ŽYDROJI

PAUKŠTĖ

Sesių veiksmų, dvylikos paveikslų
fejerija

KOSTIUMAI

TILTILIS: kostiumas — kaip Pero pasakų Nykštuko: kelnaitės trum
pos, raudonos, palaidinukė švelniai mėlyna, kojinės baltos, kurpaitės
ar bateliai geltonos odos.
MITILE: kostiumas — kaip Gretutės ar Raudonkepuraitės.
ŠVIESA: suknia mėnulio spalvos, atseit, primenanti blyškų auk
są, su sidabro blizgučiais, gazas žėri kibirkštimis, skleidžia spindulius
ir t. t. Stilius neograikiškas ar angliškai graikiškas, Valterio Krėno ar
ampiro žanro. Talija aukšta, rankos nuogos ir t. t. Ant galvos — kokia
nors diadema arba lengva karūna.
FĖJA BERILIUNE ir KAIMYNE BERLENGO: kostiumas — įprastinis
pasakų vargšės apdaras. Fėjos pavirtimą į princesę pirmajame veiksme
galima praleisti.
TĖVAS TILIS, MOTINA TILĖ, SENELIS TILIS, SENELĖ TILE: kos
tiumai — kaip vokiečių medkirčių ir kaimiečių Grimų pasakose.
TILTILIO BROLIAI IR SESERYS: Nykštuko kostiumo variantai.
LAIKAS: kostiumas — įprastinė Laiko apranga: platus apsiaustas,
juodas ar tamsiai mėlynas, barzda ilga ir banguojanti; su dalgiu, su
smėlio laikrodžiu.
MOTINOS MEILE: kostiumas kiek panašus į Laiko kostiumą, atseit,
grakštus, beveik perregimas graikų statulos apdaras, baltas kuo bal
čiausias. Perlų ir brangakmenių, prabangių ir gausių, gali būti kiek
tik norint, kad tik neardytų tyro ir skaistaus visumos derinio.
DIDŽIOSIOS PALAIMOS: kaip pasakyta tekste, rūbai Šviesūs, sub-
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tilių ir malonių niuansų — rožės pabudimas, vandenų šypsena, gintaro
skaistuma, aušros žydruma ir kt.
NAMŲ MALONUMAI: įvairių spalvų drabužiai arba, jei patinka,
kaimiečių, piemenų, medkirčių ir^kt. kostiumai, tik idealizuoti ir fe
jeriškai interpretuoti.
r
RIEBIEJI MALONUMAI: iki persimainymo — platūs Ir sunkūs rau
dono bei geltono brokato rūbai, daug stambių brangakmenių ir kt. Po
persimainymo — kavos ar šokolado spalvos triko, su kuriais jie atro
do lyg kartoniniai pajacai, aptempti plėvele.
NAKTIS: platūs, juodi paslaptingos išvaizdos rūbai su rausvai rus
vais blizgučiais. Šydai, niūrios aguonos etc.
KAIMYNĖS ANŪKĖ: plaukai šviesūs ir švitantys, suknutė ilga,
balta.
ŠUO: Irakas raudonas, kelnės (iki kelių) baltos, batai lakuoti,
skrybėlė ceratinė — kostiumas daugmaž kaip Džono Bulio.
KATĖ: juodo šilko triko su blizgučiais.
Reikėtų, kad Šuns ir Katės galvos būtų tik vos vos animalizuotos.
DUONA: prabangus pašos kostiumas. Dukslus ilgas rūbas iš šil
ko arba raudono aksomo, auksu siuvinėtas. Didelis tiurbanas. Riestas
kardas. Pilvas labai didelis, veidas raudonas, skruostai nepaprastai
išsipūtę.
CUKRUS: ilgas šilko rūbas, panašus kaip eunucho, pusiau baltas,
pusiau mėlynas, kad panėšėtų j popierių, kokiu pakuojamos cukraus
galvos. Galvos danga — kaip seralio sargų.
UGNIS: raudonas triko, apsiaustas purpurinis su žaižaruojančiais
blizgučiais, su auksiniu pamušalu. Ant galvos įvairiaspalvių liepsnų
kuodas.
VANDUO: ilgas „laiko spalvos“ rūbas iš „Asilo odos" pasakos,
atseit, melsvas arba žalsvas, įspūdis kaip srūvančio gazo; stilius irgi
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neograikiškas, tik dukslesnis Ir labiau plaukiantis. Galvos danga — Ik
vandens gėlių bei algių arba iš meldų.
GYVULIAI: kostiumai liaudiški, kaimietiški.
MEDŽIAI: drabužių spalvos {vairuoja nuo žalios iki medžio žie
vės tonų. Atskirti juos vieną nuo kito padeda atributai, lapai ar ša
kutės.

PAVEIKSLAI

PIRMAS PAVEIKSLAS (I veiksmas): Medkirčio trobelė.
ANTRAS PAVEIKSLAS (II veiksmas): Pas Fėją.
TRECIAS PAVEIKSLAS (II veiksmas): Atminimų šalis.
KETVIRTAS PAVEIKSLAS (III veiksmas): Nakties rūmai.
PENKTAS PAVEIKSLAS (III veiksmas): Miškas.
SESTAS PAVEIKSLAS (IV veiksmas): Priešais uždangą.
SEPTINTAS PAVEIKSLAS (IV veiksmas): Kapinės.
AŠTUNTAS PAVEIKSLAS (IV veiksmas): Priešais uždangą.
DEVINTAS PAVEIKSLAS (IV veiksmas): Malonumų rūmai.
DESIMTAS PAVEIKSLAS (V veiksmas): Ateities viešpatystė.
VIENUOLIKTAS PAVEIKSLAS (VI veiksmas): Atsisveikinimas.
DVYLIKTAS PAVEIKSLAS (VI veiksmas): Nubudimas.

VEIKĖJAI
(scenon išėjimo eile)

Motina Tilė
Tiltilis
Mitilė
Fėja
Duona
Ugnis
Vanduo
Pienas
Cukrus
Šuo
Katė
Šviesa
Valandos, I—XII
Tėvas Tilis
Senelė Tilė
Senelis Tilis
Pjero
Roberas
Žanetė
Madlenė
Pjeretė
Paulinė
Riketė
Naktis
Miegas
Mirtis
Sloga
Riebieji Malonumai
Kiti Malonumai
Mažieji Malonumai
Jaunuoliai, jaunuolės
Nepatirtos palaimos
Žydri vaikai, I—IX
Devynių planetų karalius
Žydri vaikai, XI—XIV

Malonumas gerai elgtis
„
kvėpuoti tyru oru
„
mylėti tėvus
Žydro dangaus Malonumas
Miško
,,
Saulėtų dienų
„
Pavasario
„
Saulėleidžių
Malonumas matyti užtekant
žvaigždes
Lietaus
Malonumas
Kūrenamo židinio
„
Nekaltų minčių
„
Malonumas basam lakstyti po
rasą
Palaima būti teisingam
„
„ geram
„
„ garbingam
„
mąstyti
„
suprasti
„
matyti tai, kas gražu
„
mylėti
Motinos meilė
Įsimylėjėlis
Įsimylėjėlė
Laikas
Gimsiantis broliukas
Kiti Žydri vaikai
Sargės
Kaimynė Berlengo
Jos anūkė

PIRMAS VEIKSMAS
PIRMAS PAVEIKSLAS

Medkirčio trobelė

Scenoje medkirčio trobelės interjeras, paprastas, kai
miškas, bet ne skurdus. — Židinys, jame baigia kū 
rentis malkos.— Virtuvės rykai, spinta, duonkubilis,
laikrodis su svarsčiais, ratelis, praustuvė etc. — Ant
stalo lempa žiba.— Abipus spintos ant grindų miega
susisukę į riestainį Šuo ir Katė. — Jų tarpe didelė
cukraus galva, pusiau mėlyna, pusiau balta. — Ant
sienos kabo apvalus narvelis, jame — miškinis kar
velis. — Gilumoje siena, joje du langai, jų langinės
iš vidaus uždarytos.— Po vienu langu suolas.— Kai
rėje išorinės durys, užšautos stambiu skląsčiu.— De
šinėje irgi durys.— Laiptai į aukštą.— Taip pat deši
nėje dvi vaikų lovelės, jų galvūgaliuose ant kėdžių
tvarkingai sudėti drabužiai
Uždangai pakylant, T i 11 i 1 i s ir M i t i i ė kietai mie
ga savo lovelėse. M o t i n a T i i ė paskutinįsyk ap
kamšo jų apklotus, prisilenkusi pasižiūri, kaip jie
miega, ir duoda ženklą ranka T ė v u i T i 1 i u i, pro
praviras duris įkišusiam galvą. Motina Tilė priside
da pirštą prie lūpų, kad jis nesutrikdytų tylos, už
gesina lempą ir išeina pro duris dešinėje. Scena
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trumpą laiką lieka tamsi, paskui šviesa, tolydžio
stiprėjanti, braunasi pro langinių plyšius. Lempa ant
stalo įsižiebia pati. Abu vaikai pabunda ir atsisėda
lovutėse
TILTILIS. Mitile!
MITILE. Tiltilil
TILTILIS. Ar tu miegi?
MITILE. O tu?
TILTILIS. Nemiegu, matai gi, kalbu su tavim i...
MITILE. Šiandie kalėdos, taip? ..
TILTILIS. Dar ne, kalėdos rytoj. Bet kalėdų senelis šie
met nieko neatneš...
MITILE. Kodėl? ..
TILTILIS. Girdėjau, mama sakė negalėjusi nueiti į mies
tą su juo pasikalbėti... Bet jis ateis kitais m etais...
MITILE. O ar ilgai reiks laukti tų kitų metų? ..
TILTILIS. Tai netrum pai... Bet jis ateis šią naktį pas
turtingus vaikus...
MITILE. Taip? ..
TILTILIS. Žiūrėk!.. Mama pamiršo lempą užgesinti...
Zinai ką? ..
MITILE. ? ..
TILTILIS. Imkim ir atsikelkim !..
MITILE. Negalim a...
TILTILIS. O kad niekas nem ato... Antai langinės ko
kios! ..
MITILE. Kaip šviesu ten ai!..
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TILTILIS. Tai šventės šviesos.
MITILE. Kokia šventė?
TILTILIS. Anapus gatvės, pas turtingus vaikus. Kalėdų
eglutė šviečia. Mes tuoj atidarysim langines...
MITILE. Argi galima?
TILTILIS. Žinoma, mes juk v ien i.. . Girdi muziką? ..
Kelkimės...
*

Abu vaikai atsikelia, bėga prie vieno lango, lipa ant
suolo ir atidaro langines. Į kambarį veržiasi skaidri
šviesa. Vaikai godžiai žiūri pro langą

TILTILIS. Viskas matyti I ..
MITILE (jai per maža vietos ant suolo). Aš nem atau...
TILTILIS. Sninga! Antai dvi karietos, šešetais kinky
tos! ..
MITILE. Išlipo dvylika mažų berniukų! ..
TILTILIS. Kvaila tu! .. Ten mergytės, ne berniukai...
MITILE. O kad su kelnėm ...
TILTILIS. Daug tu išm anai... Nesistumdyk! ..
MITILE. Aš tavęs nė nepaliečiau.
TILTILIS (vienas užima visą suolą). Tu man vietos ne
duodi. . .
MITILE. Aš pati vietos neturiu! ..
TILTILIS. Ar nenutilsi tu ■
— aure, eglutė!..
MITILE. Kokia eglutė? ..
TILTILIS. Nagi kalėdų eglutė! .. O tu žiūri j sieną! ..
MITILĖ. Užtat kad man vietos neužtenka...
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TILTILIS (užleidžia jai truputėlį vietos ant suolo). Se! . .
Na, jau užtenka?.. Gerai dabar? .. O žvakučių kiek!
Žvakučių! ..
MITILE. O ką daro tie, kur triukšmauja?
TILTILIS. Jie daro muziką.
MITILE. Ar jie iš piktumo taip? ..
TILTILIS. Ne, iš nuobodumo.
MITILE. Dar viena karieta baltais arkliais! . .
TILTILIS. Tylėk! .. Žiūrėk sau tiktai! ..
MITILE. Kas ten kaba, aure, kaip auksas, po šako
mis? ..
TILTILIS. Nagi žaislai, a, kad tave! .. Kardai, šautuvai,
kareiviai, patrankos...
MITILE. O lėlių, sakyk, ar yra? ..
TILTILIS. Lėlių?.. Ė, ne, tokiais niekais jie neužsi
ima. ..
MITILE. O ant stalo ko ten pridėta? ..
TILTILIS. Meduolių, vaisių, pyragaičių su kremu. . .
MITILE. Esu valgiusi pyragaičių vieną kartą, kai bu
vau m ažutė...
TILTILIS. Aš irgi; jie gardesnį už duoną, tik jų mažai
teduoda...
MITILE. Bet pas juos ten pyragaičių labai daug. . .
Stalas visas nukrautas... Jie suvalgys juos? ..
TILTILIS. Tikriausiai; o ką daugiau su jais veikti?..
MITILE. Ko jie dar nevalgo j ų ? ..
TILTILIS. Užtat kad nealkani...
MITILE. Nealkani? .. Kodėl?..
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TILTILIS. Jie gi valgo, kada tik n o ri...
MITILE (nepasitikimai). Kiekvieną dieną? ..
TILTILIS. Taip sako...
MITILE. Ar jie suvalgys viską? .. Gal duos? ..
TILTILIS. Kam? ..
MITILE. Mums. . .
TILTILIS. Mūsų jie nepažįsta...
MITILE. O jei paprašytume? ..
TILTILIS. Prašyti netinka.
MITILE. Kodėl?..
TILTILIS. Nevalia.
MITILE (ploja lankutėmis). O kokie jie gražūs, ai
a i!..
TILTILIS (irgi džiūgauja). Ir kad juokiasi, kad juokia
si! ..
MITILE. O mažyliai kad šoka! ..
TILTILIS. Taip, taip,— nagi, šokim ir mes! ..
*

Juodu trepinė ja iš džiaugsmo ant suolo

MITILE. Ai ai, kaip smagu! ..
TILTILIS. Jiems duoda meduolių! .. Jie gali paliesti
juos! .. Jie valgo! valgo! valgo!
MITILE. Ir mažyliai taip pat! .. Antai gavo du, tris,
keturis! ..
TILTILIS (svaigsta džiaugsmu). O! Kaip skanu! Kaip
skanu! .. Kaip skanu! ..
MITILE (skaito įsivaizduojamus meduolius). Va, aš ga
vau dvylika meduolių! . .
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TILTILIS. O aš keturiskart po dvylikai .. Bet aš duo
siu ir ta u ...
*

Kažkas pasibeldžia j trobelės duris iš lauko
TILTILIS (staiga nurimsta, išsigąsta). Kas čia dabar?..
MITILE (baimės pagautoj. T ėtė!..

*

Vaikai delsia, durų neatidaro, tada matyti, kaip
skląstis pats girgždėdamas atsisklendžia, durys pra
siveria, įeina maža moterėlė su žaliais drabužiais ir
raudona kepuraite. Ji kuprota, šluba, vienokė; jos
nosis ir smakras susisiekia, )i eina sulinkusi, lazda
pasiramsčiuodama. Nėra abejonės, kad tai iėja
FĖJA. Ar jūs kartais neturite dainuojančios žolės arba
žydrosios paukštės?..
TILTILIS. Žolių mes turim, tik nė viena nedainuoja...
MITILE. Tiltilis turi paukštę.
TILTILIS. Bet aš negaliu jos atiduoti...
FĖJA. Kodėl?..
TILTILIS. Todėl, kad ji mano.
FĖJA. Priežastis svarbi, tikrai. O kur ji yra, toji
paukštė?..
TILTILIS (rodo į narvelį). N arvelyje...
FĖJA (užsideda akinius, kad geriau matytų). E, ne, ši
ta man netinka: per mažai žydra. Jūs turėsit eiti suieško
ti tokią paukštę, kokios man reikia.
TILTILIS. Tai kad aš nežinau, kur ji y ra ...
FĖJA. A š nė to tiek. Užtat ir reikia ieškoti. Be dai
nuojančios žoiės dar šiaip taip galėčiau išsiversti, bet
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Žydrosios paukštės būtinai, būtinai reikia. Mat, mano
anūkėlė sunkiai serga, tai jai reikia.
TILTILIS, Kuo ji serga? ..
FĖJA. Niekas tikrai nežino; ji norėtų būti laim inga.. *
TILTILIS. A! ..
FĖJA. O ar žinot, kas aš esu? ..
TILTILIS. Jūs truputį panaši į mūsų kaimynę, ponią:
Berlengo...
FĖJA (staiga supyksta). Nė kiek nepanaši... Nė tru
pučio. .. Kaip galima tokius niekus sakyti! .. Aš esu fė
ja Beriliūnė...
TILTILIS. O! Labai gerai...
FĖJA. Jums reiks eiti tučtuojau.
TILTILIS. Jūs eisit su mumis? ..
FĖJA. Negaliu, jokiu būdu: šį rytą užkaičiau virti
puodą, ir jis tuoj išbėgs, jei tik aš nebūsiu ilgiau kaip
valandą. (Rodo iš eilės j lubas, j židinį, į langą) Pro k ur
norėsit išeiti — pro čia, pro čia ar pro šičia? ..
TILTILIS (baikščiai rodo į duris). Geriausia būtų prošičia...
FĖJA (dar smarkiau supyksta). Jokiu būdu negalima:
pro duris vaikščioti — bjaurus paprotysl .. (Rodo j langą/
Mes išeisim pro č ia ... Na! Ko dar laukiat? .. Vilkitės
greičiau.. .
*

Vaikai paklūsta ir ima skubiai vilktis

Aš padėsiu M itilei...
TILTILIS. Mes neturim kuo apsiauti...
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FĖJA. Tai nieko nereiškia. Aš duosiu jums stebuklin
gą kepuraitę. Kurgi jūsų tėvai? ..
TILTILIS (rodo į duris dešinėje). Va čia; jie m iega...
FĖJA. O senelis ir senelė kur? ..
TILTILIS. Nebėra, m irę...
FĖJA. O broliukų, sesučių tu rit? ..
TILTILIS. Taip, taip, turim; tris broliukus...
MITILE. Ir keturias sesutes...
FĖJA. Kur jie? ..
TILTILIS. Irgi m irę...
FĖJA, Gal norėtumėt juos pamatyti? ..
TILTILIS. Oi, labai! .. Ir tuoj! .. Parodykit! ..
FĖJA. A š jų kišenėj nesinešioju... Bet jums puikiai
nusisekė: jūs pamatysit juos, kai eisit per Atminimų šalį.
Kaip tik pakeliui, vykstant Žydrosios paukštės ieškoti. Už
trečio posūkio tuojau į kairę.— Ką jūs veikėt, kai aš pa
sibeldžiau? ..
TILTILIS. Mes žaidėm, kad valgom meduolius.
FĖJA. J ūs turit meduolių? .. Kur jie? ..
TILTILIS. Turtingų vaikų rūm uose... Eikšekit pažiūrė
kit, ten taip gražu! .. (Jis paveda Fėją prie lango)
FĖJA (prie lango). Bet meduolius valgo kiti, o ne
jūs! ..
TILTILIS. Taip, bet, kai mes viską m atom ...
FĖJA. Ir tu ant jų nepyksti? ..
TILTILIS. Kodėl?
FĖJA. Todėl, kad jie viską suvalgo patys. Man regis,
jie labai negerai daro, kad tau neduoda. ,.
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TILTILIS. Ne, kodėl,— juk jie turtingi... Ir kaip gra
žu pas juos! . .
FĖJA. Ne gražiau, kaip ir pas jus.
TILTILIS. Kur jau! .. Pas mus tamsu, ankšta, meduo
lių n ė ra ...
FĖJA. Yra visai, visai taip pat, tik tu nem atai...
TILTILIS. Ai ne, aš matau labai gerai, akys mano pui
kiausios. Aš matau, kelintą valandą rodo bažnyčios
bokšte laikrodis, o tėtė neįžiūri...
FĖJA (ūmai supyksta). O aš sakau, kad tu nieko ne
matai! .. Na, pasakyk, kokią tu mane matai? .. Kokia aš
esu? ..
*

Tilt Uis susidrovėjęs tyli

Na, sakyk, sakyk! Aš noriu žinoti, kaip tu matai! .. A r
aš graži, ar bjauri?..
*

Tiltilis dar labiau susidrovi ir tyli

Nenori man atsakyti? .. Ar aš jauna, ar sena? .. Ar aš
raudonskruostė, ar išblyškusi?. . O gal aš su kupra? ..
TILTILIS (prisitaikomai). Ne, ne, kupra visai nedide
lė. ..
FĖJA. Na jau, o tavo mina rodo, kad-— kaip kal
nas! . . O nosis mano kaip kablys, tiesa?.. Ir kairė akis
išdurta?
TILTILIS. Ne, ne, aš taip nesakau... O kas ją išdū
rė? ..
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FĖJA (vis labiau supykdama). Niekas neišdūrėl .. Ne
mandagus vaike! Nedorėli! .. J i dar gražesnė už dešinę;
ji didesnė, šviesesnė, ji mėlyna kaip dangus... O mano
plaukai — matai? .. Jie geltoni kaip grynas linas... ta 
rytum auksas tyras! .. Ir kokie gausūs, kokie vešlūs, net
galvą sveria... Jie sklinda man į visas šalis... Matai,
net rankos apsklidusiosl.. (Ji rodo paėmusi poią pluošte
lių nušiurusių plaukųJ
TILTILIS. Taip, matau kelis plaukelius...
FĖJA (pasipiktinusi). „Kelis plaukelius"! .. Tai — gau
sybės! glėbiai! giria! aukso srautai! Žinau gerai, žmonės
sakosi nematą tokių mano plaukų; betgi tu gal nesi iš
tokių piktavalių neregių? ..
TILTILIS. Ne, ne, aš matau labai gerai tuos, kurie ne
paslėpti. ..
FĖJA. Bet reikia matyti ir kitus, reikia drąsiam būti! ..
Keisti padarai tie žmonės... Kai tik fėjos išnyko, jie ne
bemato jų, mano, kad jų nė būti nebėra... Gerai dar,
kad aš visuomet su savim nešiojuosi priemonę, kuria ga
lima atgaivinti nereginčias a k is... Kas čia, ką aš trau
kiu iš m aišo?..
TILTILIS. Ai, kokia graži kepurė, žalia! .. Kas ten bliz
ga ant kokardos?..
FĖJA. Didysis deimantas. Jis duoda regėjimo galią.
TILTILIS. O !..
FĖJA. Taigi. Kepurę reikia užsidėti, tada truputį pa
sukti Deimantą. Jei, sakysim, jį pasuksi į kairę, va ši20

taip, m atai?..— jis paliečia tokį gumbelį ant galvos, ku
rio niekas nežino, kuris tačiau atveria a k is...
TILTILIS. O ar nesopa? ..
FĖJA. Kur ten sopės — čiagi fėjų b u rtai... Tada tuoj
pamatai, kas yra pačiuose daiktuose, pavyzdžiui, duonos
sielą, vyno sielą, pipirų sielą...
MITILE. O gal ir cukraus sielą galima pamatyti? ..
FĖJA (ūmai supyksta). Nė klaust nereikia! .. Nemėgs
tu bergždžių klausim ų... Cukraus siela nė kiek ne įdo
mesnė už pipirų sielą... Tad štai, atidaviau jums visa,
ką turėjau, kad lengviau surastumėt Žydrąją paukštę...
Žinau, jums labiau praverstų žiedas, kurį užsimovęs pasi
darai nematomas, arba skraidantis kilim as... Bet aš, kaip
tyčia, pamečiau raktelį nuo spintos, kur tie daiktai už
rakinti. .. Ai, būčiau kad kiek užmiršusi... (Rodo Dei
mantą) Kai jį laikai va šitaip, m atai... ir pasuki truputį
labiau, tai pamatai Praeitį... Jei dar truputį pasuki, pa
matai A teitį... Labai įdomu, naudinga ir — nė kokio
triukšm o...
TILTILIS. Tėtė iš manęs atims tą Deimantą...
FĖJA. Tėtė nė matyt jo nematys. Niekas negali jo ma
tyti, kol jis ant galvos... Nori pamėginti? .. (Ji uždeda
Tiltiliui žalią kepurę) Dabar pasuk Deimantą... Vieną
kartą, paskui d a r...
*

Kai tik Tiltilis pasuka Deimantą, tuoj viskas stebuk
lingai persimaino. Senoji iėja staiga pavirsta nuo
stabaus grožio princese, akmenys, iš kurių sumūry21

los trobelės sienos, sušvinta, žėri kaip safyrai, tampa
vaiskūs, skleidžia kibirkštis, spindi kaip vertingiausi
brangakmeniai. Vargani baldai tampa gyvi ir šau
nūs, nedažytas medinis stalas laikosi taip oriai, taip
tauriai, tarsi būtų marmurinis, laikrodžio ciferblatas
mirkteli akimi ir bičiuliškai šypso, o durelės, už ku 
rių juda švytuoklė, atsidaro, ir iš ten pasišokėdamos išlekia Valandos, jos susikibusios rankomis juo
kiasi kvatoja ir ima šokti, grojant gražiai muzikai.
Tiltilis, suprantama, išsigąsta, net šūkteli ir rodo
j Valandas
TILTILIS. Kas yra tos gražios ponios? ..
FĖJA. Nesibaimink; tai tavo gyvenimo valandos. Jos
laimingos, gavusios pabūti laisvos ir regimos nors trum
pą laik ą...
TILTILIS. O kodėl sienos tokios šviesios?.. Gal jos iš
cukraus ar brangiųjų akmenų? ..
FĖJA. Visi akmenys vienodi, visi akmenys brangūs,
tik žmonės ne visų brangumą re g i...
*
Jiems taip šnekantis, fejerija tęsiasi ir plečiasi. Duo
nos kepalų sielos, tokios kaip žmogynai, apsivilkę
duonos plutos spalvos triko, išsirepečkina iš duon
kubilio apstulbę ir miltuoti ir strapaliojo aplink sta
lą, čia prie jų prisideda Ugnis; ji, apsivilkusi gelto
nos ir raudonos spalvos triko, iššoka iš ugniavietės
ir ima vaikyti Duonos sielas, leipėdama juokais
TILTILIS. Kas tie žmogynai, tokie sustumtiniai? ..
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FĖJA. Nieko rimto. Tai Duonos kepalų sielos. Jos nau
dojasi proga, kad atėjo tiesos viešpatystė, ir lipa iš duon
kubilio, nes joms ten ankšta...
TILTILIS. O tas išstypęs kipšas, taip neskaniai atsiduo
dantis? ..
FĖJA. Tsss! .. Nekalbėk balsu, tai ■
— U gnis... Ji pikto
būdo.
*

Sis dialogas fejerijos nenutraukia. Šuo ir Katė, mie
goję palei spintą, vienusyk suloja ir- sukniaukia
smarkiai, prasmenga liuke, o jų vietoj pakyla du
personažai, vienas su buldogo kauke, kitas su katės
galva. Vyrukas su buldogo kauke — jj nuo šiol mes
vadinsime Šunimi — tuojau puola strimagalviais prie
Tiltilio, smarkiai jį glamonėja ir jam meilinasi aud
ringai ir triukšmingai, tuo tarpu moterytė su katės
kauke — ją mes toliau vadinsime Kate — pirma šu
kuojasi, valosi rankas ir susiglošto ūsus, tik po to
artinasi prie Mitilės

ŠUO (urzgia, šokinėja, stumdosi, elgiasi nepakenčia
mai). Mano dievaiti! .. Sveikas! Sveikas, mano dievaiti! . .
Pagaliau, pagaliau aš galiu kalbėti! Aš tiek daug turėjau
tau ko pasakyti! .. O galėjau tiktai loti ir uodegą makaruoti! .. Tu nesuprasdavai m anęs!.. Bet dabar! .. Svei
kas! Sveikas! .. Aš tave myliu! .. Aš tave myliu! .. No
ri?— aš padarysiu nuostabų pokštą! .. Nori? — aš dviem
kojom pavaikščiosiu!.. Nori?— aš ant rankų pavaikščio
siu arba ant virvės pašoksiu!..
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TILTILIS (Fėjai). Kas tasai ponas su šunies galva? ..
FĖJA. Argi nepažįsti?.. Čia Tilo siela, kurią tu iš
laisvinai. ..
KATE (prisiartina prie Mitilės ir tiesia jai ranką, cere
moningai, su fasonu). Laba diena, panele... Kaip jūs gra
žiai atrodote šį rytąl ..
MITIUG. Laba diena, ponia... (Fėjai) Kas ji? ..
FĖJA. Na tik įsižiūrėk gerai, čia gi Tiletės siela, tai
ji tau tiesia ran k ą... Pasibučiuokit...
ŠUO (puola, pastumdamas katę). Ir su manim, ir su
manim! .. Aš pabučiuosiu savo dievaitį! .. Aš pabučiuo
siu mažą m ergytę!.. Aš išbučiuosiu visus, v isu sl.. Ei,
eil .. Linksminkimės! .. Aš imsiu ir išgąsdinsiu Tiletę! ..
Au, au, au! ..
KATE. Ponas, aš jūsų nepažįstu...
FĖJA (grasina Šuniui savo lazdele). Oi tu nurimk! O
kad ne, tai nutildysiu, ir tylėsi am žinai...
*

Tuo tarpu fejerija vyksta savo ruožtu: ratelis sava
jame kampe ima labai smarkiai suktis ir verpti siūlą
iš šviesos spindulių, kitame kampe vandens kranas
ima dainuoti ploniausiu balsu ir, pasivertęs švitančiu fontanu, pila į kriauklę daugybę perlų ir smarag
dų, o iš jų išnyra Vandens siela, panaši į jauną
merginą, peršlapusią, palaidais plaukais, nusiverku
sią,- ji tuoj ima kovoti su Ugnimi
TILTILIS. O kas toji šlapia dam a?..
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FĖJA. Nesibaimink, tai Vandens siela, išėjusi iš kra
no. ..
*

Pieno puodynė parvirsta, krinta nuo stalo, sudūžta
asloje, pienas pasilieja, o iš jo pakyla didelė balta
būtybė, drovi ir, regis, visko bijanti
TILTILIS. O ši vienmarškinė dama, tokia baikšti?
FĖJA. Tai Pieno siela, ji sudaužė savo puodynę...

