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PASIŠVENTIMAS TAISO 
PAKLYDĖLIUS. 

(Pabaiga). 

4. Nerimastis. 

Įspūdis, kurį išsivežė nuo 

sesers Jonukas, neilgai pas 
jį užsiliko. Jo vietą tuo- 

jaus užėmė visokios links- 

mybės, smagumai ir džiaug- 
smai, kuriu taip daug gali- 
ma surasti dideliuose mies- 
tuose. 

Jonukas neturėjo da už-, 
tektinai jėgų susilaikyti 
nuo pikto, dėlto geiduliai 
išvedė jį vėl iš tiesaus ke- 
lio... Leido pinigus pasi- 
linksminimams, gerdamas 
pilna burna visokias nedo- 

rybes. Taip praslinko ke- 
letas jo amžiaus metų. 

— Jonukas palaidūnas — 

kalbėjo savo sėbrams dak- 
taras Vaikys, — jis žus! 
Gaila, kad taip nenutiko, 
bet ką, padarysi? Rūpinau- 
si apie gerą jo išauklėjimą, 
daviau gerus patarimus, ra- 

ginau apsižiūrėti, susilaiky- 
ti — ką daugiau da bega- 
lėjau daryti? Dėlto už jo 
pasielgimų pasekmes netu- 
riu atsakymo. — 

Jonukui suėjus į metus, 
globėjas pavedė jam visą 
jo turtą geriausiame padė- 
jime, sakydamas: “Mano 
mielas! buk taupus, atsar- 

gus išlaidose; paskutiniais 
metais daug praleidai; leng- 
va prašvilpti visą turtą... 
o šioje gadynėje be ište- 
kliaus laimės nerasi. Ne- 
būk mulkis; kas per išma- 

nymas pinigus į balą mesti? 
Jonukas nusišypsojo, pa- 

dėkojo globėjui už visą ge- 
rą ir išreiškė norą pavaži- 
nėti po svetimas šalis, pa- 
matyti platesnio svieto. 

Na, ir išvažiavo. Kelionė- 

je žėrė pinigus į visas pu- 
ses ir tokiuo budu smarkiai 
sunaikino savo turtą. Su- 

grįžęs į tėvynę, pradėjo ru- 

pinties, kaip pataisius savo 

reikalus. Draugai jam pa- 
tarė griebties kortų. Jis pa- 
klausė. Kartą pabandė — 

prakišo, norėdamas atsi- 
griebti pastatė naujas su- 

mas. Jonukas Daugėla, tas 
garsus turtingas jaunikai- 
tis, dabar papuolęs į skolas, 
turėjo parduoti visus savo 

gražumynus, kokiais buvo 

papuošęs savo kambarius. 
Visi jo draugai dabar jį 
apleido; ir taip po kelių me- 

tų šėlimo ir linksmybių pa- 
siliko elgeta, visij apleistas. 

Nerimastis apėmė jį, o 

nebuvo kam suraminti. Jis, 
neapkęsdamas dabar sa- 

vęs, savo draugų ir viso 

svieto, neturėdamas, kur 

gyventi ir kuo maityties, 
sumanė sau gyvastį atimti. 

Parašė kelis atsisveikini- 
mo žodžius daktarui Vai- 
kiui, buvusiam, savo globė- 
jui, indėj o į dėžutę laikro- 

dėlį, vienatinį brangų daik- 
tų, kuris da jam liko, ir 

paskyrė jį sesę.rei, saulei gi 
nusileidus manė nusišauti. 

Revolveris užtaisytas gu- 
lėjo jau ant stalo... Jonu- 
kas, 

" 

pilnas nerimasties, 
smarkiai vaikščiodamas po 
savo kambarėlį, laukė savo 

valandos. Tuo tarpu ėmė 

jį klibinti sąžinė, jis pradė- 
jo svarstyti savo gyvenimų. 
Tikėjimo da pilnai neužge- 
sęs balsas, Dievo teismas, 
amžinastis ėmė jį. gųzdinti, 
bet jaunikaitis nesusiprato, 
susiramino save bedievių 
privadžiojimais, kuriuos ki- 

tų kart girdėjo. 
Saulės paskutiniai spindu- 

iai jau gęsta, Jonukas tie-į 

šia ranką prie revolverio. 
Aniolas Sargas nuliūdęs 
meldžiasi už tą paklydusią 
dusią, pikta dvasia džiau- 

giasi ir ragina jaunikaitį 
skubinties... Bet štai barš- 
kina kas į duris. Jonukas 

krūptelėjo, tyli, nesijudina, 
nekantri ranka pastumia 
smarkiai duris, jos atsida- 
ro, ir Jonukas pasijunta 
Klementinos glėbyje. 

