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LEIDĖJŲ ŽODIS 

 

 

 

 

 

„Senę Izergilę“ M. Gorkis parašė jaunystėje, dar ankstyvuoju savo kūrybos laikotarpiu, 

tačiau šis moldavų pasakų motyvais sukurtas trijų dalių apsakymas, ypač „Legenda apie 

Danko“ iki šiol lieka vienu žymiausių didžiojo klasiko kūrinių. Egoizmo, nežmoniškumo 

pasmerkimas, alegorijomis perteikiamas aistringas revoliucinis heroizmas, pasiaukojimo 

liaudžiai dvasia – tai pagrindiniai apsakymo motyvai, savo laiku įkvėpę J. Biliūną parašyti 

lietuvių literatūros šedevru pripažintą „Laimės žiburį“.1  

                                                           
1 Lietuvių literatūros istorija. V., 1958. T. 2, p. 461. 
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SENĖ IZERGILĖ2 
 

 

 

 

 

 

 

 

I 
 

 

 

Aš girdėjau šiuos pasakojimus Besarabijoj, jūros pakrantėje, netoli Akermano.  

Vieną vakarą, baigę vynuoges skinti, būrys moldavų, su kuriais aš dirbau, nuėjo į pajūrį, 

o mudu su sene Izergile pasilikome tamsiame vynmedžių šešėlyje ir, gulėdami ant žemės, 

tylėjome, žiūrėdami, kaip melsvoje nakties tamsoje tirpsta siluetai žmonių, kurie nuėjo prie 

jūros. 

Jie ėjo, juokėsi ir dainavo; vyrai – bronziniai, prašmatniais juodais ūsais ir tankiomis 

garbanomis ligi pečių, trumpais švarkais ir plačiomis kelnėmis; moterys ir merginos – 

linksmos, šmaikščios, tamsiai mėlynomis akimis, irgi bronzinės. Jų plaukai, juodi ir šilkiniai, 

buvo palaidi, vėjas, šiltas ir lengvas, žaisdamas jais, žvangino monetas, įpintas į juos. Vėjas 

plūdo plačia, lygia banga, bet kartais jis tarytum šokinėjo per kažką nematomo ir, pūstelėjęs, 

smarkiais gūsiais, draikė moterų plaukus lyg kokius fantastinius karčius, plevėsuojančius 

aplink jų galvas. Tai darė moteris keistas ir pasakiškas. Jos ėjo vis tolyn nuo mūsų, o naktis 

ir vaizduotė puošė jas vis puikiau. 

Kažkas griežė smuiku... mergaitė dainavo švelniu kontraltu, skambėjo juokas... 

Oras buvo prisigėręs aštraus jūros kvapo ir riebių garų, kylančių iš žemės, pavakare 

gausiai suvilgytos lietaus. Dar ir dabar dangumi tebeklaidžiojo debesų skutai, prašmatnūs, 

keistų kontūrų ir spalvų, čia – švelnūs kaip dūmų kamuoliai, pilkšvi ir šėmai žydri, ten – aštrūs 

lyg uolų skeveldros, blankiai juodi arba rudi. Tarp jų maloniai blykčiojo tamsiai žydri dangaus 

sklypeliai, papuošti auksiniais žvaigždžių šlakeliais. Visa tai – garsai ir kvapai, debesys ir 

žmonės – buvo keistai gražu ir graudu, atrodė lyg nuostabios pasakos pradžia. Ir viskas 

tartum liovėsi augę, merdėjo; tilo klegesys, toldamas virto liūdnais atodūsiais.  

– Ko tu nėjai su jais? – linktelėjusi galvą, paklausė senė Izergilė. 

Laikas sulenkė ją pusiau, kadaise juodos akys buvo apsiblaususios ir ašarojo. Jos 

sausas balsas skambėjo keistai, jis girgždėjo, tarytum senė būtų kalbėjusi kaulais.  

– Nenoriu! –– atsakiau jai. 

– O!.. jūs, rusai, jau gimstate seniai. Paniurę visi kaip demonai... Bijo tavęs mūsų 

mergaitės... O juk tu jaunas ir tvirtas... 

Patekėjo mėnulis. Jo diskas buvo didelis, kruvinai raudonas; atrodė, tartum jis iškilo iš 

gelmių šios stepės, kuri savo amžiuje tiek daug yra surijusi žmogienos ir tiek išgėrusi kraujo, 

jog nuo to, matyt, ir pasidarė tokia riebi ir dosni. Mus užkrito raizgyti lapų šešėliai, aš ir senė 

                                                           
2 Pirmą kartą spaudoje pasirodė laikraštyje „Samarskaja gazeta“, 1985, Nr. 80, 86, 89. Į lietuvių kalbą ypač 
dažnai buvo verčiama šio apsakymo dalis, žinoma „Legendos apie Danko“ vardu. Pirmą kartą išversta 1904 
m., ši legenda iki 1940 m. susilaukė 4 vertimų. Visas apsakymas pirmą kartą buvo išverstas 1938 m. ir 
išspausdintas M. Gorkio kūrinių rinkinyje „Žmogaus gimimas“. 
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apsidengėme jais lyg tinklu. Per stepę, j kairę nuo mūsų, plaukė debesų šešėliai; pergauti 

žydros mėnulio šviesos, jie pasidarė dar vaiskesni ir šviesesni. 

– Žiūrėk, antai eina Lara! 

Aš pažvelgiau ten, kur rodė senė savo drebančia ranka su kumpais pirštais, ir mačiau: 

ten plaukė šešėliai, jų buvo daug, ir vienas iš jų, tamsesnis ir tirštesnis už kitus, plaukė 

greičiau ir žemiau už savo brolius, – jisai krito nuo skiautės debesies, plaukiančio arčiau 

žemės, nei kiti ir greičiau nei anie. 

– Nieko ten nėra! – tariau aš. 

– Tu aklesnis už mane, senę. Žiūrėk – antai jis, tamsus, bėga per stepę! 

Aš pažiūrėjau dar kartą ir vėl nieko nemačiau, tiktai šešėlį. 

– Tai šešėlis! Kodėl tu vadini jį Lara? 

– Todėl, kad tai jis. Jis dabar pasidarė jau kaip šešėlis – metas jam! Jis gyvena 

tūkstančius metų, saulė – išdžiovino jo kūną, kraują ir kaulus, ir vėjas išnešiojo– juos. Štai 

ką dievas gali padaryti žmogui už puikybę!.. 

– Papasakok man, kaip tat buvo! – paprašiau senę, nujausdamas, kad išgirsiu vieną 

iš puikiųjų pasakų, sukurtų stepėse. 

Ir ji papasakojo man šitą pasaką. 

„Daug tūkstančių metų praėjo nuo to laiko, kada tai įvyko. Toli už jūros, kur teka saulė, 

yra didelės upės šalis, ir toje šalyje kiekvienas medžio lapas ir žolės stiebelis duoda tiek 

unksmės, kiek reikia žmogui pasislėpti nuo saulės, kuri ten baisiai kaitri.  

„Štai kokia dosni žemė toje šalyje!  

„Tenai gyveno galinga žmonių giminė; jie ganė kaimenes ir, medžiodami žvėris, eikvojo 

savo jėgas ir drąsą, po medžioklės puotaudavo, dainuodavo dainas ir žaisdavo su 

merginomis. 

„Kartą, puotos metu, vieną iš jų, juodaplaukę ir švelnią kaip naktis, nusinešė nusileidęs 

iš dangaus erelis. Strėlės, kurias paleido į jį vyrai, nukrito, bejėgės, atgal žemėn. Tuomet 

išėjo ieškoti merginos – bet nesurado. Ir užmiršo ją, kaip ir viskas užmirštama žemėje.“  

Senė atsiduso ir nutilo. Jos gergždžiantis balsas skambėjo taip, lyg tai būtų murmėję 

visi užmirštieji amžiai, įsikūniję jos krūtinėje atsiminimų šešėliais. Jūra tyliai pritarė pradžiai 

vienos iš tų senovinių legendų, kurios, galbūt, buvo sukurtos jos pakrantėse. 

