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V iri3tllwlnė, nuo kurios tolumoje malo~i kai-
mo Jaukai. Šaliai rausvomis vakaro spalvo
mis nugairintas nernmus debesuotas. dangus 

Už scenos girdisi Ulijonos daina 

ULIJONA 
( dainuoja už scenos). 

RCtta žalioj, 
Jmt vakaras, jau vakarėli s, 

Rūta žalioj. 

Rūta žalioj, 
Puolė saulė ant medžiq, 
Rūta žalioj. 

Rūta žalioj, 
Krito rasėl a n l baro, 
RU.tėl žalioj „. 

Ant lwlno pasirodo linų rovė jos A g o l ct, 

M d l v i n a ii aštuoniolikmetė A g 11 ė 
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A GOTA 

Tai nusirpo , kaip avie tė . 

MA LV INA 

A pie ką tu? 

AGOTA 

Paveizdėk i ,

Liemeninga , raudon skruostė . 

A pka lbu aš Ulij oną. 

Neseniai žąsis da r gan ė, 

O daba r ji mt1stĮ kaime 
Bene bus pati g ražia usia 
Ir smarkiaus ia . 

MA LVINA 

Taig i, taig i. 
Kad ti k tai tasa i sma rkumas 
J ai pe r gerklę neišl įstlĮ. 

AGNE 

Ką ja u, ką j au tu, letu le? 
A r pa vydi Ulijonai 
J os gražumo? 

MA LVINA 

Iš gr<:tžumo 
Nepasillsi sau sij ono 
Ir kukuliq n eišvirsi. 
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AGOTA 

Nesakyk, ja u tokią marčią 

Tai norėtume i turėti. 

MALV INA 

J ei norėsiu - ir turėsiu . 

Nenorėsiu - kitą gaus iu . 

AGOTA 

Tavo Jurui vicnatūriui 

Reik pačiutės šeimininkės , 

Mokančios ir pamyluoti , 
r r pa barli, ir apku lli . 

MALV INA 

Sūnui aš pa li užtvoju, 
Kai tik mačios nepakla uso, 
O ma rle lei, ko l gyva aš, 
RakttĮ inda uj os neduosiu. 

AGOTA 

·Sa ko, brolis Ulij onai 
Zacta š iokį Lok į kraitį . 

MALVINA 

Ką tu? Siūlo man telyčią, 

Dešimt rublitĮ ir paršioką . 
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„Aš ne elgeta ,- s<:1kau jam,
Be šimtinės ir be ka rvės.„" 

Agnė nusijuokia 

Ko vaipaisi tartum šarka? 

AGNE 

Deratės dėl telyčaitės, 

Nuotakos neatsiklausę. 
Lyg nežinote, kad Ulė 
Kitą myli, kito laukia? 

MALVINA 

A r liktai ne to giecloria us, 
To patrakėlio raganiaus? 

AGNE 

Kam patrakėlis ragani us, 
Kam Šė1unus, dailus vaikinas, 
Ka ip bijūnas. 

MALVINA 

Tas bijlmas 
Nft po miestą vanclravoja, 
Su miesčionkom šlitinėj a, 

Jam ta vargšė Ulijona 
Rūpi kaip pernykštis sniegas. 

Įbėga kryldtaudama Ulijona 
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UUJONA 

Aš baigiau! Baigiau pirmoji! 

AGOTA 

TieslĮ barą nuravėjai,

Dar šiais metais ištekėsi. 

ULIJONA 

Vai tetule Agotėle, 
Argi gali kam rūpėti 
Vėjavaikė Ulijona? 

AGOTA 

Nesakyk,- pažįstu vieną 

Rimtą, dorą jaunikaitį.

Uždavei tu jam žolym1, 
Dūsauja nūnai vargšelis. 

ULIJ ONA 

Lai jis dūsauja, o ašen 
Tarp meirūnq , pinavijq 
Sau ulioju kaip plaštakė. 

MALVINA 

Kai tljūnas tau bizūną 

Aprai1ys aplink pakinklj.„ 
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ULIJONA 

Nebijau,- seniai lij ūno 

Nebėra. Dvara n nuėjo . 

Agne, šen , ei va pašokli! 

AGNE 

Anavti, man rėžis liko. 

ULIJONA 

Aš padėsiu! Nuravėję 

Į namus su saule grįšim 

Bedainuodnmos. 

MALVINA 

2.iūrėkit , 

Jūs su savo tom da inuškom 
Aitva ro neprisišaukit. 

ULIJONA 

Būna aitvarų visokiq,
Sako, j ie p ro stogo kraigą 
Lob į atneša į pirkią. 

MALVI NA 

O kiti, pagavę mergą, 

Negyvai ją užbučiuoja. 
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ULIJONA 

Na, tokių tai mes nebijom. 

Tolumoje sudunda griaustinis. /V1c1lvina 
baimingai žegnojasi 

MALVINA 

Nesakiau, kad prisišauksit 
Sau nelnbą? 

AGOTA 

Ta i bent dyvai -
Pe r linarovį griaustinis. 

MALV INA 

Ne prieš gera, ne prieš gern. 

AGNE 

Ai, koks debesis a teina , 
Bėkim . Aš bij au , kai griaudžia. 

ULIJONA 

(palypėjusi ant aukštumos, gėrisi neramiu 
debesuotu dangumi). 

Ei vėj eli pū lėjėli , 
E-ei šelmi , palaidūne, 

Sušukuoki mano plaukus! 
Nuo vargelio ir nuo darbo 
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Mano veidas gal dulkėtas , 
O rasužė vakarinė 

An t žo lės dar nesutvisko.
Ne turiu kuo nusiprausti . 
E-e i juodas debesėli , 

Tu žvarbiu lie tum nuplaki 
Mano ska istq ba ltą veidą, 

Kad nuraustų j is kaip rožė . 

MALVINA 

I špro tėj o tu mergio tė? 

Rocls, ne ragana j ą gimdė . 

ULIJ ONA 
(g rįždama prie rovėjq} . 

Vai, pa tinka man, kai vėj as 

Lig pat žemės ka rklą lenkia, 
Kai, papurtęs seną pušį , 

Ją iš pašakniq išrauna. 
Man pa tinka, kai žaiĮ:moj ėt , 

Kai Dundulis pe r padangę 
Darda geležinia is ratais. 
Šitokio smarkaus jaunikio 
Aš tikrai nepavaryčiau , 

J ei subatvakarį vien ą 

Jis į kiemą įdardėtq 

Su piršliai s ir su griaustin iais. 
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AGNĖ 

Paveizdėkil, paveizdėkil,-. 

Debesys pro šal į slen ku. 

AGOTA 

Tai Dundulis išsigando 
Ulijonos. Na, merginos, 
Sen į talką. Gal su sau le 
Dar suspėsime nu ra uti 
Visą rėžį. 

ULIJONA 

J ei nespėsim , 

Tai vidurnaktį žvaigždėtą 
Geros laumės čion atsė li ns 

[r nuraus, suriš, pamerks 
Mūsq linelius geltuosius. 
Da r prieš aušrą ir pak l oję, 

Ir išmynę, sušukavę, 

Mudviem, Agne, jos išaus 
Tokį nuostabtĮ drabužį, 

Kad visi vaikinai kaimo, 
Vos pamatę , kris iš k lumpi ų. 

MALVJNA (pasipik tinusi). 

Straksi kaip blusa po antį. 
šokinėj a , sapalioja 
Pasakas prasimanytas. 
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Neilga i bešokinėsi.-

Eiklios kojos, miklios rankos 
Greit varge purvu apkerpės. 

ULIJONA 

Vai, negąsdink , le tulyte,
Man vargelis kaip brole lis . 

MALVINA 

l r nušiurs geltonos kasos, 
Ir liemuo suk umps nuo darbo. 

ULIJONA 

Man darbelis ka ip bernelis. 

MALVINA 

ištekės i ·- nelėlkiosi: 

Apkarpys sparnus anyta . 

ULIJONA 

Aš anytai - meilq žodį, 

Man anyta - gerą širdį . 

Aš any ta i - linksmą dain ą „ . 

MALVINA 

Tau any ta - šmaikščią rykštę.„ 

Ago t a, Agn ė ir Mctlvina išeina. 
Likusi viena, Ulijona susimąsto ir tyliai 

uždainuoja 
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ULIJONA 

Rūta . žalioj, 
Paleisk, pone, namopi , 
Rūta žalioj . 

Rūta žali9j, 
Jei tu manęs neleisi, 
Rūta žalioj, 

Rūta žalioj, 
Paleis mane saulelė, 

Rūta žalioj, 
~ūta žalioj, 
Vakarinė žvaigždelė , 

. Rūta žalioj „. 

Pasirodo Juras, nešinas pavalkais 

JURAS 

Labas va karas, Ulyte. 

ULIJONA 

Svėikas, drūtas, mielas Jurai. 
(Staiga linksmai nusikvatojusi, uždainuoja) 

Oi, jau tė, jautė 

'l. 

Mano širdelė 
Bernelį Linginėlį . 

Oi tingi, tingi 
Juras bernelis 
Sunkių darbeliq dirb ti. 
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Sėjo rugelius, 
Bet nevagojo,
Vandenėliu apteko. 

Sėj o pūrelius 

Trejus metelius,
Nė vienas neišdygo„. 

AGOTA 
(praeidama per kalnq). 

šmaikštūs lavo žodžiai , Ule, 
Kaip čigono botagėlis. 

Bet, žinok, gudruolės mergos 
Nelabai be rnams pa tinka. (Dingsta) 

Jurai. .. 

Nekvailu. 

ULIJONA 

JURAS 
A? 

ULIJONA 
Ar nš gudruolė? 

JURAS 

ULIJONA 
Ai varge, varge.

Tau nepa tinku, vadinas? 
(Susijuokusi nori išb ėgli, tačiau J urns 

užstoja jai kelią) 
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JURAS 

Kur tu? Kur? .. 

Palūkėk. 

ULIJONA 

Į tnlką Agnei. 

JURAS 

ULIJ ONA 

Kas a tsitiko? 

JURAS 

Aš seniai tau pasakyti 
Ke tinau : nors lu gudruolė, 
Bet labai jnu patinki man. 
Ir norėjau pasiklausti... 

ULIJONA 

Gal no rėj ai pasiklausli, 
Ar tave pasidabojau? 

JURAS 

Taigi , taigi. 

ULIJONA 

Tu, Juruti, 
Vyras ne iš kelmo spirtas , 
Bet labai bijau ... 

HI 



JURAS 

Manęs? 

ULIJONA 

Taip, bijau, kad neuždėtum 
Tu man pavalkų ant kaklo. 
Nors baudžiauninkė vargdienė 
Aš esu, tačiau valužės 

Į apinasrį nekeisiu . 

JURAS 
(numelęs pavglkus j šalį). 

Pasvarstyki, Ulijona, 
Ar nepilnas mano svirnas, 
Ar nepasaguotas žirgas, 
Ar dirvonas neapartas, 
Du kartu neapakėtas? 

ULIJONA 

Nors ir pilnas tavo svirnas, 
Nors ir žirgas pasaguotas, 
Nors apartas tavo laukas, 
Dešimt ka rtq apakėtas.
Už tavęs aš net~kėsiu . 

JURAS 

Ulijona„. 

ULIJONA 
Paveizdėki, 

Kiek pakalnėje rovėjq,
lšsirink sau merg užė l ę. 

JURAS 

Išsirinkčiau, bel j q ta rpc 
Nematau tokios verpėj os, 

Nematau tokios audėjos. 

ULIJONA 
Tė1<l parcluoki bėrą žirgą, 
Kanrnnas ir tymo baln ą , 

Pasamdyki sau verpėją. 

JURAS (pa tylėjęs) . 

Aš vis tiek į dvarą eisiu, 
Aš kojas ponui pulsiu! „ 

ULIJONA 
Kad mane tau atiduotų? ! 

JURAS 
Taip . Tetrūksta tavo žodžio. 

ULIJONA 

J au žodeliai sukalbėti „. 

JURAS 
Tu kitam pasižadėj a i ? 

21 



ULIJONA 

Taip, kitam pasižadėjau, 
J am vienam vainiką pyniau, 
Ne is rūtų, pinavijų, 

Ne iš mėtq ir jurginq,-
Iš ballq žiedq paparč io. 

Jų nei vargas nesumindo, 
Jq ne i šalnos nepakanda, 
Jie net gūdžią naktį šviečia, 

Tartum žvaigždės vakarinės. 

JURAS 

Rasi, tavo išri nktasis -
Tas giedorius, bekepuris? 

ULIJONA 

Taip, kepurės galionuo tos 
Jis neturi , anei kardo, 
Be t obuolmušis jo žirgas 
Bėgdamas aplenkia vėją. 
Kai jis vieškeliu prajoja. 
Dunda dreba vieške lėli s. 

Kai jis joja pe r giružę -
ĄžuohĮ viršūnės linksta . 
Šitiek laukus, dar palauksiu, 
Kol a tjos prie mano vartų. 
Aš jam tuos vartus atkelsiu, 
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Į seklyčią pavadinsiu 
Ir, už skobnios pasodinus, 
Į puodelį a lav inį 

:Zalio vyno jam įpilsiu . 