5. Sesuo. 

Seserį netikėtai išvydęs, 
Jonukas labai nustebo ir 
užuot džiaugties jis gana 
šiurkščiai prakalbėjo: 

— Ko tu čia atvažiavai? 
— Kas tave čia partrau- 

kė? 
— Parvažiavau pas tave 

prašyti patarimo, atsake^ 
Klementina, spausdama jo 
ranką ir žiūrėdama į jį pil- 
nomis meilės ir prisirišimo 
akimis. Mano globėja, po- 
ni Senkienė, išvažiavo ap- 
lankyti savo giminių, aš pa- 
silikau viena be savo namų, 
be giminių, rašiau pas tave, 
bet tu man nieko neatsakei. 
Nežinodama, kas su tavim 
darosi, pati atvažiavau. Ne- 
geras esi! nepadavei man 

savo naujo adreso... labai 
daug pritriusiau, kolei čia 
tave atradau. — Ir vėl šir- 
dingai pabučiavo. 

— Ir tu vienų viena at- 
važiavai? — užklausė vis 
da šiurkščiai Jonukas. 

— O! ne! su savo sena 

Katarina; ji čia už durų, la- 
bai džiaugsis tave pama- 
čiusi. 

— Tegu nesiskubina. — 

— Bet kas tau, mielas 
brolau? 

Rodosi, mano apsilanky- 
mas tau suvis nemielas. O 

taip senai matėvos! Į tave 

žiūrėdama, rodos, tėvą, mo- 

tiną matau. Tu mano 

brangiausias brolis, o taip 
šaltai, ‘be jokios meilės ma- 

ne patinki. Nieko nesakai, 
kas tau darosi? 

— Ką aš tau galiu sakyti, 
Klementina, žiūrėk, ką ma- 

tai aplinkui? 
— Ką matysi! matau, at- 

sakė ji linksmai, nekokius 
turi namus, gyveni kaip fi- 

losofas, kuone statinėje. 
— Ar nematai — nelai- 

minga — kad aš sunaikin- 
tas, pavargęs be jokio tur- 
to!... be pinigo!! 

— Tu pavargęs! tai Die- 
vas davė, Dievas atėmė, te- 

gu būva Jo valia. Imk ma- 

no turtą, mielas brolau, ne- 

didelis jisai, bet aš tave vi- 
sada laikiau da už labai tur- 

tingą, mudviem užteks. — 

— Tau taip išrodo! Tu 
buvai turtinga mažam mies- 

telyje, mažame p. Senkie- 
nės namelyje, bet čia Vil- 

niuje? 
— Dieve mano! ar tai 

Vilniuje negali žmogus gy- 
venti, kaip nori ir gali? Aš 

girdėjau, kad dideliame 
mieste gali gyventi kaip ty- 
ruose. Galime pabandyti, 
nieko nekenks. Pragyven- 
sime iš mažos mano dalies 

nuošimčio; Katarina patar- 
naus. Tu-gi turi kokį nors 

užsiėmimą... Netikęs bro- 
lau! rašei man trumpus 
laiškus: sveikas, sveikinu... 
aš nieko apie tave nežino- 
jau... 

— Neturėjau ko tau ra- 

šyti; neturiu jokio užsiėmi- 
mo... 

— Bet gi, mano brolau, 
mokinaisi! 

— Bet aš nei kursų ne- 

pabaigiau, kur aš galiu tik- 
ti? gal į kokiuos sekreto- 
rius. 

Netikėtas Klementinos 

atvažiavimas suardė visus 
jauno pamišėlio pienus. 

Valandą prieš tai tiesė 
ranką atimti sau gyvastį, 
dabar dėl meilės sesers ran- 

da reikalingu daiktu da gy- 
venti. Laikė save už visą 
apleistą, paniekintą, nerei- 
kalingą, o štai ta jauna 
mergelė reikalauja jo prie- 
globos. 

