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– Zubrai, ko ten krapštaisi?! – sušuko man piktai.
Greitosiomis užsijuosiau diržą ir, nemačiomis prityki-

nęs, padėjau prie besišnekučiuojančių senolių įjuodusius jų 
šautuvus, iš kurių net šovinių pirma nesusipratome išimti.

Nuslydęs nuo taburetės, vienas karabinas žnektelėjo ant 
grindų.

Abu senukai lėtai atsigręžė ir, prisidengę delnu akis, ra-
miai į mane sužiuro.

– Уже идешь?* – paklausė vienakis.
– Да,** – burbtelėjau ir suglumęs išskubėjau pro duris.
– Счастливо, сынок,*** – dar pratarė anas, ir abu vėl su-

šneko tarpusavyje.
– Žvaliau, žvaliau! – paragino būrį Žiedas.
Gėdydamiesi savo silpnumo, siauru takeliu nuplumpino-

me prie liepto per Šalčią.

* * *

Į žalzganas samanas, sočiai įmirkusias lyg kempinė, įkypai 
smigo šviesos rėžiai. Toli pietryčiuose į dangų stiepėsi pilkas 
dūmų stulpas: matyt, medkirčiai degino atlikusius žabarus. 
Traukėme į pietus, tad jaučiau saulę maloniai glostant su-
žeistąją ranką. Žiedas vis ragino vangiai žengiančius vyrus, 
veikiausiai nekantravo pasimatyti Padvariškėse su Celinu-
te, savo ruožtu pražiūrėjusia violetines akutes. Buvau ją ir 

* Jau eini? (rus.)
** Taip (rus.).
*** Laimingai, sūneli (rus.).
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pamiršęs. Seklaus, jautraus miego apyaušriais kartais su-
sapnuodavau Evą, tolimą ir kartu labai artimą. Nutaisyda-
vau mąslią veido išraišką, o ji eidavo į mane juokdamasi, su 
geltonais valiūkiškais žiburiukais akyse. Retkarčiais drauge 
su patylomis aplenkiamų kaimų kvapais užplūsdavo prisi-
minimai apie išvažiavusią su artilerijos leitenantu į Vakarus 
Emiliukę. Apie pavakarojimus pas senąją Gregorę, kur dai-
nuodavome baltarusiškai, šurmuliuodavome apsvaigę nuo 
naminės. Buvau jau penkis mėnesius negėręs alkoholio. Net 
neragavęs. Andai Sultonas gavo brangų puslitrį baltakės, bet 
Žiedas butelį demonstratyviai sudaužė į trobos sąsparą. Pas-
kui vištos godžiai lesiojo ten sniegą.

Keista būdavo žygiuoti dieną. Buvome pernelyg įpratę 
prie naktinių maršų, kad galėtume ramiai žingsniuoti keliu 
šviesoje, kai padangėje suka ratus varnos, o samanose matyti 
kiekvienas pušies spyglys. Protarpiais atsigręždavau. Atro-
dėme labai jau varganai. Net dideli tarpai nepadėjo sukurti 
įspūdžio, esą čia traukia pajėgus ir gerai aprūpintas būrys. 
Apsitaisę buvome vienodai: šviesiai pilkos sovietų papachos 
su žvaigžde ir tamsiai pilkos, šiurkščios medžiagos milinės 
su antpečiais tų, kuriuos per savo poros mėnesių karjerą 
spėjome nudėti. Bonza ir Sultonas nešė rankinius kulkos-
vaidžius, net ir man, nors sužeistam, į užpakalį trankėsi prie 
diržo prikabintas maišelis su deguto atsargomis skardinėse.

Saulei jau liečiant medžių viršūnes, klimpdami purve 
išėjome į nedidelę, jaunų pušelių tankiai apstotą laukymę. 
Vidur jos stovėjo smarkiai apšaudytas betoninis kryžius, pa-
pėdėje apžėlęs melsvai žaliomis samanomis. Kristus kabojo 
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ant vienos rankos, kitą karo sumaištyje buvo praradęs.
Sustojome.
– Kas čia dabar? Kryžius miške? – nusistebėjo Bonza.
– Palūkėkite, – pratarė Žiedas. Atsisėdęs ant vėjų nu-

gairinto akmens, išsiėmė žemėlapius ir trumpai patyrinėjo. 
Tada pakėlė galvą ir atsitiesęs iškilmingai tarė: – 1863-iai-
siais čia vyko mūšis. Kryžius pastatytas tada žuvusiems su-
kilėliams atminti.

