
Seimą Lagerlef-. 

BAŽNYČIOJE, 

I. .'V j 
Gyveno kadais du netur- 

tingu žmogų — vyras su 

žmona. Vieną kartą juodu 
su savo mažu šuneliu nuke- 
liavo Jeruzolimos bažny- 
čion. Jų sudus buvo nepa- 
prastai gražus vaikelis: 

plaukus turėjo ilgus, minkš- 
tučiukus, garbiniuotus, o jo 
akįs y t žvaigždutės spindė- 
jo* 

Vaikelis nuo to laiko, kai 

pradėjo suprasti visa, kas 

aplinku.r jo dedasi, dar nei 
karto nebuvo bažnyčioje 
buvęs. Tat dabar tėvai ve- 

džiojo jį po bažnyčią ir ro- 

dinėjo jam visas jos grožy- 
bes. joje buvo ilgos stul- 
pų eilės, auksiniai altoriai; 
šventieji vyrai sėdėjo ant 
divonelių ir mokino savo 

mokinius; čionai galima bu- 
vo pamatytį ir bažnyčiose 
vyriausias" kunigas su tam 
tikru brangiais akmenėliais 

papuoštu ženklu ant kruti- 

nės; buvo. uždangalai iš Ba- 

bilionijos, aukso rožėmis at- 

austi; didėliausios vario dų- 
rįs taip siinkios, kad tris- 
dešimts stiprių vyrų vos — 

vos tegalėjo, jas atidaryti ii* 

uždaryti... Ir nesuskait- 
liuosi "Viso, kuomi ta bažny- 
čia Įniro 'garsi!.., Tečiatis 
vaikelmiv rds dyylik^ tnetiy 
amžiįruk’’tėttfeii{uSfiu, ‘Bi&žąf 
terūpėjo bažnyčios brangu-' 
mynai ir gražybė. Motina 

jam pasakojo, kad tai vis 

pačios stebėtiniausiOs pa- 
saulio retenybės. Jinai pri- 
minė jam, kad dabar ne- 

greit vėl jam teksią tai vi- 
sa pamatyti, o neturtinga- 
me Nazareto miestelyje ne- 

buvo kuom gėrėties, jei bent 
^ pilnomis dulkią gatvėmis. 

**Tėči‘atts inotmoš'įiasakdjn 
mai nedarė į Vaiką beveik 
jokio įspūdžio. Jis, mato- 

mai, panorėjo kuogreičiau- 
siai apleisti bažnyčią ir grįž- 
ti atgal į siaurutes Nazareto 

gatves, kad toliaus sau žai- 
dus su vaikais. 

Bet štai kas buvo stebė- 
tina: juo labiau buvo gali- 
ma Vaiko veide ir akyse pa- 
stebėti nuovargis ir nuobo- 

dumas, juo linksmesni ir la- 
biau pasitenkinę darėsi jo 
tėvai. Jie linksmai, vaikui 
nematant, lingavo vienas ki- 
tam galya ir išsirodo visiš- 
kai laimingi. Galop motina 

pasigailėjo nuvargusio kū- 
dikio ir pratarė: Mes la- 
bai ilgąi vaikščiojame. — 

Eikš, atsilsėk valandėlę!” 
Jinai atsisėdo prie stulpo 

ir liepė vaikui atsigulti ant 

žemės, galvą gi pasidėti ant 
jos keliu. Jis noriai pa- 
klausė jos ir tuoj aus už- 
snūdo. 

Kaip tik jis užmigo, žmo- 
na pratarė į vyrą: “Nieko 
aš taip nesibijojau, kaip tos 

valandos, kada jis įeis į Je- 
ruzolimos bažnyčią. Aš 

maniau, kad Dievo namus 

pamatęs, jis panorės juose 
ant visados pasilikti”. 