„Bet po dvidešimties metų ji pati parėjo, iškankinta, išdžiūvusi, o su ja buvo jaunuolis, 

gražus ir tvirtas, kaip ji pati prieš dvidešimtį metų; ir kai ją paklausė, kur ji buvusi, ji 

pasipasakojo, jog erelis nusinešęs ją į kalnus ir gyvenęs su ja ten kaip su žmona. Štai jo 

sūnus, o tėvo jau nebesą; kai jis ėmęs silpti, tai paskutinį kartą iškilęs aukštai padangėn ir, 

suglaudęs sparnus, sunkiai nukritęs iš ten ant aštrių kalno briaunų ir mirtinai užsimušęs į 

jas... 

„Visi stebėdamiesi žiūrėjo į erelio sūnų ir matė, kad jis niekuo ne geresnis už juos, tik 

akys buvo šaltos ir išdidžios kaip paukščių karaliaus. Kai jį kalbindavo, jis atsakydavo, jeigu 

norėdavo, arba tylėdavo, o kai atėjo seniausieji giminės vyrai, jis šnekėjosi su jais kaip su 

lygiais. Tai juos įžeidė, ir jie pavadino jį beplunksne strėle su nenusmailintu antgaliu, pasakė 

jam, kad juos gerbia, jų klauso tūkstančiai tokių, kaip jis, ir tūkstančiai dvigubai vyresnių už 

jį. O jis, drąsiai žiūrėdamas į juos, atsakė, jog tokių, kaip jis, daugiau nėra; ir jei visi juos 

gerbia, – jis nenori to daryti. O!.. tuomet jau jie visai supyko. Supyko ir tarė: 

„– Jam nėra vietos mūsų tarpe'! Teeinie sau, kur .nori. 

„Jis nusijuokė ir nuėjo, kur jam patiko, – prie vienos gražios merginos, kuri įdėmiai į jį 

žvilgčiojo; priėjo prie jos ir apkabino ją. O jinai buvo duktė vieno iš vyresniųjų, pasmerkusių 

jį. Ir nors jis buvo gražus, ji atstūmė jį, nes bijojo tėvo. Ji atstūmė jį ir nuėjo sau, o jis smogė 
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jai, ir kai jinai pargriuvo, taip su koja primynė jai krūtinę, kad iš jos burnos ištryško kraujas į 

dangų; mergina sunkiai atsiduso, išsirietė it gyvatė ir mirė. 

„Visus, kurie tai matė, sukaustė siaubas, nes pirmą sykį jų akivaizdoje šitaip užmušė 

moterį. Ir ilgai visi tylėjo, žiūrėdami į ją, gulinčią atmerktomis akimis ir kruvina burna, ir į jį, 

kuris stovėjo vienas prieš visus šalia jos ir buvo toks šaltas ir išdidus, kad nenuleido savo 

galvos, lyg norėdamas užtraukti ant jos bausmę. Paskui, kai jie atsikvošėjo, pačiupo jį, surišo 

ir taip paliko, manydami, jog užmušti jį tuojau pat – būtų perdaug paprasta ir nepatenkintų 

jų.“ 

Naktis darėsi vis tamsesnė ir gūdesnė, prisipildydama keistų, tylių garsų. Stepėje 

liūdnai švilpavo starai, vynuogių lapuose stikliniu balsu čirškėjo žiogeliai, lapai alsavo ir 

kuždėjosi, ir pilnas mėnulio diskas, anksčiau kruvinai raudonas, blyško, toldamas nuo 

žemės, blyško ir vis gausiau liejo į stepę melsvą prieblandą... 

„Ir štai jie susirinko išgalvoti bausmės, vertos jo nusikaltimo... Norėjo suplėšyti jį pririšę 

prie arklių – ir to pasirodė jiems per maža; manė paleisti į jį visi po strėlę, bet atmetė ir tai; 

siūlė sudeginti jį, bet laužo dūmai nebūtų leidę matyti jo kančių; siūlė daug ką – ir neišrado 

nieko, kas būtų buvę tiek gera, kad visiems patiktų. O jo motina klūpojo prieš juos ant kelių 

ir tylėjo, nerasdama nei ašarų, nei žodžių maldauti, kad pasigailėtų. Ilgai tarėsi jie, ir štai 

vienas išminčius, ilgai galvojęs, prabilo: 

„– Paklauskime jį, kodėl jis taip padarė? 

„Paklausė jį. Jis tarė: 

Atriškite mane! Aš nekalbėsiu surištas. 

„O kai atrišo, jis paklausė: 

„– Ko jums reikia? – paklausė taip, tarytum jie būtų buvę vergai. .. 

Tu girdėjai... – tarė išminčius. 

„– O kam aš jums turiu aiškinti savo poelgius? 

„– Kad būtum mūsų suprastas. Klausyk, puikuoli! Vis viena tu mirsi... Leisk gi mums 

suprasti tai, ką esi padaręs. Mes liekame gyventi, ir mums naudinga žinoti daugiau, negu 

mes žinome... 

„– Gerai, aš pasakysiu, nors, galbūt, aš ir pats neteisingai suprantu, kas įvyko. Aš 

užmušiau ją todėl, man rodos, kad ji mane atstūmė. O man jos reikėjo.  

„– Bet ji ne tavo! – pasakė jam. 

„– Argi jūs naudojatės tik tuo, kas jūsų? Aš matau, kad kiekvienas žmogus turi tiktai 

kalbą, rankas ir kojas. . . o valdo jis gyvulius, moteris, žemę... ir dar daug ką... 

„Jam pasakė, jog už visa, ką žmogus ima, jis moka savimi: savo protu ir jėga, kartais 

– gyvybe. O jis atsakė, kad nori išlaikyti save sveiką. 

„Ilgai kalbėjosi su juo ir pagaliau suprato, jog jis laiko save pirmuoju žemėj ir nieko 

daugiau nemato kaip tik save. Visi net pasibaisėjo, supratę, kokiai vienatvei jis save yra 

pasmerkęs. Jis neturėjo nei giminės, nei motinos, nei galvijų, nei žmonos, ir jis viso to 

nenorėjo. 

„Kai žmonės tai suprato, jie vėl ėmėsi svarstyti, kaip jį nubaudus. Bet dabar neilgai jie 

kalbėjosi, – tasai išminčius, kuris jiems netrukdė tartis, prabilo pats: 

„– Palaukite! Bausmė yra. Tai baisi bausmė; jūs neišgalvosite tokios ir per tūkstantį 

metų! Jo bausmė – jame pačiame! Paleiskite jį, tebūnie jis laisvas. Štai jo bausmė.  

„Ir čia įvyko didis dalykas. Sugriaudė iš aukštybių perkūnas, nors dangus ir buvo 

giedras. Tai dangaus jėgos patvirtino išminčiaus žodžius. Visi nusilenkė ir išsiskirstė. O tasai 

jaunuolis, kuris dabar gavo vardą Lara, tai yra: atstumtasis, išmestasis lauk, – tasai jaunuolis 

garsiai juokėsi, kai ėjo šalin jį pametusieji žmonės, juokėsi, pasilikdamas vienas, laisvas kaip 

jo tėvas. Bet jo tėvas nebuvo žmogus. .. O šis – buvo žmogus. Ir Štai jis pradėjo gyventi, 
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laisvas kaip paukštis. Jis ateidavo į giminę ir grobdavo gyvulius, merginas – visa, ką tik 

norėjo. Į jį šaudydavo, bet strėlės negalėjo prakirsti jo kūno, kurį dengė žmogui nematomas 

aukščiausios bausmės apdangalas. Jisai buvo vikrus, plėšrus, tvirtas, žiaurus ir 

nesusitikdavo su žmonėmis akis j akį. Tik iš tolo jį kartais matydavo. Ir ilgai jis, vienišas, taip 

sukinėjosi aplink žmones, ilgai – ne vieną dešimtį metų. Bet štai kartą jis priėjo arti prie 

žmonių, ir kai šie jį puolė, jis nė nekrustelėjo iš vietos ir, matyti, visai neketino gintis. Tada 

vienas iš žmonių viską suprato ir sušuko garsiai: 

„– Nelieskite jo! Jis nori mirti! 

