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PIRMOJI UVIO STIRNA 

trele stirnos tarpumenteje trukdo jai tiesiai plaukti. 
Jos priekine kaire koja sunkiai valdoma, ir ji 
nepajegia atsispirti pries Lielupes srov§. Vanduo 

ja nesa pasroviui. Ne j tankm? virs kairiojo skardzio, kurj ji 
stengesi pasiekti, bet toliau j vakarus, kur prasideda pievos. 
Skaidrus, jos nugarcj skalaujantis Lielupes vanduo kartu su 
purslais, kylanciais is po besimalanciij kojq, nesa ir sviesiai 
raudono kraujo gijq. 

Kairiajame Lielupes krante, uz kurio pieti} link driekiasi 
Zemaitijos miskai, is pakrant? gozianciq krumynij isnyra du 
raiti berniukai. Tiesa, vienas, bent jau is ugio sprendziant, 
atrodo kaip suaug?s, nors is tiesij jam dar vos sesiolika. 
Uztat antrasis, ilgais sviesiais plaukais, dar visai vaikas. Jis 
tik desimties ir joja, kaip jo metams dera, ne atsispirdamas 
I balnakilpes, o viena ranka jsitver̂ s vesliij karciij ir spaus-
damas arklio kaklc} keliais. Taciau jis - akivaizdziai patyr̂ s 
raitelis ir joja tarsi buti} prilip̂ s prie arklio nugaros. Jo 
desineje rankoje lankas su jau prideta strele. Taciau is cia 
sauti j upes vidurj dabar pasiekusiq stirntj aiskiai per toli. 

- Ten ji! Ziurek, nesa j pievas! - saukia jis vaikisko 
dziaugsmo pilnu balsu. - Mano pirmoji stirna! Turim! 

Jis pazvelgia j brolj, nes tas pristabde arklj. Daubaras, 
matyt, zvalgosi, kur geriausiai perjoti. Taciau tai neturetij 
buti sunku, ir jaunesnysis akivaizdziai nekantrauja. Lielupe 
cia teka per zemumij ir ji ne itin gili. Stai ir stirna, nors 
krantas dar tolokai, jau pradeda siekti dugn̂ . Ji stengiasi 
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suoliuoti, taciau zaizda ir vanduo jai trukdo ir ji sukniumba. 
Tuoj atsikelia ir vel metasi toiyn. Jegq jai pakanka, nes tai 
stipri trimete stirna. 

- Nagi jojam, Daubarai! - nekantriai saukia vaikas. 
- Egi, ten Ziemgala... - sako Daubaru pavadintas. - Ne 

mus krastas, Uvi. Ziemgala. 
- Ziemgala... - pakartoja Uvis, ir sio zodzio atgarsis 

tarsi saltas pavasario vejas perbraukia jo jkaitusius skruostus 
ir prakaituotĉ  kaktq. Jis dar arciau priglunda prie arklio 
nugaros ir jaucia, kaip plaka arklio sirdis ir kaip jo kaklu 
tvinkcioja siltas kraujas. Jauste jaucia, kaip saltame Lielupes 
vandenyje besiiriancios stirnos kraujas sunkiasi is zaizdos ir 
maisosi pasroviui. Pats zodis "Ziemgala" susiĵ s su krauju. 

- Cia Ziemgala? Nejaugi... 
Nekantrumas ir medziokles jtampa susipina su pries-

taringais jausmais. Tick daug girdeta pasakojant apie 
Ziemgali} prie zidinio ilgais ziemos vakarais. Atrode ji taip 
labai toli ir taip baugiai paslaptinga, o dabar stai cia pat, 
nors jie tik antra diena kaip isjoĵ  is Ventes piiies. 

- Egi cia Lielupe. Tad ten Ziemgala... - dusliai taria 
Daubaras, ir abejonems nelieka vietos. Daubaras nedaug 
kalba. Tik tada, kai tikrai zino, kq sako. 