“Aš taippat bijojaus šios 

kelionės”, — atsakė vyras. 
“Jam gimstant nemaža bu- 
vo visokių stebuklingų žen- 
klų, nurodančių, jog jam 
yra dideliu karaliumi likti. 
Bet ką gali jam duoti ka- 
raliavimas apart rūpesčių ir 
pavojaus? Aš visuomet sa- 

kydavau, kad geriausia bu- 
tu taip jam, taip ir mud- 

viem, kad jis pasiliktų Na- 
zarete gyventi, kaip papras- 
tas dailidė”. — “Nuo to lai- 

ko, kai jam sukako penkeri 
metai amžiaus”, užsimąs- 
čiusi kalbėjo motina: “nė-1 

ra su juo atsitikę jokiij ste- 
buklu;'' Iv jis’ pats nieko 
nemena, kas ■ jo kūdikystės 
laikais darėsi. Dabar jis 
toks pat vaikas, kaip ir visi 
kiti vaikai. 'Žinoma,, tebū- 
na visame Dievo valia, te- 

eitus a.Š.; pradedu tikėtis, 
kad Dievas išrinks ką kita 

aųgšticms dikimo tikslams 
pasiekti, o man paliks ma- 

no sūnelį”.- 
-*•“Iš savo -pusės *’, tęsė vy- 
ras: “aš esu įsitikrinęs, kad 
viskas eis gerai, jei tik jis 
nesužinos nieko, apie tuos 
ženklus ir stebuklus, kurie 
pirmais jo-gyvenimo metais 
yra'bū ve’• v 

:A'S įĮokuoraet tu‘pradedu 
su juo apie tai kalbėtu at- 
sake žmona : “te.eiau bijaus, 
kad ir be, manęs gali atsi- 
tikti kas-nprs tokio, kas ati- 

dengs jaip,įkas jis yra. La- 
biausiai bij o jau aš šiton 

bažnyčion' j į Vesti”. : 

“Tu galį ; nurimti, pavo- 
jus praslinko**, pasakė vy- 
ras: “greit mes’ vėl' sugrį- 
šime į Nazaretą”.— “Aš 

bijojau tų rasta žinančia 
vyru, kurie -šitoje bažny- 
čioj e randasi ”, = tęsė žmona: 
“aš bijojau tij čia ant savo 

di vonelių, sėdinčių ateities 
žinovų. Maii matėsi, jog, 
kaip tik jis jiems pasirodys, 
jie visi atsistos ir nulenks 
savo galvas prieš jį, kaipo 
prieš Judėjos karalių. Keis- 

ta, kad jie jo nepažino. Juk 
nei vienas jų per visą savo 

gyvenimų nebuvo sutikęs 
tokio vaiko”. 

Jinai truputį patylėjo, 
bežiūrėdama į miegantį sū- 

nų užsimąsčiusi. 

“Vieno dalyko aš. nesu-- 

prantu”, —* vėl prabilo ji- 
nai, “aš maniau, kad jis, 
išvydęs teisėjus, perkratinė- 
janeius čia/žmonių skundus, 
knygžinius, bemokinančius 
jaunimą, ar kunigus, Dievui, 
betarnau jaučius, supras ir 
dvasios pagavime sušuks: 
“aš užgimiau, idant gyven- 
čiau čia tarp tu teisėjų, 
knygžinių ir kunigų!” 

i “Koks čia jam smagumas 
gyventi šitose galerijose?” 
pertraukė vyras: “Ar jis 
negali sau bėginėti po kal- 
nus ir kalnelius Nazareto 

apylinkėje?” Žmona tykiai 
atsiduso. 

“Jis toks laimingas tenai, 
namie”, tarė jinai. “Kaip 
jis mėgsta vaikščioti su 

avių bandomis į tolimas ne- 

apgyventas vietas, kaip 
mėgsta jis vaikštinėti po 
laukus ir žiūrėti į artojų 
darbus!... Ne, aš ir pama- 
nyti negaliu, kad mes netei- 

singai elgtumėmės-, norėda- 
mi jį prie savęs užlaiky- 
ti”... 