Susimąstėme. Nelengva buvo įsivaizduoti, kaip beveik 
prieš šimtą metų atrodė miškas. Dar nebuvo anuomet pušų 
jaunuolyno, čia tikriausiai ošė sena, tanki giria. Štai ten ge-
rais, eikliais žirgais nušuoliavo ūsuoti sukilėliai. Čia vienas 
jų, kaip koks Mickevičiaus kovotojas, siekė paskutinio šovi-
nio ir žuvo, caro kareivio nudurtas.

– Žiūrėkite, kažkas parašyta! – šūktelėjo Sultonas.
Priėjome prie išlaužyto aptvaro ir pasilenkę sužiurome į 

betoninę plokštelę su apsamanojusiomis raidėmis.
KOVOSE UŽ LAISVĘ KRITUSIEMS DIDVYRIAMS.
– Mūsų kolegos, – sumurmėjo Bonza.
Žiedas išblyško.
– Bonza, bėgte marš iki artimiausio medžio! – užriko.
Anas klusniai, nors beveik neslėpdamas paniekos, nutur-

seno per laukymę. Pilkšvi milinės skvernai, pindamiesi tarp 
kreivų kojų, šlavė supuvusią pernykštę žolę.

– Gyviau, gyviau! – paragino Žiedas.
Stebėjome reginį, rankas subrukę į kišenes. Pribėgęs 

pušį, Bonza tyčia ir toliau trepseno kojomis.
– Atgal!
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Kai įraudęs sprinteris grįžo, vadas žvilgtelėjo į laikrodį, 
įsitaisytą prie Ašmenos, ir sukomandavo:

– Penkios minutės poilsio, paskui renkamės prie kry-
žiaus.

Išsivaikščiojome po krūmus, kur nuošaliau.
Samanas nuklojusiais geltonais spygliais šliaužiojo sau-

lės metamos raudonos dėmės. Raistuose graudžiai, lyg pa-
smerktas žmogus, klyktelėjo gervė. Užsisagstęs milinę, atsi-
guliau ant sausų žabarų krūvos.

Giria tiesiog alsavo istorija. 1863-iųjų romantine, davu-
sia vardus atokiausioms kertelėms, tokioms kaip Bažnyčios 
kalva, kur sukilėliai dalyvaudavo mišiose po atviru dangu-
mi. Ir vokiečių okupacijos, kai pasipriešinimo takais traukė 
rusų, ukrainiečių, žydų ir lenkų partizanai. Iš to laiko liko glė-
biai suplėkusių šiaudų ir „Štukų“ bombų nuniokoti medžiai 
be lajų. Netoli Inklėriškių matėme ištisą nebegyvą mišką.

1863-iaisiais siaurais girios keliukais vis girgždėdavo 
vežimai medinėmis ašimis, narsios bajoraitės veždavo su-
kilėliams miežinių kruopų ir drobinių tvarsčių. Būta čia ne 
vienos meilės dramos.

Celinutė? Ką gi, dar Vilniuje kunigas katechetas per vely-
kines rekolekcijas barė mus iš sakyklos, kam, girdi, puolame 
nuodėmėn, meiliai smailakiuodami į merginas.

– Atminkite, – bylojo, iškėlęs ranką, lyg koks pranašas, 
– žvelgiate į būsimąsias motinas ir žeminate jas tais savo 
žvilgsniais.

Kaltės slegiamas glaudžiausi tada prie šalto mūrinio pi-
lioriaus.
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Prie kryžiaus tyliai švilptelėjo Žiedas. Susibūrėme prie 
aptvaro išlaužytais strypais.

Komendantas, mąslus, nusiteikęs iškilmingai, sukoman-
davo:

– Išsirikiuok!
Klusniai sustojome grandine, Bonza pasitempęs sustin-

go kairiausiai.
– Dešinėn lygiuok! Ramiai!
Išpūtėme krūtines, pakėlėme galvas su papachomis. Žie-

das atsitraukė nuo rikiuotės per du žingsnius ir išreiškė pa-
garbą.

