidarydama durų. Ji valandėlę paklausė 

ir vėl pasibeldė. Tuomet durys smarkiai atsidarė, ir į koridorių išėjo aukšta moteris 

su akiniais. Skubiai taisydama suglamžytą palaidinės rankovę, ji rūsčiai paklausė 

motiną: 

— Ko jums reikia? 

— Aš nuo Jegoro Ivanovičiaus... 

— Aha! Einam. O, aš gi pažįstu jus! — tyliai sušu¬ko moteriškė.-— Sveika! 

Čia tamsu... 

Vlasova pažvelgė į ją ir prisiminė, kad ji retkarčiais ateidavo pas Nikolajų. 

„Vis savi!“ — toptelėjo jos galvoje. 

Lipdama Vlasovai ant kulnų, moteris privertė ją eiti pirmyn, o pati, žengdama 

paskui, klausinėjo: 

— Bloga jam? 

— Taip, guli. Prašė, kad atneštumėt valgyti... 
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Na, tatai nereikalinga... 

Kai jos įėjo pas Jegorą, jas pasitiko jo gargaliavimas: 

— Keliauju pas protėvius, mano drauge. Liudmila Vasiljevna, šis vyras be 

vyresnybės leidimo iš kalėjimo išėjo — akiplėša! Pirmiausia jį pavalgydinkite, 

paskui kur nors paslėpkite. 

Moteris linktelėjo galvą ir, atidžiai žiūrėdama į ligonio veidą, griežtai tarė: 

— Jūs, Jegorai, turėjote pašaukti mane tuojau, kai tik pas jus atėjo. Ir jūs 

du kartus, matau, negėrėte vaistų — kas per apsileidimas? Draugas, eikite pas 

mane. Iš ligoninės tuojau čia ateis paimti Jegoro. 

— Vis dėlto mane į ligoninę? — paklausė Jegoras. 

Taip. Aš ten būsiu su jumis. 

Ir ten? O, viešpatie! 

— Nekvailiokite... 

Kalbėdama moteriškė pataisė antklodę ant Jegoro krūtinės, įdėmiai apžiūrėjo 

Nikolajų, akimis išmatavo buteliuką su vaistais. Ji kalbėjo ramiai, negarsiai, jos 

judesiai buvo lengvi, veidas išblyškęs, tamsūs antakiai viršum nosies beveik siekė 

vienas kitą. Jos veidas nepatiko motinai, — atrodė išdidus, o akys žiūrėjo be 

šypsenos, be žibėjimo. Ir kalbėjo ji taip, lyg komanduotų. 

— Mes išeisim! — kalbėjo ji toliau. — Aš greit sugrįšiu! Jūs duokite Jegorui 

valgomąjį šaukštą štai šito. Neleiskite jam kalbėti... 

Ir ji išėjo, išsivesdama Nikolajų. 

— Nuostabi moteris! — tarė Jegoras atsidusdamas. — Puiki moteris... Jus, 

motut, reikėtų pas ją apgyvendinti, — ji labai pavargsta... 

— O tu nekalbėk! Se, verčiau išgerk!.. — švelniai paprašė motina. 

Jis nurijo vaistus ir prisimerkęs kalbėjo: 

— Vis tiek aš mirsiu, nors ir tylėsiu... 

Kita akim jis žiūrėjo į motinos veidą, jo lūpos pamažu išsiskleidė šypsenai. 

Motina palenkė galvą, aštrus pasigailėjimo jausmas spaudė jai iš akių ašaras. 

— Nieko, tatai natūralu... Smagu gyventi, bet paskui vis tiek prisieina 

mirti... 

Motina uždėjo jam ant galvos ranką ir vėl tyliai tarė: 

— Patylėk, a?.. 

Jis užsimerkė, lyg klausydamasis kimių garsų savo krūtinėje, ir atkakliai 

kalbėjo toliau: 

— Nėra prasmės tylėti, motut! Ką aš laimėsiu tylėdamas? Keletą agonijos 

sekundžių, o neteksiu malonumo paplepėti su geru žmogumi. Aš manau, kad 

aname pasaulyje nėra tokių gerų žmonių, kaip šiame... 

Motina neramiai pertraukė jo kalbą: 

— Štai ateis ji, toji ponia, ir bars mane už tai, kad tu kalbi... 

— Ji ne ponia, bet revoliucionierė, draugas, nuostabi siela. Barti ji jus, 

motut, tikrai bars. Visus bara, visuomet... 

Ir pamažu, sunkiai judindamas lūpas, Jegoras pradėjo pasakoti savo 

kaimynės gyvenimo istoriją. Jo akys šypsojosi; motina matė, kad jis tyčia ją erzina, 

ir, žiūrėdama jam į veidą, drėgną ir pamėlusį, neramiai mąstė: 

„Mirs...“ 

Įėjo Liudmila ir, rūpestingai uždariusi paskui save duris, prabilo, kreipdamasi 

į Vlasovą: 



140 

— Jūsų pažįstamasis būtinai turi persirengti ir kuo greičiausiai išeiti iš 

manęs; taigi jūs, Pelagėja Nilovna, tuojau eikite, gaukite jam drabužius ir viską 

atneškite čia. Gaila — nėra Sofjos, tai jos specialybė slėpti žmones. 

— Rytoj ji atvažiuos! — tarė motina, užsimesdama skarą ant pečių. 

Kiekvieną kartą, kada jie pavesdavo jai atlikti kokį nors darbą, ją tvirtai 

apimdavo noras jį atlikti greitai ir gerai, ir apie nieką ji jau nebegalėdavo galvoti, 

kaip tik apie savo uždavinį. Ir dabar, iš susirūpinimo nuleidusi antakius, sumaniai 

klausinėjo: 

— Kaip jūs manote jį aprengti? 

— Vis tiek! Jis išeis naktį... 

— Naktį blogiau — mažiau žmonių gatvėse, labiau seka, o jis ne iš 

vikriųjų... 

Jegoras dusliai nusijuokė. 

— O ar galima bus ateiti pas tave į ligoninę? — paklausė motina. 

Jis kosėdamas linktelėjo galvą. Liudmila pažvelgė į motiną tamsiomis akimis 

ir pasiūlė: 

— Norite paeiliui su manimi budėti prie jo? Taip? Gerai! O dabar — eikite 

greičiau... 

Meiliai, bet valdingai paėmusi motiną už rankos, ji išvedė ją už durų ir ten 

tyliai pasakė: 

— Neužsigaukite, kad aš jus išvedu! Bet jam pavojinga kalbėti... O aš turiu 

vilties... 

Ji suspaudė rankas, jos pirštai subraškėjo, o nuvargę vokai nusileido ant 

akių... 

Nuo jos paaiškinimo motina sumišo ir sumurmėjo: 

— Ką jūs čia? 

— Žiūrėkite, ar nėra šnipų! — tyliai tarė moteris. Pakėlusi rankas prie 

veido, ji trynė smilkinius, jos lūpos virpėjo, veidas pasidarė švelnesnis. 

— Žinau!.. — ne be pasididžiavimo atsakė jai motina. Išėjusi pro vartus, ji 

stabtelėjo valandėlę, pasitaisė skarelę ir nežymiai, bet akyliai apsižvalgė aplinkui. 

Ji jau beveik nesuklysdama mokėjo atskirti šnipą gatvės minioje. Jai buvo gerai 

pažįstamas pabrėžtas eisenos nerūpestingumas, įtemptas mostų laisvumas, 

nuovargio ir nuobodulio išraiška veide ir po visu tuo blogai paslėptas baimingas, 

kaltas neramių ir nemaloniai aštrių akių mirksėjimas. 

Šį kartą ji nepastebėjo pažįstamo veido ir neskubėdama nuėjo gatve, o paskui 

pasisamdė vežiką ir įsakė nuvežti į turgavietę. Pirkdama Nikolajui drabužius, ji 

smarkiai derėjosi su pardavėjais ir, be ko kita, plūdo savo girtuoklį vyrą, kuriam 

beveik kas mėnesį vis naujus drabužius reikią pirkti. Šis prasimanymas mažai 

teveikė prekiautojus, bet labai patiko jai pačiai, — važiuodama ji sumetė, kad 

policija, žinoma, supras, jog Nikolajui reikia pakeisti drabužius, ir atsiųs seklius į 

turgavietę. Su tokiu pat naiviu atsargumu ji grįžo į Jegoro kambarį; paskui jai teko 

palydėti Nikolajų į miesto pakraštį. Niko¬lajus ėjo viena puse gatvės, o ji — antra 

puse, ir motinai buvo juokinga ir smagu matyti, kaip Vesovščikovas sunkiai 

žingsniavo, nuleidęs galvą, kaip jo kojos pynėsi ilguose rudo apsiausto skvernuose 

ir kaip jis vis taisinėjo nusmukusią jam .ant nosies skrybėlę. Vienoje tuščioje 

gatvėje juos pasitiko Sašenka, ir motina, galvos linktelėjimu atsisveikinusi su 

Vesovščikovu, nuėjo namo. 
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„O Paša sėdi... ir — Andriuša...“ — liūdnai pagalvojo ji. 

 

X 
 

Nikolajus pasitiko ją nuogąstingu šūksmu: 

—- Žinote — Jegorui visai bloga, visai! Jį išvežė j ligoninę, čia buvo Liudmila, 

ji prašė jus užeiti pas ją... 

— Į ligoninę? 

Nervingu judesiu pasitaisęs akinius, Nikolajus padėjo motinai apsivilkti 

palaidinę ir, spausdamas jos ranką savo išdžiūvusia, šilta ranka, virpčiojančiu 

balsu tarė: 

— Taip! Pasiimkite štai šį ryšulį. Jau įtaisėte Vesovščikovą?.. 

— Viskas gerai... 

. —- Aš taip pat ateisiu pas Jegorą... 

Iš nuovargio motinai sukosi galva, ir nerami Nikolajaus nuotaika žadino jai 

liūdną dramos nujautimą.  

„Miršta!“ — beprasmiškai daužėsi jos galvoje niūri mintis. 

Bet kai atėjo į mažą, švarų ir šviesų ligoninės kambarėlį ir krūvoje baltų 

priegalvių pamatė lovoje sėdintį ir kimiai kvatojantį Jegorą, ji iš karto nusiramino. 

Ji šypsodamasi atsistojo tarpdury ir klausėsi, kaip ligonis sako gydytojui: 

— Gydymas — tai reforma... 

— Nesimaivyk, Jegorai, — plonu balsu sušuko susi-rūpinęs gydytojas. 

— O aš — revoliucionierius, neapkenčiu reformų... 

Gydytojas atsargiai padėjo Jegoro ranką ant jo kelių, atsikėlė nuo kėdės ir, 

susimąstęs pešiodamas barzdą, pradėjo čiupinėti ištinusį ligonio veidą. 

Motina gerai pažinojo gydytoją: jis buvo vienas iš artimųjų Nikolajaus draugų, 

Ivanas Danilovičius. Ji priėjo prie Jegoro — jis, pasitikdamas ją, iškišo liežuvį. 

Gydytojas atsisuko. 

— A, Nilovna! Sveika! Ką jūs čia turite? 

— Knygų, turbūt. 

— Jam negalima skaityti! — pastebėjo mažasis gydytojas. 

— Jis nori paversti mane idiotu! — pasiskundė Jegoras. 

Trumpi, sunkūs, kimūs atodūsiai veržėsi iš Jegoro krūtinėsjo veidas išpiltas 

smulkių prakaito lašų, ir, palengva keldamas savo sunkias, neklusnias rankas, jis 

šluostė delnu kaktą. Keistas išpurtusių skruostų nejudrumas išdarkė jo platų, 

gerą veidą, visi bruožai išnyko po negyva kauke, ir tiktai akys, giliai įdubusios 

ištinusiame veide, žiūrėjo aiškiai, šypsodamos atlaidžia šypsena. 

— Ei, mokslinčiai! Aš pavargau, ar galima gulti?.. — paklausė jis. 

— Negalima! — trumpai atsakė gydytojas. 

— Na, aš atsigulsiu, kai tu išeisi... 

— Jūs, Nilovna, neleiskite jam to! Pataisykite prie-galvius. Ir prašau 

nekalbėti su juo — jam tas kenkia... 

Motina linktelėjo galvą. Gydytojas išėjo greitais, smulkiais žingsniais. Jegoras 

atlošė galvą, užsimerkė ir apmirė, tik jo rankų pirštai tyliai virpėjo. Nuo baltų 

mažojo kambarėlio sienų dvelkė sausas šaltis, blausus liūdesys. Pro didelį langą 

žiūrėjo skarotos liepų viršūnės, tamsiuose, dulkėtuose lapuose aiškiai blizgėjo 

geltonos dėmės — šalti ateinančio rudens prisilietimai. 
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— Mirtis ateina pas mane iš lėto... nenoromis... — nejudėdamas ir 

neatmerkdamas akių, prabilo Jegoras. — Jai, matyt, truputį gaila manęs: toks 

sugyvenamas buvo vaikinas... 

— Tu patylėtum, Jegorai Ivanovičiau! — prašė motina, tylutėliai 

glostydama jo ranką. 

— Palauk, nutilsiu... 

Dusdamas, sunkiai beištardamas žodžius, jis kalbėjo toliau, pertraukdamas 

kalbą ilgomis bejėgiškumo pauzėmis: 

— Labai puiku, kad jūs su mumis, malonu matyti jūsų veidą. Ko ji 

susilauks? — klausiu aš save. Liūdna, kai pamanai, kad jūsų, kaip ir visų, laukia 

kalėjimas ir įvairios kiaulystės. Ar jūs nebijote kalėjimo? 

— Ne! — paprastai atsakė ji. 

—- Na taip, žinoma. Bet vis dėlto kalėjimas — šlamštas, tai jis sužalojo mane. 

Nuoširdžiai kalbant — aš nenoriu mirti... 

„Gal dar nemirsi!“ — norėjo pasakyti ji, bet, pažiūrėjusi į jo veidą, nutylėjo. 

— Aš dar galėčiau dirbti... Bet jeigu negalima dirbti, nėra ko gyventi ir — 

kvaila gyventi... 

„Teisybė, tačiau — neramina!“ — nejučiomis prisiminė motina Andrejaus 

žodžius ir sunkiai atsiduso. Per dieną jį labai pavargo ir norėjo valgyti. 

Monotoniškas drėgnas ligonio šnibždesys, pripildydamas kambarį, be jėgų 

šliaužiojo lygiomis sienomis. Liepų viršūnės pro langą atrodė panašios į žemai 

nusileidusius debesis ir stebino savo liūdnu juodumu. Visa buvo keistai apmirę 

sustingusioje prieblandoje ir liūdnai laukė nakties. 

— Kaip man negera! — tarė Jegoras ir užsimerkęs nutilo. 

— Užmik! — patarė motina. — Gal geriau bus. 

Paskui ėmė klausytis jo alsavimo; apsižvalgė, pasėdėjo nejudėdama kelias 

minutes, apimta šalto liūdesio, ir užsnūdo. 

Ją pažadino atsargus durų varstymas, krūptelėjusi ji pamatė atmerktas 

Jegoro akis. 

— Užmigau, atleisk! — tarė ji tyliai. 

— Ir tu atleisk... — pakartojo jis taip pat tyliai. 

Pro langą žiūrėjo vakaro prieblanda, blausus šaltis 

spaudė akis, viskas keistai blyško, ligonio veidas pasidarė tamsus. 

Pasigirdo čežėjimas ir Liudmilos balsas: 

— Sėdi patamsyje ir šnibždasi. Kurgi čia mygtukas? 

Visas kambarys staiga nušvito balta, nemalonia šviesa. Jo viduryje stovėjo 

Liudmila, visa juoda, aukšta, tiesi. 

Jegoras smarkiai krūptelėjo visu kūnu, pakėlė ranką prie krūtinės. 

— Kas? — šūktelėjo Liudmila, bėgdama prie jo. 

Jis žiūrėjo į motiną apstulbusiomis akimis, ir dabar 

jos atrodė jai didelės ir keistai ryškios. 

Plačiai atvėręs burną, jis kėlė galvą aukštyn, o ranką ištiesė į priekį. Motina 

atsargiai paėmė jo ranką ir, sulaikydama kvapą, žiūrėjo į Jegoro veidą. 

Mėšlungišku ir stipriu kaklo judesiu jis užvertė galvą ir garsiai tarė: 

— Nebegaliu, baigta!.. 

Jo kūnas gležnai krūptelėjo, galva be jėgų nusviro ant peties, ir plačiai 

atvertose akyse negyvai atšvito šalta viršum lovos degančios lempos šviesa. 
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— Vargšeli mano! — sušnibždėjo motina.  

Liudmila palengva atsitraukė nuo lovos, atsistojo prie lango ir, žiūrėdama 

kažkur priešais save, Vlasovai nepažįstamu, neįprastai garsiu balsu tarė: 

— Mirė... 

Ji susilenkė, pasirėmė alkūnėmis ant lango ir staiga, tarytum kas jai būtų 

sudavęs per galvą, be jėgų suklupo ant kelių, užsidengė rankomis veidą ir dusliai 

suvaitojo. 

Sudėjusi sunkias Jegoro rankas ant krūtinės, pataisiusi ant priegalvio keistai 

sunkią galvą, motina, šluostydamasi ašaras, priėjo prie Liudmilos, pasilenkė prie 

jos, švelniai paglostė jos tankius plaukus. Moteris palengva pasisuko į ją, jos 

matinės spalvos akys ligūstai išsiplėtė, ji atsistojo ir drebančiomis lūpomis 

sušnibždėjo: 

— Mudu kartu gyvenome ištrėmime, ėjome ten, sėdėjome kalėjimuose... 

Kartais būdavo nebepakeliama, šlykštu, daugelis nusimindavo... 

Sausas, garsus raudojimas užgniaužė jai gerklę, ji nugalėjo jį ir, prikišusi prie 

motinos veido savo veidą, suminkštintą švelnaus, liūdno jausmo, ją pajauninusio, 

be ašarų kūkčiodama, greitai šnibždėjo: 

— O jis visuomet būdavo nenuilstamai linksmas, pokštaudavo, 

juokaudavo, vyriškai slėpdamas savo kančias... stengdavosi padrąsinti 

silpnuosius. Geras, jautrus, malonus... Ten, Sibire, nieko neveikimas ištvirkina 

žmones, dažnai sukelia blogų jausmų — kaip jis mokėjo su jais kovoti!.. Koksai tai 

buvo draugas, kad jūs žinotumėt! Sunkus, pilnas kentėjimų buvo jo asmeninis 

gyvenimas, bet niekas negirdėjo jo skundų — niekas, niekados! Aš buvau artima 

jo bičiulė, aš daug skolinga jo širdžiai, jis davė man viską, ką galėjo, iš savo proto, 

ir vienišas, pavargęs niekad neprašė už tai nei meilumo, nei dėmesio... 

Ji priėjo prie Jegoro, pasilenkė ir, bučiuodama jam ranką, liūdnai, negarsiai 

kalbėjo: 

:— Drauge, brangusis mano, mielasis, dėkoju, dėkoju iš visos širdies, sudie! 

Dirbsiu, kaip dirbai tu, nepailsdama, neabejodama, visą gyvenimą!.. Sudie! 

Raudojimas purtė jos kūną, ir kūkčiodama ji padėjo savo galvą ant lovos prie 

Jegoro kojų. Motina tyliai verkė gausiomis ašaromis. Ji kažkodėl norėjo sulaikyti 

jas, norėjo ypatingai, stipriai pamyluoti ją, norėjo kalbėti apie Jegorą gerais meilės 

ir liūdesio žodžiais. Pro ašaras ji žiūrėjo į jo sukritusį veidą, į akis, miegūstai 

pridengtas nuleistų vokų, į lūpas, tamsias, sustingusias švelnioje šypsenoje. Buvo 

tylu ir nuobodžiai šviesu... 

Įėjo Ivanas Danilovičius kaip ir visuomet greitais, smulkiais žingsniais, — įėjo, 

staiga sustojo vidury kambario ir, greitu judesiu susikišęs rankas į kišenes, 

nervingai ir garsiai paklausė: 

— Seniai?.. 

Jam niekas neatsakė. Pamažu svyruodamas ir trindamas kaktą, jis priėjo prie 

Jegoro, paspaudė jam ranką ir pasitraukė į šalį. 

— Nenuostabu— su tokia širdim, kaip jo, taip turėjo atsitikti bent... prieš 

pusę metų... 

Jo aukštas, ne vietoje garsus, per prievartą ramus balsas staiga nutrūko. 

Atsirėmęs nugara į sieną, jis greitais pirštais suko barzdelę ir, tankiai 

mirkčiodamas, žiūrėjo į grupę prie lovos. 

— Dar vienas! — tarė jis tyliai. 
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Liudmila atsistojo, priėjo prie lango, atidarė jį. Po valandėlės jie visi trys 

stovėjo prie lango, tvirtai glausdamiesi vienas prie kito, ir žiūrėjo į niaurų rudens 

nakties veidą. Virš juodų medžių viršūnių žibėjo žvaigždės, be galo pagilindamos 

padangių tolumas... 

Liudmila paėmė motiną už parankės ir tylėdama prisiglaudė prie jos peties. 

Gydytojas, žemai nuleidęs galvą, nosine šluostė pensne. Tyloje už lango alsiai 

dūsavo vakarinis miesto ūžesys, šaltis dvelkė j veidus, kedeno plaukus. Liudmila 

krūpčiojo, jos veidu ritosi ašaros. Ligoninės koridoriuose blaškėsi pavargę, 

išgąsdinti garsai, greitas kojų šlepsėjimas, aimanos, liūdnas šnibždesys. Žmonės 

nejudėdami stovėjo prie lango, žiūrėjo j tamsą ir tylėjo. 

Motina pasijuto nereikalinga ir, atsargiai ištraukusi ranką, nusilenkusi 

Jegorui, ėjo prie durų. 

— Jūs išeinate? — tyliai ir neatsigręždamas paklausė gydytojas. 

— Taip... 

Gatvėje ji pagalvojo apie Liudmilą, prisiminusi jos šykščias ašaras: 

„Ir paverkti nemoka..." 

Priešmirtiniai Jegoro žodžiai sukėlė jai tylų atodūsį. Pamažu žingsniuodama 

gatve, ji prisiminėjo gyvas akis, jo išdaigas, pasakojimus apie gyvenimą. 

„Geram žmogui gyventi sunku, mirti — lengva... Kažin kaip aš mirsiu?..“ 

Paskui ji įsivaizdavo Liudmilą ir gydytoją prie lango baltame, perdaug 

šviesiame kambaryje, už jų — negyvas Jegoro akis ir, apimta slegiančio gailesčio 

žmonėms, sunkiai atsiduso ir pradėjo eiti greičiau: kažkoks neramus jausmas 

vargino ją. 

„Reikia paskubėti!“ — galvojo ji, pasiduodama liūdnai, bet žvaliai jėgai, 

švelniai skatinančiai ją iš vidaus. 

 

XI 
 

Visą kitą dieną motina praleido besirūpindama laidotuvėmis, o vakare, kai ji, 

Nikolajus ir Sofja gėrė arbatą, atėjo Sašenka, keistai triukšminga ir pagyvėjusi. Jos 

skruostuose degė raudonis, akys linksmai žibėjo, ir motinai atrodė, kad visa ji buvo 

kupina kažkokios džiaugsmingos vilties. Jos nuotaika šiurkščiai ir audringai 

įsibrovė į liūdną toną atsiminimų apie mirusįjį ir, nesusiliedama su jais, privertė 

sumišti visus ir apakino lyg ugnis, netikėtai plykstelėjusi tamsoje. Nikolajus, 

susimąstęs barbendamas pirštu į stalą, tarė: 

— Jūs šiandien visai ne tokia, kaip paprastai, Saša... 

— Taip? Gali būti! — atsakė ji ir nusijuokė laimingu juoku. 

Motina pažvelgė j ją tyliai priekaištaudama, o Sofja primenančiu tonu 

pastebėjo: 

— O mes kalbėjomės apie Jegorą Ivanovičių... 

— Koks nuostabus žmogus, ar ne tiesa? — sušuko Saša. — Aš nemačiau 

jo be šypsenos veide, be išdaigos. Ir kaip jis dirbo! Tai buvo revoliucijos menininkas, 

jis valdė revoliucinę mintį kaip didis meistras. Kaip paprastai ir stipriai jis visuomet 

piešdavo melo, prievartos ir neteisybės paveikslus. 

Ji kalbėjo negarsiai, susimąsčiusi ir šypsančiomis akimis, bet toji šypsena 

nenustelbė trykštančios iš jos akių niekam nesuprantamos ugnies ir visiems 

aiškiai matomo džiūgavimo. 
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Jie nenorėjo, kad draugo mirties sukelta sielvarto nuotaika užleistų vietą 

Sašenkos atneštam džiugiam jausmui, ir, nesąmoningai gindami savo liūdną teisę 

sielotis, jie nejučiomis stengėsi užkrėsti merginą savo nuotaika... 

— Ir štai jis numirė! — atidžiai žiūrėdama j ją, atkakliai tarė Sofja. 

Saša apžvelgė visus greitu, klausiančiu žvilgsniu, jos antakiai susiraukė. Ir, 

nuleidusi galvą, nutilo, lėtai tai-sydamasi plaukus. 

— Numirė? — tarė ji garsiai ir vėl apžvelgė visus iššaukiančiomis akimis. 

— Ką reiškia — numirė? Kas — numirė? Argi numirė mano pagarba Jegorui, mano 

meilė jam, draugui, atsiminimas apie jo minties darbą, argi numirė tas darbas, 

išnyko jausmai, kuriuos jis sukėlė mano širdyje, argi sudužo mano pažiūra į jį, 

kaip į drąsų, garbingą žmogų? Argi visa tai numirė? Tatai niekuomet man nemirs, 

aš žinau. Man atrodo, mes per greit skubame pasakyti apie žmogų — jis numirė. 

„Sustingo lūpos jo, bet žodis — amžinai tegul gyvens gyvųjų širdyse!“ 

Susijaudinusi ji vėl atsisėdo prie stalo, pasirėmė alkūnėmis ant jo ir tylesniu 

balsu, labiau susimąsčiusi, su šypsena žiūrėdama miglotomis akimis į draugus, 

kalbėjo toliau: 

— Gal aš kvailai kalbu, draugai, bet aš tikiu garbingu nemirtingumu tų 

žmonių, kurie man sukėlė laimę gyventi nuostabų gyvenimą, kurį aš gyvenu, kuris 

džiaugsmingai svaigina mane nuostabiu savo sudėtingumu, reiškinių įvairumu ir 

kilimu idėjų, kurios man brangios kaip mano širdis. Mes, galbūt, perdaug taupiai 

eikvojame savo jausmus, daug gyvename protu, ir tatai mus truputį darko, mes 

vertiname, o ne jaučiame... 

— Jums, turbūt, kas nors gera atsitiko? — paklausė Sofja šypsodamasi. 

— Taip! — linktelėjusi galvą, tarė Saša. — Man atrodo, labai! Aš visą naktį 

kalbėjausi su .Vesovščikovu. Seniau aš jo nemėgau, jis man atrodė šiurkštus ir 

tamsus. Bet jis ir buvo toks, be abejo. Jame slypėjo atkaklus juodas įniršimas ant 

visų, jis visuomet kažkaip baisiai sunkiai statydavo save visa ko centre ir grubiai, 

įtūžęs sakydavo — aš, aš, aš! čia buvo kažkas miesčioniško, erzinančio... 

Ji nusišypsojo ir vėl apžvelgė visus savo spindinčiu žvilgsniu. 

— Dabar jis sako — draugai! Ir reikia girdėti, kaip jis tai ištaria. Su 

kažkokia drovia, švelnia meile — tas neapsakoma žodžiais! Pasidarė nuostabiai 

paprastas ir nuoširdus ir visas kupinas noro dirbti. Jis surado save, mato savo 

galią, žino, ko jam trūksta; svarbiausia, jame atsirado tikrojo draugiškumo 

jausmo... 

Vlasova klausėsi Sašos kalbos, ir jai buvo smagu matyti, kad visuomet rūsti 

mergina dabar sušvelnėjusi ir   

linksma. Tačiau tuo pat metu kažkur giliai jos sieloje ėmė knietėti pavydo 

mintis: 

„O kaipgi Paša?..“ 

— Jis, — kalbėjo toliau Saša, — dabar vien ir tegalvoja apie draugus, ir 

žinote, kuo jis nori įtikinti mane? Kad būtina padėti jiems pabėgti, taip! Jis sako, 

kad tatai labai paprasta ir lengva... 

Sofja pakėlė galvą ir gyvai tarė: 

— O jūs, Saša, kaip apie tai manote? Juk tai — mintis! 

Motinos rankoje sudrebėjo arbatos puodukas, Saša suraukė antakius, 

prilaikydama savo pagyvėjimą, patylėjo ir rimtu balsu, bet džiugiai šypsodamasi, 

užsikirsdama pratarė: 
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— Jeigu iš tikrųjų viskas taip yra, kaip jis sako, — mes turime pamėginti! 

Tai mūsų pareiga!.. 

Ji paraudo, vėl atsisėdo ant kėdės, nutilo. 

„Brangute tu mano, brangute!“ — šypsodamasi galvojo motina. Sofja taip pat 

nusišypsojo, o Nikolajus, švelniai žiūrėdamas į Sašos veidą, tyliai susijuokė. 

Tuomet mergina pakėlė galvą, griežtai pažiūrėjo į visus ir išblyškusi, žybtelėjusi 

akimis, sausai, su nuoskauda balse tarė: 

— Jūs juokiatės, aš suprantu jus... Jūs manote, kad aš asmeniškai tuo 

suinteresuota?—; Kodėl, Saša? — vylingai paklausė Sofja, atsistodama ir 

prieidama prie jos. Sis klausimas motinai pasirodė nereikalingas ir užgaunąs 

merginą, ji atsiduso ir, kilstelėjusi antakį, priekaištingai pažiūrėjo į Sofją. 

— Bet — aš atsisakau! — sušuko Saša. — Aš ne-dalyvausiu tą klausimą 

sprendžiant, jeigu jūs jį svarstysite... 

— Liaukitės, Saša! — ramiai tarė Nikolajus. 

Motina taip pat priėjo prie jos ir pasilenkusi atsargiai paglostė jai galvą. Saša 

nutvėrė jos ranką ir, pakėlusi aukštyn savo paraudusį veidą, sumišusi pažvelgė 

motinai į veidą. Toji nusišypsojo ir, nežinodama, ką pasakyti Sašai, liūdnai 

atsiduso. O Sofja atsisėdo ant kėdės šalia Sašos, apkabino jos pečius ir, su smalsia 

šypsena žiūrėdama jai į akis, tarė: 

— Jūs keistuolė!.. 

— Taip, aš, rodos, prikvailiojau... 

— Kaip jūs galėjote pamanyti... — kalbėjo Sofja. Bet Nikolajus dalykiškai 

ir rimtai nutraukė ją: 

— Ar ruošti pabėgimą, jeigu jis įmanomas, negali būti dviejų nuomonių. Bet 

pirmiausia mes turime sužinoti, ar to nori kalinamieji draugai... 

Saša nuleido galvą. 

Sofja, užsirūkydama papirosą, pažvelgė į brolį ir pla¬čiu rankos mostu numetė 

degtuką kažkur į kampą. 

— Kur čia nenorės! — atsidususi tarė motina. — Tik netikiu, kad tatai 

galima... 

Visi tylėjo, o ji taip norėjo dar pasiklausyti apie pabėgimo galimumą! 

— Aš turiu pasimatyti su Vesovščikovu! — tarė 

Sofja. 

— Rytoj jums pasakysiu, kur ir kada! — negarsiai atsakė Saša. 

— Ką jis veiks? — paklausė Sofja, vaikštinėdama po kambarį. 

— Jam nuspręsta duoti raidžių rinkėjo darbo naujoje spaustuvėje. O iki to 

laiko pagyvens pas girininką. 

Sašos antakiai susiraukė, veido išraiška, kaip paprastai, pasidarė rūsti, ir 

balsas skambėjo sausai. Nikolajus priėjo prie motinos, plaunančios puodukus, ir 

tarė jai: 

— Poryt jūs einate pasimatyti, tai reikia raščiuką Pavlui paduoti. 

Suprantate — reikia žinoti... 

— Aš suprantu, suprantu! — skubiai atsiliepė ji. — Aš jau perduosiu... 

— Aš išeinu, — pareiškė Saša ir greitai, tylomis paspaudusi visiems ranką, 

žengdama kažkokiu itin tvirtu žingsniu, išėjo tiesi ir liesa. 

Sofja uždėjo rankas motinai ant pečių ir, sūpuodama ją kėdėje, su šypsena 

paklausė: 
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— Ar jūs, Nilovna, mylėtumėte tokią dukterį?.. 

— O, viešpatie! Kad nors vieną dienelę gaučiau pamatyti juodu drauge! — 

sušuko Vlasova, kuone pravirkdama. 

— Taip, truputis laimės — tatai gera kiekvienam!.. — negarsiai pastebėjo 

Nikolajus. — Bet nėra žmonių, kurie norėtų trupučio laimės. O kai jos daug — ji 

pigi... 

Sofja atsisėdo prie pianino ir pradėjo skambinti kažką liūdną. 

 

XII 
 

Kitą dieną paryčiu kelios dešimtys vyrų ir moterų stovėjo prie ligoninės vartų 

ir laukė, kol iš ligoninės išneš jų draugo karstą. Aplink juos atsargiai sukinėjosi 

šnipai, jautriomis ausimis gaudydami atskirus šūksnius, įsidėmėdami veidus, 

manieras ir žodžius, o iš kitos pusės gatvės žiūrėjo į juos būrys policininkų su 

revolveriais prie diržų. Šnipų akiplėšiškumas, ironiškos policininkų šypsenos ir jų 

pasirengimas parodyti savo jėgą erzino minią. Vieni, slėpdami susierzinimą, 

juokavo, kiti paniurę žiūrėjo į žemę, stengdamiesi nepastebėti užgauliojimų, treti, 

negalėdami sulaikyti pykčio, ironiškai juokėsi iš administracijos, kuri bijo žmonių, 

apsiginklavusių tik žodžiu. Balzganai žydras rudens dangus šviesiai žiūrėjo į gatvę, 

išgrįstą apvaliais pilkais akmenimis, nubarstytą geltonais lapais, ir vėjas, 

nešiodamas lapus, svaidė juos po žmonių kojomis. 

Motina stovėjo minioje ir, stebėdama pažįstamus veidus, su liūdesiu galvojo: 

„Nedaug jūsų, nedaug! O darbininkų — beveik nėra...“ 

Atsivėrė vartai, į gatvę išnešė karsto antvožą, papuoštą vainikais ir raudonais 

kaspinais. Žmonės sutartinai nusiėmė kepures — tartum pulkas juodų paukščių 

pakilo virš jų galvų. Aukštas policijos karininkas su tankiais juodais ūsais, 

raudonu veidu greitai įėjo j minią, o paskui j j, įžūliai stumdydami į šalis žmones, 

žingsniavo kareiviai, garsiai kaukšėdami į akmenis sunkiais batais. Kimiu 

komanduojamu balsu tarė karininkas: 

— Prašau nuimti kaspinus! 

Jį apspito vyrai ir moterys, kažką jam sakė, mosuodami rartkomis, 

jaudindamiesi, stumdydami vieni kitus. Priešais motinos akis šmėsčiojo išblyškę, 

sujaudinti, drebančiomis lūpomis veidai, vienos moteriškės veidu ritosi 

nuoskaudos ašaros... 

— Šalin smurtą! — sušuko kažkieno jaunas balsas ir dingo ginčų 

klegesyje. 

Motina taip pat pajuto kartėlį širdy ir, kreipdamasi į savo kaimyną, prastais 

drabužiais apsivilkusį jauną vyrą, tarė pasipiktinusi: 

— Nė palaidoti neleidžia žmogaus, kaip norėtų draugai, kas čia dabar! 

Priešiškumas didėjo, viršum žmonių galvų siūbavo karsto antvožas, vėjas 

blaškė kaspinus, vyniodamas juos apie žmonių galvas ir veidus, ir buvo girdėti 

sausas ir nervingas šilko šlamesys. 

Motiną pagavo galimo susirėmimo baimė, ji skubiai ir tyliai kalbėjo čia 

dešinėn, čia kairėn: 

— Dievai jų nematė, jeigu taip, nuimtų jau kaspinus! Nusileistų, ką jau!.. 

Garsus ir griežtas balsas skambėjo, nuslopindamas 

ūžesį: 
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— Mes reikalaujame netrukdyti mums palydėti į pas-kutinę kelionę jūsų 

nukankintąjį... 

Kažkas aukštu ir plonu balsu užtraukė: 

 
Kovodami žuvot, mielieji draugai... 

 

— Prašau nuimti kaspinus! Jakovlevai, nukirsk!  

Pasigirdo ištraukiamo kardo žvangėjimas. Motina užsimerkė, laukdama 

riksmo. Bet pasidarė tyliau, žmonės murmėjo, urzgė kaip siundomi vilkai. Paskui 

tylėdami, žemai nuleidę galvas, jie patraukė pirmyn, pripildydami gatvę žingsnių 

čežėjimo. 

Priešakyje ore plaukė apiplėštas karsto antvožas, suglamžyti vainikai, ir, 

siūbuodami į šalis, jojo policininkai. Motina ėjo šaligatviu; ji negalėjo matyti karsto 

tirštoje, glaudžiai jį apsupusioje minioje, kuri nepastebimai išaugo, užtvenkdama 

visą gatvės platumą. Minios užnugaryje taip pat kyščiojo pilkos raitelių figūros, o 

iš šonų, rankas uždėję ant kardų, žingsniavo pėstieji policininkai, ir visur šmėsčiojo 

motinai pažįstamos skvarbios šnipų akys, stropiai tiriančios žmonių veidus. 

 
Sudie, mūsų drauge, sudie... 

 

— liūdnai užtraukė du gražūs balsai. 

— Nereikia! — pasigirdo šauksmas. — Tylėkim, ponai! 

Tame šauksme buvo kažkas rūstaus, įtaigaus. Liūdna daina nutrūko, 

klegesys aptilo, ir tiktai tvirti kojų dūžiai į akmenis pripildė gatvę duslių, vienodų 

garsų. Jie sklido viršum žmonių galvų, kildami į skaidrų dangų, ir drebino orą, lyg 

dar tolimos audros pirmojo griausmo aidas. Saitas vėjas, nuolatos stiprėdamas, 

piktai nešė prieš žmones miesto gatvių dulkes ir šiukšles, taršė drabužius ir 

plaukus, temdė akis, daužėsi į krūtinę, painiojosi apie kojas... 

Šios tylios laidotuvės be popų ir be širdį gnybančio giedojimo, susimąstę 

veidai, suraukti antakiai motinai kėlė klaikų jausmą, o jos mintys, lėtai 

skriedamos, vilko įspūdžius liūdnais žodžiais: 

„Nedaugel jūsų, kurie už teisybę...“ 

Ji ėjo nuleidusi galvą, ir jai atrodė, kad čia laidoja ne Jegorą, o kažką kitą, jai 

priprastą, artimą ir reikalingą. Jai buvo liūdna, nejauku. Širdis prisipildė 

šiurkštaus, neramaus jausmo, priešiško žmonėms, lydintiems Jegorą. 

„Žinoma, — galvojo ji, — Jegoruška netikėjo į dievą, ir jie visi taip pat...“ 

Bet nenorėjo baigti savo minties ir dūsavo, stengdamasi nustumti sunkenybę 

nuo širdies. 

„O viešpatie, viešpatie Jėzau Kristau! Argi ir mane štai šitaip...“ 

Atėjo į kapines ir ilgai sukinėjosi ten siaurais tarpkapių takeliais, kol išėjo j 

atvirą vietą, nusmaigstytą mažais baltais kryžiais. Susispietė apie duobę ir nutilo, 

f Rūstus gyvųjų tylėjimas tarp kapų lėmė kažką baisaus, ir motinos širdis 

sudrebėjo, laukdama apmirė. Tarp kryžių švilpė ir staugė vėjas, ant karsto antvožo 

liūdnai virpėjo suglamžytos gėlės... 