Uvis, prilaikydamas kvapij, ziuri j misk̂  kitapus upes, 
ir tas, kol kas atrod̂ s visai panasus j miskq prie Ventes 
krantij, dabar ir tamsesnis, ir gresmingesnis. Tai butent j 
siuos miskus joja zygunai is tevo joties. Tai ten, kazkur | 
toli i siaur? isjojo ir negrjzo is zygio jo senelis. Ir tos I 
kitoje upes puseje, pievos, kurias dabar beveik pasieke \ 
suzeistoji stirna, atrodo klampesnes ir platesnes. Bet jos is 
tiesi} klampios. Vanduo varva nuo tarsi nutekinto, sviesiai 
rusvo stirnos kailio. Ji klupdama persliuogia siaura smelinĝ  
juostq pacioje pakranteje ir, atgavusi begimo ritmij, stengiasi 
suoliuoti toliau per pievfj. Taciau suoliuoti nejmanoma. Ne 
tik tas is mentes styrantis streles kotas jai kliudo. Jos jglonoŝ  

6 

kojos panyra klampyneje; panyra beveik iki papilves. Tenka 
kapstytis nuo vieno parudusios pernykstes zoles kupsto iki 
kito. Tik jie zenklina kiek tvirtesnj podirvj. Arkliais tokios 
klampynes isvis nejveiktum, taciau persikelus j miskq lengvai 
uzjotum jai uz akiq. 

- Bet tai mano pirma stirna! - tvirtai sako Uvis. -
Negalime jos paleisti. Jei j<| suzeid̂ s paleisiu... 

Pabaigti minties nera reikalo. Suzeisto zveries paleisti 
nevalia. Tai ir Daubaras puikiai zino. Tai zino kiekvienas. 
Tokius Medeina sunkiai baudzia. Jiems tai jau daug kartij 
aiskinta. Neveltui motina ncsioja Medeinos vard<| ir eina 
aukoti pries visas didesnes medziokles. 

- Jojava, Daubarai! 
- Kad tevui prizadejau... - nereikia aiskinti, kq jis 

prizadejo. Uvis gerai pamena, kaip jo spiriamas Daubaras 
pra§e tevo, kad leistij juos abu j tolim^ medziokl?, ir 
prisieke, jog saugos brolj. 

- Ir tevas sakyti}, kad paleist nevalia. Tik perjojam up?, 
ir pagausiva! - Uvis jau baksnoja kulnais savo trypciojantj 
berj. - Tai kas, kad ten Ziemgala. As tai nebijau! 

Jis isdidziai pabrezia t̂  "a§". Jis per jaunas, kad bijotq 
nematomo pavojaus, ir per daug uzsispyr̂ s. Daubaras atsi-
dusta ir vietoj atsako pavaro savo palv̂  arklj upes link. Dar 
sumurma trumps maldel? Zemynai. Tai butina isjojant is 
savo krasto, o is Zemaitijos krasto jis isjoja pirm^ kart̂  
gyvenime. 

- Jojava... - taria jis sau panoseje, ir, kai Lielupes 
vanduo sutiksta po arklio kanopom, atrodo, kad jo krutin? 
kas suspaudzia ir darosi sunkiau kvepuoti. Be abejo, jis jau 
seniai lauke tos dienos, kai kaip tikras karys, kaip tikras 
zygunas gales isjoti toli j tuos miskus uz zemaiciij krasto. 
Taciau visada manydavo, kad tevas jos priekyje, o salia jo 
- dar koks dvidesimt Ventes piiies zygunij. O dabar jie 
tik dviese. Taciau Uvis teisus. Medeinos pykinti nevalia. 
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Nevalia niekam, bet ypaS nevalia jq seimai. Neveltui gi 
motina palaiko ypatingcj rysj su medziokles deive ir uztikrina 
jos palankunicj. Stai ir Uvis - tik desimties, o per patj pirmcj 
selinimij prislinko taip arti, kad tiesiai j ment? suvare strel? 
stambiai stirnai. 

Tik gaila, kad jegq jam dar nepakako jtempti lank<| taip 
stipriai, kad strele prakirstq mentikaulj. 

Taciau tai jau ne Medeinos kalte. 

