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Vydūnas (Dr. Vilhelmas Storostas), lietuvių literatūros klasikas, filosofas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, išleido daugiau
kaip 60 knygų: dramos kūrinių, filosofinių ir istorinių veikalų, vadovėlių, dainų rinkinių.
Keletą knygų parašė vokiečių kalba. Savo kilme Vydūnas neatsiejamas nuo savo tėviškės ir jos senbuvių lietuvių. Savo gi išsilavinimu jis yra vokiečių kultūros žmogus. Savo veikla Vydūnas daug
pasitarnavo ir lietuvių, ir vokiečių dvasinės kultūros atsiskleidimui. Vydūnas gimė 1886 m. kovo 22 d. Jonaičiuose, Šilutės rajone,
mirė 1953 m. vasario 20 d. Detmolde, Vokietijoje.

Šis Vydūno pasakojimas, parašytas lietuviškai iki 1912 metų
(tiksli data nežinoma), tada nebuvo atspausdintas, o rankraštis
tikriausiai dingęs; dabar, po daugiau kaip šimto metų, spausdinamas jo vertimas į lietuvių kalbą kartu su vokiškojo 1948 metų
leidimo fotokopija.

Įžanginė pastaba
Šis mano pasakojimas iš pradžių buvo sukurtas lietuviškai, vėliau, 1912 metų gegužę, ant legendinio Rambyno kalno, tarp
Tilžės ir Ragainės, parašytas vokiškai. Tai neišgalvotas, iki šiol
niekur nespausdintas apsakymas.
Detmoldas, 1948 m. gegužė
Dr. Vilhelmas Storostas-Vydūnas
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š čia pateikto rašinio paaiškės, kaip menkai mes pažįstame žmones. Išminčiai sako, kad žmogus – šviesos būtybė,
gimusi iš šviesos, alsuojanti šviesa ir vėl į šviesą pakylanti,
bet apie tai mažai kas susimąsto. O juk šitaip reikėtų suvokti
žmoniją ir mūsų būties pagrindą.
Šių laikų žmogus dažniausiai nelinkęs to daryti. Senovėje, ko gero, buvo kitaip. Žmones tikriausiai džiugino kitokie
gebėjimai. Šviesoje jie sugebėdavo įžvelgti apreiškimą, dieviškumo simbolį. Jie iš tiesų labiau suvokė šviesą kaip savo
prigimtį.
Šiandien žmonės dažniausiai tik juslėmis suvokia save.
Todėl ir religijos mokslai suprantami labai daiktiškai. Suvokiama ne ką daugiau, negu pojūčiai leidžia. Daugelis žmonių
yra tapę dvasios silpnaregiais.
Kai kurie nenorės to pripažinti. Žmonijos gyvenimas,
pasaulis, šiandien, rodos, labiau pažįstamas, negu anksčiau
tai būtų buvę įmanoma. Galybė laikraščių pateikia žinias iš
visų pasaulio pakraščių. Vos tik kas nors ypatinga įvyksta,
žinia apie tai pasiekia net atokiausią trobelę. Atsiranda kas
nors nauja, žurnalai apie tai praneša net ir eiliniam žmogui.
Tiesiogiai siūlomi įspūdžiai apie tolimiausius kraštus, gamtos reiškinius, žmones. Pasklinda gausybė lengvai padaromų
nuotraukų.
Dabar, kaip niekad anksčiau, kiekvieno sąmonėj atsispindi pasaulio veidas ir jo įvykiai. Bet kyla klausimas, ar šiuolaikinis žmogus taip pat kaip seniau suvokia visos būties bei
gyvenimo esmę ir „vidinį pasaulio sąryšį.“
Paprastų lietuvių palikimas
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Tiesa, ir dabar esama žmonių, kurie nedaug išmano apie
išorinį pasaulį. Tokių, kurie beveik nieko neskaito ir ne ką
sužino, vis dar yra gana nemažai. Jie nesidomi kitais žmonėmis ir plačiuoju pasauliu. Gyvena apsiriboję tik savo poreikiais, vargiai suvokdami savo ribotumą. Jų vidinis pasaulis
tamsus ir tuščias.

Tokios mintys manyje sukilo, kai susipažinau su vienu
žmogum, kuris gyveno mažame namelyje miško pakraštyje
prie Rambyno. Jis man atrodė neturtingas ir vertas pagailos.
Man pasakojo, kad jau daugelį metų jis gyvena vienišas.
Tiesiog baugščiai vengia bendrauti su kitais. Pragyvenimui
jam pakanka ir to, ką gauna iš nedidelio sodo ir gabalėlio žemės aplink namą. Karvė duoda pieno, pora avelių – vilnos.
Drabužių turi dar nuo tada, kai buvo gyva jo žmona. Bet ji
jau seniai mirusi.