Tąsomas tūkstančio viso- 
kiu abejojimų, nežinojo, ar 

jam dabar džiaugties, ar 

nuliūsti... Delko jam vėl 
liepia nešti gyvenimo sun- 

kenybę, kuri taip nesenai 
jam išrodė nepakeliama'? 
Kam jis turi gyventi dėl 
sesers? Juk ji neprigul- 
minga, turi savo turtą, yra 
išmintinga, tvirta, gali pati 
apie save rupinties ir jo- 
kios mano pagalbos ir glo- 
bos nereikalauti. 

Taip kalbėjo jame pikta 
dvasia, bet dabar Jonuko 
širdyje jau atsirado kitas 
šventas balsas. 

— Tavo sesuo reikalauja 
tavo draugystės... argi at- 
stumsi našlaitę, kuri tavęs 
už jokį brangiausią daiktą 
neišsižadėtų? Ji nieko nuo 

tavęs nereikalauja; nors tu 
savo turto, netekai dėlei sa- 

vo ištvirkimo, ji vienok su 

atvira širdžia neša' tau pa- 
galbą iš savo turtų... Argi 
už tą jos meilę mesi jai po 
kojų tiktai sukruvintą sayo 

kūną? Sergėkis! neats- 
tumk jos, kad neatstumtum 

aniuolo, kurį tau Dievas at- 
siunčia. Du keliu prieš ta- 
ve: vienas — nusižudymo ir 
amžinos prapulties, kitas — 

išganymo ir gyveninio pa- 
taisymo. Tverkis Klemen- 
tinos rankos, ji tave nuves. 

Taip bekovodamas su sa- 

vim, Jonukas užmigti ir po 
daugeliui metų pirmą kar- 

tą paragavo ypatingai' sal- 
daus atšilsi o. :Ta naktis tu- 
rėjo būti paskutinė jo gy- 
venime, o iš Dievo Apveiz- 
dos ji pasidarė pirmutinė jo 
ramybės ir tvirtybės. 

Ant rytojaus Klementina 
anksti atsikėlė; skaisti ir 

graži, lyg rytmetinis saulė- 

tekis, inėjo į Jonuko kam- 

barį. Jis išvydęs seserį, 
vos ją pažino: buvo ji jau 
ne ta jauna, maža mergai- 
tė, kokią jis matė’ seniau, 
bet suaugus mergina, skais- 
ti, graži, nekalta, dora, kaip 
balta lelija, išduodanti ma- 

loniausią kvapą. Jonukas 
noroms nenoroms pasiduo- 
da jos intekmei ir klauso 
užmanymų apie naujo bū- 
vio sutaisymą. Jam, pri- 
pratusiam tinginiauti ir dy- 
kinėti, nelabai patiko kalba 
apie darbą, susitvarkymą, 
apie taupumą; ir prisilaiky- 
mą, bet ką daryti? Argi 
sesuo neišlupo jo iš prapul- 
ties ir nerimasties nagų? 
Argi gali ją apleisti? Ne! 
— geriausia laikyties jos 
patarties. 

Klementina pagal savo 

norą rado mažą, bet smagi} 
gyvenimėlį su langais į gra- 
žu sodną; įsitaisė- naujus 
paprastus rakandus ir visus 
kambarėlius aptaisė labai 
švariai. Jonukui pasidarė 
labai smagu, kada įėjęs į 
savo kambarį, patėmijo ant 
sienos savo tėvo ir motinos 

portretus, kuriuos Klemen- 
tinai užlaikė p. Senkienė, 
taipgi mažmožius, kaip ra- 

šalinę, gurbutį poperiams 
sumesti, sidabrinius daik- 

tus, tėvų vardu pažymėtus 
ir tt. 

Visi tie daikčiukai jam 
buvo labai meili, nes jie pri- 
minė jam jo jaunas dienas; 
jam dabar išrodė, jogei ji- 
sai po ilgai kelionei namon 

sugrįžo. 