Užuoganos gale pasirodo M a l v i 11 a 

MALVINA 

Paveizclėkite, kaimynai ,- 
Jiedu susišni ukštinėj o ! 

JURAS 

Mes, mo luše.„ nieko blogo„. 

MALVINA 

O tai ko įsispoksojai 
Į tą mergą pašaipūnę? 

J URAS 

Aš, motuše.„ Man Ulytė„. 

MALVINA 

Tau Ulytė ne į po rą! 

Tuo metu pasirodo A n t a 11 a s, kurio iš 
pradžių niekas nepastebi 

JURAS 

Tu pati kadais minėj ai... 



MALVINA 

Ką minėj au,- pamiršau. 
O nūna i ats tok nuo josios! 

ULIJ ONA 

J urai , cit! Klausyki močios. 

ANTANAS 

Na, o jeigu aš prie kraičio 
Šiai neklaužadai žalmarg ę 
Atiduosiu? 

MALVINA 

Antanėlis! 

Tai, sakai, žalmargę duosi? 

ULIJONA 

Dėkui dėkui tau, broluži, 
Kad pigiai mane parduodi. 

(Malv inai) 

O ir tau, telule, ačiū, 

Kad per daug nesididžiuoji. 
Bet žinok, žinok, anyta, 
Kad, pradėjusi marčiauti, 

Aš raktus nuo indaujos 
Iš tavęs tuoj pat a timsiu.„ 

MALVINA 

O, kad tu kur nesulauktum! 

ULIJONA 
„.Ir namuos šeimininkausiu, 
Kaip mokėsiu , kaip norėsiu! 

MALVINA (Jurui). 

Ar girdi, ką ji pragydo? 

ULIJONA 

Jei manęs lu neklausysi,·
Aitvarą prisi viliosiu, 
Kad, tave kie tai užmigdęs, 

Iš po čiužinio pavogtq 
Pilną saują sidabriniq. 

MALVINA 
Pilną saują sidabrin ių? 

ULIJONA 

Devyniais mazgais į j uodą, 

Juodą autą suvyniotą 

MALVINA (Jurui). 

Bėk, sūneli, kuo toliausiai 
Nuo pasiutėlės ! 

JURAS 
Motuše. „ 



MALVINA 

Bėk nuo jos, kur akys veda! 
(Beveik jėga išstumia Jurq ir atsigręžus i 

pagrūmoja Ulijonai) 
Kol gyva esu, tu mano 
Pirkion kojos neįkelsi! (Išbėg(I) 

ULIJONA (juokdamasi). 

Išsigando, mat, anyta 
Šitokios marčios, pabėgo!„ 

ANTANAS 

Oi, reikėtų, oi, vertėtų 
Tau nudilginti liežuvį„. 

ULIJONA 

Ai, tai gaila, kad ant kalno 
Dilgėlės neauga. 

ANTANAS 

Liaukis ! 

ULIJONA 

Vargšė Ulė. Peikia, bara 
Ją visi. Bent tu paguostum.
Tu juk brolis - ne urėdas. 

ANTANAS 

Taip, tik brolis. Bel atminki 
Mūsų vargšą seną tėvą, 

Užplaktą dvare. Girdėjai, 

Ką jis mirdamas kalbėjo? 
Jis pasakė: „Tu, Antanai, 
Užvaduosi Ulijonai 
Ne tik brolį, bet ir tėvą." 

Užvaduočiau, bet Ulytė 
Tartum šarka strykinėja 
Ir pati gerai nežino, 
Ko ji nori. 

ULIJONA 

Tad, paėmęs 
Gerą kanapinį pantį, 

Išvanoki Ulijoną. 

ANTANAS 

Imsiu taip ir padarysiu,- · 
Išvanosiu! 

ULIJONA 

Išvanoki. 
Aš neverksiu, neraudosiu, 
Nemaldausiu dovanoti. 

(Ūmai prisiglaudusi prie Antano) 
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Mielas broli, tu nerftslauk, 
Iš likrųjq nesumoju, 
Ko širdis manoji trokšta. 
Aš, keistuolė, kartais noriu 
Į aukščiausią klevą kopti 
Ir sušukti gervių pulkui: 
Ei klykūnės, keliauninkės, 
Duokit bent po vieną plunksną. 
Su jumis aš noriu skristi l .. 

ANTANAS 

Pamėgink. Aš pažiūrėsiu, 
Kaip lu pliumpterėsi žemėn. 

ULIJONA 

Tau juokinga? Aš taipogi 
Iš savęs dažnai juokiuosi. 

. Lėkti, skristi!. . Na, o kartais 
Toks griaudumas maudžia širdį, 

Kad slapčia sau pagalvoju: 
Geras būtq poilsėlis 
Ežero dugne tarp · nendriq. 

ANTANAS 

Kvailas noras. 

2n 

ULtJONA 

štai aplinkui 
Sidabrinės žuvys nardo, 
O viršuj vandens lelijos, 
Savo žiedlapius išskleidę, 
Ballą nuomelą man siuva. 

ANTANAS 
(numodamas ranka). 

Tavo pasakų klausytis 
Nusibodo. Štai ką, sese, 
Pasakysiu tau kaip brolis: 
Lauk, dairykis, nes netrukus 
Prie palangės mūsų pirkios 
Sužvangės piršlitĮ žvanguliai. 

ULIJONA 

Aš jiems vartq neatkelsiu! 
šunimis juos užpiudysiu! 

ANTANAS 

Na jau, na jau, tik nesmarkauk -
Ir vartus lu jiems atkelsi, 
Ir šunim neužpiudysi. 

Staiga netoliese trinkteli šūvis 

ULIJONA (krūptelėjusi). 

Kas ten šovė? 



ANTANAS 

Tai tikria usiai 
Ponas Gurskis antis baido. 

ULIJONA 
Dvaro ponas? 

ANTANAS 

Va ka r grįžo 

Iš didžios didžios kelionės. 
(Pastebėjęs, kad Ulijona susijaudino) 

Kas tau, sese? 

ULIJONA 

Nie k o, nie ko.„ 

ANTANAS 

Eik p rie darbo. Nesipainiok 
Ten , kur ponas vaikštinėj a ! „ (Iše ina) 

Apimta k eistos nuojautos, Ulijona bėga į 
kalną ir susijaudinusi dairosi„ . Atbėga M e

d ar d a s ir susto j a, išvydęs Ulijonq 

M EDARDAS 

Man paporino gegutė, 

Kur tavęs jaunos ieškoti. 
Ulijona ! 

(Bėga prie jos) 
Lau kei?„ 
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ULIJONA 

Laukiau. 
Vos pavasariui p raaušus , 
Bėgdavau pasiklausyti , 
Bene dunda vieškelėli s, 

Bene my limas bernužis 
Aldad uoda mas a teina . 

MEDARDAS 

Kaip p railgo man tie meta i. 
O nūnai, atrodo, vakar 
Ant šio kalno išs iskyrėm. 

ULIJ ONA 

Per linarovį taipogi. 

MEDARDAS 

Aš tavęs besiilgėdams, 

Graudžią dainą sudūmojau . 

(Uždai nuoja) 
O ant kalno, a nt aukštojo 
Ulijon a linus rovė . 

Ir a tjojo jauns bernelis , 
Pasclabojo Ulij oną . 

ULIJONA 

Pas<laboti pasdaboja i, 
Tik ne raitas tu atj ojai,
Syvo žirgo neturėj a i. 
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MEDARDAS 

Nepaliko man tėvelis 
Nei sta.inios, nei šyvo žirgo, 
Nepaliko man motušė 

Nei rietimq penkianyčiq ,

Tik paliko man tėtušis 
Ujamo našlaičio dalią, 
Tik paliko man motušė 
Nuostabią užburtą skJynią. 
Rūtom, mėtom apkaišytą , 

DaimĮ raštais išrašytą. 
Aš tą skrynią gintarinę 
Vie toj kraičio tau įduosiu , 

Su tavifn, raiba antele, 
Krykaudama s beskraidysiu . 

(Vėl užd ai nuo ja) 
Ulijona gra:žuolėle, 

Imki mane už bernelį. 

ULIJONA (patylėjusi). 

O čia žmonės apkalbėjo, 
Kad mane jau pamiršai tu, 
Kad miesčionką pasdabojai. 

MEDARDAS 

Man miesč i onkos nepatinka . 
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ULIJONA 

Sako, kad jų šve lnios rankos 
Ir veidai balti kaip sniegas. 

MEDARDAS 

Man rausvi skruostai patin ka , 
Tarlum putinai nusirpę. 

ULIJONA 

Tos miesčionkos bajoraitės 

Liaunos, plonos tarlum skruzdės. 

MEDARDAS 

Kas iš jlĮ? Per liemenė l į 
Botagu pašmikš telėjus , 

Ga li da r pusiau sulūžti . 

Aš bij oč iau tokią paną 

Drūčiai prie savęs priglaus ti . 

ULIJONA 

J os šilk tĮ pa rėcla is š lama, 
J os kurpaitėm sidabrinėm 

Sau po rūmus čiužinėj a .

Mes g i basos per ražien ą„. 

MEDARDAS 

Taip, j ų rūma i auksu žėri, 

Gra žūs rūmai kaip bužnyčia. 

.1 .l ~ l~rkonis 



Nuo gausybės gardumynq 
Lūžta s ta las. Krištolinės 
Taurės, sklidinai pripiltos 
Zalio vyno, lik putoja . 
Tarp pam1 tlĮ pirštinėttĮ 

Kavalie riai pentinuoti 
Kudakuoja, rėžia sparną„. 

O kad vieną giedrią dieną 
Trenktq juos visus perkūnas! 

ULIJONA 

Tu nel širs ti ten išmokai? 

MEDARDAS 

š irsti, keikti , neapkęsti 

Ir„. lanks tytis. Aš it paukštis, 
Į narvelį uždarytas, 
Jiems čiulbėti privalėjau. 
Tik tada, kai vienui vienas 
Atsidurdavau aš girioj 
Ir drauge su miško paukščiais 
Uždainuodavau,- bema lant 
Man atlėgdavo šird is. 
Na , o ka r tais, atsigulęs 

Tarp šaknlĮ storq, grum b l ėtq , 

Pro šakas skarotq egliq 
Aš žiū rėdavau, kaip plaukia 
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Per padangę baltos sruogos 
DebeslĮ . Ir man vaidenos 
Nuometuo ta Ulijona. 
Arba štai akis užmerkiu 
Ir matau takus, papieves, 
Kur vaikystėj e bėgiojau 
Basas, a lkanas, be t linksmas, 
Lyg teli okas, kai iš tvar to 
Jį pavasa riop išle idžia„. 

ULIJONA 

Taip, menu, buvai patrakęs.
Už išdaigas visokiausias 
Kaimo moterys ne kartą 
Tau su šl uotražiu grasino„. 

MEDARDAS 

„.ša ukdamos: „Ar tik ne veln ias 
Ra is tuose tave perėjo?" 

ULIJONA 

O prisimeni, kaip mudu 
Susi tikdavom prie šilo? .. 
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MEDARDAS 

Kaip, į ąžuolą įkopęs, 

Ūkaudavau it pelėda. 

ULIJONA 

Ten dabar trobelė stov i, 
Apleista ir iš tuštėjus„. 

MEDA RDAS 

Ir visai neištuštėjus.-

Ten nūnai apsigyveno 
Vienas jaunas raisto kipšas. 

ULIJONA 

Tu? 

MEDARDAS 

Vaclinas, pripažįsti , 

Kad esu tasai nelabas.
Aš, visq mi šktĮ karalius, 
Dva ro giriLĮ sergėtoj as ! 

ULIJONA 

Nebijai? Senam medinčiui 
Pasimirus, ten vaidenas . 

MEDARDAS 
Taip, vaidenas. Bet Medardas, 
Kaip žinai, ne iš bailitĮj q : 
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Siaubas Baubas, giriq monas -
Mano artimas bičiulis. 

Vos tik mėnuo sidabrinis 
Iš už miško pasirodo, 
Aš sau, ugnį pasikūręs, 

Vaikštinėj u ir gėriuosi, 

Kaip vidurnaktį vėlyvą 

Kaspinuotos laumės šoka. 
Nustebsi? Taip, tikros l aumės, 

Gražios, linksmos, tarlum nendrės, 

Sukasi ra tu , plasnoja, 
Nenubraukdamos rasos. 
Š it ir vakar taip nutiko , 
Kad mane jos pastebėj o 

Ir apsupo. Va, galvoju, 
Pakliuvau, nebeiš trūksiu,

Užkutens mane tos šelmės. 

Sausą stagarą pagriebęs, 

Tuoj aplink aprėžiau ratą. 

J os prie rato! Bet negali 
Peržengti ribos. O ašen 
Sau linksmai iš j LĮ kvatojuos. 
Tąsyk jos mane vilio ti : 
„Eikš, bernyti , eikš, drąsuoli, 

Su mumis kartu pašokti„ ."
„Ak j ū s, raganos, atstokit !"
„Eikš, be rnyti , nebijoki,-
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A rg i nė viena iš mūstĮ 

Tau, šaunuoli, nepatinka?" 
O viena man tai patiko,-
Įžūli, drąsi, nuaugus 
Tartum liepa liemeninga . 
Gal ji tyčia , gal netyčia 
Ratą peržengė. O aš ją 

Už kasų! „Pale isk",- maldauja . 
„Nepa leisiu!"- sušukau aš 
Ir, išt raukęs lenktinuką. 