„Ir visi susilaikė, nenorėdami palengvinti likimo tam, kuris darė jiems pikta, nenorėdami 

užmušti jo. Jie susilaikė ir juokėsi iš jo. O jisai drebėjo, girdėdamas tą juoką, ir vis kažko 

ieškojo ant savo krūtinės, graibydamas ją rankomis. Ir staiga jis puolė ant žmonių, pakėlęs 

akmenį. Bet jie, išsisukinėdami nuo jo smūgių, nesudavė jam nė sykio, ir kai jis nusikamavęs 

griuvo žemėn, sielvartingai klykdamas, jie pasitraukė į šalį ir iš tolo jį stebėjo. Štai jis vėl 

pakilo ir, paėmęs nuo žemės peilį, kažkieno pamestą besigrumiant, smogė juo sau į krūtinę. 

Bet peilis nulūžo, tartum į akmenį trenktas. Ir vėl jis griuvo žemėn ir ilgai daužė į ją savo 

galvą. Bet žemė šalinosi jo, smego gilyn nuo jo. galvos smūgių. 

„– Jis negali numirti, – su džiaugsmu sakė žmonės. 

„Ir nuėjo, palikę jį vieną. Jisai gulėjo aukštielninkas ir matė – aukštai padangėse lyg 

juodi taškučiai sklando galingi ereliai. Jo akyse buvo tiek sielvarto, jog jo būtų užtekę visiems 

pasaulio žmonėms apnuodyti. Taip, nuo tada jis liko vienišas, laisvas, laukdamas mirties. Ir 

štai jis klajoja, klajoja visur... Matai, jis jau virto šešėliu ir toks bus amžinai! Jis nebesupranta 

nei žmonių kalbos, nei jų elgesio – nieko. Ir vis ieško, klajoja, klajoja... Jam nėra gyvenimo, 

ir mirtis nenusišypso jam. 

Ir nėra jam vietos žmonių tarpe... Štai kaip buvo nubaustas žmogus už išdidumą!“ 

Senė atsiduso, nutilo, ir jos galva, nusvirusi ant krūtinės, keletą kartų keistai sulingavo.  

Aš pažvelgiau į ją. Atrodė, kad senę marina miegas. Man kažkodėl staiga jos baisiai 

pagailo. Į pasakojimo galą ji kalbėjo tokiu pakeltu, grasinančiu tonu, ir vis dėlto tame tone 

skambėjo baiminga, vergiška gaida. 

Pajūry uždainavo, – keistai uždainavo. Iš pradžių pasigirdo kontraltas – jisai sudainavo 

dvi tris gaidas, kitas balsas pradėjo dainą iš pradžių, o pirmasis vis liejosi priešaky jo... 

trečias, ketvirtas, penktas įsiterpė į dainą tokia pat tvarka. Ir staiga tą pačią dainą, vėl iš 

pradžių, užtraukė vyrų balsų choras. 

Kiekvienas moterų balsas skambėjo visiškai atskirai, visi jie atrodė lyg įvairiaspalviai 

upeliai ir, tarytum tekėdami kažkur iš viršaus pakopomis, pasišokinėdami ir skambėdami, 

įsiliedavo į tirštą vyrų balsų bangą, ritmingai kylančią aukštyn, skęsdavo joje, ištrūkdavo iš 

jos, nuslopindavo ją ir vėl vienas po kito, tyri ir stiprūs, skrisdavo toli į aukštį.  

Per tuos balsus nebuvo girdėti bangų šniokštimo... 

 

 

 

II 
 

 

 

– Ar esi girdėjęs, kad kur nors šitaip dainuotų? – paklausė Izergilė, pakeldama galvą ir 

šypsodama savo bedantę burna. 

– Nesu. Niekuomet nesu girdėjęs... 
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– Ir neišgirsi. Mes mėgstame dainuoti. Tiktai gražuoliai gali gerai dainuoti, – gražuoliai, 

kurie mėgsta gyventi. Mes mėgstame gyventi. Žiūrėk, argi nepavargo per dieną tie, kur ten 

dainuoja? Nuo saulėtekio ligi saulėlydžio dirbo, patekėjo mėnuo – ir jau dainuoja. Kas 

nemoka gyventi, būtų nuėję gulti. Kam gyvenimas mielas, štai – dainuoja. 

– Bet sveikata... – buvau bepradedąs aš. 

– Sveikatos visados užteks begyvenant. Sveikata! Argi tu, turėdamas pinigų, jų 

neleistum? Sveikata – tas pat auksas. Ar tu žinai, ką aš darydavau, kai buvau jauna? Aš 

ausdavau kilimus nuo saulėtekio ligi saulėlydžio, beveik neatsitraukdama. Aš buvau judri lyg 

saulės spindulys, o štai turėdavau sėdėti sustingusi tartum akmuo. Ir sėdėdavau tol, kol, 

būdavo, visi mano kaulai ima braškėti. O kai tik ateidavo naktis, bėgdavau pas tą, kurį 

mylėjau, su juo bučiuotis. Ir taip bėgiojau tris mėnesius, kol mes mylėjomės; visas tas naktis 

išbūdavau pas jį. Ir matai, kokio amžiaus susilaukiau – užteko jėgų! O kiek mylėjau! Kiek 

kartų buvau bučiuojama ir bučiavau! .. 

Aš pasižiūrėjau jai į veidą. Jos juodos akys vis dėlto buvo apsiblaususios, jų 

nepagyvino atsiminimai. Mėnulis švietė jai į sausas, suskirdusias lūpas, nusmailusį smakrą, 

apžėlusį žilais plaukais, ir surauktą nosį, pakumpusią tartum pelėdos snapas. Skruostų 

vietoje buvo juodos duobės, ir vienoje jų buvo kuokštas šėmai žilų plaukų, išsikišusių iš po 

raudono skuduro, kuriuo buvo apvyniota jos galva. Jos veido, kaklo ir rankų oda visa buvo 

išraižyta gilių raukšlių, ir su kiekvienu senės Izergilės judesiu galėjai laukti, kad toji išdžiūvusi 

oda sutrūkinės visa, nubyrės gabalais, ir prieš mane stos nuogi griaučiai blausiomis, 

juodomis akimis. 

Ji vėl pradėjo pasakoti savo gergždžiančiu balsu: 

– Aš gyvenau su motina ties Falmi, pačioj Byrlato pakrantėje; ir man buvo penkiolika 

metų, kai jis pasirodė prie mūsų viensėdžio. Buvo jis toks aukštas, lieknas, juodaūsis, 

linksmas. Sėdi valtelėje ir taip garsiai šaukia jis mums į langus: „Ei, ar neturite vyno. . . ir 

užkąsti ko nors!“ Aš pasižiūrėjau pro langą ir per uosių šakas matau: upė visa žydra nuo 

mėnulio šviesos, o jis, baltais marškiniais ir plačia juosta su palaidais galais prie šono, stovi 

viena koja valtelėje, o antrąja krante. Ir sūpuojasi, ir kažką dainuoja. Pamatė mane ir sako: 

„Štai kokia gražuolė čia gyvena! .. O aš to ir nežinojau!“ Tartum visas kitas gražuoles jis jau 

būtų pažinojęs! Aš daviau jam vyno ir virtos kiaulienos... O po keturių dienų atidaviau jau ir 

visą save... Mudu vis irstėmės su juo valtelėj naktimis. Jisai priplaukia, būdavo, ir švilptelia 

tyliai lyg staras, o aš iššoku pro langą upėn kaip žuvis. Ir plaukiame sau... Jis buvo žvejys 

nuo Pruto, ir kai vėliau apie viską sužinojo motina ir primušė mane, kalbino jis mane išvykti 

su juo į Dobrudžą ir toliau, į Dunojaus žiotis. Bet tada jis jau man nebepatiko – dainuoja tik 

ir bučiuoja, o daugiau nieko. Tai jau buvo nusibodę. Tuo metu huculų3 gauja siautė tose 

vietose, ir jie čia turėjo mylimųjų... Toms tai bent buvo smagu. Kita laukia, laukia savo 

Karpatų narsuolio, galvoja, kad jis jau kalėjime ar užmuštas kur nors peštynėse, – tik staiga 

jis. vienas, o kartais net su dviem trim draugais tarytum iš dangaus pas ją nukrinta. Brangių 

dovanų atgabendavo – lengvai juk jie visko gaudavo! – ir puotauja sau pas ją, didžiuojasi ja 

prieš savo draugus. O jai tai malonu. Aš ėmiau ir paprašiau vieną savo draugę, kuri turėjo 

huculą, parodyti man juos... Kuo ji vardu? Užmiršau. . . Viską dabar jau imu užmiršti. Daug 

metų praslinko nuo to laiko, kur čia beatsiminsi! Ji mane ir supažindino su narsuoliu. Gražus 

buvo.. . Rudas, visas rudas – ir ūsai, ir garbanos! Ugninė galva. Ir buvo jis toks liūdnas, 

kartais medus, o kartais kaip žvėris – staugdavo ir mušdavos. Kartą smogė jis man į veidą... 

