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(Skaitovas) Turguje ant Tiberio kranto Morkus pavog÷ svogūną ir gabaliuką žuvies. Prekiautojai, iškraudami 
savo karučius, to nepasteb÷jo. Morkus buvo įžūliausias ir vikriausias jaunasis elgeta Romoje. 
Šeštajame šimtmetyje po Kristaus Romoje gyveno dideli būriai elgetų. Jie tup÷jo ant bažnyčių laiptų, prieš 
turgų vartus, ant sugriuvusių šventyklų griuv÷sių. Elgetos atkakliai kovojo vienas su kitu d÷l geriausių vietų. 
Roma tuo laiku buvo nei turtingas, nei puošnus miestas. Ji buvo įgąsdinta ir skurdi, pilna alkanų pab÷g÷lių, 
pab÷gusių nuo lombardų į pietus. 
Kasdienis skurdas visus padar÷ kietus ir žiaurius. Mažieji elgetos nusižiūr÷davo iš suaugusiųjų visus triukus. 
Morkus, pavyzdžiui, gal÷jo apsimesti aklu, paralyžiuotu arba luošu, kaip tik jis panor÷davo. Šį šaltą v÷juotą 
gruodžio rytą jis iškeliavo dar neprašvitus, kad gal÷tų užsiimti savo vietą Klemenso bazilikos prieigoje. Jis 
žinojo: einančios į ankstyvąsias Mišias moterys užjausdavo mažą alkaną elgetaujantį berniuką. 
Morkus, užšokęs ant prieangio pakopų, pamat÷, kad jo vieta užimta. Nepažįstamas elgeta s÷d÷jo nugara 
atsir÷męs į koloną. Jo barzda ir plaukai buvo žili. Morkus atsistojo prieš jį pražergęs kojas. 
- (Elgeta Morkus) Tu s÷di mano vietoje! Koks niekšiškumas! Pirmoji kolona prie į÷jimo - mano vieta! Dink, 
arba aš pasakysiu Capo1, jis tave išmuš iš čia!  
Senis pažvelg÷ į jį, jo žvilgsnis buvo taikus: 
- (Elgeta Servulas) Aš nežinojau, kad s÷džiu tavo vietoje, mažyli! 
- (Elgeta Morkus) Stokis! - sušuko Morkus. 
- (Elgeta Servulas) Aš negaliu, - pasak÷ senis. - Esu paralyžiuotas. 
- (Elgeta Morkus)  Šitą triuką ir aš moku! - atšov÷ Morkus. 
(Skaitovas) Senasis elgeta išties÷ rankas ir nutrauk÷ į šalį antklodę, dengusią jo kojas. Morkus pašiurpo. Senio 
kojos buvo plonos ir silpnos kaip vaiko, tik keliai iš po skudurų styrojo kaip keistai dideli gumbai. Morkus 
pasilenk÷ ir užmet÷ antklodę ant tų vargšių kojų. 
- (Elgeta Servulas)Kai ateis tavo Capo, gal÷site mane patraukti į šalį, - pasak÷ senis, - Aš nenoriu užimti tavo 
vietos, mano vaikeli! 
- (Elgeta Morkus) Kuriai grupei tu priklausai? 
- (Elgeta Servulas) Jokiai, - atsak÷ senis. 
(Skaitovas) Morkus nenor÷jo tuo patik÷ti. 
- (Elgeta Morkus) N÷ vienai? Hm, o kas tave saugo, ir kam tu atiduodi duoklę nuo dienos pajamų? 
- (Elgeta Servulas) Kai surandu ką nors, kuris nieko negavo, pasidalinu su juo, - atsak÷ senasis vyras. 
(Elgeta Morkus)  Morkus pažvelg÷ į jį abejodamas. „Beprotis ar apgavikas!“ – negal÷jo patik÷ti jis. 
 - Dalintis? Savo noru? Paprasčiausiai? 
Senis nusišypsojo. 
- (Elgeta Servulas) Aš esu senas ir man nedaug reikia. 
- (Elgeta Morkus) O kas tave į čia atneš÷? 
- (Elgeta Servulas) Mano kaimynas. Jis man labai geras. Jis atvež÷ mane į čia su karučiu. Šiaip aš s÷džiu 
visada apačioje prie tilto, bet po atviru dangumi man pasidar÷ per šalta.- Senis perbrauk÷ ranka per antklodę. - 
(Elgeta Servulas) Šitą antklodę man padovanojo kaimynas. 
- (Elgeta Morkus) Tai arklio gūnia, - pasak÷ Morkus. - Ji atsiduoda arkliu ... 
(Skaitovas) „Gera, tvirta antklod÷,“ pagalvojo sau. – „Tokia didel÷, tiesą sakant jos užtektų dviem. Ir dar 
kvepia tvartu ir šiltais gyvais sutv÷rimais.“ 
Jis nužvelg÷ antklodę. Ji gaub÷ senį ir dar kabojo nukarusi per pakopą. Morkus neskub÷damas atsis÷do greta 
senio, ant antklod÷s kraštelio. 
- (Elgeta Morkus)  Žinai ką? - prabilo Morkus. - Tu man duosi pusę savo dienos išmaldos, o aš leisiu tau čia, 
mano vietoje, s÷d÷ti ... Tai gera vieta, pats pamatysi. Aš šiandien vaidinsiu aklą, o tu būsi mano paralyžiuotas 
senelis. Gerai? - Jis sukikeno. - Alkanas, aklas berniukas, kuris turi rūpintis savo paralyžiuotu seneliu – 
skamba visai neblogai. 