Iš tų kalbų susidariau savitą įspūdį apie vidinį to žmogaus
pasaulį. Jis man atrodė neapsakomai tuščias ir tamsus. Metai
iš metų jis kasdien darė tą patį. Tokia gyvenimo vienodybė
turėjo būti nepakeliama. Jam trūko didesnės įvairovės, taigi
tikėtina – ir gilesnio gyvenimo turinio. Jis savo dienas leido
nuobodžioje nykumoje.
Vis dėlto panorau su juo arčiau susipažinti. Galiausiai aš
jį aplankiau. Juk jis gyveno netoli mano buveinės ant to paties Rambyno. Vieną vasaros dieną aš išsirengiau pas jį.
Reikėjo eiti miško keliu palei Nemuną. Upės link leidosi
8
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proskyna, kitoje pusėje plytėjo platoka lyguma su vešliomis
pievomis. Tolėliau upės krantai buvo statesni. Rytų pusėje paskendę žalumoje matėsi Ragainės namai ir bokštai. Iš
vakarų nutvieksti popiečio saulės stiebėsi Tilžės bokštai ir
kaminai, ten aš gyvenau jau keletą metų. Nuo aukšto upės
skardžio gėrėjausi tuo gražiu gamtovaizdžiu.
Kiek paėjęs, pasukau labiau į šiaurę. Proskynos gale stovėjo mano ieškomas namelis. Prisiartinau prie jo. Namelis
buvo apsuptas sodo, kelios obelys nokino gausius vaisius.
Trobesys šen bei ten atrodė pataisytas. Prie vieno šono šliejosi priestatas. Ten jis tikriausiai laikė savo karvę, avis, vištas.
Už sodo ligi pat miško driekėsi nedidelis laukas.
Štai aš ir prie namo. Į akis krito apžlibę langai. Jų stiklai,
ko gero, nė sykio nebuvo pakeisti. Tad į vidų patekdavo blausi šviesa. Rakandai ten tikriausiai seni, palaikiai. Ant namo
sienos prikabinėta visokiausių medgalių, skalų ir vytelių ryšuliukų. Visa tai tarsi bylojo, koks jis žmogus.
Prie namo durų aš dar kartą pažvelgiau į upę. Tada ir
pamačiau bulvių lauke besidarbuojantį vyriškį. Kopdamas
aukštyn, jo net nepastebėjau, jis ir buvo tasai, kurio ieškojau.
Bulvių vaga pasukau prie jo.
Likus keletui žingsnių, pasilabinau. Jis palengva atsitiesė ir lėtai atsakė į mano pasisveikinimą. Liesa senio figūra,
išsitaršę plaukai, barzda kažkaip derinosi prie namo. Net jo
akys buvo kaip tie blausūs namo langai. Tarytum jis iš tolo
žvelgtų pro drumzliną stiklą.
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Keistas buvo tas jo žvilgsnis. Ką man sakyti? O jis, palengva atsitiesęs, vėl iš lėto palinko prie savo darbo. Aš, kaip
sakoma, buvau atleistas. Tas jo žvilgsnis, tylėjimas išblaškė
mano klausimus.
Šiaip taip susiėmiau. Man norėjosi ką nors iš jo sužinoti.
Juk dėl to atėjau. Bet ir pasitelkęs visą savo išmintį, aš teįstengiau pratarti: „Jums čia vienam tenka nudirbti visus
darbus!“ Jis, kilstelėjęs galvą, atsakė: „Kiekvienam savas darbas!“ Ir toliau kasė bulves. Tada aš paklausiau: „Ar jums nenusibosta vis taip vienam?“ Kiek padelsęs, bet nepertraukdamas savo darbo, jis atsakė: „Aš niekada nesu vienas!“
Labai jau neįprastas atsakymas. Ir aš neiškentęs pasakiau:
„Nejaugi! Girdėjau – jūsų žmona mirė jau prieš trisdešimt
metų.“ „Prieš penkiolika,“ patikslino jis. Kaip lengvai šnekos viską padvigubina, pamaniau. Paskui paklausiau: „Negi
jums niekuomet nesinori pabendrauti su kitais?“
Ir šį kartą jis patylėjo, tik ilgėliau. Po to atsakė: „Mes visi
alsuojam ta pačia šviesa.“ Mane tai didžiai nustebino. Tokių žodžių iš jo nesitikėjau. Aš sumojau tik tiek paklausti:
„Jums tikriausiai buvo labai skaudu, kai numirė žmona?“ Jis
vėl patylėjo. Paskui pasirėmė kastuvo ir tarė: „Sielos gelmėj
žmogus niekada nesijauti apleistas. “ Tai pasakęs, pažvelgė į
tolį ir nužingsniavo į kitą bulvių lauko galą. Man teliko pasišalinti.