Policininkai pastatė ausis, išsitempė, žiūrėdami į savo viršininką. Prie kapo 

atsistojo aukštas, jaunas vyras be kepurės, ilgais plaukais, juoda barzda, 

išblyškęs. Ir tuo pačiu metu pasigirdo užkimęs policijos viršininko balsas: 

— Ponai... 
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— Draugai! — garsiai ir skambiai sušuko juodbruvis. 

— Atsiprašau! — sušuko policininkas. — Skelbiu, kad negaliu leisti 

prakalbų... 

— Aš tarsiu tik keletą žodžių! — ramiai pareiškė jaunas vyriškis. — 

Draugai! Prie savo draugo ir mokytojo kapo pasižadėkime, kad niekuomet 

nepamiršime jo priesakų, kad kiekvienas- iš mūsų visą savo gyvenimą 

nenuilstamai 'kas duobę visų mūs tėvynės nelaimių šaltiniui, piktai jėgai, 

engiančiai ją — patvaldystei! 

— Suimti! — suriko policininkas, bet jo balsą nuslopino nedarniai 

prasiveržę šauksmai: 

— Šalin patvaldystę! 

Stumdydami minią, policininkai puolė prie oratoriaus, 

o jis, iš visų pusių tirštos minios apsuptas, mostelėjęs ranka, šaukė: 

— Tegyvuoja laisvė! 

Motina buvo nustumta į šalį. Ten ji iš baimės atsirėmė į kryžių ir, laukdama 

smūgio, užsimerkė. Audringas nedarnių garsų viesulas ją apkurtino, žemė siūbavo 

po kojomis, vėjas ir baimė trukdė kvėpuoti. Neramūs policijos švilpukų garsai 

lakstė ore, girdėjosi šiurkštus, komanduojąs balsas, isteriškai klykė moterys, 

braškėjo medinės tvoros, ir ant sausos žemės dusliai dundėjo trypiančios kojos. 

Tas truko ilgai, ir stovėti užsimerkus jai pasidarė nepakeliamai baisu. 

Ji pažvelgė ir riktelėjusi puolė pirmyn, ištiesdama rankas. Netoli jos, siaurame 

tarpkapių take, policininkai, apspitę ilgaplaukį žmogų, gynėsi nuo minios, 

puolančios juos iš visų pusių. Ore baltai ir šaltai žybčiojo pliki kardai, iškildami 

viršum galvų ir staigiai krisdami žemyn. Švysčiojo lazdos, tvorų nuolaužos, 

laukiniame šokyje sūkuriavo susikibusių žmonių šauksmai, kilsčiojo išblyškęs 

jaunojo vyriškio veidas, ir virš pikto susierzinimo audros gaudė stiprus jo balsas: 

— Draugai! Kam švaistote jėgas? 

Jis nugalėjo. Mesdami lazdas, vienas po kito žmonės šoko i šalį, o motina vis 

brovėsi pirmyn, traukiama nenugalimos jėgos, ir matė, kaip Nikolajus, 

nusismaukęs ant pakaušio skrybėlę, stumdė į šalis pykčiu apsvaigusius žmones, 

girdėjo jo prikaišiojantį balsą: 

— Iš proto išsikraustėte! Nurimkite pagaliau!.. 

Jai pasirodė, kad jo viena ranka raudona. 

— Nikolajau Ivanovičiau, pasitraukite! — sušuko ji, puldama prie jo. 

— Kur jūs? Jums tenai suduos... 

Nutvėrusi motiną už peties, šalia jos stovėjo Sofja — be skrybėlės, sutaršytais 

plaukais, prilaikydama jauną vaikiną, kuone berniūkštį. Jis šluostėsi rankove 

sumuštą, kruviną veidą ir drebančiomis lūpomis murmėjo: 

— Leiskite, nieko... 

— Pasirūpinkit juo, vežkite pas mus! Štai skarelė, apriškite veidą!.. — 

greitai kalbėjo Sofja ir, įspraudusi vaikino ranką į motinos ranką, nubėgo šalin 

sakydama: — Greičiau pasišalinkit, suims!.. 

Žmonės ėmė skirstytis j visas kapinių puses; paskui juos, tarpkapiais, sunkiai 

žingsniavo policininkai, nemikliai painiodamiesi savo milinių skvernuose, 

keikdamiesi ir mosuodami kardais. Vaikinas juos lydėjo vilko žvilgsniu. 

— Eikime greičiau! — tyliai sušuko motina, skarele šluostydama jo veidą. 

Spiaudydamas kraujais, jis murmėjo: 
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— Jūs jau nesirūpinkite, — man neskauda. Jis man tik kardo rankena... 

Na, o aš jam taip pat — kad duosiu lazda! Net sustaugė!.. 

Ir, grūmodamas kruvinu kumščiu, užbaigė kimstančiu balsu: 

— Palaukite — bus dar ne taip. Mes jus be muštynių sutrypsim, kai 

sukilsim, visa darbo liaudis!.. 

—- Greičiau! — ragino motina, skubėdama prie kapinių vartelių. Jai pasirodė, 

kad ten, už tvoros, laukuose, jų tykoja pasislėpusi policija ir, kai tik jie išeis — puls 

juos, pradės mušti. Bet kai, atsargiai atidariusi vartelius, ji išėjo į laukus, 

skęstančius pilkose rudens vakaro miglose — tyla ir tuštuma iš karto ją nuramino. 

—  Nagi, leiskite, aš aprišiu jums veidą, — tarė ji. 

—  Nereikia, man ir taip ne gėda! Muštynės garbingos: jis — mane, aš — 

jį... 

Motina greitosiomis perrišo žaizdą. Pamatytas kraujas pripildė jos krūtinę 

gailesčio, ir, kai jos pirštai juto drėgną šilumą, ją krėtė šiurpas. Nieko nesakydama, 

ji greit ėmė vesti sužeistąjį per laukus, laikydama jį už rankos. Atpalaidavęs burną, 

jis su pašaipa balse kalbėjo: 

— Kur jūs mane tempiate, drauge? Aš pats galiu eiti!..  

Bet ji jautė, kad jis svirduliuoja, kojas stato netvirtai ir ranka dreba. 

Silpstančiu balsu jis kalbėjo ir klausinėjo ją, nelaukdamas atsakymo: 

— Aš — skardininkas Ivanas, o jūs kas? Trise mes buvome Jegoro 

Ivanovičiaus būrelyje, trys skardininkai... o iš viso vienuolika. Mes jj labai 

mylėjome, duok dieve jam dangaus karalystę! Nors aš ir netikiu į dievą... 

Vienoje gatvėje motina pasamdė vežiką ir, įsodinusi Ivaną, sušnibždėjo jam: 

— Dabar tylėkite! — ir atsargiai apvyniojo jam burną skarele. 

Jis pakėlė ranką prie veido, bet jau nebegalėjo atpalaiduoti burnos — ranka 

be jėgų nukrito jam ant kelių. Bet vis dėlto ir toliau murmėjo pro skarelę: 

— Šitų jūsų smūgių aš nepamiršiu, mano mieli... O iki jo mus mokė 

studentas Titovičius... mokė politinės ekonomijos... Paskui jį suėmė... 

Motina, apkabinusi Ivaną, padėjo jo galvą sau ant krūtinės, staiga vaikinas 

visas suglebo ir nutilo. Apmirdama iš baimės, motina iš paniūrų dairėsi į šalis; jai 

atrodė, kad štai kur nors iš užkampio iššoks policininkai, pamatys aprištą Ivano 

galvą, nutvers jį ir užmuš. 

— Išgėrė? — paklausė vežikas, atsigręžęs ir nuoširdžiai šypsodamasis. 

— Karčiosios sugriebė ligi ašarų! — atsakė motina atsidususi. 

— Sūnus? 

— Taip, batsiuvys... O aš virėja... 

— Kamuojiesi. Ta-aip... 

Botagu šmaukštelėjęs arkliui, vežikas vėl atsigręžė ir jau tyliau kalbėjo: 

— O ką tik, žinote, kapinėse grumtynės buvo!.. Laidojo, vadinasi, vieną 

politinį žmogų — iš tų, kur prieš vyresnybę... jie turi ten ginčų su valdžia. Jį laidojo, 

vadinasi, tokie patys, jo draugužiai. Ir ėmė rėkti — šalin valdžią, ji, girdi, liaudį 

skriaudžia... Policija juos mušti!.. 

Sako, kai kuriuos mirtinai sukapojo. Na, kliuvo taip pat ir policijai... — Jis 

nutilo ir, sielvartingai linguodamas galvą, keistu balsu ištarė: — Mirusiems 

ramybės neduoda, numirėlius žadina! 

Karieta braškėdama šokinėjo per akmenis, Ivano galva minkštai suposi ant 

motinos krūtinės, o vežikas, pasisukęs į juos, susimąstęs murmėjo: 
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— Liaudis ima bruzdėti — netvarka kyla iš pažemės, taip! Praėjusią naktį 

pas mano kaimynus atėjo žandarai, kažko kniausėsi iki pat ryto, o rytą suėmė 

vieną kalvį ir išsivedė. Sako, jį nakčia nuves prie upės ir slapčiomis paskandins. O 

kalvis nieko sau buvo žmogus... 

— Kuo jis vardu? — paklausė motina. 

— Kas, ar kalvis? Vardas Savelijus, o pavardė Jėvčenka. Dar jaunas, bet 

jau daug išmanė. Išmanyti, matyt, draudžiama! Ateina, būdavo, ir sako: „Koks 

jūsų, vežikai, gyvenimas?“ — „Teisybė, — sakome, — gyvename blogiau kaip 

šunys.“ 

— Sustok! — tarė motina. 

Ivanas nuo stuktelėjimo pabudo ir tyliai sudejavo. 

— Nusilesė vaikinas! — pastebėjo vežikas. — Ech, tu, degtine degtinėle! 

Sunkiai kilnodamas kojas, svirduliuodamas visu kūnu, Ivanas ėjo per kiemą 

ir kalbėjo: 

— Niekis — aš galiu... 

 

XIII 
 

Sofja buvo jau namie, ji pasitiko motiną su papirosu dantyse, judri, 

susijaudinusi. 

Guldydama ligonį ant sofos, ji vikriai atraišiojo jam galvą ir nurodinėjo, 

primerkusi akis nuo papiroso dūmų: 

— Ivanai Danilovičiau, atvežė! Jūs pavargote, Nilovna? Išsigandote, taip? Na, 

ilsėkitės. Nikolajau, taurelę portveino Nilovnai! 

Apsvaiginta pergyvenimų, sunkiai alsuodama ir jaus-dama krūtinėje 

skausmingą dieglį, motina murmėjo: 

— Jūs manimi nesirūpinkite... 

Ir, visa savo būtybe virpėdama, prašyte prašėsi dėmesio, raminančio meilumo. 

Iš gretimo kambario su aprišta ranka išėjo Nikolajus ir gydytojas Ivanas 

Danilovičius, visas susivėlęs ir pasišiaušęs kaip ežys. Jis greitai priėjo prie Ivano, 

pasilenkė prie jo, sakydamas: 

— Vandens, daugiau vandens, švarių drobinių skudurų, vatos! 

Motina norėjo eiti j virtuvę, bet Nikolajus paėmė ją kairiąja ranka už alkūnės 

ir, išvesdamas į valgomąjį, švelniai tarė: 

— Tą ne jums liepia, bet Sofjai. Jūs prisijaudinote, mieloji, juk taip? 

Motina pamatė įdėmų, kupiną užuojautos jo žvilgsnį ir, negalėdama sulaikyti 

ašarų, sušuko: 

— Kas ten buvo, balandėli tu mano! Kapojo, žmones kapojo! 

— Aš mačiau! — tarė Nikolajus, paduodamas jai vyną ir linktelėdamas 

galvą. — Pasikarščiavo truputį abi pusės. Bet jūs nesirūpinkite — jie kapojo kardų 

šonais, ir rimtai sužeistas, rodos, tik vienas. Mano akyse jam kirto, aš jį ir 

ištraukiau iš kamšaties... 

Nikolajaus veidas ir balsas, kambario šiluma ir šviesa ramino motiną. 

Dėkingomis akimis pažvelgusi į jį, ji paklausė: 

— Jums taip pat sudavė?, 

— Aš pats, rodos, kažkur neatsargiai užkliudžiau ranka ir nudrėskiau odą. 

Išgerkit arbatos — šalta, o jūs plonai apsirengusi... 
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Ji ištiesė ranką į puoduką, pamatė, kad jos ranka apskretusi sukrešėjusio 

kraujo dėmėmis, nejučiomis nuleido ranką ant kelių — suknelė buvo drėgna. 

Plačiai atsimerkusi, pakėlusi antakius, ji pažiūrėjo skersomis j savo pirštus, jos 

galva svaigo ir širdyje trinksėjo: 

„Taigi ir Pašai gali taip pat...“ 

Įėjo Ivanas Danilovičius, apsivilkęs liemene, pasiraitojęs marškinių rankoves, 

ir į klausiamą Nikolajaus tylėjimą atsakė savo plonu balsu: 

— Veide nedidelė žaizda, bet kiaušas įlaužtas, nors taip pat nelabai — vaikinas 

tvirtas! Tačiau daug kraujo nutekėjo. Gal vešim į ligoninę? 

— Kam? Tegu lieka čia! — sušuko Nikolajus. 

— Šiandien galima — na, gal ir rytoj, o paskui man patogiau bus, jeigu jis 

atsiguls į ligoninę. Aš neturiu laiko vizituoti! Tu parašysi lapelį apie įvykius 

kapinėse? 

— Žinoma! — atsakė Nikolajus. 

Motina tyliai atsistojo ir nuėjo į virtuvę. 

— Kur jūs, Nilovna? — sulaikė ją nerimaudamas Nikolajus. — Sonia viena 

susitvarkys! 

Ji pažiūrėjo į jį ir, keistai šypsodamasi, krūpčiodama atsakė: 

— Aš susikruvinusi... 

Persirengdama savo kambaryje, ji dar kartą susimąstė apie šitų žmonių 

ramumą, apie sugebėjimą greitai pergyventi baisumus. Tatai ją blaivino, vijo iš 

širdies baimę. Kai ji įėjo į kambarį, kur gulėjo sužeistasis, Sofja, pasilenkusi prie 

jo, kalbėjo: 

— Menkniekis, drauge! 

— Bet aš Čia jus apsunkinsiu! — priešinosi jis silpnu balsu. 

— O jūs tylėkite, taip jums bus patogiau... 

Motina atsistojo už Sofjos ir, uždėjusi ranką jai ant peties, su šypsena 

žiūrėdama į išblyškusį sužeistojo veidą, pasakojo, kaip jis važiuojant klejojo ir 

gąsdino ją neatsargiais žodžiais. Ivanas klausėsi, jo karščiuojančios akys žibėjo, jis 

čepsėjo lūpomis ir tyliai, sumišęs šūkčiojo: 

— Ak... koks kvailys!  

— Na, mes jus paliksim! — pareiškė Sofja, taisydama antklodę. — 

Pailsėkit! 

Jiedvi nuėjo į valgomąjį ir ten ilgai kalbėjosi apie dienos įvykius. Ir į tą dramą 

buvo žiūrima kaip į kažką tolima, į ateitį žvelgiama su pasitikėjimu, aptariant 

rytdienos darbo būdus. Veidai buvo nuvargę, bet mintys žvalios, ir, kalbėdami apie 

savo darbą, žmonės neslėpė, jog buvo savimi nepatenkinti. Nervingai bruzdėdamas 

kėdėje, daktaras, stengdamasis pastorinti savo ploną, aštrų balsą, kalbėjo: 

— Propaganda, propaganda! To dar maža, darbininkų jaunimas teisus! 

Reikia plačiau suorganizuoti agitaciją, darbininkų teisybė, aš sakau... 

Nikolajus tuo pačiu tonu niūriai atsiliepė: 

— Visi skundžiasi literatūros stoka, o mes vis dar negalime įsitaisyti geros 

spaustuvės. Liudmila deda paskutines jėgas, ji susirgs, jeigu mes neduosime jai 

pa-dėjėjų... 

— O Vesovščikovas? — paklausė Sofja. 

— Jis neturi gyventi mieste. Jis imsis darbo tik naujoje spaustuvėje, o jai 

trūksta dar vieno žmogaus... 
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— Ar aš netikčiau? — tyliai paklausė motina. 

Visi trys pažvelgė į ją ir keletą sekundžių tylėjo. 

— Gera mintis! — sušuko Sofja. 

— Ne, jums bus sunku, Nilovna! — sausai tarė Nikolajus. — Jums tektų 

gyventi užmiestyje, nutraukti pasimatymus su Pavlu ir apskritai... 

Ji atsidususi pasipriešino: 

— Pašai tatai nedidelis nuostolis, o ir man tie pasimatymai tik širdį drasko! 

Apie nieką kalbėti negalima. Stovi prieš sūnų kaip kvaila, o tau į burną žiūri, laukia 

— ar nepasakysi ko nors nereikalinga... 

Pastarųjų dienų įvykiai nuvargino ją, ir dabar, išgirdusi, kad bus galima 

gyventi už miesto, toli nuo jo dramų, ji godžiai įsikibo į šią galimybę. 

Bet Nikolajus užgniaužė pašnekesį.  

— Apie ką galvoji, Ivanai? — kreipėsi jis j gydytoją. 

Pakėlęs žemai ant stalo nuleistą galvą, gydytojas niūriai atsakė: 

— Maža mūsų, štai apie ką! Reikia veikti energingiau... ir būtinai reikia 

įtikinti Pavlą ir Andrejų, kad jie bėgtų: jie perdaug brangūs, kad sėdėtų be darbo... 

Nikolajus suraukė antakius ir abejodamas papurtė galvą, dirstelėjęs j motiną. 

Ji suprato, kad jiems nepatogu jai girdint kalbėti apie jos sūnų, ir nuėjo į savo 

kambarį, išsinešdama krūtinėje tylią nuoskaudą, kurią padarė žmonės, tokie 

abejingi jos troškimui. Gulėdama atviromis akimis lovoje, klausydamasi tylaus 

balsų šnibždesio, ji atsidavė sielvartui. 

Prabėgusi diena buvo niauriai nesuprantama ir pilna pikta lemiančių žymių, 

bet jai buvo sunku apie tai galvoti, ir, stumdama nuo savęs niūrius įspūdžius, ji 

ėmė mąstyti apie Pavlą. Ji norėjo matyti jį laisvą, ir kartu ją gąsdino tatai: ji jautė, 

kad aplink ją viskas aštrėja, graso šiurkščiais susikirtimais. Tyli žmonių kantrybė 

nyko, užleisdama vietą įtemptam laukimui, pastebimai didėjo susierzinimas, 

skambėjo griežti žodžiai, iš visur dvelkė kažkas erzinančio... Kiekviena 

proklamacija sukeldavo gyvų kalbų rinkose, parduotuvėse, tarnų ir amatininkų 

tarpe, kiekvienas suėmimas mieste žadindavo bukštų, nesusivokiantį, o kartais ir 

nesąmoningai pritariamą aidą, kai būdavo reiškiamos nuomonės apie suėmimų 

priežastis. Motina vis dažniau girdėdavo iš paprastų žmonių kadaise jai baisius 

žodžius: maištas, socialistai, politika; jie buvo tariami pašaipiai, bet už pašaipos 

nevykusiai slepiamas smalsus klausimas; su pykčiu — o už jo skambėjo baimė; 

susimąsčius — su viltim ir grasinimu. Nusistovėjusiame, tamsiame gyvenime lėtai, 

tačiau plačiais ratilais plito bruzdėjimas, budo miegūsta mintis ir svyravo įprasta, 

rami pažiūra į dienos turinį. Visa tai ji matė aiškiau už kitus, nes geriau už juos 

pažinojo liūdną gyvenimo veidą, ir dabar, matydama jame susimąstymo ir 

susierzinimo raukšles, ji ir džiaugėsi, ir bijojo. Džiaugėsi, nes tatai laikė savo 

sūnaus darbu, bijojo, žinodama, kad jis, jei išeis iš kalėjimo, atsistos priešakyje 

visų, pavojingiausioje vietoje. Ir žus. 

Kartais sūnaus paveikslas išaugdavo jos akyse lyg pasakų didvyris, jis 

jungdavo savyje visus dorus, drąsius žodžius, kuriuos ji girdėjo, visus žmones, 

kurie jai patiko, visa, kas didvyriška ir šviesu, ką tik ji žinojo. Tuomet, 

susigraudinusi, išdidi, tyliai susižavėjusi, ji gėrėdavosi juo ir kupina vilčių 

mąstydavo: 

„Viskas bus gerai, viskas!“ 
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Jos meilė — motiniškoji meilė — vis karščiau degė, kuone ligi skausmo 

spausdama širdį, paskui motiniškumas kliudė augti žmoniškumui, degino jį, ir 

didžiojo jausmo vietoje, pilkuose nerimo pelenuose, baukščiai blaškėsi liūdna 

mintis: 

„Pražus... prapuls!..“ 

 

XIV 
 

Vidudienį ji sėdėjo kalėjimo raštinėje priešais Pavlą ir, pro miglas akyse 

žiūrėdama į jo barzdotą veidą, laukė progos įteikti jam raštelį, tvirtai suspaustą 

tarp pirštų. 

— Sveikas ir visi sveiki! — kalbėjo jis negarsiai. — Na, o kaip tu? 

— Nieko! Jegoras Ivanovičius mirė! — mechaniškai tarė ji. 

— Taip? — sušuko Pavlas ir tyliai nuleido galvą. 

— Belaidojant policija mušė, vieną suėmė! — atvirai pasakojo ji. Kalėjimo 

viršininko padėjėjas pasipiktinęs pliaukštelėjo plonomis lūpomis ir, pašokęs nuo 

kėdės, su-murmėjo: 

— Tatai uždrausta, reikia pagaliau suprasti! Apie politiką kalbėti 

draudžiama!.. 

Motina taip pat pakilo nuo kėdės ir, lyg nesuprasdama, pareiškė: 

— Aš ne apie politiką, bet apie grumtynes. O kad jie mušė — tas tiesa. 

Vienam net galvą praskėlė... 

— Vis tiek! Aš prašau jus tylėti! Tai yra, tylėti apie viską, kas neliečia 

išimtinai jūsų šeimos ir apskritai jūsų namų! 

Jausdamas susipainiojęs, jis atsisėdo už stalo ir, vartydamas popierius, 

liūdnu ir pavargusiu balsu pridūrė: 

— Aš — atsakau, taip... 

Motina apsižvalgė ir, greitai įspraudusi raštelį Pavlui į ranką, lengviau 

atsiduso. 

— Nesuprasi, apie ką kalbėtis... 

Pavlas šyptelėjo. 

— Aš taip pat nesuprantu... 

— Tuomet nereikia nė pasimatymų! — pastebėjo susierzinęs valdininkas. — 

Neturi ko kalbėti, o eina, trukdo... 

— Ar greit teismas? —- patylėjusi paklausė motina. 

— Šiomis dienomis buvo prokuroras, sakė, kad greit... 

Juodu kalbėjo vienas antram beprasmiškus, abiem ne-reikalingus žodžius, 

motina matė, kad Pavlo akys žiūri į ją švelniai, meiliai. Vis toks pat vienodas ir 

ramus kaip visuomet, jis nepasikeitė, tiktai smarkiai išaugo barzda ir sendino jį, ir 

rankos pasidarė baltesnės. Ji panoro padaryti jam malonumą, pasakyti ką nors 

apie Nikolajų, ir ji, nepakeitusi balso, tuo pačiu tonu, kokiu kalbėjo apie 

nereikalingus ir neįdomius dalykus, tęsė: 

— Mačiau tavo krikštasūnį... 

Pavlas atidžiai pasižiūrėjo jai į akis ir klausiamai tylėjo. Norėdama priminti 

jam šlakuotą Vesovščikovo veidą, ji pabaksnojo sau pirštu į skruostą... 

— Nieko, berniukas gyvas ir sveikas, greit pradės dirbti. 

Sūnus suprato, linktelėjo jai galvą ir, linksmai šypsodamasis akimis, atsakė: 
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— Čia — gerai! 

— Na, matai! — tarė ji, patenkinta savimi, sujaudinta jo džiaugsmo. 

Atsisveikindamas su ja, jis tvirtai paspaudė jos ranką. 

— Ačiū, motin! 

Nuo jo nuoširdaus artumo ūžtelėjo svaiginančio džiaugsmo jausmas, ir ji, 

neturėdama jėgų atsakyti žodžiais, jam atsakė tyliu rankos paspaudimu. 

Namie ji rado Sašą. Mergina paprastai atvykdavo pas Nilovną tomis dienomis, 

kai motina eidavo pasimatyti su Pavlu. Ji niekad neklausinėdavo apie Pavlą, ir jeigu 

motina pati apie jį nekalbėdavo, Saša atidžiai žiūrėdavo į jos veidą ir tuo 

pasitenkindavo. Bet dabar ji pasitiko motiną neramiu klausimu: 

— Na, kaip jis? 

— Nieko, sveikas! 

— Laiškutį įdavėt? 

— Žinoma! Aš taip mikliai jį įbrukau... 

— Ar jis skaitė? 

— Kurgi? Argi galima! 

— Taip, aš pamiršau! — lėtai tarė mergina. — Pa-lauksim dar savaitę, dar 

savaitę! O kaip jūs manote, ar jis sutiks? 

Ji suraukė antakius ir, įrėmusi žvilgsnį, žiūrėjo motinai į veidą. 

— To aš nežinau, — susimąsčiusi kalbėjo motina. - Kodėl nebėgti, jeigu tatai 

be pavojaus? 

Saša krestelėjo galvą ir šaltai paklausė: 

— Ar jūs nežinote, ką galima ligoniui valgyti? Jis prašo valgyti. 

— Viską galima, viską! Aš tuojau... 

Ji išėjo į virtuvę, paskui ją pamažu nuėjo Saša. 

— Padėti jums? 

— Dėkui, ką jūs?! 

Motina pasilenkė prie krosnelės, imdama puodą. Mergina jai tyliai pasakė: 

— Palaukite... 

Jos veidas išblyško, akys liūdnai išsiplėtė, ir prisiversdama, drebančiomis 

lūpomis, ji ėmė šnibždėti karštai ir greitai: 

— Aš noriu jus paprašyti. Aš žinau — jis nesutiks! Įkalbėkite jį! Jis — 

reikalingas, pasakykite jam, kad jis būtinas darbui, jog aš bijau, kad jis nesusirgtų. 

Jūs matote — teismas dar vis nepaskirtas... 

Jai, matyti, sunku buvo kalbėti. Ji visa išsitiesė, žiūrėjo j šalį, jos balsas 

skambėjo nelygiai. Užmerkusi iš nuovargio akis, mergina kramtė lūpas, o tvirtai 

suspaustų rankų pirštai traškėjo. 

Motiną pritrenkė staigus merginos užsiplieskimas, bet jis buvo jai 

suprantamas, ir sujaudinta, apimta graudulio, ji, apkabinusi Sašą, tyliai atsakė: 

— Brangioji jūs mano! Jis nieko nepaklausys, nieko, tik savęs! 

Jos abi tylėjo, stipriai prisiglaudusios viena prie kitos, paskui Saša atsargiai 

nuėmė nuo savo pečių motinos rankas ir krūpčiodama tarė: 

— Taip, jūs teisybę sakot! Visa tai kvailystė, nervai... 

Ir staiga surimtėjusi užbaigė paprastai: 

— Tačiau — pavalgydinkime sužeistąjį... 

Sėdėdama prie Ivano lovos, ji jau rūpestingai ir maloniai klausinėjo: 

— Ar labai skauda galvą? 
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— Nelabai, tik viskas lyg per miglą! Ir silpna, — droviai traukdamas 

antklodę prie pasmakrės, atsakė Ivanas, primerkdamas akis lyg nuo skaisčios 

šviesos. Pastebėjusi, kad jis nedrįsta prie jos valgyti, Saša pakilo ir išėjo. 

Ivanas atsisėdo lovoje, metė žvilgsnį į išeinančią ir mirkčiodamas tarė: 

— Gra-aži! 

Jo akys buvo šviesios ir linksmos, dantys smulkūs, tankūs, balsas dar 

nesutvirtėjęs.  

— Kiek jums metų? — susimąsčiusi paklausė motina. 

— Septyniolika... 

— O kur tėvai? 

— Kaime; o aš nuo dešimtų metų čia: baigiau mokyklą ir — čionai! O kuo 

jūs pavarde, drauge? 

Motiną visuomet juokindavo ir jaudindavo šis žodis, taikomas jai, ir dabar 

šypsodamasi ji paklausė: 

— Kam jums reikia žinoti? 

Jaunuolis, droviai patylėjęs, paaiškino: 

— Matote, mūsų būrelio studentas, tasai, kuris skaitydavo su mumis, jis 

pasakodavo apie Pavlo Vlasovo, darbininko, motiną, — žinote Gegužės Pirmosios 

demonstraciją? 

Ji linktelėjo galvą ir atidžiai klausė. 

— Jis pirmutinis atvirai iškėlė mūsų partijos vėliavą! — didžiuodamasis 

pareiškė jaunuolis, ir jo pasididžiavimas tuo pačiu atsiliepė motinos širdyje. 

— Manęs ten nebuvo, mes tuomet manėme čia su-rengti savo 

demonstraciją — neišdegė! Maža tuomet mūsų tebuvo... O kitais metais — 

prašau!.. Pamatysite! 

Jis užspringo iš susijaudinimo, gardžiuodamasis bu-simaisiais įvykiais, 

paskui, mosuodamas šaukštu ore, tęsė: 

— Taigi Vlasova — motina, sakau. Ji taip pat po to įstojo į partiją. Sako, 

tokia — tiesiog stebuklai! 

Motina plačiai nusišypsojo, jai buvo smagu klausytis susižavėjusių jaunuolio 

gyrimų. Smagu ir nejauku. Ji net norėjo jam pasakyti: „Tai aš Vlasova!..“ Bet 

susilaikė ir su švelnia pašaipa, su liūdesiu tarė sau: „Ech tu, sena kvaiše!..“ 

— O jūs — valgykite daugiau! Sveikite greičiau kilniajam darbui! — 

susijaudinusi staiga pratarė ji, pasilenkdama prie jo. 

Prasivėrė durys, dvelktelėjo drėgnas rudens šaltis, įėjo Sofja, įraudusi, 

linksma.  

— Šnipai sekioja mane kaip jaunikiai turtingą nuotaką, garbės žodis! Man 

reikia nešdintis iš čia... Na kaip, Vania? Gerai? Kaip Pavlas, Niiovna? Saša čia? 

Rūkydama papirosą, ji klausinėjo ir nelaukė atsakymų, pilkų akių žvilgsniu 

glamonėdama motiną ir jaunuolį. Motina žiūrėjo j ją ir, širdyje šypsodamasi, 

galvojo: 

„Štai ir aš išeinu į gerus žmones!..“ 

Ir vėl, pasilenkusi prie Ivano, tarė: 

— Sveikite, sūneli! 

Ir išėjo j valgomąjį. Ten Sofja pasakojo Sašai: 
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— Ji jau turi paruošusi tris šimtus egzempliorių! Ji visai pasibaigs taip 

dirbdama! Štai kur didvyriškumas! Žinote, Saša, didelė laimė gyventi su tokiais 

žmonėmis, būti jų draugu, dirbti su jais... 

— Taip! — tyliai atsakė mergina. 

Vakare, geriant arbatą, Sofja tarė motinai: 

— O jums, Niiovna, vėl reikės aplankyti kaimą. 

— Na, ką gi! Kada? 

— Po trejeto dienų, ar galėsite? 

— Gerai!.. 

—- Jūs važiuokite! — negarsiai patarė Nikolajus. — Pasisamdykite pašto 

arklius ir tiktai, susimildama, kitu keliu, per Nikolsko valsčių... 

Jis nutilo ir paniuro. Tas nepritiko jo veidui, keistai ir negražiai iškreipė 

visuomet ramią jo išraišką. 

— Per Nikolską toli! — pastebėjo motina. — Ir brangu arkliais... 

— Matote, — kalbėjo Nikolajus. — Aš apskritai esu prieš tą kelionę. Ten 

neramu, jau buvo areštų, suimtas kažkoks mokytojas, reikia būti atsargesniems. 

Reikėtų palūkėti... 

Sofja, barbendama pirštais į stalą, pastebėjo: 

— Mums svarbu nenutraukti literatūros platinimo. Ar jūs, Niiovna, 

nebijote važiuoti? — staiga paklausė ji. 

Motina pasijuto užgauta. 

— Kada gi aš bijojau? Ir pirmąjį kartą tatai dariau be baimės... O čia 

dabar... — nebaigusi sakinio, ji nuleido galvą. Kiekvieną kartą, kai tik jos 

paklausdavo, ar ji nebijanti, ar jai patogu, ar ji galinti padaryti tą ar kitą darbą — 

panašiuose klausimuose ji jausdavo prašymą, jai atrodydavo, kad žmonės stumia 

ją nuo savęs ir elgiasi su ja ne taip, kaip vieni su kitais. 

— Be reikalo jūs mane klausiate, ar aš bijau, — ėmė kalbėti ji 

atsidusdama. — Jūs vienas kito neklausiate apie baimę. 

Nikolajus skubiai nusiėmė akinius, vėl juos užsidėjo ir įdėmiai pažiūrėjo į 

sesers veidą. Nejauki tyla kėlė Viasovai nerimą; ji lyg nusikaltusi pakilo nuo kėdės, 

norėdama kažką jiems pasakyti, bet Sofja palietė jos ranką ir tyliai paprašė: 

— Atleiskite man! Daugiau taip nedarysiu! 

Tatai motiną prajuokino, ir po kelių minučių visi trys susirūpinę ir draugiškai 

šnekėjosi apie kelionę į kaimą. 

 

XV 
 

Švintant rudens lietaus išplautu vieškeliu motina jau dardėjo pašto 

puskariete. Pūtė drėgnas vėjas, tiško purvai, o vežėjas, pasisukęs į motiną, 

susimąstęs ir tardamas pro nosį žodžius, skundėsi: 

— Aš jam sakau, vadinasi, broliui — ką gi, pasidalinkime! Pradėjome 

dalintis... 

Jis staiga šmaukštelėjo botagu kairiajam arkliui ir piktai sušuko: 

— N-na! Trauk, velniai tave griebtų!.. 

Riebios rudeninės varnos rūpestingai žingsniavo pilkais arimais, šaltai 

švilpdamas puolė jas vėjas. Vėjo smūgiams varnos statė savo šonus, jis šiaušė jų 
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plunksnas versdamas nuo kojų, tuomet jos, pasiduodamos jėgai, tingiai 

mosuodamos sparnais, skrido į naują vietą. 

— Na, jis nuskriaudė mane. Matau aš — nėra už ko griebtis, — kalbėjo 

vežėjas. 

Motina girdėjo jo žodžius lyg per sapną; jos atmintyje iškilo eilė įvykių, 

pergyventų paskutiniais metais, ir, persvarstydama juos, visur ji matė save. 

Anksčiau gyvenimas buvo kuriamas kažkur toli, nežinia kieno ir nežinia kam, o 

štai dabar daug kas daroma jos akivaizdoje, jai padedant. Ir tatai kėlė jai painų 

jausmą, kuriame buvo nepasitikėjimo savimi ir pasitenkinimo, abejojimo ir tylaus 

liūdesio... 

Viskas aplinkui siūbavo ir lėtai judėjo, dangumi, sunkiai aplenkdami vienas 

kitą, plaukė pilki debesys, kelio pakraščiais šmėkšojo šlapi medžiai, supdami 

pilkas viršūnes, aplinkui plytėjo laukai, iškildavo ir dingdavo kalvos. 

Sniaukrus vežėjo balsas, varpelių skambėjimas, drėgnas vėjo švilpimas ir 

šnarėjimas liejosi į virpantį, vingiuotą upelį, kuris tekėjo laukais vienodu 

smarkumu... 

— Turčiui ir rojuje ankšta — toks reikalas!.. Pradeda spausti — vyresnybė 

jam padeda, — supdamasis puskarietės sėdynėje, kalbėjo toliau vežėjas. 

Atvažiavęs į stotį, jis iškinkė arklius ir tarė motinai beviltišku balsu: 

— Duotum man kokį penktoką, bent išgerčiau!.. 

Ji padavė jam monetą, ir vežikas, ją pakratęs rankoje, tuo pačiu tonu pareiškė: 

— Už tris — degtinės išgersiu, už dvi — duonos užkąsiu. 

Po vidudienio privargusi, sušalusi motina atvažiavo į didelį Nikolsko kaimą, 

nuėjo į stotį, paprašė arbatos ir, pakišusi po suolu savo sunkų lagaminą, atsisėdo 

prie lango. Pro langą buvo matyti nedidelė aikštė, apžėlusi sutryptu geltonos žolės 

kilimu, ir valsčiaus valdyba — tamsiai pilkas namas su įlinkusių stogu. Namo 

prieangyje sėdėjo valstietis — vienmarškinis, ilga barzda, plikas — ir rūkė pypkę. 

Po žolę vaikštinėjo kiaulė. Nepatenkinta, lapnodama ausimis, ji kaišiojo knyslę Į 

žemę ir purtė galvą. 

Tamsiomis masėmis plaukė debesys, virsdami vieni per kitus. Buvo tylu, 

niūru ir nuobodu; gyvenimas lyg kur pasislėpė, užsiglaudė. 

Staiga į aikštę šuoliais įjojo uriadnikas, ūmai sustabdė arklį ties valsčiaus 

valdybos priebučiu ir, mosuodamas ore bizūnu, suriko ant valstiečio — riksmas 

daužėsi į langų stiklus, bet žodžių nebuvo girdėti. Valstietis atsistojo, ištiesė ranką, 

rodydamas į tolumą, uriadnikas nušoko nuo arklio, susverdėjo, numetė valstiečiui 

pavadį, graibydamasis už turėklų, sunkiai įlipo į priebutį ir dingo valdybos 

duryse... 

Vėl pasidarė tylu. Arklys du kartus stuktelėjo kanopa į minkštą žemę. \ 

kambarį įėjo jaunutė mergaitė, su trumpa geltona kasa ant pakaušio ir meiliomis 

akimis apskritame veide. Prikandusi lūpas, ištiestomis rankomis ji nešė didelį 

sulankstytais kraštais padėklą, prikrautą indų, ir sveikindama dažnai linkčiojo 

galvą. 

— Labas, gerute! — meiliai tarė motina. 

— Labas. 

Dėliodama ant stalo lėkštes ir indus arbatai, mergaitė staiga gyvai pranešė: 

— Ką tik sugavo plėšiką, atveda! 

— Kokį plėšiką? 
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— Nežinau... 

— O ką jis padarė? 

— Nežinau! — pakartojo mergaitė. — Aš tik girdėjau — sučiupo!.. 

Valsčiaus sargas nubėgo pristavo. 

Motina pažiūrėjo pro langą, — aikštėje pasirodė valstiečiai. Vieni ėjo palengva 

ir rimtai, kiti — eidami segiojosi kailinukus. Sustoję prie valdybos priebučio, visi 

žiūrėjo kažkur į kairę. 

Mergaitė taip pat pažvelgė į gatvę ir, smarkiai trinktelėjusi duris, išbėgo iš 

kambario. Motina krūptelėjo, pastūmė savo lagaminą toliau po suolu ir, užsimetusi  

ant galvos skarą, nuėjo prie durų, skubėdama ir tramdydama staiga ją 

apėmusį nesuprantamą norą eiti greičiau, bėgti... 

Kai ji išėjo į priebutį, aštrus šaltis tvinktelėjo į akis, į krūtinę, ji užduso, ir jos 

kojos nutirpo: aikštės viduriu, už nugaros surištomis rankomis, ėjo Rybinas, šalia 

jo žingsniavo du šimtininkai, ritmingai stukčiodami į žemę lazdomis, o prie 

valsčiaus priebučio stovėjo minia žmonių ir tylėdama laukė. 

Apkvaitusi, neatitraukdama akių, motina žiūrėjo, — Rybinas kažką kalbėjo, ji 

girdėjo jo balsą, bet žodžiai be aido dingo tamsioje, drebančioje jos širdies 

tuštumoje. 

Ji atsipeikėjo, atsikvėpė — ties priebučiu stovėjo plačia, šviesia barzda 

valstietis, žydromis akimis atidžiai žiūrėdamas jai į veidą. Kosėdama ir 

čiupinėdama gerklę iš baimės nusilpusiomis rankomis, ji vargais negalais jį 

paklausė: 

— Kas gi čia dabar? 