- (Elgeta Servulas) Džiaugiuosi, kad leidi man čia s÷d÷ti, - pasak÷ senis. 
(Skaitovas) Morkus apžvelg÷ jį. Senis apie kaklą buvo apsivyniojęs skarą, bet jo rankos buvo nuogos. 
Sugrubę pirštai laik÷ kažkokį ryšul÷lį.  
- (Elgeta Morkus)  Man atrodo, kad esi naujokas, - tar÷ Morkus. - Su naujokais dirbti nem÷gstu. Jie visą biznį 
sugadina. - Jis parod÷ į ryšul÷lį. - Pasl÷pk tai. Negalima rodyti, kad turi pasi÷męs kažką valgomo. Tada niekas 
nieko neduos. 
                                                 
1 Capo-elgetų grup÷s viršininkas 
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- (Elgeta Servulas) Mano berniuk, - ištar÷ senis, o jo balse pasigirdo naujas skambesys: kažkas šilto, kažkas 
laimingo. - Mano berniuk, mano ryšul÷lyje ne maistas. Tai labai brangu. Ar nori pamatyti?- Jis atrišo ryšul÷lį 
ir iš÷m÷ didelę knygą. Morkus pakraip÷ galvą. 
- (Elgeta Morkus) Tik knyga ... 
- (Elgeta Servulas) Ir ne bet kokia knyga! - sušnabžd÷jo senis. - Tai Šventas Raštas! 
- (Elgeta Morkus) Ar tu nori jį parduoti? - paklaus÷ Morkus. 
- (Elgeta Servulas) Ne, mano berniuk. Parduoti – niekada. 
Morkus greitai sumojo.  
- (Elgeta Morkus) Vis d÷lto tu gal÷tum jį parduoti. Knygos brangios. Aš pažįstu vieną vyrą, kuris galbūt šitą 
knygą nupirktų. Jei pažadi trečdalį kainos ... 
- (Elgeta Servulas) Vaike! - sušuko senis. - Ištisus metus taupiau, kol gal÷jau nusipirkti šitą knygą! 
(Elgeta Morkus) „Išprot÷jęs,“ pagalvojo Morkus. - „Ne apgavikas. Bet stipriai išprot÷jęs. Taupo knygai ...“ 
Tada jam švystel÷jo mintis. Jis sušvilp÷ pro dantis ir pagarbiai paklaus÷: 
- (Elgeta Morkus) Ar gal tu žmon÷ms iš jos skaitai? Dievobaimingu balsu? Tai būtų naujas triukas! O gal ... 
tu gali iš Švento Rašto pranašauti? “ 
- (Elgeta Servulas) Aš nemoku skaityti, - pasak÷ senis. - Vaikyst÷je to neišmokau. Tada tur÷jau dirbti. V÷liau 
susirgau, savo šeimininkui negal÷jau dirbti jokio darbo ir jis mane išvar÷. Gal÷čiau pinti pintines ir čiužinius. 
Bet kam reikalingas senas ligotas žmogus ... Dabar tur÷čiau laiko mokytis skaityti. Bandžiau, bet mano galva 
per sena ir per kvaila. – Ar tu moki skaityti? 
- (Elgeta Morkus) Neypatingai gerai, - pasak÷ Morkus. - Tik tiek, kad galiu paskaitin÷ti skelbimus ant tvorų 
ir kokią žinutę apie policijos paieškomus asmenis. 
- (Elgeta Servulas) Mano mielas berniuk, bet tu nors trupučiuką moki ... Dieve, kokia laim÷.- Drebančiais 
pirštais senis vart÷ savo knygą. - Vaikeli, būk toks geras, paskaityk man – tik porą eilučių –  
- (Elgeta Morkus) Išprot÷jai! - sušuko Morkus gana garsiai, bet tuoj truputį pritilo: - Aklas berniukas juk 
negali skaityti. Nepamiršk, aš šiandien esu aklas. 
(Skaitovas) Jis išsitrauk÷ juodos medžiagos juostą ir persirišo ja savo kairiąją akį. Ant dešiniosios prisilipino 
šašą, pasigamintą iš molio ir poros lašų vištos kraujo. 
- (Elgeta Morkus)  Iš po raiščio galiu šiek tiek matyti, - pasak÷ jis. - Klausyk, jau ateina kiti - kuprotasis 
Simonas, sen÷ Julija. O ten ateina luoš÷ Paulina su savo vaiku. Man nereikia net žiūr÷ti, aš juos pažįstu iš 
žingsnių. 
(Skaitovas) Elgetos sliūkino palei kolonas kaip pilki šeš÷liai rūškanotą rytą. Jie sutūp÷, prisispausdami vienas 
prie kito ir trindami savo šaltus veidus. Paulina pažiūr÷jo į bažnyčios vidų. 
- (Paulina) Jie jau dega žvakes, - sumurm÷jo ji. - Greitai prasid÷s. 
Ji sustojo prieš Morkų. 
- (Paulina) Kas čia šalia tavęs? 
Jos balsas buvo atšiaurus kaip ir v÷jas gatv÷se. 