O aš kaip katė šokau jam ant krūtinės ir suleidau dantis jam į žandą... Nuo to laiko jo žande 

atsirado duobutė, ir jam patikdavo, kai aš ją bučiuodavau... 

– O žvejys kur dingo? – paklausiau aš. 

                                                           
3 Huculai – slavų gentis Karpatuose. Red. 
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– Žvejys? Jisai. . . čia.. . Jis prisidėjo prie jų, prie huculų. Iš pradžių vis mėgino vėl 

mane prisikalbinti ir grasindavo įstumsiąs į vandenį, o paskui – nieko, susidėjo su jais ir 

susirado kitą... Juos abu ir pakorė drauge – žvejį ir tą huculą. Aš buvau nuėjusi pasižiūrėti, 

kaip juos korė. Tai buvo Dobrudžoje. Žvejys ėjo į kartuves išblyškęs ir verkė, o huculas rūkė 

pypkę. Eina sau ir rūko, rankos kišenėse, vienas ūsas ant peties uždėtas, o antras ant 

krūtinės nukaręs. Pamatė mane, išsiėmė iš dantų pypkę ir šaukia: „Lik sveika! . .“ Aš visus 

metus jo gailėjausi. Ak! .. Tai atsitiko jiems tuomet, kai jie ruošėsi išvykti namo, į Karpatus. 

Atsisveikinti nuėjo pas vieną rumuną į svečius, ten juos ir sučiupo. Sugavo tiktai du, keletą 

užmušė, o kiti paspruko. .. Vis dėlto rumunui paskui atmokėjo. . . Trobas sudegino ir malūną, 

ir visus javus. Elgeta liko. 

– Ar tu tai padarei? – šiaipsau spėliodamas, pa–klausiau aš. 

– Daug draugų turėjo huculai, ne mane vieną. . . Kas buvo jų geriausias, draugas, tas 

ir suruošė jiems minėtuves... 

Daina jūros pakrantėje jau nutilo, ir senės žodžiams dabar pritarė tiktai bangų ūžimas, 

– neramus, maištingas ūžimas puikiai pritarė pasakojimui apie maištingą gyvenimą. Vis 

švelnesnė darėsi naktis ir vis gausėjo joje žydros mėnesienos, o plušėjimo pilnas nematomų 

nakties būtybių gyvenimas darėsi vis tylesnis, ir jo neaiškūs garsai tirpo vis didėjančiame 

bangų ūžesy... nes vėjas vis stiprėjo. 

– O štai dar vieną turką mylėjau. Jo hareme buvau, Skutari mieste. Visą savaitę 

gyvenau, – nieko... Bet nusibodo. .. vien tik moterys, moterys. .. Aštuonetą jis jų turėjo. .. 

Per kiaurą dieną jos tik valgo, miega ir plepa visokiausius niekus... Arba plūstasi, kvakši kaip 

vištos... Jis buvo jau nebejaunas, tas turkas. Žilas beveik ir toks orus, turtingas. Kalbėjo – 

kaip valdovas... Akys buvo juodos. Veriančios akys... Žiūri tiesiog į sielą. Labai jis mėgo 

melstis. Aš jį Bukurešte pamačiau. . . Vaikštinėja po turgų kaip caras ir dairosi taip išdidžiai, 

išdidžiai. Aš jam šyptelėjau. Tą patį vakarą mane pačiupo gatvėje ir nugabeno pas jį. Jisai 

sandalius ir palmes pardavinėjo, o į Bukureštą buvo atvažiavęs kažko nusipirkti. „Ar važiuosi 

pas mane?“ – sako. „O, taip, važiuosiu!“ – „Puiku!“ Ir aš išvažiavau. Turtingas jis buvo, tasai 

turkas. Ir sūnų jis jau turėjo – juodą berniuką, tokį lieknutį... Jam buvo apie šešiolika metų. 

Su juo aš ir pabėgau nuo tėvo... Pabėgau į Bulgariją, į Lom–Palanką.. . Ten man viena 

bulgarė peiliu smeigė krūtinėn dėl sužadėtinio ar dėl savo vyro – jau nebeatmenu. 

Ilgai aš sirgau viename vienuolyne. Moterų vienuolynas. Slaugė mane viena mergaitė, 

lenkė... O pas ją iš kito vienuolyno, – ties Arcer–Palanka, atsimenu, – at– eidinėjo brolis, irgi 

vienuoliukas... Toksai. .. lyg kirminas vis raitėsi prieš mane.. . Ir kai aš pasveikau, išėjau su 

juo... į tą jo Lenkiją. 

– Palauk!.. O kur mažasis turkas? 

– Berniukas? Jis pasimirė, tasai berniukas. Išsiilgęs namų ar iš meilės... ėmė jis džiūti 

lyg nesutvirtėjęs medelis, kurį per daug kepino saulė. .. taip ir džiūvo vis... atsimenu, guli, 

visas jau vaiskus ir pamėlęs kaip ledas, o vis dar jame tebeliepsnoja meilė. .. Ir vis prašo 

pasilenkti ir pabučiuoti jį... Aš mylėjau jį ir, atsimenu, daug bučiavau... Paskui jis jau visai 

paliego, beveik nebepajudėdavo. Guli, būdavo, ir taip gailiai, kaip elgeta išmaldos, prašo 

mane gultis šalia jo ir šildyti jį. Aš guldavausi. Atsiguli šalia. .. o jis išsyk visas užsidega. Sykį 

aš pabudau, o jis jau šaltas... negyvas. .. Aš verkiau jo. Ką gali žinoti? Juk, galbūt, aš ir 

nužudžiau jį. Dvigubai vyresnė už jį aš tada buvau. Ir buvau tokia stipri, sodri... o jis – ką gi? 

Vaikas!.. 

Ji atsiduso ir – pirmą kartą aš mačiau ją tai darant – tris kartus persižegnojo, kažką 

šnibždėdama sausomis lūpomis. 

– Na, – išvykai tu į Lenkiją... – paskatinau aš ją pasakoti toliau. 
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– Taip... su tuo mažuoju lenkiūkščiu. Jis buvo juokingas ir kupinas niekšybių. Kai jam 

prireikdavo moters, jis meilindavosi prie manęs it katinas, ir nuo jo liežuvio karštas medus 

varvėdavo, o kai jis manęs nenorėdavo, tai čaižydavo mane žodžiais lyg botagu. Sykį ėjome 

mudu upės pakrante, ir jis drėbė man išdidų, įžeidžiantį žodį. O! O!.. Aš perpykau! Virte 

užviriau, tartum derva! Paėmiau jį ant rankų ir kaip kūdikį, – jis buvo mažytis, – kilstelėjau į 

viršų, spūsterėjau jo šonus taip, kad jis visas pamėlynavo. Ir įsismaginusi tėškiau nuo kranto 

upėn. Jisai rėkė. Juokingai taip rėkė. Aš žiūrėjau į jį iš viršaus, o jis murdėsi ten, vandenyje. 