“Mes tik išgelbėsime jį 
nuo didžiausių kančių”, at- 

siliepė vyras. 
Taip tęsė juodu savo kal- 

bų pašnabždomis kol vaikas 

nepabudo. 
“Na, ką-gi”, paklausė 

motina: “ar jau pasilsėjai? 
Kelkis, jau vakaras artinas 
ir mums reik suspėti pa^ 
grįžti į savo šėtrą”. 

Tuo laiku jie buvo kita- 
me bažnyčios gale, toli nuo 

durų. Truputį palūkėjus, 
jiems prisiėjo pereiti iš se- 

novės laikų nuo pat tos baž- 

nyčios pastatymo užsiliku- 
siu urvu. Teuai prie sie- 
nos stovėjo -vario ragas, 
toks didelis ir sunkus, kad 

nebegalėtų jo pakelti ir su- 

triubyti. Jis buvo visas 
suraižytas ir sulankstytas, 
iš vidaus ir iš oro pusės ap- 
trauktas dulkėmis ir vora- 

tinkliais, per kuriuos vos 

buvo matyt senovės raštų 
liekanos. Tūkstančiai me- 

tų praslinko nu# to laiko, 

kai buvo mėginta išgauti iš 
jo balsas. ----- -r-‘v’ 

Tokį di deįiausį ragą iš- 
vydęs vaikas labai nustebęs 
sustojo. y/ 

‘ * Kas čia ?” paklausė j i- 
sai. 

“Tai ragas, pasaulio Ku- 

nigaikščiu Balsu vadina- 
mas”, paaiškino jam moti- 
na: “juomi Moze sušaukda- 
vo Izraeliaųs sūnūs, kai jie 
po tyrlaukius būdavo išbė- 
gioję. Kuo to laiko nieks 
negali iš jo išgauti nei vie- 
no garso. Tai padaryti pa- 
siseks vientik tam, po ku- 
rio valdžia susirinks visos 
pasaulio tautos”.' 

Moteriškė šypsodamasi, 
kaip kokia seną pasaką ap- 
sakinėjo siinui šį padavimą, 
bet vaikas stovėjo, yt užža- 
vėtas, prieš ta didžiulį ra- 

gą, pakol m< >txna n epaša u- 

kė jo. Iš to viso, ką jis 
buvo bažnyčioje .matąs,, jam 
patiko tik šitas ragas. Jis 
noriai butą pasilikęs baž- 
nyčioje, kad tik gerinus pri- 
sižiūrėjus į tą ragą. 

Paėję dar truputį jie at- 
sidūrė dideliame, plačiame 
bažnyčios kieme. : 

Vienoje vietojo ant tos 
kalvos, kame stovėjo bažny- 
čia, buvo plati, bedugnė 
tarpkalnė* iš neatmenamų 
laikų užsilikus. Bestatant 
bažnyčių karalius Saliamo- 
nas nepavelijo to griovio 
žemėmis užpilti. Vietoje 
tilto ar aptvėrimo Saliamo- 
nas liepė skersai to griovio 
pritaisyti keliolikos*' mastų 
ilgumo kalavijų*, kurio aš- 
trumas į viršų atsukta. 
Slinko amžiai po amžių, kei- 
tėsi atsitikimai, o kalavijo 
aštrumas vis. teberiogso j o 

skersai griovio pritaisytas. 
Jau jis buvo visas■ surūdi- 
jęs, vinįs bmTo atsiliuosa- 
vę, o patsai .ašmuo drebėjo 
ir siūbavo,, kulkas,,puųkUii 
žengdamas įeidavo kiemu,-i:; 

Kai motina su sumun pri- 
ėjo prie to griovių 4r suko 

aplinkui, kad: jį apėjus, vai- 
kas paklausė: .. 

“Kas tai per tiltas?” 

“Jį padirbdino' čia kara- 
lius Saliamonas”, atsakė 
motina: “jisai vadinasi Ro- 

jaus tiltu. Kas pereis per 
bedugnę šiais drebančiais 
ašmenimis, kurių aštrumas 

plonesnis už saulės spindu- 
lį, tas gali būti įsitikrinęs, 
kad pateks rojum 

Ir nusišypsojusi jinai nu- 

ėjo tolyn, o vaikas stovėjo 
ir žiurėjo į plonus, dreban- 
tis ašmenis kol motina jo 
nepašaukė. 