Šis vyras iš tiesų nebuvo linkęs leistis į šnekas. Tačiau jo
elgesys nerodė, kad būtų įsižeidęs. Lėtai toldamas jis tarsi atsisiejo nuo manęs. Žvelgdamas jam pavymui šūktelėjau savo
12
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atsisveikinimą. Jis lyg ir atsiliepė. Bet aš nebuvau tikras ir
pasukau atgal.
Tačiau jo žodžiai liko tarsi įsirašę mano sąmonėn. Tokie atsakymai ne visai tiko mano klausimams. Jie tarytum
buvo skirti kitokiam paklausimui. Nejaugi būdamas vienišas
žmogus mąsto kažkaip ypatingai?
Aš dar grįžtelėjau į jo pusę. Jis pasilenkęs kasė bulves. O
man pasirodė, tarsi atsitiesęs žiūrėtų į mane pro drumzlinus
savo namo langus. Aš paspartinau žingsnį, kad suspėčiau
garlaiviu pasiekti miestą.
Senio žodžiai nedavė man ramybės. Juose slypėjo daug
gilesnė prasmė. Bet ar jis pats tai žino? Nusprendžiau dar
kartą jį aplankyti.
Po kelių savaičių man pasitaikė tokia galimybė. Aš vėl
žingsniavau miško proskyna ir netrukus stovėjau prie jo
namo. Senis ir šįsyk darbavosi. Taisė pašiūrės stogą. Man
vėl pasivaideno, tarsi jis stovėtų už poros žingsnių ir kažkaip
paslaptingai žvelgtų į mane. Tačiau jis dirbo savo darbą. Ir
tikriausiai nenorėjo, kad jam kas trukdytų. Tad aš grįžau jo
taip ir neužkalbinęs.
Apie senį papasakojau keliems savo pažįstamiems. Jiems
pasidarė smalsu jį pamatyti. Netrukus atsirado proga. Nudžiugę žiūrėjome, kaip jis triūsia sode prie lysvių. Jauni,
smagiai nusiteikę mano palydovai garsiai juokavo, klegėjo.
Tai išgirdęs, senis atsitiesė. Suprato, kad mes atkeliavom
pas jį. Gal net mane pažino. Jis neįprastai sparčiu žingsniu
nuskubėjo prie namo, atidarė duris ir dingo. Subildėjo užPaprastų lietuvių palikimas
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šaunamas skląstis. Mūsų jis nenorėjo matyti. Beveik gailėjausi, kad aš kitiems apie jį papasakojau.
Jis iš tiesų buvo ypatingas žmogus. Nelinkęs bet kam atskleisti savo vidaus. Derėjo man apie tai pagalvoti. Žmogaus
sąmonėje atsispindintis turtingas pasaulio vaizdas dar nerodo, kad jame glūdi aukštesnis, giliau žvelgiantis žmoniškumas.
Mūsų būrelis linksmai lalėdamas traukė stačia upės pakrante. Kiekvienas turėjo ką pasakyti apie tą keistuolį. Ir apie
jo namelį, kapstinėjančias vištas, apie karvę, avis ir visa kita.
Tų pliauškalų atsirado visas vežimas.
Aš net ėmiau baimintis, kad dabar daug kas neduos seniui
ramybės. Pasijutau atsakingas. Bet ir manyje kaupėsi noras
dar kartą su juo pasikalbėti. Galbūt man kaip nors pavyktų
pelnyti jo pasitikėjimą. Žmonių jis tikrai nebijo.
Po metų, vasaros pabaigoje, aš vėl leidausi iškylon prie
Rambyno. Nedelsdamas pasukau pas tą atsiskyrėlį. Kuo labiau artėjau prie jo namelio, tuo lėtesni darėsi mano žingsniai. Mane vėl apniko kažkoks keistas jausmas. Apsidairiau.
Namą, regis, gaubė nepaprasta ramybė. Iš pradžių aš nieko
nepastebėjau.
Paskui prie vienos obels pamačiau suoliuką. Šalia stovėjo kėdė. O virš stalo buvo nusvirusios tankios obels šakos.
Medis buvo apkibęs dailiais obuoliais. Stovėjau ir grožėjausi.
Čia pamačiau ir senį. Jis buvo įsilipęs į obelį. Dabar man jau
nerūpėjo nei medis, nei gražūs jo vaisiai, aš mačiau tik jį. Senis žvelgė į mane. Staiga pajutau, tarsi jis man būtų ypatingai
14
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artimas, tarytum aš būčiau jo akyse. Jis pasilabino. Su pilna
prinokusių obuolių pintine žengė ant stalo, po to – ant kėdės, paskui – ant suoliuko ir galiausiai nulipo žemėn. Nerangūs judesiai liudijo garbingą jo amžių. Tikriausiai jam buvo
per aštuoniasdešimt.