— Ogi štai — žiūrėkit! — atsakė valstietis ir nusigręžė. Priėjo dar vienas 

valstietis ir atsistojo greta. 

Šimtininkai sustojo priešais minią, ji vis augo greitai, bet tylomis, ir štai virš 

jos staiga dusliai suskambo storas Rybino balsas: 

— Pravoslavai! Ar jūs girdėjote apie teisingus raštus, kuriuose tiesa 

rašoma apie mūsų valstiečių gyvenimą? Štai už tuos raštus aš ir kenčiu, tai aš juos 

liaudyje dalinau!.. 

Žmonės labiau supo Rybiną. Jo balsas skambėjo ramiai, lygiai. Tatai blaivino 

motiną. 

— Girdi? — paklausė mėlynakį valstietį kitas valstietis, bakstelėdamas jam 

alkūne į pašonę. Šis neatsakydamas pakėlė galvą ir vėl pažvelgė motinai į veidą. Ir 

kitas valstietis taip pat pasižiūrėjo į ją — jis buvo jaunesnis už pirmąjį, reta tamsia 

barzdele ir šlakuotu liesu veidu. Paskui juodu pasitraukė nuo priebučio į šalį. 

„Bijo!“ — nejučiomis pamanė motina.  

Jos dėmesys aštrėjo. Nuo aukšto priebučio ji aiškiai matė sumuštą, juodą 

Michailo Ivanovičiaus veidą, karštą jo akių žibėjimą, ji norėjo, kad ir jis ją 

pamatytų, ir ji pasistiepdama tiesė kaklą j jį. 

Žmonės žiūrėjo į jį niūriai, nepasitikėdami ir tylėjo. Tik užpakalinėse minios 

eilėse buvo girdėti prislopintos kalbos. 

— Valstiečiai! — pilnu ir kietu balsu kalbėjo Rybinas. —- Tais raštais 

tikėkite — aš už juos dabar, galbūt, galvą paguldysiu, mušė mane, kankino, norėjo 

iškvosti, iš kur juos ėmiau... ir dar muš — viską iškentėsiu!.. Todėl, kad tuose 

raštuose teisybė sudėta, toji teisybė turi būti mums brangesnė už duoną — štai 

kas! 
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— Kam jis taip kalba? — tyliai sušuko ties priebučiu vienas valstietis. 

Mėlynakis lėtai atsakė: 

— Dabar vis tiek: du kartus numirti niekas negali, o vieną kartą mirtis 

nepraeis pro šalį... 

Žmonės stovėjo tylūs, žiūrėjo iš paniūrų, apniukę, visus lyg užgulė kažkas 

nematomas, bet sunkus. 

Į priebutį išėjo uriadnikas ir svirduliuodamas girtu balsu sustaugė: 

— Kas čia kalba? 

Staiga jis nusirito nuo priebučio, nutvėrė Rybiną už plaukų ir, tampydamas 

jo galvą, šaukė: 

— Tai tu čia kalbi, šunsnuki, tai tu? 

Minia susiūbavo, suūžė. Motina, bejėgiško skausmo apimta, nuleido galvą. Ir 

vėl pasigirdo Rybino balsas: 

— Štai žiūrėkite, gerieji žmonės... 

— Tylėt! — uriadnikas smogė jam į ausį. Rybinas pasverdėjo, trūktelėjo 

pečiais. 

— Suraišiojo jums rankas ir kankina, kaip nori... 

— Šimtininkai! Veskite jį! Žmonės, skirstykitės! — šokinėdamas apie 

Rybiną kaip šuo apie mėsos gabalą, uriadnikas daužė kumščiais jam į veidą, 

krūtinę, pilvą. 

—- Nemušk! — kažkas riktelėjo iš minios. 

— Kam muši? — palaikė kitas balsas. 

— Einam! — tarė mėlynakis valstietis, mostelėdamas galva. Ir jie abudu 

neskubėdami nuėjo valsčiaus kryptimi, o motina palydėjo juos geru žvilgsniu. Ji 

lengviau atsiduso — uriadnikas vėl sunkiai užsirioglino ant priebučio ir iš ten, 

grūmodamas kumščiu, įniršęs bliovė: 

— Veskite jį čionai! Aš sakau... 

— Nereikia! — pasigirdo minioje stiprus balsas. Motina suprato, kad čia 

kalba mėlynakis valstietis. — Neleiskit, vyručiai! Nuves tenai — negyvai primuš. 

Paskui dar sakys, kad mes, girdi, užmušėm! Neleiskit! 

— Valstiečiai! — gaudė Michailo balsas. —- Argi jūs nematote savo 

gyvenimo, nesuprantate, kaip jus plėšia, kaip apgaudinėja, geria jūsų kraują? 

Viskas ant jūsų pečių laikosi, jūs — didžiausia jėga žemėje, o kokias teises turite? 

Badu dvėsti — vienintelė jūsų teisė!.. 

Valstiečiai staiga ėmė šaukti, perkirsdami vieni kitus. 

— Teisybę kalba! 

— Pašaukite pristavą! Kur pristavas?.. 

— Uriadnikas pas jį nujojo... 

— Ir girtas gi!.. 

— Ne mūsų reikalas šaukti vyresnybę... 

Triukšmas vis augo, didėjo. 

— Kalbėk! Neleisim mušti... 

— Atriškit jam rankas... 

— Žiūrėk, -kad prastai nebūtų!.. 

— Rankas man skauda!.. — nustelbdamas visus balsus, aiškiai ir garsiai 

kalbėjo Rybinas. — Nepabėgsiu aš, mužikai! Nuo savo tiesos nepasislėpsiu, ji mano 

širdyje gyvena... 
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Keli žmonės, pusbalsiu šnekučiuodami ir linguodami galvas, oriai pasitraukė 

nuo minios į šalis. Bet vis daugiau rinkosi blogai ir paskubom apsirengusių, 

susijaudinusių žmonių. Tartum juoda puta jie virė aplink Rybiną, o jis stovėjo tarp 

jų lyg bokštas miške, iškėlęs rankas viršum galvos, ir, purtydamas jas, šaukė 

miniai:  

— Dėkui, gerieji žmonės... dėkui! Mes patys turime vienas kitam išvaduoti 

rankas — taip! Kas mums padės? 

Jis nusišluostė barzdą ir vėl iškėlė ranką.— visą kruviną. 

— Štai mano kraujas — už teisybę liejasi! 

Motina nulipo nuo priebučio, bet nuo žemės ji negalėjo matyti minios 

suspausto Michailo, ir vėl palypėjo ant laiptų. Jos krūtinėje buvo karšta, ir kažkoks 

neaiškus džiaugsmas virpėjo joje. 

— Valstiečiai! Rinkite lapelius, skaitykite ir netikėkite valdžia ir popais, 

kada jie sako, kad bedieviai ir maištininkai yra tie žmonės, kurie neša mums 

teisybę. Teisybė slapta vaikščioja po žemę, ji ieško lizdų liaudyje — vyresnybei ji 

yra kaip peilis ir ugnis, ji negali jos priimti, teisybė papjaus ją, sudegins! Jums 

teisybė — geras draugas, o vyresnybei — amžinas priešas! Štai kodėl ji slepiasi!.. 

Minioje vėl plykstelėjo keli šauksmai. 

— Klausykit, pravoslavai!.. 

— Ech, brolau, pražūsi tu... 

— Kas tave išdavė? 

— Popas! — tarė vienas šimtininkas. 

Du valstiečiai stipriai nusikeikė. 

— Žiūrėkite, vyručiai! — pasigirdo perspėjęs šauksmas. 

 

XVI 
 

Prie minios ėjo nuovados pristavas — aukštas, storas, apvalaus veido žmogus. 

Jo kepurė buvo pakreipta ant šono, vienas ūsas užsuktas aukštyn, o kitas — sviro 

žemyn, ir todėl jo veidas atrodė kreivas, kvailos negyvos šypsenos sudarkytas. Kaire 

ranka jis laikė kardą, o dešine mosavo ore. Buvo girdėti jo žingsniai, sunkūs ir 

tvirti. Minia prieš jį skyrėsi. Veiduose pasirodė kažkokia niūri ir prislėgta išraiška, 

triukšmas tilo, slūgo, tarytum prasmegdamas j žemę. Motina juto, kad jos kaktos 

oda dreba ir akims pasidarė karšta. Ji vėl panoro eiti į minią, ji pasilenkė j priekį 

ir sustingo įsitempusi. 

— Kas čia? — paklausė pristavas, sustodamas priešais Rybiną ir 

matuodamas jį akimis. — Kodėl nesurištos rankos? Šimtininkai! Surišti! 

Jo balsas buvo aukštas, skambus, tačiau bespalvis. 

— Buvo surištos — žmonės atrišo! — atsiliepė vienas šimtininkas. 

— Ką? Žmonės? Kokie žmonės? 

Pristavas pasižiūrėjo į stovinčius pusračiu priešais jį žmones. Ir tuo pačiu 

monotonišku, bereikšmiu balsu, nei pakeldamas, nei nuleisdamas, tęsė: 

— Kas tie žmonės? 

Jis atgalia ranka smarkiai stuktelėjo kardo rankena mėlynakiui valstiečiui į 

krūtinę. 

— Ar tai tu, Ciumakovai, žmonės? Na, kas dar? Tu, Mišinai? 

Ir timptelėjo kažką dešine ranka už barzdos. 
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— Skirstykitės, šunys... O jei ne — aš jus — aš jums parodysiu! 

Jo balse, veide nebuvo nei susierzinimo, nei grasinimo, jis kalbėjo ramiai, 

mušė žmones įprastais, vienodais savo stiprių, ilgų rankų judesiais. Žmonės 

traukėsi nuo jo, nuleisdami galvas, sukdami į šalį veidus. 

— Na? O jūs — ką? — kreipėsi jis į šimtininkus. — Riškite! 

Jis nusikeikė ciniškais žodžiais, vėl pažiūrėjo į Rybiną ir garsiai jam tarė: 

— Rankas į užpakalį — tu! 

— Aš nenoriu, kad man raišiotų rankas! — atsiliepė Rybinas. — Bėgti 

nemėginsiu, mušt nesimušiu — kam mane raišioti? 

— Ką? — paklausė pristavas, žengtelėjęs prie jo. 

— Gana jums kankinti žmones, žvėrys! — pakeldamas balsą kalbėjo 

Rybinas. — Greit ir jums ateis kru¬vinoji diena... 

Pristavas stovėjo priešais jį ir žiūrėjo į jo veidą, krutindamas ūsus. Paskui 

žengė žingsnį atgal ir švilpiančiu balsu nustebęs pragydo: 

— A-a-ak, šunsnuki! Ko-o-kie žodžiai! 

Ir staiga greitai ir smarkiai rėžė Rybinui į veidą. 

— Kumščiu teisybės neužmuši! — sušuko Rybinas, eidamas prie jo. — Ir 

mušti manęs tu neturi teisės, nususęs šunie! 

— Neturiu teisės? Aš? — tęsiamu balsu sustaugė pristavas. 

Ir vėl užsimojo ranka, taikydamas Rybinui į galvą. Rybinas pritūpė, smūgis 

nepataikė jam, ir pristavas pasverdėjęs vos išsilaikė ant kojų. 

Minioje kažkas garsiai prunkštelėjo, ir vėl pasigirdo piktas Michailo 

šauksmas: 

— Nedrįsk, sakau, mušti manęs, šėtone! 

Pristavas apsižvalgė — žmonės niauriai tylėdami spaudėsi į siaurą, tamsų 

ratą... 

— Nikita! — garsiai pašaukė pristavas dairydamasis. — Ei, Nikita! 

Iš minios išlindo nedidelis, kresnas, trumpais kailinukais apsivilkęs valstietis. 

Jis žiūrėjo į žemę, nuleidęs didelę gauruotą galvą. 

— Nikita! — sukdamas ūsą ir neskubėdamas, tarė pristavas. — Duok jam 

į ausį, kaip reikiant. 

Valstietis žengė žingsnį pirmyn, sustojo priešais Rybiną, pakėlė galvą. Rybinas 

tiesiog jam į veidą sviedė sunkius, teisingus žodžius: 

— Štai žiūrėkite, žmonės, kaip jūsų pačių ranka smaugia jus lyg kokius 

žvėris! Žiūrėkite, galvokite! 

Valstietis lėtai pakėlė ranką ir tingiai kirto Rybinui per galvą. 

— Argi taip, tu šunsnuki?! — suspiegė pristavas. 

— Ei, Nikita! — kažkas negarsiai sušuko iš minios. — Dievo bijok! 

— Mušk, sakau! — suriko pristavas, baksnodamas valstiečiui į sprandą. 

Valstietis žengė į šalį ir, nuleidęs galvą, niūriai tarė: 

— Daugiau nemušiu... 

— Ką? 

Pristavo veidas sudrebėjo, jis ėmė trypti kojomis ir keikdamasis šoko prie 

Rybino. Dusliai žnektelėjo smūgis, Michailas pasviro, mostelėjo ranka, bet antru 

smūgiu pristavas jį parmušė ant žemės ir, šokinėdamas aplinkui, staugdamas 

pradėjo spardyti Rybinui į krūtinę, į šonus, į galvą. 
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Minia piktai suužė, susiubavo, slinkdama prie pristavo, jis tai pastebėjo, 

atšoko ir išsitraukė iš makštų kardą. 

— Jūs šitaip? Maištą keliate? A-a?.. Štai kaip?.. 

Jo balsas sudrebėjo, suspiegė ir tartum lūžo, sugargaliavo. Kartu su balsu jis 

staiga neteko ir jėgų, įtraukė galvą į pečius, susirietė ir, vartydamas bespalves akis 

į visas šalis, ėmė trauktis atbulas, atsargiai kojomis ieškodamas pagrindo 

užpakalyje savęs. Atsitraukdamas jis kimiu ir neramiu balsu šaukė: 

— Gerai! Pasiimkite jį, aš einu sau — na ką gi? Ar žinote jūs, prakeikti 

šunsnukiai, kad jis politinis nusikaltėlis, prieš carą eina, maištus ruošia, žinote? 

O jūs jį ginate, a? Jūs maištininkai? Aha-a!.. 

Nejudėdama ir nemirksėdama, be jėgų ir minčių, motina stovėjo tartum 

sunkiame sapne, sugniužinta baimės ir gailesčio. Jos galvoje lyg širšės zvimbė 

nuskriausti, rūstūs ir pikti žmonių šauksmai, skambėjo virpąs pristavo balsas, 

kažkieno duslus kuždesys... 

— Jeigu jis nusikalto — teisk! 

— Pasigailėkite jo, jūsų kilnybe... 

— Ką jūs iš tikrųjų, be jokio įstatymo?.. 

—- Argi taip galima? Jeigu visi pradės mušti — kas tuomet bus?.. 

Žmonės pasiskirstė dviem grupėmis — viena, apstojusi pristavą, šaukė ir 

atkalbinėjo jį, kita, mažesnė, pasiliko prie sumuštojo ir dusliai, niūriai gaudė. 

Keletas žmonių pakėlė jį nuo žemės, šimtininkai vėl norėjo surišti jam rankas. 

— Palaukite jūs, velniai! — šaukė jiems. 

Michailas šluostėsi nuo. veido ir barzdos purvą ir 

kraują ir, dairydamasis į šalis, tylėjo. Jo žvilgsnis nuslydo motinos veidu — ji 

krūptelėjusi pasviro į jį, nejučiomis mostelėjo ranka, — jis nusigręžė. Bet po 

valandėlės jo akys vėl įsmigo į jos veidą. Jai pasirodė, kad jis išsitiesė, pakėlė galvą, 

kruvini skruostai sudrebėjo... 

„Pažino, — nejaugi pažino?..“ 

Ir ėmė linkčioti jam galvą, virpėdama iš gūdaus, klaikaus džiaugsmo. Bet kitą 

akimirką ji pamatė, kad šalia jo stovi mėlynakis valstietis ir taip pat žiūri į ją. Jo 

žvilgsnis valandėlę pažadino jai pavojaus supratimą... 

„Ką gi aš čia dabar? Juk ir mane sučiups!“ 

Valstietis kažką pasakė Rybinui, tas papurtė galvą ir drebančiu balsu, bet 

aiškiai ir žvaliai prabilo: 

— Niekis! Ne vienas aš žemėje, visos teisybės jie neišgaudys! Kur aš buvau, 

ten apie mane liks prisiminimai — štai kas! Nors ir išdraskė jie lizdą ir nebėra ten 

daugiau draugų, bičiulių... 

„Tai man jis sako!“ — greitai sumetė motina. 

— Bet ateis diena, išlėks į laisvę ereliai, išsivaduos liaudis! 

Kažkokia moteris atnešė kibirą vandens ir, aimanuodama bei iškalbėdama, 

ėmė plauti Rybinui veidą. Jos plonas, gailus balsas painiojosi su Michailo žodžiais 

ir kliudė motinai juos suprasti. Priėjo būrys valstiečių su pristavu priešakyje; 

kažkas garsiai šaukė: 

— Duokite suimtajam vežimą, ei! Kieno eilė? 

Paskui pasigirdo naujas, lyg nuskriaustas pristavo balsas: 

— Aš tau galiu suduoti, bet tu man — ne, negali, neišdrįsi, mulki! 

— Taip! O tu kas — dievas? — sušuko Rybinas.  
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Nedarniai ir negarsiai prasiveržę šūkavimai nuslopino jo balsą. 

— Nesiginčyk, dėde! Čia vyresnybė!.. 

— Nepyk, jūsų kilnybe... Žmogus kaip nesavas... 

— Tu tylėk, juokdary!.. 

— Štai tave tuoj į miestą nuveš... 

— Ten labiau žiūrima įstatymų! 

Minios šauksmai aidėjo taikingai, prašomai, jie liejosi į neaiškų bruzdesį, ir 

visa joje buvo beviltiška, graudu. Šimtininkai už parankių nuvedė Rybiną į 

valsčiaus valdybos priebutį, dingo už durų, Valstiečiai pamažu skirstėsi iš aikštės, 

motina matė, kad mėlynakis artinasi prie jos ir paniūromis žiūri į ją. Jos kojos per 

kelius ėmė drebėti, liūdnas jausmas gniaužė jai širdį, žadindamas šleikštumą. 

„Nereikia šalintis! — pamanė ji. — Nereikia!“ 

Ir, tvirtai įsikibus į turėklus, laukė. 

Pristavas, stovėdamas valsčiaus priebutyje ir mosuodamas rankomis, kalbėjo 

priekaištaujančiu vėl bereikšmiu, bedvasiu balsu: 

— Kvailiai jūs, šunsnukiai! Nieko nesuprasdami, kišatės į tokį reikalą — į 

valstybinį reikalą! Galvijai! Turit padėkoti man, pulti po kojų už mano gerumą! Jei 

panorėsiu — visi į katorgą keliausite... 

Koks dvidešimt valstiečių stovėjo nusiėmę kepures ir klausėsi. Temo, debesys 

leidosi žemyn. Mėlynakis priėjo palei priebutį ir atsidusęs pasakė: 

— Štai kas dedasi pas mus... 

— Ta-aip... — tyliai atsiliepė ji. 

Jis pasižiūrėjo į ją tiesiu žvilgsniu ir paklausė: 

— Kuo verčiatės? 

— Mezginius supirkinėju iš bobų, drobes taip pat... 

Valstietis iš lėto pasiglostė barzdą. Paskui, žiūrėdamas į valsčiaus valdybą, 

nuobodžiai ir negarsiai tarė: 

— Pas mus to nesiras... 

Motina žiūrėjo į jį iš viršaus ir laukė patogesnio momento nueiti į kambarį. 

Valstiečio veidas buvo susimąstęs, gražus, akys liūdnos. Petingas ir aukštas, jis 

vilkėjo perdėm sulopytu švarku, švariais kartūniniais marškiniais, rudomis, 

kaimiško milo kelnėmis ir buvo basnirčia įsistojęs į kurpes... 

Motina kažkodėl lengviau atsiduso. Ir staiga, pasiduodama nuojautai, 

pralenkusiai neaiškią mintį, pati nesitikėdama, paklausė: 

— O ar pas tave pernakvoti bus galima? 

Paklausė, ir viskas joje smarkiai įsitempė — raumenys, kaulai. Ji išsitiesė, 

įsmeigusi nejudančias akis į valstietį. Jos galvoje šmėsčiojo skaudžios mintys: 

„Pražudysiu Nikolajų Ivanovičių... Pašos nebepamatysiu ilgai! Primuš!“ 

Žiūrėdamas į žemę ir neskubėdamas, valstietis atsakė, sagstydamasis švarką 

ant krūtinės: 

— Nakvoti? Galima, kodėl ne? Tik mano pirkia ne kokia... 

— Aš neišlepinta! — instinktyviai atsakė motina. 

— Galima! — pakartojo valstietis, matuodamas ją tiriamu žvilgsniu. 

Jau buvo sutemę, ir jo akys tamsoje žibėjo šaltai, veidas atrodė labai išblyškęs. 

Motina, lyg nusileisdama pakalnėn, negarsiai tarė: 

— Vadinasi, aš tuoj ir einu, o tu paimsi mano lagaminą... 

— Gerai. 
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Jis gūžtelėjo pečiais, vėl susibruko švarką ir tyliai pratarė: 

— Štai — pastotės atvažiuoja... 

Valsčiaus priebutyje pasirodė Rybinas, jo rankos vėl buvo surištos, galva ir 

veidas apvynioti kažkuo pilku. 

— Sudie, gerieji žmonės! — skambėjo jo balsas vakaro prieblandos šaltyje. 

— Ieškokite teisybės, saugokite ją, tikėkite žmogumi, kuris jums atneš gryną žodį, 

nesigailėkite savęs dėl teisybės!..  

— Tylėk, šunie! — sušuko iš kažkur pristavo balsas. — Šimtininke, varyk 

arklius, kvaily! 

— Ko jums gailėtis? Koks jūsų gyvenimas?.. 

Vežimas sujudėjo. Sėdėdamas vežime su dviem šimtininkais iš šonų, Rybinas 

dusliu balsu šaukė: 

— Dėl ko jūs mirštate badu? Rūpinkitės laisve, ji duos jums ir duonos, ir 

teisybės — sudie, gerieji žmonės!.. 

Skubus ratų dardėjimas, arklių kanopų dundesys, pristavo balsas nustelbė jo 

kalbą, supainiojo ir užgniaužė ją. 

— Baigta! —- tarė valstietis, krestelėjęs galvą, ir, kreipdamasis į motiną, 

negarsiai kalbėjo toliau: — Jūs ten stotyje pasėdėkite, — aš netrukus ateisiu... 

Motina įėjo į kambarį, atsisėdo prie stalo priešais virtuvą, paėmė kąsnelį 

duonos, pažvelgė į jį ir vėl iš lėto padėjo į lėkštę. Valgyti nesinorėjo, po krūtine vėl 

darėsi negera. Tas negerumas, šlykščiai šiltas, silpnino, čiulpdamas iš širdies 

kraują, ir svaigino galvą. Akyse jai stovėjo mėlynakio sodiečio veidas — keistas, lyg 

neišbaigtas, jis nežadino pasitikėjimo. Kažkodėl ji nenorėjo tiesiog pamanyti, kad 

jis išduos ją, bet ta mintis, pasyvi ir nejudri, jau kilo jos galvoje ir visu sunkumu 

užgulė širdį. 

„Jis pastebėjo mane! — tingiai ir bejėgiškai samprotavo ji. — Pastebėjo, 

suprato...“ 

O toliau mintis nesiekė, grimzdama į slegiantį nusiminimą, klampų šleikštulį. 

Baugi, už lango prigludusi tyla, pakeitusi triukšmą, apnuogino sodžiuje 

kažkokį sunkumą, baimę, aštrino krūtinėje vienatvės pojūtį, pripildydama širdį 

prietemos, pilkos ir minkštos kaip pelenai. 

Įėjo mergaitė ir, sustojusi prie durų, paklausė: 

— Kiaušinienės atnešti? 

— Nereikia. Jau nebenoriu, Įbaugino mane tuo riksmu!  

Mergaitė priėjo prie stalo susijaudinusi, bet negarsiai pasakodama: 

— Kaip pristavas mušė! Aš stovėjau arti, mačiau, visus dantis jam išdaužė 

— spjauna jis, o kraujas toks tirštas, tirštas, tamsus!.. Akių gi visai nebėra! Jis — 

degutininkas. Uriadnikas ten pas mus guli, girtutėlis, ir vis dar degtinės reikalauja. 

Sako, jų visa gauja buvusi, o tasai, barzdočius, vyriausiasis, atseit, atamanas. Tris 

suėmė, o vienas, sako, pabėgo. Dar mokytoją sugavo, taip pat su jais. Jie netiki į 

dievą ir kitus įkalbinėja, kad cerkves plėštų, štai kokie jie! Kai kurie mūsų mužikai 

jo gailėjosi, o kiti, sako, pribaigti reikėjo! Pas mus yra tokių piktų mužikų — ai, ai! 

Motina atidžiai klausėsi jos nenuoseklios, greitos kalbos, stengdamasi 

nuslopinti savo nerimą, išsklaidyti liūdną laukimą. O mergaitė, matyti, buvo 

patenkinta, kad jos klausosi, ir, springdama žodžiais, vis gyviau plepėjo, 

nuleisdama balsą: 
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— Tėtukas sako, kad visa tai dėl nederliaus! Jau antri metai nieko 

neužaugina žemė, nusikamavo žmonės. Dabar dėl to ir mužikų tokių atsiranda — 

bėda! Sueigose rėkia, pešasi. Anądien, kai Vasiukovą už nepriemokas varžė, jis kad 

rėš seniūnui į snukį. Še tau mano nepriemokos, sako... 

Už durų pasigirdo sunkūs žingsniai. Rankomis atsirėmusi į stalą, motina 

atsistojo. 

Įėjo mėlynakis valstietis ir, nenusiimdamas kepurės, paklausė: 

— Kurgi tie nešuliai? 

Jis lengvai pakėlė lagaminą, krestelėjo ir tarė: 

— Tuščias! Marka, nuvesk pakeleivę į mano pirkią. 

Ir išėjo neatsigrįždamas. 

— Čia nakvosite? — paklausė mergaitė. 

— Taip! Mezginių atvažiavau, mezginius supirkinėju...  

— Pas mus niekas nemezga! Tiktai Tinkove mezga, Darjinoj, o pas mus — 

ne! — paaiškino mergaitė. 

— Aš ten rytoj... 

Sumokėjusi mergaitei už arbatą, ji davė jai tris kapeikas ir tuo ją labai 

nudžiugino. Gatvėje, šlepsėdama basomis kojomis per šlapią žemę, mergaitė 

kalbėjo: 

— Jei norite, aš į Darjiną nubėgsiu, pasakysiu boboms, kad čia neštų 

mezginius? Jos ateis, o jums nereikės ten važiuoti. Vis dėlto dvylika varstų... 

— Nereikia to, mieloji! — atsakė motina, žingsniuodama šalia mergaitės. 

Saitas oras ją atgaivino, ir palengva joje ėmė bręsti neaiškus sprendimas. Miglotas, 

bet kažką žadąs, jis tvirtai plėtojosi, ir moteriškė, norėdama pagreitinti jo augimą, 

primygtinai klausė savęs: 

„Ką daryti? Jeigu tiesiai, dorai...“ 

Buvo tamsu, drėgna ir šalta. Iš pirkių langų neaiškiai sklido rausva, 

sustingusi šviesa. Tyloje mykė miegūsti galvijai; buvo girdėti trumpi šūkčiojimai. 

Tamsus, slegiąs susimąstymas gaubė sodžių... 

— Čia! — tarė mergaitė. — Ne kokią nakvynę pasirinkote, — baisiai 

neturtingas mužikas... 

Ji apčiuopė duris, atidarė jas ir garsiai sušuko į trobą: 

— Teta Tatjana! 

Ir nubėgo. Iš tamsos pasigirdo jos balsas: 

— Likit sveika!.. 

 

XVII 
 

Motina sustojo prie slenksčio ir, delnu prisidengusi akis, apsidairė. Pirkia 

buvo ankšta, maža, bet švari, — tas iš karto krito į akis. Iš užkrosnio pasirodė 

jauna moteriškė, tylėdama nusilenkė ir dingo. Kertėje ant stalo degė lempa. 

Pirkios šeimininkas sėdėjo už stalo, pirštu barbendamas j jį, ir atidžiai žiūrėjo 

motinai į akis. 

— Įeikite! — negreitai tarė jis. — Tatjana, bėk pašauk Piotrą, greičiau! 

Moteriškė, nepažvelgusi į viešnią, greitai išėjo. Sėdėdama ant suolo priešais 

šeimininką, motina dairėsi — jos lagamino niekur nebuvo matyti. Varginanti tyla 
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pripildė trobą, tik lempos ugnis vos girdimai spragsėjo. Valstiečio veidas, 

susirūpinęs, niūrus, neaiškiai suposi motinos akyse, keldamas jai gūdų apmaudą. 

— O kur mano lagaminas? — staiga ir pati nesi-tikėdama, garsiai paklausė 

motina. 

Valstietis patraukė pečiais ir susimąstęs atsakė: 

— Nedings... 

Nuleidęs balsą, niūriai tęsė: 

— Aš prie mergaitės tyčia pasakiau, kad jis tuščias, — ne, jis netuščias! 

Jis sunkiai prikrautas! 

— Na? — paklausė motina. — Tai kas? 

Jis atsistojo, priėjo prie jos, pasilenkė ir tyliai paklausė: 

— Tą žmogų pažįstate? 

Motina krūptelėjo, bet tvirtai atsakė: 

— Pažįstu! 

Tas trumpas žodelis lyg apšvietė ją iš vidaus, ir viskas aišku pasidarė išorėje. 

Ji lengviau atsiduso, pasislinko ant suolo, tvirčiau atsisėdo... 

Valstietis plačiai nusišypsojo. 

— Aš pastebėjau, kai jūs jam ženklą davėt, ir jis taip pat. Aš paklausiau jo 

į ausį — ar pažįstama, sakau, ten priebutyje stovi? 

— O jis ką? — greitai paklausė motina. 

— Jis? Pasakė — daug mūsų. Taip! Daug, sako... 

Klausiamai pažvelgęs viešniai į akis ir vėl nusišypsojęs, kalbėjo toliau: 

— Didelės jėgos žmogus!.. Drąsus... stačiai sako — aš! Jį muša, o jis vis 

savo tvirtina... 

Jo balsas, netvirtas ir nestiprus, neišbaigtas veidas ir šviesios, atviros akys 

vis labiau ramino motiną. Vietoje nerimo ir liūdesio jos krūtinėje pamažu kilo 

aštrus, skaudus pasigailėjimo jausmas Rybinui. Nepajėgdama susilaikyti, su 

netikėtu ir karčiu pykčiu ji prislėgtu balsu sušuko: 

— Galvažudžiai, barbarai! 

Ir ėmė kūkčioti. 

Valstietis pasitraukė nuo jos, niūriai linguodamas galvą. 

— Įsigijo valdžia draugų — ta-aip! 

Ir, staiga vėl atsigręžęs į motiną, tyliai jai pasakė: 

— Aš štai ką, aš taip manau, kad lagamine — laikraščiai — tiesa? 

— Taip! — paprastai atsakė motina, šluostydamasi ašaras. — Jam vežiau. 

Suraukęs kaktą, jis suėmė savo barzdą į saują ir, žiūrėdamas į šalį, valandėlę 

tylėjo. 

— Laikraštis pasiekdavo mus, knygos taip pat pa-siekdavo. Tą žmogų mes 

pažįstame... matėme! 

Valstietis sustojo, pagalvojo, paskui paklausė: 

— Dabar, vadinasi, kur jūs dėsite tą — lagaminą? 

Motina pažiūrėjo į jį ir tarė drąsiai: 

— Jums paliksiu!.. 

Jis nenustebo, neprotestavo, tik trumpai pakartojo: 

— Mums... 

Teigiamai linktelėjęs galvą, paleido iš saujos barzdą, sušukavo ją pirštais ir 

atsisėdo. 
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Nepermaldaujamai ir atkakliai atmintis kėlė motinos akyse žiaurią Rybino 

kankinimo sceną, jo paveikslas slopino jos galvoje visas mintis, sopulys ir žmogaus 

nuoskauda stelbė visus jausmus, ji nebegalėjo galvoti nei apie lagaminą, nei apie 

ką nors kita. Iš jos akių nesulaikomai riedėjo ašaros, o veidas buvo niūrus, ir 

balsas nebedrebėjo, kai ji kalbėjo pirkios šeimininkui: 

— Plėšia, smaugia, į purvus trypia žmogų, prakeiktieji!  

— Jėga! — tyliai atsiliepė valstietis. — Baisią jėgą jie turi! 

— O iš kur ima? — sušuko motina su apmaudu. — Iš mūsų ima, iš 

liaudies, viskas iš mūsų paimta!.. 

Ją erzino šis valstietis savo šviesiu, bet nesuprantamu veidu. 

— Ta-aip! — nutęsė, jis susimąstęs. — Taip jau nuo amžių... 

Budriai Įsitempė, palenkė galvą į duris ir pasiklausęs tyliai tarė: 

— Eina... 

— Kas? 

— Saviškiai... turbūt... 

Įėjo jo žmona, paskui ją į trobą įžengė valstietis. Numetė j kampą kepurę, greit 

priėjo prie šeimininko ir paklausė: 

— Na, kaip? 

Seimininkas linktelėjo galvą. 

— Stepanai! — tarė moteris, stovėdama prie krosnies. — Gal ji, pakeleivė, 

valgyti nori? 

— Nenoriu, dėkui, mieloji! — atsakė motina. 

Valstietis priėjo prie motinos ir greitu, patrukusiu 

balsu ėmė kalbėti: 

— Tai jau leiskite susipažinti! Vadinuosi Piotras Jegorovas Riabininas, 

pravardžiuojamas Yla. Apie jūsų reikalus šiek tiek nusimanau. Raštingas ir ne 

kvailas, taip sakant... 

Jis nutvėrė jam ištiestą motinos ranką ir, kratydamas ją, kreipėsi į 

šeimininką: 

— Štai, Stepanai, žiūrėk! Varvara Nikolajevna gera ponia, teisybė! O apie 

visą šį reikalą sako — niekniekiai, svaičiojimas! Vaikezai, girdi, ir visokie ten 

studentai iš kvailumo žmones kursto. Tačiau mudu matome: ką tik senyvą mužiką 

suėmė, o dabar štai — ji, pagyvenusi moteriškė, ir, kaip matyti, ne poniško kraujo. 

Ne- užsigaukite kokio kilimo būsite?  

Kalbėjo jis skubėdamas, aiškiai, neatsikvėpdamas, jo barzdelė nervingai 

drebėjo, o primerktos akys greitai tyrinėjo moteriškės veidą, ir figūrą. Apiplyšęs, 

susivėlęs, sutaršytais plaukais, jis atrodė lyg neseniai būtų su kuo susipešęs, 

nugalėjęs priešą ir dabar visas apimtas pergalės džiaugsmo. Jis patiko motinai savo 

žvalumu ir tuo, kad iš karto prašneko tiesiai ir paprastai. Meiliai žiūrėdama jam į 

veidą, ji atsakė į klausimą, — o jis dar kartą tvirtai pakratė jos ranką ir tyliai, 

sausokai nusijuokė virpčiojančiu juoku. 

— Darbas švarus, Stepanai, matai? Darbas puikus! Aš tau sakiau, kad jį 

pati liaudis savo rankomis pradeda. O ponia — ji tiesos nesakys, jai tas kenkia! Aš 

ją gerbiu, ką ir bekalbėti! Žmogus geras ir mums gero trokšta, na, — nedaug — ir 

kad pati nuostolių neturėtų! O liaudis — nori eiti tiesiai ir nei nuostolių, nei žalos 

nesibijo — matei? Jai visas gyvenimas žalingas, visur — nuostoliai, jai nėra kur 

pasisukti, aplinkui — nieko kita, tik „stok!“ — rėkia iš visų pusių. 
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— Aš matau! — tarė Stepanas, linguodamas galvą, ir tuoj pat pridūrė: — 

Savo nešuliu ji rūpinasi. 

Piotras gudriai mirktelėjo motinai ir vėl ėmė kalbėti, raminančiai mosuodamas 

ranka: 

— Nesirūpinkite! Viskas bus gerai, motut! Jūsų lagaminėlis pas mane. 

Neseniai, kai jis pasakė man apie jus, kad jūs, esą, taip pat čia dalyvaujate ir tą 

žmogų pažįstate, aš jam sakau: žiūrėk, Stepanai! Negalima žiopsoti tokiu svarbiu 

atveju! Na, ir jūs, motut, turbūt, taip pat pajutote mus, kai mes šalia stovėjome. 

Dorų žmonių veidai pastebimi, todėl — nedaug jų gatvėmis vaikšto, atvirai sakant! 

Jūsų lagaminėlis pas mane... 

Jis atsisėdo šalia jos ir, prašomai žiūrėdamas į jos akis, kalbėjo toliau: 

— Jeigu jūs norite jį ištuštinti, mielai mes jums pa-dėsime. Knygelės 

mums reikalingos...  

— Ji nori viską mums atiduoti! — pastebėjo Stepanas. 

— Ir puiku, motut! Viskam atrasim vietos!.. 

Jis pašoko, nusijuokė ir, greitai vaikščiodamas po pirkią, patenkintas kalbėjo: 

— Atsitikimas, taip sakant, nuostabus! Nors visai paprastas. Vienoje 

vietoje nutrūko, kitoje užsimezgė! Nieko! O laikraštis, motut, geras, ir jis atlieka 

savo darbą — akis prakrapšto! Ponams — nemalonus. Aš čia, už kokių septynių 

kilometrų, pas vieną ponią staliaus darbą dirbu — gera moteriškė, reikia pasakyti, 

įvairių knygelių duoda, kartais perskaitai — taip ir nušvinti! Apskritai — mes jai 

dėkingi. Bet kartą aš jai parodžiau laikraštuką — ji net užsigavo truputį. „Meskite, 

sako, Piotrai! Tatai, sako, bepročiai vaikezai gamina. Ir nuo to tik jūsų vargas 

padidės, kalėjimas ir Sibiras, sako, už tai laukia...“ 

Jis staiga vėl nutilo, pagalvojo ir paklausė: 

— O sakykite, mamyte, ar tas žmogus — giminė jums? 

— Svetimas! — atsakė motina. 

Piotras be garso susijuokė, labai kažkuo patenkintas, ir ėmė linguoti galvą, 

bet motinai tuojau pasirodė, kad žodis „svetimas“ tokiam žmogui, kaip Rybinas, 

netinka ir užgauna ją. 

— Ne giminė aš jam, — tarė ji, — bet pažįstu jį seniai ir gerbiu kaip tikrą 

brolį... vyresnįjį! 

Tinkamo žodžio nesurado, tai buvo jai nemalonu, ir ji vėl negalėjo sutūrėti 

tylaus raudojimo. Niūri, lūkuruojanti tyla pripildė pirkią. Piotras, palenkęs galvą 

ant peties, stovėjo lyg kažko klausydamasis. Stepanas, užsirėmęs ant stalo, visą 

laiką susimąstęs barbeno pirštais į lentą. Jo žmona patamsyje prisiglaudė prie 

krosnies, motina jautė jos neatitraukiamą žvilgsnį ir kartais pati žiūrėdavo į jos 

veidą — ovalinį, tamsų, tiesia nosim ir staiga nukirstu smakru. Žalsvos akys žibėjo 

susidomėjusios ir žvaliai. 

— Vadinasi, draugas, — tyliai kalbėjo Piotras. — Su charakteriu, ta-aip!.. 

Įvertino save brangiai, kaip pridera! Tai žmogus, Tatjana, a? Tu sakai... 

— Jis vedęs? — paklausė Tatjana, pertraukdama jo kalbą, ir jos nedidelės 

burnos mažytės, plonos lūpos stipriai susičiaupė. 

— Našlys! — liūdnai atsakė motina. 

— Todėl ir drąsus! — tarė Tatjana žemu, krūtininiu balsu. — Vedęs tokiu 

keliu neis — pabijos... 