Jis paklausė motinos ir 

nuėjo tolyn atsidusęs. Mat 

Jani buvo baisiai gaila, kad 
motina tu visli stebuklin- 
-gų daiktu neparodė anks- 

eįaus, kai jis dar butu tu- 

rėjęs gana laiko jiems pri- 
sižiūrėti. 

Ėjo jie nesustodami iki 

pat įeinamųjų durų, ties ku- 
riomis stovėjo penkios stul- 

pų eilės. Čia kertėje buvo 
du stulpu iš juodojo mar- 

muro. Abu augštu, didžiu- 

liu, juodu stovėjo prie vie- 
nas kito ant tos pat papė- 
dės taip arti, kad- tarp jų- 
dviejų vos-vos begalima bu- 
vo šiaudelis prakišti. Jų 
viršų puošė įvairių nematy- 
tų gyvulių galvos. Abu juo- 
du nuo viršaus iki apačiai 
buvo suskilusiu ir suraižy- 
tu: laikas pagadino juodu 
labiaus, negu kitus .stulpus. 
Net akmeninės grindų ply- 
tos ties jiemdviem buvo la- 
biaus nutrintos, negu ties 
kitais stulpais, ir ant tų ply- 
tų buvo aiškiai matyt indu- 
bimai — tai vis nesuskai- 
tomų žingsnių pėdsakiai 
daugelio kartų, yaikas vėl 

sustabdo- 
mas: 

--ZŠS6P 
--‘lĮylk 

ze .mušę 
mas is 
žemės”. 

|%^ausda- 

odu atve- 
L4lš ’; ‘Abrao- 
phaldojos 

iakeįinotma: 
‘ ‘ir. vadiifi^jH^fu teisybės 
vartais. 'ffifM-jg-ali per -jų 
tarpą. pe|y|M~ias 'pu ne- 

kaltas BievoyĮkyše ir nėra 

padaras, nei •,vienos nuodė- 

mės”. •" **■•*»??;■ '• 
:• J&M 

Yaifcąš sęltdjęš Įjoplačiai 
akis išplėtęs žiurėjo į Stul- 
pus. ; *' s \ 

“O gal tu norėtum pamė- 
ginti tarpių pereiti.?” pa- 
klausė įhbįĮna / šypsodamos. 
“Matai, kaip apie juos 
gTindjs :iš4iftt|ios, taįr vis 
darbas tą,|kniie baiidė~per 
tą ply|| p^iti Bet tu ga- 
li nianirn iptikėti, kad lig- 
šiolei nei vienam nepasise- 
kė to padaryti. Eikkimė 

greičiau' '’' ęŠirdėjan,' vario 
duris girgžda ? Jas uždaro 

trisdėšimts'Siažnyeios tarnų, 
remdami pūčiais ąbi jų sun- 

ki PUSI”., j, : : ■ 

Vaikąs;sijęjd!;:. šėtroje 'ir 

kiaurį nafe0 nemiegojo/ Jo 

akyse, stovėjo Teisybės Var- 
tai, Rojaus Tiltas ir pasąu- 
lio Kunigaikščiu Balsas, 
Jis dar nckiromet anksčiaus 
nebuvo girdėjęs ,ąpįo tokius 

stebuklingus daiktus., o Ir 

dabar jis jų nėšdip už- 
miršti negalėjo.; pK 'v./' 

Tas pats buvo ii’-aut ry- 
tojaus rytą'. Jis apiq ką 
kitą negalė'jOr nei mąstyti. 
Tą rVtąjienik jau reikėjo 
namon grįžtii Tėvas su 

motina turėjo daug darbo; 
Jiems reikėjo^ suardyti šėt- 
rą, sudėtį;, visus daiktus ir 
Sukrauti .visk? ant -• kupra- 
nugario. I Drėug- suująis grį- 
žo daugybė giminių ir kai- 

mynų ir dtelėefiprisirengimas 
■į kelionę (‘daugiau laiko už- 

'4mė.2K'?gJ8 f .:>y /tag IK-'; V s<« 

Vaikas ^nepadėjo ruošties 
kelionėn jįs sėdėjo sau nuo- 

šaliai ir mąstė apie tris- ste- 

buklingus daiktus, kuriuos 
teko jam pamatyti. 