Aš net susijaudinau, kai jis priėjo ir pasiūlė man obuolių.
Padėkojęs pajutau, kad mes dar labiau suartėjome.
„Pernai, kai čia atėjau su keliais jaunuoliais, jūs neįsileidot, užsidarėt“, pasakiau. „Aš ne dėl smalsuolių gyvenu“, atsakė jis. „Bet aš labai norėčiau su jumis artimiau susipažinti.
Jūs jau gerą metų galą prabuvęs. Daug ką iš jūsų sužinočiau“,
kalbėjau jam.
Jis tylėdamas pasižiūrėjo į mane, jo akys tarsi atitolo. Paskui tarė: „Jūs – kitoks negu daugelis. Užrašykit man savo pavardę ir kur gyvenat!“ Aš parašiau ir ištiesiau jam kortelę. Jis
paėmė ją net nežvilgtelėjęs. Tylėdamas vėl nužvelgė mane
tuo keistu savo žvilgsniu ir tarė: „Jaunasis drauge mano,
nesu aš kažkuo ypatingas. Jūs pats tai suprasit. Likite sveikas!“ Ir nuėjo į savo trobelę.
Nesusigaudžiau, ką jis ten ketina daryti. Tad ilgėliau luktelėjau. Bet jis nepasirodė. Vadinasi, atsisveikino su manim.
Tais metais aš daugiau nebuvau prie Rambyno. Ir kitą vasarą man vis tekdavo atidėti savo išvyką. Paskui atėjo žiema.
Krimtausi, kad senio neaplankiau. Garlaiviai, kuriais galėdavau jį pasiekti, stovėjo įšalę upės uoste.
Tačiau mintimis aš vis buvodavau pas senį. Net stebėjausi,
kodėl jis pasidarė man toks artimas, nors beveik jo nepažiPaprastų lietuvių palikimas

15

nojau, iš pradžių net palaikiau jį keistuoliu. Žiema galiausiai
baigėsi, pavasaris atkeliavo su gyvybės gausa. Vėl tikėjausi
pabuvoti gražiame miške, pasidžiaugti jo gaiviu oru ir aplankyti senį.
Man jis dažnai iškildavo prieš akis, nors senokai buvau
jį matęs ir šnekinęs. Prie rašomojo stalo mąstydamas apie
gilesnius būties dalykus, vis regėdavau vienišą trobelę ir
keistai į mane žiūrintį senį. Man netgi atrodė, kad jo esybė
laikui bėgant vis šviesėja ir skaidrėja.
Svarstydavau, kaip skirtingai žmonės vertina savo patyrimus. Vieni iš jų šaiposi, kiti sureikšmina tai, kas juos nustebina. Daugelis iš kažko padaro nieką, kiti – iš nieko kažką.
Yra ir tokių, kurie kiekvieną potyrį ramiai įsisąmonina ir
saugo manydami, jog tai atitinka tikrovę. Kitaip sakant, ji
dažnai moksliškai įvertinama. Tačiau dar senasis Herakleitas yra išmintingai pasakęs: „Viskas juda“. Vadinasi, viskas
keičiasi.
Taigi aš vis prisimindavau tą seną žmogų. Jau, rodos, imsiu ir nedelsdamas pas jį nukaksiu. Bet darbai sulaikydavo
mane prie rašomojo stalo. Kartą užsuko kažkoks vyriškis
norėdamas su manim pasikalbėti. Išėjau į prieangį. Tai buvo
mano kraštietis. Jis greitomis susakė, jog neketina ilgai manęs trukdyti, tik norėtų perduoti nedidelį ryšulėlį. Ten – visokie popieriai, spausdinti ir šiaip pakeverzoti. Jis šiek tiek
juos pavartęs ir pamanęs, jog vertėtų man visa tai perleisti.
Mane jis pažįsta. Visą žiemą laikęs tuos popierius už lubų
sijos. Jie – senojo Budriaus. Tai pasakęs jis apsisuko ir išėjo.
16
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Labai keista. Tam vyrui aš net nespėjau padėkoti, pasakyti, kad pasidomėsiu, kas tame ryšulėlyje. Galėjai pamanyti,
kad žmogus, taip skubiai pasišalindamas, kažką slepia.
Ryšulėlį apžiūrėjau. Jis buvo suvyniotas į popierių, perrištas raišteliu. Atrišęs išnešiau į balkoną. Čia paskleidžiau
pavienius lapelius saulėje. Jie buvo suodini, parudę, gelstelėję, nešvarūs. Lyg būtų gulėję kamine, o ne už sijos mano
kraštiečio troboje. Tikėjausi, kad pabuvę lauke jie išsivėdins,
gal net pasidarys švaresni, ir aš be pasidygėjimo galėsiu juos
peržiūrėti.