Jos abi kasas nupioviau . 
Tuo metu ... gaidys pragydo. 
Aš dairausi,- ding o laumės. 

Mano rankose beliko 
Tik vandens lelijos žiedas, 
Baltas žiedas, be t palaužtas 
Ir nuvytęs„. 

Sujaudinta Ulijona kiClusosi Medardo pasa
kojimo. Netikėtai pasirodo A nt ana s 

ANTANAS 

Ulijona, 
Tu su kuo čia gūžinėji? 

ULIJONA 

Nepažįsti? Tai Medardas! 
Visiškai pas mus sug rįžo. 
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ANTANAS 

Tai benl laimė, ta rtum blynas, 
Iš danga us burnon į kritęs. 

MEDARDAS 

Labas vakaras, Antanai,
Leiski ranką tau paspausli. 

ANTANAS 
( nepctcluodamas rctnlws). 

Nesigerin k ir neulbauk! 
Taip, taip , dvaro klapčiukėli . 

Ir prie jos nesilaižyki 
Kaip šuva , prarij ęs muil ą ! 

ULIJONA 

Ką tu, broli?.. 

ANTANAS 
Lenkis dvaro! 

Bėk nuo dvaro kaip nuo maro 
Kuo veikiausia i, kuo toliausiai! 
Dykaduonia i tie batuoti 
Greit sumindys į purvyną 

Tau mergautin į vai niką.

Nebeliks ne t s tagarLĮ! „ 

MEDARDAS 
Tu, apivarus paleidęs, 
KliaučiLĮ ieškai. Ką aš blogo 
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Padariau tau? Juk abu mes 
Dūminėj troboj užaugom, 
Per ulyčios purvą bridom, 
Bėralinę duoną valgėm ... 

ANTANAS 

Kol tu poniško pyrago 
Neparagavai. 

MEDARDAS 

Pyrago? 
Kaip matai aš tą pyragą 
Vėl keičiu į juodą plutą . 

Išklausyk mane , Antanai,-
A tvirai tau išpažinsiu.„ 

ANTANAS 

Aš ne ponas, ne klebonas, 
Kad išpažinties klausyčiau. 

MEDARDAS 

'Pava sesę pamilau aš„. 

ANTANAS 

Ne vienam ji tau patinka. 

MEDARDAS 

Pamilau ir noriu vesti. 
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ANTANAS 

Tavo šaukštai po pietlĮ, brol,
Ulijona pažadėlėl . 

i'v!EDARDAS 

Ui nemylimo nuduodi? 

ANTANAS 

Už artojo, šeimininko. 
Na, o tu esi benamis, 
Neturi ne t žemės rėžio. 

Ant galvos viena kepurė, 
O galvoj kas? Vėjai švilpia 
Kaip pro kim1rą pirkios stogą. 
Ką gi judu, vargšai, veiksit? 
Krimsit plutą ir dainuosit. 

ULIJONA 

Broli.„ 

ANTANAS 

Tad žinok, giecloric1u,
N iekados nebus ji tavo, 
Niekados! Eime, sesule.„ 

A 11 t anas su Ulijona iše ina. Ant 
kalno lieka vienas M e el ar el a s 
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ANTRAS PAVE IK SLAS 

Nedidelė, jauki seklyčia. Prie IClngo sėdi, 
liūdnai susimqsčius i, U lij o na. Vakaras 

ULIJONA (tyl iai c/clinuoja). 

lr atj ojo jauns be rn elis, 
Pasdabojo Ulijoną, 
Pasdab.ojo Ulijoną ... 

MOTINA 

Ko l iūdi , dukruže mano? 
Ga lvą sopa? O ga l širdį? 

ULIJONA 

N ieko ... nieko man nesopa.„ 

MOTINA 

Eitumei anksčiau miegoli,
Aš tau patalą paklosiu. 

ULIJONA 

Kad man šiandien nesimieg<1. 

M OTINA 

O tai kokis rūpestė lis 

Akmeniu tau širdį gula, 
Kokios godos, dukra mano, 
Tnu ramiai užmig t neduoda? 

Jau tikriausiai koks bernužis, 
J aunas, linksmas ir ratuotas, 
Prikalbėjo, apžavėj o? 

ULIJONA 

Prikalbėjo, apžavėj o„. 

MOTINA 

Tu rnl uollĮ balamūtq 

Neklausyk. JtĮ dailūs žodžiai 
Tartum margos pete liškės.

Nesugausi, nepriglausi, 
Vien lik pievą išbra idysi 
rr sumindysi žolynus. 

ULIJONA 

Kas man tie gležni žolynai, 
J eigu man, ka ip girilĮ paukštei, 
žalias ąžuolas sapnuojas. 

M OTINA 

Kur beskrisi, µaukšte mano.
Rasi rūpestį , nedalią , 

Kad tik tas, kuris padės tau 
Vargą vargti, būtq geras. 

ULIJONA 

Būtq mielas ... 

[ eina A n l a n a s 



MOTINA 

O meilumo 
Ir artojas naginėtas 
Užanty pilkos sermėgos 
Nestokoja. Pagalvok tad„. 

ULIJONA 
Apie ką lu, molušė le? 

ANTANAS 

Apie Jurą mačia kalba. 
Doras vyras, geras žentas: 
Ne iš linginiq, nagingas. 
O jinai dar, mat, ožiuojas, 
Motinos neklauso, bro lio. 

ULIJONA 
Brolis, ką ir besakysi, 
Derasi it koks vaizbūnas ,

Tarsi priedą prie telyčios 

Sifllo Jurui savo sesę, 
O sesulei Ulijonai 
Perša raganą anytą 
Ir pas lumclėlės likimą 

ANTANAS 
O lu ką, tebesvajoji 
Gauti vyrą karaliūną? 
Pamiršai, kad tu vargdienė? 
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ULIJONA 
Karaliūno nebelaukiu, 
O ir vargo aš neboju, 
Bet tiktai už savo mielo 
I štekėsiu l 

ANTANAS 
Liaukis! Aš tau 

Ne tik brolis, bet ir tėvas, 

Aš šios pirkios šeimininkas, 
Savo žodžio nebekeisiu! 

ULIJ ONA 
Kokio žodžio? 

ANTANAS 
Jurui duolo. 

MOTINA 
Liaukilės, kažkas ateina„ . 

Įeina A g o t a 

AGOTA 
Labas vakaras kaimynams„. 

ULIJONA 
O, telulė Agotėlė! 

MOTINA (susirūpinusi). 
Taip vėlai viešnios nelaukėm. 
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AGOTA 

Atėjau ne i viešnagę. 

MOTINA 
Kas nutiko? 

ULIJONA 

Tu, te tule, 
Nerami kaip prieš nelaimę 

AGOTA 
žmonės porina, kad greitai . 
Rekrutus į vaiską gaudys. 

MOTINA 

Vai dievuliau, dievu lėliau !„ 

AGOTA 

Jau re težiai ir kaladės 
Paruošti. O pa ts seniūnas 

Su būriu berntĮ iš dvaro 
Smuklėj tarias kaip judošiai. 
Tu, krikštasū ni , dabokis. 

MOTINA 

Vai sūneli užvadėli, 

Negi aš tave rekrutams 
Auginau? 

ANTANAS 

Nurimki, motin,
Nepaims manęs į vaiską. 

Juk šitam kieme aš v ienas 
\ 'yrus, na ir šeimininkas. 

MOTINA 
Ar jie paiso, nelabieji, 
Kai įsiutę grobio ieško. 

ULIJONA 
Sako, kad iš mūstĮ kaimo, 
Pernai trej etą sugavę, 

Šiemet nebeims nė vieno. 

MOTINA 
NeUkėk, kad vilkas raišas, 
Kol jam kojos nepadauši. 

AGOTA 

O, be to, ir dvaro ponas 
Ant lavęs akies ne turi. 
Pasisaugok. 

ANTANAS 
Lai pabando.

Ši ranka nesudrebėtq! 

[ltinius aš tiems skalikams 
Išbarstyčiau! J ei surištq, 
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Dantimis nuo jlĮ aš gmciaus, 
Bet vis tiek. nepasiduočiau! 

AGOTA 

Pamenate, tuoj po krikšto 
Aš sakiau, kad Antaniokas 
Bus smarkus. Kada klebonas 
Jam druska liežuvį barstė , 

Ai, tai klykė, net bažnyčios 
Sienos ir langai drebėjo„. 

Tuo metu Antanas užsimeta sermėgą ir 
nori išeiti 

MOTINA 
Kur tu taip vėlai , sūne li ? 

ANTANAS 

Ogi kaiman šaukli vyn1 
š auniai talkai. 

AGOTA 

Kokiai talkai? 
Ką Lu„. ką tu sugalvojai? 

ANTANAS 

JtĮ tik ke letas, sauj e lė, 

O jau mūsq, kai sueisim, 
Bus bent puskapis. Išlaužę 
Iš tvoros po gerą mietą, 

Išva ikysime iš smuklės 

Tą šunauj ą . Nesuspės jie 
Nei sul oti, nei įkąs ti. 

MOTINA 
( oplw bindama sūnų). 

Niekur aš tavęs neleisiu! „ 

Staiga Jauke pasigirs/a žvangul iai 

AGOTA 
Girdi Le? žvangu liai skamba! 

ULIJ ONA 
Gal vestuvininkai traukia? 

MOTINA 
Gal jau gaudyti rek rulq 
A tvažiuoja? 

ANT ANAS (nus išypsojęs). 

Su žvanguliais? 

AGOTA (pripuo lusi prie l ango). 
Žiū , į jlt stĮ kiemą suka! 

MOTINA 

Slėpki s, slėpkis , sūnaitėli ! 

ANTANAS 
Tik nei šsigąski, motin,-
Tai piršliai pas mūsq Ulę. 
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ULIJONA 

Oi, piršliai! 

ANTANAS 

Įsižiūrėki ,

Gal jauniki atpažinsi? 

MOTINA 

Dievulėliau, juk lai Ju ras! 

ULIJONA 

Ką da1yti, ką da ryli? 

AGOTA 

Ko dar lauki? Į kamarą ! 

Reikia juk pasidabinti. 

ULIJONA 

Oi, nenoriu, motušėle . 

Neįleisk pirš liq į trobą. 

MOTI NA 

Kaip tatai? 

ULIJONA 

Tu pasakyk jiems: 
Nuotaka dar neužaugo. 
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AGOTA 

Nuolaka daili, prinokus. 
Kūma, kv iesk 1mme už svočią.
Tai iškepsiu karavo jq! 

ANTANAS 

B, be rods prie Juro sėdi 
Dzidas. Linksmos bus piršlybos . 

MOTINA 

Aš jie ms užkandžio paruošiu„. 

M o l i n a 1serna į kanwrai t ę, A g o t " 
išskuba į kiemą 

ANTANAS (U lijonai). 

Eik , atkelk pirš liams vartus. 

ULIJONA 

Aš jiems varlq neatkelsi u 
Ir už Juro netekėsiu .

Nors užmušk! 

ANTANAS 

Nesmarkauk, sese! 

Savo žodžio aš nekeisiu.
Pasak iau - kirv iu kir tau . 
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ULIJONA 

Ne akmuo širdis manoji, 
Be t a tšips į ją ir kirvis, 
Nes aš myliu kitą ... 

ANTANAS 

Kilą? 

Tad žinoki brolio valią ! 

Iš namų lave išvysiu 
Be dalios, be kraičio skrynios 
Ir be motinos palaimos! 

Ant a 11 a s, trenkęs durimis, išeina j)asilikt1 
pirš/ią Ulijona pribėga prie lango ir„ . 

~rūp te li 

ULIJONA 

Ten„. prie ežero„. ugnclė„. 
šoka laumės kaspinuolos 
Aplink moną„ . Tai ne monas,
Tai manęs Medardas la ukia „. 

MOTINA 

(grįž ta nesJJw pilnu ąsočiu ir užka11clžiu) . 
Eiki, dukra, į kamarą, 

Pasipuošk. ir lauk. Pašauksiu„. 
Neliūdėki,- ištekėsi, 

Apsiprasi ir pamilsi„. 
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U lij ona išbėga į kamarq. Pasirodo piršlys 
D z i d a s, J u r a s, A 11 l a n a s ir A g o l a 

DZIDAS (iškilmingai). 

Gal molušė sengalvėlė, 

Didžio dva ro šeimininkė, 

Šiems ratuotiems keliauninkams 
Leis pailsint savo žirgus 
Ir patiems pakieminėti ? 

MOTINA 

Meldžiame, sveteliai brangūs , 

Keliauninkai netikėti, 

Meldžiame už stalo sėsti.

Kuo turtingi, tuo vaišingi. 

AGOTA 

Kūma , būki a tsargesnė. 

Gal tai vagys nelabieji? 

DZIDAS 

Mes ne vagys, ne plėšika i. 

Mes padorūs katalikai. 