Staiga atėjo jam- galvon 
mintis, kad jis dar suspė- 
siąs suvaikščioti bažnyčion 
ir dar kartą į juos pažiū- 
rėti. Prisirengimas kelio- 
nėn, manė jis, ne taip dar 

greitai pasibaigs. Iki iš- 
važiuosiant jis dar suspe- 
siąs pagrįžti... 

Jis skubiai leidosi bėgti, 
niekam nepasakęs, kur jis 
eina. Jis manė, kad ir sa- 

kyti to nereikią; juk jis 
greitai atgal sugrišiąs! 

j. i TI. 

Netrūkus jis atbėgo. į baž- 

nyčią ir priėjo prie tos vie- 

tos, kame stovėjo abudu 

tuodu, stuipiu. 
Pamačius tuodu stulpu, 

net jam. akis sužibėjo iš 

džiaugsmo. Jis pyitupė ties 

jiemdviem aut grindų ir 

ėmė atidžiai į juodu žurėti. 
Jis mųstė, kad tas, kurs ga- 
li pereiti per tų stulpu tar- 

pa, esąsįv nekaltas Dievo 

akyse ir įjekuomet nėsųs pa- 
pildęs nųgdėuy's,. jr jam pa- 
čiam rodosi, kad jis ir-gi 
djar nei karto, nėra panašaus 
stebuklo mat|s„r, ... 

Jis mastė, kaip Imtų ge- 
ra, J<ad tarp ju perėjus, bet 
tuodu stulpu, stovėjo taip 
arti viens' kito, kad ir mė- 

ginti nevertai Taip nesiju- 
dindamaš,Jjis prasėdėjo išti- 

sų valandų ir nepastebėjo, 
kaip praslinko laikas. Jam 

išrodė, kad vos keletu mi- 
nučių jis esųs čion išbuvęs. 

Tečiau pasitaikė taip, 
kad toje vietoje, kame sė- 

dėjo vaikas, susirinko Vy- 
riausiosios Tarybos teisėjai, 
kad perkračius keletu bylų. 

Žmonių buvo kimšte pri- 
kmrta. Viepi skundėsi, 
laC Jiėpp&^peapmoketa pa- 
rubežinis muitas; kiti — 

'kad iš ijų bandų ■ pavogta 
avįs ir netikrais ženklais 
pažymėta; dar kiti — kad 
skolininkai nenorį skolų at- 

lyginti. 
Skundikų tarpe buvo vie- 

nas. turtingas žmogus, ilgais 
purpuro rūbais apsirėdęs. 
Jis atvedė teisinau vargšę- 
našlę, kuri buk, sulig jo žo- 
džių, vbįivusi skolinga jam 
keletu sidabrinių.' Vargšė- 
našlė raudodama tvirtino, 
•kad *ftii;tiioIiš ueteišingai su 

jaf; pasielgęs. Jinai esant 
tokia 1 -.pavargusi, kad j ai 
prisieisiu atiduoti turtuoliui 
savo dukterį per vergę, jei 
teismas paliepsiąs jam at- 

lyginti. •; 
-įkyriausia teisėjaa atsi- 

kreipęs į turtuolį paklausė: 
f‘Ar tu gali prisiega patvir- 
tinti, kad šį vargšė-inote- 
riškė nėra dar tau savo 

skolos užmokėjusi?” ; 

; Turtuolis nusišypsojęs at- 
sakė: ■;. V. 