Jonukas su džiaugsmu 
pasid|^ė£ jiems įspūdžiams; 
ramybė ir saldus užsiganė- 
dinimas pripildė jo širdį; 
rodėsi jo neramus būdas at- 
simainė. Bet nuobodumas 
ir nesmagumas, tie tinginio 
draugai, pradėjo vėl jį lan- 

kyti. 
! Po ilgam pasivaikš- 

čiojimui miesto gatvėmis 
jis siigrįždavo namon pik- 
tas, paniuręs, susierzinęs, 
piktumą savo stengdavosi 
nuvaryti ant sesers, ją nie- 
kindamas ir šiurkščiai jai 
atsakinėdamas. Klementi- 
na, atsidavus Dievui, rami 
ir kantri, visą ką nukęsda- 
vo su neapsakomu gerumu. 
Broliui, visa atsidavė. Už- 
miršus apie save, nuo sa- 

vęs traukė, kad tik broliui 
butų gerai ir ramu. Nie- 
kada neparugojo, niekada 
neparodė mažiausio nekant- 
rumo. 

Vieną kartą, kada Jonu- 
kas buyo labiausiai nesma- 

gus ir nekantrus, jam išei- 
nant pasirodė, kad sesuo 

apsiliejo ašaromis... sujudo 
jo širdis, pagailo jam... no- 

rėjo sugrįžęs atsiprašyti,' 
bet tuščia, .puikybė sulaikė 

jį, Ilgai po to savo kanij! 

baryje, kąip vilkas užtvaro, 
daužėsi iš kampo kampan. 

Nakties ramumas ir vie- 

nystė galop nuramino ir ji. 
— Ji tokia gera, kantri, 

pasišventus... kas ją tokią 
dora padarė ir kas tokią ją 
užlaikof paklausė savęs Jo- 
nukas, jąu nusiraminęs. 
Neilgą! įpškojo atsakymo: 
— Kjpmęntina yra mąldin-; 
ga ir jai ją daro, dora. — 

i Ir ..Jonukas matė savo 

jaunystėje, daug maloniu, 
kuria| Dievas rodė per sa- 

vo išrinktuosius. 
Klemeniina 'gyveno šven- 

tai :lfeasdicm klausė šv. Mi- 

šių, 1 & kabdien stiprinosi 
Aniubliška^Duona, iš tą Iš-, 
ganytoja ns* malonią sėmė 

sau jėgas,8, drąsą, kantrybę 
iškęsti kąsdieninibms kar- 
tumams. Ten — prie alto- 
riaus laiptu ji meldėsi už 
savo brolį, kad Dievo malo- 
nės spindulys apšviestą jo 
paklydusį protą, kad suge- 
dus jo širdis rastą ramybę 
saldžiausioje Jėzaus — šir- 

dyje.. 
Prisižiūrėdamas j sesers 

gyvenimą, matė, jogei ji 
nors jau baigus augštesnį 
mokslą, vienok kiekvienoje 
valandoje yra užsiėmus 
darbu, malda, gerą knygą 
skaitynau, 5 visada susivieni- 

jus su .Dievu, dėl meilės Iš- 

ganytojo tapo rami, nusi- 
žeminusi, maloni, visiems 

pagoęižiąntį, tik sau aštri 
— Tai- tas maldingumas 

daro ją taip tobula, taip ge- 
ra! — tarė jis sau — ji ma- 

ne mylį ,įr .kenčia, nes Die- 

vą myli..'. Iv aš kitados 

Dievą "mylėjau... O! lai- 

mingos mano nekaltybės 
dienos, argi amžinai jau jus 
man pražuVote? Klemen- 
tina laiminga, nes žino, kam 
sviete į gyvena... o aš,... aš 
nežindu... Vienok, kad ga- 
lėčiau da‘ ką gero padaryti, 
su dideliu m oru daryčiau. 

Taip galvodamas Jonu- 
kas ližmigo; o Klementina 
ilgai dar ̂ budėjo ir su aša- 
romis*^meldėsi už savo brolį. 

Ant’rytojaus valgant pie- 
tus, taip j ji prakalbėjo į 
brolį:1' ‘l 

— Atlankiau šiandien sa- 

vo mokslo draugę, Oną Šu- 

kytę; tu žinai, jos tėvas ad- 

vokatas; ji man pasakojo, 
kad jis ieško kito aplikan- 
to... Kaip mudvi džiaugė- 
vos iš to pasimatymo; iki 

sočiai prisikalbėjova apie 
mokymosi dienas. Su Ona 

mudvi visada draugavova, 
aptiirėdavova vienokias do- 
vanas. OI kaip malonus tas 
atminimas! 