*

Cukraus galva, padėta palei spintą, auga, didėja,
susprogdina popierių, kur buvo įvyniota, ir iš ten
iškyla salsva, veidmainiškos minos būtybė, vilkinti
ilgu prastos drobės rūbu, pusiau mėlynu, pusiau bal
tu, ir, šypsodama įsigerinamai, artinasi prie Mitilės

MITILE (sunėrimus). Ko ji nori? ..
FĖJA. Juk čia Cukraus siela!..
MITILE (nurimsta). Gal ji turi saldainių?..
FĖJA. Taigi jos visos kišenės pilnos saldainių, ir kiek
vienas jos pirštas taip pat saldainis...
*
Lempa krinta nuo stalo, ir tą pat akimirką jos lieps
na pašoka ir pavirsta į šviesią merginą, be galo
gražią. Ji vilki ilgais rūbais, perregimais ir švitančiais; ji nė nesu juda, yra tartum kokioje ekstazėje
TILTILIS. Čia Karalienė!..
MITILE. Čia Švenčiausioji mergelė! ..
FĖJA. Ne, vaikučiai, čia yra Šviesa...
*
Tuo tarpu puodai ant lentynos ima suktis kaip vil
keliai, baltinių spintos durys atsidaro, iš ten ima
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verstis puikiausi audeklai mėnulio ir saulės spalvų,
prie jų prisideda, laiptais nuo aukšto nusileidę, ne
mažiau šaunūs skarmalai ir sunešioti drabužiai. Bet
šit kažkas gana smarkiai subeldžia tris kartus Į du
ris dešinėje
TILTILIS (išsigandęs). Tai tėtė! .. Jis išgirdo mus! ..
FĖJA. Pasuk Deimantą!.. Iš kairės į dešinę! .. (Tiltilis
greit suka Deimantą) Ne taip greitai! .. Ai dieve!
Jau per v ė lu !.. Tu per smarkiai pasukai. Jie nebespės
grįžti į savo vietas, ir mes turėsim daug rūpesčių...
*

Fėja vėl atvirsta sena moteriške, trobelės sienos ne
betenka švitesio, Valandos sulenda į laikrodį, ratelis
nustoja verpti ir t. t. Visi skuba, puldinėja be jokios
tvarkos. Ugnis laksto it pakvaišusi po kambarį ir
vis nepataiko į ugniavietę, o vieno Duonos kepalo
siela, kuriai nebepriteko vietos duonkubilyje, ima
balsu raudoti ir baimingai šūkčioti
Kas y ra ? ..
DUONOS KEPALAS (ašaromis plūsdamas). Man vietos
nebeliko duonkubilyje! ..
FĖJA (pasilenkia prie duonkubilio). Užteks vietos, už
teks. .. (Pastūmėja kitus kepalus, grįžusius į senąją vietą)
Na, susispauskit, greičiau...
*
Vėl subeldžia į duris
DUONA (visiškai sutrikusi, veltui stengiasi įsibrauti
į duonkubilį). Niekaip negaliu! .. Jis mane pirmą suval
gys! .. '
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ŠUO (šokinėja apie Tiltilį). Mano dievaitil .. Aš dar
čia! .. Aš dar galiu kalbėti! .. Aš dar galiu tave bučiuoti!
Dar! dar! dar! ..
FĖJA. Kaip, ir tu dar nepasislėpęs? .. Tu dar čia? ..
ŠUO. Man pasisekė... Nebespėjau prasmegti tyloje —
liukas per greit užsidarė...
KATE. Man irg i... Kaip dabar bus?.. Ar gresia mums
pavojus?
FĖJA. Oi dieve, turiu jums teisybę pasakyti: visi tie,
kas lydės vaikus, kelionės pabaigoje m irs...
KATE. O kas nelydės? ..
FĖJA. Tie pagyvens kelias minutes ilgiau...
KATE (Šuniui). Eime, lįskim į liuką. ..
ŠUO. Ne, ne! .. Aš nenoriu! .. Aš noriu lydėti savo
dievaitį! .. Aš noriu su juo kalbėti visada! ..
KATE. Kvailys! ..
*

Vėl bilsmas į duris

DUONA (graudžiai verkia). Aš nenoriu mirti kelionės
pabaigoje! .. Aš noriu įlįsti į duonkubilį! ..
UGNIS (nesiliaudama puldinėja po kambarį ir šnypščia
iš baimės). Aš neberandu židinio! ..
VANDUO (taiko įlįsti į kraną, bet jam nevyksta). Aš
nebegaliu įlįsti į kraną! ..
CUKRUS (krapštosi prie popieriaus, į kurį buvo įvy
niotas). Aš suplėšiau savo popierių! ..
PIENAS (iš lėto, droviai). Mano puodynė sudužo! ..
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FĖJA. Kokie jūs kvailiukai, dieve mielas! .. Kokie jūs
kvailiukai ir bailiukai!.. Nejaugi jums atrodo geriau gy
venti savo prastuose apdaruose, savo liukuose ir kranuo
se, negu lydėti vaikus, kurie eina ieškoti Žydrosios
paukštės?..
VISI (be Šunies ii Šviesos). Taip! Taip! Greičiau, grei
čiau! Kur mano kranas?.. Kur mano duonkubilis? .. Kur
mano židinys? Kur mano liukas? ..
FĖJA (Šviesai, svajingai žiūrinčiai į lempos šukes). O
tu, Šviesa, ką pasakysi? ..
ŠVIESA. A š lydėsiu vaikus...
ŠUO (cypia iš džiaugsmo). Ir aš! .. Ir aš! ..
FĖJA. Štai taip visų geriausia. Beje, jau per vėlu
trauktis; jums nėra kitos išeities, visi gausit eiti su mu
mis. .. Tik tu, Ugnie, neik per arti nė prie vieno, tu,
Šunie, neužkabinėk Katės, o tu, Vandenie, laikykis tiesiai
ir stenkis nesitaškyti ant mūsų v isų ...
*

Dar pasigirsta smarkiai beldžiantis į duris dešinėje

TILTILIS (suklusęs). Vėl tėtė beldžiasi! .. Dabar jis at
sikėlė, girdžiu, vaikščioja...
FĖJA. Lipam pro langą... Eisit visi pas mane, aš ap
rengsiu tinkamai jus, ir gyvulėlius, ir daiktus... (Duonai)
Tu, Kepale, paimk narvelį Žydra j ai paukštei... Tu ją gau
si saugoti... Greičiau, greičiau, nebegaiškim laiko...
*
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Langas staiga padidėja, pasidaro kaip durys. Visi
išeina, tada langas vėl tampa koks buvęs ir užsidaro
kaip niekur nieko. Kambarys palieka tamsus. Vaikų

lovutės nyri patamsyje. Durys dešinėje prasidaro,
pasirodo Tėvo ir Motinos gaivos
TĖVAS TILIS. Čia nieko nebuvo... Svirplys, matyt,
čirškė...
MOTINA TILĖ. Vaikus ar matai? ..
TĖVAS TILIS. M atau... Miega gražiausiai...
MOTINA TILĖ. Girdžiu, kaip jie kvėpuoja...
Durys užsidaro

Uždanga

ANTRAS VEIKSMAS
ANTRAS PAVEIKSLAS

*

Pas Fėją

Didingas Fėjos Beriliunės rūmų vestibiulis. Šviesaus
marmuro kolonos su aukso ir sidabro kapiteliais,
laiptai, portikai, baliustrados etc.
Gilumoje iš dešinės įžengia scenon prabangiai apsi
rengę K a t ė , C u k r u s ir U g n i s . Jie išėjo iš
kambario, iš kurio pro duris veržiasi šviesos spin
duliai; ten Fėjos drabužinė. Katė ant savo juodo šil
ko triko užsimetusi lengvą gazą, Cukrus apsivilkęs
ilgu šilko rūbu, pusiau baltu, pusiau mėlynu, o Ug
nis — ilgu purpuriškai raudonu apsiaustu su auksiniu
pamušalu, ant galvos — įvairių spalvų kuodas. Jie
pereina visą salę ir atsiduria pirmajame plane, de
šinėje, ir čia Katė juos sustabdo po vienu portiku

KATĖ. Šičia sustokit. Aš žinau viską smulkiai šiuose
rūm uose... Fėja Beriliunė juos paveldėjo iš Mėlynbarz
džio. .. Kol vaikai ir Šviesa vieši pas Fėjos anūkę, mes
pasinaudokime paskutinėmis laisvės minutėmis. .. Atve
džiau jus čia pasikalbėti, kokioj būklėj esam atsidūrę. ..
Ar jau visi susirinkę? ..
CUKRUS. Antai dar Šuo ateina iš Fėjos drabužinės.
UGNIS. Ką, po kipšų, jis ten apsivilkęs? . .
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KATE. Jis išsirinko Pelenės liokajaus liv rėją... Tai
kaip tik ja m ... Jis turi pakaliko sielą... Bet mes pasislėpkim už baliustrados... Aš juo kažkodėl nepasitikiu...
Geriau, kad jis negirdėtų to, ką aš jums pasakysiu...
CUKRUS. Nebepasislėpsi... Jis mus jau užuodė... An
tai jau ir Vanduo išeina iš drabužinės.. . O, koks jis gra
žus! ..
*

Šuo ir Vanduo prisideda prie pirmosios grupės

ŠUO (šokčioja). Va ir mes! .. Va ir mes! .. Kokie mes
gražūs! Pažiūrėkite tiktai, kokie mezginiai, kokie išsiuvinėjimail .. Auksas, grynas auksas!..
KATĖ (Vandeniui). Čia turbūt „laiko spalvos" rūbas
iš „Asilo odos" pasakos? .. Regis, aš jį pažįstu...
VANDUO. Taip, tai vienintelis rūbas, kuris dar man
šiek tiek tin k a ...
UGNIS (pro dantis). Jis neturi skėčio...
VANDUO. Ką, ką sakote? ..
UGNIS. Nieko, nieko...
VANDUO. Maniau, jūs prašnekot apie didelę raudo-ną nosį — turėjo kažkas tokią anądien...
KATĖ. Žinot ką, nesiginčykim, mes turim svarbių rei
kalų ap tarti... Dar tik turi ateiti Duonos Kepalas. Kur
jis? ..
ŠUO. Drabužinėje tebevargsta'— niekaip sau kostiumo
neprisirenka...
UGNIS. Aišku, nelengva prisirinkti: snukis idiotiškas,
pilvas išdribęs...
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ŠUO. Galų gale apsisprendė imti turkiškus drabužius,
išpuoštus brangakmeniais, riestą kardą ir tiurbaną...
KATĖ. Va, atein al.. Apsivilkęs gražiausiais Mėlyn
barzdžio drabužiais...
*

Įeina D u o n o s K e p a l a s su ką tik minėtu kos
tiumu. Siiko drabužis vos vos sutenka ant didelio
pilvo. Viena ranka prilaiko už rankenos kardą, pa
sietą ant įuostos, kita neša narvelį, skirtą Zydraįal
paukštei

DUONA (kraiposi piiuškiškai). Na, ką pasakysit?..
Aš gražus?..
ŠUO (šokinėja apie Duonos Kepalą). Koks gražus!
Koks paikas! Koks gražus! Koks gražus!..
KATĖ (Duonai). Ar vaikai jau apsivilkę? ..
DUONA. Taip. Ponas Tiltilis paėmė raudoną Nykštuko
švarkelį, baltas kojines ir mėlynas kelnaites, o panelė
Mitilė išsirinko Gretutės suknelę ir Pelenės batukus...
Bet va kur buvo galvosūkio: kaip aprengti Šviesą!..
KATE. Kodėl? ..
DUONA. Fėja sakė, ji esanti tokia graži, jog nereikią
jokio rū b o ... Tada aš užprotestavau viso mūsų pagrin
dinių elementų luomo vardu, kad tai būtų nepagarba
mums; galų gale pareiškiau, kad, jei ji bus plika, aš atsi
sakau eiti k a rtu ...
UGNIS. Reikėjo jai nupirkti lempos gaubtą!..
KATĖ. O Fėja, ką Fėja sakė?..
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DUONA. Ji man sudavė kelis kartus lazdute per galvą
ir per p ilvą...
KATE. Ir tada? ..
DUONA. Tada pasijutau staiga esąs įtikintas, bet pa
čiu paskutiniu momentu Šviesa užsimanė vilktis „mėnu
lio spalvos" suknią, rastą pačiame skrynios dugne, kur
sudėti „Asilo odos“ pasakos tu rtai...
KATE, Žinot ką, jau prisiplepėjom gana, nebegaiškim
laiko... Neužmirškit, kas mūsų laukia ateity ... Patys gir
dėjot, Fėja ką tik pasakė, kad sulig šios kelionės pabaiga
baigsis ir mūsų gyvenim as... Vadinasi, turim daryti visa,
ką tiktai galim, kad kelionė truktų kuo ilgiau... Bet tai
dar ne viskas: reikia pagalvoti ir apie mūsų padermės li
kimą, apie tai, kas mūsų vaikų laukia...
DUONA. Bravo! Bravo!.. Katė teisingai sako! ..
KATE. Klausykite toliau... Mes visi, čia susirinkusie
ji-— gyvuliai, daiktai, elementai, — turime sielą, kurios
žmogus ligi šiol nepažino. Dėl to mes ir turime dar šiek
tiek nepriklausomybės. Tačiau, jeigu jis ras Žydrąją
paukštę, jis žinos viską, jis matys viską, ir mes tada visai
priklausysime nuo jo m alonės... Tą man neseniai pasa
kė mano gera draugė Naktis, kuri yra ir gyvybės paslap
čių saugotoja... Vadinasi, mūsų interesas — jokiu būdu
neleisti rasti tą paukštę, net jeigu vaikų gyvybė atsidur
tų p avojuj...
ŠUO (pasipiktinęsJ. Ką ji čia dabar kalba? .. Pakartok,
noriu geriau suprasti...
3. Žydroji paukštė
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DUONA. Tylėkit! .. Jūs negavote žodžio! .. Aš pir
mininkauju susirinkimui...
UGNIS. O kas jus paskyrė pirm ininkauti?..
VANDUO (Ugniai). O kas jums darbo?.. Ko kišatė s? ..
UGNIS. Reikia, ir kišuosi... O jūs man pastabų nedavinėkit...
CUKRUS (taikomu tonu). A tsiprašau... Nesivaidykim e ... Reikalas labai rim tas... Turim pirmiausia susitar
ti, kokių imtis priem onių...
DUONA. Aš visiškai pritariu Cukraus ir Katės nuo
monei. ..
ŠUO. Kokia kvailybė! .. Žmogus — štai kas svarbiau
sia! Jo reikia klausyti ir daryti visa, ko jis nori! .. Tik
čia yra tiesa... Aš pripažįstu tik Žmogų! .. Tegyvuoja
Žm ogus!.. Ar gyventi, ar mirti — tik dėl Žmogaus!..
Žmogus yra dievas! ..
DUONA. Aš visiškai pritariu Šunies nuomonei.
KATĖ (Šuniui). Betgi tai reikia įrodyti...
ŠUO. Jokių įrodymų! .. Aš myliu Žmogų, ir to ga
na! .. Jeigu jūs ką nors darysite prieš jį, aš jus papjau
siu, o po to nueisiu ir viską pranešiu ja m ...
CUKRUS (mėgina tarpininkauti, saldžiai). Atsipra
šau. .. Neaštrinkime ginčo... Vienu atžvilgiu jūsų teisy
bė, kitu atžvilgiu — jų teisybė... Yra motyvų ,,už" ir
„prieš"...
DUONA. Aš visiškai pritariu Cukraus nuomonei! ..
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KATE. Argi mes visi — Vanduo, Ugnis, net Duona ir
Šuo — argi mes visi nesame neregėtos tironijos aukos? ..
Jūs tik prisiminkite anuos laikus iki despoto atsiradimo,—
kokie laisvi mes vaikščiojome žemės paviršium i... Van
duo ir Ugnis buvo vieninteliai pasaulio viešpačiai, o jūs
tik pažiūrėkite, kas iš jų beliko dabar! Ir mes patys, di
džių plėšriųjų žvėrių palikuonys,— kokie mes nupiepę! ..
Dėmesio!.. Apsimeskim, kad niekur nieko nebuvo — ma
tau, ateina Fėja ir Šviesa... Šviesa perėjo Žmogaus pu
sėn, ji yra pikčiausias mūsų priešas... Va, jie jau č ia ...
*

Iš dešinės įeina F ė j a ir Š v i e s a , paskui jas T i 1t i I i s ir M i t ii ė

FFJA. Na? .. Kas čia dabar? . . Ką ten darot, kampe
susibūrę? .. Atrodot lyg sąmokslininkai kokie. .. Jau lai
kas traukti į kelionę... Aš nusprendžiau, kad Šviesa bus
jūsų vadovė... Jos klausysit kaip manęs pačios, jai aš
įduodu savo lazdelę... Vaikai šį vakarą aplankys savo
mirusius senelius... Kiti neisit su jais, nepritinka sveti
miems m aišytis... Jie praleis vakarą savųjų tarpe, su
mirusiaisiais giminėmis. Jūs tuo tarpu paruošit visa, kas
reikalinga ilgai rytdienos kelionei... Na, stokitės, kiek
vienas į savo vietą ir — žengte! ..
KATĖ (veidmainiškai). Aš irgi lygiai tą patį jiems kal
bėjau, ponia F ė ja ... Aš juos raginau sąžiningai ir uoliai
vykdyti savo pareigas, deja, Šuo man visą laiką tru k d ė...
ŠUO. Ką ji kalba? .. Na, palaukš tu m an!..
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Jis nori pulti ant Katės, bet Tiltilis, atspėjęs jo norą,
sulaiko jį grasinamu mostu
TILTILIS. Ša, Tilo! .. Nurimk. Ir jei tu dar kartą
im si...
ŠUO. Mano dievaiti, tu nežinai, ką j i . ..
TILTILIS (grasina jam). Tylėk! ..
FĖJA. Na, liaukitės... Duona, tu šį vakarą duok nar
velį Tiltiliui... Galimas daiktas, kad Žydroji paukštė pa
sislėpusi Praeityje, pas senelius... Šiaip ar taip, tokia ga
limybė yra, ir reikia būti pasiruošusiems... Taigi, Duona,
duok narvelį 1..
DUONA (iškilmingai). Tučtuojau, ponia Fėja, prašom
tik leisti... (Atsistoja kaip oratorius, nusiteikęs rėžti pra
kalbą) Jūs visi, čia susirinkusieji, būsite liudininkais, kad
šitas sidabrinis narvas, kurį man buvo pavedusi ponia...
FĖJA (nutraukia ją). Gana! .. Netuščiažodžiauk... Mes
išeisim pro čia, o vaikai pro šičia...
TILTILIS (labai sunerimęs). Mes eisim vieni? ..
MITILE. A š noriu valgyti!..
TILTILIS. Aš irgi! ..
FĖJA (Duonai). Prasiskleisk turkišką rūbą ir atriek
jiems po riekę nuo savo didelio pilvo...
*

Duona prasiskleidžia rūbą, išsitraukia riestą kardą,
atriekia juo nuo pilvo abiem vaikam po riekę ir pa
duoda jiems

CUKRUS (eina artyn prie vaikų). Leiskite man pasiū
lyti jums keletą saldainiukų...
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*

Jis laužia po vieną savo visus kairės rankos pirštus
ir duoda juos vaikams

MITILE. Ką jis daro! .. Jis nusilaužė visus pirštus...
CUKRUS (meiliai). Ragaukit, jie labai skanūs... Ge
riausios rūšies karam elės...
MITILĖ (čiulpia vieną duotą pirštą). Ai, kaip skanu! ..
Ir tu jų turi daug? ..
CUKRUS (kukliai). Na taip, kiek tik n o riu ...
MITILE. Bet, kai tu juos taip lauži, tai galgi sopa? ..
CUKRUS. Nė k ie k ... Atvirkščiai, tai labai patogu, jie
tučtuojau man atauga, ir užtat mano pirštai visada šva
rūs ir n a u ji...
FĖJA. Žinot ką, vaikai, jūs nevalgykite daug cukraus.
Nepamirškite, kad tuoj gausit vakarieniauti pas savo se
nelius. ..
TILTILIS. Jie yra čia? ..
FĖJA. Jūs tuojau juos pam atysit...
TILTILIS. Kaip mes juos matysim, kad jie mirą? ..
FĖJA. Kaipgi mirę, jei gyvi jūsų atminimuose? .. Žmo
nės nežino šitos paslapties, nes jie ir daugel ko nežino.
Užtat tu, Deimanto padedamas, tuojau pamatysi, kad mi
rusieji, jei tik gyvųjų atmenami, gyvena sau laimingai,
tartum nė nebūtų m irę...
TILTILIS. A r Šviesa eis su mumis? . .
ŠVIESA. Ne, geriau pritiks jums pasibūti vieniems,
šeimyniškai... Aš palauksiu čia, netoliese; jie manęs ne
kvietė, tai nenoriu pasirodyti landi...
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TILTILIS. Pro kur reikia eiti? ..
FĖJA. Pro č ia ... Jūs esate prie pat „Atminimų šalies"
ribos. Kai tik tu pasuksi Deimantą, tuoj pamatysi didelį
medį, o ant jo — užrašą, tad žinok, jog atėjote, kur rei
kia. .. Tik neužmirškite, kad abu turite grįžti be ketvir
čio devynios... Tai be galo svarbu... Tad, žiūrėkit, bū
kit punktualūs, nes, jei pasivėlintumėt, viskas žūtų... Iki
greito pasimatymo... (Kviečia į save Katę, Šunį, Šviesą
ir kt.) Jūs pro č ia ... O vaikai — pro te n ...
*

Fėja nueina į dešinę su Šviesa, gyvuliais etc., o vai
kai — į kairę
Uždanga

TREČIAS PAVEIKSLAS___________________ , ________ Atminimų šalis

*

Viską gaubia tirštas rūkas, iš jo dešinėje, pirmajame
plane, išnyra storas ąžuolo kamienas, o ant jo len
telė su užrašu. Šviesa pieniška, drumzlina, neaiški.
Tiltilis ir Mitilė atsiranda prie ąžuolo

TILTILIS. Štai medis! ..
MITILĖ. Yra užrašas 1 ..
TILTILIS. Neįžiūriu gerai, kas užrašyta... Pala, pasi
stosiu aukščiau... O taigi, taip ir y ra ... Užrašyta: „At
minimų šalis".
MITILĖ. Ji nuo čia prasideda? ..
TILTILIS. Taip, antai rodyklė...
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MITILĖ. Gerai, o kur Senelis su Senele?
TILTILIS. Jie už to rūko... Tuoj pamatysim...
MITILĖ. Tai kad nieko nesimato! Aš savo rankų kojų
nem atau... (Verksmingai) Man šalta! Nebenoriu keliau
ti. .. Noriu nam o...
TILTILIS. Ai, neverkšlenk tu visą laiką, lyg tas Van
duo. .. Kaip tau ne gėda!.. Tokia didelė mergaitė! .. Žiū
rėk, rūkas jau k y la ... Tuoj pamatysim, kas už jo yra.
*

Iš tikrųjų, rūkas ima judėti, jis skystėjo, šviesėja,
sklaidosi, nyksta. Šviesa v aiškėja, ir greit jau mato
si po žalių medžių skliautu linksma kaimo trobelė,
apaugusi vijokliais. Durys ir langai atdari. Matyti
bičių aviliai po stogine, gėlių puodai ant palangių,
narvelis su miegančiu strazdu etc. Palei duris suo
liukas, ant jo sėdi, kietai įmigę, du seni kaimo žmo
nės, vyras ir moteris — tai vaikų S e n e l i s ir
Senelė

TILTILIS (juos staiga pažinęs). Ogi va, Senelis ir Se
nelė! ..
MITILĖ (ploja rankutėm). Taip! Taip! Jie, tikrai jie! ..
TILTILIS (dar truputį dvejodamas). Palūkėk! Dar neži
nia, ar jie gali ju d ėti... Pastovėkim už m edžio...
*
Senelė Tilė atsimerkia, pakelia galvą, išsitiesia, at
sidūsta ir žiūri į Senelį Tilį, kuris irgi bunda iš palengvo
SENELĖ TILĖ. Man taip rodos, kad mūsų anūkai, ku
rie dar gyvi, ateis mūsų aplankyti šiandien...
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SENELIS TILIS. Jie, matyt, galvoja apie mus, nes aš
irgi kažką jaučiu, o kojomis nelyginant skruzdėlytės laks
to. ..
SENELĖ TILE. Jie turėtų būti čia kur visai arti, nes
man džiaugsmo ašaros akis k u tena...
SENELIS TILIS. Ne, ne; jie dar to li... Aš jaučiuosi dar
silpnas...
SENELE TILE. Sakau tau, kad jie čia pat; man jau
grįžo jėgos visiškai...
TILTILIS ir MITILE (išpuola iš už ąžuolo). Va kur
mes! .. Va kur mes! .. Seneli, Senele! .. Štai mesi .. Štai
mes! ..
SENELIS TILIS. Še! .. Tu matai? .. O ką aš sakiau? ..
Aš buvau tikras, kad jie ateis šiandien...
SENELE TILĖ. Tiltili! .. Mitile! .. Tai čia tu! .. Tai čia
j i ! .. Tai čia jū s!.. (Stengiasi bėgli pasitikti vaikų) Oi,
nepalekiu! .. Vis tasai reumatizmas!
SENELIS TILIS (irgi bėga prie vaikų kibilkščiuodamas).
Ir aš taip p a t... Mat, kalta toji medinė koja, užtat kad
savąją nulaužiau, krisdamas iš aukšto ąžuolo.
*

Seneliai ir anūkai karštai bučiuojasi

SENELĖ TILĖ. Koks
stiprus! ..
SENELIS TILIS (glosto
tik pažiūrėkit! .. Plaukų
kaip skaniai kvepia nuo
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tu didelis užaugęs, Tiltili, koks
Mitilei plaukus). O Mitilė! .. Na
gražumas, akių gražumas!.. Ir
jos! ..

SENELĖ TILĖ. Dar pasibučiuokim! .. Sėskitės man ant
kelių a b u ...
SENELIS TILIS. O man kaip, nė vieno?!
SENELE TILE. Ne, n e ... Pas mane pirm a... Na, kaip
laikosi jūsų Tėtė, Mama? ..
TILTILIS. Labai gerai, Senele... Jie miegojo, kai mes
išėjom ...
SENELE TILE (gėrisi anūkais, myluoja juos). Dieve,
kokie jie gražūs, kokie švarūs! .. Tai mamytė turbūt taip
išprausė?. . Ir tavo kojinės nekiauros! .. Kitados aš jas
adydavau. Ko neateinat pas mus dažniau? .. Juk tai ši
tiek džiaugsmo mums! .. Mėnesių mėnesiais neprisimena
te mūsų, o mes vieni ir vieni...
TILTILIS. Tai kad mes negalime, Senele; tiktai šian
dien, Fėja taip padarė, k a d ...
SENELE TILE. O mes čia vis laukiam ir laukiam, kad
kas nors iš gyvųjų atsilankytų... Jie taip retai teateina! ..
Beje, kada paskutinį kartą čionai lankėtės? .. Vėlinių die
ną, kai bažnyčioj varpais skambino...
TILTILIS. Vėlinių dieną? .. Ne, mes nebuvom išėję
niekur, turėjom slogą ir sėdėjom nam ie.. .
SENELĖ TILE. Bet juk jūs galvojot apie mus? ..
TILTILIS. T aip.. .
SENELĖ TILĖ. Matai, kiekvieną kartą, kai jūs apie mus
pagalvojai, mes atsibundam ir pamatom ju s ...
TILTILIS. Kaip, nejau pakanka tik. . ,
SENELĖ TILĖ. Na taip, t.u juk pats žinai. . .
TILTILIS. Ne, nežinau...
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SENELĖ TILĖ (Seneliui Tiliui). Keista ten pas juos. . .
Jie nieko dar nežino... Nejau ir mokyklose nieko nepa
moko? ..
SENELIS TILIS. Tas pats, kaip ir mūsų laikais... Gy
vieji nieko neišmano apie šičia...
TILTILIS. Jūs miegat ir miegat visą laiką? ..
SENELIS TILIS. Taip, gerokai pamiegam, kol sulau
kiam, kad kas iš gyvųjų mus prisimena ir pabudina...
O, žinotum, gera pamiegoti, gyvenimą nugyvenus... Ta
čiau, vis tiek, malonu kartkarčiais nubusti...
TILTILIS. Tai išeitų, kad jūs nesate tikri numirėliai? . .
SENELIS TILIS (krūptelėjęs). Ką tu sakai? . . Kas ten
per žodis toks? .. Matai, vaikas vartoja žodžius, kurių
mes nebesuprantam ... Gal čia koks naujas žodis, švie
žiai pramanytas? ..
TILTILIS. Ar žodis „numirėliai"? ..
SENELIS TILIS. Taip, tas. Ką jis reiškia? ..
TILTILIS. Nagi reiškia, kad — nebegyvi...
SENELIS TILIS. Kokie jie kvaili ten, aname pasau
lyje! . .
TILTILIS. O ar jums gera čionai? . .
SENELIS TILIS. Taip, nebloga, nebloga, va, jeigu dar
pasimelstumėte...
TILTILIS. Tėtė sako, kad melstis nereikia...
SENELIS TILIS. Reikia, kaip nereikia. Melstis — reiš
kia atsim inti...
SENELĖ TILĖ. Taigi, taigi, viskas eitų puikiai, jei tik
jūs dažniau mus aplankytumėte... Atsimeni, Tiltili, —
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paskutinįsyk aš iškepiau skanų obuolinį pyragą... Tu
valgei, valgei — net persivalgei...
TILTILIS. Obuolinio pyrago aš valgiau tik pernai...
Šiemet nė obuolių nebuvo...
SENELĖ TIES. Ką čia šneki... Pas mus obuolių yra
lig valiai kasm et...
TILTILIS. Tai pas jus, bet ne pas m u s...
%
SENELĖ TILĖ. O kas? .. A r ne vis tiek? Visiškai vis
tiek, jeigu galima bučiuotis...
TILTILIS (žiūri pakaitomis tai į Senelį, tai į Senelę).
Tu nė kiek nepasikeitęs, Seneli, visai, visai nepasikeitęs...
Ir Senelė taip pat nepasikeitusi nėm až... Tik jūs esate
pagražėję...
SENELIS TILIS. Na ką gi, skųstis negalime, gera
mums č ia ... Nesenstame... O jūs — jūs tik augat, augat
už kits kito! .. Antai, ant durų staktos tebėra užbrėžta,
kokio didumo buvot, kai paskutinį kartą m atavotės...
Vėlinių dieną... Na, stok tiesiai... (Tiltilis išsitiesia prie
staktos) Per keturis pirštus paaugęsl.. Cho-cho! .. (Mitilė irgi išsitiesia prie staktos) Ir Mitilė, per keturis su pu
se! .. Ak tu žioge! .. Tik tempiatės, tik tempiatės, ir vie
nas, ir kitas! . .
TILTILIS (žvalgosi aplinkui, gėrėdamasis). Viskas tebė
ra kaip buvę, viskas tebėra kur buvę! Tiktai viskas pa
gražėję! .. Va, laikrodis, kuriam aš nulaužiau ilgosios
rodyklės viršūnę...
SENELIS TILIS. O štai sriubos vaza, kuriai tu išdaužei
šo n ą...
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TILTILIS. O štai skylė, kurią aš išgręžiau, kai grąžtą
rad au ...
SENELIS TILIS. Na taigi, pridarei tu čia eibių! .. O va
slyva, į kurią vis lipdavai, kai tik aš nem atydavau... Ir
slyvas veda tokias pat raudonas...
TILTILIS. Tiktai dar gražesnes! ..
MITILE. O va tas pats senis strazdas! .. Ar jis dar
gieda? ..
*