“Viešpati! As.- žmogus 
turtingas. Nejaugi aš var- 

ginčiau save ir reikalaučiau 
plnigŲriš vargšės našlės, jei 
aš neturėčiau tame teisės? 
Bakau -tamstai: ši moteriš- 
kė man skolinga ! /Tai taip 
yra Jikfapkaipir tai,- kad 
iiicks:'»eperėis per Teisybės 
y artus”, 
jodiną: tdisįegą *šs^dy tei- 

šėjai patikėjo turtuolio žo- 
džiais ir nutarė, kad varg- 
šė-našlė vietoje skolos pri- 
valanti- >■ atiduoti turtuoliui 

savo-dukterį per vergę:' 
Įj Vaikas sėdėjo netoli jų ir 
viską girdėjo- Jis galvojo 
sauP “Kaip butu gera, jei 
kas-nors galėtu per Teisy- 
bės Vartus pereiti! Šitas 
turtuolis, ištikrųjų, sakė ne- 

tįešąV Kaip • mali gaila varg- 
šės Moteriškės’ kuriai pri- 
sieis' dukterį per vergę ati- 
duoti”. 

Jis pribėgo prie Stulpų ir 
pažiurėjo į plyšį. “Kad 
tas butų galima!” galvojo 
jis sau. 

Jam begalo gaila pasida- 
rė tos nelaimingos našlės. 
Jis jau nemanė apie tai, kad 

tas, kurs pereisiąs tarp 
stulpų, esąs nekaltas ir be 

jokios nuodėmės. Jis da- 
bar norėjo tarp jų pereiti 
vien tik dėl tos vargšės 
našlės. 

Jis atsirėmė, pečiu į in- 

dubimą tarp stulpų, tartum, 
norėdamas sau kelią pada- 
ryti. 

Tą pat valandą teisėjai 
ir buvusi teii minia atsisu- 
ko ir sužiuro į Teisybės 
YartUs. Staiga galerijose 
pasigirdo trenksmas, senie- 

ji stulpai užgaudė, persi- 
skyrė vienas kairėn; kitas 
dešinėn, ir maukštus vaiko 
kūnas pralindo tarp j u vi- 
siems bežiūrint. 

Išpradžiij nieks nežinojo, 
kas ir bedaryti. Minia sto- 

vėjo yt sustirusi ir žiurėjo 
į vaikelį, padariusį negirdė- 
tą stebuklą. 

Pirmasai atsikvošėjo vy- 
riausiasai teisėjas. Jis pa- 
liepė stumti turtuolį ir at- 
vesti jį teisman. Teisėjas 
nusprendė, kad už kreivą 
prisiegą Dievo Bažnyčioje 
turtuolis turi atiduoti varg- 
šei-našlei visą savo mantą ir 
auksą. 

Tai pabaigęs teisėjas už- 
klausė apie vaiką, perėjusį 
Teisybės Vartus, bet kai 
pradėta jo ieškoti, jau ne- 

besurasta. Kaip tik stul- 

pai vėl susiglaudė, vaikas 
lyg iš miego pabudo ir at- 
siminė apie tėvus ir kelionę. 
“Dabar man reikia pasisku-* 

binti sugrįžti,;kadtėvąi ma- 
nęs nelauktų” —„.galvojo 
jis. 

Jis nežinojo, kad ištisą 
valandą prasėdėjo ties Tei- 
sybės V artais'. J am rodė- 
si, buk jis tik keletą minu- 
čių prie jų sugaišęs, ir to- 
dėl jis manė dar suspėsiąs 
pirm negu išėjus iš Bažny- 
čios ir į Rojaus Tiltą pavei- 
zėti. 

Besiskubindamas jis ne- 

patėmytinai prasiskverbė 
pro minią ir pasiekė Ro- 

jaus Tiltą, kurs buvo kito- 

je- didžios Bažnyčios da- 

lyje- 
Pamatęs aštrų, plieninį 

.asmenį, kibantį ant bedug- 
nės ir, atsiminęs, jog kas ši- 
tuo tiltu pereisiąs, tas tik- 
rai pateksiąs rojini, jis pa- 
manė, kad nekuomet nebu- 
vo matęs, ko-nors labiau 
stebuklingo. Ir jis, kad ge- 
naus į Rojaus Tiltą prisi- 
žiūrėjus, atsisėdo ant pat 
bedugnės krašto. 