Buvo graži pavasario diena. Jokio vėjelio. Dėliodamas
tuos lapelius vieną šalia kito, kai kuriuos įdėmiau apžiūrėjau.
Prie spausdintų tekstų dar šis tas prirašyta ranka. Braižas atrodė vyriškas. Raidės grubios, tvirtos. Žmogaus, matyt, būta
smarkaus, tvirto būdo. Įrašai atlikti skirtingu metu. Tarp lapelių – keli laiškai ir net kažkokios knygelės dalis. Viską gražiai išdėliojęs, kad oras ir saulė juos atgaivintų, grįžau prie
savo nepabaigto darbo. Susikaupiau, bet popierių balkone
nepamiršau. Po poros valandų išėjęs visus apverčiau. Knygelę pastačiau taip, kad jos lapeliai atsiskirtų vienas nuo kito.
Tai buvo Tomo Kempiečio knygos „Kristaus sekimas“ pabaiga.Ten net buvo įsprausti skirtukai. Vėl viską palikęs saulei
grįžau prie rašomojo stalo.
Įnikęs į darbą, netrukus pamiršau tuos popierius. Staiga
išsigandęs krūptelėjau. Vėjo gūsis užtrenkė balkono duris.
Aš ten įpuoliau, o mano išdėlioti lapeliai sukosi ore. Ėmiau
juos gaudyti. Bet ne visus pasisekė pačiupti. Nustvertus nuPaprastų lietuvių palikimas
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nešiau į kambarį ir nubildėjau laiptais į aikštę priešais mūsų
namą. Ten skraidžiojo daug lapelių, vieni aukštai, kiti virš
šaligatvio, žaliuojančios vejos. Stengiausi kuo greičiau juos
surinkti. Dabar man jie atrodė ypač vertingi. Rankoje jau
laikiau gerą pluoštelį, kiti tebeskraidė aplinkui. Pro šalį ėjo
žmonės. Man jie nerūpėjo. Galiausiai jų prisirinko būrelis –
stovėjo ir žiūrėjo, ką aš čia veikiu. Vienas senas ponas garsiai
juokėsi. Stabtelėjau ir aš. Čia vėjas nupūtė tam ponui skrybėlę. Praeiviai suklego akimis sekdami, kaip jis vejasi skrybėlę,
kaip užkliuvęs už akmeninio latako pargriūva. Aš šokau prie
jo. Jis lengvai atsistojo. Laimė, nesusižeidė.
Ten, kur jis buvo pargriuvęs, gulėjo keli lapeliai. Tarp jų
– kortelė su mano adresu, kurią buvau davęs tam Rambyno
seniui. Ant mano kortelės rašalu, drebančia ranka buvo parašyta, kad visi šie popieriai būtų perduoti man. Pasirašęs
Indra Budrius. Tuos popierius man atnešęs vyras minėjo,
kad visą žiemą juos saugojo. Vadinasi, senis mirė daug anksčiau. Taigi čia buvo man skirtas jo palikimas.
Dabar man jau viskas atrodė itin svarbu ir prasminga,
gal net simboliška – ir užsimezgę mūsų draugiški santykiai,
mane paveikęs jo būdas ir vos neišskridęs jo palikimas, kurį
sudarė beveik vien paskiri lapeliai. Aš net pamaniau, kad
žmonės, ilgėliau pabendravę, apie vienas kito esybę sužino
tik iš vėjo gainiojamų popierių. Man vertėtų atidžiau į juos
pasigilinti.
Su tokia mintimi aš toliau jų ieškojau. Ore jau nė vienas
nebeskraidė. Bet pažeme vėjas dar kelis gainiojo. Paprašiau
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pro šalį ėjusio berniuko, kad man padėtų juos surankioti.
Už tą pagalbą jam pažadėjau 10 pfenigų. Jis suskato rinkti.
Atnešė ir šiaip išmėtytų popiergalių. Iš kur jam žinoti, ar tai
vertinga, ar ne.
Pradėjo lyti. Berniukas nubėgo sau. O aš vis ieškojau, kol
visas peršlapau. Sumirko ir mano rasti lapeliai. Vienas man
atrodė ypač svarbus. Parašytas rašalu. Tačiau nuo lietaus jis
tapo beveik neįskaitomas. Aš lioviausi ieškoti, nors maniau,
kad vienas kitas dar kažkur nuskraidintas tebeguli.