Strazdas atsibunda ir ima giedoti, kiek tik balso tu
rėdamas

SENELE TILE. Matai, kas dedasi... Kai tik apie jį pa
galvojai. ..
TILTILIS (pamato ir apstulbąta, kad strazdas pasidarė
visiškai žydras). Taigi jis žydras! .. Tai čia ir yra Žydro
ji paukštė, kurią aš privalau parnešti Fėjai!.. O jūs tu
rite tą paukštę ir nieko nesakote! O! Jis žydras, žydras,
žydras, kaip žydro stiklo rutuliukas! .. (Maldaujamai) Se
neli, Senele, padovanokit man tą strazdą, gerai? ..
SENELIS TILIS. Tai jau turbūt reikės. . . Kaip tu ma
nai, močiute Tile? ..
SENELE TILĖ. Žinoma, žinoma. .. Kas mums iš jo ...
Žino tiktai miegoti. Ir nepagieda niekad...
TILTILIS. Aš jį įleisiu į narvelį... Beje, o kur mano
narvelis? .. Tiesa, palikau jį po m edžiu... (Jis nubėga po
medžiu, atsineša narvelį ir j jį įkiša strazdą) Tai jūs man
iš tiesų jį padovanojate? .. Tikrai? .. O, kaip Fėja apsi
džiaugs! .. Ir Šviesa taip pat! ..
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SENELIS TILIS. Bet, žinai ką, už strazdą aš neatsa
kau. .. Kad tik jis nepabūgtų šurmulio pas jus, gyvųjų
'šalyje, ir nesugrįžtų pas mus pirma p ro g a... Na, bus ma
tyti. .. Palik jį čia tuo tarpu, ir einam karvės pažiūrėti...
TILTILIS (pastebėjęs avilius). O bitelės kaip laikosi? ..
SENELIS TILIS. Ogi neblogai... Jos irgi nebegyvos,
kaip jūs sakote tenai, savo šalyje, bet darbuojasi pui
kiai. ..
TILTILIS (eina prie avilių). Taip, ta ip ... Ir medumi
kvepia... Koriai turbūt pilni! .. Čia šitiek žydinčių gėlių
gražiausių! .. Ir mano mirusios sesutės gal taip pat čionai
yra? ..
MITILE. Ir mano trys broliukai, palaidotieji, kur jie
yra? ..
*

Sulig šiais žodžiais septyni maži vaikai, susirikiavę
eilėn pagal ūgį, kaip Pano švilpynė, išeina paskui
kits kitą iš trobelės

SENELE TILĖ. Va kur jie, va kur jie! .. Kai tik apie
juos kas pagalvoja, kai tik juos pamini, jie tuoj ir prisi
stato, nenuoramos tie! ..
*

Tiltilis ir Mitilė bėga pasitikti vaikų. Visi baksnoja
si, bučiuojasi, šoka, sukasi, šūkauja iš džiaugsmo

TILTILIS. Ei, P jero!.. (Juodu susikimba už plaukų)
Nagi pasimuškim dar, kaip anais laikais! .. Ir Roberas! ..
Žanai, sveikas! .. Vilkelį ar tebeturi? .. Ir Madlenė, ir
Pjeretė, Polinė, o antai ir R iketė...
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MITILĖ. O, Riketė, Riketė! . . Ji dar tebevaikšto ropomis! ..
SENELĖ TILE. Na taip, ji juk nebeauga...
TILTILIS (pastebi, kad mažas šuniukas kiauksi, šoki
nėdamas aplinkui). Va, ir Kiki, kuriam aš nukirpau uode
gą Polinės žirklėmis... Ir jis nepasikeitęs...
SENELIS TILIS (sentenciškai). Nesikeičia pas mus nie
kas. ..
TILTILIS. O Polinei spuogelis ant nosies tebėra! ..
SENELE TILE. Taigi, nenugyja; nieko negalima pada
ryti. ..
TILTILIS. Ir kaip jie gražiai atrodo, kokie riebūs, sma
gūs! .. Skruosčiukai visiems raudoni! Matyt, gerai val
gyti gauna...
SENELE TILE. Jiems daug geriau nuo to laiko, kai ne
begyvena: nebėr ko bijoti, nė vienas nebeserga, niekas
nerūpi nė vienam ...
*

Trobelėje laikrodis muša aštuonias

(Nustebusi) Kas čia per garsai? ..
SENELIS TILIS. Nežinau, dievaži... Panašu, lyg laik
rodis m uštų...
SENELĖ TILE. Negali b ū ti... Jis gi niekad nem uša...
SENELIS TILIS. Todėl, kad mes niekad negalvojam
apie tai, kelinta valanda... Dabar gal pagalvojot ku
ris? ..
TILTILIS. Taip, aš pagalvojau... Prašom pasakyti,
kiek dabar laiko? ..
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SENELIS TILIS. Nežinau, dievaži... Atpratau skaičiuo
ti laiką... Mušė aštuonis kartus, tai, matyt, jūsiškai bus
aštuonios valandos.
TILTILIS. Šviesa manęs lauks devynios be ketvirčio.. .
Taip Fėja liepė... Tai labai svarbu... Man jau reikia
e iti...
SENELE TILE. Kaipgi taip išeitumėt be vakarienės, ne
galima! .. Nešam stalą, statom va čia, priešais duris, grei
tai, greitai... Aš priviriau skanios kopūstienės, iškepiau
puikaus pyrago su slyvomis...
*

Išneša stalą, pastato priešais duris, užtiesia, deda
dubenis, lėkštes et c. Visi padeda

TILTILIS. Iš tiesų, jeigu Žydrąją paukštę jau tu riu .. .
Ir kopūstienės taip seniai begavau! .. Nuo pat iškeliavi
mo. . . Viešbučiuose jos neduoda...
SENELE TILE. Na, štai, ir turim v isk ą... Prie stalo,
vaikučiai... Jeigu jūs skubat, tai nebegaiškim...
*

Užžibina lempą, pila kopūstienę. Seneliai ir anūkai
susėda vakarieniauti. Baksnojasi, triukšmauja,
džiaugsmingai šūkauja ir juokiasi

TILTILIS (godžiai valgydamas). Kaip skanu! .. Dievu
liau, kaip skanu! .. Noriu dar! Dar! ..
*

Jis makaruoja medinį šaukštą ir muša juo j lėkštę
SENELIS TILIS. Ramiau, ramiau, netriukšmauk ta ip ...
Tu vis dar toks neišauklėtas... Lėkštę, žiūrėk, sudaužy
si. ..
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TILTILIS (pasistojęs nuo suoliuko). Noriu dar, dar! ..
*

Jis pagriebia ir traukia į save sriubos dubenį, tas
parvirsta, sriuba išsilieja ant stalo ir ant kelių vakarieniautoįams. Sriuba karšta, vaikai nuplikyti rė
kia, spiega

SENELE TILE. Na mat! .. A r aš tau nesakiau...
SENELIS TILIS (drožia Tiltiliui per žandą, jog net
pliaukšteli). Še tau! ..
TILTILIS (akimirką sumišęs, prisideda ranką prie žan
do ir smarkiai nudžiunga). O! Visai kaip tada, kai man
užduodavai, dar gyvas būdamas! .. Seneli, kad tu žino
tum, kaip smagu, kaip gera, kad tu užduodi! .. Būtinai
turiu pabučiuoti ta v e !..
SENELIS TILIS. Gerai, gerai; bučiuok, jei tau patin
ka. ..
*

Laikrodis muša pusę devintos

TILTILIS (pašoka). Pusė devintos! .. (Meta šaukštą)
Mitile, mes nebeturim laiko!..
SENELE TILE. Ak, pabūkit dar nors kelias minutes! ..
Negi dega nam ai... Taip retai m atomės...
TILTILIS. Ne, negalim a... Šviesa tokia g era... O aš
jai prižadėjau... Eime, Mitile, eime! ..
SENELIS TILIS. Dieve, kokie nenuoramos tie gyvieji
su savo visokiais reikalais ir nerimasčiais! ..
TILTILIS (ima narvelį ir skubiai bučiuoja visus iš ei
lės). Sudieu, Seneli... Sudieu, Senele... Sudieu, broliu48

kai, sesutės — Pjero, Roberai, Poline, Madlene, Rikete,
sudieu ir tau, Kiki! .. Ilgiau pabūti nebegalim, aiškiai
jau čiu ... Neverk, Senele, mes lankysimės dažniau...
SENELĖ TILĖ. Lankykitės kasdien! ..
TILTILIS. Taip, taip! Lankysimės kuo dažniausiai. ..
SENELĖ TILĖ. Vienintelis mūsų džiaugsmas, tikra šven
tė mums, kai jūsų mintys mus aplanko! ..
SENELIS TILIS. Kitokių pramogų mes nė neturim ...
TILTILIS. Greitai, greitai! .. O narvelis k u r? .. Paukš
tė? ..
SENELIS TILIS (paduoda jam narvelį). Va tavo narve
lis ir paukštė! .. Tik, žinai, aš negarantuoju... gali ir iš
blukti! ..
TILTILIS. Sudieu! Sudieu! ..
BROLIUKAI ir SESUTĖS. Sudieu, Tiltili! .. Sudieu, Mitile! .. Galvokit apie saldainius! .. Sudieu! .. Ateikit
vėl! .. Ateikit vėl! ..
*

Visi mosuoja nosinėmis, o Tiltilis ir Mitilė pamažu
tolsta. Jau paskutines replikas tariant, rūkas, kurį
matėme pradžioj, palaipsniui vėl viską apgaubia,
balsų garsumas silpsta, ir scenos pabaigoje viskas
dingsta rūko tirštynėje, o uždangai nusileidžiant,
Tiltilis ir Mitilė vieni bėra matomi, vėl atsidūrę po
storu ąžuolu
TILTILIS. Pro čia, M itilė...
MITILĖ. O kur Šviesa?..

4. Žydroji paukštė

49

TILTILIS. N ežinau... (Pasižiūri į paukštę narvelyje)
Ai ai! Paukštė nebe žydra! .. Pasidarė juoda! ..
MITILĖ. Duok man ranką, broliuk... Man baisu,
man šalta...

Uždanga

TRECIAS VEIKSMAS
KETVIRTAS PAVEIKSLAS

*

Nakties rumat

Erdvi ir prabangi salė, kupina šaltos, rūsčios didy
bės, dvelkiančios metalu ir mauzoliejumi; ji daro
graikų ar egiptiečių šventyklos įspūdį, jos kolonos,
architravos, aslos plytos, ornamentai yra juodojo
marmuro, aukso ir juodmedžio. Salė trapecijos for
mos. Bazalto laiptai, einą beveik per visą salės plo
tį, dalina ją į tris planus, kurie juo toliau scenos
gilumon, juo stovi aukščiau. Dešinėje ir kairėje,
tarp kolonų — tamsios bronzos durys. Gilumoje —
monumentalios bronzinės durys. Salę apšviečia vien
matinė šviesa, kuri, regis, sklinda iš paties marmu
ro ir juodmedžio spindesio. — Uždangai kylant,
N a k t i s labai gražios moters pavidalu, apsivilkusi
juodais ilgais rūbais, sėdi ant antrojo plano laiptų,
o jai iš abiejų pusių — po vaiką, vienas beveik nuo
gas, panašus į Amūrą, šypsosi pro miegus, antras
stovi stačias, visiškai nejuda, apdengtas nuo kojų
iki galvos. Pirmajame plane iš dešinės įeina K a t ė

NAKTIS. Kas eina? . .
KATĖ (labai nuvargusi, susmunka ant marmuro laiptų).
Tai aš, motule N aktie... Jau visai nebeturiu jė g ų ...
5t

NAKTIS. Kas gi tau yra, mano vaikuti?.. Esi išblyš
kusi, sulysusi ir purvina visa, ligi pat ū sų ... Matyt, vėl
draskeisi ant stogų, sningant ir lyjant? ..
KATĖ. Nebe galvoj dabar stogai! .. Mūsų paslaptis
atsidūrė pavojuj! .. Tai galo pradžia! .. Atitrūkusi valan
dėlei nuo kitų, atlėkiau jūsų Įspėti; bijau tiktai, kad ne
būtų po laiko...
NAKTIS. Šitaip? . . Kas gi atsitiko? . .
KATĖ. Aš jau jums sakiau apie tokį berniūkštį Tiltilį, medkirčio sūnų, ir apie stebuklingą Deimantą... Tad
štai: jis ateina čia reikalauti iš jūsų Žydrosios paukš
tės. ..
NAKTIS. Tos paukštės jis kol kas dar n etu ri...
KATĖ. Turės kaipmat, jei mes nesugalvosim ko nors
ypatingo... Nes štai kas dedasi: Tiltilį veda Šviesa, ji
išdavė mus visus, ji perėjo visiškai Žmogaus pusėn, ji
pasakė, kad Žydroji paukštė, ta tikroji, vienintelė, galinti
gyventi saulės šviesoje, slypi čionai, tarp sapnuojamų
žydrųjų paukščių, kurios maitinasi mėnulio spinduliais ir
miršta, vos tik išvydusios saulę... Šviesa žino, kad jai
nevalia peržengti jūsų rūmų slenkstį, užtat ji siunčia vai
kus. Bet jūs gi negalit sukliudyti Žmogui atverti jūsų
paslapčių duris, ir aš jau nebežinau, kaip čia viskas baig
sis. .. Šiaip ar taip, jei per nelaimę Žydroji paukštė pa
teks į jų rankas, tai mums nebeliks nieko kito, kaip tik
ž ū ti...
NAKTIS. Viešpatie, viešpatie! . . Kokiais laikais mes
gyvename! Nebeturiu nė minutės ram ybės... Paskutiniai-
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siais metais aš visiškai nebesuprantu Žmogaus... Kas čia
tik bus?.. Nejau lemta jam sužinoti viską? .. Jau ir taip
jis išplėšė trečdalį mano Paslapčių, visi mano Siaubai jau
bijo nosies iškišti, mano Šmėklos išlakstė, mano Ligų dau
gumas negaluoja. . .
KATĖ. Žinau, motule Naktie, žinau, laikai sunkūs, ir
mudvi beveik vienos turim vesti kovą su Žmogumi...
Bet, girdžiu, jie jau ateina... Aš numatau tik vieną bū
dą: juk jie — vaikai, tai reikia juos taip prigąsdinti, kad
nedrįstų nei spyriotis, nei atidaryti didžiųjų durų salės
gilumoje, už kurių slypi Mėnulio paukštės. .. Kitų olų
paslaptys juos pakankamai įbaugins ir jų dėmesį išsklai
dys. . .
NAKTIS (atkišusi ausį, klausosi artėjančių garsų). Ką
aš girdžiu? .. Jų ateina daug? ..
KATĖ. Niekis. Ten yra mūsų draugų — Duona, Cukrus;
Vanduo susirgo, o Ugnis negalėjo eiti, užtat kad ji giminė
su Šviesa... Vienas tiktai Šuo priešingas mums, bet juo
nėra kaip atsikratyti...
*

Iš dešinės pirmajame plane baikščiai sueina T i i t i1 i s, M i t i 1 ė, D u o n a , C u k r u s ir Š u o

KATĖ (puola pasitikti Tiltilio). Šičia, šičia, mano ma
žasis šeimininke.. . Aš jau pranešiau Nakčiai, kad ateina
te, ji džiaugiasi jūsų apsilankymu... Ji atsiprašo, kad ne
išėjo jūsų pasitikti,— ji truputį nesveikuoja...
TILTILIS. Laba diena, ponia N aktie...
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NAKTIS (įsižeidusi). Diena? Nepripažįstu jo s ... Man
tu turėtumei sakyti: laba naktis arba, mažiausia, labas va
karas. . .
TILTILIS (jam nesmagu pasidarė). Atleiskite, ponia. . .
Aš nežinojau. . . (Rodo pirštu į abu vaikus) Čia jūsų vai
kučiai? .. Tokie gražūs.. .
NAKTIS. Taip. Šitas vardu M iegas...
TILTILIS. Ko jis toks stambus?
NAKTIS. Todėl, kad gerai m iega.. .
TILTILIS. O ta kita, prisidengusioji? .. Kodėl ji veido
nerodo? .. Gal nesveika? . . Kuo ji vardu? ..
NAKTIS. Čia — Miego sesuo... Jos vardo geriau ne
minėti. ..
TILTILIS. Kodėl?..
NAKTIS. Todėl, kad jos vardo niekas nenori girdė
ti. .. Bet verčiau kalbėkim ką k ita ... Katė man sakė, kad
jūs ateinate ieškoti Žydrosios paukštės, taip ?..
TILTILIS. Taip, ponia, jeigu jūs leisite... Gal pasaky
site, kur ji yra? ..
NAKTIS. Nežinau nieko, mano mažasis drauge... Tiek
tiktai galiu tvirtai pasakyti, kad jos čia n ė ra ... Niekad
jos nesu m ačiusi...
TILTILIS. Yra, y ra ... Šviesa man sakė, kad ji čia;
o Šviesa žino, ką kalba... Gal malonėsite duoti man rak
tus? ..
NAKTIS. Betgi, mano mažasis drauge, suprask pats:
kaip aš galiu duoti raktus pirmam pasipainiojusiam? ..
Aš juk saugau Gamtos paslaptis, esu už jas atsakinga, ir
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man griežtų griežčiausiai uždrausta davinėti raktus bet
kam, o ypač vaikui...
TILTILIS. Jūs neturit teisės jų neduoti, kai Žmogus rei
kalauja. .. aš tą žinau...
NAKTIS. Kas tau sakė? ..
TILTILIS. Šviesa...
NAKTIS. Ir vėl Šviesa! Vis toji Šviesa! .. Ko ji kišasi,
kur nereikia! ..
ŠUO. Mano dievaiti, leisk, aš atimsiu per jėgą, jei ne
duoda geruoju...
TILTILIS. Cit! Nurimk ir stenkis elgtis m andagiai...
(Nakčiai) Tad, ponia, malonėkite duoti rak tu s...
NAKTIS. O ar tu turi bent kokį ženklą? .. Kur jis? ..
TILTILIS (paliečia savo kepurę). Štai Deimantas...
NAKTIS (nusileidžia būtinybei). Na, ką g i... Štai rak
tas, kuris atrakina visas šio būsto d uris... Tačiau, jei tau
atsitiks kas bloga, pats būsi k altas... Aš neatsakau už
nieką.
DUONA (sunerimusi). Ar gresia pavojus? ..
NAKTIS. Pavojus?.. Pasakysiu stačiai: aš nežinau
pati, kur turėčiau dingti, jei šių bronzinių durų kurios
atsidarytų ir mes išvystume bedugnes... Aplink visą šią
salę yra bazalto olos, o jose — visos bėdos, visi negandai,
visos ligos, visi siaubai, visos katastrofos, visos paslaptys,
sloginančios gyvenimą nuo pat amžių pradžios... Kiek aš
turėjau vargo, kol jas čia suvariau ir uždariau, Likimo
padedama; tikėkit manimi, nėra lengva prižiūrėti ir tvar56

kyti tokius nedrausmingus padarus.. . Matytumėt, kas de
dasi, jei jie bent vienas ištrūksta ir pasirodo žem ėje...
DUONA. Mano amžius, patirtis ir didis atsidavimas
leidžia man rūpintis šių dviejų vaikų globa; todėlei, po
nia Naktie, leiskite duoti jums vieną klausim ą...
NAKTIS. D uokite...
DUONA. Pavojaus atveju pro kur iš čia reikėtų mauti
lauk?..
NAKTIS. Iš čia nėra jokios išeities.
TILTILIS (ima raktą ir kopia pirmaisiais laiptais). Pra
dėsime nuo šitų ... Kas čia laikoma? ..
NAKTIS. Regis, Šmėklos.. . Seniai jau tos durys nebevarstomos, ir jos nebeišleidžiamos...
TILTILIS (kiša raktą į skylutę). Tuoj pamatysim.. .
(Duonai) Narvelį Žydra j ai paukštei turite? ..
DUONA (iš baimės kalena dantimis). Aš nebijau, ne,
bet gal, sakau, geriau būtų durų neatidaryti, o tik pažiū
rėti pro rakto skylutę? ..
TILTILIS. Jūsų nuomonės aš neklausiu...
MITILĖ (staiga ima verkti). Aš bijau! . . Kur Cukrus? . .
Aš noriu namo! ..
CUKRUS (paslaugiai, įsiteikiamai). Čia, panelyte, čia
a š ... Neverkite, panelyte, va, tuoj nulaušiu sau vieną
pirščiuką ir galėsite čiulpti saldainiuką...
TILTILIS. Negaiškim...
*
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Tii filis duris atrakina ir atsargiai jas pradaro. Tuč
tuojau išsprunka penkios ar šešios š m ė k l o s , įvai-

rių keistų pavidalų, ir pasklinda į visas puses. Duo
na išsigandusi meta naivėlį ir lekia slėptis salės gilumon, o Naktis vaiko Šmėklas ir rėkia Tiitiiiui
NAKTIS. Laikyk, laikyk! .. Rakink duris greičiau! ..
Greičiau! .. Jos ištrūks visos, ir nebegalėsim atgal suva
ryti! .. Joms nuobodu ten uždarytoms, kai Žmogus jų už
nieką nebelaiko... (Ji vaiko Šmėklas ii pliekia jas rykš
te, supinta iš gyvačių, varydama atgal į olą) Padėkit
man! .. Čionai! .. Čionai! ..
TILTILIS (Šuniui). Tilo, padėk, pulk! ..
ŠUO (pašoka ir loja). Au! Au! Au!
TILTILIS. O kur Duona pasidėjo? ..
DUONA (iš salės gilumos). Aš čia! . . Saugau duris, kad
Šmėklos laukan neišlėktų...
*

Kai viena Šmėkla artėja j jos pusę, Duona pabūgusi
lekia, kiek neša kojos, ir rėkia nesavu balsu

NAKTIS (tempdama tris Šmėklas už sprandų). Eikšen
kit, sakau jums! .. (Tiitiiiui) Pradaryk d u ris... (Ji grūda
Šmėklas j olą) Lįskit čia, o! ..
*

Šuo atveda kitas dvi

Ir šitas taip p a t.. . Na, greičiau, judinkitės! .. Juk jūs ži
not, kad jums valia išeiti tik Vėlinių naktį. (Ji uždaro
duris)
TILTILIS (eidamas prie antrų durų). Čia kas uždary
ta? ..
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NAKTIS. O kam reikia? .. Aš gi sakiau, kad Žydroji
paukštė čia niekad nebuvo užlėkusi... Pagaliau, tavo da
lykas. .. Atidaryk, jei taip n o ri... Čia laikomos Ligos...
TILTILIS (kišdamas iaktą). Ar reikia saugotis atida
rant? ..
NAKTIS. Ne, nėra k o ... Jos visai nebeturi smarkumo,
vargšelės... Prasta jų dalia... Jau kuris laikas Žmogus
joms taip duoda garo, jog baisus daiktas! .. Ypač nuo to
meto, kai atrado mikrobus. .. Atidaryk, pam atysi...
*

Tiltilis atidaro duris ligi galo. Niekas neišeina

TILTILIS. Ko jos nesirodo? . .
NAKTIS. Aš gi tau sakiau, jos beveik visos sunegalusios, nupiepusios... Gydytojai rūstūs joms, labai rūstūs...
Įeik nors trumpam, pažiūrėk...
*

Tiltilis įeina į olą ir vėl tuoj išeina

TILTILIS. Žydrosios paukštės čia nėra. O jūsų Ligos
atrodo labai ligotos... Nė galvų nebepakelia...
*

Viena mažytė Ligelė, su šlepetėmis, su chalatu ir
nertine miegamąja kepuraite, iššoka iš olos ir lei
džiasi laigyti po salę

Štai!.. Viena mažiukė ištrūko! . . Kas ji tokia? ..
NAKTIS. Menkniekis. Čia pati mažoji, vardu Sloga...
Tai viena iš mažiau persekiojamų, užtat dar laikosi šiaip
ta ip ... (Vadina į save Slogą) Eikš čia, mano m ažyte...
Tau dar per anksti, palauk pavasario...
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*

Sloga, čiaudėdama, kosėdama ir nosį šnypšdamasi,
grįžta į olą, o Tiltilis uždaro duris

TILTILIS (eina prie gretimų durų). Dabar atrakinsim
šitas... Kas čia yra? ..
NAKTIS. A tsargiai... Čia K arai... Jie niekada nebu
vo dar tokie baisūs ir galingi, kaip d ab ar... Dievas vie
nas težino, kas atsitiktų, jeigu jie kuris ištrūktų! .. Laimė,
jie itin aptukę, užtat nežvalūs. Tačiau būkim pasiruošę
užtrenkti duris visi kartu, o tu tiktai greitosiomis žvilgte
rėk į o lą ...
*

Tiltilis labai atsargiai praveria duris, pro mažą ply
šelį dirsteli vidun ir tuo) lošteli atgal

TILTILIS. Greitai! .. Spauskim! .. Stipriau! . . . Jie pa
matė mane! .. Pajudo į mus vizi! . Y er^a ^uris! ..
NAKTIS. Visi, visi! .. Spauskim smarkiai! .. Ei, Duo
na, ką jūs darot? .. Spauskit visi! .. Jie stiprūs! Na, štai!
J a u ... pasidavė... Vos, vos! .. Tu juos matei? ..
TILTILIS. Taip, taip! Kokie dideli, kokie baisūs! .. Ma
nau, jie neturi Žydrosios paukštės...
NAKTIS. Tai jau tikrai n etu ri... Jie suėstų ją, nieko
nelaukę... Na kaip, gal tau jau užteks? .. Matai gi, kad
tavo darbas bergždžias...
TILTILIS. Reikia pažiūrėti v isur... Šviesa taip sak ė...
NAKTIS. Šviesa taip sakė... Bepigu jai sakyti, kai pati
bijo ir namie tu p i...
TILTILIS. Einam prie sekančių d u rų ... Kas čia laiko
ma? ..
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NAKTIS. Čia laikomos Tamsybės ir Baimės...
TILTILIS. Atidaryti galima? ..
NAKTIS. Tikriausiai.. . Jos visiškai ramios, kaip ir
Ligos...
TILTILIS (pradaro duris su tam tikru nepasitikėjimu
ir baikščiai žvilgteri į vidų). Jų čia n ė ra ...
NAKTIS (irgi pasižiūri į olą). Ei jūs, Tamsybės, ką be
veikiate? .. Išeikit gi valandėlę, tai bus jums į sveikatą,
kaulus pramankštinsit... Ir Baimės taip p a t... Nebijo
kit! ..
*

Kelios Tamsybės ir kelios Baimės, atrodančios kaip
apsidangsčiusios moterys,— pirmosios su juodais rū 
bais, antrosios su žalsvais, — nedrąsiai išslenka iš
olos, bet, vos tik sujudėjus Tiltiliui, tuo] sprunka
atgal

Palaukit, ko jūs bėgat.., Čiagi tiktai vaikas, jis jums
nieko blogo nedarys... (Tiltiliui) Jos šiais laikais nepa
prastai baikščios, jei neskaitysime pačių didžiųjų, kurias
matai, aure, gilum oje...
TILTILIS (žiūri olos gilumon). Ui, kokios baisios!..
NAKTIS. Jos prikaustytos grandinėmis... Tai vienin
telės belikusios, kurios dar nebijo Žmogaus... Bet tu už
daryk duris, kad jos kartais nesupyktų...
TILTILIS (eina prie sekančių durų). Taip! . . O šitos
durys tamsesnės už k itas... Kodėl? ..
NAKTIS. Už jų laikomos kai kurios Paslaptys... Jei
gu būtinai nori, gali atidaryti... Bet į vidų n eik ... Būk
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atsargus, o mes pasiruoškim laikyti duris, kaip tada, su
K arais...
TILTILIS (kuo atsargiausiai pradaro duris ir baikščiai
įkiša galvą). O! Kaip šalta čia! .. Net akys b ijo ... Dary
kit greit! .. Spauskit, laikykit! Jos nori ištrūkti! ..
*

Naktis, Šuo, Katė ir Cukrus laiko užspaudą duris

O! Ką aš pamačiau! ..
NAKTIS. Ką gi taip ?..
TILTILIS (sukrėstas). Aš nė pats nežinau, bet tai buvo
klaiku! .. Ten sėdėjo kažkokios pabaisos be a k ių ... Kas
buvo ta milžiniška pabaisa, kuri norėjo mane sugriebti? ..
NAKTIS. Tai turbūt Tyla; ji saugo šias d u ris... Ma
tyt, išsigandai? . . Tebesi išblyškęs, drebi visas...
TILTILIS. Taip. Aš niekad nem aniau... Niekad nebu
vau m atęs... Man net rankos atšalo...
NAKTIS. Bus dar blogiau, jei nesiliausi...
TILTILIS (eina prie sekančių durų). O čia kaip? .. Irgi
baisenybės? ..
NAKTIS. Ne, čia šiaip, visko po tru p u tį... Čia laikau
nebereikalingas Žvaigždes, savo pačios Kvapus, kai ku
riuos Žiburėlius, man pačiai priklausančius, tokius, kaip
žaltvykslės, jonvabaliai, švitančios kirmėliukės; čia užra
kinta Rasa, Lakštingalų giesmė ir k ita ...
TILTILIS. Iš tikrųjų: Žvaigždės, Lakštingalų giesm ė...
panašu, kad galėtų būti i r ...
NAKTIS. Atidaryk, jei taip nori; tai nieko ypatingo...
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*

Tiltilis atidaro duris Ugi galo. Tuoj iš savo kalėjimo
pasipila Žvaigždės jaunų gražių merginų pavidalu,
spindinčios įvairių spalvų švieselėmis, jos pasklinda
salėje ir ant laiptų bei aplink kolonas ima šokti gra
žius ratelius, gaubiamos savotiškos prieblandos. Prie
jų prisideda Nakties K v a p a i , beveik nemato
mi, Ž a l t v y k s l ė s ,
Jonvabaliai,
perre
gima R a s a , o L a k š t i n g a l ų g i e s m ė , plūste
plūsdama iš olos, užtvinsta Nakties rūmus

MITILĖ (susižavėjusi ploja delniukais). Ai, kokios gra
žios ponios!..
TILTILIS. Ir kaip jos dailiai šoka! ..
MITILE. Ir kaip skaniai kvepia! ..
TILTILIS. Ir kaip gražiai dainuoja! ..
MITILĖ. O kas tenai, tie, kur beveik nematyti? ..
NAKTIS. Tai mano ūksmės K vapai...
TILTILIS. O ten, žemiau, lyg stiklo gijų audinys?..
NAKTIS. Tai girių ir laukų R asa... Na, bet jau pa
kaks. .. Kai įsileidžia šokti, tai nė galo nėra, nė suvaryti
paskui nebegalim a... (Suploja keliskart) Ei, Žvaigždės,
gana, liaukitės! .. Dabar ne laikas šokti... Dangus apsi
niaukęs, debesys storiausi. . . Į vidų visos, greičiau, grei
čiau, o jei ne — einu, pašauksiu Saulės spindulį...
*
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Išsigandę Ž v a i g ž d ė s , K v a p a i ir kt. greit greit
bėga į olą,- kai subėga, durys užrakinamos. Tuo pat
metu nutyla Lakštingalų giesmė