Jis sėdėjo ir mąstė apie 
tai, kaip gera rojuje gyven- 
ti, ir su kokiuo džiaugsmu 
jis pereitu šiuo tiltu. Te- 
čiaus jis gerai suprato, kad 
ir mėginti -pagalinus nors 

žingsnį padaryti nebeverta. 

Taip jis sėdėjo nejusda- 
mas, kaip laikas vis bėgo.., 
Jau dvi valandi praslinko, o 

jis vis dar sėdėjo ant tos 

pat vietos ir galvojo apie 
rojų. Kaip tik toje,pat kie- 
mo dalyje, kame Rojaus 
Tiltas buvo, stovėjo didelis 
aukuras. Apie jį vaikščio- 

jo kunigai, baltais rūbais 

apsirėdę,: prižiūrėdami šven- 

tąją ugnį ir priiminėdami 
aukoms dovanas. Kieme 
buvo daugybė aukotoju ir 

dar daugiau šiaip jau mal- 
dingų žmonių, 

Draug su kitais atėjo .pa- 
daryti aukos vienas netuis 

tingus senolis.' Jis nešėsi 

mažą, liesą ėriuką, kurs bu- 
vo labai šuns sukandžiotas. 

Senelis priėjo prie auku- 
ro ir paprašė Dievo tarnų 
paaukoti jo ėriuką, bet jie 
atsakė jam, kad nesą visai 

galima aukoti Dievui toks. 

nuskurdęs gyvulys. Sene- 
lis meldė susimylėti ant jo 
ir priimti jo dovaną, kadan- 

gi jo suims sergąs, o jis ne- 

turįs daugiaus nieko, ką jis 
galėtų Dievui paaukoti, kad 

jįo sūnūs pasveiktų. 
“Priimkite mano ėriu- 

ką”, :— meldė jisai: “be au- 

luos mano malda nenueis iki 

Dievui ir mano'sūnūs nu- 

mirs”. 
“Patikėk manim, mums 

labai tavęs gaila”, — atsa- 
kė kunigas: “bet įstatymas 
draudžia mums sužeistus 
gyvulius aukoti.. Tavo mel- 
dimo išpildyti taippat nega- 
lima kaip negalima Rojaus 
Tiltu pereiti”. 

Vaikas sėdėjo taip arti, 
kad tai visa girdėjo. Bidis 
gailėsis apėmė jį pamanius, 
kad nieks šiuo tiltu pereiti 
negali. Rasit, senelio suims 

išliktų gyvas, jei tų ėriuką 
paaukavus. 

Nelaimingas senelis ėjo 
lauk iš Bažnyčios kiemo. 
Vaikas atsikėlė, prisiartino 
prie drebančio tilto ir pas- 
tatė ant jo koją. 

Jis nemanė apie tai, kad 
tiltą perėjęs jis pateksiąs 
rojum Visos jo mintįs bu- 
vo atkreiptos į senelį, ku- 
riam jis norėjo padėti. 

Teeiau jis atitraukė 'koją 
pamanęs: “Tai negalima. 
Tiltas perdaug senas ir vi- 
sas surūdijęs. Jis nebeiš- 

laikys manęs”. 
Bet čia jis vėl atsiminė 

apie senelį, kurio sūnūs jau 
merdėjo. Ir vėl jis žengė 
ant plieninio ašmens. 

Tik šį kartę, jis pajuto, 
kad tiltas, jau nebedreba ir 
kad po jo koja jis lyg pla- 
tesnis, tvirtesnis pasidarė. 

Ir padaręs dar vieną 
žingsnį jis pajuto, kad oras 

jį prilaiko ir kristi neduo- 
da. Oras jį nešė, tartum, 
vaikas butų paukštis buvęs 
ir sparnus turėjęs. 