Aš tada nuėjau sau. Ir daugiau su juo nebesusitikau. Buvau laiminga: niekados 

nebesusitikdavau paskui su tais, kuriuos kadaise buvau mylėjusi. Tai nemalonūs susitikimai, 

vis tiek kaip su numirėliais.“ 

Senė nutilo atsidusdama. Aš vaizdavausi sau žmones, kuriuos savo pasakojimais ji 

lyg iš kapų prikeldavo. Štai kaip liepsna rudas ūsorius huculas eina mirti, ramiai rūkydamas 

savo pypkę. Tikriausiai jo akys buvo šaltos, žydros, ir į viską jos žiūrėjo susikaupusiu ir kietu 

žvilgsniu. Štai greta jo juodaūsis žvejys nuo Pruto; rauda, nenorėdamas mirti, o jo veidas 

išblyškęs nuo priešmirtinės baimės ir linksmos akys apsiblausę, ir ūsai, sudrėkę nuo ašarų, 

liūdnai nukarę iškreiptos burnos kampais. Štai jis, senas, orus turkas, tikriausiai fatalistas ir 

despotas, ir greta turko – jo sūnus, išblyškęs ir trapus rytų žiedelis, pabučiavimų nunuodytas. 

O štai pasipūtęs lenkas, galantiškas ir žiaurus, iškalbingas ir šaltas. . . Ir visi jie – tik blankūs 

šešėliai, o toji, kurią jie bučiavo, sėdi greta manęs gyva, tačiau laiko išdžiovinta, be kūno, be 

kraujo, su širdim be geismą, su akimis be ugnies – taip pat beveik šešėlis. 

Ji tęsė toliau: 

– Lenkijoj man pasidarė sunku. Tenai gyvena šalti ir veidmainingi žmonės. Aš 

nemokėjau tos ją gyvatiškos kalbos. Tik šnypščia... O ką šnypščia? Tai dievas davė jiems 

tokią gyvatišką kalbą todėl, kad jie veidmainiai. Ėjau aš tada, nežinodama kur, ir mačiau, 

kaip jie ruošiasi kelti maištą prieš jus, rusus. Atėjau į Bochnios miestą. Vienas žydas nupirko 

mane; ne sau nusipirko, o tam, kad prekiautą manimi. Aš sutikau su tuo. Norint gyventi, 

reikia mokėti ką nors veikti. Aš nieko nesugebėjau ir todėl turėjau mokėti pati savimi. Bet aš 

tuomet pagalvojau, kad jei tik aš gausiu bent kiek pinigą sugrįžti namo, į Byrlatą, aš 

sutraukysiu grandines, kad ir kokios tvirtos jos būtą. Ir gyvenau aš tenai. Ateidavo pas mane 

turtingi ponai ir puotaudavo su ma–nimi. Tai jiems brangiai atsieidavo. Mušdavosi jie dėl 

manęs, nusigyvendavo. Vienas ilgai stengėsi man įsiteikti ir kartą štai ką padarė: atėjo, o 

paskui jį eina tarnas su maišu. Ponas paėmė tą maišą ir išvertė jį ant mano galvos. Auksinės 

monetos taukšėjo man į galvą, ir man smagu buvo klausytis, kaip jos skambėdamos biro ant 

grindą. Bet aš vis dėlto išvijau poną. Jo veidas buvo toks storas, išpurtęs, o pilvas – kaip 

didelis priegalvis. Jis žiūrėjo tartum soti kiaulė. Taip, išvijau aš jį, nors jis ir sakėsi išpardavęs 

visas savo žemes ir trobesius, ir arklius, kad apipiltą mane auksu. Aš tuomet mylėjau vieną 

garbingą poną sukapotu veidu. Jam visą veidą buvo kryžmai sukapoję kardais turkai, su 

kuriais jis neperseniausiai buvo kovojęs graiką pusėje. Tai žmogus! . . Juk kas jam graikai, 

jeigu jis lenkas? O jis išvyko, kovėsi drauge su jais prieš bendrą ją priešą. Sukapojo jį, nuo 

kardo kirčią jis neteko vienos akies, ir du kairiosios rankos pirštus taip pat jam nukirto. .. Kas 

jam graikai, jeigu jis lenkas? O štai kas: jisai mėgo žygius. O kai žmogus mėgsta žygius, jis 

visados mokės juos atlikti ir atras, kur tai galima. Gyvenime, kad tu žinotum, visuomet yra 

vietos žygiams. Ir kas jų nesusiranda, yra tiesiog tinginiai ar bailiai, arba nesupranta 

gyvenimo, nes jeigu žmonės gyvenimą suprastų, kiekvienas panorėtų palikti jame savo 

šešėlį. Ir tuomet gyvenimas neberytų žmonių, nepalikdamas jokių pėdsakų... O, tasai 

sukapotasis buvo geras žmogus! Jis buvo pasinešęs eiti į pasaulio kraštą, kad tik ką nors 

veiktų. Tur būt, jūsiškiai užmušė jį per maištą. O kam jūs ėjote mušti madjarų? Na, na, tylėk!.. 

Ir, įsakydama man tylėti, senoji Izergilė ūmai nutilo pati, susimąstė. 
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– Pažinojau aš taip pat ir vieną vengrą. Jis kartą išėjo nuo manęs, – žiemą tai buvo, – 

ir tiktai pavasarį, kai nutirpo sniegas, atrado jį laukuose su peršauta galva. Štai kaip! Meilė 

pražudo ne mažiau žmonių kaip maras; jeigu suskaičiuotum – tikrai ne mažiau... Apie ką aš 

kalbėjau? Apie Lenkiją... Taip, ten aš sulošiau paskutinį savo lošimą. Pasitaikė vienas 

šlėkta. .. Tai buvo gražuolis! Kaip velnias. O aš jau sena buvau, ak, sena! Ar jau turė jau 

keturias dešimtis metų? Galbūt, kad ir turėjau... O jis dar tebebuvo ir išdidus, ir mūsų, 

moterų, išpaikintas. Brangiai jis man atsiėjo... brangiai. Jis norėjo iš karto, taipsau mane 

paimti, bet aš nesidaviau. Aš niekuomet nebuvau vergė, niekieno. O su žydu jau buvau 

baigusi, daug pinigų jam daviau. . . Ir jau Krokuvoje gyvenau. Tada aš visko turėjau: ir arklių, 

ir aukso, ir tarnų.. . Jisai ateidavo pas mane, išdidus demonas, ir vis norėjo, kad aš pati 

pulčiau jam į glėbį. Mudu susiginčijome... Aš net, – atsimenu, – pradėjau nuo to negraži 

darytis. Ilgai tai truko.. . Aš savo pasiekiau: jis keliaklupsč ias mane maldavo... Bet vos tik 

paėmė, tuoj pat ir pametė. Tada aš supratau, kad jau susenau. . . Ak, tai man buvo nesaldu! 

Oi, kaip nesaldu!.. Aš juk mylėjau jį, tą velnią... o jis, susitikdamas su manimi, šaipėsi... 

niekšingas jis buvo! Ir kitų akyse jis mane išjuokdavo, o aš visa tai žinojau. Na ir skaudu gi 

man buvo, pasakysiu! Bet jisai buvo čia pat, netoli, ir aš vis dėlto gėrėdavausi juo. O kai 

išvyko jis muštis su jumis, rusais, koktus man gyvenimas paliko. Valdžiausi aš, bet negalėjau 

susivaldyti... Ir nutariau važiuoti paskui jį. Jis buvo netoli Varšuvos, miške. 

Bet atvykus sužinojau, kad jūsiškiai juos jau sumušė... ir kad jis – nelaisvėje, 

netolimame kaime. 

„Vadinas, – pagalvojau sau, – jau aš daugiau jo nebematysiu.“ O pamatyti norėjau. Na, 

aš ir ėmiau rūpintis, kaip čia su juo pasimatyti... Elgeta persirengiau, šluba, ir nuėjau, 

apsirišusi veidą, į tą kaimą, kur buvo jisai. Visur tik kazokai ir kareiviai.. . brangiai man atsiėjo 

ten nueiti! Sužinojau aš, kur lenkai laikomi, ir matau, kad sunku tenai patekti. O man būtinai 

reikėjo. Ir štai nakčia prišliaužiau prie tos vietos, kur jie buvo. Šliaužiu per daržą, tarplysviais, 

ir matau: man ant kelio sargybinis bestovįs. O jau girdžiu – lenkai gieda ir kalbasi garsiai. 