Mes, pirmtakų tradicijų paveldėtojai, jų atminimą pager-
bėme tylos minute. Besileidžianti saulė šilta, malonia šviesa 
taisė betoninio kryžiaus duobutes ir plyšelius. Kristus, su-
žeistas kare, mus, šunyčius, pavertusiame senais kareiviais, 
kabojo ant vienos rankos.

Žiedas nuleido dešinę. Akyse jam tvenkėsi ašaros.
– Laisvai! Išsiskirstyti!
Žvangindami automatais ir amunicija, vorele patraukė-

me į pietus, Padvariškių, kur laukė Celinutė, link. Vienišą su-
kilėlių kryžių užstojo skarotos pušys.



1 9 2 1 9 3

Sultonas susyk pašoko ant kojų. Bombinti jam patikdavo, 
jei tik negrėsdavo pavojus susidurti su bolševikais.

– Štai čia, šitame užusienyje prie Padvariškių, – parodė 
žemėlapyje Žiedas, – gyvena toks šliužas. (Šliužas mūsų kal-
ba reiškė bolševikų parankinis.) Nueisite pas jį ir nubombin-
site, kiek tik galėsite. Paieškokite ir vaistų, praverstų mums.

– Na, manęs mokyti nereikia, – išdidžiai pasakė Sulto-
nas. – Tik kaip aš tą šliužą atpažinsiu?

– Paprastai. Žemas, storas, raudona plike. Be to, duosiu 
žemėlapį, tad neapsiriksi, jis gyvena vienas.

Į žygį Sultonas ir jo kariai, Sniegena ir Ilgšis, susiruošė 
mikliai. Eiti reikėjo netoli, o ir ne žiema, prireikus bombin-
tojai galėjo nesunkiai kur nors pasislėpti. Vos pritemus visi 
trys, mažumėlę pasipuikuodami, išdrožė. Kiti likome snūdu-
riuoti šiauduose.

– Nagi, Zubrai, reikėtų suveikti kokį žygį, – išgirdau tam-
soje Žiedo balsą.

Pažvelgęs į žvaigždes už lango, ne itin ryžtingai atsakiau:
– Reikėti reikėtų, tik kaip, kai visur bolševikų lyg prišik-

ta?
Nebūčiau išdrįsęs prisipažinti, bet pastaruoju metu vis 

labiau ir labiau branginau gyvenimą, vakarais mane per-
smelkdavo iš pakampių kartu su tamsa lendanti gliti baimė 
žūti vidur miškų vienišam, visų užmirštam.

– Nebijok, nieko blogo nenutiks. Užšoksime į Šilynus, 
nusiaubsime bolševikų selsovietą. Planą jau apgalvojau.

– Gaaalima, – nutęsiau, esą nerūpestingai žiovaudamas. 
Žiedas akivaizdžiai norėjo atgauti prarastas pozicijas.

Juodoje duonkepėje treškėjo slopstančios anglys. Mo-
teriškė su vaikais jau miegojo ant krosnies, pakrosnyje kuti-
nėjosi vištos. Ant storų, tik vos patašytų sienojų mirguliavo 
paskutiniai raudoni atšvaitai. Bonza tolydžio knarkčiojo, vei-
kiausiai jau snaudė.

– Kur trauksime dabar? – paklausiau, versdamasis ant 
kito šono.

– Apsistosime kur nors netoli Šilynų, pabūsime ten kiek, 
pašniukštinėsime.

Pro durų plyšius į vidų kartu su šviesa plūdo šaltas, tyras 
oras. Traukiau jį pasimėgaudamas, iš visų jėgų įtempdamas 
krūtinę, kaip kadaise namuose, kai po vonios maivydavausi 
pusnuogis prieš veidrodį. Ir toks suėmė noras pakilti iš tų su-
gulėtų, javo dulkėmis kvepiančių šiaudų, nenušautam pereiti 
mišką ir išbėgti į žalią aikštelę, kur manęs lauktų dešimt įde-
gusių draugužių su kamuoliu. 

Bet miške už lango trumpai supupsėjo automatas. Dan-
gaus žalsvuma vakarų pusėje pamažu blanko. Motina laimi-
no mane, lyg mirštantįjį. Kodėl Eva ištekėjo už Aktoriaus? 
Apjuokiau jį su malonumu, gardžiuodamasis kiekvienu Evos 
akyse jį žeminančiu sakiniu. Dienomis šilta. Kai mes, užsi-
glaudę už trobos, saulėkaitoje utėliaujamės, motina tikriau-
siai vaikšto po apleistus kaimynų butus. Ten likusios tik 
šiukšlės, kurių būna net pačių tvarkingiausių namų užkabo-
riuose. Atplaukę nuo Aušros Vartų, tarp miesto kaminų aidi 
reti Šv. Dvasios cerkvės varpo dūžiai.