- (Elgeta Morkus) Mano senelis, - atsak÷ Morkus. - O jei tau nepatinka, aš pranešiu Capo, kad tu vakar per 
mažai atidavei. 
- (Paulina) Netiesa, mažas snargliau ! - sušuko Paulina. Vaikas jos rankose pabudo ir pravirko. 
- (Elgeta Morkus) Tiesa, ar netiesa, - pasak÷ Morkus. - Bet kokiu atveju galiu prisiekti prieš visus apaštalus ir 
kankinius ... 
- (Paulina) Ak, duok ramybę, pramuštgalvi!- sumurm÷jo Paulina ir atsis÷do šalia Morkaus. - Ten jau ateina 
pirmieji maldininkai. Gerai, kad yra pamaldžių žmonių. Marijau, paverk, branguti! - Ji įgnybo vaikui, kad jis 
pravirktų ir pati prad÷jo verkauti ir aimanuoti.- Gerasis pone, duokite ką nors vargšei motinai ir jos vaikui ... 
Pažvelkite į šį mažą kirmin÷lį ... Pasigail÷kite ! 
Prisijung÷ ir kiti elgetos. Visus nustelb÷ Morkus savo skardžiu berniukišku balsu: 
- (Elgeta Morkus) D÷l Dievo meil÷s, pasigail÷kite, geroji ponia ! Vargšas aklas berniukas, kuris rūpinasi savo 
suparalyžiuotu seneliu! – Ačiū, mielas pone ! 
(Skaitovas) Bažnyčios lankytojai išdalino duoną bei monetas, ir elgetų choras nurimo, kaip milžiniška banga, 
grįžtanti nuo kranto atgal į jūrą. Gird÷josi tik senojo vyro balsas. Jis nešauk÷, ner÷k÷, tik ramiai praš÷ 
praeinančiųjų: 
- (Elgetos Morkaus ir Senio Servulo dialogas) Minut÷lę! Mielas pone, padovanokit man vieną minutę! 
Jie ÷jo pro šalį, į jį net nepažvelgdami. 
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Morkus pro juodą raištį steng÷si įžiūr÷ti į varinę pinig÷lį savo rankoje. „Pradžia nebloga, geras ženklas 
dienai.“ 
- (Elgeta Morkus) Ei, seni, kuo tu vardu? Aš gi turiu žinoti, kaip vadinasi mano senelis? 
- (Elgeta Servulas) Servulas. O tu, mano berniuk? 
- (Elgeta Morkus) Klausyk, Servulai, aš steb÷jau, kaip tu prašai žmonių išmaldos. Tu elgiesi kaip naujokas, 
nedrįsti. Tu turi ištiesti rankas! Turi šaukti garsiau! Turi aimanuoti ir dejuoti! Prie tavo tilto apačioje buvo 
galbūt kitaip, ten tu tur÷jai savo pastovius aukotojus. O čia – dar ne. Jie tavęs paprasčiausiai nepastebi. Jie 
tave pamatys, kai tu šauksi. – Pirmyn, v÷l ateina vienas! 
Servulas truputį atsities÷. Jis žvelg÷ į bažnyčios lankytoją ir pak÷l÷ balsą:  
- (Elgeta Servulas) Truput÷lį laiko, mano pone! Padovanokit man truput÷lį Jūsų laiko! Tris minutes, pone!.. 
Vieną minutę! Paskaitykite porą eilučių iš šitos knygos, pone, aš nemoku skaityti – 
(Skaitovas) Vyras, beįeinąs į bažnyčią, stabtel÷jo. Ar jis paims knygą? Ne, jis pak÷l÷ klausiančiai antakius: 
- (Ponas) Skaityti, ryto prieblandoje, tokiame šaltyje! Gerasis žmogau, neturiu laiko.- Jis pasilenk÷ ir įspraud÷ 
senajam elgetai į ranką porą monetų. Užuodęs arklio gūnią, patrauk÷ nosimi ir giliau pasl÷p÷ veidą savo 
kailin÷je apykakl÷je. Skubiai nuženg÷ laiptais ir pradingo bazilikoje. 
Morkus pažvairavo į monetas. 
- (Elgeta Morkus) Tavim d÷tas, seni Servulai, džiaugčiausi ... 
Servulas prisispaud÷ knygą prie krūtin÷s. 
- (Elgeta Servulas) Ach, mano berniuk .., kad kas nors tur÷tų laiko man paskaityti. 
- (Elgeta Morkus) Pažvelk į tą damą. Ji ateina kasdien, - sušnibžd÷jo Morkus. - Ja galima pasikliauti! - Ir iš 
karto prad÷jo šaukti: 
- (Elgeta Morkus) Alkanas aklas berniukas ir jo paralyžiuotas senelis! 
(Skaitovas) Ponia nusišypsojo jaunajam elgetautojui, ir Morkus tur÷jo susilaikyti, kad nenusišypsotų jai: jis gi 
aklas. Jis tik išties÷ savo ranką. Moteris įd÷jo į ją duonos ir sūrio. 
- (Moteris) Štai, mano vargšeli, o šis pinig÷lis seneliui, aš gi žinau, čia visada s÷di vargšai žmon÷s! 
Servulas pak÷l÷ aukštyn knygą. Jo rankos dreb÷jo. 
- (Elgeta Servulas) Malonioji ponia, ar galiu Jūsų paprašyti – čia – porą eilučių? 