Gieda giesmę... į dievo motiną... Ir tašai ten gieda... Arkadekas mano. Man skaudu pasidarė, 

kai pamaniau, kad anksčiau dėl manęs šliaužiojo... o štai dabar atėjo laikas – ir aš dėl 

žmogaus kaip gyvatė šliaužiu žeme ir, galbūt, tiesiai mirčiai į nagus šliaužiu. O tasai 

sargybinis jau klausosi, pasilenkė į priekį. Kas gi man daryti? Atsistojau nuo žemės ir einu 

tiesiog į jį. Nei peilio neturiu, nieko, vien tik rankas ir liežuvį. Gailiuos, kad nepasiėmiau peilio. 

Šnibždu: „Palauk!..“ O jis, tasai kareivis, jau įrėmė man į gerklę durtuvą. Aš sakau jam 

pašnibždomis: „Nedurk, palauk, išklausyk, jei turi širdį! Nieko tau negaliu duoti, o prašau 

tave...“ Jis nuleido šautuvą ir taip pat pašnibždomis sako man: 

„Nešdinkis šalin, boba! Šalin! Ko tu čia?“ Aš pasakiau jam, kad mano sūnus čia 

uždarytas. .. – „Ar tu supranti, kareivi, – sūnus! Tu juk irgi esi kieno nors sūnus! Tai va, 

pažiūrėk į mane – aš turiu tokį pat, kaip tu, ir štai kur jis! Leisk man pasižiūrėti į jį, galbūt, jis 

greitai mirs... ir, galbūt, tave rytoj taip pat užmuš... gal tavo motina tavęs raudos? Ir juk sunku 

bus tau mirti, nepažvelgus į ją, į savo motiną? Ir mano sūnui taip pat sunku. Pagailėk gi 

savęs ir jo, ir manęs – motinos! . 

Ak, kaip ilgai aš jam kalbėjau! Lijo lietus ir merkė mus. Vėjas kaukė ir staugė, ir plakė 

man čia į nugarą, čia į krūtinę. Aš stovėjau ir siūbavau priešais tą akmeninį kareivį. . . O jisai 

vis sakė: „Ne!“ Ir kiekvieną sykį, kai išgirsdavau šitą šaltąjį žodį, dar karščiau manyje 

suliepsnodavo geismas pamatyti aną, Arkadeką... Aš kalbėjau ir matavau akimis kareivį – 

jis buvo mažiukas, išdžiūvęs ir vis kosėjo. Ir štai aš puoliau žemėn prieš jį ir, apkabinusi jo 

kelius, vis maldaudama jį karštais žodžiais, parverčiau kareivį žemėn. Jis pargriuvo į 

purvyną. Tada aš greitai pakreipiau jį veidu į žemę ir įmurdžiau jam galvą į klaną, kad 

nešauktų. Jis ir nešaukė, o tik kapanojosi, norėdamas numesti mane nuo nugaros. Aš gi 
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abiem rankom spaudžiau jam galvą vis gilyn į purvą. Jisai ir užtroško. . . Tada aš šokau prie 

klėties, kur giedojo lenkai. „Arkadekai!“ – šnibždėjau aš pro sienų plyšius. Jie, šitie lenkai, 

tuoj susivokė: išgirdę mane, liovėsi giedoję. Štai jo akys priešais manąsias. „Ar gali tu išeiti 

iš čia?“ – „Taip, pro grindis!“ – tarė jis. „Na tai ir eik.“ Ir štai jų ketvertas išlindo iš po tos 

klėties, trejetas ir manasis Arkadekas. „Kur sargybiniai?“ – paklausė Arkadekas. „Štai guli!..“ 

Ir jie ėjo tyliai tyliai, pasilenkę prie žemės. Lietus lijo, vėjas garsiai stūgavo. Mes išėjome iš 

kaimo ir, ilgai tylėdami, traukėme mišku. Greitai taip ėjome. Arkadekas laikė mane už 

rankos, o jo ranka buvo karšta ir virpėjo. O!.. man taip gera buvo su juo, kol jis tylėjo. 

Paskutinės tai buvo akimirkos – puikiosios mano godaus gyvenimo akimirkos. Bet štai mes 

išėjome į pievą ir sustojome. Jie dėkojo man – visas ketvertas. Ak, kaip ilgai ir kiek daug jie 

man kažką šnekėjo! Aš vis klausiausi ir žiūrėjau į savąjį poną. Ką gi jis dabar su manim 

darys? Ir štai jis apkabino mane ir pasakė taip rimtai... Nebeatmenu, ką jis pasakė, bet taip 

išėjo, jog dabar jis, atsidėkodamas už išvadavimą, mylėsiąs mane... Ir atsiklaupė jis prieš 

mane šypsodamas, ir tarė man: „Mano karaliene!“ Matai, kokio melagio šuns būta!.. Na, 

tuomet spyriau aš jam koja ir būčiau dar smogusi į veidą, bet jis atšlijo nuo manęs ir pašoko 

ant kojų. Rūstus ir išblyškęs stovi jis prieš mane.. . Stovi ir tie trys, paniurę visi. Ir visi tyli. Aš 

pasižiūrėjau į juos... Man tuomet pasidarė – atsimenu – tik labai nyku, ir toks tinginys mane 

suėmė. .. Aš tariau jiems: „Eikite!“ Jie, šunys, paklausė mane: „Tu grįši į ten mūsų kelio 

nurodyti?“ Tai mat, kokie niekšai! Na, vis dėlto nuėjo jie sau. Tuomet ir aš nuėjau... O kitą 

dieną sulaikė mane jūsiškiai, bet greitai paleido. Tada pamačiau, kad metas man susisukti 

lizdą, gana jau gyventi kaip gegutei! Jau ir sunkesni pasidariau, nusilpo sparnai, ir plunksnos 

nubluko. . . Metas, metas! Tada išvažiavau į Galiciją, o iš ten į Dobrudžą. Ir štai jau apie 

trisdešimt metų čia gyvenu. Turėjau aš vyrą moldavą, pasimirė prieš metus. Ir gyvenu sau 

dabar! Viena gyvenu... Ne, ne viena, o ana su tais. 

Senė mostelėjo ranka jūros link. Ten buvo visai tylu. Kartais pasigirsdavo koks nors 

trumpas apgaulingas garsas ir tuojau pat vėl nuščiūdavo. 

– Myli jie mane. Įvairiausių dalykų aš jiems pripasakoju. Jiems to reikia. Visi juk dar 

jauni..  Ir man gera su jais. Žiūriu ir galvoju: „Štai ir aš kadaise, tokia pat buvau... Tik tuomet, 

mano laikais, žmogus daugiau turėjo jėgos ir ugnies, ir dėl to buvo smagiau ir geriau 

gyventi... Tai mat! . 

Ji nutilo. Man liūdna buvo greta jos. O ji snūduriavo, linkčiodama galvą, ir tyliai  tyliai 

kažką šnibždėjo... turbūt, meldėsi. 

Nuo jūros kilo debesis – juodas, sunkus, rūsčių kontūrų, panašus j kalno keterą. Jis 

šliaužė stepės link. Nuo jo viršūnės atitrūkinėjo maži debesiukai, plaukė pirma jo ir vieną po 

kitos gesino žvaigždes. Jūra šniokštė. Netoli mūsų, vynuogyne, kažkas bučiavosi, kuždėjosi 

ir dūsavo. Toli stepėje kaukė šuo... Oras erzino dirgsnius keistais kvapais, kurie kuteno 

šnirpšles. Nuo debesų krito žemėn lankūs šešėlių būriai ir šliaužė žeme, šliaužė, išnykdami 

ir vėl atsirasdami... Mėnulio vietoje beliko tik drumzlina opalinė dėmė, ją kartais visai 

uždengdavo melsva debesies skiautelė. Stepės tolumoje, dabar jau juodoje ir baisioje, 

tarytum prisigūžusioje ir kažką savyje slepiančioje, blykstelėdavo mažos, žydros ugnelės. 