Grįžęs pamėginau tuos popierius sutvarkyti. Tai buvo nelengva. Kaip man čia susigaudyti! Netrukus supratau, kad
ten kalbama apie kelių žmonių gyvenimo smulkmenas. Gal
pagal braižą man pasiseks juos surikiuoti. Indra Budrius
savo įrašą ant mano kortelės, matyt, paliko prieš mirtį. Ant
laiškų buvo nurodyta, kada jie rašyti. Taigi aš tikėjausi, kad
man pavyks žvilgtelėti į to atsiskyrėlio ir jo artimųjų vidaus
gyvenimą.
Vienas standaus popieriaus lapelis atrodė labai senas.
Turbūt ne kartą čiupinėtas. O rašysena vaikiška. Ten kruopščiai pavingiuota: „Visą gyvenimą turėk Dievą savo širdyje ir
prieš savo akis, kad visada darytum gera ir širdimi jaustum
Dievo įstatymą.“ Apačioje dar pakeverzota: „Mokykloj mes
tuos žodžius kartojame kitaip. Mama sako, kad ten tie žodžiai pagoniški.“
Ta pati, tik labiau įgudusi rašysena matosi ir kitame, su
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anuo susijusiame lapelyje. Čia parašyta: „Jeigu dažniau apie
tai pagalvočiau, man tiesiog kraujas muštų į galvą.“
Spausdintame lapelyje buvo tokie žodžiai: „Būk kantrus
ir lauk Viešpaties!“ Šalia panašiu braižu pastebėta: „Kad
bent žinočiau, ką tai reiškia!“ Apačioje – dar labiau įgudusia
ranka: „Pagaliau sužinojau. Man tai paaiškino M., kai plaukėme jūra 1865 m. (diena išblukusi).
Ant kito rašomojo popieriaus lapelio neįgudusia ranka
pavingiuota: „Mano vaike, visada pasitikėk savimi, ir tu pajusi Dievą.“ Vėl apačioje: „Tai parašė mano mama, kai aš dar
kartą susipešiau su kaimynų vaikėzais. Markui Hansui lūžo
ranka. Man buvo perplėšta rankovė, ranka nuo riešo iki pat
alkūnės perdrėksta. – Tuos žodžius prisiminiau, kai pasibaigė muštynės. – Mama, aš norėčiau, kad jie visada būtų mano
galvoj. Bet vis pamirštu.“
Kitame lapelyje buvo tokie žodžiai: „Visi mes esam Dievo rankoj, dažnai man kartodavo motina. Dabar jie abu jau
kapuose.“ Apačioje porą kartų pakartota: „Visi mes esame
Dievo rankoje.“ Ir dar: „Bet dabar aš toks vienas!“
Vieno laiško turinys buvo toks: „Rašau 1864 m. liepos 30
d. garlaivyje „Braunschweig“. Marta, aš Tau pasakysiu teisybę. Aš visada esu su Tavim, o Tu – su manim. Tu viską
gerai darai mano tėvų namuose. Kai grįšiu, iškelsime vestuves. Galbūt po trejeto metų. Aš turiu savo širdyje surasti
Dievą. Pasikliauju savimi. Nebesimušu. Bet širdį tebedrasko
sielvartas. Aš norėčiau būti su Tavim. Indra.
Šiandien vienas jūreivis vos nenuskendo. Šokau jo gelbėPaprastų lietuvių palikimas
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ti. Gerai pasielgiau, bet kaltinu save, kad Anskis Kiauka prigėrė.“ Tikriausiai vėliau pridurta: „Garlaivis ieškomas, nes
yra dingęs.“
Kitas laiškas rašytas neįgudusia moters ranka. Jis skamba
taip: „Mielas Indra. Nutariau Tau parašyti. Kartais jaučiuosi
tokia vieniša. Labai vieniša. Net verkti norisi. Bet aš Tavęs
paklausysiu. Visi mes esam Dievo rankoj. Taip kalbėjo ir
Tavo motina prieš mirtį. Ir Tu, ir aš – abu mes esam Dievo
rankoj. – Man jau palengvėjo. Aš, kaip ir tavo motina, čia
nudirbu visa, kas būtina. Žmonės stebisi: ko ta mergikė čia
būna pati viena. Aš jiems atsakau: Tu mane čia pasikvietei,
sugrįžęs vesi mane. Žmonės tik juokiasi iš manęs. Paskui
perskaičiau Tavo raštelį. Ten parašyta teisybė. Šito laiško aš
Tau neišsiųsiu. Tu ir taip žinai, apie ką čia rašau. Pasilik su
Dievu, ir aš su Juo liksiu. Marta. Šį laišką surašiau 1864 m.
liepos 30 d.“
Minėtas raštelis buvo įdėtas į laišką. Štai jo turinys:
Pasižadėjimas
Tai, ką aš Tau, Marta Grikus, esu kalbėjęs, yra ir lieka teisybė. Aš tave labai myliu. Atėjusi į mano namus, tu viskuo
rūpinsies ir ten pasiliksi. Kai sugrįšiu, mudu apsivesime. Aš
Tavimi pasitikiu. Tu manimi taip pat. Mano mama mirdama
pasakė: „Mes visi esam Dievo rankoj.“ Taip yra, taip ir bus
per amžius. Indra Budrius.