— O aš? Vedęs ir vis tiek, — sušuko Piotras. 
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— Liaukis, kūmai! — nežiūrėdama į jį ir perkreipusi lūpas, kalbėjo 

moteris. — Na, kas gi tu toks? Tik kalbi ir retkarčiais knygelę perskaitai. Maža 

žmonėms naudos iš to, kad judu su Stepanu pakampiais šnibždatės. 

— Mane, brol, daug kas girdi! — pasipriešino valstietis įsižeidęs ir tyliai. — 

Aš čia — tartum mielės, tu be reikalo... 

Stepanas tylėdamas pažvelgė į žmoną ir vėl nuleido galvą. 

— Ir kam mužikas pačią ima? — paklausė Tatjana. — Darbininkė 

reikalinga, sako, o ką dirbti? 

— Dar tau maža! — dusliai įterpė Stepanas. 

— Kas iš to darbo? Pusbadžiu stumi dieną po dienos, vis tas pats. Gimsta 

vaikai — jų prižiūrėti nėra laiko — per darbą, kuris duonos neduoda. 

Ir priėjo prie motinos, atsisėdo šalia ir primygtinai, be skundų ir skausmo, 

kalbėjo: 

— Aš — du turėjau. Vienas, dvejų metų, verdančiu vandeniu nusiplikino, 

kito neišnešiojau — negyvas gimė, vis per tą prakeiktą darbą! Ar man džiaugsmas? 

Aš sakau — be reikalo mužikai pačią ima, tik rankas susiriša, gyventų laisvai, 

siektų tinkamos tvarkos, kovotų dėl teisybės atvirai, kaip tas žmogus! Ar ne teisybę 

sakau, motut?..  

— Teisybę! — tarė motina. — Teisybę, mieloji, — kitaip nenugalėsi 

gyvenimo... 

— O jūs ar turite vyreli? 

— Numirė. Sūnų turiu... 

— O jis kur, su jumis gyvena? 

— Kalėjime sėdi! — atsakė motina. 

Ir ji pajuto, kad šie žodžiai, kartu su įprastu sielvartu, visuomet jų sukeliamu, 

jos krūtinę užlieja ramiu pasididžiavimu. 

— Antrą kartą pasodino — vis už tai, kad jis suprato dieviškąją teisybę ir 

atvirai ją skelbė... Jaunas jis, gražus, išmintingas! Laikraštį — jis sugalvojo, ir 

Michailą Ivanovičių jis į kelią atvedė, nors Michailas dvigubai už jį vyresnis! Dabar 

gi — teis už tai mano sūnų ir — nuteis, o jis pabėgs iš Sibiro ir toliau varys savo 

darbą... 

Ji kalbėjo, o pasididžiavimo jausmas vis augo jos krūtinėje ir, kurdamas 

didvyrio paveikslą, reikalavo sau žodžių, gniaužė gerklę. Jai būtinai reikėjo kuo 

nors ryškiu ir išmintingu išlyginti tą niūrią klaikumą, kurią ji matė šiandieną ir 

kuri slėgė jos galvą beprasmišku siaubu, begėdišku žiaurumu. Nesąmoningai 

pasiduodama šiam sveikos sielos reikalavimui, visa, ką matė šviesaus ir tyro, ji 

rankiojo į vieną ugnį, akinančią ją savo skaisčiu žibėjimu... 

— Jau daug užgimė tokių žmonių, vis daugiau gimsta, ir jie visi iki savo 

gyvenimo pabaigos kovos dėl žmonių laisvės, dėl teisybės... 

Ji pamiršo atsargumą ir, nors neminėjo vardų, tačiau pasakojo viską, kas jai 

buvo žinoma, apie slaptą darbą siekiant išvaduoti liaudį iš gobšumo pančių. 

Piešdama brangius savo širdžiai paveikslus, ji dėjo į savo žodžius visą jėgą, visą 

gausybę meilės, kurią taip vėlai pažadino jos krūtinėje neramūs gyvenimo smūgiai, 

ir, karštai džiaugdamasi, pati gėrėjosi žmonėmis, kurie iškildavo atmintyje, jos 

jausmo apšviesti ir papuošti. 



171 

— Bendras darbas eina visoje žemėje, visuose miestuose, gerų žmonių jėga 

neišmatuojama ir neapskaičiuojama, ji vis auga ir augs iki mūsų pergalės 

valandos... 

Jos balsas liejosi lygiai, žodžius ji rado lengvai ir greitai vėrė juos kaip 

įvairiaspalvius karolius ant stipraus savo troškimo siūlo — nuvalyti širdį nuo šios 

dienos kraujo ir purvo. Ji matė, kad valstiečiai lyg įaugo ten, kur juos užklupo jos 

kalba, nejuda, žiūri jai į veidų rimtai, girdėjo trūkčiojantį šalimais sėdinčios moters 

alsavimą —ir visa tai didino jos tikėjimą tuo, ką ji kalbėjo ir žadėjo žmonėms... 

— Visi, kurie sunkiai gyvena, kuriuos slegia vargai ir neteisingumas, kuriuos 

pavergė turčiai ir jų pakalikai — visi, visa liaudis turi padėti žmonėms, kurie dėl 

jos žūsta kalėjimuose, kurie dėl jos kenčia didžiausias kančias. Jie 

nesavanaudiškai paaiškins, kur yra visų žmonių kelias į laimę, neapgaudinėdami 

pasakys, kad kelias sunkus, ir prievarta nieko nesives paskui save; bet kai stosi į 

jų eiles, neatsitrauksi nuo jų niekuomet, matai — viskas teisinga, šitas kelias, o ne 

kitas! 

Jai buvo malonu matyti, kaip išsipildo jos senas troškimas, — štai ji pati kalba 

žmonėms apie tiesą! 

— Su tokiais žmonėmis liaudis gali eiti, jie menku nieku nepasitenkins, 

nesustos, kol nugalės visą melą, visą blogį ir gobšumą; jie nenuleis rankų, kol visa 

liau¬dis susilies į vieną sielą, kol ji vienu balsu pasakys — aš valdovė, aš pati 

sukursiu visiems lygius įstatymus! 

Pailsusi ji nutilo, apsižvalgė. Jos krūtinėje ramiai telkėsi įsitikinimas, kad jos 

žodžiai nenueis veltui. Valstiečiai žiūrėjo į ją, laukdami dar kažko. Piotras susinėrė 

rankas ant krūtinės, primerkė akis, ir jo šlakuotame veide virpėjo šypsena. 

Stepanas, viena ranka pasirėmęs į stalą, visas pasidavė į priekį, ištiesė kaklą ir vis 

dar klausėsi. Jo veidą dengė šešėlis, ir nuo to veidas atrodė labiau išbaigtas. Jo 

žmona, sėdėdama šalia motinos, sulinko, pasidėjusi alkūnes ant kelių, ir žiūrėjo 

sau po kojomis. 

— Štai kaip, — pašnibždomis tarė Piotras ir atsargiai atsisėdo ant suolo, 

linguodamas galvą. 

Stepanas pamažu išsitiesė, pasižiūrėjo į žmoną ir skėstelėjo ore rankomis, lyg 

norėdamas kažką apkabinti... 

— Jeigu jau šito darbo imtis, — susimąstęs ir negarsiai pradėjo jis, — tai 

jau iš tikro reikia visa širdimi... 

Piotras nedrąsiai įterpė: 

— Ta-aip, atgal nesižvalgyk!.. 

— Plačiai užsimota! — kalbėjo Stepanas. 

— Apglėbti visą žemę! — vėl pridūrė Piotras. 

 

XVIII 
 

Motina atsirėmė nugara j sieną ir, atlošusi galvą, klausėsi jų negarsių, 

svarstančių žodžių. Atsistojo Tatjana, apsidairė ir vėl atsisėdo. Jos žalios akys 

žibėjo sausai, kai ji nepatenkinta ir su panieka veide pasižiūrėjo į valstiečius. 

— Daug, matyt, vargo jūs pakėlėte? — staiga paklausė ji, kreipdamasi į 

motiną. 

— Teko! — atsiliepė motina. 
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— Gražiai kalbate — jūsų žodžiai traukia širdį. Pagalvoji — viešpatie! — 

kad nors per plyšelį tektų pasižiūrėti į tokius žmones ir gyvenimą. Koks čia 

gyvenimas? — Avies! Štai aš raštinga, knygas skaitau, daug galvoju, kartais ir naktį 

negaliu užmigti per mintis. O kas iš to? Negalvosiu — be naudos nustipsiu, galvosiu 

— taip pat be naudos. 

Ji kalbėjo su pašaipa akyse ir kartais staiga tarsi nukąsdavo savo kalbą kaip 

siūlą. Valstiečiai tylėjo. Vėjas glostė langų stiklus, čežėjo stogo šiauduose, 

patylomis kaukė kamine. Staugė šuo. Ir nenoromis retkarčiais į langą barbeno 

lietaus lašai. Lempos liepsnelė suvirpėjo, priblėso, bet po valandėlės vėl įsidegė 

lygiai ir skaisčiai. 

— Pasiklausiau jūsų kalbos — štai kam žmonių gyvenama! O taip keista 

— klausausi jūsų ir matau: juk visa tai aš žinau! O iki jūsų aš nieko tokio 

negirdėjau ir tokių minčių neturėjau... 

— Reikėtų pavalgyti, Tatjana, ir žiburį užgesinti! — tarė Stepanas lėtai ir 

niūriai. — Pamatys žmonės — Ciumakovai ilgai buvo su žiburiu. Mums tas 

nesvarbu, o viešniai, ko gera, gali būti prastai... 

Tatjana atsistojo ir nuėjo prie krosnies. 

— Ta-aip! — tyliai ir šypsodamasis prašneko Piotras. — Dabar, kūmai, būk 

budrus! Kai žmonėse pasirodys laikraštis... 

— Aš ne apie save kalbu... Jeigu mane ir suimtų — maža bėda! 

Jo žmona priėjo prie stalo ir tarė: 

— Pasitrauk... 

Jis atsistojo, pasitraukė į šalį ir, žiūrėdamas, kaip ji dengia stalą, pašaipiai 

tarė: 

— Kiek už tokius moka — už pundą šeštoką, ir tai tik tada, kai punde 

šimtas. 

Motinai staiga pagailo jo, — jis dabar jai ėmė vis labiau patikti. Po savo kalbos 

ji jautėsi pailsėjusi nuo purvino dienos sunkumo, buvo patenkinta savimi ir troško, 

kad visiems būtų gera, malonu. 

— Neteisingai galvojate, šeimininke! — tarė ji. — Nereikia žmogui sutikti su 

tuo, kaip jį vertina tie žmonės, kuriems nieko daugiau nereikia, tik jo kraujo. Jūs 

patys save turite įvertinti, iš vidaus, ne priešams, bet draugams... 

-— Kokie mūsų draugai? — tyliai sušuko valstietis. — Iki pirmutinio kąsnio... 

— O aš sakau — liaudis turi draugų... 

— Turi, na, žinai, bet tik ne čionai — mat, kaip yra! — susimąstęs atsiliepė 

Stepanas. 

— O jūs čionai jų susiraskite. 

Stepanas pagalvojo ir tyliai tarė: 

— Ta-aip, reikėtų... 

— Sėskitės už stalo! — pakvietė Tatjana. 

Piotras, prislėgtas motinos minčių ir lyg nesavas, 

vakarieniaujant vėl pradėjo gyvai ir greit kalbėti: 

— Jums, motut, kad nepastebėtų, taip sakant, reikia kuo anksčiau iš čia 

išvažiuoti. Ir jūs važiuokite j kitą stotį, o ne į miestą — pašto arkliais važiuokite... 

— Kam? Aš nuvešiu, — tarė Stepanas. 

— Nereikia! O jei tavęs paklaustų — nakvojo? Nakvojo. Kur dingo? Aš ją 

nuvežiau! Aha-a, tu nuvežei? Drožk į kalėjimą! Supratai? O kuriam galui į kalėjimą 
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skubintis? Viskam savo eilė: ateis diena — ir carui gyventi gana, kaip sakoma. O 

čia paprastai: nakvojo, nusisamdę arklius, išvažiavo! Maža kas kur nakvoja? 

Sodžius prie kelio... 

— Kur tu, Piotrai, bijoti mokeisi? — pašaipiai paklausė Tatjana. 

— Viską reikia žinoti, kūma, — suduodamas sau per kelį, sušuko Piotras. 

— Mokėk bijoti, mokėk ir drąsus būti! Tu atsimeni, kaip už tą laikraštį zemskis 

Vaga- novą tampė? Dabar Vaganovo už jokius pinigus neįkalbėsi paimti į rankas 

knygos, taip! Jūs, motut, manim pasikliaukit, aš visokioms išdaigoms esu tikęs, 

tatai visiems gerai žinoma. Knygeles ir lapelius aš puikiausiai paskleisiu, kiek tiktai 

reikia! Mūsų žmonės, be abejo, mažai mokyti ir bailūs, na, tačiau laikas taip lamdo 

šonus, jog žmogus nenoromis spogina akis — kas čia? O knygelė jam visai 

paprastai atsako: ogi štai kas — galvok, suprask! Yra pavyzdžių, kad beraštis už 

raštingą daugiau supranta, ypač jeigu raštingasis sotus! Aš čia visur vaikščioju, 

daug matau — nieko! Gyventi galima, bet reikia smegenų ir didelio vikrumo, kad 

iš karto į klaną neįpultum. Vyresnybė — ji taip pat užuodžia, kad lyg šalčiu 

dvelktelėjo nuo mužiko: jis šypsosi mažai ir visai nemeiliai — apskritai atprasti nuo 

vyresnybės nori! Andai į Smoliakovą — čia netoliese toks kaimelis — atvažiavo 

mokesčių lupikai, o mužikai — piestu ir už baslių! Pristavas tiesiog ir sako: „Ak, 

jūs šunsnukiai! Juk tai prieš carą!“ Ten buvo vienas mužikas, Spivakinas, jis ir 

sako: „Keliaukit jūs velniop su visu savo caru!.. Koks ten caras, jei paskutinius 

marškinius nuo kupros velka?..“ Mat, kas darosi, motin! Žinoma, Spivakiną 

sučiupo ir į kalėjimą, o žodis — pasiliko, ir net maži vaikai jį žino, — jis šaukia, 

gyvena! 

Jis nevalgė, o vis kalbėjo greitai, šnibždomis, guviai žybčiodamas tamsiomis, 

šelmiškomis akimis ir gausiai, lyg variokus iš piniginės, berdamas motinai begales 

dalykų, pastebėtų kaimo gyvenime. 

Porą kartų Stepanas jam sakė: 

— Bent pavalgytum... 

Piotras griebdavo kąsnį duonos, šaukštą ir vėl pratrūkdavo pasakoti, tartum 

dagilis giedoti. Pagaliau po vakarienės jis, pašokęs nuo suolo, pranešė: 

— Na, man laikas namo!.. 

Atsistojo priešais motiną ir, linguodamas galvą, kratė jos ranką sakydamas: 

— Lik sveika, motut! Gal būt, niekuomet ir nepasi-matysime! Turiu jums 

pasakyti, kad visa tai — labai gera. Sutikti jus ir girdėti jūsų žodžius — labai gera! 

Ar jūsų lagamine be spaudos yra dar kas? Vilnonė skarelė? Puiku, vilnonė skarelė, 

Stepanai, įsidėmėk! Jis tuoj atneš jums lagaminėlį! Einam, Stepanai! Likit sveikos! 

Viso gero!.. 

Jiems išėjus, buvo girdėti, kaip šiugžda tarakonai, vėjas trainiojasi pastogėmis 

ir klabena kamino užstūmą, smulkus lietus monotoniškai barbena į langą. 

Rankiodama nuo krosnies ir nuo gultų drabužius, Tatjana klojo motinai ant suolo 

patalą. 

— Gyvas žmogus! — pastebėjo motina. 

Seimininkė, dirstelėjusi j ją iš paniūrų, atsakė: 

— Skamba, skamba, o netoli tegirdėti. 

— O kaip jūsų vyras? — paklausė motina. 

— Nieko sau, geras žmogus, negeria, gyvenam santaikoje — nieko sau! Tik 

silpno būdo... 
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Ji išsitiesė ir patylėjusi paklausė: 

— Juk ko dabar reikia — žmonės turi kelti maištą? Žinoma! Apie tai visi 

galvoja, tik kiekvienas skyrium, pats vienas. O reikia, kad garsiai prabiltų... ir iš 

pradžios kas nors vienas turi pasiryžti... 

Ji atsisėdo ant suolo ir staiga paklausė: 

— Sakote — ir jaunos panelės šį darbą dirba, eina pas darbininkus, skaito, 

nesibiauri, nebijo? 

Ir, atidžiai išklausiusi motinos atsakymą, giliai atsiduso. Paskui, nuleidusi 

akių vokus ir palenkusi galvą, vėl prašneko: 

— Vienoje knygelėje aš perskaičiau žodžius — beprasmis gyvenimas. Aš 

tatai gerai supratau, iš karto! Pažįstu tokį gyvenimą — minčių yra, bet jos pasklajos 

ir klaidžioja kaip avelės be piemens: nėra kuo, nė kam jas surankioti... Tai ir yra 

— beprasmis gyvenimas. Bėgčiau aš nuo jo neatsigręždama — toks liūdesys, kada 

ką nors supranti! 

Motina matė tą liūdesį sausame žalių moteriškės akių žibėjime, jos 

išdžiūvusiame veide, girdėjo balse. Ji panoro paguosti ją, priglausti. 

— Jūs, mieloji, suprantate, ką reikia daryt... 

Tatjana ją tyliai pertraukė: 

— Reikia mokėti. Jums paklota, gulkitės! 

Pasitraukė prie krosnies ir tylėdama atsistojo ten 

tiesi, rūsčiai susikaupusi. Motina atsigulė nenusirengusi, pajuto kauluose 

geliantį nuovargį ir tyliai sudejavo. Tatjana užgesino žiburį, ir, kada kambarį 

apgaubė tiršta tamsa, pasigirdo jos žemas, lygus balsas. Jis skambėjo taip, lyg 

šluostytų kažką nuo plokščio tvankios tamsos veido. 

— Jūs nesimeldžiate. Aš taip pat manau, kad nėra dievo. Ir stebuklų nėra! 

Motina neramiai apsivertė ant suolo, — tiesiai pro langą į ją žiūrėjo bedugnė 

tamsa, ir į tylą atkakliai šliaužė vos girdimas šiuresys, ošimas. Ji prašneko kone 

pašnibždomis ir baimingai: 

-—- Dėl dievo — aš nežinau, bet į Kristų tikiu... Ir jo žodžiais tikiu — mylėk 

artimą kaip pats save — tuo tikiu!.. 

Tatjana tylėjo. Tamsumoje, juodame krosnies fone, motina matė neryškų, 

pilką jos tiesios figūros kontūrą. Ji stovėjo nė nekrustelėdama. Apimta liūdesio, 

motina užmerkė akis. 

Staiga pasigirdo šaltas balsas: 

— Už savo vaikelių mirtį aš negaliu atleisti nei dievui, nei žmonėms — 

niekados! 

Nilovna neramiai pasikėlė, širdimi supratusi, koks didelis skausmas sukėlė 

šiuos žodžius. 

— Jūs jauna, dar bus vaikučių, — švelniai tarė ji. 

Pašnibždom ir negreit moteris atsakė: 

-— Ne! Sugadinta aš, sako daktaras, niekad nebe- gimdysiu... 

Asla perbėgo pelė. Kažkas garsiai ir sausai subraškėjo, sustingusią tylą 

perskrosdamas nematomu garso žaibu. Ir vėl pasidarė aiškiai girdimas rudens 

lietaus teškenimas ir čežėjimas stogo šiauduose — jis graibėsi juose lyg kažkieno 

ploni, išgąsdinti pirštai. Ir liūdnai krito į žemę vandens lašai, žymėdami lėtą rudens 

nakties slinkimą... 
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Per sunkų snaudulį motina išgirdo duslius žingsnius gatvėje, priemenėje. 

Atsargiai prasivėrė durys, pasigirdo tylus šūktelėjimas: 

— Tatjana, atsigulei, ar ką? 

— Ne. 

— O ji miega? 

— Matyt, miega. 

Plykstelėjo žiburys, suvirpėjo ir paskendo tamsoje. Valstietis priėjo prie 

motinos patalo, pataisė kailinius, apklostydamas jos kojas. Valstiečio gerumas 

savo paprastumu švelniai sugraudino motiną, ir ji, vėl užmerkusi akis, 

nusišypsojo. Stepanas tylėdamas nusirengė, užlipo ant gultų. Pasidarė tylu. 

Jautriai klausydamasi tingaus snaudulingos tylos bangavimo, motina gulėjo 

nejudėdama, o priešais ją tamsoje svirduliavo kruvinas Rybino veidas... 

Gultuose pasigirdo sausas šnibždesys. 

— Matai, kokie žmonės to darbo imasi? Jau senyvi, prisrėbę vargo iki 

soties, nusidirbę, metas jiems būtų jau pailsėti, o jie — štai! O tu jaunas, 

išmintingas — et, Stiopa... 

Vilkšnus ir storas vyriškio balsas atsakė: 

— Tokio darbo nepagalvojęs negali imtis... 

— Girdėjau aš tą... 

Garsai nutrūko ir vėl pasigirdo — sugaudė Stepano balsas: 

— Reikia taip: pirmiausia pasikalbėti su vyrais atskirai, štai Makovas 

Alioša — smarkus, raštingas ir vyresnybės nuskriaustas; Sorinas Sergejus —- taip 

pat išmintingas mužikas... Kniazevas — žmogus doras, drąsus. Kol kas pakaks! 

Reikia pažvelgti j žmones, apie kuriuos ji kalbėjo. Štai aš pasiimsiu kirvį ir drošiu 

į miestą, lyg malkų skaldyti — uždarbiauti, atseit, išėjo. Čia reikia atsargiai. Ji 

teisybę sako: žmogaus vertė — jo darbas. Ana kaip tas mužikas. Nors prieš dievą jį 

pastatyk, jis nepasiduos... nepajudės iš vietos. Ogi Nikitka, a? Susisarmatijo, — 

stebuklai! 

— Jūsų akyse muša žmogų, o jūs — žiopsote... 

— Tu palauk! Tu sakyk dėkui dievui, kad mes patys jo nemušėm, to žmogaus 

— štai kas! 

Jis šnibždėjo ilgai, čia nuleisdamas balsą taip, kad motina vos girdėjo jo 

žodžius, čia staiga sugausdamas stipriai ir storai. Tuomet moteriškė jį sutūrėdavo: 

— Tyliau! Pažadinsi... 

Motina užmigo kietu miegu — jis iš karto lyg tvankus debesis užgulė ją, 

apkabino ir nusinešė. 

Tatjana pažadino ją, kai į pirkios langus aklai dar tebežiūrėjo pilka ryto 

prieblanda ir šaltoje tyloje virš sodžiaus miegūstai plaukiojo ir tirpo varinis 

budinčio cerkvės varpo garsas. 

— Aš virtuvą užkaičiau, išgerkite arbatos, nes bus šalta stačiai iš miego 

važiuoti... 

Stepanas, šukuodamas susivėlusią barzdą, stropiai klausinėjo motiną, kaip 

ją surasti mieste, o jai atrodė, kad šiandien valstiečio veidas pasidaręs gražesnis, 

labiau išbaigtas. Geriant arbatą, jis šypsodamasis pastebėjo: 

— Kaip nuostabiai viskas atsitiko!.. 

— Kas? — paklausė Tatjana. 

— Nagi, pažintis! Taip paprastai... 
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Motina susimąsčiusi, bet tvirtai tarė: 

— Sis dalykas aplamai nuostabiai paprastas. 

Šeimininkai su ja atsisveikino santūriai, šykščiai eikvodami žodžius, dosniai 

rūpindamiesi jos smulkiais patogumais. 

Sėdėdama bričkoje, motina galvojo, kad šis valstietis pradės dirbti atsargiai, 

patylomis kaip kurmis ir nenuilstamai. Ir visuomet aplink jį skambės 

nepatenkintas žmonos balsas, spindės deginąs jos žalių akių blizgesys, ir neužges 

joje, kol ji bus gyva, kerštingas, vilkiškas ilgesys žuvusių vaikų. 

Prisiminė ji Rybiną, jo kraują, veidą, degančias akis, jo žodžius, — širdį 

suspaudė kartus jausmas, nes pasijuto bejėgė prieš žvėris. Ir visu keliu iki miesto, 

pilkos dienos blausiame fone, prieš motiną stovėjo tvirta juodabarzdžio Michailo 

figūra — sudraskytais marškiniais, surištomis užpakalyje rankomis, suvelta galva, 

gaubiama rūstybės ir tikėjimo savo tiesa. Motina mąstė apie begales kaimų, 

baikščiai prigludusių prie žemės, apie žmones, slaptai laukiančius ateinančios 

tiesos, ir apie tūkstančius žmonių, kurie beprasmiškai ir tylėdami pluša visą 

gyvenimą, nieko nesitikėdami. 

Gyvenimas atrodė lyg nesuartas, kalvotas dirvonas, kuris įtemptai ir nebyliai 

laukia darbininkų ir patylomis žada laisvoms, teisingoms rankoms: 

„Apvaisinkite mane išminties ir teisybės sėklomis — aš sugrąžinsiu jums 

šimteriopai!“ 

Prisimindama savo pasisekimą, krūtinės gilumoje ji jautė tylų džiaugsmo 

virpesį ir droviai slopino jį. 

 

XIX 
 

Namie duris jai atidarė Nikolajus, susivėlęs, su knyga rankoje. 

— Jau? — sušuko jis linksmai. — Greitai! 

Jo akys pro akinius gyvai ir maloniai mirkčiojo, jis padėjo jai nusirengti, 

maloniai šypsodamasis žiūrėjo j veidą ir kalbėjo: 

— O pas mane, matote, naktį buvo krata; aš pamaniau — kokia čia galėtų 

būti priežastis? Ar tik jums kas neatsitiko? Tačiau nesuėmė. Jeigu jus būtų suėmę, 

tai būtų nepalikę ir manęs!.. 

Jis įvedė ją į valgomąjį ir gyvai kalbėjo toliau: 

— Tačiau dabar išvys iš tarnybos. Dėl to aš nesi- kremtu... Man jau 

nusibodo skaičiuoti arklių neturinčius valstiečius! 

Kambario vaizdas buvo toks, lyg kažkoks stipruolis, kvailo išdykumo 

pagautas, iš gatvės būtų tol daužęs į namo sienas, kol viską viduje išvartė. Portretai 

mėtėsi ant grindų, sienų apmušalai nuplėšyti ir kabojo skiautėmis; vienoje vietoje 

buvo atlupta grindų lenta, išversta  

palangė, ant grindų prie krosnies išbarstyti pelenai. Motina, matydama 

pažįstamą vaizdą, palingavo galvą ir atidžiai pažiūrėjo į Nikolajų, jausdama jame 

kažką nauja. 

Ant stalo stovėjo užgesęs virtuvas, neplauti indai, dešra ir sūris ant popieriaus 

vietoj lėkštės, mėtėsi duonos kąsneliai ir trupiniai, knygos, virtuvo anglys. Motina 

šyptelėjo, Nikolajus taip pat nusijuokė. 

— Tai aš čia jau papildžiau pogromo vaizdą, bet nieko, Nilovna, nieko! Aš 

maniau, jie vėl ateis, todėl ir netvarkiau visiškai. Na, kaip jūs suvažinėjote? 
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Klausimas smarkiai užgavo jai širdį —- jos akyse iškilo Rybinas, ir ji pasijuto 

kalta, kad iš karto apie jį neprabilo. Pasilenkusi kėdėje, ji pasislinko prie Nikolajaus 

ir, stengdamasi būti rami, bijodama, kad ko nors nepamirštų, pradėjo pasakoti: 

— Sučiupo jį... 

Nikolajaus veidas krūptelėjo. 

— Taip? 

Motina sustabdė jo klausimą rankos mostu ir toliau kalbėjo taip, lyg būtų 

sėdėjusi prieš patį teisingumą ir skundusis jam dėl žmogaus kankinimo. Nikolajus 

atsilošė kėdėje, išblyško ir, prikandęs lūpą, klausėsi. Jis iš lėto nusiėmė akinius, 

padėjo juos ant stalo, perbraukė ranka per veidą, lyg nuvalydamas nuo jo 

nematomą voratinklį. Jo veidas pasmėlo, keistai atsikišo skruostikauliai, šnervės 

virpėjo — tokį jį motina matė pirmąkart, ir jis truputį gąsdino ją. 

Kai ji pabaigė, jis atsistojo, tylėdamas valandėlę pa-vaikščiojo po kambarį, 

susikišęs kumščius giliai į kišenes. Paskui pro dantis sumurmėjo: 

— Stambus žmogus, turbūt. Jam bus sunku kalėjime; tokie, kaip jis, ten 

blogai jaučiasi! 

Jis vis giliau slėpė rankas, valdydamas savo susi-jaudinimą, bet vis dėlto 

motina jį juto ir pati juo užsikrėtė. Jo akys pasidarė siauros lyg peilių smaigaliai.  

Vėl vaikščiodamas po kambarį, jis kalbėjo šaltai ir rūsčiai: 

— Jūs pažiūrėkite, kokia klaikuma! Saujelė kvailų žmonių, gindami savo 

pražūtingą valdžią liaudžiai, muša, smaugia, slegia visus. Auga žvėriškumas, 

žiaurumas virsta gyvenimo įstatymu — pamanykite! Vieni muša ir žvėrėja dėl to, 

kad jų niekas nebaudžia, suserga gašliu kankinimų troškuliu — šlykščia vergų 

liga, vergų, kuriems duota laisvė parodyti visą savo vergiškų jausmų ir gyvuliškų 

įpročių jėgą. Kiti nuodijasi kerštu, treti, užguiti iki atbukimo, darosi nebyliai ir 

neregiai. Tvirkina liaudį, visą liaudį! 

Jis sustojo ir nutilo, sukandęs dantis. 

— Ir pats nejučiomis ž vėrėj i šiame žvėriškame gyvenime! — tyliai tarė jis. 

Bet susivaldęs, beveik ramiai, tvirtai degančiomis akimis pasižiūrėjo į motinos 

veidą, pasruvusį bežadėmis ašaromis. 

— Tačiau mums, Nilovna, negalima gaišti! Pamėginkim, brangi drauge, 

susitvardyti... 

Liūdnai šypsodamasis, jis priėjo prie jos ir pasilenkęs paklausė, spausdamas 

jos ranką: 

— Kur jūsų lagaminas? 

— Virtuvėje! — atsakė ji. 

— Prie mūsų vartų stovi šnipai — tokios daugybės popierių mes 

nesugebėsime išnešti iš namų nepastebėti, gi paslėpti — nėra kur, o aš manau — 

šiąnakt jie vėl ateis. Vadinasi, kad ir kaip gaila darbo, mes sudeginsime visa tai. 

— Ką? — paklausė motina. 

— Viską, kas yra lagamine. 

Ji suprato jį, ir — kad ir labai jai buvo liūdna — pasididžiavimo jausmas 

sukėlė jos veide šypseną. 

— Nieko ten nėra, nė lapelio! — tarė ji ir, pamažu gyvėdama, pradėjo pasakoti 

apie savo susitikimą su Ciumakovu. Nikolajus klausėsi jos, pradžioje neramiai 

raukydamas kaktą, paskui stebėdamasis, ir pagaliau šūktelėjo, pertraukdamas 

pasakojimą: 
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— Klausykite — juk tatai puiku! Jūs nuostabiai laimingas žmogus... 

Suspaudęs jos ranką, jis tyliai sušuko: 

— Jūs taip graudinate savo tikėjimu žmonėmis... aš iš tiesų myliu jus kaip 

tikrą motiną!.. 

Ji šypsodamasi smalsiai stebėjo jį — norėjo suprasti, kodėl jis pasidarė toks 

nušvitęs ir gyvas. 

— Žodžiu sakant — puiku! — trindamas rankas, kalbėjo jis ir juokėsi tyliu, 

maloniu juoku. — Paskutinėmis dienomis, žinote, aš be galo gerai gyvenau — visą 

laiką su darbininkais, skaičiau, kalbėjau, žiūrėjau. Ir sieloje susikaupė kažkas 

nuostabiai sveika, tyra. Kokie geri žmonės, Nilovna! Aš kalbu apie jaunus 

darbininkus — stiprūs, jautrūs, pilni troškimo viską suprasti. Žiūri į juos ir matai 

— Rusija bus šviesiausia žemės demokratija! 

Patvirtindamas jis pakėlė ranką, lyg prisiekdamas, ir patylėjęs tęsė: 

— Aš čia sėdėjau, rašiau ir — kažkaip sugižau, su- pelėjau prie knygų ir 

skaitmenų. Beveik metai tokio gyvenimo — juk tai išsigimimas. Aš juk buvau 

pripratęs būti kartu su darbo liaudimi, ir, kai atsitraukiu nuo jos, man darosi 

nesmagu — žinote, įsitempiu aš, įsiręžiu šitam gyvenimui. O dabar vėl galiu gyventi 

laisvai, su jais matysiuos, dirbsiu. Jūs suprantate — būsiu prie naujai gimstančių 

minčių lopšio, jaunos, kūrybinės energijos akivaizdoje. Tas nuostabiai paprasta, 

gražu ir be galo gaivina — daraisi jaunas ir stiprus, gyveni turtingai! 

Jis nusijuokė droviai ir linksmai, ir jo džiaugsmas apėmė motinos širdį, nes ji 

suprato jį. 

— O paskui — jūs baisiai geras žmogus! — sušuko Nikolajus. — Kaip 

ryškiai jūs piešiate žmones, kaip gerai juos matote!..  

Nikolajus, sumišęs ir nusukęs į šalį savo džiaugsmingą veidą, glostinėdamas 

plaukus, atsisėdo šalia jos, bet greit atsisuko ir, žiūrėdamas į motiną, godžiai 

klausėsi jos sklandaus, paprasto ir ryškaus pasakojimo. 

— Nuostabus pasisekimas! — sušuko jis. — Jūs galėjote labai greitai 

atsidurti kalėjime ir — staiga štai! Taip, matyt, valstietis pradeda judėti — tai 

natūralu pagaliau! Ta moteris — nuostabiai aiškiai aš ją matau!.. Kaimo reikalams 

mes turime paskirti specialius žmones. Žmones! Jų mums trūksta... Gyvenimas 

reikalauja šimtų rankų... 

— Kad taip Paša išeitų į laisvę. Ir Andriuša! — tyliai tarė motina. 

Jis pažvelgė į ją ir nuleido galvą. 

— Matote, Nilovna, jums sunku bus girdėti, bet aš vis dėlto pasakysiu: aš 

gerai pažįstu Pavlą — iš kalėjimo jis nebėgs! Jam reikalingas teismas, jam reikia 

pasirodyti visu ūgiu, jis nuo to neatsisakys. Ir nereikia! Jis pabėgs iš Sibiro. 

Motina atsiduso ir tyliai atsakė: 

— Na, ką gi? Jis žino, kaip geriau... 

— Hm! — po valandėlės kalbėjo Nikolajus, žiūrėdamas į ją pro akinius. — 

Kad tas jūsų mužikėlis pasiskubintų ateiti pas mus! Matote, kaimui būtinai reikia 

parašyti atsišaukimą apie Rybiną, tas jam nepakenks, jeigu jis taip drąsiai laikosi. 

Aš šiandien parašysiu, Liudmila jį greit atspausdins... Bet kaip tas atsišaukimas 

ten paklius? 

— Aš nuvešiu... 

— Ne, dėkoju! — greitai sušuko Nikolajus. — Aš manau, ar netiktų tam 

darbui Vesovščikovas, a? 
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— Pasikalbėti su juo? 

— Taigi, pamėginkite! Ir pamokykite jį. 

— O ką gi aš veiksiu? 

— Nesirūpinkit! 

Jis atsisėdo rašyti. Ji kraustė stalą, žiūrėdama j jį, ir matė, kaip virpa jo 

rankoje plunksna, brėždama popieriuje eiles juodų žodžių. Retkarčiais jo kaklo oda 

trūkčiojo, jis kilnojo galvą, užmerkęs akis, jo smakras drebėjo. Tatai jaudino ją. 

— Štai ir baigtai — tarė jis atsistodamas. — Jūs paslėpkite kur nors pas 

save šį popierėlį. Bet žinokite, jeigu ateis žandarai, jus taip pat iškratys. 

— Šuva jų nematė! — atsakė ji ramiai. 

Vakare atvažiavo gydytojas Ivanas Danilovičius. 

— Kodėl vyresnybė taip staiga pradėjo nerimauti? — kalbėjo jis, 

lakstydamas po kambarį. — Septyniose vietose naktį buvo kratos. Kurgi ligonis, a? 

— Jis dar vakar išėjo! — atsakė Nikolajus. — Šiandien, matai, šeštadienis, 

jam paskaita, todėl jis negali praleisti... 

— Na, tai kvailystė, su pramušta galva paskaitose sėdėti... 

— Aš jam įrodinėjau, bet nesėkmingai... 

—- Nori pasigirti draugams, — pastebėjo motina, — štai, girdi, žiūrėkite — aš 

jau praliejau savo kraują... 

Gydytojas pažvelgė į ją, nuožmiai suraukė veidą ir tarė, sukandęs dantis: 

— Ū-ū, žiaurioji... 

— Na, Ivanai, tau čia nėra ko veikti, o mes laukiame svečių — išeik! 

Nilovna, duokite jam tą popierėlį... 

— Dar popierėlį? — sušuko gydytojas. 

— Štai! Imk ir perduok spaustuvei. 

— Paėmiau. Perduosiu. Viskas? 

— Viskas. Prie vartų — šnipas. 

-— Mačiau. Prie mano durų taip pat. Na, iki pasimatymo, žiaurioji moteriške! 

O žinote, draugai, grumtynės kapinėse — geras dalykas pagaliau! Apie jas kalba 

visas miestas. Tavo atsišaukimas apie grumtynes labai geras ir laiku išleistas. Aš 

visuomet sakydavau, kad geras vaidas daug verčiau negu bloga taika...  

— Gerai, tu eik... 

— Ne perdaug mandagiai! Rankelę, Nilovna! O vaikėzas vis dėlto pasielgė 

kvailai. Ar tu žinai, kur jis gyvena? 

Nikolajus pasakė adresą. 

— Rytoj reikės nuvažiuoti pas jj, — šaunus vyrukas, a? 

— Labai... 

— Reikia jį pasaugoti, jo smegenys sveikos! — kalbėjo išeidamas gydytojas. 

— Kaip tik iš tokių vyrų turi išaugti tikrai proletarinė inteligentija, kuri pakeis mus, 

kai mes išeisime ten, kur, turbūt, jau nebėra klasinių prieštaravimų... 

— Tu ėmei daug plepėti, Ivanai... 

—- Ogi man linksma, tai todėl. Vadinasi, lauki ka-lėjimo? Linkiu tau ten 

pailsėti. 

— Dėkoju. Aš nepavargau. 

Motina klausėsi jų kalbos, ir jai buvo malonus rūpinimasis darbininku. 

Išleidę gydytoją, Nikolajus ir motina sėdo gerti arbatos ir užkandžiauti, 

laukdami naktinių svečių ir tyliai kalbėdamiesi. Nikolajus ilgai pasakojo jai apie 
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savo draugus, gyvenusius ištrėmime, apie tuos, kurie jau pabėgo iš ten ir dirba 

toliau savo darbą, dangstydamiesi svetimais vardais. Pilkos kambario sienos 

atblokšdavo tylų jo balsą, tarytum stebėdamos ir nepasitikėdamos tomis 

istorijomis apie kuklius didvyrius, paaukojusius savo jėgas didžiajam pasaulio 

atnaujinimo darbui. Šiltas šešėlis švelniai supo motiną, šildydamas širdį meile 

nežinomiems žmonėms, ir jie visi krovėsi jos vaizduotėje į vieną didžiulį žmogų, 

kupiną neišsemiamos drąsios galios. Jis pamažu, bet be perstojo eina žeme, 

įsimylėjusiomis savo darbą rankomis valydamas šimtamečius melo pelėsius, 

atskleisdamas žmonių akims paprastą ir aiškią gyvenimo tiesą. Ir didžioji tiesa 

atgydama visus vienodai maloniai kviečia pas save, visiems lygiai žada laisvę nuo 

gobšumo, pykčio ir melo — trijų pabaisų, kurios savo galybe ciniškai pavergė ir 

įbaugino visą pasauli... Sis vaizdas žadino jos sieloje jausmą, panašų į tą, kada ji 

klaupdavosi prieš ikoną, pabaigdama džiaugsmo ir padėkos malda tą dieną, kuri 

jai atrodė lengvesnė negu kitos gyvenimo dienos. Dabar ji pamiršo tas dienas, o jų 

sukeliamas jausmas prasiplėtė, pasidarė šviesesnis ir džiaugsmingesnis, giliau 

įaugo į sielą ir tartum gyvas ėmė liepsnoti vis skaisčiau. 