— Sakai, ponas Šūkis 
ieško kito aplikanto?—stai- 
ga prabilo Jonas. 

— Taigi, miolas brolau.— 

Užstojo ilgas tylėjimas... 
Ant galo Jonas nedrąsiai 
prasitarė: 

—O kaži, kad aš pasisiū- 
lyčiau p. Šukiui, kaip ma- 

nai, ar jis nepriimtų? 
Po tų žodžių Klementina 

padavė broliui ranką: 
— Eik, mielas brolau, sa- 

ko ji — Dievas bus su ta- 

vim, melskis ir dirbk — pa- 
sitaisysi! 

Ryto sulaukęs, Jonas 
Daugėla nuėjo pas p. Šukį 
ir tapo priimtas. 

Nuo tos dienos prasidėjo 
naujas jo gyvenimas. Dar- 

bas, mokymasis tiesy, 
draugystė su p. Šukiu, geru 
ir išmintingu vyru, paleng- 
va išvedė jį iš apsileidimo, 
bet nelengvai tai visa pada- 
rė. Ilgai, be perstojimo tu- 

rėjo kovoti su blogais savo 

palinkimais,' kol galutinai 
save palenkė prie gero. 
Nekartą darbas jam rodėsi 
nepakeliamas, mokslas be- 
galinis; taisyklės p. Šukio 
aštrios ir sunkios. Pripra- 
tęs per ilgus metus dykinė- 
ti, jis purtėsi atsiminęs apie 
darbą, bet Klementina mo- 

kėjo jį suraminti ir para- 
ginti prie savo pareigu pil- 
dymo. 1 

Vienas daiktas da jai vis 

nesisekė, tai patraukti Jo- 

nuką prie Dievo. Ir nors 

jau, gali sakyti, privedė jį 
prie bažnyčios slenksčio, 
bet tolinus da negalėjo ne- 

traukti. 
Vieną rytą p. Šukys sako 

jam: 
— Tavo globėjas daktaras 

Vaikys sugrįžo: iš vandeny: 
jis dabar labai serga—ma- 
rinamas. Jaigu da nori pa- 
matyti gyvą, skubinkiės, 

6. Mirtis suteikia išmintį. 
Jonukas vos pažino savo 

globėją, taip jis buvo atsi- 

mainęs, išbalęs, karščio paj 
baigtas. Priėmė jį sii šir- 

dingu užjautimu ir, paduo- 
damas ranką, tarė silpnu 
balsu: 

— Ačiū tau, mano vaike- 
li, kad aplankei; man links- 
ma, kad atsiminei apie ma- 

ne, mano brangusis, matai, 
mano jau viena koja gra- 
be;.. 

Jonukas norėjo dar jį ra- 

minti, bet dr. Vaikys, kra- 

tydamas galvą, atsakė: 
Nenoriu prigaudinėti 

savęs, mano. ligai nėra gy- 
dyklą'... 

Reikia mirti! —, Numirti! 
— viską palikti... o kad ži- 

notum, mano Joneli, kiek 
kenčiu... kaip man liūdna ir 
ilgu ant ligos patalo?... Es- 
mi vienas, be draugą, be 
suraminimo... 

Nekadoš neaplanko... ir 
nestebėtina... ligonio kam- 
barys, tai ne linksmybių 
vieta... 

— O kas kitas, mielas 
globėjau, ar tave neaplan- 
ko? — paklausė nedrąsiai 
Jonukas. — 

— Nori kalbėti apie kuni- 
gą kleboną? 

Buvo čia du kartu, bet aš 
jo nepriėmiau, nenoriu ant 
to smagenų džiovinti.... 

— Jis neatėjo su tavim 
ginčyties, bet suraminti 
kaip ligonį — tarė Jonukas, 
kaip inkvėptas. 

—Mane suraminti!... O! 
aš labai reikalauju, aš 
trokštu suraminimo... bai- 
sus daiktas žiūrėti į grabą. 