TILTILIS (eidamas prie durų gilumoje). O štai didžio
sios vidurinės durys...
NAKTIS (labai rimtai). Šitų neatidaryk...
TILTILIS. Kodėl? ..
NAKTIS. Todėl, kad nevalia...
TILTILIS. Taigi juk čia ir slypi Žydroji paukštė; Švie
sa man sakė...
NAKTIS (motiniškai). Klausyk, vaikuti m ano... Aš bu
vau tau gera, daug nusileidau ta u ... Aš niekam per am
žius nebuvau tiek nusileidusi, kiek ta u ... Aš tau atsklei
džiau visas savo paslaptis... Aš gi tave myliu, man gaila
tavęs, tokio jauno ir nieko neišmanančio, aš kalbu tau
kaip m otina... Paklausyk manęs ir patikėk manimi, vai
kuti, liaukis su savo ieškojimais, nebemėgink Likimo, ne
atidaryk šitų d u rų ...
TILTILIS (regimai susvyravęs). Bet kodėl? ..
NAKTIS. Todėl, kad aš nenoriu tavo pražūties... To
dėl, kad niekas iš tų — girdi? — niekas iš tų, kas pravėrė
šias duris bent truputėlį, nebegrįžo gyvas į dienos švie
są. .. Todėl, kad visa, kas tiktai galima įsivaizduoti bai
siausia,— visi siaubai, visos baisenybės, pažįstamos žemė
je,— yra niekniekiai, palyginti su pačiomis nekalčiausio
mis iš tų, kur puola ant žmogaus, kai tik jo akis nors
kiek užmato, kuo gresia pragarmė, kuriai niekas nedrįs
ta duoti vardo... Yra taip baisu, jog aš pati, jei tu būti
nai užsispirsi liesti šias duris,— aš pati prašysiu tave pa
laukti, kol spėsiu užsidaryti savajame bokšte be langų...
Dabar žinokis, daryk, kaip išm anai...
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*

Mitilė, ašaromis plūsdama, klykia neartikuliuotais
garsais ir mėgina atitraukti Tiltilį nuo durų

DUONA (kalendama dantimis iš baimės). Oi, nedary
kit, mano mažasis šeimininke!.. (Puola prieš jį ant kelių)
Pasigailėkit mūsų! .. Ant kelių m aldauju!.. Matot gi, kad
Naktis teisybę sako...
KATĖ. Jūs mūsų visų gyvybę paaukosit...
TILTILIS. Turiu atidaryti...
MITILĖ (trypia kojom raudodama). Aš nenoriu! .. Aš
nenoriu! ..
TILTILIS. Cukrau ir Duona, paimkit Mitilę už rankų ir
išveskit... Aš tuoj atidarysiu. ..
NAKTIS. Gelbėkitės! .. Greičiau! .. Kad suspėtumėt! ..
(Ji išbėga)
DUONA (bėga lauk galvotrūkčiais). Palaukit, kol spė
sim nubėgti ligi salės galo! ..
KATĖ (irgi išbėga). Palaukit! .. Palaukit! ..
*
Visi slepiasi už kolonų kitame salės gale. Tilt Uis lie
ka vienas su Šunimi prie monumentaliųjų durų
ŠUO (vos gaudydamas dvasią ir žagsėdamas iš baimės).
O aš lieku, aš lieku! .. Aš n ebijau... Aš lieku! .. Aš lieku
prie savo dievaičio... Aš lieku! .. Aš lieku...
TILTILIS (glostydamas šunį). Gerai, Tilo, gerai! .. Pa
bučiuok m ane... Va, esame dviese... O dabar — saugo
kimės! ..
*
Jis kiša raktą į skylę. Kitame salės gale rikteli iš iš
gąsčio pabėgusieji. Kai tik raktas prisiliečia, tuoj

abi durų pusės atsidaro, slenka dešinėn ir kairėn ir
dingsta sienos storumoje, ir staiga pasirodo nerea
lus, begalinis, neapsakomas, negirdėtas neregėtas sva
jonių ir nakties šviesų sodas, kuriame tarp žvaigž
džių ir planetų skraido be paliovos fejeriškos žyd
rosios paukštės, nušviesdamos visa, prie ko tik pri
siliečia,- jos lakioja nuo vienų brangakmenių ant
kitų, nuo vieno mėnulio spindulio ant kito, sklando
amžinai ir darniai ligi pat horizonto, ir jų taip be
galo daug, jog atrodo, kad jos besančios pati stebuk
lingojo sodo žydra atmosfera, pats tos atmosferos
dvelksmas. Tiltilis apstulbęs, sutrikęs stovi sodo
šviesoje
O! . . pats dangus! . . (Pasigręžia j pabėgusius) Eikšenkit
greitai! .. Žydrosios paukštės čia! Suradau! suradau! su
radau! .. Pagaliau! .. Tūkstančiai žydrųjų paukščiui .. Mi
lijonai!.. M ilijardai!.. Be skaičiaus!.. Eikš, Mitile! ..
Eikš, Tilo! .. Eikit visi! .. Padėkit man! .. (Jis įpuola tarp
paukščių) Jų čia glėbiais, glėbiais imti galima! .. Jos nebaikščios! .. Jos mūsų nebijo! .. Čionai eikit, čionai...
*

Mitilė ir kiti pribėga. Visi, be Nakties ir Katės, su
eina į žėrintį sodą

Žiūrėkit! .. Jų čia begalės! .. Pačios prie rankų eina! ..
Pažiūrėkit, jos lesa mėnulio spindulius! .. Mitile, kurgi
tu? . . Tiek žydrų sparnų, tiek plunksnų krinta, jog per jas
nieko nematyti! .. Tilo! Nekąsk joms! .. Neįskaudink! ..
Imk jas atsargiai! ..
5. Žydroji paukštė
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MITILĖ (visa tarp žydrųjų paukščių). Aš jau turiu sep
tynias! .. O, kaip jos plaka sparnais! .. Išlaikyti negaliu! ..
TILTILIS. Aš irgi! .. Per daug prisigaudžiau! .. Jos iš
trūksta! .. Jos vėl grįžta! .. Ir Tilo pagavo! .. Jos traukia
su savim! .. iškels mus į dangų... Eime, eime iš čia! ..
Šviesa mūsų laukia! .. Tai bus patenkinta! .. Eime pro
čia, eime! ..
*

Jie išeina iš sodo, nešini daugybe paukščių, kurios
stengiasi ištrūkti, ir, su žydrų plasnojančių sparnų
mirgesiu perėję visą salę, nueina į dešinę, pro kur ir
buvo atėję; iš paskos seka Duona ir Cukrus, kurie
paukščių neturi. Likusios vienos, Naktis ir Katė pa
lypėjo scenos gilumo n ir baimingai žiūri į sodą

NAKTIS. Ar tos tikrosios nepagavo? ..
KATE. N e ... Mačiau, tupi ant mėnulio spindulio...
Jie jos nepasiekė — aukštai b uvo...
*

Uždanga nusileidžia. Priešais ją tuojau iš kairės įei
na Š v i e s a , iš dešinės įbėga T i 11 i 1 i s , M i t i 1 ė
ir š u o , nešini paukštėmis, ką tik sugaudytomis.
Tačiau aiškiai matyti, kad paukštės jau žuvusios:
galvos kabaliuoja, sparnai nukarę — valkai nešasi
nebegyvą medžioklės grobį

ŠVIESA. Na kaip, pagavote? ..
TILTILIS. O, taip! Tenai jų tiek ir tiek! .. Tūkstančiai!
Štai, atnešėm! .. Va, žiūrėkit... (Pats žiūri į paukštes, savo
rodomas Šviesai, ir pamato, kad jos negyvos) Se ta u ...
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Jos nebegyvos... Kas joms ką padarė? .. Tavosios irgi,
Mitile? .. Tilo atneštosios irgi. (Meta piktai paukščių la
vonus). O, kokia niekšybė! .. Ir kas jas nužudė? .. O, koks
aš nelaimingas! .. (Užsidengia rankomis veidą ir verkia
pasikukčiodamas)
ŠVIESA (motiniškai apkabinusi jį). Neverk, mano vai
kuti. .. Tu dar nepagavai paukštės, kuri gali gyventi die
nos šviesoje... Ji nuskrido k itu r... Bet mes ją surasim ...
ŠUO (žiūrėdamas į negyvas paukštes). O šitas suėsti
ar galima?..
Visi nueina į kairę
PENKTAS PAVEIKSLAS___________________________________ MISkas

*

Miškas. Naktis. Mėnesiena. Seni įvairių rūšių me
džiai: ąžuolas, bukas, guoba, epušė, pušis, kipari
sas, jovaras, kaštanas ir kt. Įeina K a t ė

KATĖ (lenkdamasi medžiams į visas puses). Sveiki, vi
si medžiai! ..
LAPŲ MURMESYS. Labas, labas!..
KATĖ. Ypatingą dieną turime šiandien! . . Mūsų prie
šas ateina, jis išlaisvins jūsų slaptąsias galias ir patsai
pateks į jūsų galią... Tai Tiltilis, sūnus to medkirčio, ku
ris jums tiek blogo yra padaręs... Jis ieško Žydrosios
paukštės, kurią jūs slepiate nuo žmogaus per visus am
žius, nuo pat pasaulio pradžios, nes tik ji viena žino mūsų
paslaptį..,
67

*

Lapų murmesys

Kaip sakote? .. A, tai Drebulė k alba... Taip, jis turi tą
Deimantą, galintį išlaisvinti valandėlei mūsų dvasias; jis
gali mus priversti atiduoti Žydrąją paukštę, o tada pasi
darytume visiškai priklausomi nuo Žmogaus malonės...
*

Lapų murmesys

Kas kalba? .. A! Ąžuolas prabilo... Kaip laikotės? ..
*

Murmesys Ąžuolo lapijoje

Slogos vis vargina? . . Ar saldymedžio šaknis nebepade
da? . . Ir reumatizmas kankina? .. Tikėkite manimi, tai vis
nuo samanų: per daug jų prisikrovėte ant k o jų ... Žyd
rąją paukštę tebeturite? ..
*

Murmesys Ąžuolo lapijoje

Kaip sakote? .. Taip, žinoma, dvejoti nėra ko, reikia nau
dotis proga, reikia padaryti, kad jis žūtų...
*

Lapų murmesys

Kaip, atsiprašau?. . Taip, jis eina su sesute; reikia ir ją
nugalabyti...
*

Lapų murmesys

Taip, Šuo lydi juos; nėra kaip jo nušalinti...
*

Lapų murmesys

Kaip sakote? .. Jį papirkti? .. Ne, jo nepapirksi... Aš jau
išmėginau visus būdus...
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# Lapų murmesys
A, čia tu, Pušie? .. Gerai, paruošk keturias lentas... Taip,
yra dar Ugnis, Cukrus, Vanduo, D uona... Visi jie laiko
mūsų pusę, tik Duonos Kepalas kažkoks nepatikimas...
Viena tiktai Šviesa palanki Žmogui, bet ji čia neateis...
Aš vaikus prikalbinau, kad išbėgtų slapčiomis, kai Švie
sa miegos... Tai vienintelė proga...
*

Lapų murmesys

O! Buko balsas! .. Žinoma, jūs teisingai sakote: reikia
įspėti G yvulius... Ar Triušis būgną tebeturi? .. Gerai,
tegu muša būgną, tučtuojau... Štai, jie jau ateina! ..
*

Girdėti, kaip tolsta Triušis, mušdamas būgną. Sueina
T i 11i 1 i s, M i t i 1 ė ir Š u o

TILTILIS. Turbūt čia? ..
KATĖ (pataikaujamai, salsvai, įsiteikiamai skuba pasi
tikti vaikų). O! Ir jūs atėjote, mano mažasis šeimininke!..
Kaip gerai atrodote, koks gražus esate šį vakarą! .. Aš at
skubėjau pirma jūsų, pranešti, kad ateisite... Viskas klo
jasi kuo geriausiai. Šį sykį Žydroji paukštė jau mūsų ran
kose, tikras dalykas... Aš ką tik pasiunčiau Triušį mušti
būgno, kad susirinktų svarbiausieji šios šalies G yvuliai...
Jau girdėti, kaip jie braunasi pro miško tankm ę... Klau
sykit! .. Jie bent kiek baikštūs, nedrįsta eiti artyn.
*

Girdėti įvairių gyvulių — karvių, kiaulių, arklių ir
kt.— balsai
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(Katė pasiveda Tiltilį į šalį, patylom) Bet kam jūs atsivedėt tą Šunį? .. Aš gi jums jau sakiau, jis baisiausiai susi
pykęs su visu pasauliu, net su medžiais... Jis nepakenčia
mas, bijau, kad dėl jo nenueitų niekais visas žygis. ..
TILTILIS. Niekaip negalėjau juo nusikratyti. . . (Šu
niui, grasindamas) Ar tu neisi šalin, bjaurus gyvuly! ..
ŠUO. Kas? .. Aš? . . Kodėl?.. Ką aš padariau? ..
TILTILIS. Sakau, eik šalin! .. Tau čia nėra ko veikti,
ir viskas... Tu mums atsipykai iki gyvo kaulo! . /
ŠUO. Aš nekalbėsiu nieko... Aš seksiu iš to lo ... Ma
nęs nė nem atysit... Gal nori, padarysiu pokštą? ..
KATĖ (patylom Tiltiliui). Ir jūs pakenčiate tokį ne
klusnumą? .. Užduokit jam pagaliu per nosį, jis tikrai ne
įmanomas! ..
TILTILIS (muša Šunį). Žinosi man, kaip klausyti rei
kia! ..
ŠUO (kaukia). Ai ai! Ai ai! Ai ai! ..
TILTILIS. Na, ką dabar pasakysi? ..
ŠUO. Dabar turiu tave pabučiuoti, užtat kad tu mane
mušei! . . (Jis bučiuoja Tiltilį ir audringai meilinasi jam)
TILTILIS. Na, na. . . Gerai, gerai. . . Užteks... Eik
sa u !..
MITILE. Ne, ne! Aš noriu, kad jis būtų su m um is...
Aš bijau visko, kai jo n ė ra ...
ŠUO (karštai malonėdamasis Mitilei, šokinėja, puldi
nėja ant jos, ko nepargriauna). O! Geroji mergytei .. Ko
kia ji graži! .. Kokia ji gera! .. Kokia ji graži, kokia ma
loni! .. Turiu tave pabučiuoti! .. Dar! dar! d a r!..
70

KATE. Tai idiotasl .. Na, pažiūrėsim... Bet negaiškim
laiko... Pasukite Deimantą...
TILTILIS. Kur man atsistoti?
KATE. Šitame mėnulio spindulyje: čia jums bus aiš
kiausiai m atyti... Taip! Dabar sukit Deimantą...
*

Tiltilis pasuka Deimantą; tuoj kyla ilgas medžių ša
kų ir lapų drebulys. Seniausi ir storiausi medžių ka
mienai atsiveria ir išleidžia sielas, glūdinčias juose.
Tų sielų išvaizda skirtinga, nelygu, kokios išvaiz
dos ir kokio būdo medį kuri reprezentuoja. Pavyz
džiui, Guobos siela atrodo kaip gnomas, dusulingas,
pilvotas, niaurus; Jovaro siela romi, įauki, linksma;
Buko — elegantiška, žvali,- Beržo — balta, neatvira,
nerami; Gluosnio — sukrypusi, susivėlusi, verksmin
ga,- Pušies — liekna, liesa, tyli; Kipariso — tragiška;
Kaštano — pretenzinga, truputį snobiška; Drebulės —
linksma, nenuorama, plepi. Vienos išeina iš kamienų
apsmurgusios, rąžydamosi, lyg po ilgos vergystės
arba amžius trukusio miego, kitos šokte iššoka, mit
rios, judrios, o visos tuoj buriasi aplink abudu vai
kus, laikydamosi, kiek tai galima, arčiau medžių, iš
kurių išėjusios

DREBULE (pribėga pirmoji ir rėkia, kiek tik balso tu
ri). Žmonės! .. Mažyčiai Žmonės! .. Galėsim su jais kal
bėti! .. Galas Tylai! .. Galas! .. Iš kur jie, šitie Žmogu
čiai? .. Kas jie? .. Kas jūs tokie? .. (Jovarui, kuris prieina,
ramiai papsėdamas pypkę) Gal tu juos pažįsti, Jovarai? ..
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4

JOVARAS. Neprisimenu, kad būčiau juos m atęs...
DREBULĖ. Na jau, na jau! . . Tu gi pažįsti visus žmo^
nes, tu juk laikaisi arti jų nam ų...
JOVARAS (tiriamai žiūri į vaikus). Sitų nepažįstu...
Jie dar per jauni. .. Aš pažįstu tik įsimylėjėlius, kurie
mane lanko mėnesienos naktimis, o taip pat alaus gėrė
jus, kurie vaišinasi, po manimi susėdę...
KAŠTANAS (pasipūtęs, įsistoto į akį monoklį). Kas
čia tokie? .. Kaimo elgetos? ..
DREBULĖ. Oi, jums, ponas Kaštanai, kai lankotės tik
tai didžiųjų miestų bulvaruose...
GLUOSNIS (ateina medinėm klumpėm apsiavęs ir ver
kauja). Dieve mano, dieve mano! .. Vėl jie apkapojo ma
no galvą ir rankas, užsimanę žagarų...
DREBULĖ. Cit! Antai Ąžuolas išeina iš savo rūm ų...
Atrodo gerokai paliegęs šį vakarą. . . Regis, jam jau se
natvė, ar n e ? .. Pušis sako, kad jis turįs keturis tūkstan
čius metų, bet ji turbūt perdeda. . . Dėmesio, jis mums pa
sakys, kaip čia kas yra. . .
*
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Ąžuolas pamažu slenka į priekį. Jis neregėtai senas,
ant galvos jam amalo vainikas, jis vilki ilgu žaliu
rūbu, padabintu samanomis ir kerpėmis. Jis aklas,
jo žilą barzdą plastena vėjas. Jis viena ranka re
miasi ant gumbuotos lazdos, kita ant jauno Ąžuoliu
ko, kuris jam yra už vadovą. Ant jo peties tupi
Žydroji paukštė. Jam prisiartinant, medžiai pagar
biai stojasi į eilę ir jam lenkiasi

TILTILIS. Jis turi Žydrąją paukštę! .. Greitai, grei
tai! .. Čionai! .. Duokit ją man! ..
MEDŽIAI. Cit! ..
KATE (Tiltiliui). Kepurę nuęiimkit, čia Ą žuolas!..
ĄŽUOLAS. Kas tu toks? ..
TILTILIS. Tiltilis, pone. Kada aš galėsiu pasiimti Žyd
rąją paukštę? . .
ĄŽUOLAS. Tiltilis, medkirčio sūnus? . .
TILTILIS. Taip, pone.
ĄŽUOLAS. Tavo tėvas mums daug blogo p rid arė...
Vien mano šeimos jis nužudė šešis šimtus sūnų, keturis
šimtus septyniasdešimt penkis dėdes ir tetas, tūkstantį du
šimtus pusbrolių ir pusseserių, tris šimtus aštuoniasdešimt
marčių ir dvylika tūkstančių proanūkių! . .
TILTILIS. Aš nežinau, pone... Jis taip padarė nety
čia. ..
ĄŽUOLAS. Ko čia atėjai ir kam iššaukei mūsų sielas iš
mūsų buveinių?..
TILTILIS. Pone, prašau atleisti, kad sutrukdžiau ju s ...
Katė man sakė, kad jūs pasakysit, kur yra Žydroji paukš
tė. ..
ĄŽUOLAS. Taigi, žinau, tu ieškai Žydrosios paukštės,
atseit, didžiosios daiktu ir laimės paslapties, kad Žmonės
paskui mus galėtų dar labiau pavergti...
TILTILIS. Oi ne, pone: Žydrosios paukštės reikia Fėjos
Beriliunės anūkei, ji labai serga, vargšytė...
ĄŽUOLAS (duoda jam ženklą nutilti). Gana! .. Aš ne
girdžiu Gyvulių. .. Kur jie? .. Šitas dalykas juos liečia
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taip pat, kaip ir m us... Nedera, kad mes, Medžiai, vieni
imtumės atsakomybės už tas rūsčias priemones, kurias
gausim pritaikyti... Kai tik Žmonės sužinos, kad mes pa
darėm tai, kas čia tuojau įvyks, jie griebsis baisių repre
sijų. .. Užtat reikia, kad mūsų sąmokslas būtų vieningas,
kad paskui ir tylėtume vieningai...
PUŠIS (žiūrėdama per kitų medžių viršų). Gyvuliai at
eina. .. Juos atveda Triušis... Štai Arklio siela, Buliaus,
Jaučio, Karvės, Vilko, Avino, Kiaulės, Gaidžio, Ožkos,
Asilo, Meškos sielos...
*

Paeiliui sueina Gyvulių sielos: kurią Pušis pamini,
ta tuoj pasirodo ir eina sėstis tarp medžių; išimtys —
Ožka, kuri valkiojasi po visur, ir Kiaulė, kuri knisa
šaknis

ĄŽUOLAS. Ar jau visi susirinkę?..
TRIUŠIS. Višta negalėjo palikti perimų kiaušinių, Kiš
kis pėdas mėtė, Elniui ragai sopa, Lapė serga — yra gydy
tojo liudijimas, Žąsis nieko nesuprato, o Kalakutas supy
ko. ..
ĄŽUOLAS. Labai, labai gaila, kad jie nedalyvauja. Vis
dėlto mūsų čia susirinkę pakankam ai... Jūs žinote, bro
liai, kokį klausimą reikia spręsti. Štai šitas vaikas turi
pasivogtą iš Žemės jėgų talismaną, jo dėka gali užgrobti
mūsų Žydrąją paukštę ir tuo būdu mums išplėšti paslaptį,
kurią saugome nuo pat to laiko, kai pasauly atsirado Gy
vybė. .. O Žmogų juk mes pažįstame labai gerai, ir negali
būti jokių abejonių, kas mūsų laukia, jeigu jis sužinotų
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šią paslaptį. Todėl aš manau, kad bet koks mūsų svyra
vimas būtų ne vien kvailybė, o tiesiog nusikaltimas...
Momentas rimtas: šis vaikas turi žūti, kol ne per v ė lu ...
TILTILIS. Ką jis kalba? . .
ŠUO (eina aplink Ąžuolą, iššiepęs iltis). O mano dan
tis ar tu matai, senas paralitike? ..
BUKAS (pasipiktinęs). Jis įžeidinėja Ąžuolą! . .
ĄŽUOLAS. Čia Šuo?.. Išvarykit jį! Išdavikui nėra
vietos tarp m ūsų!..
KATĖ (patylom Tiltiliui). Varykit šalin Š unį... Tai
nesusipratimas... Leiskit man; aš sutvarkysiu v isk ą...
Tik varykit jį greičiau šalin...
TILTILIS (Šuniui). Ar tu neisi lauk! ..
ŠUO. Leisk man pirma suplėšyti samanines kurpes tam
senam podagrikui! .. Tai bus juoko! ..
TILTILIS. Nutilk tu! .. Ir eik sau !.. Eik sau, bjaurus
gyvuly! ..
ŠUO. Gerai, gerai, einu sau ... Sugrįšiu, kai tau reikės
m anęs...
KATĖ (patylom, Tiltiliui). Gerai būtų jį surišti, kitaip
gali pridaryti eibių; Medžiai supyks, ir viskas baigsis blo
gai. ..
TILTILIS. Aš pamečiau jo saitą. . . Kaip daryti? ..
KATĖ. Antai ateina Vijoklis, jis turi gerų v irv ių ...
ŠUO (urzgia). Aš sugrįšiu, aš sugrįšiu! .. Podagrikas! ..
Senas iškvėžėlis, kerėpla! .. Tai Katė čia visą košę ver
da! .. Aš jai parodysiu! .. Ką tu ten pašnibždom rezgi,
judošiau, išdavike, žvėrie kraugery! .. Vau, vau, vau! ..
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KATĖ. Matote, jis visus, visus įžeidinėja. . .
TILTILIS. Tikrai, jis nepakenčiamas, gali sugadinti vi
sas derybas... Ponas Vijokli, gal jūs jį surištumėt? ..
VIJOKLIS (bailiai artinasi prie Šuns). Ar jis nekan
da? . .
ŠUO (urgzdamas). Nekąsiu, ne! . . Atvirkščiai, pabu
čiuosiu! .. Palauks, tu pamatysi man! .. Eikš arčiau, eikš
gi, senas virvagaly! ..
TILTILIS (grasina Šuniui pagaliu). Tilo! . .
ŠUO (šliaužia prie Tiltilio kojų, vizgindamas uodegą).
Ką reikia padaryti, mano dievaiti? . .
TILTILIS. Gulti ir nekrutėti! . . Klausyk Vijoklio. ..
Duokis surišamas, o jei n e ...
ŠUO (urzgia pro dantis, Vijoklio surišamas). Virva
galy! .. Pakaruoklio virve! .. Veršio saite! .. Paršo raiš
ti! .. Mano dievaiti, žiūrėk.. . Jis suriša man k o ja s... Jis
mane smaugia! ..
TILTILIS. Ir gerai tau! . . Užsidirbai! . . Tylėk ir gulėk
ramiai, tu esi nepakenčiamas! ..
ŠUO. Ir vis tiek tu klysti. . . Jie tau rengia kažką blo
ga. .. Saugokis, mano dievaiti! .. Jis man užkemša burną!
Aš nebegaliu kalbėti! ..
VIJOKLIS (suraišiojęs Šunį kaip ryšulį). Kur jį nu
nešti? .. Aš jam užkimšau snukį... nebegalės nieko pa
sakyti. ..
ĄŽUOLAS. Pririškit jį tvirtai ten toliau, už mano ka
mieno, prie mano storosios šaknies. . . Paskui matysim,
ką su juo daryti. ..
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*

Vijoklis, Drebulės padedamas, nuneša 5unį už Ąžuo
lo kamieno

Jau surišot?.. Gerai, dabar, nusikratę to nepageidaujamo
liudininko ir atskalūno, galėsim spręsti bylą pagal savo
įstatymus ir teisybę. . . Neslėpsiu nuo jūsų, mane šis daly
kas jaudina giliai ir skaudžiai... Juk tai pirmas kartas,
kad mes galim teisti Žmogų ir duoti jam pajusti savo jė
gą. .. Žmogus tiek visuomet mums blogo darė, taip bai
siai mus skriaudė, jog nemanau, kad kas turėtų bent ma
žiausių abejonių, koks nuosprendis jo laukia...
VISI MEDŽIAI, VISI GYVULIAI. Ne! Ne! Ne! . . Jokių
abejonių! .. Pakarti! .. Užmušti! .. Per daug mus skriau
dė! .. Per daug išnaudojo! .. Per ilgai kankino! .. Sutraiš
kyti jį! .. Suėsti!! . Tučtuojau! .. Tučtuojau! ..
TILTILIS (Katei). Ką jie kalba? .. Jie nepatenkinti? ..
KATE. N esirūpinkite... Jie bent kiek pikti, užtat kad
Pavasaris šiemet vėluojasi... Leiskit man veikti, aš sutvar
kysiu viską...
ĄŽUOLAS. Jūs vieningi, gerai, kitaip nė būti negalė
jo ... Dabar mums reikia žinoti, kuriuo būdu tuos vaikus
nugalabyti praktiškiausiai, parankiausiai, greičiausiai ir
saugiausiai, kad neliktų žymių, kad ant mūsų nekristų
bėda, kai Žmonės atras jų kūnelius m iške...
TILTILIS. Kas čia dedasi? .. Kurlink jis dabar kalbą
kreipia? .. Jau man pradeda nusibosti... Jis turi Žydrąją
paukštę, tai tegu ją atiduoda man. ..
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BULIUS (išeina į priekį). Praktiškiausias ir tikriausias
būdas — mauti ragais į pilvą. Aš juos subadysiu, norit? ..
ĄŽUOLAS. Kas taip kalba? ..
KATĖ. Ogi Bulius.
KARVĖ. Geriau būtų laikytis nuošaliai... Aš tai į ši
tuos reikalus nesikišu nėm až... Man rūpi nuėsti visą žo
lę toje antai pievoje, kurią matote mėnesienos žydrumo
j e . .. Man darbo per akis...
JAUTIS. Man taip pat. Kita vertus, aš sutinku su vis
kuo iš anksto...
BUKAS. Aš siūlau juos pakarti ant pačios aukštutinės
mano šakos...
VIJOKLIS. O aš sunersiu k ilpą...
PŪSIS. O aš duosiu lentų grabui...
KIPARISAS. O aš išnuomosiu vietą amžinam atil
siui. ..
GLUOSNIS. Visų paprasčiausia būtų juos prigirdyti
mano upėje... Aš apsiimu...
JOVARAS (sutaikinimo tonu). Palaukit, palaukit...
Argi yra būtino reikalo griebtis tokių kraštutinių priemo
nių. .. Juk jie dar visai jaunučiai... Juos be jokių žiau
rumų galėtume padaryti nežalingus: uždarytume gardelyje ir laikytume; aš apsiimu užtverti tokį gardelį...
ĄŽUOLAS. Kas taip kalba? .. Regis, pažįstu salsvą Jo 
varo balsą? ..
PUŠIS. Taip ir y ra ...
ĄŽUOLAS. Vadinas, atsirado atskalūnas ir tarp mūsų,
ne tik tarp Gyvulių? .. Ligi šiol turėjom gailestauti vien,
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kad vaismedžiai nuėjo priešui tarnauti; bet jie, po teisy
bei, nėra nė tikri M edžiai...
KIAULĖ (vartydama savo godžias mažas akis). Aš tai
manau, kad pirmiausia reikia suėsti mažąją m ergytę...
Ji turėtų būti skani...
TILTILIS. Kas čia per kalba?.. Na, palaukš tu man,
šiokia tokia...
KATĖ. Nežinau, kas jiems pasidarė; šiaip ar taip, rei
kalai pakrypo į prastąją pusę...
ĄŽUOLAS. Nutilkit! .. Turime nuspręsti, kam suteik
sime garbę duoti pirmąjį smūgį; kas nuo mūsų galvų nu
kreips didžiausią pavojų, grėsusį mums visais amžiais, kai
atsirado Žmogus...
PUŠIS. Taigi jums, mūsų karaliau ir patriarche, pri
klauso toji garbė...
ĄŽUOLAS. Čia Pušis kalba?.. Deja! Aš jau per se
nas! Esu aklas, paliegęs, ir mano sugrubusios rankos ne
beklauso m anęs... Ne, mieloji sese, jūs esate visada ža
lia, visada tiesi, jūs matėte gimstant daugumą šitų me
džių,^— tai jums priklauso toji garbė vietoj manęs atlikti
taurų žygį — išlaisvinti mus visus...
PUŠIS. Didžiai jums dėkoju, garbusis tė v e ... Tačiau
juk jau man teko garbė palaidoti aukas, tai bijau, kad nesukelčiau teisėto savo kolegų pavydo; manau, po mud
viejų seniausias ir garbingiausias, be to, turintis geriau
sią kuoką yra Bukas...
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BUKAS. Žinote, aš sukirmijęs, ir mano kuoka nebepa
tikima. .. Bet Guoba ir Kiparisas tai galingus turi gink
lus. ..
GUOBA. Aš neatsikalbinėčiau, bet, matote, vos bepa
stoviu. .. Kurmis šią naktį išrausė mano kojos n y k štį. . .
KIPARISAS. Aš tai, ką gi, nieko nesakyčiau... Bet,
kaip mano gerajai sesei Pušiai teko privilegija palaidoti
vaikus, tai mano daliai išeina bent gedėti ant jų k ap o ...
Būtų neteisinga vienam per daug sukrauti... Sakykit Dre
bulei. ..
DREBULĖ. Man? .. Ką jūs sau galvojate? .. Taigi mano
mediena minkštesnė už kūdikio mėsą! .. Be to, nežinau,
kas man prikibo: mane šiurpas krečia... Pažiūrėkit, mano
visi lapai d reba... Matyt, nušalau šį rytą, saulei tek an t...
ĄŽUOLAS (pasipiktinęs). Jūs bijote Žmogaus! .. Net
šitie maži vaikai, vieniši, beginkliai, jums kelia paslaptin
gą baimę, dėl kurios mes ir esame Žmogaus vergai! ..
Bet ne! .. Gana! .. Jeigu taip, jeigu čia vienintelė pro
ga,— aš einu vienas, senas, ligotas, kretantis, aklas, prieš
amžinąjį priešą! .. Kur jis yra? .. (Graibstydamas kelią
savo lazda, jis artinasi prie Tiltilio)
TILTILIS (išsitraukia iš kišenės peilį). Tai prieš mane
tas senis eina su savo pagaliu? ..
*
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Visi kiti Medžiai išgąstingai rikteli, pamatę peilį,
paslaptingą žmogaus ginklą, prieš kurį jie negali at
silaikyti; jie stojasi tarp Tiltilio ir Ąžuolo ir sten
giasi sulaikyti senį