 - (Moteris) Perskaityti? - paklaus÷ moteris. - Dabar? - Ji suabejojo. - Bet tuomet aš praleisiu šventų Mišių 
pradžią. - Dar padels÷, padvejojo. - Ne, iš tikrųjų negaliu, -ir greitais, mažais žingsniukais nuskub÷jo link 
į÷jimo. 
Morkus išgirdo, kaip senasis elgeta atsiduso. 
- (Elgeta Morkus)Na, neliūd÷k. Lengviau gauti pinigų ir duonos, negu pora menkų minučių laiko, ką? Bet 
gauni pavalgyti. Tai svarbiausia. 
- (Elgeta Servulas) Ne, mano vargšas vaike, - pasak÷ Servulas, - ne tai svarbiausia. Bent man svarbiausia ne 
tai. Du, tris kąsnius tuščiam skrandžiui, kad nemirtum iš bado, juos visada gausi. Bet kai širdis tuščia – tai yra 
blogiausia. Nuo to laiko, kai žinau šias istorijas, aprašytas šioje knygoje, vis noriu ir noriu jų klausytis. Aš to 
tiesiog ilgiuosi. Tai kaip alkis, Morkau, kaip alkis. 
(Elgeta Morkus) „Tikrai išprot÷jęs“, - pagalvojo Morkus. – „Pamišęs, kvaištel÷jęs.“ 
Senasis elgeta kalb÷jo toliau, iš jo burnos jam kalbant kilo debes÷liai: 
- (Elgeta Servulas) Tu manai, kad aš išprot÷jęs, sūneli? Ne. Tik išsiilgęs. Pilnas lūkesčių. Taip trokštu 
klausytis, kad net širdį sopa. Žmogus ne vien duona sotus. Žmogus gyvas tuo, ko jis ilgisi. Ar tu nieko, be 
maisto, netrokšti? 
(Skaitovas) Morkus tyl÷jo. Kai jis rytais pabusdavo, būdavo alkanas. Kai eidavo vakarais miegoti, ir v÷l 
būdavo alkanas. Kai laukdamas išmaldos s÷d÷davo prieš bažnyčią, matydavo pro šalį siūbuojančius storus 
turtingų žmonių pilvus, jis spoksodavo į tuos didelius pilvus. Jame kilo neapykanta. Jis įsivaizduodavo, kaip 
jis iš turtingųjų atima pilnus maisto dubenis, nuslenka į nuošalų kampą, ten s÷di ir valgo, vienut vienut÷lis, 
s÷di ir valgo, valgo ir valgo. 
- (Elgeta Morkus)Aš nieko nesiilgiu, - atr÷ž÷ Morkus piktai. 
- (Elgeta Servulas) Vargšas vaikas, - sušnabžd÷jo Servulas. - Tik dabar suprantu, kaip man yra gera! 
- (Elgeta Morkus)Gera?, - nusikvatojo Morkus, o Paulinos vaikas v÷l prad÷jo verkšlenti. Tai jo visiškai 
netrikd÷. -Gera? Pasižiūr÷k į save, koks tu išdžiūvęs. Servulai, tu esi vieni griaučiai, tiesiog skeletas. Jei 
užsilaikys šaltis ar labiau pašals, tu po savo arklio gūnia sušalsi. Aš bent galiu laisvai jud÷ti, kur tik panor÷siu. 
Senis laik÷si savo minties: 
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- (Elgeta Servulas) Vis vien reikia kažko trokšti, gal÷ti kažko ilg÷tis, Morkau. Argi tu nieko, be valgio 
nenori? 
- (Elgeta Morkus)Ha, nenori! - Morkus prakalbo tyliai, nes girdint luošei Paulinai, jis nenor÷jo apie save ką 
nors išsipasakoti. - Juk negauni, ko nor÷tum. Kartais – bet tu iš manęs, Servulai, tik pasijuoksi! 
Servulas apsikabino savo knygą. 
- (Elgeta Servulas) Ne, aš iš tavęs nesijuoksiu. Tik pasakyk man, vaikeli, man gali tai patik÷ti. 
Morkus prisitrauk÷ antklode arčiau. 
- (Elgeta Morkus) Kartais aš noriu, kad man atliktų valgio. Na, saujel÷, koks kaulas – arba bent pora riekelių 
duonos. Tada nueičiau prie lūšnelių, prie griuv÷sių už cirko. Ten slepiasi šunys, kurių niekam nereikia. Jie jau 
gerokai sulauk÷ję. Aš taip įsivaizduoju vilkus. Alkani, liesi, pasišiaušusiu kailiu. Tokį šunį prisiviliočiau man 
atlikusiu kaulu. O tada žiūr÷čiau į šunį, kaip jis ÷da ir džiaugiasi. Gal jis tada manim pasitik÷tų ir leistųsi 
paglostomas ... Bet aš dar niekada netur÷jau tiek, kad man atliktų ... Servulai, v÷l kažkas ateina ... Vieną 
vienintelį pinig÷lį vargšui aklam berniukui! 
(Elgetos) V÷l sukauk÷ visas elgetų choras. Servulas išk÷l÷ savo knygą ir laik÷ ją, ištiesęs rankas. 
- (Elgeta Servulas) Pone, ar netur÷tum÷te man truputį laiko? Pone, ar mokate skaityti? 
Vyras su stora kareiviška miline sustojo prieš Servulą. 