— O ateis?... kas ją su- 

pras?... Ištaręs silpnu bal- 
su tuos žodžius, ligonis su- 

drebėjo ir užsimerkė... 
skausmas su išgąsčiu pasi- 
rodė ant jo veido: Išgąstis, 
prie kurio nenorėjo prisi- 
pažinti, skausmas, nuo ku- 
rio nedrįso ieškoti susirami- 
nimo. —7 

Jonukas paėmė jį už ran- 

kos. 
— Mano brangus globė- 

jau, mano geriausis drauge! 
— sušuko — meldžiu tavęs, 
priimk kunigą! nieko per 
tai nenustosi! Juk katali- 
kas!... turi tikėjimą! 

— Mano vaikeli! ar aš 
žinau?... apie tai jau nuo se- 

nai nieko negalvojau... ne- 

žinau net, į ką tikėti! 
— Na, tik tiki į Dievą? — 

— O kas į Jį gal netikėti? 
— Esi Bažnveios šventos 

f 

suims, tiki juk į Jėzaus 
Kristaus nuopelnus? — 

— Be abejo!... Jaigu 
Sokratas mirė,: kaip galvo- 
čius, tai Kristus mirė, kaip 
Dievas. — 

— Ar nori eiti Į dangų ir 
ar tikiesi tos malonės dėl 
Jėzaus kančios, kurs kentė- 
jo ir mirė už mus ant kry- 
žiaus. Tokios yra tikėji- 
mo teisės! 

— Jaigu tiek išmintingų 
žmonių į tai tiki, ir aš ti- 
kiu,— atsakė ligonis. 

Mano brangus globė- 
jau! ar galiu paprašyti ku- 

nigą? 
— Paprašyk, jei nori, gal 

man palengvės ? 
Jonukas tuojaus pasiun- 

tė paprašyti kunigo; bijo- 
josi susivėlinti. 

Mintis apie mirtį atgai- 
vino Jonuko tikėjimą; uo- 

lumas užsidegė jo širdyje... 
iš tikėjimo, kaip iš vienati- 
nio šaltinio, sėmė visus su- 

raminimo žodžius, kurie ga-. 
Įėjo-pąųiaĮinti .draugo- so- 

pulius. 
Negalvodamas apie tą sa- 

vo širdies atmainą, sugrįžo 
pas ligonį bet nedrįso dau- 

giaus kalbėti, kad jį nenu- 

alsinus. Ligonis taipgi ty- 
lėjo; vieną kartą tiktai, pa- 
ėmęs, Jonuko ranką, tarė: 

— O! kad bučiau paklau- 
sęs tavo motinos patarimo... 

Tarnas sugrįžęs pasakė* 
kad kunigas ateis su. Šv. 
Sakramentu. 

Tuojaus suskambėjo var- 

pelio balsas. 
Jonukas išėjęs į prieme- 

nę, susitiko su jaunu kuni- 

gu, kurį iškarto pažino, ir, 
viską užmiršęs, nubėgo prie 
jo šaukdamas: 

—- JuozuliL. 
Bet kunigas, rodos, to 

žodžio nei negirdėjo; neat- 

sikreipė į jį; nepakėlė akių... 
Jonukas susiprato, pamatęs 
ant jo krutinės gražią šil- 

kinę bursą, kur nešamas 
Šv. Sakramentas ligoniams. 

Jonukas nesijausdamas 
puolė ant kelių, atiduoda- 
mas garbę Y. Jėzui Šv. Sa- 
kramente. Tikėjimo karš- 
ti jausmai, kaip saulės šilti 
spinduliai, sutirpino jo už- 

šalusią širdį. 
Laimingas jauųikaitis 

vienoje valandoje atrado 
•Dievą ir draugą. Už ilgos 
valandos daktaro Vaikio 
kambario durįs atsidarė; li- 
gonis atrodė ramus ir net 
laimingas; šypsojosi, žiūrė- 
damas į Jonuką ir Klemen- 
tiną, kurią brolis atsišau- 
kė... ir jų akyse su tikėji- 
mu, vilčia ir meile, pasku- 
tinės valandos darbininkas, 
priėmė šventus Sakramen- 
tus, kaipo ženklą amžino 
gyvenimo. 