MEDŽIAI. Peilis! .. Saugokitės! .. Peilis! ..
ĄŽUOLAS (mėgina nesiduoti sulaikomas). Leiskit ma
ne! .. Nesvarbu! .. Peilis ar kirvis! .. Kas mane laiko? ..
Kaip? Jūs visi čia?! Kaip! Jūs visi neleidžiate manęs? ..
(Numeta lazdą) E, baigta! .. Gėda mums! .. Tegu Gyvuliai
mus išlaisvina! ..
BULIUS. Ir puiku! .. Aš apsiimu! .. Mausiu kartą
ragais — ir bus! ..
JAUTIS ir KARVE (laiko Bulių už uodegos). Ko tu ki
šiesi? .. Nekvailiok! .. Čia blogas darbas! .. Geruoju ne
sibaigs! .. O atsakys mūsų kailis... Eik sau ... Čia — lau
kinių žvėrių dalykas...
BULIUS. Ne, ne! .. Tai mano dalykas! .. Palaukš! .. Bet
jūs laikykit, o kad ne, tai aš pridarysiu bėdos! ..
TILTILIS (Mitilei, ėmusiai spiegti iš baimės). Nebi
jok! .. Stokis už manęs! .. Aš turiu peilį! ..
GAIDYS. O, koks smarkus tas berniūkštis! ..
TILTILIS. Vadinasi, štai kaip yra: jūs ant manęs visi
pykstate?
ASILAS. Na taip, vaikuti! .. Negi tik dabar supratai? ..
KIAULE. Gali kalbėti poterius, nes atėjo tavo paskuti
nė valanda. Ir neslėpk už savęs tos m ergytės... Aš no
riu pasigrožėti j a . .. Aš ją suėsiu pirm utinę...
TILTILIS. Ką aš jums padariau? ..
AVINAS. Nieko, vaikuti, visiškai nieko. . . Tik suvalgei mano broliuką, mano dvi seseris, mano tris dėdes,
mano tetą, senelį, senelę... Palauk, palauk, kai išsitiesi
žemėje, pamatysi, kad ir aš turiu dantis...
6. Žydroji paukštė
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ASILAS. Ir kad aš turiu kanopas 1..
ARKLYS (išdidžiai žvengdamas). Jūs tuojau pamatysit,
kas čia bus! .. Kaip norėtumėte, ponaiti: ar kad aš jus su
plėšyčiau savo gražiais dantimis, ar kad užspardyčiau ko
jomis? ..
*

Arklys išdidžiai žengia artyn prie Tiltilio, bet šis
prieš jį užsimoja peiliu. Staiga Arklys, panikos pa
gautas, apsigręžia ir lekia tolyn, kiek kojos neša

Ai, ne! .. Ne, ne! .. Tai neteisinga!.. Aš taip nežaidžiu!..
Jis ginasi! ..
GAIDYS (negali nuslėpti pasigėrėjimo). Betgi vis tiek
berniūkštis — ne iš kelmo spirtas! ..
KIAULĖ (Meškai ir Vilkui). Pulkim ant jo visi vienuk a rt... Aš jus paremsiu iš užpakalio... Mes juos pargriausim, o tada pasidalinsim mažąją m ergytę...
VILKAS. Užimkit jų dėm esį... o aš apeisiu iš užpa
kalio. ..
*

Jis apeina, puola iš užpakalio Tiltilį ir vos nepar
griauna jo
TILTILIS. Išdavystė! ..

*
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Tiltilis, parklupęs ant vieno kelio, mojuoja peiliu
ir gina savo sesutę, o toji, siaubo pagauta, rėkia
nesavu balsu. Matydami jį pusiau pargriautą, visi
Gyvuliai ir Medžiai supuola artyn ir taikosi jam
smogti. Staiga darosi tamsu. Tiltilis desperatiškai
šaukiasi pagalbos

Gelbėkit! .. Gelbėkit! .. Tilo! .. Tilo! .. Kur Katė? .. Ti
lo! .. Tilete! .. Tilete! .. Eikšenkit! Greičiau! ..
KATE (veidmainiaujamai, iš toliau). N egaliu... Man
nikstelėjo kojy tė...
TILTELIS (atmušinėja smūgius, narsiai ginasi). Pas ma
ne! .. Tilo! .. Tilo! .. Aš nebegaliu! .. Jų labai daug! ..
Meška! Kiaulė! Vilkas! Asilas! Pušis! Bukas! .. Til6! Ti
lo! Tilo! ..
*

Vilkdamas sutraukytus raiščius, Š u o iššoka iš už
Ąžuolo kamieno ir, stumdydamas Medžius ir Gyvu
lius, puola prie Tiltilio ir gina jį smarkiausiai

ŠUO (kandžiodamas visus baisiu smarkumu). Aš čia!
Aš čia! Mano dievaiti!.. Nebijok nieko! Mes jiem s...
Mano dantys aštrūs! .. E, še tau, Meška, še tau į storą
pasturgalį! .. Ei, kas nori dar? .. Še ir Kiaulei, še ir Ark
liui, ir Buliaus uodegai! .. Še! .. Sudraskiau Bukui kelnes
ir Ąžuolui rudinę! .. Pušis jau mauna iš mūšio lauko! ..
O vis tiek dar karšta! ..
TILTILIS (pailsęs). Aš nebegaliu! .. Kiparisas trenkė
man per galvą...
ŠUO. Ai ai! Man Gluosnis sudavė! Jis man koją pa
muše! ..
TILTILIS. Jie puola iš naujo! Visi kartu! Šį sykį —
V ilkas...
ŠUO. Palaukš, aš jam užduosiu! ..
VILKAS. Kvaily! .. Tu mūsų brolis!.. Jo tėvai tavo
vaikus prigirdė! ..
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ŠUO. Ir gerai padarė! .. Taip ir reikėjo! .. Užtat kad
jie į tave panašūs buvo! ..
VISI MEDŽIAI ir VISI GYVULIAI. Renegate! .. Idio
te! . . Išdavike! . . Parsidavėli! . . Mulki! . . Judai! .. Palik
jį! .. Jis mirtį mums neša! .. Eik pas mus! ..
ŠUO (svaigdamas nuo kovos karščio ir savo uolumo).
Ne! Ne! .. Vienas prieš visus! .. Ne! Ne! .. Aš ištikimas
dievam s... geriesiems! .. didiesiems! .. (Tiltiliui) Saugo
kis, aure Meška! .. O antai Bulius... Aš jam tuoj čiupsiu
už gerklės. .. Ai ai! . . Man įspyrė. . . Asilas man du dantis
išmušė. ..
TILTILIS. Aš nebegaliu, Tilo! .. Ai ai! .. Guoba man
tren k ė... Žiūrėk, man iš rankos kraujas b ėg a... Tai Vil
kas ar K iaulė...
ŠUO. Palauk, mano dievaiti... Leisk, pabučiuosiu tave.
Štai, aplaižysiu gerai. .. ir sugis tau. . . Laikykis už ma
nęs. .. Jie nebedrįs lįsti... Kurgi ne! .. Va, vėl puola! ..
O! Kad davė, tai davė! . . Laikykimės tvirtai! ..
TILTILIS (susmunka žemėje). Ne, jau negaliu! . .
ŠUO. Ateina kažkas! .. Girdžiu, užuodžiu! ..
TILTILIS. Kur? . . Kas? . .
ŠUO. Štai! .. Štai! .. Tai Šviesa! .. Ji suieškojo mus! ..
Mes išgelbėti, mano mažasis valdove! .. Pabučiuok ma
ne! . . Išgelbėti! . . Žiūrėk! . . Jie sumišo! . . Jie traukia
si! . . Jie pabūgo! . .
TILTILIS. Šviesa! . . Šviesa! . . Eikit čia! . . Skubėkit! ..
Jie sukilo prieš mus! . . Jie visi prieš mus! . .
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*

Įeina Š v i e s a ; jai įeinant, Aušra kyla virš miško,
kuris švinta

ŠVIESA. Kas čia dedasi? .. Kas yra? .. Ak tu vargšeli!
Nebesusigriebei, ką daryti! . . Taigi Deimantą pasuk! Jie
tuoj sugrįš į Tylą ir Tamsą, ir tu nebematysi jų jausm ų...
*

Tiltilis pasuka Deimantą. Tuoj visų Medžių sielos
greitai bėga į savo kamienus, ir tie užsiveria. Gy
vulių sielos irgi dingsta, ir matyti iš tolo, kaip ga
nosi Karvė ir Avinas etc. Miškas pasidaro niekuo
dėtas. Tilt Uis nustebęs dairosi aplinkui

TILTILIS. Kur jie paliko? .. Kas jiems buvo pasida
rę? .. Gal buvo padūkę?..
ŠVIESA. O ne, jie visada tokie, tik tu nežinai, užtat
kad nem atai... Aš gi tau sakiau: juos pavojinga budinti,
kai manęs n ė ra ...
TILTILIS (šluostydamas peilį). Ir kaip man būtų buvę,
jeigu ne Šuo ir jeigu nebūčiau turėjęs peilio... Niekad
nemaniau, kad jie tokie pikti...
ŠUO. Ar tau labai skauda, mano dievaiti? . .
TILTILIS. Nieko rim to... O Mitilės jie neužgavo...
Betgi tau, mano gerasis Tilo? .. Nasrai kruvini, koja pa
mušta. ..
ŠUO. Ė, neverta m inėti... Rytoj bus kaip nebūta...
Visgi karštas buvo mūšis! ..
KATĖ (išlenda iš krūmų šlubuodama). Kurgi, kurgi! ..
Bulius man kaip davė ragais į pilvą... 2ymės, tiesa, nėra,
bet man labai sopa... O. Ąžuolas man išmušė k o ją ...
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ŠUO. Norėčiau žinoti, k u rią ...
MITILE (glostydama Kalę). Vargše Tilete, iš tikrųjų? ..
Kurgi tu buvai? .. Aš tavęs nepastebėjau...
KATĖ (veidmainiaujamai). Mamyte mano, aš buvau
sužeista pačioje pradžioje, kai puoliau tą bjaurią Kiaulę,
kuri norėjo tave suėsti... Tada Ąžuolas man kad trenkė,
net apsvaigau...
ŠUO (Katei, pro dantis). Žinai, aš pakalbėsiu su tavim
truputį... Ir laukti ilgai nereikės! ..
KATE (Mitilei, verksmingai). Mamyte mano, jis mane
įžeidinėja... Jis gali man įkąsti...
MITILE (Šuniui). Ar tu neduosi jai ramybės, bjaurus
gyvuly...
Visi išeina

Uždanga

KETVIRTAS VEIKSMAS
SESTAS PAVEIKSLAS

*

PrleSals uždangą

Įeina T i i t U i s , M i t i l ė , Š v i e s a , Š u o , K a 
t ė, D u o n a , U g n i s , C u k r u s , V a n d u o ir
Pienas

ŠVIESA. Aš gavau laiškiuką nuo Fėjos Beriliunės: ji
rašo, kad Žydroji paukštė veikiausiai esanti č ia ...
TILTILIS. Kur čia? ..
ŠVIESA. Čia, kapinėse, anapus šitos sienos... Matyt,
kuris nors numirėlis šiose kapinėse laiko ją paslėpęs sa
vo k a p e... Lieka sužinoti, k uris... Tad reikės daryti jų
apžiūrą...
TILTILIS. Apžiūrą? .. Kokiu būdu? ..
ŠVIESA. Labai paprastai: tu pasuk Deimantą tada, kai
ateis pats vidurnaktis, tai jiems nebus bereikalingo truk
dymo. Tada jie pakils iš žemių, ir tu juos pamatysi; jei
kurie nepakils, tuos matysi jų grabuose...
TILTILIS. Ar jie nesupyks? ..
ŠVIESA. Nėmaž. Jie net nepajus... Jie nemėgsta, kad
juos trukdytų, bet vidurnakty jie turi paprotį patys atsi
kelti, tad ir jokio trukdymo nebus...
TILTILIS. Kodėl Duona, Cukrus ir Pienas tokie išblyš
kę, kodėl jie nieko nekalba? ..
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PIENAS (sverdinėdamas). Aš jaučiu, kad greit surūgsiu ...
ŠVIESA (patylom, Tnuliui). Nekreipk dėm esio... Jie
bijo numirėlių. ..
UGNIS (nesitverdama savam kaily). O aš nebijau!..
Aš turiu paprotį numirėlius deginti... Buvo laikai, kad
visus degindavau; tada buvo linksmiau, kaip dabar. ..
TILTILIS. O ko Tilo dreba?.. Ar jis irgi bijo? ..
ŠUO (Jam iš baimės dantys kalenasi). Aš? . . Aš nedre
bu! . . Aš niekad nebijau. Bet jeigu tu pereisi į numirė
lius, tai aš — irgi. . .
TILTILIS. Katė nesako nieko? ..
KATE (paslaptingai). Aš žinau, kaip čia y ra ...
TILTILIS (Šviesai). Tu eisi su mumis? ..
ŠVIESA. Ne, aš geriau pabūsiu prie vartų su Daiktais
ir Gyvuliais... Dar mano valanda nepriėjo... Šviesai
dar nevalia brautis pas num irėlius... Leisiu tave vieną
su Mitile. ..
TILTILIS. Nė Tilo negalės likti su mumis? . .
ŠUO. Aš liksiu, aš liksiu su tavim, taip, taip! .. Aš
noriu būti su savo dievaičiu! ..
ŠVIESA. Ne, negalim a... Fėja įsakmiai uždraudė. Ki
ta vertus, nėra dėl ko baimintis. . .
ŠUO. Na, tiek to, ką g i... Bet jei tie numirėliai pik
ti, tai tu, mano dievaiti, padaryk va šitaip (sušvilpia) —
ir aš prisistatysiu. . . Matysi, bus kaip miške: au! au! au! . .
ŠVIESA. Na, sudieu, mano vaikučiai... Aš būsiu ne
toliese. .. (Ji pabučiuoja vaikus) Kas mane myli ir ką aš
88

myliu, tie mane randa visuom et... (Daiktams ir Gyvu
liams) O jums — išeiti pro č ia ...
*

Ji išeina su Daiktais ir Gyvuliais. Vaikai lieka vie
ni vidury scenos. Uždanga prasiskiria, ir atsiveria
septintas paveikslas

SEPTINTAS PAVEIKSLAS_________________________________ Kapinės

*

Naktis. Mėnesiena. Kaimo kapinės. Daugybė kapų
kauburėlių, apsodintų žolynais, mediniai kryžiai, ant
kapų plytos ir kt. T i 11 i I i s ir M i t i 1 ė stovi
prie vieno antkapio

MITILE. Man baisu!
TILT1LIS (netvirtu balsu). Man niekad nebaisu...
MITILE. O kaip, sakyk, ar numirėliai pikti? ..
TILTILIS. Ką jie bus pikti, jie juk nebegyvi...
MITILĖ. Tu juos matei kada nors? ..
TILTILIS. Taip, vieną sykį, kai buvau dar visai jau
nas. ..
MITILE. O kokie jie, sakyk? ..
TILTILIS. Visiškai balti, labai ramūs, labai šalti ir nie
ko nešneka...
MITILE. Ar mes juos pamatysime, sakyk? ..
TILTILIS. Tikrų tikriausiai, juk Šviesa prižadėjo...
MITILE. O kur jie yra, tie numirėliai? ..
TILTILIS. Čia, po tais žolynais, po tom akmens ply
tom. ..
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MITILĖ. Tai čia jie ir būna visus metus? ..
TILTILIS. Taip.
MITILĖ (rodo į antkapių plytas). O šičia — tai durys
pas juos įeiti? ..
TILTILIS. Taip.
MITILĖ. Ar jie pasivaikščioti išeina, kai gražus oras? ..
TILTILIS. Jie gali išeiti vien tik n ak tį...
MITILĖ. Kodėl?
TILTILIS. Todėl, kad jie vienmarškiniai...
METILU Gal jie išeina ir kai lyja? ..
TILTILIS. Kai lyja, jie būva namie. ..
MITILĖ. O pas juos gražu, sakyk? ..
TILTILIS. Girdėjau, pas juos esą labai ankšta...
MITILĖ. Ar mažų vaikų jie turi? ..
TILTILIS. Žinoma; visi mirusieji vaikai juk su jais kar
tu b ūva...
MITILĖ. O ką jie valgyt gauna? ..
TILTILIS. Šakneles visokias...
MITILĖ. Tai mes juos pamatysim? ..
TILTILIS. Tikrai pamatysim, juk Deimantą pasukus vis
kas matyti.
MITILĖ. Ir ką jie pasakys? ..
TILTILIS. Nieko nepasakys, jie gi nešneka...
MITILĖ. Kodėl nešneka? ..
TILTILIS. Todėl, kad neturi ko pasakyti...
MITILĖ. Kodėl jie neturi ko pasakyti? ..
TILTILIS. Liaukis, nusibodai...
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*

Tyla

MITILĖ. Kada tu pasuksi Deimantą? ..
TILTILIS. Taigi žinai, kaip sakė Šviesa: palaukti vidur
nakčio, nes tada juos mažiau sutrukdysim..,
MITILĖ. Kodėl mažiau sutrukdysim? ..
TILTILIS. Todėl, kad tada jie patys išeina grynu oru
pakvėpuoti...
MITILĖ. Gal jau vidurnaktis? ..
TILTILIS. Ar matai laikrodį bažnyčios bokšte? ..
MITILĖ. Taip, matau net mažąją rodyklę...
TILTILIS. Užtaigi! Tuoj muš nakties dvyliktą... Va! ..
Kaip tik ... Girdi? ..
*

Girdėti, kaip muša nakties dvyliktą

MITILĖ. Norėčiau eiti nam o!..
TILTILIS. Dabar ne laikas... Tuoj pasuksiu Deiman
t ą ...
MITILĖ. Ne, ne! .. Nesuk tu jo! .. Aš noriu eit na
mo! .. Man taip baisu, broliuk! .. Man baisiai baisu! ..
TILTILIS. Tai kad nėr jokio pavojaus...
MITILĖ. Aš nenoriu pamatyt numirėlių. .. Nenoriu,
nenoriu! ..
TILTILIS. Gerai, tu ir nematysi: užsimerk! ..
MITILĖ (kabinasi į drabužį Tiltiliui). Tiltili, aš nega
liu! .. Ai, negalim a!.. Jie tuoj išlįs iš po žemių! ..
TILTILIS. Nedrebėk ta ip ... Jie pasirodys tik trumpam,
visai trum pam ...
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MITILĖ. Tai kad ir tu pats drebi, Tiltili! .. Jie bus bai
sūs? ..
TILTILIS. Jau laikas, gaišti negalim a...
*

Tii tUis pasuka Deimantą. Siaubinga tylos ir laukimo
minutė. Po to iš lėto ima svyruoti kryžiai, atsiveria
kapai, pakyla antkapių plytos

MITILĖ (spaudžiasi prie Tiltilio). Jie jau išlenda!..
Aure, ai! ..
*

Ir štai iš visų atsivėrusių kapų pamažu kyla glėbiai
gėlių, jos iš pradžių blankios ir neaiškios, tarytum
garų debesėliai, paskui ryškėja, darosi baltos ir ty 
ros, tolydžio tirštėja, tolydžio didėja, darosi gausios
ir nuostabios, jos palaipsniui galingai užgožia viską,
kapines paverčia savotišku fejerišku sodu, lyg ves
tuvių puota, o viršum jo netrukus pakyla pirmieji
aušros spinduliai. Rasa žvilga, žiedai skleidžiasi, vė
jas šnara medžių lapijoje, bitės siaudžia, paukščiai
bunda ir užtvindo visą erdvę pirmuoju himno saulei
svaiguliu. Tiltilis ir Mitilė, labai nustebę, sumišę,
stovi už rankučių susiėmę, žengia vieną kitą žingsnį
tarp gėlių, ieškodami, kur yra kokios nors kapų
žymės

MITILĖ (ieško tarp žolynų). Kur jie yra, tie numirė
liai? ..
TILTILIS (taip pat ieško). Nėra num irėlių...

Uždanga
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AŠTUNTAS PAVEIKSLAS. Priešais uždangą, vaizduojančią gražius debesis

*

Įeina T i i t i J i s, M i i i i ė, Š v i e s a ,
tė, D u o n a ,
Ugni s,
Cukrus,
ir P i e n a s

Šuo. Ka
Vanduo

ŠVIESA. Manau, kad šį sykį mes Žydrąją paukštę taip
kaip ir turim. Apie čia reikėjo iš pat pradžių pagalvoti...
Bet tik šį rytą, kada aušrai auštant stiprėjau, švystelėjo
man mintis kaip dangaus spindulys... Mes dabar esame
prie burtų sodų vartų; šiuose soduose, Likimo prižiūrimi,
vieši visi Žmonių Malonumai ir Palaimos...
TILTILIS. Ir daug jų yra? Gal bus galima jų gauti? Ar
jų yra mažų? ..
ŠVIESA. Yra mažų ir didelių, riebių ir liesų, labai gra
žių ir nelabai patrauklių... Tačiau patys bjauriausi prieš
kurį laiką buvo išgrūsti iš šitų sodų ir susirado prieglaudą
pas Nelaimes. Mat, reikia pasakyti, kad Nelaimės gyvena
visai šalimais, oloje, susisiekiančioje su Malonumų sodais,
atitvertoje vien miglos ar plonų ploniausio audinio uždan
ga, kurią plastena vėjas, atlekiantis iš Teisingumo aukštu
mų arba iš Amžinybės gelmių, plastena ir kartkarčiais pa
kelia. .. Dabar mums reikia susitarti, kaip ką darysim,
ir imtis atsargumo priemonių. Apskritai, Malonumai labai
geri, bet vis dėlto kai kurie iš jų yra pavojingesni ir klas
tingesnį net už didžiausias Nelaim es...
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DUONA. Turiu sumanymą! Jeigu jie pavojingi ir klas
tingi, tai gal geriau būtų mums palaukti prie vartų, kad
galėtume greit vaikams pagelbėti, jeigu jiems tektų
bėgti...
ŠUO. Jokiu būdui .. Jokiu būdu! .. Aš su savo dievai
čiu eisiu visur! .. Kas bijo, tas tegu lieka prie v artų !..
Mums nereikalingi nei bailiai (žiūri į Duoną), nei išdavi
kai (žiūri į Katę).
UGNIS. Aš tai eisiu į vidų! .. Tenai, sako, linksma! ..
Ten visą laiką šoka...
DUONA. O gal ir valgo? ..
VANDUO (verkšlenamai). Aš niekad nesu matęs nė
mažiausio malonumo!.. Norėčiau galų gale pamatyti nors
vieną! ..
ŠVIESA. Nutilkit! Niekas neklausia jū sų ... Aš nu
sprendžiau šitaip: vaikus lydės Šuo, Duona ir Cukrus.
Vanduo neis su jais, užtat kad jis per skystas; Ugnis irgi
neis, užtat kad ji per didelė nenuorama. Pienui labai pa
tarčiau likti už vartų, nes jis per jautrus; Katė gali daryti
kaip n o ri...
ŠUO. Ji b ijo !..
KATĖ. Aš ta proga užeisiu aplankyti kai kurių Nelai
m ių — jos mano senos draugės ir gyvena greta Malonu
mų. ..
TILTILIS. O tu, Šviesa, ar neisi su mumis? ..
ŠVIESA. Aš taip be niekur nieko negaliu eiti pas Ma
lonumus: daugumas jų neatlaiko mano artum os... Bet aš
čia turiu storą skarą, kuria susisupu, kai lankau laimin94

guosius. . . (Ji išskleidžia didelę skaią ir ja rūpestingai
susisupsto) Nereikia, kad bent vienas mano sielos spin
dulys juos gąsdintų, nes daug yra Malonumų, kurie bijo
šviesos ir nėra laimingi... Na, šitaip tai nė patiems ne
gražiesiems, nė patiems riebiesiems nebus ko baim intis...
Uždanga prasiskleidžia, ir atsiveria devintas pa
veikslas
DEVINTAS PAVEIKSLAS_________________________ Malonumų rūmai

Kai uždanga prasiskleidžia, pirmajame rūmų plane
matyti lyg salė, sudaryta aukštų marmuro kolonų,
tarp kurių, pridengdamos scenos gilumą, kaba sun
kios purpuro draperijos, pritvirtintos už storų auk
suotų virvių. Architektūra primena pačius juslin
guosius ir prabangiuosius Venecijos bei Flamandų
renesanso momentus (Veronezę, Rubensą). Girlian
dos, gausybės ragai, torsados, vazos, statulos, gausy
bė paauksinimų visame kame.— Viduryje — masyvus
ir fejeriškas jaspio ir auksuoto sidabro stalas, apstaty
tas kandeliabrais, aukso ir sidabro indais, apdėtas
nuostabiais patiekalais. — Aplinkui stalą valgo, rė
kauja, dainuoja, skėtriojasi, voliojasi arba miega
tarp žvėrienos, įstabių vaisių, išvartytų ąsočių ir
amloių patys riebieji Malonumai. Jie stambūs, nebe
įmanomai nutukę, raudonveidžiai, vilki aksomais ir
brokatais, ant galvų — aukso, perlų ir brangakmenių
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vainikai. Gražios vergės be paliovos nešioja garuo
jančius dubenis ir putojančius gėrimus. — Muzika
vulgari, bravūriška ir brutali, joje dominuoja vari
niai instrumentai.— Scena skendi slogioje raudonoje
šviesoje. — T i 11 i 1 i s, M i t i I ė, Š u o , D u o n a
ir C u k r u s , iš pradžių gana nedrąsūs, pirmajame
plane dešinėje glaudžiasi aplink Š v i e s ą . K a l ė ,
nieko nesakiusi, nudrožia scenos gilumon, irgi de
šinėje, pakelia tamsią uždangą ir tenai dingsta
TILTILIS. Kas tie stori ponai, kurie čia puotauja ir
valgo taip daug skanumynų?
. ŠVIESA. Tai patys riebieji Malonumai žemėje, tie, ku
riuos galima matyti gryna akimi. Gal kartais Žydroji
paukštė ir čia užklysta, nors nelabai panašu. Todėl dar
nesuk Deimanto. Mes dėl visa ko apžiūrėkim ir šitą sa
lės dalį.
TILTILIS. Ar galima prie jų artyn prieiti?
ŠVIESA. Galima. Jie nepikti, nors vulgarūs ir dažniau
siai prastai išauklėti.
MITILE. Kiek jie pyragaičių turi! . .
ŠUO. Ir žvėrienos! ir dešrų! ir avienos! ir veršienos
kepenų! .. (Iškilmingai) Nieko pasaulyje nėra skanesnio
už veršienos kepenis! ..
DUONA. Tiktai pyragas iš gerųjų miltų! O kiek pyra
gų ant jų stalo! .. Ir kokių gražių, kokių gražių! .. Jie dar
storesnį už mane! ..
CUKRUS. Atsiprašau, atsiprašau, labai, labai atsipra
šau. .. Prašyčiau leisti žodį ta rti... Nenorėčiau nieko už96

gauti, betgi prašom neužmiršti, kad šito stalo garbės vir
šūnė yra Cukraus gaminiai, o jie savo švitesiu ir didenybe
viršija — jei taip galima pasakyti — visa, kas tik yra šioje
salėje ir gal net visame pasaulyje...
TILTILIS. Kokie patenkinti atrodo tie storuliai, kokie
laimingi! .. Ir kaip jie rėkauja! kaip kvatojasi! kaip dai
nuoja! .. Regis, jie pamatė m us...
*

Tikrai, keletas pačių riebiųjų Malonumų atsikėlė
nuo stalo ir, vos bepaeidami, pilvus prilaikydami,
artėja prie vaikų grupės

ŠVIESA. Nebijokit, jie labai vaišingi... Jie turbūt no
ri tave kviesti pasivaišinti... Nesutik, nepriimk nieko,
nes gali užmiršti, ko išėjai ieškoti...
TILTILIS. Nejau negalima paragauti nė vieno pyra
gaičio? Atrodo tokie skanūs, švieži, cukrum pabarstyti,
uogiene papuošti, kremu aptepti! ..
ŠVIESA. Jie yra pavojingi — jie palaužtų tavo valią.
Reikia mokėt atsisakyti kai kurių dalykų, jei nori gerai
atlikti savo pareigą. Vaišių nepriimk, atsisakyk manda
giai, bet tvirtai. Štai ir jie ...
PATS RIEBUSIS MALONUMAS (tiesia ranką Tiltiliui).
Sveikas gyvas, Tiltili! ..
TILTILIS (nustebęs). Jūs mane pažįstate?.. Kas jūs
esate?..
RIEBUSIS MALONUMAS. Aš esu pats riebusis Malo
numas, Malonumas būti turtingam, ir ateinu visų mūsų
brolių vardu prašyti jūsų, o taip pat ir visos jūsų šeimy7. Žydroji paukštė
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nos, kad savo apsilankymu pagerbtumėte mūsų niekad
nesibaigiančią puotą. Jūs čia pasibūsite visų vertingiau
sioje draugystėje, tarp pačių tikrųjų ir riebiųjų Malonu
mų, kokių tik yra šioje Žemėje. Leiskite jums pristatyti
svarbiausius iš jų. Štai mano žentas, Malonumas būti sa
vininku, — jo pilvas kriaušės pavidalo. Štai Malonumas
tenkinti tuščios garbės norą — pažiūrėkit, kaip dailiai ap
valūs jo skruostai.
*

Malonumas tenkinti tuščios garbės norą nusilenkia,
kaip malonę teikdamas

Štai Malonumas gerti, kai nejauti troškulio, ir Malonu
mas valgyti, kai nebejauti alkio,— jie dvyniai, ir jiems
jau kojos pinasi.
*