- (Kareivis) Skaityti aš tai moku. Kod÷l? 
- (Elgeta Servulas) Tuomet aš Jūsų nuoširdžiai prašau paskaityti man iš šios knygos! 
Vyras pa÷m÷ knygą, atpažino Šventą Raštą, pavart÷ ir paklaus÷: 
- (Kareivis) Ką gi tu nori išgirsti? 
- (Elgeta Servulas) Jūs kaip tik tą vietą ir atsivert÷te, - pasak÷ Servulas. - Ten, kur raudona juostel÷. Tai 
Kal÷dų istorija, mielas pone. 
Kareivis pasimuist÷, elgetos nutilo. 
(Skaitovas) Nustebę jie žiūr÷jo į senį, kuris pasiruoš÷ klausyti. Atrod÷, kad Servulas klausosi visu kūnu. 
(Kareivis) Ir kareivis prad÷jo skaityti: „Anomis dienomis iš÷jo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus 
valstyb÷s gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi 
keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ÷jo iš Galil÷jos miesto Nazareto į 
Jud÷ją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir gimin÷s. Jis tur÷jo 
užsirašyti kartu su savo sužad÷tine Marija, kuri buvo n÷ščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas 
gimdyti, ir ji pagimd÷ savo pirmagimį sūnų, suvyst÷ jį vystyklais ir paguld÷ ÷džiose, nes jiems nebuvo 
vietos užeigoje.“ 
- (Elgeta Servulas) Nebuvo vietos! - sušuko Servulas ir sugrieb÷ jį taip stipriai už pečių, kad Morkus net 
išsigando. - Jiems nebuvo vietos užeigoje! „Dinkit iš čia!“- pasak÷ jie Juozapui ir Marijai.- „Ar nematote, kad 
viskas užimta?“ Ji gi lauk÷si Vaikelio J÷zaus ir galbūt bijojosi. Dauguma moterų bijo gimdymo, ar ne tiesa, 
pone? 
- (Kareivis) To aš nežinau, - tar÷ kareivis. 
- (Elgeta Servulas) Ar Jūs manote, jei žmon÷s būtų žinoję, kad tur÷jo gimti Vaikelis J÷zus, Išganytojas, 
Pasaulio Atpirk÷jas – jei jie tai būtų žinoję, ar būtų jiems užeigoje atsiradę vietos? - klaus÷ toliau Servulas. 
Kareivis patrauk÷ pečiais. 
- (Kareivis) V÷liau jie tai žinojo ir jį prikal÷ prie kryžiaus, - pasak÷ jis ir grąžino knygą senajam elgetai. 
- (Elgeta Servulas) Tai paslaptis, didel÷ paslaptis, - sušnibžd÷jo Servulas. - D÷koju Jums, mano pone, kad 
man paskait÷te. 
Kareivis pak÷l÷ ranką atsisveikindamas ir nu÷jo aikšte prieš baziliką, pradingdamas vienoje iš šoninių 
gatvelių. 
Morkus klaus÷si nutolstančių žingsnių. 
- (Elgeta Morkus) Keista, paskaito kaip tik tas, iš kurio aš mažiausiai tik÷čiausi, - pasak÷ jis neaiškiai, nes jo 
burna buvo prikimšta duonos ir sūrio. 
Servulas paglost÷ knygą, tarytum ji būtų gyva.  
- (Elgeta Servulas) ödžiose, Morkau, ar gali įsivaizduoti? Pas gyvulius – mažąjį Dievo Sūnų. 
- (Elgeta Morkus) Man patiktų pas gyvulius, - svajingai tar÷ Morkus. 
- (Elgeta Servulas) Bet kūdikį? Ar esi matęs kūdikį? Koks jis yra mažas ir bej÷gis? Visiškai nesaugus! Ir toks 
Dievo Sūnus ateina pas žmones, be prašmatnumo ir puikyb÷s. 



 6 

- (Elgeta Morkus) Seni Servulai, nesijaudink! - tar÷ Morkus, grauždamas plutą. - Tu labai jaudiniesi. Tarytum 
šitą seną istoriją gird÷tum pirmą kartą. 
- (Elgeta Servulas) Kiekvieną kartą, kai aš ją girdžiu, ji man visada yra kaip pirmą kartą girdima, - kalb÷jo 
toliau Servulas. - Tarytum tai vyktų dabar, ką tik, taip nauja, nuostabu, tiesiog verčia iš kojų. Iš dangaus 
aukštybių – taip dieviškai, kaip net negal÷tum sugalvoti – žemyn į mūsų varganą pasaulį, į tvartą. O tada 
piemenys – apie tai rašoma v÷liau, ar tu žinai, kaip angelas pažadino piemenis! O, kad dar kas nors ateitų, 
kurio gal÷čiau paprašyti, kad paskaitytų ... O v÷liau Trys šventieji karaliai, nuostabiai gražu, kaip jie eina 
vedami žvaigžd÷s. Eina paprasčiausiai sekdami žvaigždę, tik÷dami surasti Vaikelį J÷zų. Morkau, tu tik 
įsivaizduok! 
- (Elgeta Morkus) Įsivaizduoju, - sumurm÷jo Morkus. 
- (Elgeta Servulas) Išmintingieji karaliai paliko savo kraštą bei pilis su mūro sienomis ir patrauk÷ per 
dykumas ir tyrlaukius. Jie pasitik÷jo tik žvaigžde ir savo viltimi – tai taip pat paslaptis, kurią aš nor÷čiau 
suvokti. 