Kolei ligonis dėkojo Die- 

vui, kunigas Juozas Štai- 

gys, pasisveikinęs su savo 
senovės draugu, su džiaugs- 
mu suspaudė jam ranką,; 
Klementina, atsiklaupus prie 
lovos, karštai dėkojo Die- 
vui, jogei toje valandoje 
dviem suklydusiom dūšiom 
padarė mielaširdystę. 

Ant galo daktaras Vai- 
kys silpnu balsu sako Jo- 
nukui: 

— Ačiū tau, mano vai- 
keli, Dievas paskutinėje va- 

landoje duoda man ramy- 
bę ir laimę. Daug aš tau 

prasikaltau... dovanok man, 
norėčiau gyventi, kad vis- 

ką pataisyti... kad tau duo- 
ti... 

Negalėjo pribaigti... lu- 

pos jo susičiaupė; mirties 
ženklai ant jo veido jau ro- 

dėsi. Jonukas ir Klein en- 

tina neapleido savo globėjo; 
kaip tikri vaikai jam tar- 
navo. Vidurnaktyje, mei- 
liai bučiuodamas kryžių, 
užgeso ant jųdviejų ran- 

kų... 
Jonukas užmerkė jam 

akis; būdamas prie jo gra- 
bo, svarstė daug reiškian- 
čius mirties pamokymus. O 
mirtie! kaip išmintingi yra 
tavo patarimai, kaip nau- 

dingi perspėjimai. Ant ry- 
tojaus po palaidojimo, Jo- 
nukas prie kojų savo drau- 

go, kunigo Juozo, sukrovė 
visų savo nusidėjimų naštų; 
o kada Išganytojo kraujas 
apiplovė nusidėjėlio dūšių, 
džiaugsmo ašaros pasipylė 
iš kunigo akių, kad taip 
brangių jam dūšių sugrąži- 
no į Kristaus avi jų. 

Atidarė daktaro Vaikio 
testamentų; didžiuma jo 
turtų prigulėjo giminėms. 
Jonukui ir Klementinai 
Daugėloms užrašė visus pa- 
judinamus daiktus ir nedi- 
delį dvarelį ant Nėries 
kranto. ; Našlaičiai su pa- 
dėka priėmė' tų globėjo’ pa-, 
likimų. Nors verkė, jo ne- 

tekę, vienok tų smagumų 
turėjo, kad jo dūšių Dievui 

sugražino. 
Klementiua savo padarė: 

jau mato brolį prie Dievo 

pagrįžusį ir jos širdis ra- 

mi. Jonukas džiaugėsi, ra- 

dęs ramybę susivienijime 
su Dievu; atsinaujino jo 
jaunystė, augšti prakilnus 
siekiai, troškimai, kuriais 

jo po širdį lekoti. Po 

dėjo po širdį lekioti. Po 

tiek metų, praleistų nusidė- 

jimuose, pajuto, kaip yra 
saldu mylėti Dievų, tikėti, 
melsties, nekaltai gyventi 
ant žemės ir tikėties amži- 
nos laimės mirus. Doras 

gyvenimas, tankus priėmi- 
mai Šv. Sakramento, miela- 

širdingi darbai, atliekami 
sulyg sesers, kunigo Juoza- 

po ir p. Šukio patarimų, 
suvis jį sustiprino naujoje 
dvasioje. Jonukas tapo 
laimingas, jam mielas pasi- 
darė dabar gyvenimas. 

Klementina nieko. ne- 

troško; jauna, graži, pilna 
dorybių, ji ant svieto gyve- 
no tiktai dėl brolio. Vieną, 
dieną Jonukas paklausė jos, 
ką ji mano su savim daryti. 

— Priguliu Viešpačiui 
Jėzui, — atsakė — Jis 
mane atsiims pas save. — 

Tie žodžiai išspaudė aša- 
ras iš Jonuko akių; ji pri- 
jautė, jogei seserį turės 

prie savęs tik trumpai, jo- 
gei ji, išpildžius savo pa- 
siuntinystę, atsisveikins su 

juo. Vienok matydamas 
jos džiaugsmą, linsmumą 
išvažiuojant į miestą, nieko 

negalėjo nuspręsti. 
Tiktai, kada galutinai rei- 

kėjo atsisveikinti, Klemen- 
tina nuliūdo. Jonukas, tai 
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