Surašyta B., 1862 m. rugsėjo 29 d.
Kitoje Martos Grikus laiško pusėje buvo parašyta: „Aš vis
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kalbuosi su Tavim, ir man jau nebe taip baugu. Tu sakai, kad
mane myli. Girdžiu ir sapne, ir atsibudus. Tau nieko blogo
nenutiks. Pats tu savęs nenuskriausi. Visada kliausies savimi. Dievas – Tavo širdyje. Parašyta 1865 m. gegužės 1 d.
M. Gr.“
Indros laiško pakraštyje M. G. pridėjo pastabą: „Aš maždaug žinojau, ką Tu man parašysi. Tavo laišką gavau šiandien, 1864 m. rugsėjo 20 d. Tu ir plaukdamas jūra jausi
mano linkėjimus.“
Apačioje dar pridurta: „Šiandien keletą sykių skaičiau
Tavo laišką. Kartais man taip suspaudžia širdį. Atrodo, kad
Tu manęs neberegi. Tu liksi gyvas. Būk kantrus ir lauk Viešpaties. 1865 m. (mėnuo ir diena neįskaitomi).“
Antrasis Indros Budriaus laiškas skamba taip: „Miela
Marta, man jau metas grįžti namo. Prieš išplaukdamas iš
Niujorko, gatvėje radau lapelį su tokiais žodžiais: „Thoughts
are powers.“ Tą lapelį tebesaugau. O žodžiai reiškia: „Mintys yra jėga.“ Aš vis prisimenu praėjusį penktadienį. Aš jau
gulėjau ligoninėje. Tą penktadienį, trečią ryto, mūsų laivas
nuskendo. Man pavyko įsikibti į stiebą. Vis lindo mintis –
aš tuoj numirsiu. Stengiausi galvoti apie Dievą. Jėgos seko.
Bet tu buvai šalia manęs ir vis kartojai: „Būk kantrus ir lauk
Viešpaties.“ Ir aš nepaleidau rankų. Vakare atplaukė kitas
garlaivis. Mane išgelbėjo. Dabar jau rengiuosi grįžti į namus.
Pranešiu, kada tai bus. Aš Tau rašiau rugpjūčio 12 d., po to –
13. Galiausiai – 1865 m. rugpjūčio 14 d. Indra.“
Ir prie šio laiško moteriška ranka pridurta: „Daugeliui tai
Paprastų lietuvių palikimas
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buvo didelis skausmas. Todėl ir man taip širdį sopėjo. Bet
mes visi esam Dievo rankoj. 1865 m. rugsėjo 15 d.“
Apačioje prierašas: „Aš visada Tave regėjau, kai dirbdavau sode ar laukuose. Dabar jau nebežinau, ar esi gyvas, ar
tik siela. Į traukinį Tu nesėsi. Pareisi pėsčias. Liko tik viena
diena. Visų obuolių nenuraškiau. Tu pats juos nuskinsi. Aš
taip džiaugiuosi! Bet turiu išlikti kantri. 1865 m. spalio 17 d.
Marta.“
Po to keletas žodžių pridurta vyriška ranka, turbūt apie
tai, kas įvyko vėliau.
Iš vėlesnių metų teišliko keletas raštelių. Bet jie mažai
tepasako apie tos jaunos poros gyvenimą. Tarp tų raštelių
– senos Biblijos lapas, kuriame pasakojama, kaip Viešpats
praeina pro Mozę ant Horebo kalno, bet prieš tai kyla didelis vėjas, žemės drebėjimas ir ugnis. Žodžiai „švelnus tylus
dvelksmas“ ir „Viešpats buvo tame dvelksme“ kelis kartus
pabraukti.
Ten aptikau ir vieną lapelį su daina iš kažkokio dainyno –
„Aš ieškau Tavęs, nors Tu esi man Paslaptis.“ Ten pridurta:
„Jeigu visa širdimi manęs ieškosite, surasite mane čia pat su
jumis – tai Viešpaties žodis.“
Kitame lapelyje yra tokie žodžiai, tikriausiai iš „Patarlių
knygos“: „O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje,
mes bendraujame vieni su kitais.“ O Biblijos lapo skiautėj
pabrauktas toks sakinys: „Kas myli savo vaiką, rykšte pataiso.“ Šalia parašyta: „Man reikėjo tai padaryti.“
Trobelninkui Indrai Budriui angliškai rašytame laiške
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pranešama, kad jo sūnus Armanas Budrius, būdamas beveik
dvidešimties metų, 1886 m. liepos 15 d. mirė Bostono ligoninėje nuo muštynėse patirtų sužalojimų. Dar buvo paminėta: jis prašo, kad tėvai jam atleistų – jis buvo užsispyręs keliauti ten, kur dabar atsidūrė. Dabar gailisi, kad mylimiems
savo tėvams suteikė tiek skausmo. Bet ir jis buvo išmokytas,
jog viskas – Dievo valioj.