Dvyniai nusilenkia sverdinėdami

Štai Malonumas nieko nežinoti, tas kurčias kaip žemė, ir
Malonumas nieko nesuprasti, tas aklas kaip kurmis. Štai
Malonumas nieko neveikti ir Malonumas miegoti daugiau
negu reikia — jų rankos kaip duonos minkštimas ir akys
kaip drebučiai. Štai pagaliau Negudrus Juokas, išsižiojęs
lig ausų, kuriuo užsikrečia v isi...
*

Negudrus Juokas nusilenkia ir kvatojasi susiries
damas

TILTILIS (rodo pirštu į vieną riebų Malonumą, kuris
laikosi kiek nuošaliau). O kas toks va šitas, kuris nedrįs
ta prisiartinti ir gręžiasi nuo mūsų šalin? ..
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RIEBUSIS MALONUMAS. A, tuščia jo, jis truputį
sarmatijasi, ir jį nepritinka rekomenduoti vaikam s...
(Stveria Tiltiliui už abiejų rankų) Tai — eime! Puota pra
sideda iš n au jo ... Jau dvyliktą kartą nuo šiandien ryto.
Mes tik jūsų ir laukiam. . . Ar girdit, kaip visi puotos da
lyviai šaukia jus didžiais balsais? .. Negaliu jų visų jums
pristatyti, jų labai daug... (Siūlo ranką abiem vaikam)
Leiskite jus palydėti į garbės v ietas...
TILTILIS. Didžiai dėkoju jums, ponas Riebusis Malo
nume. .. Labai gaila... Bet aš niekaip negaliu tuo tar
pu. .. Mes baisiai neturim laiko, mes ieškom Žydrosios
paukštės. Ar jūs kartais nežinot, kur ją rasti?
RIEBUSIS MALONUMAS. Žydrąją paukštę? .. Palūkė
kit. .. Taip, taip, prisim enu... Esu apie ją girdėjęs kažka
da. .. Ji, regis, nėra valgom a... Šiaip ar taip, jos mėsos
niekad nėra buvę ant mūsų stalo... Tai reiškia, kad jos
vertė pas mus ne kažin kokia... Bet jūs nenusiminkit: ra
sit pas mus daug kitų valgių, ir kur kas skanesnių... Šit
pasinersit mūsų gyvenime, tai pamatysit visa, ką mes
veikiam e...
TILTILIS. Ką jūs veikiate?
RIEBUSIS MALONUMAS. Taigi mūsų visas darbas ir
yra — nieko neveikti... Mes neturime nė minutės lais
vos. .. Reikia gerti, reikia valgyti, reikia miegoti. Esam
baisiai užsiėmę...
TILTILIS. Ir tai — įdomu? ..
RIEBUSIS MALONUMAS. Na ta ip .. . Turi būti įdomu,
kitokio užsiėmimo juk ir nėra šioje Žem ėje...
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ŠVIESA. J ūs taip manote? ..
RIEBUSIS MALONUMAS (rodydamas pirštu į Šviesą,
patylom Tiltiliui). Kas šita neišauklėta mergina? ..
*

Šio pokalbio metu būrelis antraeilių Riebių Malonu
mų ėmė šnekinti Šunį, Cukrų ir Duoną ir juos įtrau
kė į orgiją. Tiltilis staiga pastebi, kad jo palydovai
jau susibroliavę su pobūvio šeimininkais, sėdi prie
stalo, valgo, geria ir pašėlusiai skėtriojasi

TILTILIS. Na tik pažiūrėkit, Šviesai Jie jau prie sta
lo! ..
ŠVIESA. Pašauk juos! Kitaip bus blogai! ..
TILTILIS. Tilo! .. Tilo, eik šen! .. Eikš tučtuojau man,
girdi tu?! O jums, Cukrau ir Duona, kas leido atsiskirti
nuo manęs? .. Kaip jūs drįstat šitaip, manęs nepasiklau
sę? ..
DUONA (su pilna burna). Gal tu galėtum mandagiau
su mumis kalbėti? ..
TILTILIS. K ą?.. Tai Duona sau leidžia sakyti man
tu? .. Kas čia tave apsėdo? .. Ogi tu, Tilo! .. Ar taip tu
manęs klausai?! Na, eik čia, žemėn, žemėn! .. Ir grei
čiau! ..
ŠUO (pusbalsiu, iš galustalės). Kai aš valgau, tai ma
nęs nėra niekam, ir aš nieko negirdžiu...
CUKRUS (salsvu balsu). Prašom atleisti, mes negalim
taip imti ir palikti vaišingus šeimininkus — įsižeistų...
RIEBUSIS MALONUMAS. Matote! .. Jie duoda jums
pavyzdį!.. Eikšenkit, esate laukiam i... Nė kokių atsikal100

binėjim ų... Jei ne, tai mes jus gražiai verste priversim ...
Ei, Riebieji Malonumai, padėkit man! .. Sodinkim juos
varu prie stalo, kad būtų laimingi net prieš savo valią! ..
*

Visi Riebieji Malonumai, džiaugsmingai lėkdami ir
šokinėdami, traukia prie stalo vaikus, o tie prieši
nasi; Negudrus Juokas tuo tarpu grubiai stveria už
liemens Šviesą
ŠVIESA. Pasuk Deimantą, greičiau! ..

*

Tiltilis daro, ką liepia Šviesa. Tučtuojau scena nu
švinta neapsakomai tyra, nuostabiai rausva šviesa,
darnia ir lengva. Sunkios pirmojo piano puošmenos,
storos raudonos marškos atitrūksta ir dingsta, ir ta
da atsiskleidžia pasakiškas ir malonus jaukios rim
ties ir giedros sodas, tarytum didingas žalumos būs
tas su harmoningomis perspektyvomis, o jame gau
singa medžių lapija, tarpi ir švitanti, vešli ir vis
dėlto tvarkinga, taip pat gėlių žiedų nelytėti kerai
ir gaivi visur tekančių, šnarančių, čiurlenančių van
denų linksmumą tarytum ligi horizonto pakraščių
skleidžia pačią laimingumo idėją. Orgijos stalas
dingsta be pėdsakų; aksomai, brokatai, Riebiųjų Ma
lonumų vainikai, giedram dvelkimui sceną perdvelkus, pakyla, plyšta ir krinta, taip pat, kaip ir juokin
gos kaukės, prie apdujusių sugėrovų kojų. Šie vienu
akimirksniu supliūška it pradurtos pūslės, žiūri į kits
kitą, mirkčioja nuo nepažįstamos šviesos, kuri jiems
žilpina akis, ir, pasimatę galų gale tokie, kokie yra
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iš tikrųjų, būtent, nuogi, bjaurūs, ištižę ir niekingi,
ima rėkti iš gėdos ir siaubo, o jų riksmų tarpe aiš
kiai išsiskiria Negudraus Juoko šūksniai, nustelbiu
kitus. Vienas tik Malonumas nieko nesuprasti lieka
absoliučiai ramus, tuo tarpu jo kolegos puldinėja it
apkvaišę, mėgina kur išbėgti ar pasislėpti užkam
piuose, manydami, kad ten jų nematys niekas. Ta
čiau skaidriai nušvitusiame sode nebėra patamsių.
Užtat dauguma jų ryžtasi iš nevilties lįsti už grės
mingos uždangos, kuri dešinėje, kampe, dengia N e
laimių olos angą. Kai jų kuris, panikos genamas,
pakelia tos uždangos kraštą, tuoj išsigirsta kilę olos
gilumoje riksmai, keiksmai, plūdimai. Šuo, Duona ir
Cukrus su kaltomis minomis prieina prie vaikų ir,
labai drovėdamiesi, slepiasi už jų
TILTILIS (matydamas išbėgiojant Riebiuosius Malonu
mus). Ai ai, kokie jie bjaurūs!.. Kur jie bėga? ..
ŠVIESA. Jie, dievaži, pakvaišo iš baim ės... Jie mano
pasislėpti pas Nelaimes, tik jie tuo mažai pasidžiaugs...
TILTILIS (apsižvalgo, nustemba). Ogi sodo gražumas!
Sodo gražumas! .. Kur mes esame? ..
ŠVIESA. Esame toje pat vietoje, tik tavo akys dabar
kitaip m ato... Dabar mes matom viską taip, kaip iš tikro
yra, o netrukus pamatysim sielas tų Malonumų, kurie
nebijo Deimanto šviesos...
TILTILIS. Kaip gražu! .. Kokios grožybės v isu r!.. Ga
lėtum pamanyti, jog dabar vidurvasaris... O! Žiūrėkit,
rodos, eina į mus, gal pasišnekėti su mumis n o ri...
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Iš tikro, soduose ima rastis į angelus panašios būty
bės, kurios atrodo nubudusios iš ilgo miego ir plau' kiamai juda tarp medžių. Jos vilki švitančiais rūbais
subtilių ir malonių spalvų, primenančių rožės sklei
dimąsi, vandens šypseną, ryto žydrį, gintaro rasą
etc. . .
ŠVIESA. Štai į mus artinasi kai kurie smagūs ir įdo
mūs Malonumai, jie mums daug ką pasakys...
TILTILIS. Tu juos pažįsti? ..
ŠVIESA. Taip, pažįstu visus; aš pas juos apsilankau
dažnai, nors jie to nė žinoti nežino...
TILTILIS. Kiek jų daug, kiek jų daug! .. Eina ir eina
iš visų pusių! ..
ŠVIESA. Kitados jų buvo daug daugiau. Riebieji Ma
lonumai jų apsčiai išnaikino.
TILTILIS. Vis tiek jų liko dar gerokai...
ŠVIESA. Kai Deimanto įtaka pasklis šiuose soduose,
tu jų pamatysi tiek ir tie k ... Yra Žemėje kur kas daugiau
Malonumų, negu paprastai manoma; tik daugumas Žmo
nių nemoka jų ra sti...
TILTILIS. Antai, kokie mažiukai! Bėkim jų pasitikti! ..
ŠVIESA. Neverta. Kurie mums įdomūs, tie ateis šičia.
Mes neužteksim laiko susipažinti su visais k itais...

\

*

Būrelis Mažyčių Malonumų, šokinėdami ir juokais
trūkdami, atbėga iš žalumynų gilumos ir ima šokti
ratelį aplink vaikus
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TILTILIS. O jau gražumas jų, gražumas! .. Iš kur jie
atsirado, kas jie? ..
ŠVIESA. Tai vaikų M alonumai...
TILTILIS. Ar galima juos užkalbinti? ..
ŠVIESA. Nieko nebus. Jie dainuoja, šoka, juokiasi, bet
kalbėti jie dar nem oka...
TILTILIS (nenustygdamas). Labas, mažiukai, labas! ..
O, koks riebuilis tas antai, kur juokiasi! .. Ir kokie jų
skruostukai gražūs, ir kaip jie dailiai apvilkti! .. Ar jie
visi čia turtingi? ..
ŠVIESA, o ne, čia, kaip ir visur, beturčių yra kur kas
daugiau, negu turtingųjų...
TILTILIS. Kurie iš jų beturčiai?..
1'
ŠVIESA. Negalima atskirti... Vaikų Malonumai visa
da aprengti gražiausiais rūbeliais, kokių tik yra Žemėje
ir Danguje.
TILTILIS (nebenurimdamas vietoje). Norui eiti šokti
su ja is ...
ŠVIESA. Jokiu būdu negalima, nėra laiko... Žydrosios
paukštės, manau, nerasime nė č ia ... Beje, ir jie neturi
laiko — matai, jau išlekia... Jie taip pat negali gaišti, nes
vaikystė greit prabėga...
J'

*

Kitas būrelis Malonumų, jau truputį didesnių už
anuos, įpuola galvotrūkčiais į sodą ir, dainuodami
visa gerkle: „Štai kur jie! Štai kur jie! Jie mus ma
to! Jie mus m ato!. . “ šoka aplink vaikus džiaugs
mingą farandolą. Kai baigia šokti, tas, kuris atrodo
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esqs būrelio vadovas, prieina prie Tiltilio ir ištiesia
jam ranką
MALONUMAS. Sveikas gyvas, Tiltili! ..
TILTILIS. Dar vienas, kur mane pažįsta! .. (Šviesai)
Kur tik pasisuku — visur mane pažįsta... Kas tu? ..
MALONUMAS. Neprisimeni?.. Galiu kirsti lažybų,
kad tu neprisimeni nė vieno iš mūsų būrio...
TILTILIS (kebliai pasijutęs). Tikrai n e ... N ežinau...
Neatmenu, kad būčiau jus kur m atęs...
MALONUMAS. Ar girdite? .. Taip ir maniau! .. Jis
mūsų nematęs! ..
*

Visi šio būrelio Malonumai pratrūksta juoktis

" Ei, mano mielas Tiltili, kaipgi tu mūsų nepažįsti! .. Mes
juk visuomet esame aplink tave! .. Mes valgom, geriam,
pabundam iš miego, kvėpuojam,— mes gyvenam su ta
vimi! ..
TILTILIS. Taip, taip, iš tikrųjų, atm enu... Bet aš norė
čiau žinoti, kaip jūs vadinatės...
MALONUMAS. Matau gražiausiai, kad tu nieko neži
n a i... Aš esu namų Malonumų vadas, o šitie visi — tai
Malonumai, kurie namuose gyvena...
TILTILIS. Vadinas, ir namuose gali būti Malonumų? ..
*

Visi Malonumai pasileidžia kvatotis

MALONUMAS. Jūs girdite?! A r namuose gali būti
Malonumų! .. Ak tu, vargšeli, taigi namai pilni Malonu
mų, pilni sausakimšai! .. Mes juokiamės, dainuojame,
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linksminamės taip, jog sienos dreba, stogas kilnojasi, bet
mes elgiamės gražiai, tu nieko nematai, nieko negirdi. ..
Na, reikia manyti, ateity tu būsi gudresnis... O kolei kas
paspausk ranką žymesniems iš m ūsų.. . Kai sutiksi pas
save, lengviau bus pažinti... O ilgainiui prieis tokia die
na, kad tu juos padrąsinsi šypsniu, padėkosi jiems mei
lingu žodžiu, nes, iš tikrųjų, jie daro visa, ką tik gali,
kad tau gyventi būtų lengva ir sm agu... Tad štai, susipažinkim: pirmiausia — aš pats, Malonumas gerai elgtis.
Esu ne iš pačių gražiųjų, bet iš pačių rimtųjų. Atsiminsi
mane? .. O štai Malonumas kvėpuoti tyru oru, jis beveik
persišviečia.. * Štai Malonumas mylėti tėvus, jis vilki pil
kais drabužiais ir visada nelabai linksmas, užtat kad jo
nelabai kas paiso... Štai žydro dangaus Malonumas, jis,
suprantama, vilki žydrai, o čia — Miško malonumas, ku
ris, irgi suprantama, vilki žaliai, o tu jį matai visada, kai
žiūri pro langą... Štai dar giedrų dienų Malonumas, jo
drabužiai deimanto spalvų, o šitas ■
— pavasario Malonu
mas, ir jo apdaras smaragdinis...
TILTILIS. Ir jūs taip gražiai rengiatės kiekvieną
dieną?..
MALONUMAS. Žinoma! Kiekviena diena — sekmadie
nis namuose, jei moki žiūrėti atmerktomis akim is... O
kai ateina vakaras, štai saulėleidžių Malonumas, gražes
nis už visus karalius pasaulyje; paskui ateina Malonumas
matyti užtekančias žvaigždes, žėrintis kaip senųjų amžių
dievas. .. Kada apsiniaukia dangus, štai pasirodo Malonu
mas žiūrėti, kaip lyja lietus, pasidabinęs perlais, o žiemą
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apsilanko Malonumas pasišildyti prie kūrenamo židinio —
jis nušalusias rankas apgaubia purpuriniu apsiaustu... Ką
jau besakyti apie patį gerąjį iš tų Malonumų, artimą gi
minę didžiosioms tyrosioms Palaimoms, kurias tuojau pa
matysite, — tai nekaltų minčių Malonumas, skaisčiausias
iš visų m ūsų... O paskui, dar y r a ... £, jų baisiai daug
yra! Aš niekad nebaigsiu jų skaičiuoti, o dar turiu pra
nešti Didžiosioms Palaimoms, gyvenančioms ten, aukštai,
palei dangaus vartus,— jos dar nežino, kad jūs atėjo te...
Nusiųsiu pas jas su žinia Malonumą basam lakstyti po
rasą — tasai yra visų pašankiausias... (Malonumui, kurį
ką tik paminėjo ir kuris atlekia pasišokėdamas) Bėk! ..
*

Šiuo momentu kažkoks K i p š i u k a s , apvilktas
juodu triko, visus stumdydamas ir neartikuliuotais
garsais rėkaudamas, pripuola prie Tiltilio, šokinėja
aplink jį kaip padūkęs ir jį kumščiuoja, baksnoja,
spardo

TILTILIS (sumišęs ir labai pasipiktinęs). O čiagi kas
per laukinis?
MALONUMAS. Še! Čia yra Smagumas būti nepaken
čiamam, ištrūkęs iš Nelaimių olos. Nežinia, kur jį ir dėti.
Iš visur jis išsprunka. Net ir Nelaimės nebenori jo pas
save laikyti.
*

Kipšiukas toliau kamuoja T ii filį, tas veltui mėgina
nuo jo gintis; paskui, kvatodamas, jis staiga dings
ta be priežasties, kaip ir atsiradęs
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TILTILIS. Kas jam yra? Gal jis kvailas?
ŠVIESA. Nežinau. Tikriausiai ir tu pasidarai toks, kaip
jis, kai imi neklausyti. O tuo tarpu reikia pasiteirauti
apie Žydrąją paukštę. Gal tavo namų Malonumų vadas
žinos, kur ją ra sti...
TILTILIS. Kur ta paukštė yra? ..
MALONUMAS. Jis nežino, kur Žydroji paukštė!
*

Visi namų Malonumai pratrūksta juoktis

TILTILIS (užsigavęs). Nežinau, iš tiesų ... Nėra čia iš
ko juoktis...
*

Vėl juoko papliūpa

MALONUMAS. Na, tu nepyk... O jūs nesijuokit...
Jis nežino — ką gi darysi, daugumas Žmonių nežino, iš
to nėra ko juoktis... Bet štai Malonumas basam lakstyti
po rasą jau davė žinią Didžiosioms Palaimoms, ir jos jau
eina į mus.
*

Tikrai, aukštos ir gražios angeliškos figūros su švitančiais rūbais artinasi iš lėto

TILTILIS. Kokios jos gražios! .. Kodėl jos nesijuo
kia? .. Ar jos nėra laimingos? ..
į
ŠVIESA. Ne tas, kas juokiasi, yra visų laimingiau
sias. ..
TILTILIS. Kas jos? ..
MALONUMAS. Didžiosios Palaimos...
TILTILIS. Tu žinai jų vardus? .
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MALONUMAS. Aišku, mes dažnai su jomis drauge
žaidžiame... Štai, žiūrėk, priekyje visų — Didžioji Palai
ma būti teisingam, kuri nusišypso visada, kai atitaisoma
neteisybė; aš dar labai jaunas, dar nesu nė karto matęs
jos šypsantis. Už jos — Palaima būti geram, ji yra visų
laimingiausia, bet ir visų liūdniausia; jai labai norisi eiti
pas Nelaimes ir jas guosti, net sunku ją nulaikyti. Deši
nėje matyti Palaima gerai užbaigti darbą, o greta jos —
Palaima mąstyti. Toliau — Palaima suprasti, amžinai ieš
kanti savo brolio, Malonumo nieko nesuprasti...
TILTILIS. Aš gi jį mačiau, tą jos brolį! .. Jis nuėjo
pas Nelaimes su Riebiaisiais Malonumais...
MALONUMAS. Taip ir maniau! .. Jis pasuko blogu
keliu, nedora draugystė jį sugadino galutinai... Tik ne
reikia apie tai kalbėti jo seseriai. Ji išvyktų jo ieškoti, ir
mes netektume vienos gražiausiųjų palaim ų... O štai dar,
Didžiųjų Palaimų tarpe,— Palaima matyti tai, kas gražu;
ji kas dieną prideda po keletą spindulių prie tos šviesos,
kuri čia viešpatauja. ..
TILTILIS. O kas tenai, toli toli, aukso debesyse, aš vos
įžiūriu, net pasistiebęs ant pirštų galų? ..
MALONUMAS. Ten Didžioji Palaima m ylėti... Bet tau
reikės dar gerokai palaukti, tu dar per mažas matyti ją
v isą...
TILTILIS. O ten, žemiau, gilumoje, kas tokios, kur su
sisupusios šydais ir neina artyn?
MALONUMAS. Tai tos palaimos, kurių Žmonės dar
nepažįsta.. .
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TILTILIS. Kodėl šitos ant mūsų papyko?.. Kodėl eina
šalin?..
MALONUMAS. Jos užleidžia vietą naujai Palaimai,
ateinančiai, gal tyriausiai iš visų, čionai esančių...
TILTILIS. Kas ji tokia? ..
MALONUMAS. Tu dar jos nepažįsti? .. Nagi įsižiūrėk
geriau, atsiverk iki pat širdies gelmių! .. Ji pamatė tave,
ji pamatė tave! .. Ji atbėga, ištiesus į tave rankas! .. Tai
tavo motinos džiaugsmas, tai su niekuo nepalyginama
Motinos meilės palaima! ..
*

Kitos Palaimos, subėgusios iš visur, šauksmais pa
sveikina Motinos meilę, po to prasiskiria tylomis,
duodamos jai kelią

MOTINOS MEILE. Tiltilis! Ir Mitilė! .. O, tai jus aš
atrandu, jus! .. Tai netikėtai!.. Buvau namie viena vie
niša, ir štai jūs abudu iškilę iki dangaus, kur spinduliuo
ja palaimoje visų motinų siela! .. Bet pirmiausia — išbu
čiuoti, išbučiuoti, kiek tiktai galima! .. Eikšenkit abudu
į mano glėbį. Niekas pasauly negali duoti didesnės lai
mės! .. Tiltili, tu nesijuoki? .. Nei tu, Mitile? .. Jūs ne
pažįstat savo motinos meilės?.. Nagi įsižiūrėkit gerai —
argi štai ne mano akys, ne mano lūpos, ne mano ran
kos? ..
TILTILIS. Na taip, pažįstu, tik aš nežinojau.., Tu pa
naši į mamą, tiktai daug gražesnė...
MOTINOS MEILE. Kurgi, juk aš nesenstu... Kiekvie
na nauja diena man prideda jėgų, jaunystės, laim ės...
no

Kiekviena tavo šypsena mane pajaunina vieneriais me
tais. .. Namie to nematyti, bet čia matyti viskas, ir tai yra
tiesa. . .
TILTILIS (žiūri į ją nustebęs ir kartkarčiais ją bučiuo
ja). Ogi šita graži tavo suknia — iš ko ji? . . Iš šilko, si
dabro ar perlų?..
MOTINOS MEILĖ. Ne, iš bučinių, pažvelgimų, pamylavim ų... Kiekvienas bučinys prideda jai vieną saulės
ar mėnulio spindulį...
TILTILIS. Keista! .. Niekad nebūčiau pagalvojęs, kad
tu tokia turtinga... Kur tu laikai tą suknią? .. Gal toje
spintoje, kurios raktą turi tėtė? ..
MOTINOS MEILĖ. O ne, aš ją nešioju kasdien, tik tu
nematai, užtat kad nieko nematyti, kai esi užsimerkęs...
Visos motinos turtingos, kai myli savo vaik u s... Motinų
nėra neturtingų, nėra negražių, nėra senų... Jų meilė vi
sada yra gražiausioji Palaim a... Ir kada ji atrodo nuliū
dusi, užtenka, jog sykį pabučiuoja kūdikį arba ją pabu
čiuoja kūdikis — ir visos ašaros pavirsta žvaigždėmis jos
akių gelm ėje...
TILTILIS (žiūrėdamas į ją su nuostaba). Na taip, iš tik
rųjų, tavo akys pilnos žvaigždžių... Ir čia tikrai tavo
akys, tiktai dar gražesnės... Ir čia tavo ranka, ir plonytis
žiedelis ant piršto... Ir dar žymu toji vieta, kur tu nusi
deginai aną vakarą, žibindama lem pą... Tik tavo ranka
dabar baltesnė, ir oda kokia švelnutė, kokia plonytė! ..
Tarytum persišviečia... Ji turbūt darbo nedirba, kaip
anoji, kur namie? ..
m

MOTINOS MEILE. Juk čia toji pati ranka, toji pati;
argi tu nematai, kokia ji pasidaro balta, kaip nušvinta,
kada tave glosto? ..
TILTILIS. Nuostabūs dalykai, mama, balsas irgi tavo;
tik tu kalbi gražiau, negu nam ie...
MOTINOS MEILĖ. Namie man begalė darbų, niekad
laiko n eturiu... Bet vis tiek, juk suprantam ir tą, kas
nepasakyta... O dabar, pamatęs mane tokią, ar atpažin
si rytoj su palaike suknia, grįžęs į mūsų trobelę? ..
TILTILIS. Nenoriu grįžti į trobelę... Kai tu čia, ir aš
noriu būti čia, kol tu būsi...
MOTINOS MEILE. Taigi vis tiek, ten esu ir aš, ten
esam ir visi mes. Čia atėjai tik tam, kad suprastum pa
galiau, kaip reikia mane matyti, kai žiūri į mane tenai,
nam ie... Ar supranti, mano Tiltili? .. Tu dabar manai,
jog esi danguje; betgi dangus yra visur, kur mes myli
mės. .. Nėra dviejų motinų, ir tu neturi k ito s... Kiekvie
nas vaikas turi tik vieną motiną, ji visada ta pati ir visa
da visų gražiausia, tik reikia ją pažinti ir mokėti į ją žiū
rėti. .. Bet sakyk, kaip tau pavyko čia ateiti, kaip radai
kelią, kurio Žmonės ieško nuo tų laikų, kai jie gyvena
Žem ėje?..
TILTILIS (rodo į Šviesą, kuri, iš diskretiškumo, yra pa
ėjusi į šalj). Ji mane atvedė...
MOTINOS MEILĖ. Kas ji yra? ..
TILTILIS. Šviesa...
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MOTINOS MEILĖ. Niekad jos nesu mačiusi. . . Girdė
jau, kad ji vaikus labai myli, kad yra g e ra ... Tačiau ko
dėl ji slepiasi? . . Ar ji niekad neparodo savo veido? ..
TILTILIS. Parodo, bet ji nenori, kad Malonumai išsi
gąstų, pamatę save tikroje šviesoje...
MOTINOS MEILĖ. Ji, matyt, nežino, kaip mes jos bai
siai laukiam! . . (Šaukia kitas Didžiąsias Palaimas) Ei, se
sės, eikit šen, eikit šen! . . Eikit greičiau, rinkitės visos,—
juk Šviesa galų gale aplankė mus! ..
*

Visos Didžiosios Palaimos sujunda ir bėga artyn.
Šauksmai: „Šviesa atėjo!.. Šviesa! Šviesa!.."