Pavasarinė šiluma blogiau už šaltį. Per ją aptingsti, atbun-
ka budrumas, pradedi ilgėtis tylos ir nerūpestingo gyvenimo. 
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Mano ranka lysta diena iš dienos. Judinti jos net nebandau, 
nešiojuosi atkišęs lyg nereikalingą balastą, kaip sunkius Zeis-
so žiūronus, šitaip trukdžiusius man per Vilniaus operaciją.

Atsidūręs baltarusių kaime, vasaros jau ir bijojau, mat 
buvau dar nepamiršęs prieškarinių mokyklinių atostogų, ku-
rias praleisdavau pačiame sovietų pasienyje. Iki geležinkelio 
trisdešimt kilometrų, iki artimiausio miestelio (penki namai, 
trys krautuvės ir bažnyčia) – dvylika. Sunkiausia būdavo va-
karais. Iš pieniška migla apklotų pelkėtų lankų grįždavo gal-
vijai. Piemenys baltomis lininėmis apatinėmis, vasarą atsto-
jančiomis normalias kelnes, pūsdavo beržo žievės dūdeles. 
O paskui stodavo tokia tyla, kad, išgirdus seno laikrodžio su 
svarsčiais-kankorėžiais tiksėjimą, pašėldavo daužytis širdis. 
Buvau tada dar vaikas. Šokdavau iš lovos ir juodų šešėlių nu-
klotais kambariais klykdamas skuosdavau pas nusidirbusią 
per dieną ir dabar tik miego trokštančią močiutę.

Ilgainiui patyriau, kad artimiesiems mano jautrumas 
patinka. Okupacijos laikais buvo įprasta jaunimą skirti į dvi 
rūšis: stiprius didvyrius, ieškančius  pavojingų, ryškiaspalvių 
nuotykių, ir jautrius, nervingus, talentais apdovanotus vieni-
šius, kuriuos traukė pastelinės spalvos ir egzaltacijos miglelė.

Bet visi labai bijojome likti nepakovoję dėl savo idealų, 
kuriuos mums skiepijo knygos ir taurūs krištolinės sielos 
mokytojai pogrindinėse mokyklose.

Tose savotiškose kilnumo varžybose pamažėle įsisprau-
džiau tarp lyderių. Patys aršiausi kovotojai žuvo dar vokie-
čių okupacijos metais, kiti praėjusią žiemą ar šį pavasarį 
pasitraukė su kankinio išraiška veide ir, išvykę į Lenkiją, 

memuarais puoselėjo žūtbūtinės kovos mitą, demonstruo-
dami iš Vilniaus atsivežtą savo viršenybę prieš aplinkinius. 
Galėjo tą daryti netrukdomi, kol mes raistuose ir giriose au-
kojomės vardan jų legendos.

Tokių minčių apniktas, vėl pasiryždavau atkakliai eiti iki 
galo. Kaip ir Žiedas, tikėjau pralieto kraujo jėga.

Ginčą šia tema įprastai užbaigdavome geležiniu argu-
mentu:

– Manai, kad veltui liejome kraują?
Bonza tokiais atvejais tik piktai prunkšdavo.
Vidurnaktį grįžo iš žygio Sultonas. Pažadino mus, įžen-

gęs į trobą su trenksmais (vištos pakrosnyje garsiai užkuda-
kavo), su žlegesiu pastatęs kampe kulkosvaidį.

– Pone komendante! – pagal statutą kreipėsi į dorai dar 
neprabudusį Žiedą ir sumušė rusiškais veltiniais. – Eilinis 
Sultonas prisistato grįžęs iš patrulio tarnybos!

– Dėkoju. Ko nors parnešėte? – trindamas užmiegotas 
akis, vangiai atsiliepė komendantas.

