
reta stovėjusi mama paglostė ilgus, tamsiai rudus Barboros plaukus ir nulydėjo 
akimirksniu suaugusią dukterį į jos kambarį. Įėjusi atsisuko, tvirtai suėmė ją už pečių ir, 
bandydama numaldyti Barboros nerimą, pasakė:

– Dukrele, kai tu gimei, vyko keisti dalykai. Tvirtai ledo sukaustytą Nerį ir pilkų debesų 
kalėjime uždarytą saulę išlaisvino pirmasis tavo verksmas. Vanduo akimirksniu nuvilnijo 
ten, kur vedė šildantys saulės spinduliai. Šiandien žiūriu į tave ir matau, kad tos tamsiai 
rudos Neries vilnys pasiliko tavo plaukuose, o saulės zuikučiai žaižaruoja rudose tavo akių 
gelmėse. Tai Dievo dovana tau. Tu nepražūsi. Esi pumpuras, kuris visu savo grožiu išsiskleis 
atėjus tinkamam laikui. Tavo kelionė dar tik prasideda.

– Bet, mama, mamyte, – nerimas ašaromis byrėjo Barborai iš akių, – aš ten būsiu visai 
viena…

– Nurimk, dukrele, – slėpdama savo pačios graudulį prisiglaudė Barborą mama, – tu 
nebūsi viena. Arklidėse tavęs laukia žirgas. Kumelaitė Mūza atkeliavo pas mus iš tolimojo 
pajūrio, ji čia irgi jaučiasi vieniša. Eik pas ją, susidraugauk, o pavasarį pasiimk į Goštautų 
rūmus.

Mama šiltu delnu nubraukė dukters ašaras nuo skruostų, apsisuko ir išėjo.

isą žiemą Barbora Radvilaitė ruošėsi išvykimui. Dienas leido su Mūza. Prigludusi 
prie jos tvirto, karšto kūno, mergina sėmėsi ramybės. Ilgais ir tamsiais vakarais sėdėjo prie 
židinio su mama ir dalijosi moteriška išmintimi. 

Taip pamažu atėjo pavasaris. Žemė išsilaisvino iš įšalo, paukščiai sugrįžo į savo lizdus, 
vyšnios sukrovė pumpurus. Kai jie pražydo, Barbora susidėjo būtiniausius daiktus, pasikinkė 
Mūzą į karietą ir išvyko į Geranainis pas Stanislovą.

Tik įvažiavus į Naugarduko apylinkes, per karietos langus ėmė smelktis šaltis. Mūza 
kanopas dėliojo vis atsargiau. Ir ratai vis dažniau barškėdami kratėsi duobėtais keliais. 
Barbora dairėsi. Dirbančių laukuose valstiečių veidai buvo niūrūs. Besiganantys gyvuliai – 
paliegę, liūdni ir baikštūs. O apleistų miškų šabakštynuose, rodės, šmirinėja pikti kipšai ir 
klastingos laumės. Baisu būtų ten ir koją įkelti. Lėtai ir atsargiai karieta įdardėjo į Stanislovo 
Goštauto pilies kiemą. Barborą pasitiko pats šeimininkas:

– Sveika atvykusi į mano namus, panele Radvilaite, – šaltai pasisveikino jis.
– Būkit pasveikintas, mielas vaivada, – gracingai nusilenkė 

Barbora Radvilaitė. 
Pakėlusi akis, ji pamatė atšiaurų vaizdą. Priešais stovėjo rūstus, 

daug vyresnis už ją vyras, kurio griežtų veido bruožų nė kiek 
nešvelnino netvarkingai susišiaušusi barzda ir grėsmingai 
styrantys ūsai. Įdiržusi ranka tvirtai spaudė kardo rankeną 
prie diržo. Jis tiko tiems šabakštynams, kurie supo jo valdas. 

„Ir aš turėsiu pamilti šitą grubų padarą ir dar padaryti 
iš jo mielą geraširdį žmogų? Ar ne per 
sunkią užduotį užkrovei ant liaunų 
mergaitės pečių, tėve?“ – pagalvojo 
Barbora, bet tyliai nusekė paskui Stanislovą
į naujuosius savo namus…
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