


10 lapkricio 189*. 

I'—yjiep man noras rasyti dienrastj. Dvi yra priezasti, jkvepusi 
^ > ^ m a n sumanym^: primo, ne visados tegalima pasa-
k) ti visus savojausmus ir mintis, o kadangi slepti juos savy-
je yra man sunku, iSliesiu juos nors ant popierio; sekundo, 
jei sulauksiu senatves, kadajau atsitikimai ir jaunystes jaus-
niai isblyks atmintyje, malonu man bus, paemus dienras-
tj, atminti „gerus, senus laikus" ir tarsi antr^ sykj isgyventi. 

Ketinau savo uzrasus pradeti pavasarj, pagrjzus namo is 
pensijos'. Bet reikejo pirma atsilseti po egzaminq, paskui 
atsirado tiek darbo ukyje, kad neprisirengiau. I r praejo va-
sara, ir ruduo j a u baigiasi, o as siandien^ tesiimu plunksn^. 

Stai atejo laikas, kada mokytis nera svarbiausias tikslas, 
kada reikia pradeti veiklq gyvenimq, taip sakant, zmoniskq. 
Lig siol vis tik skolinaus, dabar atejo laikas issimoketi. O is-
moketi turiu daug, labai daug, nes paskolinta man gausiai ir 
nesigailint. Skolino tevai, pirmiausia myledami mane is visos 
sirdies ir nesigailedami nei pinigij, nei darbo man islavinti... 
Ak! Baime mane ima, pam^scius apie tas skolas! Kaip as jas 
ismokesiu?! veiksiu?! Noro irjegq nepritruksiu, zinau, bet 
ar mokesiu? Tai mane uzvis daugiau ir baugina. 

Siandien buvau su tetusiu banke, Pagirenuose. Tetusis yra 
ten direktorium ir turi darbo per daug, del to i§moko mane 
vesti knygas ir ima su savim. Esu j o sekretorius. Kaip dziau-
giuos, sunku apsakyti. Taip malonu rimtai darbuotis su tetu
siu, lyg vymi. Malonu prisideti nors krisleliu prie gero dar
bo. TetuSis aiskino, ir as pati matau, kad tas bankas daug 
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naudos atnesa musq zmonems: uz maz^ sulyginant procent^ 
gauna j ie is ten pasiskolinti, ir, uzmokejus procentus, nerei-
kia jiems bijoti savo skolintojq. Be to, dar galima banke pa-
matyti visokiij zmoniq ir fizionomijq, daznai labai nuostabiq. 

Bet ir kliuva man kartais! Reikia rasyti speriai, seded isple-
tus akis ir ausis, nes tetusis nedemesio nedovanoja, tuojau ba-
ra. As to, zinoma, nebijau; zinau j o budq saukd daznai... juo-
kiuos sau, ir gana! Vaziuosiu dabar kas sestadienj su tetusiu. 

Juoking4 atsitikim^ turejome siandien^. Po pietq isejome 
su Alenute pasivaikscioti: ziurime, vieskeliu nuo Berzq kazin 
kas vaziuoja. Nezinau del ko §ove mudviem j galvq minds, 
kad cia bene bus tik naujas daktaras, seniau jau laukiamas 
musq miestelyje... Platokas laukas skyre mudvi nuo vieske-
lio, ir kol j j butume isejusios, vezimas butq jau nuriedej^s j 
pakaln^. Tad nelaukdamos ememe begd tekinos [ vieSkelj. 
Bet ar keleiviai pamate mus ir norejo pabegd, ar taip sau 
vezejas sudave arkliams ir praleke kaip vejas, kol mudvi pri-
begom vieskelj. Tegavome pamatyti, kad vezime sedejo jau-
nas vyras su juoda baronine kepure. Taip tatai veltui vargo-
me. Taciau nujautimas musq neapgavo: buvo tai dkrai dakta
ras. Bobos, visados visk^ zinancios, j au paskelbe tq naujien^. 