• 

Stirn̂  jie pavijo tik pries vakar̂ . Pievoje jos apsupti 
nesuspejo, o paskui neliko nieko kito, kaip atsargiai sekti 
pedas, kai jos pradingdavo tankmeje nulipus nuo arkliij, 
perkosti kiekvien̂  kriimyn̂ . Gerai dar, kad krumai ne 
visai issprog?, ir jmanoma toliau matyti, nes suzeistas 
gyvunas sugeba pasislepti net ir menkoje priedangoje. Kiek 
atitolus nuo Lielupes krantij, miskas pasirode visai smagus. 
Daugiausia cia augo pusys, senos ir tokios aukstos, jog 
atrode galva svaigsta j jq siubuojancias virsunes pazvelgus. 
O zeme tarp smelio lopi} vietomis samanota, vietomis vien 
tik paraudusiais pernyksciais spygliais nuklota. Nors sis 
pavasaris ir lietingas, joti buvo lengva. Tokiame miSke reikia 
atidos, ir sunkiai suzeistas zveris nepaspruks. 

Nepaspruko ir si, pati pirmoji Uvio, Ventes piiies rikio 
Zybarto sunaus stirna. 

Jie jq pagaliau suseke vieno is Lielupes intakq pakranteje. 
Stirnos jegos buvo galutinai issekusios, ir mirtj ji sutiko pasi-
davusi, tarsi jos laukdama. 

- Dekui tau, Medeina, geroji motinele. Dekui jums, 
stirnij gimine, - tare Uvis ir kruvino peilio asmenimis 
perbrauke sau per kakt̂ . Sitaip jam liepe daryti motina. 
Paskutinis kraujas, kurj stirna dar buvo issaugojusi, tekejo 
tarp smulkiq karklq stagarq j dregn̂  raisko zemg. 
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- Gerai kliudei... - pagyre Daubaras. Jis girdavo tikrai ne 
daznai, taciau dabar tai daryti buvo verta. Ne tik del to, kad 
Uvis nukove pirm ĵ̂  stirnc}. Pats Daubaras pirmcÛ  stirn̂  
sumedziojo tik sulauk̂ s trylikos. Taciau .sis jo jaunesnis brolis 
tiesiog viski} skubejo daryti anksciau. Ne tik skubejo, bet, 
stai, velniukstis ir sugebejo... Ir k̂  tu jam... Akivaizdziai, po 
tokia jau zvaigzde gim̂ s, ir tokî  gyvenimo giĵ  jam suverpe 
Laimos. Del to ilgai galvos sukti neverta, ir Daubaras 
nesuko. Taciau stai per brolio uzsispyrim ĵie atsidure Ziem-
galos miskuose! To dar negana, - kadangi .seseliai jau istjso 
ir kelio iki Lielupes buvo daugiau negu dvi valandos, tai ir 
nakvoti cia teks. Tiesa, kad nejauku, bet uztat ir jdomu. 

Kai grjs, gales tuo ir pasigirti. Kai kokj vakar̂  visi 
suses prie zidinio ir seseliai uzgos piiies menes kampus, jis 
prasitars tarsi niekur nieko: 

- Nagi taip, kai mudu nakvojom Ziemgalos miskuose... 
Tarsi tarp kitko pamines, kad buvo tada tik vienu du. 

Su ginkluotif vyrq buriu bepigu, o jis stai paprastai, tik su 
broliuku... 

Daubaras giliai jkvepe, jam pasirode, jog oras svaigi-
nanciai gaivus. Svaigus ne tik ankstyvu pavasariu, bet ir 
pavojumi. Su ziemgaliais zemaiciai jau seniai nesutardavo, o 
dabar prisidejo dar ir tie gelezimi apkaustyti kariai is tolimo 
Rygos miesto. Tai su jais dabar beveik be perstojo kovojo 
ziemgaliai. Taigi, cia galejai sutikti ne tik kokî  ziemgaliq 
jot}, bet ir tuos keista kalba kalbancius, apsikausciusius 
karius. Tuos, kurie nesiojo raudon̂  kalavijq, issiuvinet̂  ant 
balto apsiausto. 

Visa tai vyko ne bet kur, o butent situose aukstq puSq 
miskuose, ir siij pavojij galimybe virpejo vesiame pavasario 
ore. 

Savaime suprantama, uztat reikejo buti ypac atsargiems. 
Jie cia jsibrove beveik beginkliai. Tik su medziokliniais 
lankais ir peiliais. Tad stovyklaviet? reikejo parinkti kiek 
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