— O žandarai neateina! — pertraukdamas savo pa-sakojimą, staiga 

sušuko Nikolajus. 

Motina pažvelgė į jį ir patylėjusi su apmaudu atsiliepė: 

— Na ir tegu juos šunys! 

— Žinoma! Bet mums laikas miegoti, Nilovna, jūs, turbūt, be galo 

nuvargote — jūs nuostabiai stipri, reikia pasakyti! Kiek susijaudinimų, pavojų — 

ir taip lengvai visa pergyvenate! Tiktai plaukai štai smarkiai žyla. Na, eikite ilsėtis. 

 

XX 
 

Motina nubudo, pažadinta garsaus beldimo į virtuvės duris. Beldėsi be 

perstojo, kantriai ir atkakliai. Buvo dar tamsu, tylu, ir atkaklus tankus beldimas 

kėlė nerimą. Paskubomis apsirengusi, motina greit išėjo į virtuvę ir, stovėdama prie 

durų, paklausė: 

— Kas ten? 

— Aš! — atsakė nepažįstamas balsas. 

— Kas? 

— Atidarykit! — prašomai ir tyliai atsakė anapus durų. 

Motina atkabino, pastūmėjo koja duris — įėjo Ignatas ir džiaugsmingai tarė: 

— Na, nesuklydau! 

Jis iki juosmens buvo apsitaškęs purvu, jo veidas pasidaręs pilkas, akys 

Įdubusios, ir tiktai garbanoti plaukai vešliai kerojo į visas šalis, skverbdamiesi iš 

po kepurės. 

— Pas mus — nelaimė! — uždaręs duris, pašnibždomis pratarė jis. 

— Aš žinau... 

Tatai nustebino vaikiną. Mirktelėjęs jis paklausė: 

— Iš kur? 

Ji trumpai ir skubiai papasakojo. 

— O tuos du suėmė? Jūsų draugus? 

— Jų nebuvo. Jie komisijon stojo — rekrūtai! Penkis suėmė, įskaitant dėdę 

Michailą... 
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Jis nosim įtraukė oro ir nusišypsojęs tarė: 

— O aš likau. Turbūt, ieško manęs. 

— Kaipgi tu išlikai? — paklausė motina. Kambario durys tyliai virstelėjo. 

— Aš? — sėdėdamas ant suolo ir žvalgydamasis, sušuko Ignatas. — 

Minutę prieš jiems ateinant atbėgo eigulys — beldžia į langą: laikykitės, vyručiai, 

sako, traukia prieš jus... 

Jis tyliai nusijuokė, nusišluostė kaktą švarko skvernu ir kalbėjo toliau: 

— Na, dėdės Michailo ir kūju nepritrenksi. Jis man tuoj: „Ignatai, į miestą 

greit! Atsimeni pagyvenusią moteriškę?“ O pats laiškelį rašo. „Še, eik!..“ Aš šliaužte, 

pakrūmėmis, girdžiu — slenka! Jų daug, iš visų pusių rėkauja, šėtonai! Tartum 

kilpa apie degutinę. Atsiguliau krūmuose — praėjo pro šalį! Tuomet aš atsistojau 

ir pasileidau į kelionę, ir pasileidau! Dvi naktis ėjau ir vieną dieną be atilsio. 

Buvo matyti, kad jis patenkintas savimi; jo rusvose akyse švietė šypsena, 

storos raudonos lūpos virpėjo. 

— Tuoj aš tave pagirdysiu arbata! — paskubomis kalbėjo motina, 

nutvėrusi virtuvą...  

— Tai jūs paimkite raštelį... 

Jis sunkiai pakėlė koją, raukydamasis ir krenkšdamas, pastatė ją ant suolo. 

Tarpdury pasirodė Nikolajus. 

— Sveikas, drauge! — tarė jis, primerkdamas akis. — Leiskite, aš jums 

padėsiu. 

Ir pasilenkęs ėmė greit vynioti purvinus autus. 

— Na, — tyliai sušuko vaikinas, traukdamas koją, ir, apstulbęs 

mirkčiodamas akimis, pasižiūrėjo į motiną: 

Nepastebėdama jo žvilgsnio, ji tarė: 

— Reikia degtine jam kojas ištrinti... 

— Žinoma! — kalbėjo Nikolajus. 

Ignatas sumišęs prunkštelėjo. 

Nikolajus surado raštelį, išlygino ir, prisikišęs pilką, suglamžytą popierėlį prie 

akių, perskaitė: 

„Nemesk darbo, motin, ir toliau juo rūpinkis, pasakyk aukštajai poniai, kad 

nepamirštų, kad daugiau rašytų apie mūsų reikalus, prašau. Lik sveika. Rybinas.“ 

Nikolajus pamažu nuleido ranką su rašteliu ir negarsiai tarė: 

— Tai puiku!.. 

Ignatas žiūrėjo į juos, tyliai judindamas nuautos kojos purvinus pirštus; 

motina, slėpdama drėgną, ašarotą veidą, priėjo prie jo su vandens dubeniu, pritūpė 

ant grindų ir ištiesė rankas į jo koją — jis greitai pakišo koją po suolu, išgąstingai 

sušukęs: 

— Ko? 

— O tu greičiau duokš koją... 

— Aš tuoj atnešiu spirito, — tarė Nikolajus. 

Vaikinas bruko kojas vis giliau po suolu ir murmėjo: 

— Ką jūs? Ligoninėj, ar ką... 

Tuomet ji pradėjo auti antrąją koją. 

Ignatas garsiai patraukė nosim ir, nevikriai judindamas sprandą, žiūrėjo į ją 

iš viršaus, juokingai atvėpęs lūpas.  

— Tu žinai, — prabilo ji drebančiu balsu, — Michailą Ivanovičių mušė... 
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— Nejau? — tyliai ir baimingai sušuko vaikinas. 

— Taip. Ir atvedė jį sumuštą, ir Nikolske uriadnikas mušė, pristavas — ir 

per veidą, ir spardė... iki kraujų! 

— Jie tą moka! — atsiliepė vaikinas, raukdamas kaktą. Jo pečiai 

krūptelėjo. — Tai yra — aš jų bijau kaip velnių! O mužikai nemušė? 

—- Vienas sudavė, pristavas įsakė. O visi kiti — nieko, dar užstojo — negalima, 

sako, mušti... 

— T-a-aip, — mužikai pradeda suprasti, kur kas yra ir kam. 

— Ten taip pat yra protingų... 

— Kur jų nėra! Daugybė! Visur jų yra — tik rasti sunku. 

Nikolajus atnešė butelį spirito, įdėjo anglių į virtuvą ir tylėdamas išėjo. 

Palydėjęs jį smalsiu žvilgsniu, Igna- tas tyliai paklausė motiną: 

— Tas ponas — daktaras? 

— Siame darbe nėra ponų, visi — draugai... 

— Keista man! — tarė Ignatas, nepatikliai ir sumišęs juokdamasis. 

— Kas — keista? 

— Taipsau. Viename gale snukius daužo, kitame — kojas plauna, o vidury 

— kas? 

Kambario durys atsidarė, ir Nikolajus, stovėdamas ant slenksčio, pasakė: 

— O vidury — žmonės, kurie laižo rankas tiems, kas snukius daužo, ir 

čiulpia kraują tų, kieno snukiai daužomi, — štai vidurys! 

Ignatas su pagarba pažiūrėjo į jį ir patylėjęs pratarė: 

— Čia panašiai! 

Vaikinas atsistojo, patrypčiojo vietoje, tvirtai remdamasis kojomis į grindis, ir 

pastebėjo: 

— Kaip naujos pasidarė! Dėkui jums... 

Paskui sėdėjo valgomajame ir gėrė arbatą, o Ignatas tvirtu balsu pasakojo: 

— Aš buvau laikraščių išnešiotojas, vaikščioti galiu labai daug. 

— Ar daug žmonių skaito? — paklausė Nikolajus. 

— Visi, kurie tik moka, net ir turtuoliai skaito — jie, žinoma, ne iš mūsų 

ima... Juk jie supranta — valstiečiai savo krauju išplaus žemę turtuoliams ir 

ponams iš po kojų, vadinasi, patys ją ir dalins, o jie jau taip padalins, kad daugiau 

neliktų nei šeimininkų, nei darbininkų — kaipgi! Ko ir j grumtynes lįsti, jeigu ne 

dėl šito! 

Jis lyg ir užsigavo ir žiūrėjo į Nikolajų nepasitikėdamas, klausiamai. Nikolajus 

tylėdamas šypsojosi. 

— O jeigu šiandien susikibom visi kaip vienas, nu- galėjom, vadinasi, o 

rytoj vėl — vienas turtingas, kitas vargšas, tuomet — nuolankiai dėkoju! Mes gerai 

suprantam: turtai — kaip lekiančios smiltys, jie ramiai neguli, bet vėl pasipils j 

visas puses! Ne, kam gi jau šito! 

— O tu nepyk! —• juokaudama tarė motina. 

Nikolajus susimąstęs sušuko: 

— Kaip čia mums kuo greičiau nusiuntus tenai lapelį apie Rybino 

suėmimą! 

Ignatas pastatė ausis. 

— O ar yra lapelis? — paklausė Ignatas. 

— Yra. 
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— Duokit — aš nunešiu! — pasisiūlė vaikinas, trindamas rankas. 

Motina tyliai susijuokė, nežiūrėdama į jį. 

— Bet juk tu pavargai ir, sakei, bijaisi? 

Ignatas, glostydamas plačiu delnu garbanotus savo plaukus, rimtai ir ramiai 

tarė: 

— Baimė — baime, o darbas — darbu! Jūs ko šaipotės? Ech jūs, irgi! 

— Ak tu — vaikuti tu mano! — nejučiom sušuko motina, pasiduodama 

džiaugsmui, kurį jis sukėlė. Jis šyptelėjo, susigėdo. 

— Na, mat — vaikutis! 

Prašneko Nikolajus, visą laiką stebėjęs vaikiną nuo-širdžiai primerktomis 

akimis: 

— Jūs neisite tenai... 

— O kas? Kurgi aš? — neramiai paklausė Ignatas. 

— Jūsų vietoj eis kitas, o jūs jam smulkiai nupasakokite, ką ir kaip reikia 

daryti — gerai? 

— Gerai! — tarė Ignatas ne tuojau ir nenoriai. 

— O jums mes parūpinsime gerą pasą ir duosime eigulio vietą. 

Vaikinas greitai pakėlė galvą ir susirūpinęs paklausė: 

— O jeigu mužikai malkų atvažiuos arba šiaip... aplamai — ką gi aš? Rišti? 

Tatai netiks man... 

Motina nusijuokė ir Nikolajus taip pat, tas vėl privertė sumišti ir nuliūdino 

vaikiną. 

— Nesirūpinkite! — guodė jį Nikolajus. — Nereikės jums raišioti mužikų, 

jau patikėkite!.. 

— Na tai tau! — tarė Ignatas ir nusiramino, linksmai šypsodamasis. — Aš 

va norėčiau į fabriką, ten, sako, vyrukai gana protingi... 

Motina pakilo nuo stalo ir, rimtai žiūrėdama pro langą, prabilo: 

— Ech, gyvenimas! Penkis kartus per dieną pasijuoki, penkis paverki! Na, 

baigei, Ignatai? Eik miegoti... 

— Kad aš nenoriu... 

— Eik, eik... 

— Griežtai pas jus! Na, einu... Dėkui už vaišes, už gerumą... 

Guldamas j motinos lovą, jis niurnėjo, kasydamasis galvą: 

— Dabar pas jus viskas degutu atsiduos... ech! Be reikalo visa tai... Miego aš 

nenoriu... Kaip jis gražiai apie tą vidurį nušnekėjo... Velniai... 

Ir staiga garsiai suknarkęs, jis užmigo, aukštai pakėlęs antakius ir pravėręs 

burną.  

 

XXI 
 

Vakare jis sėdėjo mažame pusrūsio kambarėlyje ant kėdės priešais 

Vesovščikovą ir žemu balsu, suraukęs kaktą, jam kalbėjo: 

— Į vidurinį langelį keturis kartus... 

— Keturis? — susirūpinęs pakartojo Nikolajus. 

— Iš pradžių tris, štai šitaip! 

Ir pabeldė sulenktu pirštu į stalą, skaičiuodamas: 

— Viens, du, trys. Paskui, palūkėjęs, dar kartą. 



184 

— Suprantu. 

— Atidarys rudaplaukis mužikas, paklaus — pribuvėjos? Jūs jam 

atsakysite — taip, nuo dirbtuvės savininko! Daugiau nieko, jis jau supras. 

Juodu sėdėjo, galvas palenkę vienas į antrą, abudu stambūs, tvirti, ir, 

prislopinę balsus, kalbėjosi, o motina, susinėrusi ant krūtinės rankas, stovėjo prie 

stalo ir žiūrėjo į juos. Visi šie slapti beldimai, sutartiniai klausimai ir atsakymai 

vertė ją širdyje šypsotis, ir ji mąstė: 

„Dar vaikai...“ 

Ant sienos degė lempa, apšviesdama ant grindą aplamdytus kibirus, 

cinkuotos skardos gabalus. Kambarys buvo pilnas rūdžių, aliejinių dažų ir 

drėgmės kvapo. 

Ignatas buvo apsivilkęs storu gauruotos medžiagos rudeniniu apsiaustu, 

kuris jam patiko, motina matė, kaip meiliai glostė jis delnu rankovę, kaip žiūrinėjo 

save, sunkiai sukiodamas tvirtą kaklą. Ir jos krūtinėje švelniai plazdėjo: 

„Vaikai! Brangieji mano...“ 

— Štai! —- tarė Ignatas atsistodamas. — Vadinasi, atsiminsite — 

pirmiausia pas Muratovą, paklauskite senelio... 

— Įsidėmėjau! — atsakė Vesovščikovas. 

Bet Ignatas, matyt, juo nepatikėjo, vėl pakartojo visus beldimus, žodžius bei 

ženklus ir pagaliau ištiesė ranką: 

— Linkėjimų jiems! Žmonės geri — pamatysite... 

Jis apmetė save patenkintu žvilgsniu, paglostė rankomis apsiaustą ir 

paklausė motiną: 

— Eiti? 

— Ar rasi kelią? 

— Na! Rasiu... Iki pasimatymo, vadinasi, draugai! 

Ir išėjo, aukštai iškėlęs pečius, atstatęs krūtinę, pakreipęs ant šono naują 

kepurę, solidžiai susikišęs rankas į kišenes. Jo smilkiniuose linksmai virpėjo 

šviesios garbanos. 

— Na, štai ir aš dirbu! — tarė Vesovščikovas, švelniai priėjęs prie motinos. 

— Man jau buvo nuobodu pasidarę... išlėkiau iš kalėjimo — kam? Tik slapstausi. 

O ten aš mokiausi, ten Pavlas taip spaudė smegenis — vienas malonumas! O kaip, 

Nilovna, kaip dėl pabėgimo nuspręsta? 

— Nežinau! — atsakė ji, nejučiomis atsidusdama. 

Padėjęs jai ant peties sunkią ranką ir prikišęs veidą, Nikolajus prašneko: 

— Tu pasakyk jiems — jie tavęs paklausys — tas labai lengva! Tu žiūrėk 

pati: štai — kalėjimo siena, šalia žibintas. Priešais — tyrlaukiai, kairėje — kapinės, 

dešinėje — gatvės, miestas. Prie žibinto prieina žibinčius — dieną lempos valyti, 

stato kopėčias prie sienos, užlipo, užkabino už sienos briaunos virvinių kopėčių 

kablius, nuleido jas į kalėjimo kiemą ir — marš! Ten, už sienos, žino laiką, kada 

tas bus padaryta, paprašys kriminalinių kalinių, kad jie sukeltų triukšmą, arba 

patys sukels, o tie, kuriems reikia, tuo metu kopėčiomis per sieną — viens, du — 

ir baigta! 

Jis skėsčiojo rankomis prieš motinos veidą, piešdamas savo planą, viskas jam 

darėsi paprastai, aiškiai, mikliai. Ji pažinojo jį kaip nerangų, gremėzdišką. Seniau 

jo siauros akys į viską žiūrėjo su paniurusiu pykčiu ir nepasitikėjimu, o dabar, 
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tartum naujai prasivėrusios, tvieskė lygia, šilta šviesa, įtikindamos ir jaudindamos 

motiną... 

— Tu pagalvok, juk tas bus dienos metu!.. Būtinai dienos metu. Kam ateis 

j galvą, kad kalinys ryžtasi bėgti dienos metu, viso kalėjimo akivaizdoje?.. 

— O jei nušaus? — krūptelėjusi pratarė moteriškė. 

— Kas? Kareivis — ne, prižiūrėtojai revolveriais vinis kala... 

— Labai jau viskas paprasta... 

-— Pamatysi — tikrai! Ne, tu pakalbėk su jais. Mano viskas paruošta: virvinės 

kopėčios, kabliai joms — šeimininkas bus žibinčius... 

Už durų kažkas krebždėjo, kosėjo, žvangėjo geležys. 

— Štai jis! — tarė Nikolajus. 

Pro atviras duris įlindo skardinė vonia, kimus balsas niurnėjo: 

— Lįsk, velne... 

Paskui pasirodė apvali, žila vienplaukė galva, išplėstomis akimis, ūsuota, 

geraširdiška. 

Nikolajus padėjo įtraukti vonią, pro duris įžengė aukštas, sulinkęs žmogus, 

nusikosėjo, išpūsdamas nuskustus skruostus, nusispjovė ir kimiu balsu 

pasisveikino: 

— Sveiki gyvi... 

— Štai paklausk jį! — sušuko Nikolajus. 

— Mane? Apie ką? 

— Apie pabėgimą... 

— A-a! — tarė šeimininkas, šluostydamas ūsus juodais pirštais. 

— Štai, Jakovai Vasiljevičiau, ji netiki, kad tai paprasta. 

— Mm — netiki? Vadinasi — nenori. O mudu norim, na — ir tikim! — 

ramiai tarė šeimininkas ir, staiga sulinkęs pusiau, pradėjo dusliai kosėti. 

Atsikosėjo, trindamas krūtinę, ilgai stovėjo vidury kambario, šniokštuodamas ir 

išverstomis akimis apžiūrėdamas motiną. 

— Tatai nuspręsti turi Paša ir jo draugai, — tarė Nilovna. 

— Kas tas — Paša? — paklausė šeimininkas atsisėsdamas. 

— Mano sūnus. 

— Kuo pavarde? 

— Vlasovas. 

Jis linktelėjo galvą, išsiėmė tabokinę, pypkę ir, kimš-damas j ją taboką, 

trūkčiojančiu balsu kalbėjo: 

— Girdėjau. Mano sūnėnas pažįsta jį. Jis taip pat kalėjime, sūnėnas — 

Jevčenka, girdėjote? O mano pavardė — Gobunas. Na, netrukus visus jaunuolius 

į kalėjimą sukis, tuomet mums, seniams, erdvu bus! Žandaras žada mano sūnėną 

net į Sibirą ištremti. Ištrems, šuo! 

Užsirūkęs jis kreipėsi į Nikolajų, dažnai spjaudydamas ant grindų. 

— Tai nenori? Jos reikalas. Žmogus laisvas, pavargai sėdėdamas — eik, 

pavargai eidamas — sėdėk. Apiplėšė — tylėk, muša — kentėk, užmušė — gulėk. Tą 

visi žino. O aš Savką ištrauksiu. Ištrauksiu. 

Jo trumpi, tartum lojimas, sakiniai kėlė motinai abejojimą, o paskutinieji 

žodžiai sužadino pavydą. 

Eidama gatve prieš šaltą vėją ir lietų, ji galvojo apie Nikolajų: 

„Koks pasidarė — sakyk tu man!“ 
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Ir, prisimindama Gobuną, beveik maldingai mąstė: 

„Matyt, ne aš viena naujai gyvenu!“ 

O po to jos širdyje iškilo mintis apie sūnų: 

„Kad jis sutiktų!“ 

 

XXII 
 

Sekmadienį, kalėjimo raštinėje atsisveikindama su Pavlu, ji pajuto savo 

rankoje mažą popierinį rutulėlį. Krūptelėjusi, tarytum jis būtų nudeginęs jai delno 

odą, ji žvilgterėjo į sūnaus veidą, prašydama ir klausdama, bet negavo atsakymo. 

Mėlynos Pavlo akys šypsojosi įprasta pažįstama šypsena, ramia ir tvirta. 

— Lik sveikas! — tarė ji atsidusdama. 

Sūnus dar kartą padavė jai ranką, ir kažkoks lipšnumas perbėgo jo veidu. 

— Lik sveika, motin. 

Ji laukė, neišleisdama rankos. 

— Nesirūpink, nepyk! — pratarė jis. 

Šie žodžiai ir atkakli kaktos raukšlė atsakė jai. 

— Na, ką tu? — murmėjo ji, nuleidusi galvą. — Ką ten... 

Ir paskubomis išėjo, nepažvelgusį į jį, kad ašarotomis akimis ir drebančiomis 

lūpomis neišduotų savo jausmo. Kelyje jai atrodė, kad kaulus tos rankos, kurioje 

ji tvirtai spaudė sūnaus atsakymą, gelia ir visa ranka pasunkėjo, lyg nuo smūgio 

per petį. Namie, įbrukusi Nikolajui į ranką raštelį, ji atsistojo priešais jį ir, 

laukdama, kol jis išlygins kietai susuktą popierėlį, vėl pajuto suvirpant viltį. Bet 

Nikolajus tarė: 

— Žinoma! Štai ką jis rašo: „Mes nebėgsime, draugai, negalime. Nė vienas 

mūsų. Nustotume savigarbos. Atkreipkite dėmesį į neseniai suimtą valstietį. Jis 

nusipelnė jūsų rūpesčio, vertas pastangų. Jam čia perdaug sunku. Kasdien 

susikirtimai su vyresnybe. Buvo jau uždarytas parai į karcerį. Jį nukankins. Mes 

visi prašome dėl jo. Nuraminkite, paguoskite mano motiną. Papasakokite jai, ji 

viską supras.“ 

Motina pakėlė galvą ir tyliai, suvirpėjusiu balsu tarė: 

— Na, kam pasakoti man? Aš suprantu! 

Nikolajus skubiai nusisuko į šalį, išsiėmė nosinę, garsiai nusišnypštė ir 

sumurmėjo: 

— Slogą gavau, matote... 

Paskui, uždengęs rankomis akis, kad galėtų pasitaisyti akinius, ir, 

vaikščiodamas po kambarį, jis prabilo: 

— Matote, juk mes nesuspėtume, vis tiek... 

— Nieko! Tegu teisia! — kalbėjo motina, suraukusi antakius, o krūtinę 

užliejo rūškana, miglota širdgėla. 

-— Štai aš gavau laišką nuo draugo iš Peterburgo... 

— Juk jis iš Sibiro gali pabėgti... gali? 

— Žinomai Draugas rašo, kad bylą greit paskirsią: sprendimas žinomas — 

visiems ištrėmimas. Matote? Šitie smulkūs sukčiai savo teismą paverčia labiausiai 

nuvalkiota komedija. Jūs suprantate — sprendimas padarytas Peterburge, dar 

prieš teismą... 



187 

— Nekalbėkite apie tai, Nikolajau Ivanovičiau! — griežtai tarė motina. — 

Nereikia manęs guosti, nereikia aiškinti. Paša bloga nepadarys, be reikalo 

nekankins nei savęs, nei kitų! Ir mane jis myli, taip! Jūs matote — galvoja apie 

mane. Išaiškinkit, rašo, nuraminkit, a?.. 

Jos širdis plakė greitai, galva kvaito iš susijaudinimo. 

— Jūsų sūnus — puikus žmogus! — sušuko neįprastai garsiu balsu 

Nikolajus. — Aš jį labai gerbiu! 

— Štai ką, imkime dabar ir pagalvokime apie Rybiną! — pasiūlė ji. 

Ji norėjo daryti kažką tučtuojau, eiti kažkur, vaikščioti iki nuvargstant. 

— Taip, gerai! — atsakė Nikolajus, vaikštinėdamas po kambarį. — Reikėtų 

Sašenką... 

— Ji ateis. Ji visuomet ateina tą dieną, kai aš matausi su Paša... 

Susimąstęs, nuleidęs galvą, kramtydamas lūpas ir sukdamas barzdelę, 

Nikolajus atsisėdo ant sofos šalia motinos. 

— Gaila — nėra sesers... 

— Tą padaryti reikėtų tuojau, kol Paša ten — jam bus malonu! — kalbėjo 

motina. 

Patylėjo, ir staiga motina tarė iš lėto ir tyliai: 

— Nesuprantu, kodėl jis nenori?.. 

Nikolajus pašoko, bet pasigirdo skambutis. Jie iš karto dirstelėjo vienas į 

antrą. 

— Tai Saša, hm! — tyliai pratarė Nikolajus. 

— Kaip jai pasakysi? — taip pat tyliai paklausė motina. 

— Ta-aip žinote... 

— Jos labai gaila... 

Skambutis pasikartojo ne taip garsiai, tarytum žmogus už durų taip pat 

nesiryžtų. Nikolajus ir motina atsistojo ir nuėjo kartu, bet prie virtuvės durų 

Nikolajus atsitraukė j šalį, tardamas: 

— Geriau — jūs... 

— Nesutinka? — tvirtai paklausė mergina, kai motina atidarė duris. 

— Ne. 

— Aš tą žinojau! — paprastai ištarė Saša, bet jos veidas išblyško. Ji 

atsisagstė apsiausto sagas ir, vėl dvi užsegusi, pamėgino jį nusivilkti. Tas jai 

nepasisekė. Tuomet ji tarė: 

— Lietus, vėjas — bjauru! Ar sveikas? 

— Taip. 

— Sveikas ir linksmas, — negarsiai tarė Saša, žiūrinėdama savo ranką. 

— Rašo, kad Rybiną reikia išvaduoti! — pranešė motina, nežiūrėdama į 

merginą. 

— Taip? Man atrodo, mes turime panaudoti tą planą, — palengva ištarė 

mergina. 

— Ir aš taip manau! — tarė Nikolajus, pasirodydamas duryse. — Sveika, 

Saša! 

Padavusi ranką, mergina paklausė: 

— Ko gi bereikia? Juk visi sutinka, kad planas vykęs?.. 

— O kas suorganizuos? Visi užsiėmę... 

— Leiskite man! — greitai tarė Saša atsistodama. — Aš turiu laiko. 
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— Galite! Bet reikia atsiklausti kitų... 

— Gerai, aš paklausiu. Aš tuojau ir eisiu. 

Ir vėl tvirtais plonų pirštų judesiais ji ėmė segiotis apsiausto sagas. 

— Pailsėtumėte! — pasiūlė motina. 

Ji tyliai šyptelėjo ir, švelnindama balsą, atsakė:  

— Nesirūpinkite, aš nepavargau... 

Ir, tylėdama paspaudusi jiems rankas, išėjo, vėl šalta ir griežta. 

Motina ir Nikolajus, prisiartinę prie lango, žiūrėjo, kaip mergina perėjo kiemą 

ir dingo už vartų. Nikolajus ėmė tyliai švilpauti, atsisėdo prie stalo ir ėmė kažką 

rašyti. 

— Imsis to darbo, ir jai bus lengviau, — tarė motina, susimąsčiusi ir tyliai. 

— Taip, žinoma! — atsiliepė Nikolajus ir, atsigręžęs į motiną, su šypsena 

gerame veide, paklausė: — O jus, Nilovna, aplenkė ši taurė, — jums neteko ilgėtis 

mylimo žmogaus? 

— O! — sušuko ji, numojusi ranka. — Koks ten ilgesys? Apimdavo baimė, 

kad štai už to ar už ano neišleistų manęs. 

— Ir nė vienas nepatiko? 

Ji pagalvojo ir atsakė: 

— Nepamenu, mano brangusis. Kur nepatiks?.. Tikriausiai kas nors 

patiko, bet — nepamenu! 

Pasižiūrėjo į jį ir paprastai, su ramiu liūdesiu, baigė; 

— Vyras mane labai mušdavo, ir viskas, kas pirma buvo, kažkaip išdilo iš 

atminties. 

Jis nusigręžė į stalą, o ji valandėlei išėjo iš kambario, ir, kai sugrįžo, Nikolajus, 

švelniai žiūrėdamas į ją, ėmė kalbėti, tyliai ir meiliai glamonėdamas žodžiais savo 

atsiminimus. 

— O aš, žinotumėt, turėjau tokią pat istoriją, kaip Saša. Mylėjau merginą 

— nuostabus ji buvo žmogus, nepaprastas. Kokių dvidešimties metų ją susitikau 

ir nuo to laiko myliu, ir dabar tebemyliu, tiesą sakant! Myliu vis taip pat — visa 

širdimi, dėkingai ir amžinai... 

Stovėdama šalia jo, motina matė jo akis, apšviestas šilta ir aiškia šviesa. 

Padėjęs rankas ant kėdės atlošo, o ant jų savo galvą, jis žiūrėjo kažkur tolyn, ir 

visas jo kūnas, išdžiūvęs ir laibas, bet stiprus, atrodė besiveržiąs pirmyn, lyg augalo 

stiebas į saulės šviesą. 

— Ką gi jūs — vestumėte! —- patarė motina. 

— O! Ji jau penkti metai ištekėjusi... 

— Tai kodėl gi anksčiau?.. 

Pagalvojęs jis atsakė: 

— Matote, mudviem vis taip išeidavo: kai ji kalėjime — aš laisvas, kai aš 

laisvas — ji kalėjime arba ištrėmime. Tatai labai panašu į Sašos padėtį, iš tiesų. 

Pagaliau ją ištrėmė dešimčiai metų į Sibirą, baisiai toli! Aš norėjau vykti net kartu 

su ja. Bet pasidarė gėda ir man, ir jai. O ji tenai susitiko kitą žmogų — mano 

draugą, labai gerą vaikiną. Paskui jie abu drauge pabėgo, dabar gyvena užsienyje, 

taip... 

Nikolajus baigė kalbėti, nusiėmė akinius, nušluostė juos, pažiūrėjo į stiklus 

prieš šviesą ir vėl ėmė šluostyti. 
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— Ech, mielasis jūs mano! — linguodama galvą, meiliai sušuko moteris. 

Jai buvo jo gaila, ir sykiu kažkas jame vertė ją šypsotis šilta motiniška šypsena. O 

jis pakeitė pozą, vėl nusitvėrė plunksną ir ėmė kalbėti, žymėdamas rankos mostais 

savo kalbos ritmą. 

— Šeimos gyvenimas mažina revoliucionieriaus energiją, visuomet mažina! 

Vaikai, neturtas, būtinumas daug dirbti dėl duonos. O revoliucionierius turi 

nepaliaujamai ugdyti savo energiją, vis giliau ir plačiau. To reikalauja laikas: mes 

visuomet turime eiti priešakyje visų, nes mes — darbininkai, istorijos pašaukti 

sugriauti senąjį pasaulį, sukurti naują gyvenimą. O jeigu mes atsiliekame, 

pasiduodami nuovargiui arba susiviliodami artimo mažyčio laimėjimo galimybe — 

tai blogai, tai kuone išdavimas. Nėra nieko, su kuo mes galėtume eiti kartu, 

nesudarkydami savo tikėjimo, ir niekuomet neturime pamiršti, kad mūsų 

uždavinys — ne smulkūs laimėjimai, o tik visiška pergalė. 

Jo balsas pasidarė tvirtas, veidas išblyško ir akyse sužibo įprasta, santūri ir 

lygi jėga. Vėl pasigirdo garsus   

skambutis, kuris, Nikolajui nebaigus žodžio, pertraukė jo kalbą — tai atėjo 

Liudmila, šitokiu laiku, o su plonu apsiaustu, su paraudusiais nuo šalčio 

skruostais. Nusimaudama suplyšusius kaliošus, piktu balsu ji tarė: 

— Paskirtas teismas — po savaitės! 

— Ar tikrai? — riktelėjo iš kambario Nikolajus. 

Motina greitai nuėjo pas jį, nežinodama, kas ją jaudina — džiaugsmas ar 

išgąstis. Liudmila, eidama šalia jos, ironiškai kalbėjo žemu balsu: 

— Tikrai! Teisme visiškai atvirai kalbama, kad sprendimas jau paruoštas. 

Bet kas gi tai? Vyriausybė bijo, kad jos valdininkai per švelniai gali pasielgti su jos 

priešais! Taip ilgai, taip uoliai tvirkinusi tarnus, ji vis dar nėra tikra, kad jie bus 

pasinešę būti niekšai?.. 

Liudmila atsisėdo ant sofos, trindamasi delnais liesus skruostus; jos matinėse 

akyse degė panieka, balsas vis labiau tvino pykčiu. 

— Jūs be reikalo eikvojate paraką, Liudmila, — ra-minamai tarė Nikolajus. 

— Juk jie negirdi jūsų... 

Motina įtemptai klausėsi jos kalbos, bet nieko nesuprato, nejučiomis 

kartodama pati sau vis tuos pačius žodžius: 

— Teismas, po savaitės teismas! 

Ji staiga pajuto artėjant kažką nepermaldaujamą, nežmoniškai griežtą. 

 

XXIII 
 

Taip šiame svyravimų ir nusiminimų debesyje, po skausmingo lūkesio našta, 

ji tylėdama gyveno dieną, dvi, o trečiąją atėjo Saša ir tarė Nikolajui: 

— Viskas paruošta! Šiandien pirmą valandą... 

— Jau paruošta? — nustebo jis. 

— Na, tai ko gi? Man tereikėjo pasirūpinti vieta ir drabužiais Rybinui, o visa 

kita atlikti apsiėmė Gobunas. Rybinui reikės pereiti tik vieną kvartalą. Gatvėje jį 

pasitiks Vesovščikovas — nusigrimavęs, aišku — užmes jam ant pečių apsiaustą, 

įduos kepurę ir parodys kelią. Aš lauksiu jo, perrengsiu ir išvesiu. 

— Neblogai. O kas tas Gobunas? — paklausė Nikolajus. 

— Jūs esate jį matęs. Jo bute jūs darbavotės su šaltkalviais. 



190 

—- A! Atsimenu! Keistokas senis... 

— Jis atsargos kareivis, stogdengys. Mažai išprusęs, kupinas 

neišsemiamos neapykantos bet kokiai prievartai... Truputį filosofas, — 

susimąsčiusi kalbėjo Saša, žiūrėdama pro langą. Motina tylėdama klausė jos, ir 

joje pamažu brendo kažkoks neaiškumas. 

— Gobunas nori išvaduoti savo sūnėną, — atsimenate, jums patiko 

Jevčenka, toks dabita ir švareiva? 

Nikolajus linktelėjo galvą. 

— Viskas jo gerai paruošta, — kalbėjo toliau Saša, — bet aš pradedu 

abejoti pasisekimu. Pasivaikščiojimai bendri; aš manau, kai kaliniai pamatys 

kopėčias — daugelis jų panorės bėgti... 

Ji užsimerkusi patylėjo, motina pasislinko arčiau prie jos. 

— Ir sukliudys vieni kitiems... 

Jie visi trys stovėjo prie lango, motina — už Nikolajaus ir Sašos. Jų greitas 

pokalbis žadino jos širdyje nerimastį... 

— Aš eisiu ten! — staiga tarė ji. 

— Ko? — paklausė Saša. 

— Neikite, brangioji! Dar ko gero pakliūsite! Nereikia! — patarė Nikolajus. 

Motina pažiūrėjo į jį ir tyliau, bet atkakliau pakartojo: 

— Ne, aš eisiu... 

Jie greitai pažvelgė vienas į kitą. Ir Saša, gūžteldama pečiais, tarė: 

— Tas suprantama... 

Atsigręžusi į motiną, ji paėmė ją už parankės, palinko prie jos ir ėmė kalbėti 

paprastu, artimu motinos širdžiai balsu: 

— Aš vis dėlto pasakysiu jums, jūs be reikalo laukiate... 

— Balandėle! — sušuko motina, spausdama ją prie savęs drebančia ranka. 

— Paimkite mane, nesukliudysiu! Man — reikia. Netikiu aš, kad čia galima — 

pabėgti! 

— Ji eis! — tarė mergina Nikolajui. 

— Kaip sau norite! — atsakė jis, nulenkdamas galvą. 

— Mes negalime būti drauge. Jūs eikite į laukus, prie daržų. Iš ten matyti 

kalėjimo siena. Bet jeigu jūsų kas paklaus, ką jūs ten veikiate? 

Nudžiugusi motina tvirtai atsakė: 

— Rasiu ką atsakyti!.. 

— Nepamirškite, kad jus pažįsta kalėjimo prižiūrėtojai! — kalbėjo Saša. — 

Ir jeigu jie jus ten pamatys... 

— Nepamatys! — sušuko motina. 

Jos krūtinėje staiga ligūstai skaidriai plykstelėjo visą laiką nepastebimai 

rusenusi viltis ir atgaivino ją... 

„O gal ir jis taip pat...“ — pagalvojo ji, skubiai rengdamasi. 

Po valandos motina buvo laukuose už kalėjimo. Aplinkui ją lakstė aštrus 

vėjas, plaikstė jos drabužius, daužėsi j sušalusią žemę, sūpavo sena daržo tvora, 

pro kurią ji ėjo, ir visu smarkumu daužėsi j neaukštą kalėjimo sieną. Persivertęs 

per sieną, vėjas šlavė nuo kiemo kažkieno šūksnius, draikė juos ore, nešė į 

padanges. Ten greitai plaukė debesys, praskleisdami mažus pragiedrulius į 

mėlynas aukštumas. 
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Motinai už nugaros buvo daržas, priešakyje kapinės, o dešinėje, už kokios 

dešimties sieksnių, kalėjimas. Prie kapinių kareivis varinėjo pririštą arklį, o kitas, 

stovėdamas šalia jo, garsiai trypė kojomis, šaukė, švilpė ir juokėsi. Daugiau prie 

kalėjimo nieko nebuvo. 

Ji pamažu nuėjo pro juos prie kapinių aptvaro, atsargiai žvalgydamasi dešinėn 

ir atgal. Ir staiga pajuto, kad jos kojos sudrebėjo, pasunkėjo, tarytum prišalo prie 

žemės; pro kalėjimo kampą greitai, kaip kad paprastai vaikščioja žibinčiai, išėjo 

sulinkęs žmogus, nešdamas ant pečių kopėčias. Motina, išgąstingai mirktelėjusi, 

greitai dirstelėjo į kareivius — jie tebetrypė vienoje vietoje, o arklys bėgiojo aplink 

juos; pažiūrėjo į žmogų su kopėčiomis — jis jau pastatė jas prie sienos ir lipo 

nesiskubindamas. Pamojęs ranka j kiemą, skubiai nulipo, dingo už kampo. 

Motinos širdis plakė greitai, sekundės slinko lėtai. Ant tamsios kalėjimo sienos per 

purvo dėmes ir nubyrėjusį tinką, apnuoginusį plytas, kopėčių linijos vos buvo 

pastebimos. Ir staiga viršum sienos pasirodė juoda galva, išaugo kūnas, persivertė 

per sieną, nušliaužė ja. Pasirodė kita galva su gauruota kepure, ant žemės nusirito 

juodas gumulas ir greitai dingo už kampo. Michailas išsitiesė, apsižvalgė, papurtė 

galvą... 

— Bėk, bėk! — šnibždėjo motina, trepsėdama koja. 

Jai ausyse spengė, ji girdėjo garsius šauksmus — štai viršum sienos pasirodė 

trečioji galva. Motina, nusitvėrusi rankomis už krūtinės, apmirdama žiūrėjo. 