Gerai, kad atvaziavo. Nekalbu j au apie naud^ zmonems, 
dziaugiuos pad del sav^s. Maza pas mus inteligendngq zmoniq, 
o taip malonu nors retkarciais pasikalbeti su tokiu. Noreciau, 
kad j i s butq geras, islavintas, knygq daug turetq ir man jas 
davinetq skaityd. O gal duos Dievas, tures ir lietuviskq knygq? 
Gal bus ir lietuviq patriotas, su kuriais taip trokstu susiartin-
d?.. To, rodos, uzvis noreciau. I^matysime - qui vivra - vena*. 

* Ateitis parodys (pranc.). Zodiiij, posakii(, teksm, kitomis kalbomis nuoro-
dos ^mimos zvaigzdutemis ir aiSkinamos puslapio apaciqje, o tekstologi-
nes pastabos, svetimybes, personalijos, jvairios realijos ir kt. iymimos skai-
f iais ir aiSkinamos knygos gale, paaiSkinimuose. - Red. 
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11 lapkricio. 

oiandien pas mus atlaidai. I§ baznycios uzejome j klebo-
O n i j i ^ . Sutikome ten daktarq. Gere arbat^, bet pabaig^s 
tuojau paziiirejo j laikrodj ir isbego, sakydamas, kad pa-
cientai j o lauki^. Ne kas, ne kas! Malonus paziureti. Labai 
dvasingas veidas. Siandien, sekmadienj, turiu daugiau lais-
vq valandq. Kitos dienos yra taip uzimtos, kad lekia, lyg 
sparnq nesamos. Ukininkaujame su sesele, pasikeisdamos 
kas savait^. Kad mano savaite - keliuos anksti, einu prie 
karviq, saikau pien^ paktininkui ir t. t.; pagrjzus is ten, 
einu prirengti arbatos. Paskui reikia nubegti prie kiauliq, 
prie versiq, paziureti, kaip palesintos vistos, z^sys kalaku-
tai, paskui isduoti pietus virejai . . . trumpai sakant, begio-
ju is viralines j virtuv^, is virtuves j staldus"^ ir paukstinin-
k^. Devintoj einu } savo kambarj i r pamokau broliukti lig 
12-tos. Tada pietus. Po pietq ateina dar gaspadoriaus dukte 
pasimokyti. Paskui groju valandel^, o paskui vel reikia eiti 
apie ukj: vel melzimas karviq, vel rupinimasis vakariene 
seimynai, arbata mums, lesinimu pauksciq ir gyvuliq seri-
mu. Vakarais reikia kartais padeti broliukui ismokti lekci-
jas rytojui; reikia pasiuti sj t^, paskaityti, pasikalbeti, -
stai ir visa diena. Negalima jsakmiai aprasyti ukio darbq; 
kartais reikia is svirno isduoti grQdq ar miltq, kartais sen, 
kartais ten ilgiau uztrukti, - trumpai sakant, darbo yra 
visados, ir ne juste nepajusi, kaip isl jsj is is ten, i§ kur j o 
nemaz nelaukei. Bet atejus Alenutes savaitei, as j a u lais-
vesne. Daug tuomet groju, ilgiau skaitau. Kaziuk^ noriu 
priruosti per ziem^ j p i r m ^ ^ klas^, po vakacijq' reikia j j 
butinai atiduoti j gimnazij^. Turesiu tada tuscio laiko, rei-
kes j i kitaip pripildyti. As negaliu gyventi, rankas sude-
jus; nesuprantu, koks tai ir gyvenimas butq! Esu neturtin-
ga, del to reikia man butinai darbuotis ir veltui duonos 
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Antra priezastis lygiai svarbi. Stai pradejau abejoti, ar 
verta apskritai paaukoti savo gyvenim^ muzikos menui. I r 
pagaliau abejojimai pavirto jsitikinimu. Ne, neverta! O ne-
verta del to, kad yra daug naudingesniq uzsiemimq uz mu-
zikq. Neneigiu muzikos naudos ir reikalingumo, saugok Die-
ve! Negaleciau to daryti, pati taip megdama. Numanau 
gerai, kiek naudos, kiek laimes atnese zmonems tokie, kaip 
Sopenas, Bethovenas ir daug kitq. Bet as ne genijus - tai 
viena; o antra - nors ir megstu svajoti, taciau vertesnes man 
realios mano darbo isvados. 