AGOTA 

Zinom, žinom. Tik ir tykot 
Svetimam daržely rūtų 
Nusilaužti. 
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DZIDAS 

Kam tos rūtos? 

JlĮ pas mus tarytum šieno,
Net žirgai, ir tie neėda. 

(Į Antaną, pusbalsiai) 

Nesitaiko Agotėlė 

Į svočias ? 

ANTANAS 

O kaipgi, taikos . 

DZIDAS 

Pražuvau. Šita bobelė 
Moka savo liežuvėlį 

l sijoną pagaląsti. 

MOTINA 

Ale sėskite, svete liai, 
Bent nuo gomurio nuplaukit 
Kelio dulkes. 

AGOTA 

Taigi, taigi, 
Reik pakrapinti pagurklį. 

Kad žodeliai tau, melagi, 
Kaip kurapkos keptos lėktq 

Iš burnos į dievo ausį. 

5'1 

DZIDAS 

Vai motule šeimininke, 
Susimildama, apgink mus 
Nuo svočios smailialiežuvės,

Tai užpuolė, kaip pikčiausias 

Širšinas. 

ANTANAS 

Tik piktos bitės 
Sa ldų gardq rn.edq neša. 

MOTINA 

Vyrai mūrai , kaip ne gėda? 

Pa tys apsiginkit, pa lys. 

DZIDAS 

Nebėra spėką 

MOTINA 

Tac.l meldžiam 
Pasistiprinti lig sočiai. 

ANTANAS 
(įpildamas Dzidui ir Juru i). 

Paklausyk motušės, Dzidai, 
Imk puodelį alavinį 

Ir išgerk i iki dugno. 
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AGOTA 

Nes kitaip neapga lėsi 

Sukinti mel agių gimti 
Ir ni ektĮ visokiq nrnlli. 

DZIDAS 

Neka l bėk, tokios malėjos , 

Kaip svočiulė Agolė l ė, 

Ir su bala na nerasi. 
Būk sveika. 

AGOTA 

Į sveika ty lę. 

(~ urui) 

Tu, bernuži raudonskruosti, 
Ko dairaisi po seklyčią , 

Ko čia ieška i nepametęs? 

DZIDAS 

Jei jau šila ipos užklausėt.
Visą liesą pasakysiu: 
Ten prie ežero paraislėj 
Sis bernužis raudonskruostis 
Ganė pono dievo bandą. 
Bet pro šalį gervės lėkė, 

O piemuo užsižiopsojo 
Ir praganė ... 
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AGOTA 

Visą bandą? 

DZIDAS 
Ne, tik vieną avyčiukę, 
Dailią auksavilnę avį .. . 

ANTANAS 

Gerki, _svaini, nesidairęs ... 

DZIDAS 

Kone ve rkdamas atėjo 
Nelaimingas piemenukas 
Pas mane. „Dėduli ,- sako.
Praganiau dievulio avį, 
Iš visq avilĮ gražiausią.
Ką daryti, kur ieškoti? 
Kad tik vilkas nesuėstLĮ." 
Tu, sakau, nenusiminki,
Eikivė1 kartu per žmones, 
Pasi klausim, gal kas malė, 

Gal girdėjo ... 

AGOTA 
Ta avelė 

Su ragais ar be ragučių? 

DZIDAS 

Su ragais ... 
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AGOTA 

Piemens aš klausi u. 

JURAS 

Badosi, kai ją paglostai„. 

AGOTA 

Tai ne čia, melagiai, ieškot,
Mūsq avys nesibado. 

DZIDAS 

Tu mus vadini me lagiais, 
O pati kalbi neliesą. 
žmonės matė ir kalbėjo, 
Kad paklydusi avelė 

Būtent šioj sodyboj s lepias. 

AGOTA 

Paieškokite kaip duonos. 

JURAS 

O jei rasime, ar tąsyk„ . 

AGOTA 
Tąsyk saugokis, jauniki, 
Kad tavęs nesubadytą 

ANTANAS 

Taip, sunku bus j ą surišli 
Ir įkelti kalamaškon. 
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DZIDAS 

Čia ne vargas, kad tik rastum, 
O surišti j ą mokėsim. 

MOTINA 

Norite dabar paimti? 
Vai, neduosiu! A tsidžiaug ti 
Nesuspėj au„. 

DZIDAS 

Ne, mo tuše,- 
Mums ją rasti tereikėjo, 
O paimti a tvažiuosim 
Su visu pu lku kareiviq 
Ir mergtĮ nenuometuotą 

O kepurės tq kureivių 
Pinavijom apkaišytos, 
Tq mergint! dailios kasos 
Aukso kaspinais plevena, 
O to pulko generolas 
Už aukštqjų skobnit1 sėdi, 

Valgo sūrį, maukia rnidq 
Iš puodeliq alavinių. 

Paveizdėki, motušėle, 

Kokį puikt! žentą gausi: 
Vyrą dailtj, stuomeningą, 
Gerašird į ir nagingą ! 
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ANTANAS 

Mielas svaini, dar išgerki. 

JURAS 

Man ir taip jau ga lvą sopa ... 

AGOTA 

Tai bent milžinas ! Nuo vieno 
Miežio grūdo pasigėrė . 

DZIDAS 

Cit! Neleisiu koneveikti 
Tokį šaU1nĮ jaunikaitį. 

AGOTA 

Taip, girdėj au,- tai ne sia1p sau 
J aunikaitis. Senas v ilkas 
Ir ožka kadrilitĮ šoko,
Pasispardę brinkt į kelmą 

Ir ... išspyrė šitą vaikį. 

DZIDAS 

Neliesa ! Jį mačia gimdė. 

Senas tėvas išaugino ... 

JURAS 

Dar įpilki man, Antanai, 
Į puodelį alavinį. 
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DZIDAS 

Nesakiau? Šis vyras Lvirlas. 

AGOTA 
Mūsų apynys tvirtesnis. 

DZIDAS 
... Taigi tėvas jį augino, 
Ponas dievas papenėjo 
Ir. išleido į kelionę 

Ne ratuo tą , piniguotą, 
Bel protu apdovanotą„. 

JURAS 
(l r inkteli kumščiu į s talą) . 

Liaukis. Liaukis, dėde Dzidai. 
Kam tos visos gražios kalbos? 

ANTANAS 

Taip, užtenka gražbyliauti. 
Pakalbėkim, keliauninkai, 
Šeimininkiškai. 

MOTINA 

Kaip žentas, 
Juras .man labai patinka, 
Tik bijausi, kad any ta 
Neužui tų Ulijonos . 
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JURAS 

Močiai aš neleisiu siausti.
Trepte lėsiu, kad nedri slų 

Plėšotis prieš mano pači ą, 

Ir tylės ji kaip pelytė, 

Pasislėpusi po šluota. 

DZIDAS 

Taigi sutarta! Belieka 
Pabučiuoti uošvei ranką, 
Padėkoti savo svainiui 
Ir j aunamartės paklausti„. 

MOTINA 
(šūkteli pro kamaros duris). 

Ulijona i Ulijona!„ 
(Vėl grįžta prie stalo) 

Ką gi, tenka pažadėti 
Avyčiukę, nors labai num 
širdį sopa. 

ANTANAS 

Liaukis, molin, 
lr nesielvartauk: parvesiu 
Į namus lau šaunią mar.čią 
Su kraičiu. Ir savo sesei 
Aš dalios nepagailėsiu . 
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DZIDAS 
Kraitvežiams valia žinoti, 
Kiek to kraičio, kiek vežimų 
Reiks paruošt jaunosios mantai. 

MOTINA 
Ką mes, vargšai,- vienai skryniai 
Nereikės dviejtĮ vežimt1. 

DZfDAS 
O žalmargę?„ 

J URAS 

Dėde Dzidai, 
Kam kalbėti apie kraitį, 
Jeigu nuotaka jaunoji 
Ligi šiol nepasirodo. 

MOTINA 
( išslmbėdama į kamarq). 

Ulijona i Ulijonai„ 

JURAS 
Postringauti jum bepigu, 
O jinai, gal būt, ten rauda , 
Gal manęs ma tyt nenori, 
Gal aš jai„. iš kelmo spirtas! 

ANTANAS 
Ju rai„ . 
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JURAS 

Ji manęs nemyli! .. 

AGOTA 

Tai benl apyni o sliprumas. 

Pasirodo sug lumusi m o l i n c1 

ANTANAS 

Kas nutiko? 

MOTINA 

Ulijonos 
Į<amarailėj nema tyti. 

V isi /y lėdC1mi susižvC1/go 

AGOTA 

Kur ta šelmė išgaravo? 

ANTANAS 

Gal nuėj o karviq melžti? 

MOTINA 

Aš pamelžiau„. 

ANTANAS 

Ta i bent dyvai,

Kur jinai ūmai prapuolė? 

JURAS 

Laikas mums keliauti, Dzidai„. 

Priemenėje pas igirs/a žingsn iai 

ANTANAS 

Girdite? Ji nai pareina . 
Sėskis, svai ni. (Įpilo jam) 

Į sveika tą ! 

Užu nuotaką išgerkim. 

t robq įpuola uždususi M u l v i n c1 

MALVINA 

Šlui kur mano vien a tū ris ! 
Pūpso tartum virkščiLĮ pėdas, 
Valgo sūrį , g irą maukia !„ 
Ar tiktai ne piklos dvasios 
Atnešė tave čion ? „ še tau! 

/Vlalvina ištempia Jurą iš užstalės ir bando 
jį apkulti 

i , 

DZIDAS 

Kaip, Malvina , tau ne gėda? 

lvIALVJNA 

A ! Pragydo balamūtas, 
Aš tik iš namq, o tujen 
Vaiką man ved i iš kelio. 

(jfi 
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ANTANAS 

Teta, Juras nebe vaikas, 
O dėl kraičio„ . 

MALVINA 

Man nereikia 
Tavo kraičio nei tos mergšės! 

(Jurui) 
Tučtuojau namo l 

JURAS 

Atstoki! 
(Nubloškia inotinq į pasienį) 

MALVINA 
(b eveik netekusi žctdo). 

Nevidone, tu prieš močią!„ 

JURAS 

Kam Ulytę koneveiki? 

MALV INA 

O žinai, kur toji tavo?„ 
Pa lei ežerą zylioja l 
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ANTANAS 

Palei ežerą? Meluoji! „ 

MALVINA 

Savo akimis regėjau! 

Pėdinu aš pro nendryną, 

Jau tamsu. Kažkas atbėga. 
š !ep-šlep-šlep per žolę čefo . 

Mergina, žiūriu , vienplaukė 

Lekia, kaip akis išdegus, 
Lapatuoja per beržyn ą„ . 

ANTANAS 

Per beržyną'? Jurai, svaini , 
Palūkėk. Aš, ją suradęs, 
Už kasq namo parvesiu! 

MOTINA 

Ku r Lu? Kur Lu, sūnai lėli?„ 

Ant anas išbėga . Kurį laiką t roboj tylu. 
Juras užs ikniaubia ant stalo ir pravirksta 

JURAS 

Ulijona , Ulijona !„ 



ANTRAS VEIKSMAS 

TREČ I AS PAVE I KSLAS 

Sutemos 

Beržynėly prie ežero kūrenasi ugnelė. Prie 
jos sėdi M e d a r d a s 

MEDARDAS (dainuoja). 

Apėj o saulu tė 

Aplink aušrinę, 

Apjojo bernelis 
Aplinkui dva rą. 

Ko ieško bernelis 
JaunlĮ mergeliq? 
Cia nėra daržely 
J aunq mergeliq. 
Tik žydi da ržely 
Zalios rūtelės ... 

Omai pasirodo Gur s ki s su medžiokliniu 
šautuvu per petį 

Jūs č in , pone? Taip vėln i ? 
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GURSKIS 

Slankas pagiry medžiojau. 
Išgirdau tave, giedoriau, 
Ulbantį kaip teterviną, 
A tėjau tad pažiūrė ti , 

Ką beveiki. 
(Apsidairęs) 

Vienas?„ 

MEDARDAS 

Vienas. 

GURSKIS 

O maniau aš, kad, pa telę 

Pri sišaukęs, ja i dainuoj i. 
Kam tad laidai savo gerklę, 

Kai tavęs nieks nesiklauso? 

MEDARDAS 

Klausos. 

GURSKIS 

Kas? 

li!I 



MEDARDAS 

Antai beržai tie 
· Ir skarotos mišk.o eglės, 

Klausos ežero nendrynas, 
Paukščia i, meclži uose su ttipę ... 

GURSKIS 

Neseniai, berods, tau plojo 
Rūmq freilinos ir ponios, 
Kilmingiausieji bajorai 
Tavo skambq balsą gyrė. 

Kiek prisimenu, dvare tu 
Taip širdingai nečiulbėja i. 

O dabar štai veltui bliaun i 
Varnoms, slankoms ir pelėdoms. 

MEDARDAS 

Na ir laumėms. Taip, taip, pone.
Kai vidurnaktis artėja, 
Visos laumės čia suein ėl 

Pazylioti ir pašokti, 
Ir claimĮ pasiklausyt i. 

GURSKIS 

J ėrnnos, dailios? 
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MEDARDAS 

Tokios clailios,
Tr už frėilinas dailesnės! 

