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Svinta. A t e n i } miestas knibzda lyg skruzdelynas. Savo 
dirbtuvese jau plusa batsiuviai, dailides, audejai, puo-
dziai, kalvese kujais mojuoja kalviai, pro atidarytus mies-

to vartus skuba valstieciai, gabendami parduoti darzoves, su-
rius, z^sis, parsiukus, sviezius ir dziovintus vaisius. Dideliais 
zingsniais linguoja zvejai, nesini sviezios zuvies pintinemis. 
Daugybe zmoniij traukia j svarbiausiq miesto aikst^ - ago-
rq. Dalj aikstes uzima turgus, kitoje puseje stovi sventyklos 

Homeras ir valstybes jstaigos, kuriose t ik ankstyv^ rytmetj atenieciai 
tvarko piniginius, teismo ir kitokius reikalus. Cia galima pa-
sisnekuciuoti su pazjstamais, suzinoti visas naujienas. Giiz-
damiesi nuo ryto vesos, zingsniuoja j mokyklas vaikai. 

Is vienij namij \^ isejo berniukas. 
- Labas rytas, tete! - suktelejo jis, pro atviras duris pama-

t̂ s krautuveleje besisukiojantj tev^. 
- Sveikas, A p o l o d o r a i . O kur Eutimidas? 
- Krapstosi, kaip visada. Tuoj ateis. 
Apolodoro tet^ kaimynai vadina lempininku. Mat jis zie-

dzia is molio sviestuvus. Lempa - tai uzdengtas dubenelis. 
Dangtelyje lempininkas padaro dvi skylutes: vien^ - dagciai 
jstatyti, kit^ - aliejui jpilti . Nusipirkfs lempq, zmogus pripi-
la aliejaus, palaukia, kol dagtis jmirks, ir uzdega. Daromos 
apskritos, pailgos ar laivelio formos lempos. Kartais pirkejai 
jsigeidzia sviestuvo su daugeliu dagciij. Tada lempininkas 
nuziedzia uzdengt^ lekst^ su ^selemis, j jas jveria grandine-
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les lempai pakabinti, dagtelio viduryje palieka skylut^ aliejui 
jpilti , o aplinkui isdesto seset̂  ar astuonet^ skyluci^ dagtims. 
Kiekvien^ lemp^ tete ispuosia graziais rastais. Apolodoras 
daznai jam talkininkauja, stropiai vedziodamas teptuku kry-
ziukus, bruksnelius, lapus. Salia lempij krautuveles lentyno-
se sedi molines leles, galincios judinti rankas ir kojas. Leles 
daryti tet? prikalbejo mama: j i labai megsta siuti ir siuvineti 
joms rubus. Be to, mama daznai pasiuva is odos ar medzia-
gos skiauciij kiskiukij, vezliukij, suniukij. Krautuveleje anksta 
kaip kiseneje. Tai tik keliq zingsniq plocio patalpa, uzuolai-
dos atskirta nuo nedideles dirbtuveles. 

Pasisukioj^s po krautuvel^, Apolodoras sprunka atgal j gat-
v^. Kaimynysteje - B r i g o dirbtuve. Berniukas smurksteli j 
vidij. Jis visuomet atbega cia, turedamas akimirk^ laiko. Brigo 
dirbtuve didziule, seimininkas laiko desimtj vergij, sie min-
ko molj, darbuojasi prie ziedziamojo rato. Brigas nemegsta 
gaminti paprastij, didesniif. uz zmogy. molio statiniq grudams, 
miltams ar marinuotoms alyvuogems laikyti - pitij. Jis daro 
amforomis vadinamus dviqsius qsocius vynui, mazus ^sote-
lius aliejui ir hidrijas vandeniui, grazias placias taures, jvai-
riausias puodynaites, visus dirbinius papuosdamas paveikslais 
ir ornamentals. Brigas - garsus Atenij meistras. Apolodoras 
gerai piesia, todel tevai noretij, kad ir jis butij puodzius. Taciau 
vazos berniuko netraukia. Jis svajoja apie spalvotus paveikslus. 
O vazose t ik dvi spalvos: juoda ir raudona. Isdegta vaza esti 
gelsvai rausva. Dailininkas juodu laku nupiesia figurq kontu-
rus bei ornamentus, paskui padengia juo likusj plotq. Zmones, 
gyvuliai, augalai lieka molio spalvos, o visa vaza spindi juoda 
melsvuma. Brigas yra pasakoj^s, kad tokios raudonfigures 
vazos atsirado palyginti neseniai. Pries simt^ metq vazos h\x-
YO juodafigUres: raudoname molyje dailininkas juodu laku 
ispiesdavo augalus, dievq, zmoniij ar gyvumj figiiras. 

Apolodoras pritupia prie Brigo vakar piestos vazos. Tai 
graksti amfora. Jj pamat^s, sviesiaplaukis barzdocius Brigas 
linksmai nusisypso: 

- Sveikas, padejejau. Matai, k^ t ik pradejau. 
Apolodoras atsiseda ant zemo suoliuko. 
- Padeklamuok, broluzi, H o m e r ^ , - kaip visada praso 

Brigas. - Kai tu deklamuoji, man visada geriau sekasi pies-

Sviestuvai (lempos) 