Šviesiaplaukė be barzdos galva veržėsi į viršų, lyg norėdama atitrūkti ir staiga — 

dingo už sienos. Rėkavo vis garsiau, audringiau, vėjas sklaidė ore plonus švilpukų 

triliavimus. Michailas žengė pasieniu, štai jis jau pralenkė ją, išėjo į atvirą plotą 

tarp kalėjimo ir miesto namų. Jai atrodė, kad jis eina labai lėtai ir be reikalo taip 

aukštai iškėlęs galvą: kiekvienas, pažvelgęs jam į veidą, atmins jį visados. Ji 

šnibždėjo: 

— Greičiau.... greičiau!.. 

Už kalėjimo sienos kažkas sausai pokšterėjo, — pasigirdo plonas sumušto 

stiklo skambesys. Kareivis, įsispyręs kojomis į žemę, traukė į save arklį, kitas, 

pridėjęs prie burnos kumštį, kažką šaukė kalėjimo pusėn ir surikęs pasuko į tą 

šalį galvą, atstatydamas ausį. 

Motina įtemptai sukiojo kaklą į visas puses, jos akys,   

viską matydamos, niekuo netikėjo: perdaug paprastai ir greitai įvyko tai, ką ji 

vaizdavosi esant baisu ir sudėtinga, ir tas greitumas, apsvaiginęs ją, migdė sąmonę. 

Gatvėje jau nesimatė Rybino, ėjo kažkoks aukštas, apsivilkęs ilgu apsiaustu 

žmogus, bėgo mergaitė. Pro kalėjimo kampą iššoko trys prižiūrėtojai, jie lėkė vienas 

prie pat kito ir vis tiesė dešines rankas į priekį. Vienas kareivis puolė prie jų, kitas 

bėgiojo apie arklį, stengdamasis ant jo užšokti; šis nesidavė, trypė, ir kartu su juo 

šokinėjo viskas aplinkui. Springdami garsais, orą nepaliaujamai raižė švilpukai. Jų 

neramūs pašėlę klyksmai sukėlė moteriai pavojaus supratimą; krūptelėjusi ji nuėjo 

kapinių patvoriu, sekdama prižiūrėtojus, bet jie ir kareiviai užbėgo už kito kalėjimo 

kampo ir dingo. Ten pat paskui juos, su atsegiotu munduru, nubėgo ir jos 

pažįstamas kalėjimo viršininko padėjėjas. Iš kažkur atsirado policija, rinkosi 

žmonės. 

Vėjas sukosi, blaškėsi, lyg ko džiaugdamasis, ir motinos ausis pasiekė 

išdraikyti, supainioti klyksmai, švilpimas. Tas sąmyšis džiugino ją, motina ėmė 

žingsniuoti greičiau, galvodama: 
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„Vadinasi, galėjo ir jisai!“ 

Priešais ją pro tvoros kampą staiga išlindo du policininkai. 

— Stok! — sušuko vienas, sunkiai alsuodamas. — Ar nematei žmogaus su 

barzda? 

Ji parodė ranka į daržus ir ramiai atsakė: 

— Ten nubėgo — o ką? 

— Jegorovai! Švilpk! 

Ji nuėjo namo. Jai buvo kažko gaila, širdį slėgė kažkoks kartumas, apmaudas. 

Kai ji iš laukų įėjo į gatvę, skersai kelio pravažiavo vežikas. Pakėlusi galvą, ji pamatė 

puskarietėje jauną žmogų su šviesiais ūsais ir išblyškusiu, nuvargusiu veidu. Jis 

taip pat pažiūrėjo į ją. Sėdėjo jis skersomis, ir dėl to, turbūt, jo dešinysis petys buvo 

aukštesnis už kairįjį.  

Nikolajus pasitiko ją linksmai. 

— Na, kaip ten? 

— Lyg ir pavyko... 

Stengdamasi prisiminti visas smulkmenas, ji pradėjo pasakoti apie pabėgimą 

ir kalbėjo taip, lyg perduodama kieno pasakojimą, abejodama jo teisingumu. 

— Mums sekasi! — tarė Nikolajus, trindamas rankas. — Bet kaip aš 

bijojau dėl jūsų! Velniai žino kaip! Klausykite, Nilovna, priimkite mano draugišką 

patarimą — nebijokite teismo! Juo greičiau teismas, juo arčiau Pavlui laisvė, 

patikėkite! Galbūt, jis pabėgs kelionėje. O teismas — tai maždaug toks dalykas... 

Jis ėmė vaizduoti jai teismo posėdį; ji klausėsi ir suprato, kad jis kažko bijo, 

nori ją nuraminti. 

— Galbūt, jūs manote, kad aš ten ką nors pasakysiu teisėjams? — staiga 

paklausė ji. — Paprašysiu jų ko nors? 

Jis pašoko, sumosavo jai rankomis ir užsigavęs sušuko: 

— Ką jūs? 

— Aš bijau, tikrai! Ko bijau — nežinau!.. — Ji patylėjo, klaidžiodama 

akimis po kambarį. 

— Kartais rodosi — pradės jie Pašą užgaulioti, tyčiotis iš jo. Ak tu, mužike, 

pasakys, mužiko sūnau tu! Ką sumanei? O Paša — išdidus, jis jiems taip pat 

atsakys. Arba —Andrejus pasijuoks iš jų. Ir visi jie ten karšti. Tai ir galvoji — o gal 

neiškęs... Ir nuteis juos taip, kad niekuomet nebepamatysi! 

Nikolajus niūriai tylėjo, pešiodamas sau barzdelę. 

— Šitų minčių neišvarysi iš galvos! — tyliai tarė motina. — Tatai baisu — 

teismas! Kai ims viską nagrinėti ir svarstyti! Labai baisu! Ne bausmė baisi, bet 

teismas. Nemoku aš to pasakyti... 

Ji jautė, kad Nikolajus jos nesupranta, ir tas dar labiau sunkino jos norą 

išsipasakoti savo baimę.  

 

XXIV 
 

Ši baimė, panaši į pelėsius, užgulusi alsavimą it sunki drėgmė, iškerojo jos 

krūtinėje, ir, kai atėjo teismo diena, į posėdžio salę ji atsinešė drauge sunkią, 

tamsią naštą, sulenkusią jos nugarą ir kaklą. 

Gatvėje su ja sveikinosi priemiesčio pažįstamieji, ji tylėdama linkčiojo, 

skverbdamasi pro paniurusią jų minią. Teismo koridoriuose ir salėje ją sutiko 
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teisiamųjų giminės ir taip pat pusbalsiu kažką kalbėjo. Žodžiai jai atrodė 

nereikalingi, ji jų nesuprato. Visi žmonės buvo apimti to paties liūdno jausmo — 

tas persidavė motinai ir dar labiau ją slėgė. 

— Sėskis šalia! — tarė Sizovas, pasislinkdamas ant suolo. 

Klusniai atsisėdo, susitvarkė drabužius, apžvelgė aplinkui. Prieš jos akis ėmė 

plaukti kažkokios susiliejusios žalios ir melsvai raudonos juostos, dėmės, 

sublizgėjo plonos, geltonos gijos. 

— Pražudė tavo sūnus mūsų Grišą! — tyliai prabilo moteriškė, sėdinti šalia 

jos. 

— Tylėk, Natalja! — niūriai atsakė Sizovas. 

Motina pažiūrėjo į moteriškę — čia buvo Samoilova; 

toliau sėdėjo jos vyras, plikas, orios povyzos žmogus, plačia, ruda barzda. Jo 

veidas kaulėtas; primerkęs akis, jis žiūrėjo į priekį, ir jo barzda drebėjo. 

Pro aukštus langus į salę liejosi drumzlina šviesa, iš lauko pusės stiklais 

šliaužė sniegas. Tarp langų kabėjo didelis caro portretas, įstatytas į storus, auksu 

riebiai žibančius rėmus, sunkios aviečių spalvos langų užuolaidos iš šonų dengė 

rėmus tiesiomis klostėmis. Priešais portretą, kuone per visą salės platumą, 

užtiestas žalia gelumbe, stovėjo stalas, dešinėje prie sienos už grotų du mediniai 

suolai, kairėje dvi eilės aviečių spalvos kėdžių. Po salę, su žaliomis apykaklėmis bei 

auksinėmis sagomis ant krūtinės ir ant pilvo, patylomis bėgiojo tarnautojai. 

Drumstame ore nedrąsiai klajojo tylus šnibždesys, plaukiojo mišrus vaistinės 

kvapas. Visa tai — spalvos, blizgučiai, garsai ir kvapai — slėgė akis, alsuojant 

spraudėsi į krūtinę ir pripildė nualintą širdį sustingusių, margų gūdžios baimės 

drumzlių. 

Staiga vienas iš žmonių kažką garsiai pasakė, motina krūptelėjo, visi atsistojo, 

ji taip pat pakilo, nusitvėrusi už Sizovo rankos. 

Kairiajame salės kampe atsidarė aukštos durys, pro kurias svyruodamas Įėjo 

akiniuotas seniukas. Ant pilko jo veidelio virpčiojo baltos, retos žandenos, viršutinė 

nuskusta lūpa buvo įkritusi į burną, smailūs skruostikauliai ir smakras rėmėsi į 

aukštą munduro apykaklę; atrodė, kad po apykaklę nėra kaklo. Iš užpakalio jį 

prilaikė už parankės aukštas jaunas žmogus porcelianiniu, labai raudonu ir 

apvaliu veidu, o paskui juos pamažu ėjo dar trys žmonės auksu išsiuvinėtais 

mundurais ir trys civiliai. 

Jie ilgai knebinėjosi užstalėje, sėsdami į kėdes, o kai susėdo, vienas jų, 

atsegiotu munduru, tingiu, nuskustu veidu, pradėjo kažką kalbėti seniukui, be 

garso ir sunkiai judindamas putlias lūpas. Seniukas klausėsi, sėdėdamas keistai 

tiesiai ir nejudamai; už jo akinių stiklų motina matė dvi mažas bespalves dėmeles. 

Gale stalo, prie pulto, stovėjo aukštas, apyplikis žmogus, kosčiojo, šnabždino 

popierius. 

Seniukas pasviro į priekį, prakalbo. Pirmą žodį jis tarė aiškiai, o kiti žodžiai 

kažkaip šliaužė plonomis ir pilkomis jo lūpomis. 

— Atidarau... įveskite... 

— Žiūrėk! — sušnibždėjo Sizovas, tyliai kumštelėdamas motinai, ir 

atsistojo. 

Sienoje už grotų atsivėrė durys, įėjo kareivis su nuogu kardu ant peties, o 

paskui jį — Pavlas, Andrejus, Fedia Mazinas, abudu Gusevai, Samoilovas, 

Bukinas, Somovas ir dar penki jaunuoliai, kurių vardų motina  nežinojo. Pavlas 
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meiliai šypsojosi, Andrejus, taip pat rodydamas dantis, lingavo galvą; nuo jų 

šypsenų, pagyvėjusių veidų ir judėjimo, kurį jie įnešė į nemalonią slogią tylą, salėje 

pasidarė kažkaip šviesiau ir paprasčiau. Riebus aukso blizgėjimas ant mundurų 

priblėso, sušvelnėjo; žvalaus pasitikėjimo dvelkimas, gyvos jėgos pūstelėjimas 

palietė motinos širdį, gaivindamas ją. Ir ant suolų už jos nugaros, kur ligi šiolei 

žmonės prislėgti laukė, dabar taip pat išaugo negarsus, atliepiamas gaudesys. 

— Nebijo! —- išgirdo ji Sizovo šnibždesį, o iš dešinės pusės tyliai 

sukūkčiojo Samoilovo motina. 

— Tyliau! — pasigirdo rūstus šauksmas. 

— Perspėju... — tarė seniukas. 

Pavlas ir Andrejus atsisėdo šalia, kartu su jais ant pirmutinio suolo susėdo 

Mazinas, Samoilovas ir Gusevai. Andrejus buvo nusiskutęs barzdą, jo ūsai užaugo 

ir nusviro žemyn, darydami jo galvą panašią į katės galvą. Kažkas nauja atsirado 

jo veide: aštrumas ir kandumas jo burnos raukšlėse, tamsumas akyse. Ant 

viršutinės Mažino lūpos juodavo du ruoželiai, veidas pasidarė pilnesnis, 

Samoilovas buvo toks pat garbanotas, kaip ir anksčiau, ir taip pat plačiai šaipėsi 

Ivanas Gusevas. 

— Ech, Fedka! Fedka! — nuleidęs galvą, šnibždėjo Sizovas. 

Motina klausėsi vos girdimų seniuko klausimų — jis klausinėjo, 

nežiūrėdamas į teisiamuosius, ir jo galva ne-judėdama gulėjo ant munduro 

apykaklės; girdėjo ramius, trumpus sūnaus atsakymus. Jai atrodė, kad vyresnysis 

teisėjas ir visi jo draugai negali būti pikti, žiaurūs žmonės. Atidžiai apžiūrinėdama 

teisėjų veidus, ji, stengdamasi kažką įspėti, tyliai klausėsi, kaip jos krūtinėje ėmė 

kilti nauja viltis. 

Porcelianinis žmogus abejingai skaitė popierių, jo vienodas balsas pripildė salę 

nuobodulio, ir žmonės, jo apimti, sėdėjo nejudėdami, lyg sustingę. Keturi advokatai 

tyliai, bet gyvai kalbėjosi su teisiamaisiais; visi jie judėjo tvirtai, greitai ir priminė 

didelius, juodus paukščius. Iš vienos seniuko pusės savo kūnu kėdę buvo užpildęs 

storas, putnus, mažytėmis, aptukusiomis akimis teisėjas, iš kitos -— sulinkęs, 

rusvais ūsais, išblyškusiu veidu. Jis, lyg nuvargęs, buvo atlošęs galvą ant kėdės 

atkaltės ir prisimerkęs kažką mąstė. Prokuroro veidas buvo taip pat nuvargęs, 

nuobodus. Už teisėjų, susimąstęs, glostydamas veidą, sėdėjo miesto galva — 

apkūnus, solidus vyras; bajorų vadovas — žilas, didele barzda, išpūstomis, geromis 

akimis, raudonveidis žmogus; valsčiaus viršaitis su pavilkiniu, su didžiuliu pilvu, 

kurio, matyt, gėdinosi — jis visą laiką stengėsi jį pridengti pavilkinio skvernu, bet 

skvernas vis nuslinkdavo. 

— Čia nėra nusikaltėlių, nėra teisėjų, — pasigirdo tvirtas Pavlo balsas, — 

čia tik belaisviai ir nugalėtojai... 

Pasidarė tylu, keletą sekundžių motina girdėjo tik ploną, greitą plunksnos 

čeženimą popieriumi ir savo širdies plakimą. 

Ir vyresnysis teisėjas taip pat lyg kažko klausėsi, laukė. Jo draugai sujudėjo. 

Tuomet jis tarė: 

— N-na taip, Andrejus Nachodka! Ar prisipažįstate jūs... 

Andrejus palengva kilstelėjo, išsitiesė ir, pešiodamas ūsus, iš paniūrų žiūrėjo 

į seniuką. 

— Kuo gi aš galiu prisipažinti kaltas? — progiesmiu ir neskubėdamas kaip 

visuomet prabilo ukrainietis, gūžtelėjęs pečiais. — Aš neužmušiau, nepavogiau, aš 
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tik nesutinku su tokia gyvenimo tvarka, kurioje žmonės yra priversti plėšti ir žudyti 

vienas kitą... 

— Atsakinėkite trumpiau, — sunkiai, bet aiškiai tarė senis. 

Užnugaryje suoluose motina jautė pagyvėjimą; žmonės kažką patylomis 

šnibždėjosi ir judėjo, lyg išsivaduodami iš porcelianinio žmogaus pilkų žodžių 

voratinklio. 

—- Girdi, kaip jie? — šnibžtelėjo Sizovas.  

— Fiodoras Mazinas, atsakykite... 

— Nenoriu! — aiškiai pasakė pašokęs Fedia. Jo veidą išpylė susijaudinimo 

raudonis, akys sužibo, jis kažkodėl paslėpė rankas už nugaros. 

Sizovas tyliai aiktelėjo, motina nustebusi išplėtė akis. 

— Aš atsisakiau gynimo, aš nieko nekalbėsiu, jūsų teismą laikau neteisėtu! 

Kas jūs? Ar liaudis davė jums teisę mus teisti? Ne, ji nedavei Aš jūsų nepažįstu! 

Jis atsisėdo ir paslėpė savo nukaitusį veidą už Andrejaus peties. 

Storasis teisėjas palenkė galvą prie vyresniojo ir kažką šnibžtelėjo. Teisėjas su 

išblyškusiu veidu pakėlė akių vokus, šnairomis pasižiūrėjo į teisiamuosius, ištiesė 

ranką ant stalo ir brūkštelėjo pieštuku popieriuje, kuris gulėjo prieš jį. Valsčiaus 

viršaitis palingavo galvą, atsargiai sukeitęs kojas, padėjo pilvą ant kelių ir pridengė 

jį rankomis. Nejudindamas galvos, seniukas pasuko kūną į rudąjį teisėją, be garso 

pakalbėjo su juo, šis išklausė jį, palenkęs galvą. Bajorų vadovas kuždėjosi su 

prokuroru, miesto galva klausėsi jų, trindamas skruostą. Vėl suskambėjo blanki 

vyresniojo teisėjo kalba, 

— Kaip atrėžė? Tiesiog — geriau už visus! — nustebęs šnibždėjo motinai į 

ausį Sizovas. 

Motina nesuvokdama šypsojosi. Visa, kas čia įvyko, iš pradžių jai atrodė 

nereikalinga ir nuobodi įžanga į kažkokią baisybę, kuri atsitiks ir iš karto 

sutriuškins visus šaltu siaubu. Bet ramūs Pavlo ir Andrejaus žodžiai nuskambėjo 

taip drąsiai ir tvirtai, lyg jie būtų buvę pasakyti mažoje priemiesčio lūšnelėje, o ne 

teisėjų akivaizdoje. Karštas Fedios išsišokimas pagyvino ją. Salėje augo kažkokia 

drąsa, ir iš žmonių judėjimo užnugaryje motina ėmė suprasti, kad ne ji viena tą 

jaučia. 

— Jūsų nuomonė? — tarė seniukas. 

Apyplikis prokuroras atsistojo ir, viena ranka laikydamasis už pulto, ėmė 

greitai kalbėti, pateikdamas skaičius. Jo balse nebuvo girdėti nieko baisaus. 

Bet tuo pačiu metu sausos, geliančios nuosėdos skaudino ir baugino motinos 

širdį, ji neaiškiai juto kažkokį priešiškumą. Jis negrasino, nerėkė, bet plito 

nematomas, neapčiuopiamas. Tingiai ir beprasmiškai jis bangavo kažkur aplink 

teisėjus, lyg apsupdamas juos nepermatomu debesim, pro kurį jų niekas negalėjo 

pasiekti. Ji žiūrėjo į teisėjus, ir visi jie buvo jai nesuprantami. Jie nepyko ant Pavlo 

ir Fedios, kaip kad ji tikėjosi, jų neužgauliojo žodžiais, bet visa, ko jie klausinėjo, 

jai atrodė jiems nereikalinga, jie klausinėja lyg nenoromis, vos išklauso atsakymus, 

viską iš anksto žino, niekuo nesidomi. 

Štai priešais juos stovi žandaras ir bosu kalba. 

— Pavlą Vlasovą visi laikė svarbiausiu kurstytoju... 

— O Nachodką? — tingiai ir negarsiai paklausė storasis teisėjas. 

— Ir jį taip pat... 

Vienas advokatas pakilo sakydamas: 
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— Ar galiu? 

Seniukas kažką klausia. 

— Jūs nieko neturite? 

Visi teisėjai motinai atrodė nesveiki žmonės. Ligūstas nuovargis reiškėsi jų 

pozose ir balsuose, jis buvo matyti jų veiduose — ligūstas nuovargis ir įkyrus, 

pilkas nuobodulys. Matyti, jiems sunku ir nepatogu visa tai — mundurai, salė, 

žandarai, advokatai, prievolė sėdėti kėdėse, klausinėti ir klausytis. 

Priešais juos stovi pažįstamas išgeltęs karininkas ir oriai, nutęsdamas 

žodžius, garsiai pasakoja apie Pavlą, apie Andrejų. Motina, klausydamasi jo, 

nejučiomis mąstė: 

„Nedaug tu težinai...“ 

Ir žiūrėjo į žmones už grotų, nesigailėdama jų, nesi-baimindama dėl jų: jiems 

netiko gailesys, jie visi kėlė jai tik nustebimą ir meilę, švelniai apglėbusią širdį; 

nustebimas buvo ramus, meilė — džiaugsmingai giedra. Jauni, tvirti, jie sėdėjo 

šone prie sienos, beveik nesikiš- darni į monotonišką liudininkų ir teisėjų pokalbį, 

į advokatų ginčus su prokuroru. Kartais kas nors niekinamai šyptelėdavo, kažką 

sakydavo draugams, kurių veidais taip pat prabėgdavo pašaipi šypsena. Andrejus 

ir Pavlas beveik visą laiką tyliai kalbėjosi su vienu gynėju — motina išvakarėse 

matė jį pas Nikolajų. Jų pasikalbėjimo klausėsi Mazinas, pagyvėjęs ir judresnis 

negu kiti, Samoilovas kartais kažką sakė Ivanui Gusevui, ir motina matė, kad 

Ivanas kiekvieną kartą, nepastebimai alkūne atstumdamas draugą, vos tramdo 

juoką, kad jo veidas rausta, skruostai pučiasi, jis palenkia galvą. Du kartus jis jau 

prunkštelėjo, o po to kelias minutes sėdėjo pasi¬pūtęs, stengdamasis būti 

rimtesnis. Ir vienaip ar kitaip kiekviename jų virė jaunystė, lengvai nugalėdama 

pa-stangas sulaikyti jos gyvą veržlumą. 

Sizovas palengvėle palietė ją už alkūnės, ji pasisuko į jį — jo veidas buvo 

patenkintas ir truputį susirūpinęs. Jis šnibždėjo: 

— Tu pažiūrėk, kaip jie įsidrąsino, kad juos devyni, a? Kaip kokie baronai, a? 

Salėje kalbėjo liudininkai — greitai, bespalviais balsais, teisėjai -— nenoriai ir 

abejingai. Storasis teisėjas žiovavo, prisidengdamas burną putlia ranka; rudaūsis 

dar labiau išblyško; kartais jis pakeldavo ranką ir, smarkiai spausdamas pirštu 

smilkinio kaulą, graudingai išplėstomis akimis spoksodavo į lubas. Prokuroras 

protarpiais pieštuku kažką braižė popieriuje ir vėl tęsė begarsį pokalbį su bajorų 

vadovu, o šis, glostydamas žilą barzdą, spogino didžiules gražias akis, šypsojosi, 

išdidžiai Tiesdamas kaklą. Miesto galva sėdėjo užsidėjęs koją ant kojos, tyliai 

barbeno pirštais į kelį ir susikaupęs stebėjo piršto judesius. Tiktai valsčiaus 

viršaitis, įtvirtinęs ant kelių pilvą ir rūpestingai prilaikydamas jį rankomis, sėdėjo 

palenkęs galvą ir, atrodė, pats vienas klausėsi monotoniško balsų čiurlenimo, ir 

seniukas, įspraustas į kėdę, knapsojo joje nejudėdamas kaip vėtrungė ramią dieną. 

Tas truko ilgai, ir vėl pastyręs nuobodulys apakino žmones. 

— Skelbiu... — tarė seniukas ir, plonomis lūpomis sutraiškęs paskesnius 

žodžius, atsistojo. 

Ūžesys, atodūsiai, tylūs šūksniai, kosėjimas ir kojų čiaužiojimas pripildė salę. 

Teisiamuosius išvedė; išeidami jie šypsojosi, linkčiojo galvas giminėms ir 

pažįstamiems, o Ivanas Gusevas kažkam negarsiai šūktelėjo: 

— Nebūkštauk, Jegorai!.. 

Motina ir Sizovas išėjo į koridorių. 
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— Ar eisi smuklėn išgerti arbatos? — rūpestingai ir susimąstęs paklausė 

ją senis. — Turime pusantros valandos laiko! 

— Nenoriu. 

— Tai ir aš neisiu. Na — kokie vyr.ai, a? Sėdi taip, lyg jie tik ir būtų tikrieji 

žmonės, o visi kiti — niekam tikę! O Fedka, a? 

Prie jų priėjo Samoilovo tėvas, laikydamas rankoje kepurę. Jis niūriai 

šypsojosi ir kalbėjo: 

— O mano Grigorijus? Gynėjo atsisakė ir kalbėti nenori. Jis pirmutinis, 

matai, šitaip išgalvojo. Tavasis, Pelagėja, norėjo advokatų, o maniškis pasakė — 

nenoriu! Ir tuomet keturi atsisakė... 

Šalia jo stovėjo žmona. Greitai mirkčiodama akimis, skarelės kampu ji 

šluostėsi nosį. Samoilovas suėmė ranka barzdą ir kalbėjo toliau, žiūrėdamas į 

grindis: 

— Juk štai kas dedasi! Žiūri į juos, velnius, supranti — be reikalo jie visa tai 

prasimanė, be reikalo save žudo. Ir staiga pradedi galvoti — o gal jų teisybė? 

Prisimeni, kad fabrike jų skaičius auga ir auga, juos nuolat griebia, o jie nenyksta 

kaip pūgžliai upėje, ne! Vėl galvoji — o gal ir jėga su jais? 

— Sunku mums, Stepanai Petrovai, suprasti tą reikalą! — tarė Sizovas. 

— Sunku, taip! — sutiko Samoilovas. 

Jo žmona, stipriai patraukusi nosimi oro, pastebėjo:  

— Sveiki visi, nelabieji... 

Ir, nesulaikydama šypsenos plačiame suvytusiame veide, kalbėjo toliau: 

— Tu, Nilovna, nepyk — neseniai aš tau leptelėjau, kad, girdi, tavasis 

kaltas. O šuva juos žino, kuris kal¬tesnis, teisybę sakant. Antai apie mūsų 

Grigorijų žandarai ir šnipai ką kalbėjo? Irgi pasistengė, rudasis kipšas! 

Ji, matyti, didžiavosi savo sūnumi, galbūt, nesupras-dama savo jausmo, bet 

jos jausmas buvo pažįstamas motinai, ir ji atsakė į jos žodžius malonia šypsena, 

tyliais žodžiais: 

— Jauna širdis visuomet arčiau teisybės. 

Koridoriumi slankiojo žmonės, rinkosi būriais, susi-jaudinę ir įsigilinę 

kalbėjosi dusliais balsais. Beveik niekas nestoviniavo vienas — visų veiduose buvo 

matyti aiškus noras kalbėti, teirautis, klausytis. Bjaurioje baltoje oloje tarp dviejų 

sienų žmonės švaistėsi šen ir ten lyg nuo stipraus vėjo gūsių, ir atrodė, kad visi 

stengėsi ant kažko atsistoti tvirtai ir stipriai. 

Vyresnysis Bukino brolis, aukštas ir taip pat išblukęs, mosavo rankomis, 

guviai sukinėdamasis į visas puses, ir įrodinėjo: 

— Valsčiaus viršaitis Klepanovas čia ne vietoje... 

— Tylėk, Konstantinai! — atkalbinėjo jį tėvas, mažytis seniukas, ir 

baimingai žvalgėsi. 

— Ne, aš pasakysiu! Eina gandai, kad jis praėjusiais metais savo ūkvedį 

užmušė dėl jo žmonos. Ūkvedžio žmona su juo gyvena — kaip tą suprasti? Ir, be 

to, jis žinomas vagis... 

— Ak tu, Konstantinai, susimildamas! 

— Tikrai, — tarė Samoilovas. — Tikrai! Teismas ne visai pagal teisybę... 

Bukinas išgirdo jo balsą, greitai priėjo, patraukdamas paskui save visus, ir, 

mosuodamas rankomis, paraudęs iš susijaudinimo, sušuko: 
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— Palaukit, — už vagystę, už žmogžudystę — teisia prisiekusieji, paprasti 

žmonės, valstiečiai, miestiečiai! O žmones, kurie prieš valdžią, teisia valdžia — 

kaipgi taip? Jei tu mane nuskriausi, o aš tau duosiu per dantis, ir tu mane už tai 

teisi — aišku, aš liksiu kaltas, o pirmasis nuskriaudė kas — tu? Tu! 

Sargas, žilas, kumpanosis, su medaliais ant krūtinės, praskirstė minią ir, 

grūmodamas pirštu, tarė Bukinui: 

— Ei, nerėkauk! Kas čia tau — smuklė? 

— Palaukit, kavalieriau, aš suprantu! Paklausykit, jeigu aš jums sudrošiu 

ir aš pats paskui teisiu jus, kaip jūs manote... 

— O štai aš liepsiu tave iš čia išvesti! — tarė griežtai sargas. 

— Kurgi? Kodėl? 

— Į gatvę. Kad gerklės nelaidytum... 

Bukinas apžvelgė visus ir negarsiai pratarė: 

— Jiems svarbiausia, kad žmonės tylėtų... 

— O kaip tu manei?! — sušuko senis griežtai ir šiurkščiai. 

Bukinas skėstelėjo rankomis ir ėmė kalbėti tyliau: 

— Ir vėlgi, kodėl į teismą neleidžiami žmonės, o tik giminės? Jeigu tu teisi 

teisingai, tai teisk prie visų — ko čia bijoti? 

Samoilovas pakartojo, bet jau garsiau: 

— Teismas nesąžiningas, tas tiesa!.. 

Motina norėjo pasakyti jam tai, ką ji buvo girdėjusi iš Nikolajaus apie teismo 

neteisėtumą, bet ji tą blogai suprato ir iš dalies pamiršo žodžius. Stengdamasi juos 

prisiminti, ji pasitraukė į šalį nuo žmonių ir pastebėjo, kad j ją žiūri kažkoks 

jaunas, šviesiais ūsais žmogus. Dešiniąją ranką jis laikė kelnių kišenėje, todėl jo 

kairysis petys buvo žemesnis, ir ši figūros ypatybė motinai pasirodė pažįstama. Bet 

jis nusigręžė nuo jos, o ji buvo susirūpinusi atsiminimais ir tuojau jį pamiršo.  

Bet po valandėlės jos ausį palietė negarsus klausimas: 

— Šita? 

Ir kažkas garsiau, džiaugsmingai atsakė: 

— Taip! 

Ji atsigręžė. Žmogus kreivais pečiais stovėjo šonu į ją ir kažką sakė savo 

kaimynui, juodabarzdžiui vyrukui su trumpu apsiaustu ir batais iki kelių. 

Vėl jos atmintis neramiai krustelėjo, bet neatkūrė nieko aiškaus. Jos krūtinėje 

liepiamai žiebėsi noras kalbėti žmonėms apie sūnaus tiesą, ji norėjo išgirsti, ką 

žmonės pasakys prieš šią tiesą, norėjo iš jų žodžių įspėti teismo sprendimą. 

— Argi taip teisia? — atsargiai ir negarsiai pradėjo ji, kreipdamasi į Sizovą. 

— Klausinėja, kas ką padarė, o dėl ko padarė — neklausia. Ir jie visi seni; 

jaunuosius jauniems reikėtų teisti... 

— Taip, — tarė Sizovas, — sunku mums suprasti šį reikalą, sunku! — Ir 

susimąstęs palingavo galvą. 

Sargas, atidaręs salės duris, riktelėjo: 

— Giminės! Parodykite bilietus... 

Paniuręs balsas lėtai prabilo: 

— Bilietus — tarytum į cirką! 

Dabar buvo jaučiama, kad visi žmonės neramiai susierzinę, niūriai 

įsikarščiavę, — jie ėmė elgtis laisviau, triukšmavo, ginčijosi su sargais. 
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XXV 
 

Sėsdamas į suolą, Sizovas kažką murmėjo. 

— Ko tau? — paklausė motina. 

— Taip! Kvaili žmonės... 

Suskambėjo varpelis. Kažkas abejingai paskelbė: 

— Teismas eina... 

Vėl visi atsistojo, ir vėl tokia pat tvarka įėjo teisėjai, susėdo. Įvedė 

kaltinamuosius. 

— Laikykis! — šnibždėjo Sizovas. — Kalbės prokuroras. 

Motina ištiesė kaklą, visu kūnu palinko j priekį ir apmirė vėl, laukdama 

baisumų. 

Stovėdamas šonu į teisėjus, pasukęs į juos galvą, remdamasis alkūne j pultą, 

prokuroras atsiduso ir, smarkiai mosčiodamas ore dešine ranka, pradėjo kalbėti. 

Pirmutinių žodžių motina nesuprato, — prokuroro balsas buvo sklandus, storas ir 

liejosi nelygiai, čia — palengva, čia — greičiau. Žodžiai monotoniškai tįso į ilgą eilę 

kaip siūlo dygsniai ir staiga paskubomis lėkė, sukosi kaip juodų musių spiečius 

apie cukraus gabalą. Bet ji nerado juose nieko baisaus, nieko grasinančio. Salti 

kaip sniegas ir pilki kaip pelenai, jie biro, biro, pripildydami salę kažkokio 

nemalonaus įkyrumo kaip smulkios sausos dulkės. Ši kalba, šykšti jausmų, gausi 

žodžių, turbūt, nepasiekė Pavlo ir jo draugų — matyti, visiškai jų nekliudė, — visi 

sėdėjo ramiai ir, kaip ir anksčiau, pašnibždomis šnekėdamiesi, kartais šypsojosi, 

kartais raukėsi, slėpdami šypseną. 

— Meluoja! — šnibždėjo Sizovas. 

Ji nebūtų galėjusi to pasakyti. Ji girdėjo prokuroro žodžius, suprato, kad jis 

kaltina visus, nieko neišskirdamas; prasitaręs apie Pavlą, jis imdavo kalbėti apie 

Fedią, o sugretinęs jį su Pavlu, atkakliai traukė prie jų Bukiną, — atrodė, jog jis 

pakuoja, užsiuva visus viename maiše, kraudamas vieną prie pat kito. Bet išorinė 

jo žodžių prasmė nejaudino, nepatenkino ir negąsdino jos; ji vis dėlto laukė 

baisesnių dalykų ir atsidėjusi jų ieškojo už jo žodžių — prokuroro veide, akyse, 

balse, jo baltoje rankoje, kuri neskubiai šmėsčiojo ore. Kažkoks baisumas buvo, ji 

tą jautė, tačiau neapčiuopiamas, — sunku buvo jį apibūdinti, ir todėl jos širdį vėl 

užgulė sausas ir aitrus jausmas. 

Ji žiūrėjo į teisėjus — jiems, be abejo, buvo nuobodu klausyti šios kalbos. 

Negyvi, pageltę ir pilki veidai buvo bereikšmiai. Prokuroro žodžiai skleidė ore 

nematomas miglas, kurios vis didėjo ir tvenkėsi apie teisėjus, tirščiau 

apgaubdamos juos abejingumo ir varginančio lūkesčio debesimi. Vyresnysis 

teisėjas nejudėjo, sustiro, tiesioje pozoje, pilkos dėmelės už jo akinių kartais 

išnykdavo, pasklisdamos po veidą. 

Ir, matydama šį negyvą abejingumą, šį nekerštingą šaltumą, motina 

nesuprasdama klausdavo savęs: 

„Teisia?“ 

Klausimas gniaužė jai širdį ir, pamažu išsunkdamas iš jos baisybės laukimą, 

gnaibė gerklę aštria nuoskauda. 

Prokuroro kalba nutrūko kažkaip netikėtai — jis smeigė kelis greitus, 

smulkius dygsnius, nusilenkė teisėjams ir, trindamas rankas, atsisėdo. Bajorų 
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vadovas palingavo jam galvą, išversdamas akis, padavė ranką, o miesto galva 

žiūrėjo į savo pilvą ir šypsojosi. 

Bet jo kalba teisėjų, matyti, nepradžiugino, jie nejudėjo. 

— Žodis, — prabilo seniukas, prisikišdamas prie veido kažkokį popierių, 

— Fedosejevo, Markovo ir Žagaravo gynėjui. 

Atsistojo advokatas, kurį motina buvo mačiusi pas Nikolajų. Jo veidas buvo 

geras, platus; jo mažos akys spindulingai šypsojosi — atrodė, kad iš po rusvų 

antakių kyšo pora ašmenų, kurios lyg žirklės kažką karpo ore. Jis prabilo 

neskubėdamas, skardžiai ir aiškiai, bet motina negalėjo įsiklausyti į jo kalbą. 

Sizovas šnibždėjo jai į ausį: 

— Ar supratai, ką jis kalbėjo? Supratai? žmonės, sako, išnervinti, 

neprotingi. Ar tai — Fiodoras? 

Ji neatsakė, sunkaus nusivylimo prislėgta. Nuoskauda augo, guldama sielą. 

Dabar Vlasovai pasidarė aišku, kodėl ji laukė teisingumo: manė pamatysianti 

griežtą, garbingą sūnaus tiesos ginčą su jo teisėjų tiesa. Ji įsivaizdavo, kad teisėjai 

klausinės Pavlą ilgai, atidžiai ir smulkmeniškai apie visą jo širdies gyvenimą, 

žvaliomis  

akimis jie peržiūrės sūnaus mintis ir darbus, visas jo dienas. Ir kai jie pamatys 

jo teisumą, tai teisingai, garsiai pasakys: 

— Šitas žmogus teisus! 

Bet nieko panašaus nebuvo: atrodė, kad teisiamieji be galo toli nuo teisėjų, o 

teisėjai — nereikalingi jiems. Nuvargusi motina nustojo domėtis teismu ir, 

neklausydama žodžių, Įsižeidusi galvojo: 

„Argi taip teisia?“ 

— Taip juos! — pritardamas sušnibždėjo Sizovas. 

Jau kalbėjo kitas advokatas — mažas, griežtu, išblyškusiu ir pašaipiu veidu, 

o teisėjai trukdė jam. 

Pašoko prokuroras, greitai ir piktai kažką pasakė apie protokolą, paskui 

sudrausdamas prabilo seniukas, — advokatas, pagarbiai palenkęs galvą, išklausė 

jų ir kalbėjo toliau. 

— Knibinėk! — pastebėjo Sizovas. — Išknibinėk... 

Salė ėmė gyvėti, žaibavo karingas Įniršimas, advokatas savo aštriais žodžiais 

dirgino seną teisėjų odą. Teisėjai lyg arčiau susiglaudė, pasipūtė ir išpampo, kad 

atmuštų dygius ir šiurkščius žodžių sprigtus. 

Bet štai pakilo Pavlas, ir staiga netikėtai pasidarė tylu. Motina visu kūnu 

pasviro į priekį. Pavlas prabilo ramiai: 

— Būdamas partinis žmogus, aš pripažįstu tik savo partijos teismą ir 

kalbėsiu ne gindamasis, bet vykdydamas valią savo draugų, kurie taip pat atsisakė 

gynimo, mėginsiu paaiškinti jums tai, ko jūs nesupratote. Prokuroras mūsų 

pasirodymą po socialdemokratijos vėliava pavadino maištu prieš aukščiausiąją 

valdžią ir visą laiką žiūrėjo į mus kaip į maištininkus prieš carą. Aš turiu pareikšti, 

kad patvaldystė mums nėra vienintelė grandinė, surakinusi krašto kūną, ji tiktai 

pirmutinė ir artimiausioji grandinė, kurią mes turime nuplėšti nuo liaudies... 

Tyla didėjo skambant tvirtam balsui, jis tartum praplėtė salės sieną. Pavlas 

lyg atsitraukė nuo žmonių toli į šalį, pasidarydamas iškilesnis. 

Teisėjai sujudėjo sunkiai ir neramiai. Bajorų vadovas kažką sušnibždėjo 

tingaus veido teisėjui, tas linktelėjo galvą ir kreipėsi į seniuką, o tuo pačiu metu iš 
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kitos pusės kalbėjo jam j ausį ligūstas teisėjas. Sūpuodamasis kėdėje dešinėn ir 

kairėn, seniukas kažką pasakė Pavlui, bet jo balsas nuskendo lygioje ir plačioje 

Vlasovo kalbos srovėje. 