G URSKIS 

Tauziji niekus, Medardai! 
Aplamai, tu vėl daraisi 
Neišauk lėtas prasčiokas. 
Iš tikrqjLĮ man reikėjo 
Prie savęs tave palikti. 

MEDARDAS 

Už tarnybą ir klusnumą 
Jūs žadėjote man l aisvę. 

GURSKIS 

Laisvė?„ Che, verta dvylekio 
Tavo laisvė naginėta. 
Gaila man tavęs, giedoriau, 
Sutrūnysi šioj paraistėj . 

MEDARDAS 

Sioj paraistėj peri pempės, 
Ir vandens lelijos žydi, 
Šioj paraistėj aš lyg beržas 
Saknimis įaugau žemėn. 
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Persodinkil š itą beržą 

Į molyną p alei dvarą.

Ir jo šakos garbiniuo tos 
Pumpurq n e beišsk leis. 

GURSKIS 
Kvailas tu il bato aulas! 
Aš didžiai apgail estauju , 
Kad nepardaviau lavęs 
Grafui, ponui Zubalevskiui,
Už tave jisai man siū lė 

Trejetą gen i skaliką 
Bel esu aš maloningas. 
J e igu tau labiau palinka 
Šitas užkai~1pis apšepęs , 

J e i gerus ba tus panorai 
Vėl i nagines pakeisti, 
Kol aš grįšiu iš kelionės, 

Pasilik čia ir gyvenki, 
Sergėk mišką nuo vyžuočiq. 
Tik žiū rėk, kad neprap ultq 
Anei vienas paukšč io pūkas, 

Anei v ienas sausas žabas. 

MEDARDAS 
Ačiū ben t už šią„. malonę„. 

Į bėga U l i j o n a. Ji, nepas tebėjusi pono, 
puola prie M e d a rd o 
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ULIJONA 

Gelbėki mane, Medardai! 

MEDARDAS 

Kas nutiko, Ulijona? 

ULIJ ONA 

Zvangulius girdėj ai kaime? 
Pas mane piršliai a lvyko ! 
š irs ta, rūstauja A ntanas.
Už nemylimo nuduoda.
Už nemylimo, už Ju ro„. 

GURSKIS 

Pasirodo, man medinčius 

Nemelavo,- šlai ta laumė, 

Kur prie ežero zylioja 
Ir slapč ia dainq jo klausos. 

Tik dabar Ulijona pastebi poną ir instinkty
viai puola jam po k ojomis 

ULIJONA 

Pone! Pone, užta rimo 
Aš meldžiu! 

GURS KIS 

Prieš ką? 



ULIJONA 

Prieš bro lį. 

Bara jis mane ir liepia 
Už nemylimo tekėti. 

MEDARDAS (perspėjamCLi). 

Ulijona!„ 

· GURSKIS 

Sa, medinčiau! 

ULIJONA (ponui). 

Jums tereikia v ienui vieną 
Žodį tarti! „ 

GURSKIS 

Po perkūnais, 
Netikėjau, nežinojau, . 
Kad tokioj gūdžioj paraistėj 

Galima ūmai aptikti 
Tokį perlą. Tokį perlą ! 

Lyg iš marmuro iškaltas 
Šis liemuo ir šitos krūtys, 
Palaidi ir išsidraikę 
Jos plaukai, o akys, akys 
Zėri tartum brangūs perlai. 
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Che, už šitokią mamzelę 

Tas bobišius Zubalevskis 
Pusę dvaro atiduottĮ . 

(Medardui) 
Na o tu, o tu tylėjai, 

Lyg burnon vandens paėmęs. 
Netgi man nepasigyrei, 
Kokios laumės č ia bėgioja, 

Mindydamos dvaro p ievas. 
Ką jos pas tave čia veikia? 

MEDARDAS 

Pone, aš„. 

GURSKIS 

Nutilk, mužike, 
Arba aš tave už tokį 
Slapukavimą į lov į 

Įsakysiu paguldyti 
rr nuplakti taip, kad „. 

ULIJONA 

Pone, 
Pagailėkite Medardo.
Mudu„. mylime v iens kitą. 



GURSKIS 

Mylite? Che, che! Sannan! 
Mylitės, neatsiklausę 

Savo pono. 

ANTANAS (tolumoje}. 

Ulijona!„ 

ULIJONA 

Dieve mano, juk tai brolis!„ 
Ką daryti? Ką daryti? 
Kur man bėgti, kur iš gėdos 
Pasislėpti? 

GURS KIS 

Nebijoki,
A$ su juo pasikalbėsiu. 

ANTANAS (beveik čio pal). 

Ulijona! Ulijonai„ 

U l i j o 11 a išbėga. Pasirodo A 11 t a n a s. Jis 
puola prie Medardo, stverdamas jį už atlapų 

ANTANAS 

Kur jinai? Kur mano sesė 
Ulijona?! Cia ji buvo.-
Aš žinau! · 
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MEDARDAS 
Tyliau, Antanai... 

ANTANAS 
Negudrauki, o sakyki, 
Arba aš tave, giedoriau, 
Taip papurtysiu, jog visos 
Tavo dainos tartum pupos 
Išbyrės ! 

MEDARDAS 

Tu nesibaimink,
Uli jona jau namie. 

ANTANAS 
Ak, namie? Aš ją! „ 

MEDARDAS 
(sulaikydamas Antaną). 

Nedrįski ! 

Ulė mano ! 

ANTANAS 
Tavo?! 

MEDARDAS 

Mano! 
Ir žinoki, kad aš niekam, 
Niekam jos neleisiu skriausti. 
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ANTANAS 

Tad atmink ir mano žodį: 
J ei tu dar bent kartą Ulei 
Pasipainiosi ant kelio, 
Si ranka nesudrebės! 
O jinai, žinok, sunkesnė 
Ir už dalbą geležinę ! 

(Nori išeiti, bet ūmai pastebi ponq) 
Ponas?„ 

GURSKIS 

Ne. Esu tuo tarpu 
Tik piršlys. O tu, mužike, 
Ko, piktai' apsiputojęs, 
Lyg pašautas senas šernas 
Į akis medinčiui šoki? 
Jis nekaltas. Aš peršu jam 
Tavo sesę. 

ANTANAS 

N e, ne, pone,
Man nereikia ltĮ piršlybq. 

GURS KIS 

O man re ikia ! 
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ANTANAS 

Suprantu!„ 

GURSKIS 

Ir merga neprieštarauj a, 
Jr med inčius šilo nori, 
Tad nepurkš tauk, juodnugari, 
O į kojas nusilenki! 
Tučtuoj au! Ir padėkoki 
Man už šitokią malonę. 

ANTANAS 

Kas nežino tos malo1~ės? 
Juk per ją ir mano tėvą 
Užplakė dvare. 

MEDARDAS 

Antanai!„ 

GURS KIS 

Kaip matau, esi tulžingas, 
Įžūlus ne pagal snapą . 

Tavo laimė, aš šiandieną 
Kuo puikiausiai nusiteikęs. 
štai nel tavo dailiai sesei 
Pažadėj au gerą kraitį. 
J e igu„. 
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ANTANAS 

Zinom mes tą kraitį.
Nuotakai su juo nuo dvaro 
Ežero dugnan vos žingsnis! (Išeina) 

GURSKIS (įtūžęs). 

Tai mužikas ! Juodnugaris! 
Užmokės jis man už savo 
Įžūlumą ! 

MEDARDAS 

Pone, ką jūs?„ 

GURSKIS 

Na, o lu vestuvėms ruoškis! 
(Nori išeiti, bet vėl sugrįž ta) 
Ak, beje, pamiršęs būčiau: 
Traukiame rytoj meclžioklėn. 

Tik, žiūrėk, nepramiegoki. 
Kad aleilumei i dvarą 
Prieš saulė tekį . 

MEDARDAS 

Ateisiu. 

G u r s kis išeina 
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MEDARDAS 

Vai nebus iš tų piršlybų 

Nieko doro, kai pats velnias 
Savo paslaugą pasiūlė. 

Omai vėl pasirodo U l i j o /1 et 

Ulijona, tu dar ši čia? 

ULIJONA 

Viską, viską aš girdėjau. 
Ką daryti? Ką daryti? 
Koks baisus jo buvo žvilgsnis, 
Kai jisai, rankas ištiesęs, 

Į mane„. 
(Užsidengia ve iclq rankom is) 

MEDARDAS 

Nesielvartauki, 
Ulijona, laume mano. 

ULIJONA 

Aš ne laumė ir ne tavo, 
Dar ne tavo, bernužėli. 

MEDARDAS 

Kas bebūtų,- niekam, niekam 
Aš tavęs neatiduosiu. 

Rl 



ULIJONA 

O ir aš už kito neisiu . 
J au verčiau iš aj erų, 

Iš meldų sau minkštą guo l į 

Ežero dugne paklosiu 
Ir užmigsiu. 

MEDARDAS 

Ką tu, Ule?.. 
Nesibaimink, gražuolėle,

Aš tave apgint mokėsiu . 

Neužkris migla nė lietūs, 

Neužpūs šiaurieji vėjai. 
O nūnai.. : pažvelk, kaip mėnuo 

Ežeran sidabrą beria. 
Jei galėtumei rieškučiom 

Pasisemti,- kur padėtum 
Tiek sidabro? 

ULIJONA 

Išda linčiau 

Va rgšams ir geriems žmonėms. 

MEDARDAS 

Aš gi sidabru ir auksu 
lšbarstyčiau tąjį taką, 

Ku riuo lu čionai atbėgai. 
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ULIJONA 

Vai ne sidabru, ne auksu 
Tas takelis išbarstytas. 
Kai aš bėgau per beržyną, 
Šakos liemenį nučaižė, 
Kai aš bėgau per pašlaitę, 

ša ltos rasos kojas gėlė. 

MEDARDAS 

Tu d rebi tarytum lapas 
Epušės. Nurimk, Ulyte, 
Aš tau dainą padainuosiu. 

ULIJONA 

Vai dainuok, dainuok, bernuži, 
Tu dainuok nors ligi rylo. 

MEDARDAS (clainuoja). 

Ulijona, gražuolėle, 
Imki mane už bernelį „. 

Ši daina dar nebaigla,
Mergužėlė giesmininkė 

Man priva lo a tsakyti. 

ULIJONA 

Imčiau tave už bernelį, 

Nevelij a man brolelis„. 
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MEDA~DAS 

Nesibaimin_k, Ule mano, 
Sėskis prie ugnies, sušilki,
Juk tu virpi ne iš baimės, 

O dėl to, kad kojas gelia. 

ULIJONA 
Dar labiau man gelia šird į. 

Kas tai ? Sąžinė ar gėd a? 

MEDARDAS 
Gėdijiesi ? Ko? Nejaugi . 
Savo dyvino dailumo? 

ULIJONA 
Aš daili ? 

MEDARDAS 
Kaip stebuklingas, 

Įs tabus paparčio žiedas. 
Jis pražysta vieną kartą 

Ir nuvysta, jeigu niekas 
Tankmėj e jo nesuranda . 
Suradau aš tą papartį 

Ir pro ša lį nepraeisiu, 
Nenuskynęs la imės žiedo! 

(Bando apkabinti Ulijonq, tačia ši vėl 

atsit muk ia) 
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ULIJONA 

Koks, Medardai, tu .. . vėlyvas ! 

Juk joninės jau praėj o. 
O, be lo, aš čia likėjaus 

Pamatyti„. Siaubą Baubą. 

MEDARDAS 

Aš esu las Siaubas Bė1ubas, 

Girių monas ir valdovas.
Su vandenėm ežerinėm, 
Mėnesiena i si d a bruo j an l, 
Po beržyną vandra voj u. 

ULIJONA 

Kurgi tavo tos vandenės, 
Tavo l aumės kaspinuotos? 

MEDARDAS 
(rodydamas į Uli jonq). 

Stai viena, · pati gražiausia 
Ir drąsiausia. J i tai gali 
Iš vandens išskelti ugn į , 

Iš liepsnos kasas nupinti 
Ar, nubraukus šaltą rasą, 

Ją žarijomis paversti , 
Zaižaruojančiq žarij ų 

Baubui užantin pripilt i. 



Tik, vargšelė, ji negali 
Iš manęs ska ros a timti! .. 

(Nutrnukia Ulijonai nuo pečių skarelę 
ir įa pamojuoja) 

ULIJONA 
Atid uok. Ji mano ... 

MEDARDAS 

Tavo? 
Ziū, koki a graži skare lė, 
Išaus ta be nyčių, skie to, 
Be klevinės šaudyklėlės. 

Šimtas raitelitĮ ją trypė, 
Du šimtai kardais kapojo, 
O jinai lyg laumės j uosta 
Raibuliuoja netgi naktį . 

ULIJONA 
Atiduok„ . 

MEDARDAS 

Neatiduosiu! 

ULIJONA 

Girių mone, pasalūne, 

J ei tik ašen panorėsiu.
Tuoj bematant ją atimsiu. 
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MEDARDAS 

Pamėgink. 

ULIJ ONA 

Ir už patyčias 
Dar lave gerai apkulsiu. 