Juodafigure vaza, vaiz-
duojanti Trojos karo 
herojus Achilq ir Ajantq, 
per pertraukq tarp musiq 
zaidziancius kanliukais 
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Raudonfigure vaza, 
vaizduojanti pavasario 
pranasf kregzdutf pa-
maciusius ir tuo ienklu 
besidziaugiancius 
zmones 

t i . Nebuvo, nera ir nebus zemeje didesnio poeto uz Horner^! 
Tegul mane griausmas nutrenkia, jei kalbu neties^. Tai nepa-
prastas zmogus! Tik pagalvok: pirmas - ir visq didziausias. Stai 
mes, puodziai, vienas padirbame daili^ vaz^ - kitas dar dailes-
nf. O jis gyveno pries keturis simtus metij, ir niekas dar iki siol 
jo nepralenke ir nepralenks. Kaip kiparisai savo virsunes iske-
lia virs kitq medziij, taip Homero poemos „Iliada" ir „Odi-
seja" amzinai bus didesnes uz kiti j poetij kiirinius. Ne veltui 
septyni miestai gincijasi del jo, kiekvienas nori biiti Homero 
tevyne. As jsitikin^s, kad jis gime Atenuose. Zmones teisingai 
sako: „Tu netasytas stuobrys, jei nesi mat^s Atenij. Jei matei ir 
nesusizavejai, tu - asilas. O jei savo noru isvykai is Atenij, tai 
tu - kupranugaris." Nera pasaulyje kito tokio puikaus miesto, 
kaip Atenai, ir nera tokio genialaus poeto, kaip Homeras! 

Brigas staiga nutilo ir susim^ste. Kiek palaukf s, Apolodo
ras eme deklamuoti vyresniojo draugo megstamas eilutes: 

Koks yra lapy. gimimas miske, ir zmoniy tokis lygiai, 
Vejas nudrasko ir blaskojuos zemej, o miskas atgijfs 
Ir suzaliav^s pavasario metq, kitus uzaugina. 
Lygiai taip kartos zmonii}: vienos auga, o kitosjau nyksta. 

Kilikas 

Berniukas atidziai stebi, kaip Brigas teptuku vedzioja raus-
vame molyje juodus figurij kontiirus. Stai ant juros kranto stovi 
karalius Pelejas. Jis laukia jury deives Tetides, kudos karie-
ta, tempiama delfino, atlekia bangq keteromis. Brigas piese vejo 
plaikstom^ Tetides drabuzj, o Apolodoras galvojo apie tai, kas 
bus toliau. Pelejas ir Tetide iskels saimias vestuves. Visi nemir-
trngieji sveciuosis pas juos: atvyks vyriausiasis dievas, visq dievi} 
irzmoniif valdovas Dzeusas su savo zmona baltaranke Hera, 
meno globejas Apolonas su seserimi, giriq seimininke eikliqja 
Artemide, nagingasis kalvis Hefaistas,grozio ir meiles deive 
Afrodite, isminties deive Atene irkuklioji namy. zidinio ugnies 
saugotoja Hestija,jury viespatsPoseidonas irziaurusiskaro 
dievas Are jas, dievxj pasiuntinys, keliautojif ir atletq globejas ap-

sukrusis Her mis, geltonkase, varpi} vainiku pasipuo-
susi zemdirbystes deive Demetra. Tik nesantaikos 
deives Erides jaunieji nekvies j vestuves. Bet puotos 
jkarstyje Nesantaika vis tiek atselins, nemaciomis 
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paliks aukso obuolj su uzrasu „Graziausiajai" ir issinesdins. Sve- Atemf miesto planus 

ciai sumis. Kam atiduoti Nesantaikos obuoljl Kuri deive 
graziausia? Obuoiio panores Piera, Afrodite ir Atene. „Nedera 
gincais drumsti vestuviij linksmybes. Paskui issiaiskinsime", -
nuramins jas Dzeusas. Deives nutils, bet, vaisems pasibaigus, vel 
prisimins nelemt^j obuolj. Dzeusas paprasys Hermj 
nuvesti jas visas tris pas T r o j o s miesto karalaitj Pa -
r/•: tegu jis nusprendzia, kuri graziausia. 

Apolodoras zino, kad deives ir Parj Brigas pies 
kitoje vazos puseje. Jdomu, kaip jis isdestys figuras? 
Gal visos trys deives bus kriivoje, o Paris atskirai? O 
gal Paris stoves salia Afrodites? Juk obuolj jis atida-
ve jai. Afrodite pazadejo Pariui graziausios zemes 
moters meilf. Hera siiilesi padaryti j j galingiausiu 
karaliumi, o Atene - garsiausiu isminciumi, bet ka-
ralaitis pasirinko Afrodites pazad^. Apolodorui Pa
ris atrodo didziausias keistuolis. Berniukas nedve-
jodamas biiti j atidav^s obuolj Atenei, savo gimtojo 
miesto globejai. Atene teikia zmogui isminties ir 
proto, j i ismoke statyti namus ir laivus, ziesti puo-
dus, austi ir verpti. O del tos moters, kuri^ Afrodi
te pazadejo Pariui, prasidejo didziausias karas. Juk Ati-ne 
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Helenas pagrobimas 

Grazioji Helena buvo istekejusi. Ji buvo Spar tos kara-
liaus Menelajo zmona. Paris atvyko j Spart^, kai Menelajo 
nebuvo namie, issiveze Helen^ ir daug turtij. Menelajas kreipe-
si pagalbos j vyresnjjj brolj, M i k e n xj karaliq Agamemnonq. 

Mikenai buvo visij galingiausias graikij, kuriuos Homeras 
vadina achajais arba danajais, miestas. Juos supo milzi-
niskos sienos su stipriais vartais ir aukstais bokstais, jq loby-
nuose spindejo kruvos aukso dirbiniij. Mikenij zemdirbiai, 
amatininkai, menininkai buvo daug ko ismok^ is pietuose 
esancios K r e t o s salos zmoniij. 

Mariij tamsiq vidury iskilus grazi ir derlinga 
Kretos sala, vandemj apsupta, zmonitf joj gyvena 
Nesuskaityta daugybe, devynios desimtys miesti}. 