PALAIMA SUPRASTI (prask.iria kitas, prieina prie Švie
sos ir ją pabučiuoja). Jūs esate Šviesa, o mes ir nežinojo
me! .. Mes seniai, seniai, seniai laukiame jūsų! .. Nepa
žįstate m anęs?.. Aš esu Palaima suprasti ir ieškojau jū
sų ilgai, ilgai... Mes esame labai laimingos, bet mes ne
matome toliau pačių savęs. . .
PALAIMA BŪTI TEISINGAM (irgi pabučiuoja Šviesą).
O mane ar pažįstate? . . Esu Palaima būti teisingam, aš
jūsų taip daug sykių šaukiausi. .. Mes esame labai lai
mingos, bet mes nematome toliau savo šešėlių. ..
PALAIMA MATYTI TAI, KAS GRAŽU (irgi pabu
čiuoja). O mane ar pažįstate?.. Esu Grožio Palaima, aš jus
taip mylėjau visada... Mes esame labai laimingos, bet
mes nematome toliau savo sapnų...
PALAIMA SUPRASTI. Sese, brangioji sese, nebeverskite mūsų laukti... Esame didžiai tvirtos, esame didžiai
8 Žydroji paukitė
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ty ro s... Tad nuskleiskite nuo savęs tuos šydus, kurie dar
slepia pilnutines tiesas ir pilnutines laim es... Žiūrėkite,
visos mano seserys klūpo prie jūsų kojų. .. Jūs esate mū
sų karalienė ir mūsų gėrio pilnatvė...
ŠVIESA (dar glaudžiau susisiausdama šydais). Mano
seserys, mano gražiosios seserys, aš klausau savojo Valdo
vo įsakym ų... Dar neatėjo valanda, ji išmuš kada nors,
ir aš atsiskleisiu jums drąsiai ir atv irai... Sudieu! Stokitės, pasibučiuokim dar sykį, kaip susiradusios seserys, ir
laukim dienos, kuri ateis gal ne po ilgo...
MOTINOS MEILE (bučiuoja Šviesą). Jūs tokia gera
buvote mano vargšams vaikeliam s...
ŠVIESA. Aš visada būsiu gera tiems, kas myli kits ki
tą. . .
PALAIMA SUPRASTI (artinasi prie Šviesos). Tegu
paskutinis bučinys nusileidžia ant mano veido...
*

Jų bučinys ilgas. Paskui, kai jos atsiskiria ir pake
lia galvas, jų akyse matyti ašaros

TILTILIS (nustebęs). Kodėl jūs verkiate? . . (Žiūri j ki
tas Palaimas) Va! Jūs irgi verkiate. . . Ir kodėl visų akys
pilnos ašarų? ..
ŠVIESA. Cit, vaikuti mano. ..
Uždanga
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PENKTAS VEIKSMAS
DEŠIMTAS PAVEIKSLAS

Ateities viešpatyste

Be galo erdvios Žydrųjų Rūmų salės, jose vieši vai
kai, kurie dar turės gimti.— Begalinės safyrų kolo
nų eilės laiko skliautines turkio lubas. Viskas čia,
nuo šviesos ir lazurito grindų iki vos įžiūrimų sce
nos tolumų, kuriose nyksta paskutinės arkos, iki
mažiausių smulkmenų viskas čia — viena žydruma,
nereali, sodri, fejeriška. Tik kolonų kapiteliai ir co
koliai, skliaustų santvaros, keli krėslai, keli apvalai
niai suolai yra iš baltojo marmuro arba alebastro.—
Dešinėje, tarp kolonų, didelės opalinės durys. Už tų
durų, kurias scenos pabaigoje atidarys Laikas, yragyvasis Gyvenimas ir Aušros uostas. Visur pilna vai
kų, sugrupuotų dailiais būreliais, apvilktų ilgais žyd
rais rūbeliais. Vaikai vieni žaidžia, kiti vaikštinėja,
kiti šnekasi ar svajoja,- daugelis jų miega, bet ir
daugelis darbuojasi tarp kolonų, gamina savo busi
muosius išradimus bei atradimus; jų varstotai, įran
kiai, aparatai, kuriuos jie konstruoja, augalai, gėlės,
vaisiai, kuriuos jie augina ar skina, yra taip pat ant
gamtiškai žydri ir skaidrūs, kaip visa Rūmų atmosfe
ra.— Tarp vaikų vaikštinėja kelios figūros, aukštos,
lieknos, valdingai gražios ir tylios, kurios atrodo115.

esančios angelai; jų rūbai irgi žydri, tik kiek blan
kesni ir vaiskesni. Pirmajame plane iš kairės įeina,
lyg vogčiomis sėlindami, T i 11 i 1 i s, M i t i 1 ė ir
Š v i e s a . Dėl jų pasirodymo kyla Žydrųjų Vaikų
sąjūdis: šie tuoj apipuola ateivius iš visų pusių, bū
riuojasi apie netikėtus svečius ir smalsiai juos ap
žiūrinėja
MITILE. Kur Cukrus, Katė ir Duona?. .
ŠVIESA. Jiems negalima čia įeiti: jie sužinotų Ateitį
ir nustotų klausyti...
TILTILIS. O Šuo? . .
ŠVIESA. Jam irgi būtų negerai sužinoti, kas jo laukia
busimajame laike... Aš juos visus uždariau bažnyčios
rū sy je...
TILTILIS. Kur mes esame? ..
ŠVIESA. Esame Ateities viešpatystėje, tarp vaikų, ku
rie dar negimę. Deimantas mus įgalina aiškiai matyti vi
sa, kas yra šioje šalyje, nors Žmonės net nenumano, kad
tokia šalis yra. Labai gali būti, kad čia mes rasim ir Žyd
rąją paukštę.. .
TILTILIS. Tai jau tikriausiai toji paukštė bus žydra,
nes čia viskas žydra. .. (Dairosi aplinkui) Dievuliau, kaip
čia gražu! ..
ŠVIESA. Žiūrėk, vaikai atlekia. ..
TILTILIS. Gal jie pyksta ant mūsų? ..
ŠVIESA. A naiptol... Matai, jie šypsosi, jiems tiktai
nuostabu...
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2YDRI VAIKAI (subėgdami iš visų pusių vis gausiau).
Gyvi mažiukai! .. Žiūrėkit, ei, žiūrėkit, Gyvi mažiukai! ..
TILTILIS. Kodėl jie mus vadina „Gyvais mažiukais"? ..
ŠVIESA. Todėl, kad patys jie dar negyvena...
TILTILIS. Tai ką jie veikia? ..
ŠVIESA. Jie laukia savo gimimo valandos...
TILTILIS. Savo gimimo valandos? ..
ŠVIESA. Taip. Visi vaikai, kurie gimsta Žemėje, atei
na iš čia. Jie kiekvienas laukia savo laiko... Kai Tėvai
ir Motinos panori turėti vaikų, tai atsidaro šit anos dide
lės durys dešinėje, ir vaikai nužengia Žemėn...
TILTILIS. Kiek jų daug! Kiek jų daug! ..
ŠVIESA. Yra dar daugiau, tik nematyti v isų ... Tu pa
galvok, reikia, kad būtų kam rastis per visus amžius...
Niekas jų suskaičiuoti negalėtų...
TILTILIS. O tos didelės žydros būtybės, kas jos to
kios? ..
ŠVIESA. Nežinoma tikrai. Reiktų manyti, kad tai sar
gės. .. Sakoma, kad jos ateis į Žemę po Žm onių.. . Ta
čiau jų klausinėti nevalia...
TILTILIS. Kodėl? ..
ŠVIESA. Todėl, kad tai Žemės paslaptis. . .
TILTILIS. O su tais, mažiukais, ar galima kalbėtis? ..
ŠVIESA. Žinoma! Susipažinkit, pašnekėkit... Antai vie
nas, atrodo smalsesnis už k itus... Prieik, pašnekėk su
ju o ...
TILTILIS. Ką jam sakyti? ..
ŠVIESA. Ką tik nori, šnekėk kaip su draugu..,.
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TILTILIS. Ir ranką paduoti galima? ..
ŠVIESA. Aišku, jis tau nieko nedarys... Tik nereikia
taip varžytis... Aš jus paliksiu vienus, tai jausitės lais
viau. .. Be to, man reikia pašnekėti su ana didele Žydra
būtybe...
TILTILIS (prieina prie Žydro vaiko ir duoda jam ran
ką). Sveikas gyvas! .. (Paliečia vaiko rūbelį) Kas čia ta
vo? ..
VAIKAS (paliečia rimtai pirštu Tiltilio kepurę). O čia
k as?..
TILTILIS. Čia? . . Mano kepurė... Tu neturi kepu
rės? ..
VAIKAS. Ne. Kam ji? ..
TILTILIS. Pasisveikinti... Ir dar, kad nebūtų šalta...
VAIKAS. Ką reiškia šalta? ..
TILTILIS. Kai drebi va šitaip: brrr! .. b rrr!.. Kai pūkš
tai rankas ir daužai jomis va šitaip... (Smarkiai daužo
rankom sau pęr šonus)
VAIKAS. Tai Žemėje šalta? ..
TILTILIS. Na taip, kartais, žiemą, kai neturim kuo kū
renti. ..
VAIKAS. Kodėl? ..
TILTILIS. Todėl, kad tai brangiai atsieina, kad reikia
pinigų malkoms pirkti. ..
VAIKAS. Kas yra pinigai? ..
TILTILIS. Tai, kuo užmoka...
VAIKAS. A! . .
TILTILIS. Vieni jų turi, kiti visiškai n etu ri...
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VAIKAS. Kodėl? ..
TILTILIS. Todėl, kad jie neturtingi... O tu ar turtin
gas? .. Kiek tau metų? ..
VAIKAS. Aš greitai gimsiu. .. Aš gimsiu po dvylikos
metų. .. O gimti, sakyk, ar gera? ..
TILTILIS. O, labai! . . Tai įdomu! ..
VAIKAS. Kaip tu gimei? ..
TILTILIS. Nebeatsimenu. . . Labai seniai buvo! . .
VAIKAS. Sako, ten gražu: Žemė, Gyvi padarai! . .
TILTILIS. Taip, tenai nieko sau ... Yra paukščių, py
ragaičių, žaislų. .. Jų kai kas turi sočiai; o tie, kas neturi,
gali žiūrėti į turinčius. . .
VAIKAS. Mums sako, kad už durų mūsų laukia mo
tinos. . . Jos yra geros, tiesa? . .
TILTILIS. O taip! Be galo geros, nieko nėr už jas ge
resnio! .. Senelės taip pat geros, tik jos per greit mirš
ta. ..
VAIKAS. Miršta? . . Ką tai reiškia? ..
TILTILIS. Nagi išeina vieną vakarą ir nebepareina...
VAIKAS. Kodėl? ..
TILTILIS. Ar aš žinau? .. Gal todėl, kad jos liūdnos...
VAIKAS. Taviškė irgi išėjo? . .
TILTILIS. Mano senelė? . .
VAIKAS. Senelė ar mama, lyg ne vis tie k ...
TILTILIS. A, matai, ne vis tiek! .. Senelės išeina pir
miau, ir dėl to labai liūdna.. . Manoji buvo baisiai g e ra ...
VAIKAS. Kas yra tavo akims? .. Ar jos perlus daro? ..
TILTILIS. Ne, ne; čia ne perlai...
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VAIKAS. O kas, jei ne perlai?..
TILTILIS. Nieko, čia taip viskas žydra, tai man akys
pavargo truputį...
VAIKAS. Kaip tas vadinasi? ..
TILTILIS. Kas? . .
VAIKAS. Nagi tas, kas rieda iš ak ių ...
TILTILIS. A, tai vandens truputėlis...
VAIKAS. Ar tas vanduo iš akių eina? ..
TILTILIS. Taip, kartais, kai verkiam e...
VAIKAS. Kas tai yra verkti?
TILTILIS. Aš neverkiau dabar; tai dėl to žydrumo di
delio. .. Bet, jei verkčiau, būtų taip p a t...
VAIKAS. Ar dažnai tenka verkti? ..
TILTILIS. Berniukai neverkia, tik m ergaitės... O pas
j us ar neverkia? ..
VAIKAS. Neverkia, aš nė nem oku...
TILTILIS. Niekis, išmoksi... Kas čia toks tavo žaislas
su sparnais?..
VAIKAS. Šitas? Tai bus mano išradimas, kai gyvensiu
Žem ėje...
TILTILIS. Koks išradimas? .. Tai tu jau išradai ką? ..
VAIKAS. Na taip, argi tu nežinai? .. Kai aš gyvensiu
Žemėje, turėsiu išrasti tokį Daiktą, kuris visus daro Lai
mingus. ..
TILTILIS. Ar tas daiktas skanus valgyti? .. Ar jis ke
lia triukšmą? . .
VAIKAS. Ne, visai negirdėti nieko...
TILTILIS. G aila...
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VAIKAS. Aš prie jo darbuojuosi kiekvieną d ien ą...
Jau beveik baigtas... Gal nori pasižiūrėti? ..
TILTILIS. Žinoma... Kur jis yra? ..
VAIKAS. Ana va, matyti iš čionai, tarp kolonų...
KITAS ŽYDRAS VAIKAS (prieina prie Tiitilio ii tam
po jį už rankovės). Gal nori manąjį pažiūrėti, sakyk? ..
TILTILIS. Na taip, tik parodyk. Kas tai yra? ..
KITAS VAIKAS. Trisdešimt trys vaistai gyvenimui pra
ilginti. .. Va ten, tuose žydruose flakonuose...
TREČIAS VAIKAS (išeidamas iš pulko). O aš atnešiu
pasaulin šviesą, kokios niekas nėra matęs! .. (Jis visas
nušvitęs nepaprasta šviesa) Juk tai pašėlusiai įdomu,
tiesa? ..
KETVIRTAS VAIKAS (traukia Tilt Ui už rankos). Eikš,
pažiūrėk mano mašiną — ji atranda lobius, slypinčius Mė
nulyje! ..
*

Žydrieji vaikai grūdasi aplink Tiltilį ir Mitiię ir rė
kia visi per kits kitą: „Ne, ne — mano pažiūrėk, ma
no! .. Ne, mano gražesnė!.. Mano — negirdėta nere
gėta! . . Mano visa iš cukraus!.. Jo mašina neįdo
mi. . . Jis pasigrobė mano idėją!” ir t. t. Taip be
tvarkos šūkaudami, jie tempia Gyvus mažiukus prie
žydrų dirbtuvių, ir ten kiekvienas išradėjas palei
džia veikti savo idealią mašiną. Sudūksta suktis mė
lynu mirgesiu ratai, smagračiai, krumpliaračiai,
skriemuliai, pavarų diržai, keisti prietaisai, dar var
dais nepavadinti, o juos visus gaubia melsvi nerea
lu

luino debesys. Daugybė neregėtų ir paslaptingų įren
gimų pakyla ir sklando po skliautais arba ropinėja
aplink kolonų pamatus, tuo tarpu vaikai išskleidžia
arba išvynioja žemėlapius ir planus, atsiverčia kny
gas, nudengia žydraspalves statulas, atsineša dideliausias gėles, milžiniškus vaisius, kurie atrodo lyg
iš safyro ir turkio padaryti
VIENAS ŽYDRAS VAIKAS (sulinkęs po milžiniško
dydžio saulučių žiedų našta). Pažiūrėkit, kokios mano gė
lės! ..
TILTILIS. Kas tai per gėlės? .. N epažįstu...
ŽYDRAS VAIKAS. Tai saulutės! ..
TILTILIS. Negali būt! .. Tokios didelės, kaip ratai. ..
ŽYDRAS VAIKAS. Ir kaip jos gardžiai kvepia! ..
TILTILIS (uosto saulutes). Stebuklai! ..
ŽYDRAS VAIKAS. Tokias išauginsiu, kai atsirasiu
Žem ėje...
TILTILIS. O k ad a?..
ŽYDRAS VAIKAS. Po penkiasdešimt trejų metų, ketu
rių mėnesių ir devynių dienų. ..
*

Ateina d u 2 y d r i v a i k a i ir atneša lyg sietyną,
pakabintą ant skersinio, nebeįmanomai didelę vyn 
uogių kekę, kurios kiekviena uoga didesnė nei
kriaušė

VIENAS IŠ KEKĖS NEŠĖJŲ. Ką tu pasakysi apie ma
no vaisius?..
TILTILIS. Kriaušių kekė! ..
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TAS PATS VAIKAS. Čia ne kriaušės, o vynuogės! ..
Tokio didumo vynuogės augs, kai man bus trisdešimt me
tų. .. Aš išradau b ūdą...
KITAS VAIKAS (neša susilenkęs ant kupros pintinę
žydrų obuolių, didumo sulig melionais). Šit ir aš! .. Pa
žiūrėk, kokie mano obuoliai! ..
TILTILIS. Tai kad čia m elionai!..
VAIKAS. Kur ten melionai! .. Čia mano obuoliai, ir
tie dar ne patys didieji! .. Visi bus tokie, kai aš gyvensiu
Žem ėje... Aš išradau sistem ą...
DAR KITAS VAIKAS (priveža žydru karučiu žydrus
melionus, didesnius nei moliūgai). O kaip tau patinka
mano melionai? ..
TILTILIS. Juk čia moliūgai! ..
MELIONIŲ ATVEŽĖJAS. Kai aš gyvensiu Žemėje,
melionai bus va šitokie, o! .. Aš eisiu už sodininką pas
Devynių Planetų K aralių...
TILTILIS. Devynių Planetų Karalių?.. Kur toksai
y ra ? ..
DEVYNIŲ PLANETŲ KARALIUS (prieina išdidžiai; jis
atrodo kokių ketverių metų ir vos ne vos laikosi ant savo
mažų kreivų kojyčių). Ogi štai kur! ..
TILTILIS. O! Koks tu nedidelis...
DEVYNIŲ PLANETŲ KARALIUS (rimtai ir sentenciškai). Užtat mano darbai bus dideli.
TILTILIS. Kokius gi darbus tu nudirbsi?
DEVYNIŲ PLANETŲ KARALIUS. Aš įsteigsiu Visuo
tinę saulės planetų konfederaciją.
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TILTILIS (nežino, ar tikėli, ar ne). Iš tik rų jų ?..
DEVYNIŲ PLANETŲ KARALIUS. Į ją įeis visos pla
netos, be Saturno, Urano ir Neptūno, užtat kad šitos yra
baisiai toli, neišmatuojamai. (Nueina sau, kupinas orumo)
TILTILIS. Jis įdomus...
DAR VIENAS ŽYDRAS VAIKAS. O šitą ar matai?
TILTILIS. Kurį?
VAIKAS. Antai, tą mažiuką, miegantį palei koloną...
TILTILIS. Matau, o kas?
VAIKAS. Jis atneš tyrą džiaugsmą visam Žemės ru
tuliui. ..
TILTILIS. Kuo?
VAIKAS. Idėjomis, kurios dar niekam ligi šiol neat
ėjo į g alvą...
TILTILIS. O ką nuveiks anas storulis, kuris vis krapš
tosi nosį? ..
VAIKAS. Jis turės išrasti ugnį Žemei šildyti, kai Saulė
atauš...
TILTILIS. O anie du, kur stovi susikabinę ir vis bu
čiuojasi; ar jie brolis ir sesuo? ..
VAIKAS. Ne, jie, žinai, tokie keisti. .. Jie Įsimylėjė
liai. ..
TILTILIS. Kas tai y r a ? ..
VAIKAS. N ežinau... Tai Laikas juos taip vadina, juo
kais. .. Jie žiūri visą laiką kits kitam į akis, bučiuojasi
ir vis atsisveikina...
TILTILIS. Kodėl?
VAIKAS. Rodos, jie negalės kartu išeiti...
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TILTILIS. O anas mažiukas rausvais skruostais, kur
atrodo toks rimtas ir žinda nykštį, kas jis per vienas? ..
VAIKAS. Regis, jis turės išnaikinti Neteisybę Žemė
je. ..
TILTILIS. Šitaip? ..
VAIKAS. Sako, tai esąs baisiai sunkus darbas...
TILTILIS. O tas rudaplaukis, kuris vaikšto lyg nema
tydamas,— ar jis aklas? ..
VAIKAS. Kol kas dar ne; bet jis apaks... Įsižiūrėk
gerai; rodos, jis turės nugalėti M irtį...
TILTILIS. Ką tai turėtų reikšti? ..
VAIKAS. Nežinau gerai, bet, sako, tai esąs labai di
delis dalykas...
TILTILIS (rodo į daugybę vaikų, miegančių kolonų
papėdėje, ant laiptų, ant suolų ir t. t.). O tie visi, mie
gantieji,— kiek jų daug!— ar jie nieko neveikia? ..
VAIKAS. Jie galvoja...
TILTILIS. Apie ką? ..
VAIKAS. To jie nežino kolei kas, bet ir jie kiekvie
nas turi ką nors atsinešti, eidami į Žemę... Dykom ran
kom išeiti draudžiam a...
TILTILIS. Kas draudžia? ..
VAIKAS. Laikas, kuris stovi prie durų. .. Tu jį pama
tysi, kai duris atidarys... Jis toks, žinai, nesukalbamas
senis...
DAR KITAS VAIKAS (atbėga iš salės gilumos, skirda
masis taką per vaikų daugybę). Sveikas gyvas, Tiltili! ..
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TILTILIS. Tai gražiausia! .. Iš kur jis žino mano var
dą? ..
VAIKAS (kuris ką tik atlėkė, karštai bučiuodamas Tiltilį ir Mitilę). Labas, labas! .. Kaip gyvuojat? .. Nagi, pa
bučiuok mane, tu irgi, M itile... Nėr ko stebėtis, kad ži
nau tavo vardą,— gi aš būsiu tavo brolis... Man ką tik
pasakė, kad tu č ia ... Buvau pačiame salės gale, rankio
jau savo m intis... Pasakyk mamai, kad aš jau pasiruo
šęs. ..
TILTILIS. Vadinasi, tu ketini pas mus ateiti? ..
VAIKAS. Na taip, tikrai, kitais metais, verbų sekma
dienį. .. Tu nekamuok manęs per daug, kai būsiu ma
žas. .. Man smagu, kad gavau jus pabučiuoti iš anksto...
Pasakyk Tėtei, tegu lopšį sutaiso... Kaip pas jus, ge
rai? ..
TILTILIS. Nagi nieko sa u ... Ir Mamytė tokia g era!..
VAIKAS. O kaip su valgymu? ..
TILTILIS. Visaip pasitaiko... Būna dienų, kad net py
ragaičių gauname, tiesa, Mitile? ..
MITILE. Per Naujus metus ir Liepos keturioliktą. ..
Mamytė iškepa...
TILTILIS. Ką tu tame maišelyje turi? .. Atneši mums
ką nors? ..
VAIKAS (labai išdidžiai). Žinoma! Atnešu tris ligas:
skarlatiną, kokliušą ir tym us...
TILTILIS. Gerai, kad tik tie k !.. O paskui, ką paskui
veiksi? . .
VAIKAS. Paskui? . . Aš iš jūsų išeisiu. . .
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TILTILIS. Tai argi verta ateiti?..
VAIKAS. Bene mes galim pasirinkti? ..
*

Tuo momentu pasigiista ir sklinda savotiška vibra
cija, ilga, stipri, krištoliškai tyra,- ji atrodo einanti
iš kolonų ir opalinių durų, kurias apšviečia stipres
nė šviesa

TILTILIS. Kas čia ką daro? ..
VIENAS IS VAIKŲ. Laikas! .. Jis tuoj atidarys du
ris! ..
*

Visi Žydri vaikai tuojau sujunda sukrunta. Daugu
mas jų meta savo mašinas ir darbus, daugelis mie
gančiųjų pabunda, ir tiek vieni, tiek kiti nukreipia
akis j opalines duris ir artinasi / jas

ŠVIESA (prieina prie Tiltilio). Mėginkim pasislėpti už
kolonų... Nereikia, kad Laikas mus čia užtiktų...
TILTILIS. Nuo ko tas toksai garsas? ..
VIENAS VAIKAS. Tai Aušra keliasi... Priėjo valan
da, kada vaikai, kurie šiandien gimsta, nužengia į Že
mę. ..
TILTILIS. Kaip jie nužengia? .. Yra kokie laiptai? ..
VAIKAS. Tuoj pam atysi... Laikas jau atitraukia durų
skląsčius. ..
TILTILIS. Kas tasai Laikas? ..
VAIKAS. Nagi toksai senis, kuris pašaukia, kam rei
kia išeiti...
TILTILIS. Ar jis piktas? ..
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VAIKAS. Ne, tik jis nieko neklauso, ar jam ką sakai,
ar nesakai... Gali prašyti, kiek n o ri,— neišleis, jei ne
tavo eilė, jis varo šalin visus, norinčius greičiau išeiti...
TILTILIS. Kurie jau išeina, tie laimingi? ..
VAIKAS. Kas lieka, tie nelabai patenkinti, bet ir iš
eiti liūdna... Va! V a ! .. Jau jis atidaro! . .
*

Didelės opalinės durys palengva atsidaro. Tarsi to
lima muzika girdėti Žemės gausmas. Raudona ir
žalia šviesa skverbiasi į salę. Tarpdury pasirodo
L a i k a s — aukštas senis ilga barzda, su dalgiu ir su
smėlio laikrodžiu. Toliau matyti baltos ir auksinės
burės laivo, sustojusio prie tam tikros krantinės,
susidariusios iš rausvų Aušros miglų

LAIKAS (tarpduryje). Ar pasiruošę visi tie, kieno iš
mušė valanda? ..
ŽYDRI VAIKAI (lekia prie jo iš visų pusių ir grūdasi
per kits kitą). Mes čia! .. Mes čia! .. Mes čia! ..
LAIKAS (einantiems pro jį vaikams, rūsčiu balsu). Po
vieną, po vieną! .. Vėl grūdatės daugiau, negu reikia...
Amžinai ta pati istorija! .. Manęs neapgausite! .. (Grą
žindamas vieną vaiką) Palaukš, dar tavo eilė nepriėjo! ..
Grįžk, rytoj ateisi. .. Ir tavo taip pat, grįžk, palauksi dar
dešimtį m etų.. . Tryliktas piemuo? .. Reikėjo tik dvyli
kos, daugiau neleisiu, dabar ne Teokrito ar Vergilijaus
laikai... Vėl gydytojai... Negalima taip daug, Žemėje,
sako, jiems vietos jau stinga... O inžinieriai, kur inžinie128

riai?.. Doro žmogaus reikia, vieno vienintelio, kad bent
pasižiūrėti būtų. . . Tai kur tas doras žmogus? . . Tu? . .
*

Vienas vaikas linkčioja galvą, kad taip

Ė, atrodai labai nupiepęs. . . negyvensi ilgai! . . O jūs te
nai, nepulkit, nepulkit taip smarkiai! .. Na, ką nešiesi? ..
Nieko, visiškai nieko? dykom rankom? . . Ne, šitaip tai
neleisiu... Būtinai turėk pasiruošęs ką nors — didelį nu
sikaltimą, jeigu nori, ligą kokią, man vis tiek, bet kad tik
turėtum ką neštis. . .
*

Vieną mažiuką kiti vaikai stumia artyn durų, o jis
priešinasi, kiek tik gali. Laikas pastebi tai
Na, na, kas čia dabar? .. Tu gi žinai, kad tavo valanda
priėjo. . . Reikalingas herojus, kuris nugalėtų Neteisybę;
tai tu esi, turi e iti.. .
ŽYDRI VAIKAI. Jis nenori, pone...
LAIKAS. Kaip tai nenori? . . Ką čia susimanei, išdykėliuk mažas?.. Be jokių atsikalbinėjimų, mes neturim
laiko. . .
MAŽIUKAS (kitų stumiamas). Ne, ne! .. Aš nenoriu! ..
Man nepatinka gimti! . . Man patinka būti čia! . .
LAIKAS. Niekas neklausia tavo norų. . . Metas priėjo —
vadinasi, reikia! . . Na, greičiau, drožk! ..
VIENAS VAIKAS (išėjęs į priekį). O, išleiskite ma
ne! .. Aš eisiu vietoj jo! .. Girdėjau, mano tėvai jau seni,
jie laukia manęs baisiai ilgai! ..
LAIKAS. Nieko nebus! . . Prieis laikas — gims vai
kas! . . O šiaip, pradėsi jūsų kalbų klausyti, tai galo ne9. Žydroji paukfitė

129

sulauksi... Tas nori, anas nenori, tam per anksti, kitam
per v ė lai... (Pavaro atgal vaikus, susigrūdusius į prieduręj Nesigrūskit, m ažiukai... Atsitraukit, smalsuoliai...
Tiems, kurie šiandie nelšeinat, nėra ko kaišioti snapiukus į lauką... Kai dabar, tai visi labai skubate, o kai
prieina eilė, tai ir baiminatės, ir traukiatės atbuli... Antai,
tie keturi dreba kaip epušės lapai... (Vienam vaikui, ku
ris buvo beišeinąs pro duris ir staiga grįžta) Na, ko tau? ..
Kas atsitiko?..
VAIKAS. Pamiršau dėžutę su dviem nusikaltimais, ku
riuos turėsiu padaryti...
KITAS VAIKAS. O aš — stiklainį su idėja, kaip ap
šviesti m inias..,
TREČIAS VAIKAS. Aš pamiršau skiepą savo geriau
sios kriaušių veislės...
LAIKAS. Bėkit greit pasiimti! .. Beturim vos šešis šim
tus dvylika sekundžių... Aušros laivo burės jau plasta —
ženklas, kad jau laukia jūsų... Pavėluosit — ir nebegim sit... Gyviau, greičiau, lipkit į laivą, lipkit! .. (Su
čiumpa vieną vaiką, mėginusį pro jo tarpkojį išsprukti
į prieplauką) Aha, vėl tu čia! .. Tai jau trečias kartas,
kai tu mėgini gimti be eilės... Žiūrėk man, kad daugiau
to nebūtų, kitaip — gausi amžinai laukti mano sesers Am
žinybės būste; o tu žinai gerai, jog ten nėra linksma...
Na, tai kaip, ar jau visi pasiruošę? .. Visi savo vietose? ..
(Perbėga akimis vaikus, susibūrusius krantinėje ar jau
susėdusius laive) Vieno dar trūksta... Jis moka gerai pa
sislėpti, bet aš jį vis tiek matau m inioje.,. Manęs neap(30

gausi... Ei, ei, mažiuk, vadinamas Įsimylėjėliu, sakyk
sudieu savo gražuolei...
*

Du mažiukai, vadinami Įsimylėjėliais, meiliai susi
kabiną, miltinai išblyškusiais iš nusiminimo veide
liais, prieina prie Laiko ir klaupiasi jam prie kojų

PIRMAS VAIKAS. Ponas Laike, leiskit man su ja išei
ti! ..
ANTRAS VAIKAS. Ponas Laike, leiskit man su juo
pasilikti! ..
LAIKAS. Negalima! .. Mums beliko tik trys šimtai de
vyniasdešimt keturios sekundės...
PIRMAS VAIKAS. Aš geriau negimsiu! ..
LAIKAS. Pasirinkimo nėra! ..
ANTRAS VAIKAS (maldaujamai). Aš ateisiu per vė
lai! ..
PIRMAS VAIKAS. Manęs jau gyvo nebebus, kai ji
nužengs į Žemę!..
ANTRAS VAIKAS. Aš jo nebepamatysiu! ..
PIRMAS VAIKAS. Mes būsim vieniši, vieniši!..
LAIKAS. Visa tai — ne mano dalykas... Skųskitės Gy
venimui. .. O aš — aš sujungiu ir išskiriu taip, kaip man
įsakyta. .. (Sugriebia Pirmą vaiką) Eik! . .
PIRMAS VAIKAS (nepasiduodamas). Ne, ne, n e !.. Ir
ją kartu! ..
ANTRAS VAIKAS (įsikabina į Pirmo drabužius). Paleiskit j į ! .. Paleiskit j į ! ..
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LAIKAS. Na tik ne mirti eina jis, o gyventi! .. (Veda
lauk Pirmą vaiką) Eik! ..
ANTRAS VAIKAS (su didžiausiu nusiminimu tiesia
rankas į nuvedamą vaiką). Ženklą duok! .. Nors kokį
ženklą! .. Sakyk, iš ko tave pažinti? ..
PIRMAS VAIKAS. Aš tave mylėsiu visada! ..
ANTRAS VAIKAS. Aš būsiu visų liūdniausia! . . Tu
atpažinsi mane! .. (Ji krinta žemėn ir lieka gulėti)
LAIKAS. Jūs daug geriau darytumėt, jei gaivintumėt
v iltį... O dabar — viskas... (Pasižiūri į smėlio laikrodį)
Mums beliko tik šešiasdešimt trys sekundės...
*

Paskutinį kartą smarkiai sujunda ir tie vaikai, kurie
išvyksta, ir tie, kurie pasilieka. Paskubomis šūkauja
vieni kitiems: „Sudieu, Pjerai! .. Sudieu, Žanai! .. Ar
pasiėmei viską? .. Tu skelbk mano mintį! .. Ar ne
užmiršai ko? . . Pasistenk mane pažinti!.. Aš tave
suieškosiu!. . Nenuleisk niekais savo sumanym ų!..
Neišsilenk per daug į pasaulio Erdvą!.. Pranešk
naujienas!. . Sako, negalima! . . Galima, galima, tik
pamėgink! . . Duok žinią, ar gražu tenai! .. Ateisiu
pasitikt tavęs! . . Aš gimsiu ant sosto! . ." ir t. t.