MEDARDAS 

Aš mokėsiu apsiginti. 
(Nulaužęs šaką, aprėžia aplink save rctlq) 

š tai, matai užburtą ratą .-

Tu jo pe rže ngt neišdrįs i! 

ULIJONA 

ū, baisu! O jei išdrįsiu? 

MEDARDAS 

Trenks perkūnas g iedrią dieną . 

ULIJONA 

Nebij au rūstaus perkūno. 

MEDARDAS 

Pragaro ugny sudegsi! 

ULIJONA 

Aš ir pragaro neboju. 
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MEDARDAS 
Apkalbės, išsižadės 

Giminės ir artimieji! 

ULIJONA 
Tu juk neišsižadėsi? 

(Peržengia ratą) 

MEDARDAS 
Tu drebi?„ 

ULIJONA 

Aš ne iš baimės, 
Ne dėl to, kad šaltos rasos 
Gelia kojas.„. 

MEDARDAS 

Ulijona„. 

ULIJONA 

O todėl, kad savo mielo 
Aš dvejus metus ilgėjaus. 
Apžavėjai tu man širdį, 
Užkritai kaip lino žiedas 
Už kaseliq, už gelsvqjq. 

MEDARDAS 
Ulijona, mano laumė.„ 
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ULIJONA 

· Aš ne laumė. 

MEDARDAS 

Ir ne mano? 

ULIJONA 

Tavo, tavo. (Prisiglaudžia prie Medardo} 

Aidi muzika. O prie ež.ero, baltomis skrnis 
tėmis plevendamos, šoka laumės 

KETVIRTAS PAVEIKSLAS 

Tas pats scenovaizdis 

Ankstyvas rytas. Iš trobelės išeina U l i i o 11 a. 
Rytmečio saulė nutvieskia jos veidą ir ilgus 

palaidus plaukus 

ULIJONA 

Būk pasveikinta, saulele, 
Ankstq rytą patekėjusi 
Būk pasveikinta, skaisčioji, 

Kad, įspindusi pro langą 

Ir į skruostą pabučiavus, 

Tu pažadinai mane. 
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Būk pasveikinta, o žeme, 
Kad rasos nepagailėjai.
Tai turėsiu kuo nuprausti 
Savo veidą užmiegotą, 
Užmiegotą, i šbučiuotą . 

( linlmnai nusijuokusi, pasilenkia prie gėliq , 

augančių po l robos langais) 

Kaip gerai, kad šelmės šalnos 
Nepakando dar žolynq. 
Tai papuoši u, apkaišysiu 
Savo mielo kepurėlę ! 

Iš t robos išein a Mecl arcl as 

MEDARDAS 

Ko po kiemą bėginėj i 

Palaidom kasom it laumė? 

ULIJONA 

Trys gaidžiai seniai giedojo, 
Ryto miglos išsisklaidė, 

O kodėl nepranykau aš 
Prieblandoje? A? Vadinas, 
Aš ne laumė, o mergelė, 

Aš - tavoji Ulijona. 
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MEDARDAS 

Tau tiktai prisisapnavo? 

ULIJONA 
Nori, saulė štai paliudys! 

MEDARDAS 
Jau geriau prašyk mėnulio, 
Kad paliudytą Jis matė. 

O dabar supink į kasą 

Savo plaukus išdraikytus. 

ULIJONA 
Ak tu, šelmi, pa laidfme, 
Gal žinai, kas juos išdraikė? 

Aš tam garbanom pridengsiu 
Savo veido raudonumą . 

MEDARDAS 

Prieš mane? 

ULIJONA 
Prieš visagalį 

Aš raustu. Juk mes, Medardai, 
Jo palaimos dar negavom. 

MEDARDAS 

Jei teisingas ponas dievas .
Jis palaimins be altoriaus 
Mūsq nuodėmę ir meilę. 
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Jeigu jis negailestingas, 
Mylinčių žmonių patėvis,
Tenutrenkia mus perkūnas ! 

Tu juk nebijai griaustinio, 
Na ir pragaro neboji?! 

ULIJONA (susimąsčiusi). 

Apie brolį aš galvoju, 
Apie vargšę motušėlę„. 

MEDARDAS 

Aš motušei - gerą žodi. 
Man motušė - Ulijoną. 

Tu Antanui - sesės širdį, 

Tau Antanas - aukso žiedą. 

ULIJONA 

Man užtekttĮ varinuko. 

MEDARDAS 

Varinuko? Ne, jau tąsyk 
Aš nukalsiu ta u geresnį: 
Iš purienos gležno stiebo, 
Iš voratinklio rasoto, 
Iš vaivorykštės spalvų 
Ir, nubraukęs tau nuo veido 
Ašarą, akutę žiedui 
Padarysiu tokią dailią, 

Kad žibės ji tarsi pe rlas. 
Bet iš tikro tavo akys 
Aprasojo. Tu bijaisi? 

ULIJONA 

Meilė, rods, kartu su baim.e 
Niekados nevaikštinėja. 

(Prideda žiedą prie Medardo kepurės) 

MEDARDAS 

O, dabar aš kaip jaunikis! 

ULIJONA 

Kas gi tu - ar ne jaunikis? 
Aš taip pat jaučiuos šiandieną 

Tartum nuotaka ja unoji. 
Balto nuometo betrūksta. 
Bet aš eisiu pas motulę, 

Savo mielą sengalvėlę, 

Nusilenksiu ir, į kojas 
Puolusi, karštai maldausiu, 
Kad ji man padovanotq 
Kuparo dugne padėtą 
Savo nuometą drobinį . 

MEDARDAS 

O su nuometu baltuoju 
Tu man būsi dar dailesnė. 
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ULJJONA 

Kam tu vis apie gražumą? 
Sako, jis nelaimę lemia. 

MEDARDAS 

Ar los akys linažiedės, 

Ar tos kasos gintarinės 
Kaltos, kad aplinkui vargas 
Klesti ta rtum varnalėšos, 
Kad dykūnai galionuoti 
Čiulpia ta rtum juodos dėlės 
Mūsų prakaitą ir kraują? 
Vai ne sielvartą pagimdo 
Rytmečio auksinės žaros, 
Ziedlapiai gėlitĮ rasoti. 

ULIJONA 

O aš saulės paprašysiu, 
Kad dykūnams ji nešviestų, 
Paprašysiu aš griaustinio„ . 

MEDARDAS 

Anei griausmas, anei žaibas 
Nenutrenks savaime pono. 
Sako, jam, kaip raisto kipšui, 
Re ikia kulkos sidabrinės. 
O dabar„. man metas e iti . 
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ULIJONA 
(prigludusi prie M edardo). 

Nepalik manęs v ienužės ! 

MEDARDAS 

Kas tau? Kas tau, Ulijona? 

ULIJ ONA 

Nepalik! Prašau, maldauju! 
Bent šiandieną pabuvoki 
Su manim! 

MEDARDAS 

Tu ko b ijaisi? 
Ryto metą girių monai, 
Raisto lūžtvėse sumigę, 

Raka lį saldžiai sapnuoja. 

ULIJONA 

Su tavim aš nieko, nieko 
Nebij au! Tiktai man širdį 

Graudulys ūmai suspaudė . 

MEDARDAS 

Rytmečio rasa nuplauki 
Savo graudul į nuo veido 
Ir palauk manęs. 
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ULIJONA 

Vai lauksiu, 
Niekur aš iš č ia nebeisiu, 
Nors v isi paraisčių manai 
Gąsdintq mane, baidytq. 

MEDARDAS 

O pikčiausiam dvaro monui 
Į akis aš pasakysiu, 
Kad piršlybų jo nereik mums. (lfo ina) 

Už scenos girdisi M edardo daina 

Ulijona gražuo lėle, 

Imk! mane už berne·lį „. 

Pasirodo J u r as 

JURAS 

Kad mokėčiau aš dainuoti 
Taip gražiai, man nereikėtų, 

Akmenį apsikabinus, 
Keikti savo liūdną dalią, 

Virkauti ir aimanuoti. 
(Pamato Ulijoną) 

Ulijona, Ulijona„. 
Juk tai aš„. N eišsigąski. 
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ULIJ ONA 

Ko man jaunai nuogąstauti? 
Labas rytas, karaliūne . 

Tu iš kur toksai ankstyvas? 
Iš piršlybq parvažiuoji? 
Šelmis tu, bent pasigirtum, 
Kas tavoji išrinktoji? 
Ar daili, ar žvairaakė? 

JURAS 

Nežinojau, Ulij o1m, 
Kad esi tokia beširdė. 

ULIJONA 

Tai bent pasakei nauj ieną,

Aš tokia esu nuo seno. 
O kodėl? Kad tu ga lėtum 

Į mane ranka numoti, 
Atsipeikėti ir kitą 
Sau audėją išsirinkti. 

JURAS 

Man nereik kitos audėjos, 
Man nereik k itos verpėjos! 
Būki mano, Ulijona,-
Tr aš viską tau atleisiu. 
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ULIJONA 

Niekam aš nenusidėjau, 
Kad prašyčiau atleidimo. 

JURAS 

Grįžk namo, kol ne vėlu dar. 
Zmonės sužinos.„ Baisu ma n!. . 

ULIJONA 

Kam baisu - teg u žegnojas. 
Aš gi mylima, la iminga . 
Nei žmonių pikti liežuviai, 
Nei patyčios, prakeikimai 
Neišvys .manęs iš lizdo 
Tartum paukštės pabaidytos. 
Savo laimę, savo meilę 

Ir prieš žmones, ir prieš dievą 
Ginsiu a š, kaip gina pempė 
Savo gūžtą su j aunikliais! „ 

Pasirodo Gurs kis ir prieš jį 

besiskėt r io janli M a l v i n a 

MALVINA 

Va, ponuli, paveizdėki, 
Va jinai, raganė toji! 
Ne gana, kad su medinėium 

Visą naktį gūžinėjo, 

!J(Į 

Da r ir mano vienalūri 
Apkerėjo! Įsakyki , 

Įsakyk , šviesiausias pone, 
Ją dvare gerai išpla kti 
Arba raistan „. 

JURAS 

Liaukis, močia! 

GURSKIS 

Išsinešdinkite judu! 
Tučtuojau! 

MALVINA 

Eime, sūneli, 
Paskubėkim, kol dėl jos tu 
Visiškai neišprotėjai. 

(Kone jėga bando išsitempti sūnų) 

JURAS 

Ne, as cia vienos Ulylės 

Nepaliksiu.„ 

GURSKIS 

Juodnugari, 
Dumk greičiau, iš kur atėjęs! 

ULIJONA 

Jurai! Jurai! „ 
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JURAS (bejėgiškai}. 

Ką aš, vargšas! 
(Tempiamas molinos, išeina) 

GURSKIS 
(eidamas prie Ulijonos). 

štai ta fėja paslaptinga, 
Kur prie ežero vaidenas. 
Po velnių, atrodo, būsiu 
Pavėlavęs. Kur medinčius ? 

ULIJONA 

J is dvarą nuskubėjo. 

GURS KIS 

Jam gi buvo įsakyta 
Prieš saulėtekį ateiti? 
Suprantu dabar, kodėl jis 
Pramiegojo. Ši vandenė 
Ji tikriausiai užl iūliavo, 

Bet... aš nepykstu, džiaugiuosi, 
Kad apsilenkėme mudu. 

ULIJONA 

Pone, ko jūs čia atėjot? 

GURSKIS 

Trupinių nuo stalo rinkli,
Juk už paslaugą, tikiuosi, 
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Nuotaka privalo piršliui 
Kuo dosniausiai užmokėti. 
·o storžievis tavo brolis 
Nebeprieštaraus daugiau man.
Mes susit.arėme šiąnakt. 

ULIJONA 

Jūs susitarėt?! Meluojat!„ 

GURSKIS 

Cit, nešauk - neprisišauksi 
Ir nebėk, nes nepabėgsi. 

Na, o kol sugrįš medin čius„ . 

ULIJONA 

Pone, ką jūs? Pasitraukit! 
Arba aš stačiai nuo skardžio 
Ežeran!„ 

GURSKIS 

O ne, mamzele, 
Tu gyva man reikalinga, 
Užmiršai, kad tik aš v ienas 
Tavo ponas, šeimininkas: 
Aš galiu tave parduoti 
Ar į ka lę išmainy ti , 
Aš ga liu tau įsakyti , 
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Kad keturpėsčia atšliaužtum 
Pas mane į dvarą. Daug ką 
Aš galiu. Be t štai šypsausi 
Kaip mėnulis. O prieš ką gi? 
Prieš baudžiauninkę plevėsą! „ 

ULIJONA 

·Dieve, kokios baisios žlibės, 
Tartum juodo, juodo kranklio!„ 

GURSKIS 

Už tokius žodžius galėčia u 

Negyvai tave užplu.kli, 
Laimė, tavo įžūlumas 

Gundančiai mane nuteikiu . 

ULIJONA 

Leisk! Paleisk! Medardai, kur tu? 
Ką tu? šen! Greičiau pagalbon!„ 

Omai pasirodo M e d a r d a s. Ponas, 
baisiausiai įlūžęs, paleidžia Ulijoną 

GURSKIS 

Velnias čia tave atj odė ! 