Tame laiške dar buvo lapelis su spausdintu posakiu:
„Viešpats davė, Viešpats ir atėmė. Tebūna pašlovintas Viešpaties vardas.“ Apačioje tvirta rašysena pridurta: „Šitą lapelį
išplėšėm iš „Patarlių knygos“. Bet mes sakome kitaip: „Tokia
Viešpaties valia! Ir viskas!“ Žodžiai „Ir viskas“ parašyti drebančia ranka.
Daugelyje puslapių – tie patys žodžiai: „Esu kantrus ir
laukiu Viešpaties“. Vienas iš tų lapelių rašytas moteriška
ranka. Ant jo – ašarų pėdsakai. Kitus šio tarpsnio lapelius
tikriausiai bus nunešęs vėjas.
Tam laikotarpiui turbūt priklauso ir tai, kas parašyta antrajame Indros Budriaus laiške. Po merginos žodžių ten rašoma: „Tu buvai kantri. Tavo širdis buvo pilna džiaugsmo.
Ir aš dabar norėčiau būti kantrus. Bet man plyšta širdis. Aš
privalau būti kantrus ir laukti Viešpaties. Galiausiai lieki vienas su savo Dievu. Rašyta jai mirus, 1895 m. vasario 15 d.“
Po to – dar keletas žodžių: „Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame – esame Viešpaties.“
Raidės išblukusios. Ir čia, ko gero, ašarom barstyta.
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Likęs vienas našlys turbūt dažnai skaitydavo Tomo Kempiečio knygą. Pastabos ir pabraukimai rodo seno žmogaus
ranką. Čia, matyt, būta apie ką pamąstyti. Dažniausios pastabos: „Taip, taip!“ arba „Taip ir yra!“, dar kitur: „O kad tai
būčiau žinojęs.“
Iš kai kurių raštelių aiškėja santykiai su kitais žmonėmis.
Viename antspauduotame voke – keturi suplėšyti skolos lapeliai. Ant vieno, kuriame nurodyta 800 markių suma, skersai parašyta: „Man nieko nereikia. Tegul tie pinigai atneša
laimę jam ir jo vaikams. Rašyta 1886 m. rugsėjo 21 d.
Indra Budrius.“
Į tą voką sudėti sutuoktuvių liudijimai, kelionės dokumentai, nakvynės kvitai ir kita. Galbūt daug vertingų to
meto popierių dingo.
Viename lapelyje, vis labiau drebančia ranka negu ant
tos mano kortelės, parašyta: „Kada aš pagaliau tą sukiužusį
namą paliksiu!“ Žemiau dar pridurta: „Aš... norėčiau... visas... toje...šviesoje...“

Yra ir daugiau raštelių, tik jie sunkiai įskaitomi. Kai kurie nereikšmingi. Tie, kuriuos čia paminėjau, leidžia giliau
įžvelgti vidinį tų dviejų žmonių gyvenimą, jiedu net per atstumą jautė vienas kitą ir savotiškai kalbėjosi.
Po kurio laiko aš susiradau tą žmogų, kuris perdavė man
šį palikimą. Paklausiau, kaip senis baigė savo dienas, ir tas
vyras man šį tą papasakojo. Kol žmona buvo gyva, jiedu labai
Paprastų lietuvių palikimas
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padėdavo neturtėliams. Kai ji pasimirė, jis pamažu išdalijo
daugelį savo ūkio daiktų, tenkinosi tik tuo, kas būtiniausia.
Žmonės daugiau jo pagalbos neprašė, galiausiai jis buvo
rastas nebegyvas – prie stalo su tais lapeliais, kurie vėliau
man buvo perduoti. Savo gyvulėlius jis prieš porą dienų
buvo dovanai pasiūlęs vienam savo kaimynui. Tas atėjo jų
pasiimti ir rado senuką jau mirusį.
Aš dažnai apie jį pagalvoju, jis man atrodė varganas, vengiantis žmonių, keistokas. Tačiau apie jo vidinę tamsą, bukumą ar tuštumą čia negali būti nė kalbos. Tikriausiai mes
kartais nenumanom, kokioje šviesoje gyvena kuklūs ir paprasti žmonės.
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