Morkus užd÷jo seniui savo ranką ant jo peties. 
- (Elgeta Morkus) Ša, leisk paklausyti. - Jis įsiklaus÷ ir bailiai tar÷: - Servulai, girdžiu ateinant Capo. 
-(Elgeta Servulas) Ką? - neišgirdo Servulas. 
- (Elgeta Morkus) Mūsų grup÷s Capo apeina savo žmones. 
Servulas apsidair÷. 
- (Elgeta Servulas) Vaikeli, kur jis ateina – gal jis gal÷s paskaityti? 
- (Elgeta Morkus) O, tik nutilk, - sušnibžd÷jo Morkus. - Leisk veikti man, aš mus kaip nors išsuksiu. 
(Skaitovas) Dabar ir Servulas išgirdo besiartinančius žingsnius, kartas nuo karto gird÷josi garsas, tarytum į 
grindinį būtų remiamasi geležimi kaustyta lazda. Visa elgetų grupel÷ nutilo. Nebyliai jie visi žvelg÷ į žmogų, 
kurio visi bijojo. 
Capo pri÷jo tiesiai prie Servulo. 
- (Capo) Kas tu toks? 
- (Elgeta Morkus) Jis klausia tavęs, Servulai, – sušnibžd÷jo Morkus. 
- (Elgeta Servulas) Vargšas žmogus, - atsak÷ Servulas ir išties÷ Capo knygą. - Mielas pone, gal gal÷tum÷te 
paskaityti? 
- (Capo) Morkau! - kreip÷si į berniuką Capo. - Kas šis senis šalia tavęs? 
- (Elgeta Morkus) Kuris nerenka išmaldai pinigų, - atsak÷ Morkus. - Jis nieko neatima iš mūsų žmonių. 
- (Capo)  Taip? Tai ko gi jis prašo? 
- (Elgeta Morkus) Taigi, tu pats girdi, - nusišiep÷ Morkus. - Jis prašo minučių! 
- (Elgeta Servulas) Padovanokit man truputį savo laiko, pone! - maldavo Servulas. - Paskaitykite pora eilučių 
iš šitos knygos, gerasis Dievas Jums atlygins! 
Capo pagrieb÷ Morkų ir jį grubiai papurt÷. 
- (Capo) Beprotis, užima geriausią vietą! Vaike, kod÷l man nepranešei? 
Morkus nusigrįžo nuo jo. 
- (Elgeta Morkus) Maniau, kad tau tiks. Vargšas paralyžiuotas senelis, kuriuo rūpinasi vargšas mažas 
berniukas. Tokie dalykai žmones graudina. Pamatysi vakare. 
Capo paleido Morkų. 
- (Capo) Jei ne, sužinosi, iš kur kojos dygsta! 
Morkus piktai sužvairavo iš po juodo akių raiščio. Staiga jis v÷l pasijuto drąsus, nes pamat÷ per aikštę 
atžygiuojančius miesto sargybos vyrus. 
- (Elgeta Morkus) Be triukšmo, capo, - sumurm÷jo jis. - Miesto sargyba! 
- (Capo) Kur? 
- (Elgeta Morkus) Už tavo nugaros. Jie eina tiesiai link mūsų. 
Capo pagrieb÷ knygą, kurią Servulas vis dar laik÷ išk÷lęs. 
- (Elgeta Servulas) Čia, mielas pone, prašau paskaityti šią vietą! 
Capo prad÷jo skaityti skub÷damas ir nenoromis: „Toje apylink÷je nakvojo laukuose piemenys ir, 
pakaitomis bud÷dami, serg÷jo savo bandą. Jiems pasirod÷ Viešpaties angelas, ir juos nutviesk÷ 
Viešpaties šlov÷s šviesa. Jie labai išsigando,  bet angelas jiems tar÷: „Žiūr÷k – hm...ne, jis tar÷“ 
„Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums 
gim÷ Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.“ 
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 – (Capo) Morkau! Ar jau pra÷jo sargyba? 
- (Elgeta Morkus) Vyresnysis stovi už septynių žingsnių ir klausosi tavęs, - tyliai atsiliep÷ Morkus. 
- (Capo) Taigi, tada toliau: „Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, 
giedodama: „Garb÷ Dievui aukštyb÷se, o žem÷je ramyb÷ jo mylimiems žmon÷ms!“ 
- Ar jis vis dar žiūri į čia? 
- (Elgeta Morkus) Taip, - atsak÷ Morkus. - Įeik į bažnyčią, pro šoninį iš÷jimą greta zakristijos pateksi į Virvių 
gatvelę. 
Tada sušuko garsiai: 
- (Elgeta Servulas) Nuoširdus ačiū, kilnusis pone, teatlygina Jums Dievas, gerasis pone! 
Servulas pak÷l÷ taikiai akis į vyrą. 
- (Elgeta Servulas) Pone, Jūs man perskait÷te gražiausią vietą! 
- (Capo) Senas kvailys, - sušnypšt÷ capo ir numet÷ Servului knygą ant kelių. - Kaltink save, jei tave čia rytoj 
ryte rasiu! Tai mūsų teritorija. 
Jis nuskub÷jo į bažnyčią. Morkus nusivaip÷. Miesto sargyba nu÷jo tolyn. 