MEDARDAS 

Ne. Atpėdinau aš pėsčias. 
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. GURSKIS 

Nesakiau tau, kad prašvitus 
Atkulniuotumei į dvarą? 

Pramiegojai? Tai žinoki,
Man tu nebe reikalingas 
Bent dabar. Girdi, giedoriau,
Nešclinkis, iš kur atėj ęs ! 

ULIJONA 
(prigludusi prie Medardo). 

Neik, Medardai , neik, mieliausias, 
Nepalik manęs vienužės! 

GURSKIS 

Pasirodo, tau, mamzele, 
Simto rykščitĮ bus per maža. 

(Užsimoja prieš Ulijoną, tačiau Medardas 
nutveria jo ranką) 

Ak tu, driskiau, juodnugari, 
Išdrįsai pakelti ranką 
Prieš mane, prieš savo poną ! 

MEDARDAS 

Kas bebūtum - mano ponas , 
Viešpats dievas ar pats velnias.
Josios skriausti aš neleisiu! 
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GURSKIS 

Ech svirply tu nelaimingas.
Vos tik ištrūkai į g irią, 

O jau iltiniai išdygo 
· Tartum vilkui. Klaupkis! Klaupkis 
Ir prašyk, kad malonėčiau 

Dovano ti. Neklausai! Tad 
Aš tave kaip piktą šunį.„ 

(Nusiima nuo peties šautuv q, tačiau 

M edardas žaibiškai puola ir ginklą ctlima) 

MEDARDAS 

O dabar, meilingas pone, 
Klaupkis ·pa ts. 

GURSKIS 

Ar i šprotėj ai? 

MEDARDAS 

Arba aš tave, gyvate, 
Vie toje nudėsiu . Klaupkis! 

GURSKIS (išsigandęs). 

Ei, gana„. Gana, giedoriau„. 
Dovanoju tau už viską. 
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MEDARDAS 

Tu paklausk, a r aš už skriaudą, 
Už beteisio vergo dalią, 

Už patyčias ir už rykštes, 
Ir .už tai, kad tu į šunį 
Išmainy t mane norėj ai , 

Dovanosiu tau? 

GURSKIS 

Medinčiau , 

Pa juokavome, ir baigta„ . 

MEDARDAS 

Klaupkis! 

Ponas nenorom klaup ias i 

Ant abiejų ke l ių! 

(Į Ulijoną) 

Tik pažvelki, Ulijona, 
Kas prieš mudu klūpo . Ponas! 

ULIJONA 
Vai, Medardai„ . 

MEDARDAS 

Ponas klūpo ! 

(N usikva/o ja) 
Ar ga lvojo tavo tėvas, 

Užplaktas dvare prie jaujos, 
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Kad pnes JO vargdienę dukrą 
Šliaužios šitas nevidonas? 
Ar tikėjos mano mačia, 
Nuo sunkių darbų paliegus, 
Kad prieš jos našlaitį sūnq, 
Nusilenks tas niekadėjas? 

(Pakelia šautuvq) 

GURSKIS 
Kur tu taikai? ! Liaukis, liaukis! 
Nori? Aš tau.„ duosiu laisvę„. 

MEDARDAS 
Laisvę? 

GURSKIS 
taip. Bajoro žodis„. 

MEDARDAS 
Tu girdi? Girdi, Ulyte, 
Ką tasai kranklys pragydo? 
Koks geradarys jis tapo 
Ir lipšnus, mielaširdingas! 
Ką gi, aš taip pat malonę 
Jam suteiksiu. Nagi kelkis 
Ir keliauk, iš kur atėjęs! 

Ponas atsistoja, bailiai traukiasi atbulas, 
o po to bėgle išbėga 

·Nepamiršk bajoro žodžio! 
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ULIJONA 
Ką lu padarei, Medardai?. 

MEDARDAS 
Kas beliko man daryti? 
Nusilenkti .ir išeiti, 
Tr su juo tave palikti?! 

ULIJONA 
Kur nūnai mes pasidėsim? 

MEDARDAS 
Eisim per girias, per kalnus, 
Brisim per rasotas pievas„. 

ULIJONA 
Vakarais vestuvių guolį 
Sau iš samanų paklosim„. 

MEDARDAS 
Mus litUiuos pušq ošimas, 
O pažadins girių paukščiai. 
Pamaitins gerieji žmonės„. 

Įeina M o tina, paklaikusi iš siel var to 

MOTINA 

Varnas, varnas, juodas varnas 
Kaip smala ūmai užpuolė „„ 
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Anei bėgli , pasislėpti, 

Anei ko paga lbos šaukti 
Negaliu jau.„ 

ULIJONA 

Motušėle ! 

MOTINA 

Tuk-tuk-tuk, girdžiu, į l;mgą 

Beldžiasi. Maniau, Ulytė 
Pagaliau namo pa reina. 
Bėgu jai a tverti durq, 
Gi žiūriu - juodi kranklia i 
Į seklyčią sugužėjo, 

It vilkq ruja užpuolė 
Antanėlį. Oi, kaip gynės 
Mano ąžuolas galinčius , 

Bet pa linko ir palūžo, 
Ir neliko užvadėlio, 

Ir viena aš kaip vijoklis 
Palei kelią. 

ULIJONA 
Motušėle , 

Kas nuliko mano broliui? 

MOTINA 
Jie„. Antaną„. dar prieš auštant, 
Paėmė ir prie kaladės 
Prirakino„ . 
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MEDARDAS 

Kaip rekrutą? 

ULIJONA 

Mano brol į? Mano brolį! „ 

Motina eina 

Kur tu? Kur tu, motušėle? 

MOTINA 

Eisiu dukros paieško ti. 

ULIJONA 

Savo dukros? 

MOTINA 

Ulijonos. 

ULIJONA 

Sėsk, motule, pailsėki 

Ant vejos. Juk tavo kojos 
Iki kraujo subadytos. 

MOTINA 

Po ražieną vaikštinėjau, 
Po nendryną klampinėj au,

Dukružėlės vis ieškojau. 
Kur ji, mano Ulijona? 
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ULIJONA 

Atsipeikėk, motušėle, 

Aš tavoj i Ulijona. 

MOTINA 
Ar tai tu? Ir kur šią naklį 
Uliavojai? Tau ant veido, 
Kaip matau, rasa užkrito. 

ULIJONA 
J uk tai ašaros - ne rasos. 

MOTINA 

O kodėl prie mūsų pirkios 
Po langais keroja dilgės? 

Ulė sėjo rfltą mėtą. 

ULIJONA 

Pamiršau jas apravėti . 

MOTINA 

Pamiršai.. . O mano Ulė 
Užsimiršti negalėj o, 

Nebent girioj pasiklydo 
Tarp &itų didžiuliq medžių . 
Vai jūs, medžiai,- giriq broliai, 
Vai nustokite taip gaudę. 
Girdite, motulė šaukia : 
Ule, Ulei Ulijona i„ (Iše ina) 
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ULIJONA 

Kaip galėjau, kaip galėjau 
Aš linksmai, nerūpestingai 
Sveikint patekančią saulę, 

Kai motulė senga lvėlė 

Sau rankas iš skausmo laužo, 
Kai brolužis it pašautas 
Paukštis blaškosi, paplūdęs 
Kraujuose, o gal žemelę 

Plaka parištais sparnais? 
Kur man bėg ti , ką daryti ? 
Kaip brolužį išvaduoti? 

MEDARDAS 

Neraudoki. Aš Antaną 

Iš rekrutq išvaduosiu! 

ULIJ ONA 

Tad sk~bėkime į dvarą, 

Pulkime į kojas ponui. 

MEDARDAS 

Ne, į kojas jam nepulsim, 
Žiū, juk aš turiu muškietą 

· Su kulka sidabrine. 
Tu, Ulyt, žiūrėk molušės, 

Aš - į kaimą šaukti vyn1. 
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ULIJONA 

Tu juk vienas belikai man.
Pasisaugoki, Medardai! 

MEDARDAS 

Nebijau. Ir tu, Ulyte, 
Būk drąsi ir išdidi, 
Išdidi kaip karalienė.
Prieš tave klūpėjo ponas! 

TREČIAS VEIK SJV\AS 

P EN K TAS P AVEI K S L AS 

Pirmo ve iksmo scenovaizdis. Tas pats sel;
maclienio ry tas. Saulė kiek įd ienojusi . Tolu
moje gCiclžiai skamba bažnyčios varpai . Ant 
kalno pasirodo D z i el a s, A g o l a ir Agnė. 

Įb ėga vaik i nas 

n. 

VAIKINAS 
Kur jūs, žmonės? 

AGOTA 

Į bažnyčią . 

. VAIKINAS 

bažnyčią? Tokią dieną? 
Girdite, bažnyči os va rpas 
Skamba„. skamba kaip per gaisrą. 

AGOTA 

Ką Č iCI suok i? Kur tas ga isras? 
Ko tu pats laks tai kaip vėjas 
Po laukus? 
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VA IKINAS 

Ba isi nelaimė ! 

AGNE 

:Zinom, žinom. Tad ir e ina m 
Pasimelsti už An laną. 

VA IKINAS 

Melsk i tės už Luos, kur mirė . 

O An tanas gyvas? Gyvas ! 
(Dzidui) 

Dėde Dzida i, mūsq tarpe 
T u kaip tas žynys išminčiu s.

Duok lik žęnklą kaimo vyra ms, 
O j a u mes, kirv ius nulvėrę 

Arba kuoką nusitašę, 

Susirinksime a nt k alno 
Ir pa tra uks ime į dvarą ! 

Ką Lik sulika u medinčių,

Jis man sa kė, jis ka lbėjo„. 

DZIDAS 

J aunas prolas, karšlos šird ys.
Nežin a u, ką bepa la r ti , 
Kad p askia u n ekeiklq žmonės 

Už pralie tą veltui krauj ą . 

Užu aša ras našlaičiq„. 
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Įeina Malv i na su Juru 

MALVINA 

Sveiks, Dziduk s mai lialiežuvi... 

DZIDAS 

Tu, Malvin, nesišaipyki, 
Kai aplinkui tiek nelaimių, 
Sielvar to ir neteisybės. 

MALVINA 

Atsiun tė clievuli s rykšlę, 

A tsiun tė už ištvirk imą. 

AGOTA 

A pie ką čia sapalioj i? 

MALVINA 

A pie La i, kad jūs apduję 
Vėpsole, o kas pašonėj 
Dedasi, lai j ums nerūpi! 
Baisios nuodėmės aplinkui 
Ta rtum piktžolės keroja. 
Nuodėmės, kuritĮ pats dievas 
Nea tleis, o jūs atleidžiat. 

(Pamačiusi a teinančią Ulijoną) 

Slai jinai, ta paleis luvė, 

Pragarui pardavus sielą, 

Vai kšti nėj a mūstĮ tarpe. 
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Tai pe r j ą ne l aimės visos! 
(Pastodama Ul ijonai k el iq) 

Kur tu? Kur? Ar lik ne trauki 
Į bažnyčią? Pasimelsti? 
Užsiv e rs šventoriaus var tai, 
Užsitrenks bažnyčios durys, 
N usig ręš visi a !toriai 
N uo tavęs! 

JURAS 

Tu, moėia, li a uk is! 
A rba aš ... 

MALVINA 

Net mano sū nui 
Uždavė ji žolynėliq ! 

{Ulijonai) 
Nagi, pasigirk kaimynams, 
Kur šią naktį naktavojai? 

JURAS 

Tu nepai syk jos, Ulyte ... 

ULIJONA 

Ir nepaisa u, ir neboju . 
(I<reipiasi į v isus) 
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Pasakyki te man, žm~nės, 

Pasak ykite, geriej i, 
Kur An ta nas? 

DZIDAS 

Jis dvare dar. 
Su re težiais p rie kaladės 

Pr irakintas. 

ULIJONA 

Broli, b ro li ... 

MALVINA 

Praganei tu savo brolį.
Jis tave pra!teikė šiąnakt. 

O ir močia nepaglostys,-
Ji tavęs išsižadėj o ! 

AGNE 

2monės, žmonės, paveizdėki t,
Veda , veda! 

DZIDAS 

Kur? Ką veda? 

AGNE 

Trys b ernai ir pa ts seniūnas 
Čion Antaną atsivaro. 
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ULIJONA 

Mano brolį! Surakintą!. . 

AGOTA 
„.Kaip didžiausią galvažudį. 

Vai dievuliau, clievulėliau, 
Kuo užrūstino vargdieniai 
Tavo gailestingą širdį! .. 

DZIDAS 

Liaukitės. Raudoms ne metas.
Gal jie naujo grobio tyko, 
Dairosi naujq rekrutq?„ 

MALVINA 
Jurai, bėk, o dar, ko gero, 
Ir tave pačiups! 

JURAS 
Aš niekur 

Neisi u. 

MALVINA 
Močios nekla usai lu,

Ve rksi, šunį apkabinęs! 

Du el va r o be r n et i, ginl<luoli šauluvctis, 

ir s e n i ū na s įvecla surakintą A n t a n q 

ANTANAS 
(ūmai pwnoto Ulijoną). 

Labas rytas , Ulij ona, 
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Kaip šią naktį išmiegojai? 
Ar raibi gaidžiai pragydę 
Nepažadino iš miego? 