LAIKAS (judindamas raktus ir dalgį). Gana! .. Gana! ..
Inkaras jau pakeltas! ..
*
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Laivo burės praslenka ir dingsta. Girdėti, kaip tols
ta nuplaukiančių vaikų šūksniai: „Aure žem ė!..
Ž em ė!.. Aš jau m atau!.. Kokia graži žem ė!.. Ko
kia šviesi! . . Kokia didelė!. ." Paskui lyg iš begali-

nio tolio ateina daina, skambanti džiaugsmingu lau
kimu.
TILTILIS (Šviesai). Kieno tie balsai?.. Juk ten ne vai
kai dainuoja. . . Balsai visai kitokie...
ŠVIESA. Taip, tai dainuoja Motinos, atėjusios jų pa
sitikti. ..
*

Tuo tarpu Laikas uždaro opalines duris. Atsigręžia,
meta paskutinį žvilgsnį į salę ir staiga pamato Tiltilį, Mitilę ir Šviesą

LAIKAS (nustebęs ir supykęs). O čia dabar kas? . . Ką
jūs čia veikiat?.. Kas jūs tokie? .. Kodėl jus ne žydri? ..
Pro kur čia įlindote? .. (Artinasi prie jų, grasindamas dal
giu)
ŠVIESA (Tiltiliui). Neatsiliepk! . . Aš turiu Žydrąją
paukštę... Turiu po apsiaustu... Bėkim la u k ... Pasuk
Deimantą — ir dingsim jam iš ak ių ...
*

Jie išsėlina vogčiomis į kairę tarp kolonų pirmaja
me plane
Uždanga

ŠEŠTAS VEIKSMAS
VIENUOLIKTAS PAVEIKSLAS

*

Atsisveikinimas

Scenoje vaizduojama siena, joje — mažos durelės.
Pradeda aušti rytas. — Įeina T i i t i i i s, M i t i 1 ė,
Š v i e s a , D u o n a , C u k r u s , U g n i s ir P i e 
nas

ŠVIESA. Tu niekaip neatspėsi, kur mes dabar esame.
TILTILIS. Tikrai ne, Šviesa, užtat kad nežinau.
ŠVIESA. Nepažįsti šios sienos, šių durelių?..
TILTILIS. Siena raudona, durelės žalios...
ŠVIESA. Ir, jas matydamas, tu nieko neprisimeni? ..
TILTILIS. Prisimenu tiktai, kaip Laikas mus išprašė
pro d uris...
ŠVIESA. Kaip keista, kad sapnuoji... Savo paties ran
kos nepažįsti...
TILTILIS. Kas sapnuoja? .. Gal aš? ..
ŠVIESA. O gal a š ... Ką gali žinoti... O šita siena eina
aplinkui namus, kuriuos matei daug, daug sykių nuo to
laiko, kai esi užgimęs. ..
TILTILIS. Mačiau daug sykių?..
ŠVIESA. Na taip, miegaliuk tu ! .. Čia juk tie patys
namai, iš kurių mes išėjom vieną vakarą lygiai prieš me
tus, diena į d ieną...
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TILTILIS. Lygiai prieš metus? .. Vadinasi? ..
SVIESA. K o gi vartai akis kaip safyro kukulius...
Taip, žinoma, čiagi tavo tėvų nam učiai...
TILTILIS (prieina prie durelių). Bet kad, regis... Iš
tikrųjų. . . T urbūt... Šitos durelės. .. Jau pažįstu skląstį. ..
Tai jie čia?.. Mes pas M amą?.. Noriu pas Mamą tuč
tuojau. .. Noriu pabučiuoti ją, nieko nelaukęs! ..
ŠVIESA. Pala, p a la ... Jie tebemiega; nereikia jų bu
dinti staiga... Beje, ir durelės atsidarys tik tada, kai pri
eis laikas...
TILTILIS. Koks laikas? .. Ilgai reiks laukti?..
ŠVIESA. Deja, ne! .. Vos kelias m inutes...
TILTILIS. Ar tu, Šviesa, nesi laiminga, kad grįžtame? ..
Kas tau y ra ? .. Tu išblyškusi, tarytum serganti...
ŠVIESA. Nieko man nėra, vaikuti... Man tiktai kiek
liūdna, kad turėsiu su jumis skirtis...
TILTILIS. Skirtis?..
ŠVIESA. Taip reikia... Aš nebeturiu ko veikti čia; me
tai praėjo, tuoj sugrįš Fėja ir paklaus, ar radai Žydrąją
paukštę...
TILTILIS. O tas ir yra, kad aš neturiu Žydrosios paukš
tės! .. Atminimų šalies paukštė pajuodijo, Ateities — pa
raudonijo, tos, kurias sugaudėme Nakties rūmuose, visos
negyvos, o Miške pagauti negalėjau... Argi aš kaltas,
kad jos keičia spalvą, kad jos miršta arba kad pagauti
negaliu? .. Ar Fėja pyks ant m anęs?.. Ką ji sakys, ka
žin? ..
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ŠVIESA. Mes padarėm visa, ką galėjom ... Reikia ma
nyti, kad Žydrosios paukštės nė būti nėra; o gal ji nebe
tenka žydrumo, kai tik ją uždarai narvelyje...
TILTILIS. Beje, o kurgi narvelis? ..
DUONA. Štai, šeim ininke... Jis buvo patikėtas mano
rūpestingai globai per visą šią ilgą ir pavojų kupiną ke
lionę; šiandien, kada mano misija baigiasi, grąžinu jį
jums nepalytėtą ir neatidarytą, tokį, kokį gavau į savo
rankas... (Kaip oratorius, imąsis rėžti prakalbą) Dabar te
būnie leista man mūsų visų vardu tarti keletą žodžių...
UGNIS. Kas tam Kepalui davė žodį! . .
VANDUO (Ugniai). Ar nenutilsi! ..
DUONA. Mano paniekos vertos priešininkės, pavydelninkės trukdym ai... (Pakelia balsą) nesukliudys man at
likti savo pareigą iki galo... Taigi mūsų visų v ard u ...
UGNIS. Tik jau ne mano v a rd u ... Pati liežuvį turiu! ..
DUONA. Taigi mūsų visų vardu aš, kupinas gilaus bei
nuoširdaus jausmo, nors ir neparodyto, atsisveikinu su
šitais dviem likimo ženklu pažymėtais vaikais, kurie šian
dien užbaigia savo aukštą misiją. Sakydamas jiems su
dieu su tikrai nuliūdusia širdimi ir tikrai didžiu švelnumu,
einančiu iš abipusės pagarbos...
TILTILIS. Kaip?.. Tu sakai sudieu? .. Tai tu irgi mus
palieki? ..
DUONA. Deja! Taip turi b ū ti... Palieku jus, tikrai;
tačiau atsiskyrimas bus tik tariamas, jūs tik negirdėsite
mano kalbų...
UGNIS. Nedidelis nuostolis! ..
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VANDUO (Ugniai). Ar nenutilsi!..
DUONA (su didžiu orumu). Tai manęs neužgauna...
Atseit, aš sakau: jūs nebegirdėsite mano kalbų, neberegėsit manęs gyvuoju pavidalu... Jūsų akys tuojau nustos
matyti neregimąjį daiktų gyvenimą; tačiau aš visuomet
būsiu greta jūsų — būsiu duonkubilyje, ant lentynos, ant
stalo, šalia sriubos, nes aš — drįstu tvirtinti — esu visų
ištikimiausias Žmogaus palydovas ir valgio bendras nuo
seniausių laikų...
UGNIS. Še gražiausia! .. O aš? ..
ŠVIESA. Klausykit, minutės bėga, tuoj išmuš valanda,
kad reiks grįžti į Tylos viešpatystę... Skubėkit atsisvei
kinti su vaikais. . .
UGNIS (puola strimagalviais). Aš pirmiausia, pirmiau
sia aš! .. (Smarkiai myluoja vaikus) Sudieu, Tiltili, sudieu,
Mitile! Sudieu, mano brangūs vaikučiai... Atsiminkit
mane, jei reikės ką uždegti...
MITILĖ. Ai ai! Man k aršta!..
TILTILIS. Ai ai! Nosį nusvilino! ..
ŠVIESA. Ugnie, Ugnie, prilaikykit savo karštį! .. Čia
jums ne malkos židiny! ..
VANDUO. Tai patrakėlė! ..
DUONA. Ji blogai išauklėta! . .
VANDUO (eina prie vaikų). Aš jus, vaikeliai, pabu
čiuosiu iš lėto, švelniai, ir jums nesopės...
UGNIS. Saugokitės, jis sušlapins jus! ..
VANDUO. Aš esu meilingas ir lėtas; aš geras žmo
nėms. ..
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UGNIS. O skenduoliams? ..
VANDUO. Mylėkite Fontanus, klausykitės, kaip Upe
liai čiurlena... Ten aš būsiu visada...
UGNIS. Jis šlapiuoja visur!..
VANDUO. Kai sėdėsit vakare prie kurio Šaltinio,—
čia, miške, jų daug,— stenkitės suprasti, ką jis mėgina
pasakyti... N ebegaliu... Ašaros gniaužia gerklę, nebe
duoda kalbėti...
UGNIS. Neatrodo! ..
VANDUO. Prisiminkit mane, kai pažiūrėsit į grafi
ną. .. Dar mane rasite ąsotyje, laistytuve, cisternoje, kra
ne. ..
CUKRUS (jam įprastu būdu, veidmainiškai ir salsvai).
Jei jūsų atmintyje dar liks truputėlis vietos, prisiminkite,
kad kartais pasaldindavau jūsų b ū v į... Nebegaliu dau
giau jums nieko pasakyti... Ašaros priešingos mano bū
dui, ir man skauda, jei jos krinta man ant k o jų ...
DUONA. Jėzuitas! ..
UGNIS. Skiedalas! Karamelės gabalas! ..
TILTILIS. O kurgi pasidėjo Tiletė ir Tilo?.. Ką jie
beveikia? ..
*

Tuo pat metu pasigirsta šaižus Katės riksmas
MITILE (labai sunėrimus). Tiletė rauda! .. Ją skriau
džia kažkas!..

*
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Įbėga K a t ė , sutaršyta, suplėšytais drabužiais, laiky
dama nosinę prie žando, lyg jai dantį skaudėtų. Ji

įnirtingai šūkauja, o ją pridurmu įsiveja 5 u o, muš
damas, bakindamas, spardydamas
ŠUO (mušdamas Katę). Še tau, še! .. Dar tau ne ga
na! . . Dar nori? .. Še! Še! Še! ..
ŠVIESA, TILTILIS ir MITILE (puola jų skirti). Tilo! ..
Ar pašėlai! .. Tai dabar! .. Nurimki .. Liaukis! .. Kas tai
matęs! . . Palaukš! . . Gausi tu man! ..
*

Juos energingai išskiria

ŠVIESA. Kas y ra ? .. Kas pasidarė? ..
KATE (virkšnodama ir trindamasi akis). Tai vis jis,
ponia Šviesa... Jis mane įžeidinėjo, jis man primetė vinių
į sriubą, tampė mane už uodegos, mušė mane, o aš nieko
nedariau, nieko, ničnieko! ..
ŠUO (mėgdžiodamas ją). Nieko, ničnieko! .. (Pusbal
siu, rodydamas jai grimasas) O vis tiek tu gavai, gavai
gerai, ir dar gausi! ..
MITILĖ (glosto apkabinusi Katę). Vargše Tiletė, pasa
kyk, kur tau skauda! .. Aš su tavim drauge paverksiu...
ŠVIESA (Šuniui, rūsčiai). Jūsų elgesys kelia pasipik
tinimą juo labiau, kad susiriejote tokiu momentu, kada
ir taip jau nesmagu, nes tuojau gausim skirtis su šiais
vaikučiais...
ŠUO (staiga nurimęs). Skirtis su vaikučiais? ..
ŠVIESA. Taigi, tuojau išmuš valanda, kaip žinote...
Mes grįšim į Tylos viešpatystę... Nebegalėsim su jais
kalbėtis...
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ŠUO (staiga ima kaukti iš nusiminimo ir puola gerin
tis vaikams audringai, grubiai). Ne, ne! . . Aš nenoriu! . .
Aš nenoriu! .. Aš kalbėsiuos visada! .. Tu dabar mane
suprasi, tiesa, mano dievaiti?.. Taip, taip, taip! .. Ir išsakysim vienas kitam viską, viską, viską! .. Ir aš būsiu
visada geras... Aš išmoksiu skaityti, rašyti, domino loš
ti! .. Būsiu visada švarus... Nė iš virtuvės nenešiu ką
nutvėręs... Gal nori, kad padaryčiau ką nors nepapras
ta? .. Nori, kad pabučiuočiau Katę? ..
MITILĖ (Katei). O tu, Tilete? .. Ar nieko neturi mums
pasakyti? ..
KATE (su pasimaivymu, paslaptingai). Aš jus myliu
abu, tiek, kiek jūs nusipelnot...
ŠVIESA. Dabar, mano vaikučiai, kai aš irgi noriu jus
paskutinį kartą pabučiuoti...
TILTILIS ir MITILE įkibdami į suknig Šviesai). Ne, ne,
ne, Šviesa! .. Likis čia, su mumis! .. Tėtė nesakys nieko...
Mamai pasakysim, kad tu buvai mums gera. . .
ŠVIESA. Deja, negaliu... Šitos durys yra mums užda
ros, ir aš turiu skirtis su jum is...
TILTILIS. Kur tu eisi viena?
SVIESA. Netoli, mano vaikučiai: į daiktų Tylos vieš
patystę. ..
TILTILIS. Ne, ne; aš nenoriu... Mes eisim su tavim i...
Aš pasakysiu M am ai...
ŠVIESA. Neverkit, mano brangūs vaikučiai... Aš ne
turiu balso, kaip Vanduo; aš turiu tik švitesį, o jo negir
di Žmogus... Tačiau aš budžiu prie Žmogaus ligi pat jo
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dienų pabaigos... Atminkite visada, jog tai aš kalbu
į jus kiekvienu mėnulio spinduliu, sklindančiu į pasaulį,
kiekviena žvaigžde, šypsančia pasauliui, kiekviena brėkš
tančia aušra, kiekviena įsižiebiančia lempa, kiekviena ge
ra ir šviesia mintimi, gimstančia jūsų sieloje...
*

Girdėti, kaip už sienos laikrodis numuša aštuonias

Klausykite! .. Išmušė valanda... Sudieu! .. Durys atsida
ro! .. Eikit į vidų, eikit, eikit! ..
*

Ji kiša vaikus vidun pro atsidariusias dureles, ku 
rios tuoj vėl užsidaro, jiems įėjus. Duona vogčiomis
šluostosi ašaras, Cukrus, raudantis Vanduo ir visi
kiti greit išlaksto ir dingsta tarp kulisų dešinėje ir
kairėje. Girdėti Šuns kauksmas už kulisų. Scena ku
rį laiką lieka tuščia, paskui dekoracija, vaizduojanti
sieną su durelėmis, persiskiria į šalis, ir atsiskleidžia
paskutinis paveikslas

DVYLIKTAS FAVEIKSLAS

Nubudimas

Tas pats interjeras, kaip pirmame paveiksle, tiktai
viskas — ir sienos, ir pats oras — dabar atrodo burtiškai pasikeitę: gaiviau, linksmiau, laimingiau. —
Dienos šviesa linksmai braunasi pro visus uždarytų
langinių plyšius.— Dešinėje, kambario gilumoje, sa
vo lovutėse saldžiai miega T i 11 i I i s ir M i t i 1 ė.—
K a t ė , B u o ir D a i k t a i
yra tose pat vietose.
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kur buvo pirmame paveiksle, iki ateinant Fėjai.—
Įeina M o t i n a T i l ė
MOTINA TILĖ (linksmai baramu balsu). Na, kelkitės,
kelkitės, tinginiukai jusi .. Kaip jums ne gėda?.. Jau po
astuonių, saulė jau aukščiau miško! Dievuliau, kaip jie
įm igę!.. (Ji pasilenkia ir bučiuoja vaikus) Veideliai įrau
dę. .. Tiltilis kvepia levandomis, o Mitilė pakalnutėmis...
(Dar pabučiuoja juos) Kokie mieli vaikeliai! .. Tiktai ne
galima iki pusiaudienio m iegoti... Nereikia, kad augtų
tinginiai... O dar, žmonės sako, nesveika per ilgai mie
goti. .. (Švelniai papurto Tiltilį) Ei, Tiltili, nubusk, nubusk! ..
TILTILIS (nubusdamas). A? .. Šviesa? .. Kur ji? .. Ne,
ne, neišeik...
MOTINA TILĖ. Šviesa? .. Žinoma, šviesa, kaipgi...
Žiūrėk, jau kuris m etas... Šviesu kaip vidudieny, nors
langai uždaryti... Pala, tuoj atidarysiu langines... (Ji ati
daro langines, akinanti dienos šviesa užlieja kambarį)
Va, m atot!.. Kas tau yra? .. Atrodai lyg neprim atąs...
TILTILIS (trindamasis akis). Mama, m am a!.. Tai čia
tu! ..
MOTINA TILE. A š, žinom a... Kas gi kitas galėtų bū
ti? ..
TILTILIS. Čia tu ... Iš tikrųjų, tu! . .
MOTINA TILE. Na taip, a š ... Negi pasikeičiau per
n a k tį... Ko žiūri į mane kaip žado netekęs? .. Gal mano
nosis ne vietoj? ..
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TILTILIS. O, kaip gerai, kad vėl tave matau! .. Jau
taip seniai, taip seniai... Duok, aš tave tuojau pabučiuo
siu! .. Dar, dar, dar! .. O čia, štai, mano lo v a!.. Aš na
mie! ..
MOTINA TILE. Kas tau pasidarė? .. Dar vis neišsi
budini? .. O gal susirgai kartais?.. Nagi, parodyk liežu
vį. .. Nieko, kelkis ir renkis...
TILTILIS. Ai ai! Aš vienmarškinis! ..
MOTINA TILE. Žinoma... Maukis kelnytes, vilkis
švarkelį... Štai, drabužėliai ant kėdės...
TILTILIS. Tai aš vienmarškinis ir kelionėje buvau?
MOTINA TILE. Kokioje kelionėje?
TILTILIS. Nagi praeitais m etais...
MOTINA TILE. Praeitais metais? . .
TILTILIS. Na taigi!.. Kalėdų naktį, kai iškeliavau...
MOTINA TILE. Kai iškeliavai?. . Tu nebuvai išėjęs
iš kam bario... Vakar vakare paguldžiau tave, o šiandie
rytą radau bemiegantį... Tu, matyt, sapnavai tą viską? ..
TILTILIS. Tai kad tu nesupranti! .. Na, praeitais me
tais, kai buvau išėjęs su Mitile, ir Fėja kartu ėjo, ir Švie
sa. .. ji labai gera, Šviesa! ..— ir Duona buvo, ir Cukrus,
ir Vanduo, ir Ugnis. Ugnis su Vandeniu vaidijosi visą
laiką... Ar tu nepykai ant mūsų? .. Ar labai ilgu tau bu
vo? .. O Tėtė, ką Tėtė sakė?.. Aš negalėjau atsisakyti
n ėjęs... Aš palikau laiškelį, paaiškinau...
MOTINA TILĖ. Ką čia dabar porini? .. Tikriausiai bū
si susirgęs, o gal dar tebem iegi.. . (Ji jam užplojo meiliai)
Na, išsibudink... Ar jau prasiblaivei? ..
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TILTILIS.% Bet, Mama, tikrai sakau... Tai tu dar tebem iegi...
MOTINA TILE. A š tebem iegu?.. Aš jau nuo šeštos
valandos ant kojų. . . Ruošą apsiruošiau, ugnelę pakūriau. . .
TILTILIS. Bet tu klausk Mitilę, jei manimi netiki...
O kokių mes nuotykių turėjom, a, a! ..
MOTINA TILE. Mitilę klausti?.. Kam gi? ..
TILTILIS. Ji buvo drauge su m anim i... Mes aplankė
me senelę ir senelį...
MOTINA TILE (vis labiau stebėdamasi). Senelį ir se
nelę? ..
TILTILIS. Taip, Atminimų šalyje... Mums buvo pake
liui. .. Jie yra mirę, bet jaučiasi puikiai... Senelė mums
iškepė skanaus pyrago su slyvomis... Ir dar ten buvo
maži broliukai, Roberas, 2anas su savo vilkeliu, ir Madlenė, ir Pjeretė, ir Polinė, o Riketė irgi. . .
MITILĖ. Riketė tebevaikščioja ropomis!..
TILTILIS. O Polinė tebeturi spuogiuką ant nosies...
MITILĖ. Ir tave matėme vakar v ak are...
MOTINA TILĖ. Ko gi nematysit, kad aš jus miegoti
paguldžiau...
TILTILIS. Ne, ne, matėm tave Malonumų soduose, tu
buvai daug gražesnė, bet vis tiek ta p a ti...
MOTINA TILE. Malonumų soduose? .. Nė žinoti ne
žinau tokio daikto...
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TILTILIS (įdėmiai žiūri j Motiną, paskui ją pabučiuo
ja). Taip, tu buvai gražesnė, bet aš tave labiau myliu to
kią. ..
MITILĖ (irgi pabučiuoja Motiną). Ir aš, ir a š ...
MOTINA TILĖ (pamaloninta, bet ir labai sunerimusi).
Ak tu dieve, kas jiems pasidarė? .. Ko gero, neteksiu ir
jų taip pat, kaip anų netekau! . . (Staiga labai susirūpinu
si, šaukia) Tėte Tili! Tėte T ili... Eik šen! Vaikai serga! ..
*

Įeina T ė v a s T i 1 i s, labai ramus, nešinas kirviu

TĖVAS TILIS. Kas yra? ..
TILTILIS ir MITILĖ (bėga nudžiugę pabučiuoti savo
tėtės). Ei, Tėtė! . . Čia Tėtė! .. Labas rytas, Tėte! .. Tu
daug darbo turėjai šiais metais? ..
TĖVAS TILIS. Kaip sakai? .. Žiūrėk: jie nėmaž nepa
našūs, kad sirgtų; atrodo visiškai gerai...
MOTINA TILE (proverksmiais). Tai kas, kad gerai at
rodo. .. Žiūrėk, bus kaip su anais... Taip pat ir gerai at
rodė, ir ką, o paskui dievulis ir pasiėmė. . . Aš nežinau,
kas jiems pasidarė... Paguldžiau vakar vakare ramiausiai
gražiausiai, o šiandie rytą, kai nubudo, va, visiškai nebe
gerai. . . Kalba patys nesižino ką, paisto apie kažkokią
kelionę. . . Sakosi matę Šviesą, Senelį ir Senelę, kurie
esą mirę ir jaučiąsi puikiai. . .
TILTILIS. Ir Senelis tebevaikšto su medine koja. . .
MITILĖ. O Senelė — su reumatizmu. . .
MOTINA TILĖ. Tu girdi? .. Bėk šaukti daktaro! ..
10. Žydroji paukštė
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TĖVAS TILIS. Pala, pala! .. Jie gi dar nem iršta... Pa
žiūrėsim, kaip dar b u s...
*

Kažkas pasibeldžia į duris

Prašom!
*

Įeina K a i m y n ė , smulkutė senikė, panaši į Fėją,
matytą pirmajame veiksme, ir eina pasiramsčiuoda
ma lazdele

KAIMYNĖ. Sveiki gyvi, linksmų švenčių visiemsl
TILTILIS. Čia gi Fėja Beriliunė!
KAIMYNĖ. Ateinu paprašyti truputėlio malkučių, no
rėčiau išsivirti šio to šventėms... Šaltokas rytelis šian
dien. .. Labas rytas, vaikeliukai, kaip jums einasi? ..
TILTILIS. Ponia Fėja Beriliune, aš neradau Žydrosios
paukštės...
KAIMYNĖ. Ką jis sako? . .
MOTINA TILĖ. Taigi nei šį, nei tą, ponia Berlengo...
Jie patys nebesižino, ką kalba... Kai nubudo rytą, tai taip
ir nušneka... Matyt, užsivalgė ko nors negero...
KAIMYNE. Tiltili, argi tu nepažįsti močiutės Berlen
go, jūsų kaimynės Berlengo? ..
TILTILIS. Kaipgi nepažinsiu, ponia... Jūs esate Fėja
Beriliunė... Ar nepykstate ant m ūsų?..
KAIMYNĖ. B eri... kas?
TILTILIS. Beriliunė.
KAIMYNĖ. Berlengo, tu norėjai pasakyti Berlengo...
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TILTILIS. Beriliunė ar Berlengo — kaip jums labiau
patinka, ponia... Betgi ir Mitilė žino, kad jūs vadinatės...
MOTINA TILĖ. Blogiausia, kad Mitilė irg i...
TĖVAS TILIS. Niekis, niekis! .. Aš jiems paimsiu
diržiuką — ir praeis visos bėdos...
KAIMYNE. Nereikia diržiuko, ir jokių bėdų jiems nė
ra. .. Aš permanau, kas čia dedasi; tai niekas kitas, kaip
svajonės... Matyt, kai miegojo, mėnulio spindulys į juos
švietė... Mano sergančiai anūkei dažnai taip užeina...
MOTINA TILĖ. Beje, kaipgi laikosi jūsų anūkėlė? ..
KAIMYNE. Šiaip taip, šiaip ta ip ... Vis nesikelia...
Daktaras sako, girdi, n erv ai... Bet aš žinau, ko jai reikia,
kad pagytų... Dar šiandien rytą prašė parnešti jai kalėdų
dovanėlę — įsikalė, matai, į galvą m ergytė...
MOTINA TILE. Taip, žinau, jai Tiltilio paukštės vis
reikia... Klausyk, Tiltili, gal tu padovanotum ją galų
gale tai vargšei mergytei? ..
TILTILIS. Ką dovanoti, Mama? ..
MOTINA TILĖ. Savo paukštę... Tau ji buvus nebu
vus. .. Tu nė žiūrėt į ją nebežiūri... O mergytė jos trokš
te trokšta jau seniai kada! ..
TILTILIS. Gerai! Iš tikrųjų, aš gi turiu paukštę... Kur
ji? .. A! Štai narvelis! .. Mitilė, matai narvelį? .. Tai
tas pats, kurį nešiojo Duona... Taip, taip, tikrai tas pats;
bet jame tik viena paukštė. .. Kitą gal ji suvalgė?.. Žiū
rėkit, žiūrėkit: juk ji žydra! .. Betgi čia mano balandėlė
laukinė! .. Ir ji pasidariusi daug žydresnė, negu tada, kai
ėjau į kelionę! .. Tai čia ir yra ta Žydroji paukštė, kurios
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mes ieškojom! .. Ėjom taip toli, o ji buvo namų namie! ..
O, tai nuostabu! .. Mitile, matai paukštę? .. Ką kažin sa
kytų Šviesa? . . Nukabinsiu narvelį. . . (Jis pasistoja ant
kėdės, nukabina narvelį ir prineša jį prie Kaimynės) Pra
šom, imkit, ponia Berlengo... Paukštė dar nėra visiškai
žydra, bet ji išžydrės, pam atysit... Ir neškit ją greitai sa
vo anūkėlei...
KAIMYNĖ. Taip?.. Iš tiesų? .. Tu man ją dovanoji,
dabar pat, ir už dyka?.. Dieve, kiek džiaugsmo bus anū
kėlei! .. (Ji bučiuoja Tiltilį) Būtinai pabučiuosiu tave! . .
Ir — aš bėgu! Aš bėgu! . .
TILTILIS. Taip, taip, skubėkite... Mat, kai kurios
paukštės keičia spalvą...
KAIMYNĖ. Grįžusi papasakosiu, ką ji sakė. (Išeina)
TILTILIS (ilgai žvalgęsis aplinkui). Tėte, Mama, ką jūs
padarėte, kad mūsų namai nebe tokie?.. Jie tie patys, bet
tik daug gražesni...
TĖVAS TILIS. Kaip tai gražesni? . .
TILTILIS. Na taip, viskas šviežiai išdažyta, viskas at
naujinta, išblizginta, iščiuslinta... Praeitais metais taip ne
buvo. ..
TĖVAS TILIS. Praeitais metais? ..
TILTILIS (priėjęs prie lango). O miškas, miškas! . .
Koks jis didelis, koks gražus! . . Ir tarytum visiškai nau
jas! .. Kaip gera čionai! . . (Priėjęs atidengia duonkubilį)
O kur Duona? . . Se tau, nė nebekruta. .. O štai Tilo! . .
Labas, Tilo, Tilo! . . A, kaip tu narsiai koveisi! . . Atsimeni,
miške? ..
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MITILĖ. O Tiletė, pažiūrėk! .. Ji mane pažįsta, bet pa
sakyti nieko nebegali...
TILTILIS. Gerbiamoji Duona! . . (Čiupinėjasi galvą) Ai,
nebeturiu Deimanto! Kas paėmėt mano žalią kepuraitę? . .
Tiek to, man jos ir nebereikia. . . O! Ugnis! . . Ji gera! ..
Ji spraga, kikena ir vis erzina Vandenį. .. (Pribėga prie
praustuvės) O Vanduo? . . Labas, Vandenie! . . Ką jis sa
ko? .. Kalbėti jis kalba, bet aš nieko nebesuprantu...
MITILĖ. Aš nematau Cukraus...
TILTILIS. Dieve, koks aš laimingas, laimingas, laimin
gas! ..
MITILĖ. Ir aš, ir- aš! ..
MOTINA TILĖ. Ko jie taip kvaituliuoja, tie vaikai? ..
TĖVAS TILIS. Niekis, tegu sau ... Jie žaidžia laimin_S u s...
TILTILIS. Aš tai visų labiausiai mylėjau Šviesą... Kur
jos- lempa? .. Ar galima ją užžibinti? .. (Vėl dairosi ap
link save) Dieve, kaip čia gražu viskas ir koks aš paten
kintas! ..
*

Kažkas pasibeldžia į išorines duris
TĖVAS TILIS. Prašom į vidų! . .

*

Įeina K a i m y n ė , vesdamosi už rankos labai gražią
šviesiaplaukę mažą mergytę, kuri laiko apglėbusi
Tiltilio laukinį karvelį
KAIMYNĖ. Žiūrėkit, stebuklas! ..
MOTINA TILĖ. Ar gali būti! .. Ji vaikšto? ..
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KAIMYNĖ. Ji vaikšto!.. Ne tik vaikšto — ji laksto,
šokinėja, skraido! .. Kai tik pamatė paukštę — tuoj strykt,
vienu šuoliu prie lango, pažiūrėti, ar tai tikrai Tiltilio ba
landėlė. .. O paskui — oplia, į gatvę, skrenda kaip an
gelėlis. .. Išties, aš jau net ir nebespėju su j a . ..
TILTILIS (prieina prie mergytės, stebisi). O, kokia ji
panaši į Šviesą! ..
MITULĖ. Tik ji tokia m ažytė...
TILTILIS. Taip, žinoma!.. Bet ji užaugs didelė...
KAIMYNĖ. Kaip jie šneka? .. Ar dar nušneka? ..
MOTINA TILĖ. Jau geriau, jau praeina... Pavalgys
pusryčius ir nebenušnekės...
KAIMYNĖ (stumdama anūkę prie Tiltilio). Na, mano
mažyte, padėkok Tiltiliui...
*

Tiltilis, staiga tapęs nedrąsus, žengia žingsnį ata
tupstas

MOTINA TILĖ. Tiltili, kas dabar tau? .. Negi bijai ma
žos mergytės? .. Na, pabučiuok j ą .. . Stipriau pabučiuok...
Dar stipriau... Tu gi visada toks drąsus visur! .. Dar sy
k į!.. Bet kas su tavim darosi?.. Rodos, tuoj pradėsi
v erk ti...
*

Tiltilis, negrabiai pabučiavęs mergytę, lieka stovėti
priešais ją, ir vaikai žiūrisi į kits kitą, nieko nesa
kydami, paskui Tiltilis ima glostyti balandėlei galvą
TILTILIS. Ar ji pakankamai žydra? ..
ANŪKĖ. Na taip, aš patenkinta. ..
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TILTILIS. Aš mačiau žydresnių... Yra tokių, žinotum,
visai visai žydrų, tiktai kad jų negalima paimti, nors da
ryk ką nedaręs...
ANŪKĖ. Tai nieko, šita visai graži...
TILTILIS. Ar valgyti ji gavo? ..
ANŪKĖ. Dar n e ... O ką ji valgo? ..
TILTILIS. Viską: grūdus, duoną, kukurūzus, žiogus...
ANŪKĖ. Kaip ji valgo, pasakyk? ..
TILTILIS. Ogi snapu, tu matysi, aš tuojau parodysiu...
*

Jis nori paimti paukštę iš mergytės rankų; ši instink
tyviai pasipriešina, o balandėlė, pasinaudojusi, kad
ją nestipriai laiko, ištrūksta ir išskrenda

ANŪKĖ (rikteli desperatiškai). Močiute! .. Paukštė iš
trūko! . (Ji ima raudoti)
TILTILIS. N iekis... Tu neverk... Aš ją sugausiu v ė l...
(Ateina į scenos priešakį ir kreipiasi į publiką) Jeigu kas
tą paukštę rastumėte, prašom ją atiduoti m um s... Ji mums
reikalinga, kad būtume laimingi ateityje...
Uždanga