Nezinau, ar gerai isdesciau savo nuomones... Trumpai: 
nekaip, budama artiste, dziuginus zmones savo muzika, 
beveliju, sededama namie, darbavusis ir mazinus islaidas, 
kad zemes sklypo neisleistumem j prieso nagus; beveliju 
i§mokius nors keletq zmoniq rasyti ir skaityti, nors keliems 
palengvinus sunkq gyvenim^. I r del to atsisveikinau su ar
tistes karjera, del to stengiuos darbuotis, mazinti tarnai-
tes, stengiuos is visos sielos atnesti naudos tiems zmonems, 
kurie neturi tiek pinigq nei kulturos, kad galetq naudotis 
artistq darbu. Ar atnesiu daugiau uz tuos artistus - tai j a u 
kitas klausimas. Ak, Dieve, ar atnesiu?!. Saukia mane ar
batos - einu! 

Veliau. 

CT^A til^ pagerus mums arbatq, atejo daktaras. Isbuvo ke-
^.>^Ulias valandas. Sedejome visi salone uz stalo; daktaras 
kalbejo su tevais, mazai su mumis. As visados esu nedrqsi 
su svetimu zmogumi ir mazai j j tesnekinau. Atejo man no
ras pagroti, bet nedrjsau. Gal j i s priprat^s prie geros mu
zikos ir nemalonu j a m butij iSgirsti toki^, kaip manoji. Pa-
sirode j i s man labai linksmas ir gyvas. O grazus! Grazesnis 
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dar, kaip an^ sykj klebonijoj. Nesvarbu man zmogaus gro-
zis, bet vis delto malonu paziureti j grazq veidcj. As tai la
bai megstu, nes megstu grozj visur. Gal j o veido bruozai 
ne visai klasiskai taisyklingi, bet visas j i s grazus ir harmo-
ningas. T inka man jo aukstas stuomuo, juodi pasipur^ plau-
kai, tamsus veidas ir melynos akys. Nepaprastai atrodo tos 
sviesios akys prie juodq lyg anglis plaukq ir pietq gyvento-
jo veido. 

Man rodos, kad j is turi buti geras. Labai noreciau arciau 
susipazinti. Zadejo ateiti dar kada nors. 

13 lapkridio. 

avau laisk^ is vienos savo drauges. Laiskas linksmas: jos 
C!>^ tevai turtingi, j i nieko nedirba, vazinejas j svecius ir links-
minas. Is vieno pokylio j kitq; per uzgavenes j Varsuvq va
ziuoja... Ak Dieve! Man net skaityti nuobodu ne tik paciai 
Jos vietoje buti. Kaip j i gali taip nieko nedirbti?! Juk ir as 
labai megstu sokti, reikia pasisakyti, bet tik retkarciais, kelis 
sykius per metus; megstu sokius kaip atilsj po darbo, bet ne 
kaip patj darb^. O j i pasidare i§ tq pokyliq savo vienintelj 
(iarbii. Dekui uz tokj gyvenimj^! 

Turiu dar vien^ mokinj: vezejas Stanislovas sak^s tar-
naitems, kad nedrjst^s man^s prasyti, bet labai norjs is
mokti rasyti. Pasivadinau j j ir paklausiau, ar tai tiesa. Na-
bagas Stanislovelis paraudo lyg mergele ir, pabuciav^s j 
rank^ man, pasake, kad labai norjs. „Gal kur isvaziuosiu, -
sako, - tai mokesiu gromatij'^ parasyti". Gerai, mokysimes! 
Viena tik beda: kaip as j j mokysiu lietuviskai, kad pati ne-
moku?! Kalbeti moku siaip taip, bet rasyti kaip reikia, gra-
matiskai - ne tmpucio... Na, raidesjuk tokios pat, o ra§ys 
taip, kaip istaria. 
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