Šen bei ten jos akimirką pasirodydavo ir vėl užgesdavo, tarytum keletas žmonių, 

išsisklaidžiusių po stepę toli vienas nuo kito, ieškotų joje kažko, žiebdami degtukus, kuriuos 

vėjas tučtuojau vėl gesindavo. Tai buvo labai keisti žydri ugnies liežuviai, primeną kažką 

pasakiško. 

– Ar matai kibirkštis? – paklausė mane Izergilė. 

– Ar ana tas žydrąsias? – rodydamas į stepę, tariau aš. 

– Žydros? Taip, tai jos... Vadinas, vis dėlto tebeskraido! Na, na... Aš tai nebematau jų 

daugiau. Daug ko aš dabar nebegaliu matyti. 
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Iš kur tos kibirkštys? – paklausiau aš senę. 

Aš buvau kažką girdėjęs, iš kur tos kibirkštys, bet norėjau išgirsti, ką papasakos apie 

jas senoji Izergilė. 

Šitos kibirkštys – iš degančios Danko širdies. Buvo pasaulyje širdis, kuri kartą kaip 

ugnis suliepsnojo. . . Ir štai iš jos šitos kibirkštys. Aš papasakosiu tau apie tai... Tai irgi sena 

pasaka.. . Sena, viskas sena! Matai, kiek senovėje visko būta?.. O dabar štai nebėra tokių 

dalykų – nei žygių, nei žmonių, nei pasakų tokių, kaip senovėje... Kodėl?.. Nagi, pasakyk! 

Nepasakysi... Ką tu išmanai? Ką jūs išmanote visi, jaunikliai? Ehė–hė!.. Kad žiūrėtumėt į 

senovę akyliau – ten visų mįslių įminimus rastumėt... Jūs gi nežiūrite ir todėl nemokate 

gyventi... Bene aš nematau gyvenimo? Ak, viską matau, nors ir ne kokios mano akys! Ir 

matau aš, jog ne gyvena žmonės, o tik taikstosi, taikstosi ir paskiria tam visą savo gyvenimą. 

Ir kai apvagia patys save, laiką veltui praleidę, tai ima verkšlenti dėl savo likimo. O ką gi čia 

– likimas? Kiekvienas pats sau likimas! Visokių žmonių aš dabar matau, bet tvirtų – nėra! 

Kurgi jie?.. Ir gražuolių vis mažiau beatsiranda. 

Senė susimąstė, kur dingo iš gyvenimo tvirti ir gražūs žmonės, ir galvodama dairėsi 

tamsioje stepėje, tarytum ieškodama ten atsakymo.  

Aš laukiau jos pasakojimo ir tylėjau, bijodamas, kad jeigu paklausiu ją ko nors, ji vėl 

nukryps į šalį. 

Ir štai ji pradėjo pasakojimą. 

 

 

 

III 
 

 

 

„Gyveno kadaise žemėje tokie žmonės; neįžengiamos girios supo iš trijų pusių tų 

žmonių stovyklas, o iš ketvirtosios buvo stepė. Tai buvo linksmi, tvirti ir drąsūs žmonės. Ir 

štai atėjo kartą sunkus metas: atsirado iš kažkur kitos giminės ir pirmykščius gyventojus 

nustūmė į girios gilumą. Ten buvo raistai ir tamsa, nes giria buvo sena, ir medžių šakos buvo 

taip susipynusios, kad pro jas nesimatė dangaus, o saulės spinduliai pro tankius lapus vos 

vos beįstengė prasiskinti sau kelią ligi raistų. Bet kai saulės spinduliai krisdavo į raistų 

vandenį, iš jo kildavo tvaikas, nuo kurio žmonės žūte žūdavo. Tuomet ėmė verkti tos giminės 

žmonos ir vaikai, o tėvai susimąstė ir įpuolė į nusiminimą. Reikėjo pasitraukti iš tos girios, o 

buvo tik du keliai: vienas – atgal, – ten buvo stiprūs ir pikti priešai, antras – pirmyn, – ten 

stūksojo medžiai milžinai, glaudžiai apsikabinę vienas kitą galingomis šakomis ir giliai 

suleidę savo gumbuotas šaknis į klampų raisto dumblą. Šitie akmeniniai medžiai dieną 

stūksodavo tylūs ir nejudėdami, paskendę pilkoje prieblandoje, ir dar arčiau jie 

susiglausdavo aplink tuos žmones vakarais, kai suliepsnodavo laužai. Ir visuomet, dieną ir 

naktį, aplink tuos žmones buvo stiprios tamsos žiedas, kuris tarytum rengėsi sutriuškinti 

juos, o jie buvo pripratę prie stepių erdvės. O dar baisiau būdavo, kai vėjas plakdavo medžių 

viršūnes ir visa giria gūdžiai gausdavo, tarytum tiems žmonėms grasindama ir laidotuvių 

giesmę giedodama. Tai buvo vis dėlto tvirti žmonės, ir jie būtų galėję stoti į žūtbūtinę kovą 

su tais, kurie anuomet juos įveikė, bet jie negalėjo įnirti kautynėse, nes jie saugojo šventus 

savo protėvių priesakus, ir jeigu jie išmirtų, tai su jais drauge išnyktų ir tų priesakų atminimas. 

Užtat jie sėdėjo ir galvojo ilgas naktis, gūdžiai gaudžiant giriai, nuodingame pelkės tvaike. 

Jie sėdėjo, o laužų šešėliai šoko aplink juos savo tylų šokį, ir vis rodėsi, jog tai ne šešėliai 

šoka, o girios ir raistų piktosios dvasios džiūgauja... Žmonės vis sėdėjo ir galvojo. Bet niekas 
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– nei darbas., nei moterys taip neišvargina žmonių kūno ir sielos, kaip neramios mintys. Ir  

nusilpo žmonės nuo tų minčių... Baimė apėmė juos, ui kaustė jų tvirtas rankas, šiurpą kėlė 

moterys savo raudomis prie lavonų tų, kur mirę nuo tvaiko, ir dėl likimo gyvųjų, siaubo 

sukaustytų, ir bailūs žodžiai pasigirdo girioje, pradžioje nedrąsūs ir tylūs, o paskui vis 

garsesni ir garsesni... Jau norėjo eiti pas priešą ir padovanoti j n tu savąją laisvę, ir jau 

niekas, mirties įgąsdintas, nebijojo vergo gyvenimo... Bet čia atsirado Danko ir vienas visus 

išgelbėjo.“ 

Senė, matyt, dažnai pasakodavo apie liepsnojančią Danko širdj. Ji kalbėjo tęsiamai, ir 

jos balsas, gergždžiąs ir duslus, man ryškiai vaizdavo ošimą tos girios, kurioje dėl nuodingo 

raistų alsavimo mirė nelaimingi, užguiti žmonės.. . 

„Danko – vienas iš tų žmonių, jaunas gražuolis. Gražuoliai – visuomet drąsūs. Ir štai 

jis sako jiems, savo draugams: 

„– Nenuversime akmens nuo kelio vien galvodami. Kas nieko neveikia, tam niekas ir 

neatsitinka. Kam mes eikvojam jėgas, bergždžiai galvodami ir sielvartaudami? Kelkitės, 

eisime j girią ir pereisime ją kiaurai, juk turi gi ji galą – viskas pasauly turi galą! Eime! Na! 

Ei!.. 

„Pasižiūrėjo į jį žmonės ir pamatė, kad jis iš visų geriausias, nes jo akyse spindėjo daug 

jėgos ir gyvos ugnies. 

„– Vesk tu mus! – tarė jie. 

„Tuomet jis ėmė vesti...“ 

Senė patylėjo ir pasižiūrėjo į stepę, kur tamsa darėsi vis tirštesnė. Liepsnojančios 

Danko širdies kibirkštėlės blyksteldavo kažkur toli ir atrodė lyg žydros gėlės, pražystančios 

ore tik vienam mirksniui. 

„Vedė juos Danko. Visi kaip vienas ėjo paskui jį – pasitikėjo juo. Sunkus tai buvo kelias! 