- (Elgeta Servulas) Ko bijosi jūsų capo? - paklaus÷ Servulas.  
- (Elgeta Morkus) Jie jo ieško, - pasak÷ Morkus. - Gatvių muštyn÷s tarp elgetų grupių, vagyst÷s, žudyn÷s, 
javų laivo apvogimas. Capai - dideli ponai, ir mes turime jiems paklusti. Jie patys bijo tik miesto sargybos 
kareivių. Bet kartais ir šie būna papirkti. 
- (Elgeta Servulas) Jis tau grasino, - sušnabžd÷jo Servulas. - Ir tai mano kalt÷ ... 
- (Elgeta Morkus) Jis grasina kiekvienam, - tęs÷ Morkus. 
- (Elgeta Servulas) Bet jis man paskait÷ ... 
Morkus susijuok÷: 
- (Elgeta Morkus) Taip įsiutusio aš nieko iki šiol nesu gird÷jęs skaitančio! Aš jam nepavyd÷jau, ha! Dešin÷s 
akies kampučiu jis stebi miesto sargybą ir skaito pamaldžias istorijas! - Morkus kvatojo visu garsu, kiti 
elgetos juok÷si kartu su juo. 
- (Elgeta Servulas) Bet, Morkau, žodžiai vis tiek išliko gražūs, - pasak÷ Servulas. - Gražūs, nepaisant įsiūčio, 
su kuriuo jis skait÷. Tai žodžiams nieko nepadar÷. „Žem÷je ramyb÷ žmon÷ms. Ramyb÷ jo mylimiems 
žmon÷ms.“ Dievas myli žmones, Morkau, tai yra didžiausia paslaptis ... 
- (Elgeta Morkus) Seni Servulai, na tu čia ir prisigalvoji! Man tai per sunku suvokti, - tar÷ Morkus ir antklode 
prisislinko dar arčiau. - Darosi šalčiau, Servulai! Žiūr÷k, sninga! 
(Skaitovas) V÷jas gainiojo tankias snaiges po aikštę prieš baziliką. Netrukus gatves padeng÷ storas sniego 
sluoksnis. Šią gruodžio dieną snigo labai gausiai, neįprastai Romoje. Sniegas padeng÷ mirusių cezarių nykius 
sodus, sugriuvusias šventyklas, triumfo arkas ir pergalių paminklus. Jis padeng÷ ir dievų figūras bei šventųjų 
biustus. Sniegas prarijo ir visokį triukšmą: vežimo ratų girgžd÷jimą, asilų riksmą, botago pliaukš÷jimą. Šią 
gruodžio pavakarę Romoje buvo labai tylu. 
Elgetos vienas po kito paliko savo vietas Klemenso bazilikos prieangyje. Jie susilankstę savo paklotus, 
susiskaičiavę suaukotas monetas, susikišę į burną paskutinį duonos kąsnį, tylūs ir pilki išnyko siaurose 
gatvel÷se. 
- (Elgeta Morkus) Servulai, kietakakti, - prakalbo Morkus. - Ar nepastebi, kad likome tik mudu. Jau niekas 
daugiau prie mūsų neprieis.- Jis nusitrauk÷ nuo akies juodą skudurą, nusikrapšt÷ netikrą šašą. - Šventa! 
- (Elgeta Servulas) O vakarin÷s pamaldos? - paklaus÷ Servulas. 
- (Elgeta Morkus) Iki vakaro s÷d÷si sniego pusnyje, Servulai, jei liksi čia tup÷ti. Einu pas tavo kaimyną ir 
pasakau jam, kad tave pasiimtų. 
- (Elgeta Servulas) Jo tu dabar nesutiksi, - pasak÷ Servulas. - Bet nieko, berniuk, man visai nešalta. 
Priešingai, Morkau. Mane ap÷męs šiltas jausmas ... 
Morkus šokin÷jo tarp kolonų ir kad apšiltų dauž÷ save kumščiais. 
- (Elgeta Morkus) Geras šiltas jausmas yra pavojingas, Servulai! Sako, prieš tai, kai sušąli, visada jauti 
malonią šilumą. Judink rankas, žiūr÷k, taip! O, mano kojų pirštai sušalę kaip varvekliai! Aš turiu šokin÷ti ... 
šokin÷ti ... 
Servulas dar tvirčiau susivyniojo į arklio gūnią. 
- (Elgeta Servulas) Morkau, eik namo! Paimk šias mano gautas monetas, ir šitą žuvį, ir duoną, ir sūrį. 
Morkus liov÷si šokin÷jęs ir nustebęs įsistebeilijo į senį. 
- (Elgeta Morkus) Ne,- atkirto jis. 
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- (Elgeta Servulas) Tai tau atlygis už tai, kad man leidai čia s÷d÷ti! 
- (Elgeta Morkus) Aš jo nenoriu! - sušuko Morkus. 
Servulas nusišypsojo. 
- (Elgeta Servulas) Aš nealkanas, vaikeli! Gali ramiausiai paimti. 
Morkus ženg÷ žingsnį artyn. 
- (Elgeta Morkus) Gerai. Pusę! 
- (Elgeta Servulas) Viską, - laik÷si savo Servulas. - Suvalgyk. Ir jei pasisotinsi, ir dar atliks ... 
- (Elgeta Morkus) Servulai, - pralemeno mažasis elgeta. 