– Žygis nusisekė kuo puikiausiai. Du maišus parnešėme.
Smalsumo pagauti, sukilome iš guolių. Patrulio grįžtant 

visada laukdavome kaip Kalėdų Senelio vaikystėje.
Sniegena ir Ilgšis, stovėdami prie maišų, rankove brau-

kė nuo kaktos murziną prakaitą. Sultonas pavarė juos šalin, 
šypsodamasis į barzdą, lėtai atrišo mėšliną raištį. Tada ne-
skubriai ištraukė laimikį.

Žygis išties buvo nusisekęs. Baltiniai, sūriai, sviestas, 
siuvimo reikmenys, netgi moteriški apatiniai ir raudonu kry-
želiu paženklinta dėžutė su vaistais ir tvarsčiais.
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Bonza nustebęs net švilptelėjo.
– Tasai vyriokas, regis, karui ruošėsi.
– Jis, brolyčiai, anglus užuodžia, – nusijuokė Sultonas. Po 

Stefano ringrafu ant purvino jo frenčiaus krūtinės žvilgėjo 
auksinė laikrodžio grandinėlė. Dirsčiojome į ją vogčia, netar-
dami nė žodžio. Sultonas patruliui vadovavo, jam grandinėlė 
ir priderėjo.

– Įsivaizduoju to šliužo snukį! – smagiai pliaukšėdamas 
sau per kelius, tarė Žiedas.

– O kaip prieš mus skeryčiojosi, lyg būtų pats AK komen-
dantas, – atsiliepė Sultonas.

– Bet ir turtingas, kalės išpera!
– Ką gi, patrulis padirbėjo gerai, dabar ramiai pasėdėsi-

me, o tada – į operaciją, – nukirto Žiedas.
Greitai apsivilkę švarius marškinius, sustojome sukalbė-

ti maldos. Vakare nesimeldėme, mat trūko išėjusiųjų į žygį, 
kitaip tariant, beveik pusės būrio. Nužvelgiau gretą. Buvome 
šešiese. Žiedas, vadas, stovėjo šone.

Po maldos Sultonas užgiedojo „O Viešpatie, kurs danguje 
esi...“ Nutilau negeros nuojautos apniktas. Kaip, po paraliais, 
tasai šliužas galėjo turėti kareivišką vaistinėlę?

Po komandos „laisvai!“ trūktelėjau Sultonui už rankovės.
– Ei, kaip tasai šliužas atrodė?
– Na, toks žemas, storas, su raudona plike. Pasturgalis 

jam liulėjo kaip šaltiena, kai šompolu dyžiau. Gavo per pliką 
subinę dvidešimt penkis. Būčiau pliekęs toliau, bet nebeišga-
lėjau, prakaitas išpylė. Sakau tau, raudodamas braukė kraują 
nuo užpakalio, o vis tiek šakojosi. Neblogai su ta Korsakova 

gyvena. Aa, vos neužmiršau, juk dar ir medaus parnešiau, iš-
pitlijau to šliužo avilį su bitėmis...

– Dievulėliau! – riktelėjau, susiėmęs už galvos. – Mulki, 
rotmistrą Riešutuką nubombinai!

Žiedui išslydo iš rankų žemėlapiai. Dervuota balana 
spragsėjo.

– Kokį dar Riešutuką? Kokį dar Riešutuką? – suglumęs 
mėgino teisintis Sultonas. – Žiedo nurodytą šliužą.

– Vaje, vaje, – dejavau, raudamasis plaukus. Pripuolęs 
prie Žiedo, pakėliau nuo grindų žemėlapius. – Kas dabar bus? 
Vargšą Riešutuką apiplėšė. Net paskutinį auksinį laikrodį, ir 
tą nugvelbė, – bėdojau nustėręs.

– Ką čia šneki? – užsigavęs sumarmėjo Sultonas ir dūrė 
nešvariu pirštu į žemėlapį. – Čia buvau!

– Tešlagalvi! – Žiedas užmaurojo lyg buivolas. – Tešla-
galvi, čia – Riešutuko, kuris mums šliužą ir įdavė, palivarkas. 
Šliužas gyvena čia, čia! – Komendantas niršdamas badė pirš-
tu riebaluotą popierių. – Štai šitame, va, užusienyje, už pusės 
kilometro nuo Riešutuko!

– Mat kaip apsirikau, – sutrikęs burbtelėjo Sultonas ir 
gailingai pažvelgė į auksinę grandinėlę, kurios spalva puikiai 
tiko prie barzdos.