Tamsu buvo, ir kiekviename žingsnyje raistas atverdavo savo godžius, išpuvusius nasrus, 

rydamas žmones, o medžiai, lyg galingas mūras, pastodavo jiems kelią. Jų šakos buvo sus i– 

pynusios; tartum gyvatės visur išsirangiusios buvo šaknys, ir kiekvienas žingsnis tiems 

žmonėms kainavo daug prakaito ir kraujo. Ilgai jie ėjo. . . Giria darėsi vis tankesnė, o jėgos 

vis seko! Ir štai ėmė murmėti prieš Danko, sakydami, kad be reikalo jis, jaunas ir neprityręs, 

kažkur juos veda. O jis ėjo priešakyje ir buvo drąsus ir giedras. 

„Bet kartą pakilo audra viršum girios, sukuždėjo medžiai dusliai, rūsčiai. Ir girioje 

tuomet pasidarė taip tamsu, lyg joje iškart būtų susirinkusios visos naktys, kiek tik jų yra 

buvę nuo pat pasaulio pradžios. Ėjo mažučiai žmonės tarp didžiulių medžių, rūsčiai 

besitrankant perkūnui, jie ėjo, ir milžinai medžiai svyruodami braškėjo ir ošė piktas giesmes, 

o žaibai, blykčiodami ties girios viršūnėmis, nušviesdavo ją akimirką mėlyna, šalta ugnimi ir 

išnykdavo taip pat ūmai, kaip ir pasirodydavo, gąsdindami žmones. Ir medžiai, šaltos žaibų 

ugnies nušviesti, : trodė lyg gyvi, tiesią į bėgančius iš tos nelaisvės žmones savo ilgas, 

sukumpusias rankas, supindami jas į tankų tinklą ir bandydami sulaikyti žmones. O iš šakų 

tamsos žvelgė j beeinančius kažkas šiurpulingo, tamsaus ir šalto. Tai buvo sunki kelionė, ir 

žmonės išvargę nusiminė. Bet jiems gėda buvo prisipažinti, kad jie bejėgiai, ir štai jie, 

pagiežos ir pykčio apimti, puolė Danko, žmogų, kuris ėjo priešaky jų. Ir ėmė jie prikaišioti, 

kad jis nemokąs vadovauti jiems, – šit kaip! 

„Sustojo jie ir, gaudžiant džiūgaujančiai giriai, virpančioje tamsoje, nuilsę ir pikti, ėmėsi 

teisti Danko. 

„– Tu, tarė jie, – esi niekingas ir blogas žmogus! Tu išvedei mus ir nuvarginai, ir už tai 

tu žūsi! 

„– Jūs pasakėte: „Vesk!“ – ir aš vedžiau! – sušuko Danko, atstatydamas krūtinę prieš 

juos. – Aš turėjau drąsos vesti, dėl to aš ir vedžiau jus! O jūs? Ką jūs padarėte sau padėti? 
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Jūs tiktai ėjote ir nemokėjote taupyti jėgų ilgesnei kelionei! Jūs tiktai ėjote, ėjote kaip avių 

banda! 

„Bet šitie žodžiai juos dar labiau įsiutino. 

„– Tu mirsi! Tu mirsi! – staugė jie. 

„O giria vis ošė ir ošė, pritardama jų šauksmams, ir žaibai raižė tamsą į skutus. Danko 

žiūrėjo į tuos, dėl kurių jis pakėlė tiek vargo, ir matė, jog jie •– kaip žvėrys. Daug žmonių 

stovėjo aplink jį, bet nebuvo jų veiduose taurumo, ir negalėjo jisai tikėtis jų pasigailėjimo. 

Tada ir jo širdyje užvirė pasipiktinimas, bet iš gailesčio žmonėms jis tuoj vėl užgeso. Jis 

mylėjo žmones ir galvojo, jog be jo jie, galbūt, pražus. Ir štai jo širdyje skaidria liepsna 

plykstelėjo troškimas išgelbėti juos, išvesti į lengvesnį kelią, ir tuomet jo akyse sužaibavo 

šitos galingos liepsnos spinduliai... O jie, tai išvydę, pagalvojo, jog jis įsiuto, ir dėl to taip 

skaidriai sušvytravo jo akys, ir jie sužiuro lyg vilkai, galvodami, jog jis nori su jais grumtis, ir 

dar glaudžiau apsupo jį, kad lengviau būtų jiems Danko pačiupti ir užmušti. Bet jis jau 

suprato jų mintį, ir nuo to dar skaidriau suliepsnojo širdis, nes toji jų mintis sukėlė jam 

sielvartą. 

„O giria vis giedojo savo klaikią giesmę, ir perkūnas griaudė, ir lijo lietus...  

Ką aš padarysiu žmonių labui? – smarkiau už griausmą sušuko Danko. 

„Ir staiga jis perplėšė rankomis sau krūtinę ir išplėšė iš jos širdį, ir aukštai iškėlė ją 

viršum galvos. 

„O ji liepsnojo taip skaisčiai kaip saulė, ir net skaisčiau už saulę, ir visa giria nutilo, 

nušviesta šito didžios žmonių meilės žibinto, o tamsa išsisklaidė nuo jo šviesos ir ten, giliai 

girioje, virpėdama krito į išpuvusius raistų nasrus. O žmonės apstulbę sustingo kaip 

akmenys. 

„– Eime! – sušuko Danko ir pasileido pirmyn, aukštai laikydamas liepsnojančią širdį ir 

nušviesdamas ja kelią žmonėms. 

„Jie šoko paskui jį sužavėti. Tuomet giria vėl sugaudė, nustebusi linguodama 

viršūnėmis, bet jos gaudesį nuslopino bėgančių kojų dundėjimas. Visi bėgo smarkiai ir 

drąsiai, suvilioti nostabaus liepsnojančios širdies reginio. Ir dabar žuvo žmonės, bet žuvo be 

aimanų ir ašarų. O Danko vis buvo priešaky, ir jo širdis vis liepsnojo, liepsnojo! 

„Ir ūmai giria prasiskyrė ties juo, prasiskyrė ir pasiliko užpakaly, tanki ir nebyli, o Danko 

ir visi tie žmonės išsyk pasinėrė į saulės šviesos ir tyro, lietaus nuplauto oro jūrą. Audra šėlo 

ten, užpakaly jų, viršum girios, o čia švietė saulė, alsavo stepė, lietaus deimantais žibėjo 

žolė ir auksu žėrėjo upė... Buvo vakaras, ir saulėlydžio spinduliuose upė atrodė raudona 

kaip tas kraujas, kuris karšta srove tryško iš perplėštos Danko krūtinės. 

„Metė žvilgsnį prieš save į stepės platumas išdidusis drąsuolis Danko, – metė jis džiugų 

žvilgsnį į laisvą žemę ir išdidžiai nusijuokė. O paskui krito ir – mirė. 

„O žmonės, džiaugsmo ir vilčių kupini, nepastebėjo jo mirties ir  nematė, kad dar 

tebeliepsnoja šalia Danko lavono jo drąsioji širdis. Tiktai vienas atsargus žmogus tai 

pastebėjo ir, kažko prisibijodamas, išdidžiąją širdį užmynė koja. . . Ir štai ji, subyrėjusi 

kibirkštimis, užgeso. . 

– Tai mat, iš kur jos, tos žydrosios stepės kibirkštys, kurios pasirodo prieš audrą!  

Dabar, kai senė baigė savo gražią pasaką, stepėje pasidarė baisiai tyku, tartum ir ją 

būtų apstulbinusi jėga drąsuolio Danko, kuris žmonių labui sudegino savo širdį ir mirė, iš jų 

neprašydamas jokio atpildo. Senė snaudė. Aš žiūrėjau į ją ir galvojau: kiek dar pasakų ir 

atsiminimų yra išlikę jos atmintyje? Ir galvojau apie didžiąją liepsnojančią Danko širdį ir apie 

žmogaus fantaziją, sukūrusią tiek gražių ir stiprių legendų. 

Pūstelėjo vėjas ir, pakėlęs skarmalus, apnuogino sudžiūvusią senės Izergiiės krūtinę, 

– ji pati vis kiečiau miegojo. Aš pridengiau seną jos kūną ir atsiguliau ant žemės, greta jos. 
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Stepėje buvo tyku ir tamsu. Dangumi vis slinko debesys lėtai, nuobodžiai... Jūra šniokštė 

dusliai ir liūdnai. 