- (Elgeta Servulas) Žuvies galva jam bus skani, tam šuniui su pasišiaušusiu kailiu. O rytoj, - tęs÷ Servulas, - 
rytoj ryte man pasakysi, ar tu jį paglostei. 
(Skaitovas) Morkus daugiau nebežvelg÷ į senį. Jis žiūr÷jo tik į žuvį, mat÷ tik duoną. Jis grieb÷ gabaliukus, 
sunkiai gaudydamas iš susijaudinimo kvapą, susivyniojo žuvį, duoną ir sūrį į juodą skudurą. Tada kiek 
įkabindamas pasileido per tylų apsnigtą miestą. Senasis elgeta liko s÷d÷ti prie kolonos ir vis lauk÷, lauk÷. 
(Elgeta Servulas) „O, kad mok÷čiau skaityti,“- galvojo Servulas. - „Arba, kad geriau įsiminčiau tas istorijas. 
Et, sena kvaila galva!“ 
Tyliai murm÷jo sau Marijos šlovinimo giesmę: „Žiūr÷k, dabar šlovina mane visos gentys. Viešpats padar÷ 
manyje stebuklą. Jo vardas šventas. Jis nuvers galinguosius nuo sostų ir išaukštins pažemintuosius. 
Apdovanos alkanus savo dovanomis. Turtuolius jis paleis tuščiomis ... “ 
Jis krūptel÷jo išsigandęs. Ar jis buvo užsnūdęs? Negalima užmigti. Bet nuovargis dar÷ savo. Iki vakarinių 
Mišių dar buvo daug laiko. Jam nor÷josi truputį pasnausti po savo arklio gūnia. Ji maloniai šild÷. 
(Elgeta Servulas) Žingsniai? 
Jis l÷tai pak÷l÷ galvą. 
Ar tai moteris ÷jo lik jo? 
- (Elgeta Servulas) Malonioji ponia,- gird÷jo jis savo balsą. - Padovanokit man truput÷lį savo laiko. 
Ji buvo dabar visai arti jo... 
- (Elgeta Servulas) Nors pora eilučių, paskaitykite, mieloji ponia. Būkite tokia gera. Juk Jūs mokate skaityti? 
- O tas ponas, ar jis irgi moka skaityti? Mielas pone, ar Jūs mokate skaityti? Kal÷dų istoriją...labai prašau... 
- (Marija) Papasakoti?... Taip, mieloji ponia, jei Jūs norite man mieliau papasakoti? Ar Jūs tą istoriją taip 
gerai mokate? - O Jūs, pone? 
- (Marija) Taip, užeiga buvo pilna. Iki paskutin÷s vietos. Ne taip šalta, kaip šiandien... 
- (Marija) Tvarte – tvarte buvo šilta. Aš suvysčiau savo sūnų ir paguldžiau į ÷džias. 
- (Elgeta Servulas) Aš labai nor÷čiau pažiūr÷ti į Jūsų vaiką. Aš ilgiuosi Jūsų vaiko. 
- (Marija) Aš tave pas jį nuvesiu, Servulai. 
- (Elgeta Servulas) O, taip, prašau, jei būtų įmanoma – jei Jūs mane ten nuvestum÷te – bet aš esu 
suparalyžiuotas. 
- (Marija) Stokis, Servulai. 
- (Elgeta Servulas) Atsistoti ... Aš ... bet aš pabandysiu. O taip, pavyko! Visiškai nesunku, lengva ... 
(Skaitovas) Kai Morkus kitą rytą at÷jo prie bažnyčios, vieta prie pirmosios kolonos buvo tuščia. Prie antrosios 
kolonos s÷d÷jo Paulina. Ant kelių ji laik÷ vaiką. 
- (Elgeta Morkus) Paulina, ei, Paulina! - sušuko Morkus. - Ar žinai ką nors apie Servulą? 
- (Paulina) Ar tu apie tą beprotį su savo knyga?, - paklaus÷ Paulina. - Jis jau nebeateis. Jį dar vakar vakare 
pasi÷m÷ kaimynas. Bet jau buvo per v÷lu. Jis nenor÷jo pabusti. 
- (Elgeta Morkus) Kaip tai, visiškai nenor÷jo pabusti? - klausin÷jo toliau Morkus. 
- (Paulina) Jis sušalo, jei nesupranti, - užbaig÷ Paulina. 
Morkus susmuko prie kolonos, susiriet÷ į kamuoliuką, pasl÷pdamas rankomis veidą. 
- (Paulina) Morkau? Ei, Morkau, tu padauža, mūsiškiai gi neverkia! 
- (Elgeta Morkus) Jis nebuvo beprotis, - sušnibžd÷jo Morkus. - Beprotis kito žmogaus nesupranta. O jis mane 
suprato. Ir tą dalyką su šunimi – ir tai jis suprato. 
- (Paulina) Šuo? Koks šuo? - nesusigaud÷ Paulina. 
- (Elgeta Morkus) Ak, vakar po pietų suradau vieną šunį. Jis leidosi paglostomas. Aš taip nor÷jau apie tai 
papasakoti Servului. 
- (Paulina) Ir tu pats esi gerokai kvaištel÷jęs, - sumurm÷jo Paulina. Ji tik pakraip÷ galvą, kai jaunasis elgeta 
atsistojo ir prav÷r÷ duris į bažnyčią.  