– Na ir įvėlei mus, – susirūpinęs pratarė Žiedas.
– Galiu nunešti atgal, grąžinti, – pasipūtė Sultonas.
– Asile, tada jau būtų visai blogai. Dabar gal dar pamanys, 

kad koks kitas būrys jį užpuolė.
Vyrukai klausėsi išsižioję. Baigianti degti balana žioravo 

raudonai.
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– Na tai gal suvalgykim tą medų, vis bus spartesnis žings-
nis, – pasiūlė Sultonas.

Nebuvo kas darą, suvalgėme medų ir, nusprendę, kad po-
ilsio jau gana, susyk išsiruošėme į žygį. Prie mums gresiančių 
pavojų prisidėjo dar vienas: įširdusio apylinkės vado Riešu-
tuko kerštas.

Žingsniavau, klajodamas akimis po žvaigždynus, ir gai-
lėjausi rotmistro. Įkalėme paskutinę vinį į antibolševikinės 
lygos karstą. Atpildo būrys, lygos galva, buvo jau seniai su-
muštas, dauguma padalinių išblaškyti. Vieną vadų, rotmistrą 
Riešutuką, apiplėšęs Naujamiesčio asilas Sultonas pagrobė 
visą karinę nuosavybę, turėjusią sumegzti yrančius antibol-
ševikinės organizacijos siūlus.

Lipnius meduotus pirštus pasitryniau į milinės skverną. 
Ant eglių viršūnių pasimovė didžiulis mėnuo.

* * *

Kelias dienas, apdairiai, kad nepaliktume pėdsakų, laiky-
damiesi miškų, stūmėmės į rytus. Kokią savaitę mums virš 
galvos kabojo rotmistro Riešutuko keršto kalavijas. Buvome 
labai atsargūs, kaimus aplenkdavome, kraštinių namų patvo-
riais praslysdavome susirietę. Kartais mus suuosdavo koks 
šuo. Iššiepęs nasrus, plėšdavosi nuo grandinės į krūmus. 
Tada atsidarydavo trobos durys ir jau gerokai suvešėjusiais 
žiemkenčiais nudrykdavo šviesos rėžis. Šeimininkas išeida-
vo į lauką, nuramindavo suklususį sargį. Dažnai susidurda-
vome su bolševikų patruliu. Skubiai nerdavome į artimiausią 

sąvašyną, o rusai dar penkiolika minučių visa gerkle šūkau-
davo mums pavymui:

– Эй, кто вы?! Стой, будем стрелять!*
Nė neketindami bolševikams mandagiai prisistatyti, ap-

sukdavome juos, suglumusius, plačiu lanku ir vėl patraukda-
vome savais keliais, tolyn nuo Riešutuko teritorijos.

Dienas pratūnodavome saulės prikaitintuose jaunuoly-
nuose. Žiedas vis neramiau gilinosi į žemėlapius, būsimam 
maršui pasirinkdavo vis plonesnius takų siūlelius. Bet ant 
priešo vis tiek užšokdavome, ir ne visada būdavo įmanoma 
prasilenkti su juo anglų mada, apsimetus, kad nepažįsti. At-
žalyną varpydavo geltona šūvių ugnis, mes spausdavomės 
prie žemės. Prisimindavau turįs parabelį. Užtaisydavau su-
mygęs tarp kelių (sužeistoji ranka pamažu stingo), tada spur-
dančia širdimi nuspausdavau gaiduką. Pistoletas niekada 
neiššaudavo. Greičiausiai kalta buvo amunicija, bet aš toje 
aplinkybėje mačiau tik lemtį, anksčiau ar vėliau įsikišiančią 
kokiose nors naktinėse šaudynėse ir mano pobūvį romantiš-
kai užbaigsiančią.

Sykį gulėjome temstant ant žvilgančių žilų samanų neto-
li duobėto miško keliuko. Žiedas nusiskynė sausą žolės stiebą 
ir, mąsliai jį kramtydamas, prašneko:

– Zubrai, reikia susisiekti su apygardos vadovybe, tegul pa-
mėtėja mums kokią ryšininkę. Negalima taip klajoti nežinioje.

Žinojau, kad ta mintis jau seniai kirbėjo Žiedo galvoje, tik 
jis vis nesiryždavo pasidalyti.

* Ei, kas jūs? Stok, šausime! (Rus.)