Kaip tik vaikas užžengė 
ant ištemptų ašmenų, pasi- 
girdo virpantis, malonus 
balsas. Vienas kieme be- 
stovėjusių žmonių išgirdo! 
tę balsą ir atsisuko. Jis 
balsiai sušuko, ir tada atsi- 
suko visi ir pamatė vaikę 
Rojaus Tiltu beeinantį. 

Visi tai pamatę sumišo. 
Pirmieji susiprato kunigai. 
Jie tuoj aus paliepė sugrą- 
žinti neturtingąjį senelį ir, 
kai jis atėjo, tarė jam: 
“Dievas parodė stebuklą, 
duodamas mums suprasti, 
jog Jis tavo dovaną priima. 
Duokš ėriuką, mes jį paau-. 
kosime!” 

Po tam jie užklausė apie 
vaikę, kurs perėjo per be-' 

dugnę. Bet ir vėl kai pra- 
dėta jo ieškoti, tai jau jo 
nebesurasta. 

Bedugnę perėjęs vaikas 
tuo jaus atsiminė apie kelio- 

nę ir tėvus. Jis nežinojo, 
kad rytas jau pasibaigė ir 

prasidėjo diena ir mąstė 
san: “Man reikia sloibin- 
tiės atgal, kad jie manęs ne- 

lauktų. Tik dar vieną kar- 

tą žvilgtersiu į pasaulio Ku- 

nigaikščių Balsą”; 
Ir per minią perlindęs jis 

skubiai nuėjo į tamsiąją ga- 
leriją, kame prie sienos sto- 

vėjo vario ragas. ; : 

Pamatęs tą ragą ir, atsi- 
minęs, kad tas, kuriam pa- 
siseksią išgauti iš jo balsą,‘ 
surinksiąs po savo valdžia 
visas pasaulio tautas — jis 
užmiršo apie > viską:, jis at- 
sisėdo ant- akmeninių grin-;' 
dų šalimais stebuklingojo 
rago ir nebegalėjo nuo jo 
savo akių atitraukti. 

Jis galvojo apie tai, koki 

garbė, didybė ir galybė bu- 

sią tam, kurs privertęs pa- 
saulio Kunigaikščių Balsą 
prabilti, paims savo val- 
džion visas pasaulio tautas. 
Ir dabar jis pajuto savyje 
begalinį norą išgauti balsą 
iš vario rago... Bet jis bu- 

vo įsitikinęs, kad tai nega- 
lima padaryti, ir net nedrį- 
so mėginti. 

Taip jis prasėdėjo keletą 
valandų nebejusdamas, kaip 
bėga laikas, ir tik svajoda- 
mas apie tai, ką turi jausti 
žmogus suvienijęs po savo 

valdžia visas pasaulio tau- 
tas. 

Pasitaikė taip, kad toje 
vėsioje galerijoje sėdėjo 
šventas senelis ir mokino 
savo mokinius. Ir štai jis 
kreipėsi į vieną vaikiną, 
kurs sėdėjo prie jo kojų, ir 
pasakė jam, kad jis esąs ap- 
gavikas. Išmintis pasakė 
tam seneliui, kad to vaikino 
butą svetimtaučio, o ne Iz- 

raelio. Ir šventasis pa- 
klausė vaikino, kodėl jis 
svetimu vardu prisidengęs 
įsiskverbęs į jo- mokinių, 
skaičių-? 

Tada atsikėlęs tas sve- 

timtautis vaikinas pasisa- 
kė, jog perėjęs tyrlaukius 
ir perplaukęs plačias juras, 
kad išgirdus tikrąjį išmintį 
—mokslą apie vieną tikrąjį 
Dievą. 

“Mano sielą nuvargino 
nepasotinamasai troški- 

mas”, — pasakė jis šven- 

tamjam: “bet aš žinojau, 
jog tu nenorėsi apšviesti 
manęs, jei aš pasisakysiu ne 

izraelitas esąs, ir aš paine 
lavau tau, kad pakilimu. 

1 (Seka ant 7-to pusk). 