— Mes — socialistai. Tas reiškia, kad mes esame priešai privatinės 

nuosavybės, kuri skaldo žmones, apginkluoja juos vienus prieš kitus, sukuria 

nesutaikinamą interesų priešingumą, meluoja, stengdamasi nuslėpti arba 

pateisinti tą priešingumą, ir visus tvirkina melu, veidmainiavimu ir pagieža. Mes 

sakome: visuomenė, kuri žiūri į žmogų tiktai kaip į savo praturtėjimo įrankį — 

priešžmogiška, ji priešiška mums, mes negalime susitaikinti su jos morale, dviveide 

ir melaginga; jos požiūris į asmenybę, cinizmas ir žiaurumas mums yra bjaurūs, 

mes norime kovoti ir kovosime prieš visas formas, kuriomis tokia visuomenė sieks 

fiziškai ir moraliai pavergti žmogų, prieš visus būdus žmogui skaldyti gobšumo 

naudai. Mes, darbininkai — žmonės, kurių darbas viską sukuria, pradedant 

gigantiškomis mašinomis ir baigiant vaikų žaislais, mes — žmonės, kuriems 

atimtos teisės kovoti už savo žmogišką vertę, mus kiekvienas stengiasi ir gali 

paversti įrankiu savo tikslams siekti, mes norime dabar turėti tiek laisvės, kad ji 

įgalintų mus ilgainiui iškovoti visą valdžią. Mūsų šūkiai paprasti — šalin privatinė 

nuosavybė, visos gamybos priemonės — liaudžiai, visa valdžia — liaudžiai, darbas 

— privalomas visiems. Jūs matote — mes ne maištininkai! 

Pavlas šyptelėjo, palengva perbraukė ranka per plaukus, .jo žydrų akių ugnis 

plykstelėjo šviesiau. 

— Prašau arčiau reikalo! — tarė pirmininkas ryškiai ir garsiai. Jis 

pasisuko krūtine į Pavlą, žiūrėjo j jį, ir motinai pasirodė, kad apsiblaususi jo kairioji 

akis ima liepsnoti pikta, godžia ugnimi. Ir visi teisėjai žiūrėjo į jos sūnų taip, jog 

atrodė, kad jų akys limpa prie jo veido, prisisiurbia prie jo kūno, trokšta jo kraujo, 

kad juo atgaivintų savo nuvalkiotus kūnus. O jis, tiesus, aukštas, stovėdamas 

tvirtai ir stipriai, tiesė į juos ranką ir negarsiai, aiškiai kalbėjo: 

— Mes — revoliucionieriai ir būsime tokie tol, kol vieni -— tiktai įsakinėja, 

kiti — tiktai dirba. Mes kovojame su visuomene, kurios interesus jums įsakyta 

ginti, kaip nesutaikomi jos ir jūsų priešai, ir susitaikymas tarp mūsų neįmanomas, 

kol mes nugalėsime! Nugalėsime mes, darbininkai! Jūsų įgaliotojai visai ne tokie 

stiprūs, kaip jiems rodosi. Toji pati nuosavybė, kurią kaupdami ir saugodami jie 

aukoja milijonus jų pavergtų žmonių, toji pati jėga, kuri jiems leidžia valdyti mus, 

jų tarpe kelia priešingą trynimąsi, ardo juos fiziškai ir moraliai. Nuosavybė 

reikalauja per daug pastangų sau apginti, ir iš esmės jūs visi, mūsų valdovai, esate 

didesni vergai negu mes — jūsų dvasia pavergta, mes — tik fiziškai. Jūs negalite 

nusikratyti prietarų ir įpročių priespaudos, priespaudos, kuri numarino jus 

dvasiškai — mums niekas nekliudo iš vidaus būti laisviems — nuodai, kuriais jūs 

mus nuodijate, yra silpnesni už tuos priešnuodžius, kuriuos jūs — nenorėdami — 

pilate į mūsų sąmonę. Ji auga ir plečiasi nesulaikomai, vis smarkiau ji įsidega ir 

paskui save patraukia visa, kas geriausia ir dvasiškai sveika net iš jūsų pačių 

aplinkos. Pasižiūrėkite — jūsų tarpe jau nebėra žmonių, kurie idėjiškai galėtų 

kovoti dėl jūsų valdžios, jūs jau išeikvojote visus argumentus, kurie galėtų jus 

apsaugoti nuo istoriškojo teisingumo puolimo, jūs nebegalite sukurti jokių naujų 

idėjų, jūsų dvasia — bevaisė. Mūsų idėjos auga, jos vis skaisčiau . įsidega, jos 

apima liaudies mases, organizuodamos jas kovai dėl laisvės. Darbininko didžiojo 

vaidmens įsisąmoninimas sulieja visus pasaulio darbininkus į vieną sielą, jūs 
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negalite sutūrėti šio gyvenimo atsinaujinimo proceso niekuo, tik žiaurumu ir 

cinizmu. Bet cinizmas — aiškus, žiaurumas — erzina. Ir rankos, kurios šiandien 

smaugia mus, netrukus draugiškai spaus mums rankas. Jūsų energija, — 

mechaninė aukso augimo energija, ji jungia jus į grupes, turinčias tikslą praryti 

viena kitą; mūsų energija — nuolatos augančio visų darbininkų sąmoningo 

solidarumo gyvoji jėga. Visa, ką jūs darote — nusikaltimas, nes tatai nukreipta 

žmonėms pavergti; mūsų darbas išvaduoja pasaulį iš šmėklų ir pabaisų, kurias 

sukūrė jūsų melas, pagieža, gobšumas — pabaisų, įbauginusių liaudį. Jūs 

atplėšėte žmogų nuo gyvenimo ir sunaikinote jį; socializmas vienija jūsų sugriautą 

pasaulį į vieną didžiulę visumą, ir tatai — įvyks! 

Pavlas valandėlei sustojo ir pakartojo tyliau, tvirčiau: 

— Tatai — įvyks! 

Teisėjai šnibždėjosi, darydami keistas grimasas, ir vis neatitraukė godžių akių 

nuo Pavlo, o motina jautė, kad savo žvilgsniais jie bjauroja jo liauną, tvirtą kūną, 

pavydėdami jam sveikatos, jėgos, skaistumo. Teisiamieji atidžiai klausėsi draugo 

kalbos, jų veidai išblyško, akys spindėjo džiaugsmu. Motina ryte rijo sūnaus 

žodžius, ir jie darniomis eilėmis smigo į jos atmintį. Seniukas kelis kartus buvo 

pertraukęs Pavlą, kažką aiškino jam, kartą net liūdnai nusišypsojo — Pavlas 

tylėdamas išklausydavo ir vėl kalbėdavo rūsčiai, bet ramiai, versdamas jo 

klausytis, savo valiai pajungdamas teisėjų valią. Bet pagaliau senis suriko, ištiesęs 

ranką į Pavlą; atsakydamas jam, kiek pašaipiai, liejosi Pavlo balsas: 

— Aš baigiu. Asmeniškai jūsų užgauti aš nenorėjau, atvirkščiai — ne savo 

noru dalyvaudamas šioje komedijoje, kurią jūs vadinate teismu, aš beveik užjaučiu 

jus. Vis dėlto — jūs žmonės, o mums visuomet skaudu matyti žmones, nors ir 

priešiškus mūsų tikslui, bet kuriuos taip begėdiškai yra pažeminęs tarnavimas 

smurtui, kurie šitiek yra praradę savo žmogiškosios vertės supratimą... 

Jis atsisėdo, nežiūrėdamas į teisėjus; motina, sulaikiusi kvapą, įsmeigusi 

akis, žiūrėjo į teisėjus, laukė. 

Andrejus, visas spindėdamas, tvirtai paspaudė Pavlui ranką, Samoilovas, 

Mazinas ir visi kiti gyvai pasislinko prie jo, jis šypsojosi, truputį sumišęs dėl draugų 

entuziazmo, pažvelgė ten, kur sėdėjo motina, ir linktelėjo jai galvą, lyg klausdamas: 

„Ar taip?“ 

Ji atsakė jam giliu džiaugsmo atodūsiu, visa užlieta karštos meilės bangos. 

— Štai — prasidėjo teismas! — sušnibždėjo Sizovas. — Ka-aip jis juos, a? 

Ji tylėdama lingavo galvą, patenkinta, kad sūnus taip drąsiai kalbėjo, — 

galbūt, dar labiau patenkinta, kad jis pabaigė. Jos galvoje baimingai knitėjo 

klausimas: 

„Na? Kaipgi jūs dabar?“ 

 

XXVI 
 

Tatai, ką kalbėjo sūnus, jai nebuvo naujiena, tos mintys jai pažįstamos, bet 

pirmą kartą čia, teismo akivaizdoje, ji pajuto keistą, patraukiančią jo tikėjimo jėgą. 

Ją nustebino Pavlo ramumas, ir jo kalba susiliejo jos krūtinėje į spinduliuojantį lyg 

žvaigždė kamuolį, tvirtai įtikindama savo teisumu ir pergale. Dabar ji laukė, kad 

teisėjai pradės su juo smarkiai ginčytis, piktai jam prieštarauti, iškeldami savo 

tiesą. Bet štai atsistojo Andrejus, pasviro, iš paniūrų pažvelgė į teisėjus ir prabilo: 
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— Ponai gynėjai... 

— Prieš jus teismas, o ne gynėjai! — piktai ir garsiai pastebėjo jam ligoto 

veido teisėjas. Iš Andrejaus   

veido išraiškos motina įspėjo, kad jis nori paikioti, jo ūsai virpėjo, akyse 

spindėjo jai pažįstamas klastingas katės meilumas. Ilga ranka jis stipriai pasikasė 

galvą ir atsiduso. 

— Nejaugi? — tarė jis, linguodamas galvą. — Aš maniau — jūs ne teisėjai, 

o tik gynėjai... 

— Aš paprašysiu jus kalbėti apie dalyko esmę! — sausai pareiškė 

seniukas. 

— Apie esmę? Gerai! Aš jau prisiverčiau pagalvoti, kad jūs iš tikrųjų 

teisėjai, žmonės nepriklausomi, garbingi... 

— Teismui nereikalinga jūsų charakteristika! 

— Nereikalinga? Hm — na, vis dėlto aš kalbėsiu toliau... Jūs — žmonės, 

kuriems nėra nei savų, nei svetimų, jūs — laisvi žmonės. Štai prieš jus stovi dvi 

šalys, ir viena skundžiasi — jis mane visiškai apiplėšė ir už- kamavo! O antroji 

atsako — turiu teisę plėšti ir kamuoti, nes aš turiu ginklą... 

— Ar jūs turite ką nors pasakyti iš esmės? — pakeldamas balsą, paklausė 

seniukas. Jo ranka drebėjo, ir motinai buvo malonu matyti, kad jis pyksta. Bet 

Andrejaus elgesys jai nepatiko, jis nesiderino su Pavlo kalba — ji norėjo rimto ir 

griežto ginčo. 

Ukrainietis tylėdamas pasižiūrėjo į seniuką, paskui, kasydamasis galvą, tarė 

rimtai: 

— Iš esmės? Bet kam gi aš su jumis kalbėsiu iš esmės? Kas jums reikėjo 

žinoti —- pasakė draugas. Visa kita, atėjus laikui, baigs sakyti kiti... 

Seniukas atsistojo ir paskelbė: 

— Atimu jums žodį! Grigorijus Samoilovas! 

Kietai sučiaupęs lūpas, ukrainietis tingiai atsisėdo 

ant suolo, šalia jo, krestelėjęs garbanas, atsistojo Samoilovas. 

— Prokuroras vadino draugus laukiniais, kultūros priešais... 

— Reikia kalbėti tik apie tai, kas liečia jūsų bylą!  

— Tatai — liečia. Nėra nieko, kas neliestų dorų žmonių. Ir aš prašau 

nepertraukti manęs. Aš klausiu jus, kas yra toji jūsų kultūra? 

— Mes čia ne ginčytis su jumis! Prie reikalo! — rodydamas dantis, kalbėjo 

seniukas. 

Andrejaus pasielgimas regimai pakeitė teisėjus, jo žodžiai lyg kažką nutrynė 

nuo jų, ant pilkų jų veidų pasirodė dėmės, akyse degė šaltos, žalios žiežirbos. Pavlo 

kalba juos suerzino, bet tramdė suerzinimą savo jėga, nejučiomis įkvėpdama 

pagarbos, ukrainietis nuplėšė tą santūrumą ir lengvai apnuogino tai, kas po juo 

buvo. Jie šnibždėjosi tarpusavy, keistai vaipydamiesi, ir ėmė ne pagal save perdaug 

greitai judėti. 

— Jūs auklėjate šnipus, jūs tvirkinate moteris ir merginas, jūs statote 

žmogų į vagies ir žudiko padėtį, jūs nuodijate jį degtine, tarptautinės skerdynės, 

visuotinis melas, ištvirkimas ir sužvėrėjimas, štai — jūsų kultūra! Taip, mes šitos 

kultūros priešai! 

— Prašau jus! — sušuko seniukas, drebindamas smakrą. Bet Samoilovas, 

visas išraudęs, žybčiodamas akimis, taip pat šaukė: 
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— Bet mes gerbiame ir vertiname tą, kitą kultūrą, kurios kūrėjus jūs 

pūdėte kalėjimuos, iš proto varėte... 

— Atimu žodį! Fiodoras Mazinas! 

Mažasis Mazinas pakilo, tarytum staiga būtų išlindusi yla, ir trūkinėjančiu 

balsu tarė: 

— Aš... aš prisiekiu! Aš žinau — jūs pasmerkėte mane. 

Jis užduso, išblyško, jo veide liko tik vienos akys, ir, ištiesęs ranką, jis sušuko: 

— Aš — garbės žodis! Kad ir kur ištremsite mane — pabėgsiu, grįšiu, 

dirbsiu visada, visą gyvenimą. Garbės žodis! 

Sizovas garsiai krankštelėjo, subruzdo. Ir visa publika, pasiduodama nuolat 

didėjančiai susijaudinimo bangai, keistai ir dusliai ūžė. Viena moteris verkė, 

kažkas kimiai kosėjo. Žandarai į teisiamuosius žiūrėjo bereikšmiu žvilgsniu, 

nustebę, į publiką — piktai. Teisėjai lingavo, senis plonu balsu šaukė: 

— Ivanas Gusevas! 

— Nenoriu kalbėti! 

— Vasilijus Gusevas! 

— Nenoriu! 

— Fiodoras Bukinas! 

Sunkiai pakilo baltaplaukis išblukęs vyras ir, linguodamas galvą, lėtai tarė: 

— Gėdą turėtumėt! Aš sunkus žmogus ir tai suprantu teisingumą! — Jis 

pakėlė ranką aukščiau galvos ir nutilo, primerkęs akis, lyg įsižiūrėdamas į ką 

tolumoje. 

— Ką sakai? — susierzinęs, nustebęs suriko senis, apsiversdamas kėdėje. 

— A, trauk jus... 

Bukinas niūriai atsisėdo ant suolo. Kažkas didinga, svarbu buvo tamsiose jo 

akyse, buvo kažkas liūdnai priekaištinga ir naivu. Tatai pajuto visi, ir net teisėjai 

sukluso, lyg laukdami, ar nepasigirs aidas, aiškesnis negu šie žodžiai. Ir publikos 

suoluose taip pat visi apmirė, tiktai tylus verksmas suposi ore. Paskui prokuroras, 

gūžtelėjęs pečiais, šyptelėjo, bajorų vadovas skardžiai nusikosėjo, ir vėl pamažu 

atsirado šnibždesys, jaudinamai sklisdamas po salę. 

Motina, pasilenkusi prie Sizovo, paklausė: 

— Ar teisėjai kalbės? 

— Viskas baigta... tik nuosprendį paskelbs... 

— Daugiau nieko? 

— Taip... 

Ji nepatikėjo juo. 

Samoilova neramiai judėjo suole, kumšėdama motiną petim ir alkūne, ir tyliai 

kalbėjo vyrui: 

— Kaipgi čia? Argi taip galima? 

— Matai — galima! 

— Kas gi bus jam, Grišai?  

— Atstok... 

Buvo jaučiama, kad visi kažkaip sujudę, sutrikę, suirę, žmonės 

nesusivokdami mirkčiojo apžlibusiomis akimis, lyg kažkokia ryškybė būtų prieš 

juos nušvitusi, neaiškių kontūrų, nesuprantamos reikšmės, bet masinančios 

galios. Ir, nesuprasdami netikėtai atsivėrusio didingumo, žmonės paskubomis 

eikvojo tuos jiems naujus jausmus viskam, kas smulku, vaizdu, jiems suprantama. 
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Vyresnysis Bukinas nesivaržydamas garsiai šnibždėjo: 

— Atsiprašau, kodėl neleidžia kalbėti? Prokuroras gali kalbėti viską ir kiek 

nori... 

Palei suolus stovėjo valdininkas ir, mosuodamas žmonėms ranka, pusbalsiu 

kalbėjo: 

— Tyliau! Tyliau!.. 

Samoilovas atsilošė ir už žmonos nugaros gaudė, trūksmingai svaidydamas 

žodžius. 

— Žinoma, sakysime, jie kalti. Bet tu leisk paaiškinti! Prieš ką jie ėjo? Aš 

noriu suprasti! Aš taip pat turiu savo interesą... 

— Tyliau! — grūmodamas jam pirštu, sušuko valdininkas. 

Sizovas niūriai lingavo galvą. 

O motina, neatitraukdama akių, žiūrėjo į teisėjus ir matė — jie vis labiau 

jaudinosi, kalbėdami tarpusavy nenugirstamais balsais. Jų kalbos garsas, šaltas 

ir slidus, lietė jos veidą ir savo lytėjimu kėlė drebulį skruostuose, ligūstą, šlykštų 

skonį burnoje. Motinai kažkodėl atrodė, kad jie visi kalba apie jos sūnaus ir jo 

draugų kūnus, apie jaunuolių raumenis ir sąnarius, pilnus karšto kraujo ir gyvos 

jėgos. Šitie kūnai įžiebia juose negerą elgetų pavydą, glitų išvargusių ir ligotų 

žmonių godumą. Jie čepsi lūpomis ir gaili tų kūnų, gebančių dirbti ir turtinti, 

gėrėtis ir kurti. Dabar šie kūnai išeina iš judrios gyvenimo apyvartos, atsižada jo, 

su savim nusineša galimybę juos valdyti, naudoti jų jėgą, suėsti j.-). Ir todėl 

jaunuoliai sukelia senų teisėjų sielose kerštingą, liūdną susierzinimą nusilpusio 

žvėries, kuris mato šviežią maistą, bet jau neturi jėgų jam nutverti, nebesugeba 

sotintis svetima jėga ir ligūstai urzgia, gūdžiai staugia, matydamas, kad tolsta nuo 

jo sotumo šaltinis. 

Kuo atidžiau motina žiūrėjo į teisėjus, tuo ši mintis, šiurkšti ir keista, ėmė 

darytis ryškesnio pavidalo. Jai atrodė, kad jie neslėpė godumo ir bejėgiško įniršimo, 

kilusio alkaniesiems, kurie kažkada galėjo daug suryti. Jai, moteriai ir motinai, 

kuriai sūnaus kūnas visuomet ir tikrai brangesnis už tai, kas vadinama siela — jai 

buvo baisu žiūrėti, kaip tos užgesusios akys šliaužiojo jo veidu, čiupinėjo jo 

krūtinę, pečius, rankas, siurbėsi į karštą odą, tarytum ieškodamos galimybės 

plykstelėti, įsidegti ir sušildyti kraują sustingusiose gyslose, suglebusiuose 

raumenyse tų pusgyvių žmonių, kurie dabar šiek tiek atsigavo, pajutę godumą ir 

pavydą jaunam gyvenimui, kurį jie turėjo nuteisti ir atimti iš savęs pačių. Jai 

atrodė, kad sūnus jaučia šiuos gličius, nemaloniai kutenančius prisilietimus ir 

krūpčiodamas žiūri į ją. 

Pavlas žvelgė į motinos veidą šiek tiek pavargusiomis akimis, ramiai ir meiliai. 

Kartais lingavo jai galvą, šypsojosi. 

„Netrukus laisvė!“ — kalbėjo jai toji šypsena ir tarytum glostė motinos širdį 

švelniais prisilietimais. 

Staiga teisėjai visi kartu atsistojo. Motina taip pat nejučiom pakilo. 

— Išėjo! — tarė Sizovas. 

— Nuosprendžio? — paklausė motina. 

— Taip... 

Jos įsitempimas staiga atlyžo, visą kūną apėmė troškus nusilpimas, ėmė 

trūkčioti antakis, o kaktą išpylė prakaitas. Slogus nusivylimo ir nuoskaudos 

jausmas ūžtelėjo į širdį ir greitai pavirto sielą slegiančia neapykanta teisėjams ir 
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teismui. Jausdama skausmą antakiuose, ji stipriai perbraukė ranka per kaktą, 

apsižvalgė — teisiamųjų giminės artinosi prie grotų, salę pripildė pasikalbėjimų 

klegesys. Ji taip pat priėjo prie Pavlo ir, tvirtai suspaudusi jam ranką, pravirko, 

pilna nuoskaudos ir džiaugsmo, painiodamasi prieštaringų jausmų chaose. Pavlas 

kalbėjo jai švelnius žodžius, ukrainietis krėtė pokštus ir juokėsi. 

Visos moterys verkė, bet labiau iš papratimo negu iš sielvarto. Sielvarto, 

svaiginančio staigiu, buku smūgiu, netikėtai ir nematomai krintančio ant galvų, 

nebuvo, — buvo liūdnas nujautimas, kad reikia skirtis su vaikais, bet jisai skendo, 

tirpo šios dienos sukeltuose įspūdžiuose. Tėvai ir motinos žiūrėjo į vaikus neramiu 

jausmu, kur nepasitikėjimas jaunyste, įprastas savo pranašumo prieš vaikus 

supratimas keistai liejosi su kitu jausmu, artimu pagarbai, ir liūdna, įkyri mintis 

— kaip reiks gyventi — šipo, susidūrusi su smalsumu, kurį pa¬žadino jaunystė, 

drąsiai ir be baimės kalbanti, kad galimas naujas, geras gyvenimas. Jausmai buvo 

santūrūs, nes niekas nemokėjo jų išreikšti, žodžiai liejosi gausiai, tačiau buvo 

kalbamasi apie paprastus daiktus, apie skalbinius ir drabužius, kad reikia saugoti 

sveikatą. 

O Bukino brolis, mosuodamas rankomis, įtikinėjo jaunesnįjį brolį: 

— Kaip tik — teisingumas! Ir daugiau nieko! 

Jaunesnysis Bukinas atsakė: 

— Tu saugok varnėną... 

— Bus sveikas!.. 

O Sizovas laikė už parankės sūnėną ir iš lėto kalbėjo: 

— Tad, Fiodorai, vadinasi, važiuoji tu... 

Fedia pasilenkė ir kažką pašnibždėjo jam į ausį, šelmiškai šypsodamasis. 

Kareivis palydovas taip pat nusišypsojo, bet tuojau padarė rūstų veidą ir kostelėjo. 

Motina kalbėjo su Pavlu, kaip ir kiti, apie tą patį — apie drabužius, apie 

sveikatą, o jos krūtinėje knibždėjo dešimtys klausimų apie Sašą, apie save, apie jį. 

Bet po visu tuo buvo ir pamažu didėjo sūnaus meilės perteklius,   

įtemptas noras jam patikti, būti artimesnei jo širdžiai. Baisybių laukimas 

išnyko, palikdamas tik nemalonų šiurpą, prisiminus teisėjus, ir kažkur nuošaly 

tamsią mintį apie juos. Ji juto savyje gimstant didelį, šviesų džiaugsmą, nesuprato 

jo ir drovėjosi. Matydama, kad ukrainietis kalbasi su visais, ir suprasdama, kad 

jam švelnus žodis labiau reikalingas negu Pavlui, ji ėmė kalbėtis su juo: 

— Nepatiko man teismas! 

— O kodėl, brangioji? — dėkingai šypsodamasis, sušuko ukrainietis. — 

Malūnas senas, bet dar dundena... 

— Ir nebaisu, ir nesuprantama žmonėms — kieno gi teisybė? — neryžtingai 

pasakė ji. 

— Oho, ko jūs įsigeidėt! — sušuko Andrejus. — Argi čia dėl teisybės 

bylinėjasi?.. 

Krūptelėjusi ir šypsodamasi, ji tarė: 

— O aš maniau, kad — baisu... 

— Teismas eina! 

Visi skubiai puolė į savo vietas. 

Viena ranka atsirėmęs j stalą, uždengęs veidą popieriumi, pradėjo silpnai 

zirziančiu kamanės balsu skaityti vyresnysis teisėjas. 

— Pasmerkia! — tarė Sizovas įsiklausydamas. 
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Pasidarė tylu. Visi sustojo, žiūrėdami į seniuką. Mažas, sausas, tiesus, jis 

buvo kažkaip panašus į lazdą, kurią laiko nematoma ranka. Teisėjai taip pat 

stovėjo: viršaitis-— palenkęs galvą ant peties ir žiūrėdamas į lubas, miesto galva — 

sukryžiavęs ant krūtinės rankas, bajorų vadovas — glostydamas barzdą. Ligoto 

veido teisėjas, putnus jo draugas ir prokuroras žiūrėjo teisiamųjų pusėn. O už 

teisėjų, iš portreto, pro jų galvas, su raudonu munduru, abejingu baltu veidu 

žiūrėjo caras, ir jo veidu šliaužiojo kažkoks vabalas. 

— Ištremia! — lengviau atsidusęs, tarė Sizovas. — Na, baigta, dėkui tau, 

viešpatie! Šnekėjo — katorga! Nieko, motin! Tas nieko! 

— Aš juk žinojau, — atsakė ji pavargusiu balsu. 

— Vis dėlto! Dabar jau tikrai! 0 šiaip kas juos gali žinoti? — Jis pasisuko į 

jau vedamus nuteistuosius ir garsiai tarė: 

— Iki pasimatymo, Fiodorai! Ir — visi! Dieve jums padėk! 

Motina tylėdama linkčiojo galvą sūnui ir visiems. 

Norėjosi pravirkti, bet buvo gėda. 

 

XXVII 
 

Ji išėjo iš teismo ir nustebo, kad viršum miesto jau naktis, lempos dega 

gatvėse ir žvaigždės danguje. Prie teismo grūdosi būreliai žmonių, šaltame ore 

girgždėjo sniegas, per vienas kitą skambėjo jauni balsai. Žmogus su pilku gobtuvu 

pažiūrėjo Sizovui į veidą ir paklausė: 

— Koks nuosprendis? 

— Ištrėmimas. 

— Visiems? 

— Visiems. 

— Dėkui! 

Žmogus atsitraukė. 

— Matai? — tarė Sizovas. — Klausinėja... 

Staiga juos apsupo apie dešimt jaunuolių ir merginų, ir greitai pasigirdo 

šūksniai, sudominusieji žmones. Motina ir Sizovas sustojo. Klausinėjo apie 

nuosprendį, apie tai, kaip laikėsi teisiamieji, kas sakė kalbas, apie ką — ir visuose 

klausimuose skambėjo ta pati godaus smalsumo gaida, nuoširdi ir karšta, 

žadinanti norą jį patenkinti. 

— Ponai! Tai Pavlo Vlasovo motina! — sušuko kažkas negarsiai, ir ne iš 

karto, bet greitai visi nutilo. 

— Leiskite paspausti jums ranką! 

Kažkieno stipri ranka suspaudė motinos pirštus, kažkieno susijaudinęs 

balsas prabilo: 

— Jūsų sūnus mums visiems bus drąsos pavyzdys... 

— Tegyvuoja rusų darbininkas! — pasigirdo skambus šauksmas. 

Šauksmai didėjo, gausėjo, pasigirsdami šen ir ten, iš visur bėgo žmonės, 

telkdamiesi aplink Sizovą ir motiną. Ore ėmė aidėti policijos švilpukai, bet jų garsai 

nenustelbė šauksmų. Senis juokėsi, o motinai visa tai atrodė malonus sapnas. Ji 

šypsojosi, spaudė rankas, linkčiojo, ir geros, šviesios ašaros spaudė gerklę; jos 

kojos drebėjo iš nuovargio, bet širdis, perpildyta džiaugsmo, sugerdama viską, 
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atspindėjo įspūdžius lyg šviesus ežero paviršius. O netoli jos kažkieno aiškus 

balsas nervingai kalbėjo: 

— Draugai! Pabaisa, ryjanti rusų liaudį, šiandieną vėl prarijo savo 

bedugniais, godžiais nasrais... 

— Ką gi, motin, eime! —- tarė Sizovas. 

Ir tuo metu iš kažkur atsirado Saša, paėmė motiną už parankės ir skubiai 

nutempė paskui save į kitą pusę gatvės, sakydama: 

— Eikite, ko gero, pradės mušti. Arba suims. Ištrėmė? Į Sibirą? 

— Taip, taip! 

— O kaip jis kalbėjo? Aš, beje, žinau. Jis buvo visų stipriausias ir 

paprasčiausias — visų rūsčiausias, be abejo. Jisai jautrus, švelnus, tačiau gėdinasi 

save parodyti. 

Jos karštas pusgarsis kuždesys, jos meilės žodžiai ramino motinos 

susijaudinimą, kėlėjos nusilpusias jėgas. 

— Kada važiuosite pas jį? — tyliai ir švelniai paklausė ji Sašą, 

prispausdama jos ranką prie savo kūno. Su pasitikėjimu žiūrėdama į priekį, 

mergina atsakė: 

— Kai tik surasiu, kas galėtų perimti mano darbą. Juk aš taip pat laukiu 

nuosprendžio. Tikriausiai jie mane taip pat į Sibirą — aš tuomet pareikšiu, kad 

noriu būti ištremta ton vieton, kur bus jisai. 

Už nugaros pasigirdo Sizovo balsas:  

— Tuomet pasveikinkite jį mano vardu! Sizovas, girdi. Jis žino. Fiodoro 

Mažino dėdė... 

Saša sustojo, atsigręžė, ištiesdama ranką. 

— Aš pažįstama su Fedia. Mano vardas Aleksandra. 

— O pagal tėvelį? 

Ji pažiūrėjo į jį ir atsakė: 

— Aš neturiu tėvo. 

'— Vadinasi, mirė... 

— Ne, jis gyvas! — atsakė susijaudinusi mergina, ir kažkoks atkaklumas 

suskambėjo jos balse, atsirado veide. — Jis dvarininkas, dabar — zemstvos 

viršininkas, apvaginėja valstiečius... 

— T-aip! — prislėgtas atsiliepė Sizovas ir, eidamas šalia merginos, 

dirsčiodamas į ją šnairomis, patylėjęs tarė: 

— Na, motin, lik sveika! Man reikia eiti kairėn. Iki pasimatymo, panele, 

griežtai jūs kalbate apie tėvą! Žinoma, jūsų reikalas... 

— O jeigu jūsų sūnus — netikęs žmogus, žalingas žmonėms, bjaurus jums 

— ar jūs to nepasakytumėt? — karštai sušuko Saša. 

— Na — pasakyčiau! — ne tuoj atsakė senis. 

— Vadinasi, jums teisybė — brangesnė už sūnų, o man ji — brangesnė už 

tėvą... 

Sizovas nusišypsojo, linguodamas galvą, paskui pasakė atsidusęs: 

— Oho! Vikriai jūs! Jeigu ilgam jūsų pakaks — nugalėsite senius — labai 

jūs atkaklūs!.. Lik sveika, linkiu jums viso labo! Ir žmonėms — būk geresnė, a? Lik 

sveika, Nilovna! Pamatysi Pavlą, pasakyk — girdėjau, sakyk, jo kalbą. Ne viskas 

suprantama, net baisu kai kas, bet — pasakyk — teisinga! 

Jis kilstelėjo kepurę ir oriai pasuko už gatvės kampo. 
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— Geras, turbūt, žmogus! — pastebėjo Saša, palydėdama jį šypsančiu 

savo didelių akių žvilgsniu. 

Motinai pasirodė, kad šiandien mergaitės veidas švel-nesnis ir geresnis kaip 

visuomet. 

Namie jos susėdo ant sofos, prisiglaudė viena prie kitos, ir motina, 

besilsėdama tyloje, vėl ėmė kalbėti apie Sašos kelionę pas Pavlą. Susimąsčiusi, 

pakėlusi tankius antakius, mergina žiūrėjo j tolumą didelėmis, užsisvajojusiomis 

akimis, ir jos išblyškusiame veide švietė ramus susigodojimas. 

— Paskui, kai jums gims vaikų, aš atvažiuosiu pas jus, prižiūrėsiu juos. Ir 

gyvensime sau ten ne blogiau kaip čia. Paša darbo susiras, jo rankos — auksinės... 

Apmetusi motiną smalsiu žvilgsniu, Saša paklausė: 

— O jūs argi nenorite dabar tuojau važiuoti paskui jį? 

Atsidususi motina tarė: 

— Kam aš jam? Tik sukliudysiu, jeigu bėgtų. Be to, jis ir nesutiktų... 

Saša linktelėjo galvą: 

—- Nesutiks. 

— Be to, man — darbas! — pridūrė motina, šiek tiek pasididžiuodama. 

— Taip! — atsiliepė susimąsčiusi Saša. — Tas gerai... 

Ir staiga krūptelėjusi, lyg numesdama kažką nuo savęs, prabilo paprastai ir 

negarsiai: 

— Jis ten negyvens. Jis — bėgs, be abejo... 

— O kaipgi jūs? Ir kūdikis, jeigu... 

— Tada ir pamatysime. Jis neturi su manimi skaitytis, ir aš jo nevaržysiu. 

Man bus sunku su juo persiskirti, bet, suprantama, aš susitvarkysiu. Aš 

nesuvaržysiu jo, ne. 

Motina pajuto, kad Saša sugebės padaryti tai, ką kalba, ir jai pagailo 

merginos. Apkabinusi ją, ji tarė: 

— Mieloji jūs mano, sunku jums bus! 

Saša švelniai nusišypsojo, prisiglausdama prie jos visu kūnu. 

Parėjo nuvargęs Nikolajus ir nusirengdamas greitai prabilo: 

— Na, Sašenka, jūs nešdinkitės, kol sveika! Paskui mane nuo pat ryto 

sekioja du šnipai ir taip atvirai, kad kvepia areštu. Aš nujaučiu. Kažkas kažkur 

atsitiko. Beje, štai pas mane Pavlo kalba, ją nuspręsta išspausdinti. Nuneškite ją 

Liudmilai, maldaukite sparčiau dirbti. Pavlas puikiai kalbėjo, NilovnaL Saugokitės 

šnipų, Saša... 

Kalbėdamas jis stipriai trynė sustyrusias rankas ir, priėjęs prie stalo, ėmė 

skubiai traukti stalčius, rinkdamas iš jų popierius: vienus draskė, kitus dėliojo į 

šalį, susirūpinęs ir neramus. 

— Ar seniai čia aš viską išvaliau, o štai jau vėl kiek visokio nieko prisirinko 

— po šimts! Matote, Nilovna, jums, galbūt, taip pat geriau namie nenakvoti, a? 

Dalyvauti šioje muzikoje gana nuobodu, o jie gali ir jus pasodinti, jums gi reikės ir 

šen, ir ten pavažinėti su Pavlo kalba... 

— Na, kam gi jiems manęs? — tarė motina. 

Nikolajus, mosuodamas prieš akis plaštaka, tvirtai 

tarė: 

— Aš turiu uoslę. Be to, jūs galėtumėt padėti Liudmilai, a? Eikite, kad ir 

jums nebūtų bėdos... 
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Dalyvauti sūnaus kalbą spausdinant jai buvo malonus dalykas, ji atsakė: 

— Jei taip — aš išeisiu. 

Ir, pati nesitikėdama, tarė tvirtai ir garsiai: 

— Dabar aš nieko nebijau — garbė tau, Kristau! 

— Puiku! — sušuko Nikolajus, nežiūrėdamas į ją. — Štai ką — jūs man 

pasakykite, kur mano lagaminas ir mano skalbiniai, nes jūs suglemžėte viską savo 

grobuoniškomis rankomis, ir aš visai nebeturiu galimybės laisvai tvarkyti savo 

paties nuosavybę. 

Saša tylėdama degino krosnyje sudraskytus popierius ir, jiems sudegus, 

rūpestingai maišė pelenus. 

— Jūs, Saša, išeikite! — tarė Nikolajus, paduodamas jai ranką. — Iki 

pasimatymo! Nepamirškite aprū¬pinti knygomis, jeigu bus kas įdomaus. Na, iki 

pasimatymo, brangi drauge! Būkite atsargesnė... 

— Ar jūs ilgam ruošiatės? — paklausė Saša. 

— O velniai juos žino! Matyti, ką nors turi prieš mane. Nilovna, eikite 

kartu, a? Dvi sunkiau sekti — gerai? 

— Einu! — atsakė motina. — Tuoj apsirengsiu... 

Ji akylai sekė Nikolajų, bet, išskyrus susirūpinimą, kuris gaubė jo įprastą, 

gerą ir švelnią veido išraišką, nieko daugiau nepastebėjo. Jokių pernelyg skubių 

judesių, jokios jaudinimosi žymės ji nematė šiame žmoguje, kuris buvo jai 

brangesnis už kitus. Visiems vienodai atidus, su visais malonus ir taikus, visuomet 

ramiai vienišas, visiems jis liko toks pat, kaip ir seniau, gyvenąs slaptą gyvenimą 

savo viduje ir kažkur žmonių priešakyje. Bet ji žinojo, kad jis pasidarė jai 

artimesnis negu visi kiti, ir mylėjo jį atsargia ir kažkokia pati savimi netikinčia 

meile. Dabar jai buvo neapsakomai jo gaila, bet ji tramdė savo jausmą, žinodama, 

kad jeigu parodys — Nikolajus sutriks, susigės ir kaip visuomet pasidarys truputį- 

juokingas — ji nenorėjo jo matyti tokio. 

Ji vėl įėjo į kambarį, jis, spausdamas Sašai ranką, kalbėjo: 

— Nuostabu! Tatai, esu tikras, labai gera ir jam, ir jums. Truputis 

asmeninės laimės — ne pro šalį. Jūs jau pasiruošėt, Nilovna? 

Jis priėjo prie jos, šypsodamas ir taisydamas akinius. 

— Na, iki pasimatymo, aš manyčiau — po trijų mėnesių, keturių, po pusės 

metų pagaliau! Pusė metų — tai labai daug gyvenimo... Saugokitės, susimildamos, 

a? Na, apsikabinkime... 

Liesas ir plonas, jis apkabino jos kaklą stipriomis rankomis, pažvelgė jai į akis 

ir susijuokė kalbėdamas: 

— Aš, atrodo, įsimylėjau jus — vis glebėsčiuoju! 

Ji tylėjo, bučiuodama jo kaktą ir skruostus, o jos rankos virpėjo. Kad jis to 

nepastebėtų, jinai atleido jas. 

— Žiūrėkit, rytoj — atsargiau! Štai ką padarykite: rytą atsiųskite vaiką — 

ten pas Liudmilą yra toks vaikezas — tegu jis pažiūri. Na, iki pasimatymo, draugai! 

Viskas gerai!.. 

Gatvėje Saša tyliai tarė motinai: 

— Šitaip paprastai jis ir mirti eis, jeigu reikės, ir taip pat, gal būt, ims 

truputį skubintis. O kai mirtis pažiūrės jam į akis, jis pasitaisys akinius, pasakys 

— nuostabu! — ir numirs. 

— Myliu aš jį! — sušnibždėjo motina. 
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— Aš stebiuosi, bet mylėti — ne! Gerbiu — labai. Jis kažkoks sausas, nors 

geras, ir netgi kartais, galbūt, meilus, bet visa tai — nepakankamai žmogiška... 

Rodosi, mus seka? Išsiskirkime. Ir neikite pas Liudmilą, jeigu jums pasirodytų, kad 

yra šnipas. 

— Aš žinau! — tarė motina, bet Saša primygtinai pridūrė: 

— Neužeikite! Tuomet pas mane. Likite sveika, tuo tarpu! 

Ji greit pasisuko ir grįžo atgal. 

 

XXVIII 
 

Po kelių minučių motina sėdėjo mažame Liudmilos kambarėlyje prie krosnies 

ir šildėsi. Apsivilkusi juodais drabužiais, perjuostais diržu, šeimininkė pamažu 

vaikščiojo po kambarį, pripildydama jį šlamesio ir komanduojančio balso garsų. 

Krosnyje, traukdama iš kambario orą, tratėjo ir ūžė ugnis, vienodai skambėjo 

moters kalba. 

