Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-07-25], [Petrogradas].
Valio, dalgele,

Valio, dalgele, po pradalgėlį!
Man šiandie smagu kaip retai kada. Džiaukies ir tuja[i], Sesut! Gavau laišką nuo Liūdžiaus [1] apie
mūsų jaunuomenę (vidurinių mokyklių), apie ugnį ir jaunumą.
Žinai, kai susiduri su žmonėmis, besikraunančiais žiedais, besirengiančiais žydėti, — taip smagu
pasidaro, tokią jaunumą pajunti!
Eis jaunuomenės laikraštis, vadinsis „Pradalgiai“, moto bus: „Valio, dalgele, po pradalgėlę“, bus
jaunas, bus inkvėptas, bus Saulėtas! [2] Ir kaip nesidžiaugti, kad jaunoji kart[a] stojo in gyvenimą,
vėliavą aukštai iškėlę ir tarė skardžiu tvirtu balsu: „Mes gyvi ir norim gyventi, mes esame
Sau‑žmonės“ [3].
Juk tat taip gerai, taip gerai!
Pirmame numeryj bus mano straipsnis „Apie Kultūrą ir Sąmonę“ [4]. Ir aš noriu būt jaunas, noriu
drauge su jaunaisiais žydėti.
Šiandie dėl tavęs dailės mokykloj nebuvau. Laiko dar šiandie labai nebuvo. Ir tu nepasakei, kokion
mokyklon nori stoti. Galaunė [5] nėra jokioj mokykloj. Jis tik rengiasi stot akademijon [6]. Bet ten
stojant reikia truputį pasirengti. Išlaikyt sunkoka. Aš nežinau, ar tu šiemet ištesėtum. Paimsiu
programos „Училище общества поощрения исскусств“ ir „Училище Штиглица“ [7] — tos čia
geriausios. Bet aš manyčiau, kad tu stotum geriau Maskvoj. Viena — su pragyvenimu Maskvoj kur
kas geriau. Piningų geriau Maskvoj gaut. Petrapily Komitetas duoda tik 35 rub. O „Žiburėlis“ 40–50
rub. į mėnesį, bet su tiek čia pragyvent gana sunku [8]. Daugiau iš draugijų vargu begausi. Reikia
nuošaliai užsidarbiauti. Be to. Maskvoj, jeigu karas ir valdžia piningus nebeduos, Baltrušaitis del
Tavęs visados padarys protekciją, kad galėsi lengvai užsidirbt reikalingus pinigus pragyvenimui.
Nors tai dalykas mat „toksai“, bet vis tik su tuo reikia skaityties. Paskui, jeigu manęs in karą nepaims
— aš tikrai kelsiuos Maskvon. Maskvos žmonės kur kas jaunesni, Petrogarde pilni visokio Raugo,
politikomanijos ir gyventi čia negalima. Maskvoj Saulės daugiau. Maskvoj gražiau. Ir „Pradalgiai“
bus Maskvoj [9]. Kodel tau lįst in tą dvasinį pelkyną — Petrogardą? Juk žiūrėk, Sesut, jei aš žiemą
Maskvoj būsiu — taip gyvensim, kaip dar niekas negyveno. Ką tu rašei apie meilę ir buvimą kartu —
man rodos, kad tu dabar jau taip nebemanai. Ir drauge Maskvoj būdami, draugėj vainikus pindami —
žiūrėk, kaip mes dvasioj užuaugsime, kaip dūšioj pajaunėsime, kiek tvėrimo pajėgos ingysime!
Tai ne juokai, tai dalykas, prieš kurį lenkties reikia.
Juk tu taip myli Baltrušaitį [10] ir nori būt toli nuo jo! Maskvoj inves jis mus in aukštesn[į] dūšios
gyvenimą, juk tai yra mūsų dvasinis tėvas.
Taigi, Sesut. Aš nė vieno pliuso nematau, del ko mudu turėtuva būt Petrogarde, o ne Maskvoj.
Žinai, aš dabar noriu dirbt, dirbt dėl „Pradalgių“, statyti Saulėtus rūmus ir aukštas bones. O Dirbt
tegalėsiu, kai būsiu su Tavim, kai būsiu Maskvoj. Būkim Maskvoj, Sesut. Aš prašau Tavęs. Aš
Petrapilio visa dūšia nekenčiu. Ar gerai?
Žiūrėk, tu būk gera ir nepyk, kad aš toks vaikas, bet kad tu žinotum, kaip gerai būt kai kada
mažučiu.
Pabučiuok Danutę [11] ir pasakyk, kad aš toks pat kaip ji.

Viso, viso Tau gero. Bolyt[i]s
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