ULIJONA 
(pu/c/ama prie jo}. 

Išklausyk ma ne, broluži !. . 

ANTANAS 

Pasitrauk! Aš tau ne brolis. 

SENIŪNAS 

Ko apspi tote kaip širšės? 
Vyrai , bobos, cluokil k e l ią! 

VAIK INAS 

Tu prieš mus nesmarkauk, slunkiau, 
O, dievaž, aš tau kad vošiu, 
Ir dantq nebesurinksi. 

SENIŪNAS 

Paty lėtum, o ir patį 
Į ka ladę įranki nsiu. 

DZIDAS 

Gėda, kūmai. Neseniai tu 
Bėralinę duoną valgei, 
O nūnai už Juclo grašį 
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Mūs vaikus įdavinėji . 

J ūs už ką An taną šitaip?„ 

BERNAS 

Nenorėjo pasiduoli 
Rupūziokas. 

AGNĖ 

Jis likriausini 
Tau a bu dantis i škū l ė, 
Kad pradėjai švebe ldžiuo ti? 

VAIKINAS 

Likusius mes la u išmalsi nJ! 

BERNAS 

J\r girdėja i , po ns seniūne?„ 

AGOTA 
Ziū, tai be nt atrado poną, 

Kur vyžas bajo rams pina„ . 

MERGINA 

Ir šunims a utus ve lėj a . 

AGNĖ 

A n t a lto riaus di evui žvakę , 

O velnia ms po dvi a uko ja. 
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SENIŪNAS 

Jūs valdžios nekoneveikit, 
N es pran ešiu ten, kur reikia , 
Kad maištaujate suėję ! „ 

Traukitės, sak iau, iš ke lio ! 

Posirodo M e dar d a s su keletu vyrq , 
apsiginklnvusit1 vėzdais 

MEDARDAS 

Mes iš kelio nesitrauks im, 
Ko l rekruto ne paleisi. 

ULIJONA 

Vai, Mecfordai, gelbėk brol į! 

ANTANAS (Ulijonai ). 

Veidmainio prašai'? Nerei k man 
Jo pagalbos ir malonės . 

MEDARDAS 

Aš neve idmainiauj u, svaini.
Atėjau tavęs vaduoti. 

SENIŪNAS 

Pamišai! Pranešiti po nui!„ 
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MEDARDAS 

Mes dabar ČiiJ tavo ponai 
Ir teisėjai. 

BALSAI 

- Tą retežį 

Mes sutraukysime patys! 
- Mušti poną nevidoną! 
- Ir seniūną p<Jlaižūną!„ 

JURAS 
Ką jūs, žmonės? Reik grnžiuoju„ . 

BALSA l 

- Ką? Gražiuoju? Nori gauti 
Iš pasiutusio šuns kaulą? .. 
- Vyrai, akmenų! - Nereikia ... 
- Leisk, su vėzdu jam užtvosiu! 
- Atsargiau! Jie su muškietom! 
- Nušienaus visus lig vieno ... 

SENI ONAS 

Pasitraukit! Arba ... šausiu ... 

MEDARDAS 

(žengdamas prie besitrcwkiančio seniiino). 
Tik išdrįsk. Tavoj muškietoj 
Parakas seniai sudrėko, 
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Sukrešėjo tarlum kraujas, 
Nekaltai dvare pralietas. 
O ir tau pačiam iš baimės 
Dreba kinkos. A? Bij ai tu, 
Budeli, žmoniq rūstybės 
Tartum teismo paskutinio. 
O diena ta lyg g riaustinis 
Vis arčiau, arčiau ... 

Netikėtai pasirodo G u r s kis, apsiginkla
vęs dviem pistoletais 

ULIJONA 
(pirmutinė jį pas tebėjusi). 

Medardai!! 

GURSKIS 

š ta i dar kar tą susitikom! 
(Nusikvatoja) 

Visi atš/y ja nuo jo, tik Medardas nepajuda 

Na, kalbėk, kalbėk, giedoriau ... 

MEDARDAS 

Ir kalbėsiu. Visą tiesą 

Į akis aš jums išrėšiu! 
Ir tai bus ne mano žodžiai,-
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Žodžiai lq, kurie ten s tovi 
Su širdim, pilnom pagiežos, 
Nes jq nugaros bizūnais 
Čaižytos ne vieną sykį. 
Bet praeis naktis, ir baimę 
Išsklaidys jų jtūži1~1as, _ 
Kaip. išsklaido vėjas rūką, 

Ryto saulei patekėjus. 
O tada„. 

GURSI<IS 

Nutilk, mužik e! 

MEDARDAS 

„Jus nutrenks! Ir ne perkūnas, 
O, pajutę savo galią, 
Jie, vargdieniai, mano broliai! 

GURSKIS 

štai kaip? Sunrnnei maišla u ti ! 

MEDARDAS 

Ir teisybės reikalauti! 
Jūs į rekrutus Antaną 
Paėmėte n eteisėtai ! 

GURSKIS 

Tu, vadinas, reiko lauji„. 

MEDARDAS 

Laisvės! 

GURSKIS 

Laisvės? 

MEDARDAS 

rr teisybė's! 

GURSI<lS 

š e tau laisvė ! 

(.šauna į Medardq) 
še teisybė! 

(Antrąsyk šauna) 

ivledardas svyruojo ir suklumpu 

MEDARDAS 

Tu mane ... mane pašovei. 
Be l teisybės ne nušausi! 
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Ji krauju„. Krauju vargdieniq 
Va anl žemės, ant juodosios 
Surašyta„. 

ULIJONA 

Vai Medardai! 

DZIDAS 

Ak tie neprie te liai, ką jie 
Tau padarė? Kaip išdrįso?.. 

GURSKIS 

Ei, šalin, šalin, vyžočiai! 

Kas iš jūstĮ dar norėtų 
Laisvės? 

ANTANAS 
(bandydamas išsivaduoti). 

Aš! 

GURSKIS 

Laikyk, laikyk. jį! 

MEDARDAS 

Dovanoki man, Antanai, 
Kad labiau už ryto saulę, 
Už dausq mėlynę vaiskią 

Pamilau aš tavo sesę„. 
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ANTANAS 

Svaini mano, broli mano! „ 

GURSKIS (bernams). 

Ko dar vėpsote? Išveskit! 

ANTANAS 

Veskit! Aš v is tiek sug rįšiu ! 

Aš, iš kapo p risikėlęs, 

Va šita is pačiais re težiais 
Jus kaip siurbėles pasmaugsiu! „ 

BALSAI 

- Nepriete liai! Nevidonai! 
- Siurbėlės! Šliužai niekingi! 
- Atsirūgs jums mūsq kančios, 

Atsirūgs jums mūsų kraujas ! 
- · Taip , taip! Vieną gražią dieną 

Jus visus nutrenks perkūnas!„ 

GURSKIS (g rasi nelamas). 

Pasitraukit , jei nenoril, 
Kad pakločiau jus kaip slankas!„ 

G u r s ki s, s e n i ū na s ir be r na i, at
statę ginklus prieš bauclžiauninkus, besibu

riančius aplink, išveda Antaną 
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ULIJONA 
(klūpodama prie Medardo). 

Bernužėli, dainorėli, 

Vai už ką lave pakirlo 
Tartum beržą svyruonėlį ? 

Vai a tmerk akis šviesiausias, 
Vai prata rk bent vie.ną žodį!.. 

MEDARDAS (pakėlęs galvą). 

Oi, ant ka lno, ant aukštojo 
Ulijona linus rovė„. 

(Paly/ėjęs) 

2iū , voratinkliai baltučiai 
Tartuni nupląkttĮj tĮ vė~ės 
Draikosi dausų mėlynėj„ . 

Pas saulužę, pas motušę 

Klyka udamos skrenda gervės„. 
O kad aš sparnus turėčiau! „ 

(Bando pakilti, bet vėl park1 inlct} 
O kad aš turėčiau kulką 
Sidabrinę„. Sidabrinę? 

2inote, gerieji žmonės,-

Poną iygiai, kaip vargdienį. 
Misinginės kulkos ima.„ 

VAIKINAS 

Pažadame tau, Medardai : 
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Mes dar jiems nuliesim kulkq 
Misinginiq ir plieninitĮ! 

MEDARDAS 

Neraudok, Ulyte mano, 
Man taip lengva„. Tik gailiuosi, 
Kad dainos, pačios gražiausios, 
Apie savo Ulijoną 
Aš užbaigti nesuspėjau. 

AGNE 

Tavo dainą mes užbaigsim, 
Jaunimėlyj e dainuosim. 

MEDARDAS 

Jaunimėlyje„. Vadinas, 
Ji.. . daina„. nemirs, kaip ašen„. 
O skambės širdy vargdieniq, 
Ošime tamsilĮ eglynų, 

Devynspalvėj laumės juostoj 
Ir kukavime gegutės„ . 

(Vos girdimai) 
Ulijona, gražuolėle, 

Imki mane už bernel į. 

Imki mane už„. (Miršta) 
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ULIJONA 

Medard ai!! 

Įęina m o tina su baltu nuometu ant rankt/ 

MOTINA 

Ule, Ule, atsi liepki, 
Eikš arčiau, saulele mano, 
Aš nebarsiu ir nemušiu, 
Tik vestuvin į aš rūbą 
Savo Lau padovanosiu. 
Kaipgi šitaip? Sužieduota, 
O be nuometo dar vaikštai. 
Va žiūrėk , ' žiūrėk, Agota, 
Tartum vakar būlq auslas„. 
O prisimenu, kaip ašen 
Jį pati ~iuvau vestuvėms, 

Kaip sadutę man dainavo 
Pamergės, o aš raudojau„. 
J eigu nuotaka ne rauda, 
Kaip seniau kalbėjo žmonės , 

Tai marčiaµjant didį vargą 

Teks kentėti, o jau tąsyk 

Ašaros tekės upeliais. 
Bet„. kodėl, kodė l neverki a 
Mano Ulė? 
(Urnai įsiklauso) 
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Cit! Klausykit... 
Atsiduso„. Sudejavo„. 
Prašo, kad vandens paduočiau, 
Kad su rankšluosčiu baltuoju 
Sūn1 prakaitą nubraukčiau , 
Žaizdą kruviną apriščiau!„ 
Va, paimki, Ulijona, 
Baltą nuometą. O sūnq 
Aš namolei palydėsiu. 
Kur tu, mano užvadėti ? 

Nepalik vienos motušės ! „ (Išeina) 

Gcmdžinnt iškilmingai muzikai, baudžiaunin
kai pakelia ant rankų savo dainit1 ir išneša. 
Ir lieka ant kalno viena Ulijona su baltu 

nuometu ant rankų 

Už scenos girdėti daina 

Oi, anl kalno, ant aukštojo 
Ulijona linus rovė„. 

ULIJ ONA 

Dėkui, dėkui tau, molule, 
Kad išaudei nuometėlį , 

Baltą, baltą tartum gulbę, 

švelnq, švelnų tartum rankos, 
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Anl .kurių , naktis nemigus, 
Mane mažą išnešiojai. 
Tik ne dėkui lau , molule , 
Kad nepa ta re i dukrelei, 
Kaip tą nuomelą nešioti, 
An t k urio nekaltas k rauj as 
Lyg karštq žarijtĮ žaizdras 
Degina mane ta ip skaudžiai. 

Girdėti clai nei 

.„ Ir a tj ojo jauns berne lis, 
Pasdabojo Ulijoną . . 

ULIJONA 

Vai da lia , daluže mano, 
Vai už ką tave prakeikė 

Ail varai, pikti raganiai ? 
Ar už ta i, kad mano rūtos 

Tarp dygit! erškėči LĮ augo? 
A r už ta i, kad šiaurūs vėjai 

Ne la iku kasas išdraikė? 

Ar už ta i, kad aš it laumė 

Vaiskią mėnesienos naktį 

Peržengiau užburtą ratą'? 

Daina tebeaidi 

1.32 

... Ulijona, gražuolėle, 

lmki mane už bemėlį ... 

ULIJONA 

Vėl a le is pavasarė li s , 

Ves ganyti broliai žirgus, 
O j au mano užvadeliai 
Nebalnos eiklitĮ r i stūm1 , 
Neatjos ant aukšto ka lno, 
Nepaklaus, palenkę galvą, 

Ko mergelė gail iai rauda, 
Ko rankas sesulė grąžo, 

Kam j i rūtq vainikėlį, 

Nuo ga lvelės nusiėmus, 

Balto nuomelo nedėvi ? 

Daina nenuly Ia 

.. .Imčiau tave už berne l į. 

Nevelij a man brole lis„. 

ULIJONA 
Vai žemele motinėle, 

Tu priglausk mane, našlaitę, 

Teužpusto geltas smėlis 
Mano veido raudonumą, 

Arba aš iš didžio skausmo 
Raiba gegule pavirs iu 
Ir, pavasa riui praaušus, 
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Vis parlėksiu paklausyti, 
Kaip dainuoja ja.unimėlis 

Dainą apie Ulijoną . 

Daina tolsta 

Oi, ant kalno, anl aukštojo 
Rauda brolio Ulijona. 
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