— Žmonės kur kas labiau kvaili negu pikti. Jie sugeba matyti tik tai, kas arti- 

jų, ką galima tuojau paimti. 

O visa, kas arti — pigu; brangu — tolima. Juk, tikrai kalbant, visiems būtų 

naudinga ir malonu, jeigu gyvenimas pasidarytų kitoks, lengvesnis, o žmonės — 

išmintingesni. Tačiau dėl to tuojau reikia susirūpinti pačiam... 

Staiga, sustojusi prieš motiną, ji tarė tyliai ir lyg atsiprašydama: 

— Retai tematau žmones ir, kai užeina kas nors, imu kalbėti. Juokinga? 

— Kodėl gi? — atsiliepė motina. Ji stengėsi atspėti, kur toji moteris 

spausdina, ir nematė nieko ypatinga. Kambaryje su trimis langais į gatvę stovėjo 

sofa ir knygų spinta, stalas, kėdės, pasienyje lova, kampe prie jos praustuvas, 

kitame kampe — krosnis, ant sienų vaizdelių fotografijos. Viskas buvo nauja, 

stipru, švaru, ir vienuoliška šeimininkės figūra viskam teikė šaltą šešėlį. Visur 

jautei kažką nematomą, paslėptą, bet negalėjai atspėti kur. Motina apžiūrėjo duris 

— pro vienas ji įėjo čia iš mažo prieškambario, prie krosnies buvo antros durys, 

siauros ir aukštos. 

— Aš pas jus su reikalu! — droviai tarė ji, pajutusi, kad šeimininkė ją stebi. 

— Aš žinau! Pas mane kitko nevaikščioja... 

Kažkas keista pasigirdo motinai Liudmilos balse, ji pažiūrėjo jai į veidą, toji 

šypsojosi plonų lūpų kampučiais, už akinių stiklų žibėjo matinės akys. 

Nukreipdama savo žvilgsnį į šalį, motina padavė jai Pavlo kalbą. 

— Štai, prašo kuo greičiau išspausdinti!.. 

Ir ėmė pasakoti, kad Nikolajus rengiasi suėmimui. 

Liudmila, nieko nesakydama, užkišo popierių už juostos, atsisėdo ant kėdės; 

jos akinių stikluose atsispindėjo raudonas ugnies blizgesys, karštos jos šypsenėlės 

nušvietė nejudantį Liudmilos veidą. 

— Kai jie ateis pas mane — aš į juos šausiu! — negarsiai ir ryžtingai prabilo 

ji, išklausiusi motinos pa-sakojimą. — Aš turiu teisę gintis nuo smurto ir kovoti su 

juo, jeigu kitus tam skatinu. 

Ugnies atšvaitai nuslinko nuo jos veido, ir jis vėl pasidarė rūstus, truputį 

pasipūtęs. 

„Nelengva tau gyventi!“ — staiga švelniai pagalvojo motina. 
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Liudmila pradėjo skaityti Pavlo kalbą nenorom, paskui vis arčiau lenkėsi prie 

popieriaus, greitai dėdama į šalį perskaitytus lapelius, o perskaičiusi atsistojo, 

išsitiesė, priėjo prie motinos. 

— Čia— gerai! 

Ji pamąstė valandėlę, nuleidusi galvą. 

— Aš nenorėjau kalbėti su jumis apie jūsų sūnų — nepažįstu jo ir 

nemėgstu liūdnų pasikalbėjimų. Žinau, ką tas reiškia, kai artimas žmogus yra 

ištremiamas! Bet — aš norėjau jūsų paklausti, ar gera turėti tokį sūnų?.. 

— Taip, gera! — atsakė motina. 

— Ir — baisu, taip? 

Ramiai šypsodamasi, motina atsakė: 

— Dabar jau — nebaisu... 

Liudmila, tamsia ranka taisydama lygiai sušukuotus plaukus, nusisuko į 

langą. Vos žymus šešėlis virpėjo jos skruostuose, — gal tai buvo sulaikomos 

šypsenos šešėlis. 

— Aš greitai surinksiu. Jūs gulkitės, jūs praleidote sunkią dieną, 

pavargote. Gulkitės čia, į lovą, aš nemiegosiu, o naktį, galbūt, pažadinsiu jus padėti 

man... Kai atsigulsite, užgesinkite lempą. 

Ji pakišo porą pagalių į krosnį, išsitiesė ir išėjo pro siauras prie krosnies duris, 

gerai uždarydama jas iš paskos. Motina akimis išlydėjo ją ir ėmė rengtis, galvodama 

apie šeimininkę: 

„Kažko ilgisi...“ 

Nuovargis svaigino jos galvą, o sieloje buvo keistai ramu, ir viskas akyse 

švytėjo švelnia ir meilia šviesa, tyliai ir vienodai pripildančia krūtinę. Tokia ramybė 

jai buvo .jau pažįstama: ji visuomet atsirasdavo po smarkių susijaudinimų ir 

seniau truputį baugindavo ją, bet dabar  

tik plėtė sielą, stiprindama ją dideliu ir galingu jausmu. Ji užgesino lempą, 

atsigulė į šaltą patalą, susirietė po antklode ir greit užmigo kietu miegu... 

O kai pravėrė akis — kambarys buvo pilnas šalto, balto giedros žiemos dienos 

spindesio; šeimininkė su knyga rankose gulėjo ant sofos ir, neįprastai 

šypsodamasi, žiūrėjo jai į veidą. 

— O, kad tave dievai! — sušuko sumišusi motina. — Štai kaip aš — kuris 

dabar metas, a? 

— Labas rytas! — atsiliepė Liudmila. — Netrukus dešimta, kelkitės, 

gersime arbatą. 

— Kodėl gi jūs manęs nepažadinote? 

— Norėjau. Priėjau prie jūsų, o jūs taip gražiai šypsojotės per miegą... 

Lanksčiais viso kūno judesiais ji pakilo nuo sofos, priėjo prie lovos, pasilenkė 

prie motinos veido, ir jos matinėse akyse motina pastebėjo kažką brangu, artima ir 

suprantama. 

— Man buvo gaila jus sutrukdyti, gal jūs laimingą sapną sapnavote... 

— Nieko nesapnavau! 

— Na, vis tiek! Bet man patiko jūsų šypsena. Tokia rami, gera... didelė! 

Liudmila nusijuokė, jos juokas skambėjo negarsiai, švelniai. 

— Aš ir ėmiau galvoti apie jus... Ar jums sunku gyventi? 

Motina, pakeldama antakius, tylėjo ir galvojo. 

— Žinoma, sunku! —• sušuko Liudmila. 
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— Net nebežinau! — atsargiai tarė motina. — Kartais atrodo sunku. O 

visko tiek daug — viskas taip rimta, nuostabu, viena paskui kita greitai juda, taip 

greitai... 

Krūtinėje ėmė kilti jai pažįstamo žvalaus susijaudinimo banga, pripildydama 

širdį vaizdų ir minčių. Ji atsisėdo lovoje, skubiai apvalkstydama mintis žodžiais. 

— Eina, eina — viskas į vieną... Daug sunkumų, žinote! Žmonės kenčia, 

juos muša, žiauriai muša, ir daugelis džiaugsmų jiems uždrausta — tai labai 

sunku! 

Liudmila, greitai atmetusi galvą, pažvelgė j ją apglėbiančiu žvilgsniu ir 

pastebėjo: 

— Jūs kalbate ne apie save! 

Motina pažiūrėjo į ją, išlipo iš lovos ir rengdamasi kalbėjo: 

— Ir kaipgi pasiliksi nuošalyje, jeigu ir aną myli, ir šitas brangus, ir už 

visus baugu, kiekvieno gaila — visa skverbiasi į širdį... Kaipgi pasitrauksi į šalį? 

Stovėdama pusiau apsirengusi viduryje kambario, valandėlę ji susimąstė. Jai 

pasirodė, kad ji jau nebe ta, kuri taip nerimastavo ir baiminosi dėl sūnaus, kuri 

tiek galvojo, kaip apsaugoti jo kūną — nebėra dabar jos tokios: ji atsiskyrė, 

pasitraukė kažkur toli, o gal ir visiškai sudegė jaudinimosi ugnyje, ir tatai 

palengvino, apvalė sielą, naujomis jėgomis atgaivino širdį. Ji klausėsi savęs, 

norėdama pažvelgti" į savo širdį ir bijodama vėl ten pažadinti kažką sena, 

nerimastinga. 

— Apie ką susimąstėte? — švelniai paklausė šeimininkė, prieidama prie 

jos. 

— Nežinau! — atsakė motina. 

Patylėjo, žiūrėdamos viena į antrą, nusišypsojo abi, paskui Liudmila išėjo iš 

kambario, sakydama: 

— Kažin kaip mano virtuvas? 

Motina pažiūrėjo pro langą, lauke spindėjo šalta, giedra diena; jos krūtinėje 

taip pat buvo šviesu, bet karšta. Kilo noras kalbėti apie viską, daug, džiaugsmingai, 

su neramiu dėkingumo jausmu kažkam nežinomam už viską, kas telkėsi širdyje ir 

žėravo joje vakarine saulėlydžių šviesa. Seniai bekilęs noras pasimelsti jaudino ją. 

Prisiminė kažkieno jaunas veidas, skambus balsas riktelėjo atmintyje: „Tai Pavlo 

Vlasovo motina!..“ Džiugiai ir švelniai žybtelėjo Sašos akys, iškilo tamsi Rybino 

figūra, šypsojosi tvirtas bronzinis sūnaus veidas, sumišęs  

mirksėjo Nikolajus, ir staiga viskas susiūbavo giliu, lengvu atodūsiu, susiliejo 

ir susimaišė į skaidrų, margaspalvį debesį, ramybės jausmu apglėbusį visas mintis. 

— Nikolajus buvo teisus! — tarė Liudmila įeidama. — Jį suėmė. Aš buvau 

nusiuntusi ten berniuką, kaip jūs sakėte. Jisai kalbėjo, kad kieme policija, matė 

policininką, kuris slėpėsi už vartų. Ir sekliai vaikščioja, berniukas juos pažįsta... 

— Taip! — tarė motina, linguodama galvą. — Ak, vargšas... 

Atsiduso, tačiau be liūdesio, ir tyliai nusistebėjo tuo. 

— Pastaruoju metu jis daug skaitė miesto darbininkams, ir apskritai 

laikas buvo jam įkliūti! — niūriai ir ramiai pastebėjo Liudmila. — Draugai sakė — 

išvažiuok! Nepaklausė! Mano nuomone, tokiais atvejais reikia priversti, o ne 

įkalbinėti... 

Tarpduryje pasirodė juodaplaukis raudonskruostis berniukas gražiomis 

mėlynomis akimis ir kumpa nosim. 
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— Galiu įnešti virtuvą? — skambiai paklausė jis. 

— Prašau, Serioža! Mano auklėtinis. 

Motinai atrodė, kad Liudmila šiandien kitokia, pa-prastesnė ir artimesnė jai. 

Lanksčiuose jos kūno judesiuose buvo daug grožio ir jėgos, šiek tiek švelninančios 

griežtą ir išblyškusį veidą. Per naktį paakiuose jai padidėjo juodi ratilai. Ir buvo 

jaučiama joje didelė pastanga, sieloje smarkiai įtempta styga. 

Berniukas įnešė virtuvą. 

— Susipažink, Serioža! Pelagėja Nilovna, motina to darbininko, kurį vakar 

nuteisė. 

Serioža tylėdamas nusilenkė, paspaudė motinai ranką, išėjo, atnešė pyrago ir 

atsisėdo prie stalo. Liudmila, pildama arbatą, įtikinėjo motiną neiti namo, kol 

paaiškės, ko tenai laukia policija. 

— Gal jūsų! Jus veikiausiai tardys... 

— Tegu tardo! — atsiliepė motina. — Ir jei suimtų — nedidelė bėda. Tik 

pirmiau reikėtų Pašos kalbą išsiuntinėti. 

— Ji jau surinkta. Rytoj ją bus galima paskleisti mieste ir priemiestyje... 

Jūs pažįstate Natašą? 

— O kaipgi! 

— Nuvešite jai... 

Berniukas skaitė laikraštį, tartum nieko negirdėdamas, bet kartais jo akys pro 

lapą žiūrėjo į motinos veidą, ir, kai ji sutikdavo gyvą jų žvilgsnį, jai buvo malonu, ji 

šypsojosi. Liudmila vėl prisiminė Nikolajų, neapgailestaudama, kad jį suėmė, o 

motinai atrodė visai natūralus jos tonas. Laikas bėgo greičiau kaip kitas dienas, — 

kai baigė gerti arbatą, buvo jau beveik vidudienis. 

— Beje! — sušuko Liudmila. 

Ir tuo metu kažkas skubiai pasibeldė. Berniukas atsistojo ir, primerkęs akis, 

klausiamai pažvelgė į šeimininkę. 

— Atidaryk, Serioža. Kas gi čia? 

Ir ramiu judesiu ji nuleido ranką į sijono kišenę, sakydama motinai: 

— Jeigu žandarai, jūs, Pelagėja Nilovna, atsistokite štai čia, į šį kampą. O 

tu, Serioža... 

— Aš žinau! — tyliai atsakė berniukas dingdamas. 

Motina nusišypsojo. Šis pasiruošimas jos nejaudino — ji nejautė nelaimės. 

Įėjo mažasis daktaras. Jis skubiai kalbėjo: 

— Visų pirma — Nikolajus suimtas. Aha, jūs čia, Nilovna? Jūs nebuvote jį 

suimant? 

— Jis mane išsiuntė čia. 

— Hm, aš nemanau, kad tas jums naudinga!,. Antra, šiąnakt įvairūs 

jaunuoliai išspausdino hektografais apie penkis šimtus Pavlo kalbos lapelių. Aš 

mačiau — padaryta neblogai, ryškiai, aiškiai. Jie nori vakare išmėtyti mieste. Aš 

prieš: miestui patogiau spausdinti lapeliai, o šituos reikia pasiųsti kur nors kitur. 

— Štai as juos ir nuvesiu Natašai! — gyvai sušuko motina. — Duokite šen! 

Ji baisiai norėjo greičiau išplatinti Pavio kalbą, sūnaus žodžiais nuberti visą 

žemę, ir ji žiūrėjo į daktaro veidą atsakymo laukiančiomis akimis, pasiryžusi 

prašyti. 

— Bala žino, ar dabar patogu jums imtis to darbo! — neryžtingai tarė 

daktaras ir išsiėmė laikrodį. — Dabar vienuolikta keturiasdešimt trys, traukinys — 



215 

antrą penkios, kelionė ten — penkta penkiolika... Jūs nuvažiuosite vakare, bet 

nepakankamai vėlai. Ir ne tai svarbu... 

— Ne tai! — pakartojo šeimininkė, suraukusi antakius. 

— O kas? — paklausė motina, prisislinkdama prie jų. — Tiktai kad būtų 

padaryta... 

Liudmila atidžiai pasižiūrėjo į ją ir, trindama kaktą, tarstelėjo: 

— Jums — pavojinga... 

— Kodėl? — karštai ir reikalaujančiu tonu sušuko motina. 

— Štai kodėl! — prabilo daktaras greit ir neaiškiai. — Jūs išvykote iš namų 

valandą prieš Nikolajaus suėmimą. Jūs išvažiavote į fabriką, kur jus pažįsta kaip 

mokytojos tetą. Jums atvykus, fabrike pasirodė žalingi lapeliai. Visa tai kaip kilpa 

užsineria ant jūsų kaklo. 

— Manęs ten nepastebės! — įtikinėjo motina užsidegdama. — O jei 

sugrįšiu, suims, paklaus, kur buvau... 

Valandėlę stabtelėjusi, ji sušuko: 

— Aš žinau, ką pasakyti! Iš ten aš nuvažiuosiu tiesiog į priemiestį, ten aš 

turiu pažįstamą, Sizovą — aš ir pasakysiu, kad, girdi, tiesiai iš teismo atėjau pas 

jį, skausmas, sakysim, atvedė. O jam taip pat širdį skauda — sūnėną nuteisė. Jis 

tą patį pasakys. Matote? 

Jausdama, kad jie nusileis jos stipriam norui, stengdamasi kuo greičiau 

palenkti juos, ji kalbėjo vis atkakliau. Ir jie nusileido.  

— Ką gi, važiuokite! — nenoriai sutiko daktaras. 

Liudmila tylėjo, susimąsčiusi vaikštinėdama po kambarį. Jos veidas 

apsiblausė, sulyso, o galvą, pastebimai įtempdama kaklo raumenis, ji laikė taip, 

tarytum staiga ji būtų pasidariusi sunki ir nejučiomis svirtų ant krūtinės. Motina 

tą pastebėjo. 

— Visi jūs saugote mane! — šypsodama tarė ji. — O patys nesisaugote... 

— Netiesa! — atsakė daktaras. — Mes saugomės, turime saugotis! Ir labai 

barame tą, kuris be reikalo eikvoja savo jėgas, taip! Dabar štai kas: kalbą jūs 

gausite geležinkelio stotyje... 

Jis paaiškino jai, kaip tatai bus padaryta, paskui pažvelgė jai į veidą ir tarė: 

— Na, linkiu pasisekimo! 

Ir vis dėlto išėjo kažkuo nepatenkintas. Kai durys paskui jį užsidarė, Liudmila 

priėjo prie motinos, be balso juokdamasi. 

— Aš jus suprantu... 

Paėmusi ją už parankės, ji vėl tyliai ėmė žingsniuoti po kambarį. 

— Aš taip pat turiu sūnų. Jam jau trylika metų, bet jis gyvena pas tėvą. Mano 

vyras — prokuroro padėjėjas. Ir berniukas — su juo. Kas jis bus? — dažnai galvoju 

sau... 

Jos skambus balsas suvirpėjo, paskui vėl susimąsčiusi ir tyliai ėmė lietis 

kalba: 

— Jį auklėja sąmoningas priešas tų žmonių, kurie man artimi, kuriuos aš 

laikau geriausiais žmonėmis žemėje. Sūnus gali išaugti mano priešas. Su manimi 

jam gyventi negalima: aš gyvenu svetimu vardu. Aštuonerius metus nesu jo 

mačiusi — daug — aštuoneri metai! 

Sustojusi prie lango, jinai žiūrėjo į balkšvą, gryną dangų, tęsdama:  
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— Jeigu jis būtų su manim, aš būčiau tvirtesnė, ne-turėčiau širdyje 

žaizdos, kurią visada skauda. Ir jeigu jis net numirtų — man lengviau būtų... 

— Balandėle tu mano! — tyliai tarė motina, jausdama, kaip užuojauta 

degina jai širdį. 

— Jūs laiminga! — šypteldama tarė Liudmila. — Tatai puiku — motina ir 

sūnus greta — tai retenybė! 

Vlasova, pati nesitikėdama, sušuko: 

— Taip, gera! — Ir, lyg pasakydama paslaptį, nuleidusi balsą, kalbėjo 

toliau: — Visi — jūs, Nikolajus Ivanovičius, visi tiesos žmonės — taip pat greta. 

Staiga žmonės pasidarė artimi — visus suprantu. Žodžių nesuprantu, o visa kita 

— suprantu! 

— Štai kaip! — pratarė Liudmila. — Štai kaip... 

Motina padėjo ranką jai ant krūtinės ir, palengva 

stumdama ją, kalbėjo beveik pašnibždomis ir lyg pati gilindamasi į tai, ką 

kalba: 

— Per pasaulį eina vaikai! Štai ką aš suprantu — pasauliu eina vaikai, per 

visą žemę, visi, iš visur — į vieną! Eina geriausios širdys, doro proto žmonės, 

atkakliai puldami visa pikta, eina, tvirtomis kojomis mindžioja melą. Jauni, sveiki, 

neša savo nenugalimą jėgą visi į vieną — į teisingumą! Eina nugalėti viso žmonių 

vargo, traukia į žygį išnaikinti visos žemės nelaimių, eina nugalėti piktybės ir — 

nugalės! Naują saulę uždegsime, sakė man vienas, ir — uždegs! Sujungsime visas 

nuskriaustas širdis į vieną — sujungs! 

Ji ėmė prisiminti pamirštų maldų žodžius, uždegančius naujam tikėjimui, ji 

bėrė juos iš savo širdies tartum žiežirbas. 

— Viskam neša meilę vaikai, einą tiesos ir proto keliais, ir viską apvelka 

nauju dangum, visa nušviečia negęstama ugnimi — iš širdies. Vaikų meilės visam 

pa¬sauliui liepsnoje kuriasi naujas gyvenimas. Ir kas užgesins šitą meilę, kas? 

Kokia jėga galingesnė už šią, kas nugalės ją? Žemė ją pagimdė, ir visas gyvenimas 

trokšta jos pergalės — visas gyvenimas! 

Ji atšlijo nuo Liudmilos, nuvargusi iš susijaudinimo, ir atsisėdo, sunkiai 

alsuodama. Liudmila taip pat pasitraukė, tylomis, atsargiai, lyg bijodama kažką 

suardyti. Ji grakščiai judėjo po kambarį, žiūrėjo priešais save giliu matinių akių 

žvilgsniu ir pasidarė lyg dar aukštesnė, tiesesnė, plonesnė. Liesas, griežtas jos 

veidas buvo susikaupęs ir lūpos nervingai sučiauptos. Kambario tyla greitai 

nuramino motiną; pamačiusi Liudmilos nuotaiką, ji paklausė kaltai ir negarsiai: 

— Gal aš ką ne taip pasakiau?.. 

Liudmila greitai atsisuko, pasižiūrėjo į ją lyg išsigandusi ir skubiai ėmė 

kalbėti, tiesdama rankas į motiną, lyg norėdama kažką sulaikyti: 

— Viskas taip, taip! Bet nekalbėsime daugiau apie tai. Tegul palieka taip, 

kaip pasakyta. — Ir nurimdama tęsė: — Jums jau netrukus reikės važiuoti — juk 

toli! 

— Taip, netrukus! Ak, kaip man smagu, kad jūs žinotumėte! Sūnaus žodį 

nuvešiu, savo kraujo žodį! Juk čia — kaip sava siela! 

Jinai šypsojosi, bet jos šypsena neaiškiai atšvito Liudmilos veide. Motina 

jautė, kad savo santūrumu Liudmila vėsina jos džiaugsmą, ir staiga jai pašoko 

atkaklus noras perlieti savo ugnį į šią atšiaurią sielą, uždegti ją — tegu ji taip pat 
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sutartinai skamba su pilna džiaugsmo širdimi. Ji paėmė Liudmilos rankas, tvirtai 

suspaudė jas, kalbėdama: 

— Brangioji jūs mano! Kaip gera, kai žinai, jog žemėje jau yra šviesa 

visiems žmonėms, ir — ateis laikas — pamatys jie ją, dvasia susijungs su ja! 

Jos platus, geras veidas krūpčiojo, akys spindulingai šypsojosi ir virš jų 

virpėjo antakiai, lyg teikdami sparnus jųjų spindėjimui. Ją svaigino didelės mintys, 

ji dėliojo Į jas viską, kuo degė jos širdis, viską, ką spėjo pergyventi, ir telkė mintis 

Į kietus, talpius šviesių žodžių   

kristalus. Jų vis daugiau atsirado rudeninėje širdyje, apšviestoje kūrybinių 

pavasario saulės jėgų, jie vis aiškiau žydėjo ir žėravo joje. 

— Juk tai — lyg naujas dievas gimsta žmonėms! Visi — visiems, visi — 

viskam! Taip jus visus aš suprantu! Iš tikrųjų visi — draugai, visi — giminės, visi 

— vaikai vienos motinos — tiesos! 

Vėl užpilta savo susijaudinimo bangos, ji stabtelėjo, atsikvėpė ir, plačiu mostu 

išskėsdama rankas, lyg norėdama apsikabinti, tarė: 

— Ir kai aš sau tariu šį žodį — draugai! — širdim girdžiu — eina! 

Jinai pasiekė, ko norėjo: Liudmilos veidas nustebęs užsiplieskė, lūpos drebėjo, 

iš akių ritosi ašaros, didelės, skaidrios. 

Motina tvirtai ją apkabino, tyliai nusijuokė, švelniai didžiuodamasi savo 

širdies pergale. 

Joms atsisveikinant, Liudmila pažiūrėjo jai į veidą ir tyliai paklausė: 

— Ar jūs žinote, kad su jumis — gera? 

 

XXIX 
 

Gatvėje šaltas oras sausai ir tvirtai apkabino kūną, įsiskverbė į gerklę, 

pakuteno nosį ir valandėlei užgniaužė krūtinėje kvapą. Motina stabtelėjo, 

apsižvalgė: netoli jos, prie kampo, stovėjo vežikas gauruota kepure, toli — ėjo 

kažkoks žmogus, sulinkęs, traukdamas galvą į pečius, o priešakyje jo, trindamas 

ausis, šokinėdamas, bėgo kareivis. 

„Turbūt, į krautuvę pasiuntė kareivėlį!“ — pamanė ji ir nuėjo, patenkinta 

klausydama, kaip jaunai ir skambiai girgžda po kojomis sniegas. Į stotį ji atėjo 

anksti, jos traukinys dar nesiruošė išeiti, bet purvinoje, nuo dūmų aprūkusioje 

trečios klasės salėje jau buvo susirinkę daug žmonių: šaltis suvijo čia kelio 

darbininkus, atėjo pasišildyti vežikai ir kažkokie prastai apsirengę, benamiai 

žmonės. Buvo ir keleivių, keletas valstiečių, storas pirklys meškenų kailiniais, 

šventikas su dukterimi, šlakuota mergina, penketas kareivių, neramių miesčionių. 

Žmonės rūkė, kalbėjosi, gėrė arbatą, degtinę. Prie bufeto kažkas garsiai kvatojo, 

viršum galvų plaukiojo dūmų bangos. Girgždėjo atidaromos durys, drebėjo ir 

skambėjo stiklai jas trankant. Tabako ir sūdytos žuvies kvapas smarkiai mušė į 

nosį. 

Motina atsisėdo prie durų matomoje vietoje ir laukė. Kai atidarydavo duris, ją 

užtvindavo šalto oro debesis; tas buvo jai malonu, ir ji giliai traukdavo jį pilna 

krūtine. Ėjo žmonės su ryšuliais rankose, sunkiai apsirengę; jie nerangiai strigo 

tarpdury, keikėsi ir, numetę ant grindų ar ant suolo daiktus, purtė sausą šerkšną 

nuo apsiaustų apykaklių ir nuo rankovių, braukė jį nuo barzdų, nuo ūsų, 

krenkštė. 
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Įėjo jaunas vyras su geltonu lagaminu rankoje, greitai apsižvalgė ir pasuko 

tiesiai prie motinos. 

— Į Maskvą? — negarsiai paklausė jis. 

— Taip. Pas Tanią. 

— Štai! 

Jis pastatė šalia jos ant suolo lagaminą, greitai išsiėmė papirosą, užsirūkė ir, 

kilsterėjęs kepurę, tylėdamas nuėjo prie kilų durų. Motina paglostė ranka šaltą 

lagamino odą, pasirėmė ant jo ir patenkinta ėmė apžiūrinėti publiką. Po valandėlės 

ji atsistojo ir nuėjo prie kito suolo arčiau perono durų. Lagaminą ji lengvai laikė 

rankoje, jis buvo nedidelis, ir ji ėjo pakėlusi galvą, žiūrėdama į veidus, 

šmėsčiojančius priešais ją. 

Vienas jaunas vyras su trumpu apsiaustu, pastatyta apykakle, susidūrė su ja 

ir tylėdamas atšoko, kilstelėjęs prie galvos ranką. Jai pasirodė kažkas pažįstama 

jame, ji atsigręžė ir pamatė, kad jis viena šviesia akimi žiūri į ją iš po apykaklės. 

Sis įdėmus žvilgsnis pervėrė ją, ranka, kurioje ji laikė lagaminą, sudrebėjo, ir našta 

staiga pasunkėjo. 

„Aš jį kažkur mačiau!“ — pamanė ji, sukeldama šia mintimi nemaloni} ir 

neramų pojūtį krūtinėje, neleisdama kitiems žodžiams apibūdinti jausmo, kuris 

pamažėle, bet valdingai gniaužė širdį šalčiu. O jis augo ir slinko prie gerklės, 

pripildė burną sauso kartumo, ji be galo panoro atsisukti, dar kartą žvilgterėti į jį. 

Ji tą padarė - žmogus, atsargiai trypčiodamas, tebestovėjo toje pačioje vietoje; 

atrodė, kad jis kažko nori ir nesiryžta. Jo dešinė ranka buvo užkišta už apsiausto 

atlapo, antrąją jis laikė kišenėje, todėl jo dešinysis petys atrodė aukštesnis už 

kairįjį. 

Ji neskubėdama priėjo prie suolo ir atsisėdo, atsargiai, pamažu, lyg bijodama 

savyje kažką perplėšti. Atmintis, sudirginta aštraus nelaimės nujautimo, du kartus 

priminė jai šį žmogų: vieną kartą, laukuose, už miesto, po Rybino pabėgimo, antrą 

— teisme. Ten šalia jo stovėjo tas policijos valdininkas, kuriam ji klaidingai nurodė 

Rybino kelią. Ją pažinojo, ją sekė — čia jau aišku. 

„Pakliuvau?“ — mintimi ji paklausė savęs. Ir čia pat sau atsakė, krūpčiodama: 

„Gal dar ne...“ 

Ir tuoj pat prisivertusi griežtai tarė: 

„Pakliuvau!“ 

Žvalgėsi ir nieko nematė, o mintys viena po kitos žiežirbomis blykčiojo ir geso 

jos smegenyse. 

„Palikti lagaminą, išeiti?“ 

Bet šviesiau plykstelėjo kita žiežirba: 

„Mesti sūnaus žodį? į tokias rankas...“ 

Ji prispaudė prie savęs lagaminą. 

„O gal — su juo išeiti?.. Bėgti...“ 

Šios mintys jai rodėsi svetimos, lyg kažkas prievarta jai būtų jas įkalęs. Jos 

degino ją, jų deginimas skaudžiai svilino smegenis, čaižė širdį kaip ugniniai siūlai. 

Ir, keldamos skausmą, žeidė moterį, vydamos ją šalin nuo pačios savęs, nuo Pavlo 

ir visko, kas jau buvo suaugę su jos širdimi. Ji jautė, kad ją atkakliai spaudžia 

priešiška jėga, slegia jai pečius ir krūtinę, žemina ją, panarindama negyvoje 

baimėje; jos smilkiniuose smarkiai tvinksėjo gyslos, ir plaukų šaknys kaito. 



219 

Tuomet viena didele ir griežta širdies pastanga, kuri ją visą lyg papurtė, ji 

užgesino visus šiuos gudrius, mažus, silpnus žiburėlius, įsakomai tarusi sau: 

„Gėdinkis!“ 

Jai tuojau pasidarė lengviau, ir ji visai sustiprėjo, pridūrusi: 

„Nedaryk gėdos sūnui! Niekas nesibijo.“ 

Jos akys susitiko kažkieno liūdną, baikštų žvilgsnį. Paskui atmintyje 

šmėstelėjo Rybino veidas. Kelios svyravimo akimirkos lyg sutvirtino ją visą. Širdis 

ėmė plakti ramiau. 

„Kas gi dabar bus?“ — galvojo ji stebėdama. 

Šnipas pašaukė sargą ir kažką šnibždėjo jam, rodydamas ją akimis. Sargas 

apžiūrinėjo jį ir traukėsi atbulas. Priėjo kitas sargas, pasiklausė, suraukė antakius. 

Jis buvo senas, stambus, žilas, nesiskutęs. Štai jis linktelėjo šnipui galva ir nuėjo 

prie suolo, kur sėdėjo motina, o šnipas greitai kažkur dingo. 

Senis žingsniavo neskubėdamas, piktomis akimis atidžiai žiūrėdamas į jos 

veidą. Ji pasitraukė suolu tolyn. 

„Kad tik nemuštų...“ 

Jis atsistojo šalia jos, patylėjo ir negarsiai, rūsčiai paklausė: 

— Ko žiūri? 

— Nieko. 

— Tai — vagilė! Sena jau, o — irgi ten! 

Jai pasirodė, kad jo žodžiai smogė jai per veidą, kartą, antrą; pikti, kimūs, jie 

gylė, lyg draskydami skruostus, kapodami akis...  

— Aš? Aš ne vagilė, meluoji! — sušuko ji visa krūtine, ir viskas prieš ją 

ėmė suktis jos pasipiktinimo verpete, svaigindamas širdį nuoskaudos kartumu. Ji 

timptelėjo lagaminą, ir jis atsidarė. 

-— Žiūrėk! Žiūrėkite visi! — šaukė ji atsistodama, mostelėjusi virš galvos 

pluoštu ištrauktų proklamacijų. Pro ūžesį ausyse ji girdėjo subėgančių žmonių 

klyksmus ir matė — bėgo greitai, visi, iš visur. 

— Kas atsitiko? 

— Štai seklys... 

— Kas čia? 

— Sako, pavogė... 

— Tokia garbinga išvaizda — ai, ai, ai! 

— Aš ne vagilė! — kalbėjo motina pilnu balsu, truputį nurimusi, regėdama 

žmones, glaudžiai apgulusius ją iš visų pusių. 

— Vakar teisė politinius, ten buvo mano sūnus — Vlasovas, jis pasakė 

kalbą — štai ji! Aš vežu ją žmonėms, kad jie skaitytų, galvotų apie tiesą... 

Kažkas atsargiai truktelėjo popierius iš jos rankų, ji mostelėjo jais ore ir metė 

į minią. 

— Už tai taip pat nepagirsi — sušuko kažkieno baimingas balsas. 

- Motina matė, kad žmonės popierius graibsto, slepia užančiuose, kišenėse — 

tatai vėl ją smarkiai sustiprino. Ramiau ir tvirčiau, visa įsitempusi ir jausdama 

savyje augant pažadintą išdidumą, įsidegantį nuslopintą džiaugsmą, ji kalbėjo, 

traukdama iš lagamino pluoštus popierių ir mėtydama juos kairėn ir dešinėn į 

kažkieno vikrias ir godžias rankas. 

— Ar jūs žinote, už ką nuteisė mano sūnų ir visus, kurie su juo? Aš jums 

pasakysiu, o jūs patikėkite motinos širdimi, jos žilu plauku — vakar žmones teisė 
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už tai, kad jie jums visiems neša tiesą! Vakar aš sužinojau, kad toji tiesa... niekas 

negali jai prieštarauti, niekas!  

Minia nutilo ir augo, darydamasi vis gausesnė, ankštai supdama moterį gyvo 

kūno žiedu. 

— Neturtą, badą ir ligas — štai ką duoda žmonėms jų darbas. Viskas prieš 

mus, mes dvesiame visą savo gyvenimą diena iš dienos darbe, visuomet purvuose, 

apgavystėje, o mūsų triūsu džiaugiasi ir persiryja kiti ir laiko mus kaip pririštus 

šunis tamsybėje — mes nieko nežinome ir baimėje — visko bijomės! Naktis — mūsų 

gyvenimas, tamsi naktis! 

— Taip, — pasigirdo atsakymas. 

— Užčiaupkite jai gerklę! 

Minios užnugaryje motina pastebėjo šnipą ir du žandarus, ir ji skubėjo 

atiduoti paskutinius pluoštus, bet kai jos ranka nusileido į lagaminą, ten ji 

užčiuopė kažkieno svetimą ranką. 

— Imkite, imkite! — tarė ji pasilenkdama. 

— Išsiskirstyti! — šaukė žandarai, į šalis stumdydami žmones. 

Stumdymams jie pasidavė nenoriai, savo mase spaudė žandarus, kliudė jiems, 

galbūt, to nenorėdami. Juos valdingai traukė prie savęs žila moteris, didelėmis, 

doromis akimis gerame veide, ir, gyvenimo suskaldyti, vienas nuo kito atplėšti, jie 

dabar susiliejo į kažkokią visumą, sušildyti karšto žodžio, kurio, galbūt, seniai 

ieškojo ir troško daugelis gyvenimo neteisybės nuskriaustų širdžių. Arčiausiai 

stovintieji tylėjo, motina matė jų godžias, įdėmias akis ir jautė ant savo veido šiltą 

alsavimą. 

— Išeik, sene! 

— Tuojau suims!.. 

— Ak, drąsi! 

— Šalin! Skirstykitės! — vis arčiau girdėjosi žandarų riksmas. Žmonės 

prieš motiną sverdinėjo, tverdamiesi vienas už kito. 

Jai atrodė, kad visi pasiryžę ją suprasti, patikėti ja, ir ji norėjo, skubėjo 

žmonėms pasakyti visa, ką žinojo, visas mintis, kurių jėgą jautė. Jos lengvai plaukė 

iš jos  širdies gilumos ir liejosi j dainą, bet ji skausmingai jautė, kad jai trūksta 

balso, jis švokščia, virpa, trūkinėja. 

— Mano sūnaus žodis — grynas darbo žmogaus, nepaperkamos sielos 

žodis! Pažinkite nepaperkamą drąsumą! 

Kažkieno jaunos akys su entuziazmu ir baime žiūrėjo jai į veidą. 

Kažkas jai kumštelėjo į krutinę, ji pasverdėjo ir atsisėdo ant suolo. Viršum 

žmonių galvų šmėsčiojo žandarų rankos, jie stvarstė už apykaklių ir pečių, mėtė į 

šalis kūnus, traukė nuo galvų kepures ir svaidė jas tolyn. Viskas pajuodo, 

susiūbavo motinos akyse, bet, nugalėdama savo nusilpimą, ji dar šaukė, kiek 

beturėdama balso: 

— Sutelki, liaudie, savo jėgas į vieną jėgą! 

Žandaras didele raudona ranka nutvėrė ją už apykaklės, papurtė: 

— Tylėk! 

Pakaušiu ji atsitrenkė j sieną, širdis valandėlę apsigaubė gaižiais baimės 

dūmais, bet, juos išsklaidžiusi, skaisčiai plykstelėjo iš naujo. 

— Eik! — tarė žandaras. 
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— Nieko nebijokite! Nėra kančios, skaudesnės už tą, kuria jūs alsuojate 

visą gyvenimą... 

— Tylėt, sakau! — Žandaras paėmė ją už parankės, truktelėjo. Kitas 

nutvėrė antrą ranką, ir stambiais žings¬niais jie nuvedė motiną. 

— ...kuri kas dieną graužia širdį, džiovina krūtinę! 

Šnipas užbėgo jai už akių ir, grūmodamas jai prie veido kumščiu, spiegiamu 

balsu suriko: 

— Tylėk tu, rupūže! 

Jos akys prasiplėtė, žybtelėjo, suvirpėjo žandikaulis. Įsispirdama koja į 

slidžias akmenines grindis, ji sušuko: 

— Atgimusios sielos — neužmuš! 

— Kalė!  

Greitai užsimojęs ranka, šnipas jai smogė per veidą. 

— Gerai jai, senai stipenai! — pasigirdo piktai džiūgaująs balsas. 

Juodai ir raudonai kažkas valandėlę aptemdė motinos akis, sūrus kraujo 

skonis pripildė burną. 

Dažni, skardžiai prapliumpą šauksmai atgaivino ją. 

— Nedrįsk mušti! 

— Vyrai! 

—- Ak tu, niekše! 

— Duok jam! 

— Nepaskandins kraujyje proto! 

Ją kumščiavo j sprandą, nugarą, mušė per pečius, per galvą, viskas 

susimaišė, susisuko lyg tamsus verpetas šauksmuos, staugime, švilpime, kažkas 

tirštas, kurtinantis smelkėsi į ausis, spraudėsi į gerklę, smaugė, grindys smego po 

jos kojomis, siūbavo, kojos linko, kūnas virpėjo, skausmo deginamas, pasunkėjo 

ir bejėgis svyravo. Bet jos akys neužgeso ir matė daug kitų akių — jos degė jai 

pažįstama drąsia, aštria ugnimi, — jos širdžiai artima ugnimi. 

Ją stūmė tarpdurin. 

Ji ištraukė ranką, nusitvėrė už durų staktos. 

— Kraujo jūromis neužgesins tiesos... 

Sudavė per ranką. 

— Tiktai tulžies sukaupsite, bepročiai! Ant jūsų jinai kris! 

Žandaras nutvėrė ją už gerklės ir ėmė smaugti. 

Ji gargaliavo. 

— Nelaimingieji... 

Kažkas atsakė jai garsiu raudojimu. 


